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Úvod k této příručce
Cílem této příručky je poskytnout potřebné informace pro místní orgány, 
které se chystají zapojit do EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY od 16. do 22. 
září 2019.

Příručka zahrnuje:

 � Tematické pokyny pro vysvětlení tématu pro rok 2019.
 � Příručku pro pořadatele místních kampaní, která přibližuje požadavky 

na účast v této evropské iniciativě.

Úvod příručky představují základní informace o kampani. Obsahuje také 
seznam užitečných odkazů na konci tohoto dokumentu.

Cílem této publikace je povzbudit místní pořadatele kampaní, aby v rámci 
kampaně organizovali atraktivní aktivity, zaváděli příslušná trvalá opatření a 
oslavovali Den bez aut.

K dispozici je také kapitola o tom, jak se ucházet o ceny 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY.

Místní orgány mohou tyto pokyny přizpůsobit svému místnímu kontextu. 
Informace uvedené v této příručce nejsou vyčerpávající; nové nápady budou 
vždy vítaným doplněním této příručky.

Základní informace o 
kampani

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY se koná každý rok od 16. do 22. září. Tato 
evropská iniciativa podporuje místní orgány, aby zavedly a podporovaly 
udržitelná dopravní opatření a vyzvaly občany k vyzkoušení alternativních 
dopravních možností k používání automobilů.

Evropská komise stanovila pro městskou mobilitu dva ambiciózní cíle:

 � postupné vyřazení aut s běžným pohonem ve městech do roku 2050 
 � a přechod k městské logistice s nulovými emisemi v hlavních 

městských centrech do roku 2030.

Komisařka EU pro dopravu, Violeta Bulcová, se soustředí na čtyři prioritní 
oblasti: inovace, digitalizace, dekarbonizace a obyvatele.

Od svého zavedení v roce 2002 se vliv EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY 
neustále rozrůstá, a to jak v Evropě, tak i po celém světě. V roce 2018 
kampaň překonala rekord v počtu účastníků; v průběhu tohoto týdne se 
pořádaly aktivity v 2 792 městech a 54 zemích.

Více než polovina zúčastněných měst přijala celkem 8 848 trvalých opatření 
zaměřených především na řízení mobility, dostupnost a nová nebo vylepšená 
zařízení pro cyklisty.

Týden vyvrcholí Dnem bez aut, v rámci nějž zúčastněná města vyčlení 
na celý den jednu nebo několik svých oblastí výlučně pro pěší, cyklisty a 
veřejnou dopravu. V roce 2018 oslavilo Den bez aut 1 153 měst.
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TEMATICKÉ POKYNY 2019

Tematické pokyny poskytují 
vysvětlení letošního tématu 

kampaně a výzvy k akci („Kombinuj 
a jeď!“), přínosy bezpečné chůze 

a cyklistiky, nezbytná politická 
opatření k bezpečnější chůzi a 

jízdě na kole a některé představy o 
aktivitách kolem ročního tématu.

7
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Letošní téma: 
Projdi se s námi!

Výzva k akci EVROPSKÝTÝDENMOBILITY v roce 2019 zní: Projdi se s námi! 
Tématem letošního roku je „Bezpečná chůze a jízda na kole“ se zaměřením 
na způsob mobility, který je příliš často podceňován: chůzi. Chůze i jízda 
na kole jsou aktivními formami mobility a jsou rozhodující pro budoucnost 
našich měst a obcí napříč Evropou. Před 50 lety jsme chodili nebo jezdili na 
kole pouze tehdy, pokud jsme si nemohli dovolit auto. Nyní si evropská města 
již nemohou dovolit naše přílišné spoléhání na auto. MY si to nemůžeme 
dovolit. Kampaň EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 2019 podněcuje lidi k tomu, 
aby si vybrali aktivní formy přemisťování nebo kombinovali chůzi a jízdu na 
kole s veřejnou dopravou. Kromě flexibility má chůze i jízda na kole mnoho 
dalších výhod, jako je sociální a ekonomická dostupnost, spolehlivost, žádné 
emise a pozitivní dopad na zdraví. Nejvíce se pravděpodobně transformují 
města, v nichž aktivní mobilita převládá. 

