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#

Akademie městské mobility.

http://www.dobramesta.cz

http://www.dobramesta.cz/


#



#

stavíme 

města pro auta.



#

chybí nám prostor 

pro osobní setkávání.



Hledáme inspirativní 

místa pro lidské 

příběhy 
Citychangers by Mastercard



#

TÉMAT KE ZMĚNĚ PRO VAŠE MĚSTO JE ŘADA – TŘEBA VÝSTAVY

http://www.dobramesta.cz/danske-vystavy

http://www.dobramesta.cz/danske-vystavy


#

TÉMAT KE ZMĚNĚ PRO VAŠE MĚSTO JE ŘADA – TŘEBA CESTOVÁNÍ

http://www.dobramesta.cz/strategie

http://www.dobramesta.cz/strategie


#

Rychlý přehled 

pomocí 11oblastí.



#

1. Je špatné, když veteráni poráží akademiky. Kde se stala chyba? (aktivní mobilita)
2. Proto je pravděpodobné, že ona tolik diskutovaná hranice 1,5 či 2 stupňů Celsia, bude 

překročena, i kdybychom v tuhle chvíli přestali používat fosilní paliva. Jako že jsme 
nepřestali. (životní prostředí)

3. A co děti, mají si kde hrát, či jezdit na kole? A co senioři? (bezpečnost)
4. Data jsou důležitá, ale dá se jimi dokázat cokoliv, co komu vyhovuje (role analýz).
5. Pojďme společně budovat Města s dobrou adresou, jako my budujeme Klidné město.
6. Region Junikof potřebuje finance na cyklostezky. Potřebujete i vy? Oslovme stát, jistě dá.

PRVNÍ ŠEST OBLASTÍ JE O POCHOPENÍ KONTEXTU



#

1. Oblast: aktivní mobilita

http://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita

http://www.dobramesta.cz/aktivni-mobilita


#

Přestávka 

http://www.dobramesta.cz/obcan

http://www.dobramesta.cz/obcan


#

2. Oblast: životní prostředí

http://www.dobramesta.cz/mobilita-a-zivotni-prostredi

http://www.dobramesta.cz/mobilita-a-zivotni-prostredi


#

3. Oblast: bezpečnost

Na bezpečnost je možné se dívat ze 
dvou úhlů pohledů:
1. Z pohledu čísel a nehodovosti 

vozidel,
2. Pokud řekneme slovo 

„bezpečnost“, tak na první místě 
pamatuji na vytvoření podmínek 
pro bezpečnou jízdu na kole a 
bezpečnou chůzi. Vždyť se přeci má 
podporovat aktivní mobilita a  
vždyť se přeci má chránit životní 
prostředí? 

Nebo jinak? Proč rodiče musí vozit 
svoje děti na trénink, když nás 
nevozili?

http://www.dobramesta.cz/bezpecnost-a-mobilita

http://www.dobramesta.cz/bezpecnost-a-mobilita


#

4. Oblast: data

http://www.dobramesta.cz/mobilita-a-dopravni-chovani

http://www.dobramesta.cz/mobilita-a-dopravni-chovani


#

5. Oblast: politika
Role politiky & Role občana

Vídeň:

http://www.dobramesta.cz/viden Toronto

Politika není sprosté slovo, politická kultura je základem života města. 

http://www.dobramesta.cz/role-mesta

http://www.dobramesta.cz/role-mesta


#

5. Oblast: politika

Je po volbách. Je čas na práci. Zahoďme na chvíli politickou uniformu a vytvořme koalici, která se 
společně věnovat tématům dopravy a mobility. 

Jsme tým, máme vizi a držíme slovo. Budujeme společně Města s dobrou adresou.

Říčanská výzva: Pojďme společně budovat Města s dobrou adresou, stejně jako my budujeme Klidné město.



#

Oblast 6: už jste slyšeli o Junikofu?

Junikof je Uničov. U nás na kole jezdí každý. Takže naše výzva směřuje na stát – potřebujeme více 
financí na  cyklostezky, neboť po silnicích se už nedá jezdit. Aby byla zajímavější, tak zní takto:
Výzva: Region Junikof potřebuje finance na cyklostezky. Potřebujete i vy? Oslovme stát, jistě dá.

http://www.unicov.dobramesta.cz

http://www.unicov.dobramesta.cz/


#

Proč Junikof? Pořád nám všichni dávají za vzor cyklistické Nizozemí. Na podzim 2018 do Česka přijel 
Ruben Loendersloot z Holandské cyklistické ambasády, aby nás něčemu přiučil. My jsme jej ale 
zaskočili a představili jsme mu Uničov, naše Nizozemí. Ruben byl z Uničova a z Česka nadšen, ale 
nebyl schopen vyslovit Uničov, ale jen Junikof. A nám došlo, že i my máme velké vzory. Stačí jen chtít 
je vidět. Kdo jiný tedy může vzít prapor podpory cyklistiky, než český JUNIKOF?

www.unicov.dobramesta.cz

Oblast 6: už jste slyšeli o Junikofu?



#

Lokalita: Stav připravenosti ---Like registrovaného--- Bylo realizováno

Šumvald – Libina Stavební povolení 

Junikof a jeho region má plány a co vy? Zasílejte projekty na výstavbu cyklostezek, stav jejich připravenosti, my je 
dáme do databáze a budeme moci jednat s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny o alokaci na výstavbu 
cyklostezek. Prostě finance jistě nebude problém, spíše neochota realizovat projekty

Oblast 6: už jste slyšeli o Junikofu?



#

Lokalita: Stav připravenosti ---Like registrovaného--- Bylo realizováno

Junikof dále vyzývá kraje, regiony a města, abych se nebály realizovat velké problémy. Jen tak může vzniknout v 
Česku rozsáhlá síť cyklistických tras a cyklistických stezek. Cílem je monitorovat projekty na výstavbu cyklostezek 
ve výši nad 10, 0 mil. Kč a stav jejich připravenosti, my je dáme do databáze a budeme moci jednat s 
Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny o alokaci na výstavbu cyklostezek. Dále Junikof společně s 
Olomouckým krajem vyzývá stát k systémovým změnám, které jsou specifikovány na jiném místě.

Oblast 6: už jste slyšeli o Junikofu?



#

CHCEME VÁM POMOCI REALIZOVAT 5 OBLASTÍ, VE KTERÝCH 
CHCETE MĚNIT SVOJE MĚSTO

Odkaz: http://www.dobramesta.cz/city-changers



#

Odkaz: http://www.dobramesta.cz/city-changers

BUĎ KAŽDÝ BUDEME INDIVIDÁLNÍ HRÁČ



#

Odkaz: http://www.dobramesta.cz/city-changers

A NEBO BUDEME TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ



#

Mám pro vás návrh – pokud budete chtít, dostanete WEB
www.jicin.dobramesta.cz, 

ve kterém navrhnete SVÝCH 5 změn!

http://www.pelhrimov.dobramesta.cz/


#

Než se pustíme do změn, tak se zeptejme: „CO VLASTNĚ CHCETE?“

http://www.dobramesta.cz/lipsko-293

http://www.dobramesta.cz/lipsko-293


#

1. Je špatné, když veteráni poráží akademiky. Kde se stala chyba? (aktivní mobilita)
2. Proto je pravděpodobné, že ona tolik diskutovaná hranice 1,5 či 2 stupňů Celsia, bude 

překročena, i kdybychom v tuhle chvíli přestali používat fosilní paliva. Jako že jsme 
nepřestali. (životní prostředí)

3. A co děti, mají si kde hrát, či jezdit na kole? A co senioři? (bezpečnost)
4. Data jsou důležitá, ale dá se jimi dokázat cokoliv, co komu vyhovuje (role analýz).
5. Pojďme společně budovat Města s dobrou adresou, jako my budujeme Klidné město.
6. Region Junikof potřebuje finance na cyklostezky. Potřebujete i vy? Oslovme stát, jistě dá.

JE SMYSLUPLNÝCH A DOBRÝCH PRVNÍ ŠEST OBLASTÍ?