Pro zajištění všech těchto výhod MUSÍ BÝT chůze a jízda na kole bezpečné 
pro veřejnost. Místní orgány by měly poskytovat takovou silniční infrastrukturu, 
aby chodci a cyklisté již nebyli „zranitelnými účastníky silničního provozu“, 
mohli se bezpečně pohybovat a cítit se v našich městech bezpečně.  Pokud 
silnice budou nabízet dostatek prostoru pro chůzi a jízdu na kole, zvolí tuto 
variantu přemisťování více lidí. Pokud se silnice stanou bezpečnějšími pro 
chůzi a jízdu na kole, budou města obsahovat mnohem více veřejného 
prostoru, který je přístupný pro všechny, včetně malých 
dětí a jejich rodičů, seniorů, osob se sníženou 
pohyblivostí a osob se zavazadly. 

Investice do bezpečné a klidné infrastruktury pro aktivní formy mobility 
nejsou jen investicí pro ty, kteří se identifikují jako chodci nebo cyklisté: je to 
investice pro všechny. Lidé jsou chodci, když jdou na autobusovou zastávku, 
na vlakové nádraží nebo na parkoviště, když jdou na procházku se svými 
přáteli a s rodinou, když navštíví nové město, nebo prostě když přejdou přes 
ulici nakupovat nebo navštívit souseda. Bezpečná a dostupná infrastruktura 
je investicí pro společnost. 

A nezapomeňme: VŠICHNI jsme zodpovědní za dodržování ohleduplnosti a 
bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.   

Udělej své město místem, kde můžeš chodit a jezdit na kole – a místem, kde 
můžeš žít. 

V roce 2019 –projdi se s námi!
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Výhody chůze a 
jízdy na kole 
Chůze a jízda na kole přinášejí širokou škálu 
výhod. V této kapitole mohou místní propagátoři 
akce nalézt fakta a čísla, která jim umožní lépe 
argumentovat ve prospěch bezpečnější chůze a 
jízdy na kole ve městech.

VÝHODY PRO ZDRAVÍ

Cyklisté žijí v průměru o dva roky déle než 
necyklisté a mají o 15 % méně dnů pracovní 
neschopnosti v důsledku nemoci1. 

25 minut svižné chůze denně přidává k vašemu 
životu až sedm let – ve velké studii v Norsku2 
byla sledována skupina mužů ve věku 70 a 80 let 
a zjistilo se, že pouhých 30 minut každodenního 
cvičení, jako je jízda na kole, umožnilo těmto 
mužům žít až o pět let déle ve srovnání s muži, 
kteří neměli žádnou fyzickou aktivitu.

1. CTC: Safety in Numbers. Halving the risks of cycling. https://
bit.ly/2EUEh86
2. Holme, I., & Anderssen, S. A. (2015). Zvýšení tělesné aktivity 
je stejně důležité jako odvykání kouření pro snížení celkové 
úmrtnosti u starších osob: 12 roků sledování v rámci studie Oslo 
II. British Journal of Sports Medicine, 49(11), 743-748.

25min

PŘÍNOSY PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Cyklisté, kteří dojíždí 8 km do práce, čtyři dny v 
týdnu, si ušetří 3 220 km jízdy za rok, což odpovídá 
380 litrům benzínu a 750 kg emisí CO2

3. 

Jedna osoba, která namísto pěti cest do 2 km 
ujetých týdně autem zvolí chůzi, sníží svou 
uhlíkovou stopu o 86 kg ročně (Potter 2004; 
zpráva Evropské cyklistické federace). 

Lidé v automobilech se obvykle potýkají s úrovní 
znečištění dvakrát vyšší, než je tomu u chodců a 
cyklistů4. Rozdíl je především v tom, že uzavřené 
prostředí (např. uvnitř automobilu) je náchylné k 
vyšší koncentraci znečišťujících látek ve vzduchu, 
než prostředí pod širým nebem. K tomu přistupuje 
fakt, že jízda na kole je často nejrychlejší formou 
přemisťování v městských oblastech – zejména 
v době dopravní špičky – takže cyklisté tráví 
méně času v silničním provozu a jsou tudíž méně 
vystavování znečištění ovzduší.