#

7. Věnujme více pozornosti rekonstrukci ulic. Území můžeš zabít na dalších 20 let.
8. Nepřemýšlej segregovaně, ale integrovaně.
9. Věřme si. Máme na změny. ONO TO JDE, KDYŽ SE CHCE, aneb opakujte po mě: „nevěděl 
jsem, že TO NEJDE, tak jsem to udělal“
10. Nekomunikujme téma, když mu nevěříš. Lidé ti uvěří, až jím začneš žít.
11. Městskou mobilitu je potřeba řešit i z pohledu humanitního, nejen technického.

PAKLIŽE ANO, PAK 5 KLÍČOVÝCH OBLASTÍ, 
KTERÉ ZMĚNÍ VAŠE MĚSTO, BY MOHLY BÝT NÁSLEDUJÍCÍ



#

V našich městech je stále ještě řada páteřních komunikací, které čekají radikální úpravy, ale 
některým se do nich nechce.  

Oblast 7: DESIGN ULICE 

http://www.dobramesta.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131

http://www.dobramesta.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131


#

Je jen naší volbou, jaký způsob chceme využít uliční prostor..
Zjednodušeně jsou dvě možnosti řešení:

https://www.dropbox.com/s/7l805z7cog9rlv
i/mesto%20old.wmv?dl=0

https://www.dropbox.com/s/zuig2uogkwjgq
o5/mesto%20new.wmv?dl=0

Příklad realizace po 7 letech 
https://www.dropbox.com/s/2zs7z2v227nwugl/2017_0
5_09_ados_gorkeho.zip?dl=0

My chceme podporovat druhou variantu.  
Sdílíte náš názor?  ---like---
Pokud ano, vyber si svou lokalitu a podpoř své město.

Oblast 7: DESIGN ULICE 

https://www.dropbox.com/s/7l805z7cog9rlvi/mesto old.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuig2uogkwjgqo5/mesto new.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2zs7z2v227nwugl/2017_05_09_ados_gorkeho.zip?dl=0


#

Jen taková vize …

Oblast 7: DESIGN ULICE 



#

Oblast 7: DESIGN ULICE 



#

Město / obec: Ulice: Odkaz: ---Like registrovaného---

JIČÍN
Hranice
Kroměříž
Lipník nad Bečvou
Olomouc
Otrokovice
Pardubice: http://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/palackeho-vic-nez-spojka/
atd.

V našich městech je stále ještě řada komunikací, které čekají radikální úpravy, ale některým 
se do nich nechce. 

Řeknete si o změnu. Hledáme města a v nich ulice, kde by byla změna možná.
My vás podpoříme.

Oblast 7: DESIGN ULICE 

Vazba na připravovanou vládní Koncepci městské mobility

http://www.pardubice.eu/projekty/architektonicke-projekty/palackeho-vic-nez-spojka/


#

Také jste si všimli sloganu při volbách: 

zajistíme více parkovacích míst. 

Proč ne, ale je třeba si říci, co vlastně chceme…

Přeci také i chodíme, jezdíme na kole a využíváme veřejnou 

dopravu. Je tedy nutné přemýšlet v širším kontextu.

Řešení se nabízí stovky, ale spolu s vámi chceme teď ovlivnit jen 

jeden. 

Musíme plánovat integrovaně. Zní to banálně, ale prosadit a 

navrhovat integrovaná opatření je stále problém.

POJĎTE NÁM V TOM POMOCI.

Oblast 8: mobilita a veřejný prostor



#

Oblast 8: mobilita a veřejný prostor

Je to marný, je to marný, je to marný … Dává vám to smysl? Jeden člověk byl v Kodani, 
městem byl nadšen a jelikož byl šikovný, tak to 
doma v Ostravě navrhl. Jeden úředník řekl - „TO 
NEJDE“. A ono to tedy zatím nejde, ale Ono půjde

Výzva Malé Kodaně: Je na čase, abychom zkušenosti ze zahraničí přenesli do našich měst.

Ostrava: http://malakodan.cz/.

http://www.dobramesta.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131

http://malakodan.cz/
http://www.dobramesta.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131


#

TŘINECKÁ MALÁ VÍDEŇ

Inženýrské sítě Povrchové vody  Zeleň Parkování 
Bezpečnost Veřejné osvětlení Chytré technologie Cyklistická a pěší doprava
Čidla a sčítače Veřejný prostor Občanská vybavenost Dopravní napojení
...
Angažovanost, participace

PARKOVÁNÍ DLE TŘINCE

Oblast 8: mobilita a veřejný prostor

http://www.dobramesta.cz/parkovaci-politika

http://www.dobramesta.cz/parkovaci-politika


#

Inženýrské sítě Povrchové vody  Zeleň Parkování 
Bezpečnost Veřejné osvětlení Chytré technologie Cyklistická a pěší doprava
Čidla a sčítače Veřejný prostor Občanská vybavenost Dopravní napojení
...
Angažovanost, participace

ČELÁKOVICE DNES ČELÁKOVICE ZÍTRA

Oblast 8: mobilita a veřejný prostor

http://www.dobramesta.cz/verejna-doprava-a-intermodalita

http://www.dobramesta.cz/verejna-doprava-a-intermodalita


#

JIČÍNOblast 8: mobilita a veřejný prostor



#

Město / obec: Lokalita: Odkaz: ---Like--

JIČÍN
Čelákovice
Opava http://www.opava-city.cz/cs/slezanka
Ostrava http://malakodan.cz/.
Třinec
atd.

V našich městech je stále ještě řada oblastí, které jsou již navržené, vyprojektované, ale 
realizace je v nedohlednu. Pojďme to změnit. 

Řeknete si o změnu. Hledáme města a v nich oblasti, kde by byla změna možná.
My vás podpoříme.

Oblast 8: mobilita a veřejný prostor

Vazba na připravovanou vládní Koncepci městské mobility

http://www.opava-city.cz/cs/slezanka
http://malakodan.cz/


#

Neříkejme pořád, že to nejde. I v Česku existuje řada projektů, díky 
kterým se od nás může Evropa učit.

Příkladem může být Kolínská chytrá klíčenka je evropským 
unikátem. Jejím cílem je sloužit dětem a pomoci jejich vytíženým 
rodičům. Děti už nebudou potřebovat peněženku s hromadou karet 
a čipů. Jeden multifunkční nástroj v podobě Chytré klíčenky 
zastane vše a ještě něco navíc. Klíčenka je přístupovou i 
předplacenou kartou. Její bezkontaktní čip splňuje různé 
identifikační účely, navíc ale plní i funkci platební. 

Chytrá klíčenka usnadní život všem!

http://chytraklicenka.cz/

Kolínská Výzva: 
„Věřme si. Máme na změny. ONO TO JDE, KDYŽ SE CHCE.“

Oblast 9: inovace



#

O JEDNÉ INOVACI UŽ VÍME

Oblast 9: inovace



#

Oblast 9: inovace

http://www.dobramesta.cz/sdileni-aut-a-jizdnich-kol

http://www.dobramesta.cz/chytre-techologie

http://www.dobramesta.cz/sdileni-aut-a-jizdnich-kol
http://www.dobramesta.cz/chytre-techologie


#

Oblast 9: inovace

http://www.dobramesta.cz/elektromobilita-cista-vozidla-a-paliva

http://www.dobramesta.cz/elektromobilita-cista-vozidla-a-paliva


#

Oblast 9: inovace



#

Svět se vyvíjí tak rychle, že sotva lidé stačí sledovat novinky v 

oblasti moderních technologií, které by nám přitom pomáhají 

zjednodušit život v dopravě.

RÁDI O NICH BUDEME INFORMOVAT.

POKUD O NĚKTERÉ NEVÍME, NAPIŠTE NÁM.

Oblast 9: inovace



#

Třinecká výzva: „Nekomunikuj téma, když mu nevěříš. Uvěří ti, až jím začneš žít“

Oblast 10: komunikace

http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti

http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti


#

Oblast 10: komunikace



#

O budoucnosti je důležité diskutovat. 

Chceme, aby do rozhodování byly zapojeny všechny vrstvy 

obyvatel, tedy nejenom ti aktivní. 

Prosazujeme vizi, jež považuje všechny občany za rovnocenné 

partnery.