Neguje znečištění ovzduší zdravotní přínosy jízdy 
na kole a chůze? Ne, přínosy pro zdraví převažují 
nad riziky. Studie ukazuje, že zdravotní přínosy 
jízdy na kole a chůze jsou negovány až po 7 
hodinách jízdy na kole nebo 16 hodinách chůze 
v průměrném městském prostředí. (Tainio ea. 
2016)5

3. http://bit.ly/2L2zF3l
4. Dons, Evi & Int Panis, Luc & Van Poppel, Martine & Theunis, 
Jan & Wets, Geert. (2012). Personal exposure to Black Carbon in 
transport microenvironments. Atmospheric Environment.
5. Tainio, M., Nazelle, A. D., Gotschi, T., Rojas-Rueda, D., 
Kahlmeier, S., Nieuwenhuijsen, M., Woodcock, J. (2016). Can 
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SOCIÁLNÍ VÝHODY

Lidé žijící na ulici, kde není provoz motorovými 
vozidly, znají a podporují své sousedy 

v mnohem větší míře, než lidé na ulicích s hustým 
provozem. Méně motorizovaná doprava 

v městských oblastech a aktivnější formy 
přemisťování mohou zlepšit sociální vztahy a 
posílit interakci mezi sousedy. (Zdroj: Aldred 
/ University of Westminster) V prostoru, který 
zabere 1 auto, se může pohybovat až 20 lidí. (The 
Ramblers Association, 2010).

Chůze je klíčovou součástí téměř všech cest 
veřejné dopravy, takže lepší infrastruktura pro 
chodce přináší výhody i pro veřejnou dopravu. 
Studie ukazuje, že město se silniční sítí zaměřenou 
na veřejnou dopravu, vede k výraznému nárůstu 
potenciální poptávky po veřejné dopravě6.

Air Pollution Negate the Health Benefits of Cycling and Walking? 
Journal of Transport & Health, 3(2).
6. García-Palomares, J. C., Sousa Ribeiro, J., Gutiérrez, J., & 
Sá Marques, T. (2018). Analysing proximity to public transport: 
the role of Street network design. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, 76, 102-130.

Méně 
motorizovaná 

doprava v 
městských 
oblastech 

a aktivnější 
způsoby mohou 

zlepšit sociální 
souvislosti a 

posílit interakci 
mezi sousedy

VÝHODY PRO BEZPEČNOST

Zdravotní přínosy jízdy na kole převyšují bezpečnostní 
rizika 20 ku 1.7 

Bezpečnost v číslech: vyšší počet chodců a cyklistů 
zvyšuje bezpečnost chůze a jízdy na kole. Tento jev 
se vysvětluje zvýšeným očekáváním řidičů, pokud jde 
o možnou kolizi s chodci nebo cyklisty. Například riziko 
nehody při chůzi ve skupině s dvojnásobným množstvím 
chůze je sníženo o 66 %.8

Navíc, jízda na kole není tak riskantní, jak se běžně 
předpokládá. I když každá smrtelná nehoda je strašná, 
ve Spojeném království připadá v průměru na každých 
32 milionů kilometrů jízdy na kole jen jeden smrtelný 
případ. To je více než objet 800 krát kolem světa.9

Odborníci se shodují na tom, že bychom měli chodit 
alespoň 6 000 kroků denně, abychom zlepšili své zdraví 
a 10 000 kroků pro zhubnutí. Vypadá to jako příliš, ale při 
chůzí do práce a setrvání v aktivitě po celý den se kroky 
rychle nasčítají.

https://bit.ly/2JLZ0uy

7.  Mayer Hillman (1993) Cycling and the promotion of health, 
Policy Studies
8.  Jacobsen, P. L. (2003). Safety in numbers: More walkers and 
bicyclists, safer walking and bicycling. Injury Prevention, 9(3), 
205-209
9.  European Cyclists’ Federation (ECF), https://bit.ly/2NDaRkZ



14 15

EKONOMICKÉ VÝHODY

Tím, že budou ulice přátelštější pro chodce a 
cyklisty, bude to mít hmatatelný ekonomický přínos 
pro místní obchody, restaurace atd. Existuje řada 
příkladů, kde zklidnění motorizované dopravy, 
snížení parkovacích míst nebo uzavření ulice pro 
automobily prospívá místním podnikům.

Například od zavedení nového plánu mobility 
v Madridu a s ním spojenou regulací přístupu 
vozidel do městských center (UVAR) se nákupy v 
prosinci 2018 zvýšily o 9,5 % na Gran Via (bez 
aut), o 8,6 % v centru Madridu a o 3,3 % v celkové 
městské oblasti.10

Stejně tak ve Spojeném království výzkum ukázal, 
že po zavedení nové infrastruktury pro chodce 
v londýnské oblasti, 66 % chodců prohlásilo, že 
více nakupuje, a 90 % místních podniků potvrdilo, 
že změny na ulici vedly k celkovému nárůstu 
nákupů.11