Na jedné straně existuje řada komunikačních kanálů, které jdou 

ze strany města k občanům, ale opačným směrem je minimum a 

pokud ano, tak jsou často vedeny agresivně.

Chceme to změnit. Chceme vám dát prostor pro vaše nápady.

Tak pište, vaše nápady u nás nezapadnou. 

Oblast 10: komunikace



#

Oblast 10: komunikace



#

PŘÍKLAD KOMUNIKAČNÍCH VIDEÍ Z MAŘARSKA

http://www.eger.hu/hu/varos/kozlek
edes/videok

https://www.youtube.com/watch?v=O
m1trrI0SJM&feature=youtu.be

Třinecká výzva: KOMUNIKACE

http://www.dobramesta.cz/kampane-osveta

http://www.dobramesta.cz/kampane-osveta


#

Ukažte nám město, které by pracovalo s 

náměty od dětí, či studentů?

My budeme brát děti a studenty vážně a 

pokusíme se jim pomoci v prosazení 

jejich námětů.

Vždyť pro ně budeme naše města.

Oblast 10: komunikace

http://www.dobramesta.cz/kampane-osveta

http://www.dobramesta.cz/kampane-osveta


#

A nebudeme se dát prostor i kampaním, 

které mohou vzniknout na principu

• 1 / 10

• KPR

Dáme prostor kreativcům

Oblast 10: komunikace

http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti

http://www.dobramesta.cz/zapojovani-verejnosti


#

Humanitní rozměr je o člověku, který dělá jen to, co se mu hodí, 

čemu věří, čím žije. Proč by se tedy měl měnit zaběhnuté 

stereotypy? Proč by nemohl jet autem, když to potřebuje? Žijeme 

sice ve svobodné společnosti, ale vše má svůj rub a líc.

Chceme vás motivovat, inspirovat a pomoci změnit zaběhnutý 

denní režim. 

Nejde přitom jen o nás dospělé, je třeba pamatovat i na děti 

a seniory. I oni žijí v našem městě a je třeba jim věnovat náležitou 

pozornost.

Pište nám své příběhy, ty nejatraktivnější zveřejníme. Z nich 

bychom chtěli vytvořit knihu příběhů, která by dokázala 

vysvětlit často nesrozumitelná technická řešení. 

Oblast 11: občan

http://www.dobramesta.cz/lidsky-rozmer-116

http://www.dobramesta.cz/lidsky-rozmer-116


#

Hledáme prostě ambasadory městské mobility

Oblast 11: občan

http://www.dobramesta.cz/lublan-295

http://www.dobramesta.cz/lublan-295


#

Oblast 11: občan

http://www.dobramesta.cz/zmena-stereotypu

http://www.dobramesta.cz/zmena-stereotypu


#

Humanitní rozměr je o člověku, který studuje na školách a pracuje 

v různých organizací.

Hledáme proto školy, které chtějí pro své žáky a studenty 

vytvořit podmínky, aby mohli do ní chodit pěšky, jezdit na kole, 

používat veřejnou dopravu, nebo se postarají o sdílení aut rodičů, 

které dováží děti do školy.

Hledáme školy, které se chtějí zapojit do kampaně: 

Hledáme proto firmy, které chtějí pro své zaměstnance vytvořit 

podmínky, aby mohli do ní chodit pěšky, jezdit na kole, používat 

veřejnou dopravu, nebo se postarají o sdílení aut zaměstnanců.

Hledáme firmy, které se chtějí zapojit do kampaně: 

Oblast 11: občan

http://www.dobramesta.cz/deti-a-rodice

http://www.dobramesta.cz/zamestnavatele-a-zamestnanci

http://www.dobramesta.cz/deti-a-rodice
http://www.dobramesta.cz/zamestnavatele-a-zamestnanci


#

Oblast 11: občan



#

Děkuji vám za pozornost

Jaroslav Martinek

Jednatel Asociace měst pro cyklisty 

a

Fakulta dopravní ČVUT

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství

Konviktská 20

110 00 Praha 1

tel.: 602 503 617

jarda@dobramesta.cz

www.dobramesta.cz

http://www.dobramesta.cz/