Studie12 vedená Francouzskou cyklistickou 
federací (Fubicy) a CNRS s podporou francouzské 
vlády zjistila, že řidiči automobilů stráví v místních 
obchodech v průměru jen 53,7 % oproti času, 
který tam stráví chodci. Cyklisté stráví v místních 
obchodech více času, než řidiči automobilů: 

10. El Pais, El gasto en Navidad aumentó un 8,6% en Madrid 
Central frente al 3,3% en el resto de la ciudad, 22. Januar 2019, 
https://bit.ly/2Hr8r6n + https://bit.ly/2EZVYU8
11. Living Streets, 2018, The Pedestrian Pound, http://bit.
ly/2FkfLgO
12.  Fubicy and ADEME, 2003, ‘Piétons et cyclistes dynamisent 
les commerces de centre-ville et de proximité’, study led by 
Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélo urbain 
n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841

v průměru 60,4 % času stráveného chodci v 
místních obchodech. Chodci a cyklisté mají 
tendenci častěji vstupovat do místních obchodů 
než řidiči automobilů.

Kromě ekonomického přínosu pro místní podniky 
má aktivní mobilita za následek značné úspory pro 
jednotlivce. Belgická studie13 , kterou si objednala 
regionální vláda v Bruselu, zjistila, že průměrný 
rezident Bruselu, který nahradí auto jízdním kolem, 
ušetří každý rok 2 853 eur. Tato částka zahrnuje 
náklady na údržbu, daně a pohonné hmoty, ale 
nezahrnuje náklady na nákup.

13.  Transport & Mobility Leuven. (2012). Impact et potentiel de 
l’usage du vélo sur l’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 
2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Čas strávený 
v místních 
obchodech
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Co mohou místní úřady udělat, aby podpořily využívání aktivních 
forem mobility? Přečtěte si několik příkladů aktivit a opatření, která 
mohou města zavést.

2.4 miliony jízd denně 
motorizovanými režimy

zlepšená 
infrastruktura 

pro chodce 
ve Štrasburku 

vedla ke 
snížení doby 

cestování 
autobusem

40% lidí by chodilo na 
většinu lidí méně než  

10 minut

40% 

PLÁNOVÁNÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY

Aby bylo možné důsledně plánovat pěší a cyklistickou dopravu ve městech a 
sladit strategie chůze a jízdy na kole s celkovou strategií městské mobility, je 
nutné přijmout určité plány nebo strategie. Tyto plánovací dokumenty mohou 
být součástí Plánu udržitelné městské mobility (SUMP) nebo mohou být do 
něj integrovány.

V Polsku byl Krakov prvním městem, které přijalo v roce 1993 politiku 
udržitelné dopravy, jejímž cílem bylo lepší využívání prostoru a korektní 
zacházení se všemi různými druhy dopravy. V této souvislosti bylo město 
rozděleno do tří zón (A, B a C). Všechny zóny A byly pouze pro chodce a 
cyklisty, zóny B umožňovaly omezený přístup pro motorová vozidla a zóny 
C byly primárně určeny pro automobilovou dopravu. Ve všech zónách bylo 
důležitým cílem zpřístupnění města osobám se sníženou pohyblivostí. Krakov 
proto zavedl hlasové informační systémy na semaforech, některé obrubníky 
na křižovatkách byly sníženy a na velkých víceúrovňových křižovatkách byly 
instalovány výtahy. Na některých chodnících byly přidány hmatové linie, 
které pro slepce označují nedaleké křižovatky. Tato zlepšená infrastruktura 
přinesla prospěch všem uživatelům a nikoli pouze osobám se sníženou 
pohyblivostí.16

V kantonu Basilej ve Švýcarsku integrovali chůzi a jízdu na kole do hlavní 
části svého Plánu udržitelné městské mobility. Tento strategický dokument 
předpokládá realizaci kombinace opatření v oblasti infrastruktury a 
zvyšování informovanosti. Mezi nejviditelnější opatření patří vytvoření 
cyklistického a pěšího mostu nad nebezpečnou křižovatkou, zajištění více 
možností parkování jízdních kol na hlavních uzlech veřejné dopravy nebo 
personalizované kampaně plánování dopravy.

Navíc přidělení funkcí „Walking Officer“ a „Cycling Officer“ zaměstnancům 
v městské správě, jako je tomu v případě Vídně17, může pomoci lépe 
naplánovat a koordinovat plány a akce aktivní mobility.

16. European Commission, 2017, Health Equity Pilot Project, Walkability in Kraków, http://bit.
ly/2L2NDCr
17.  City of Vienna: https://bit.ly/2Gsa5kw

Dlouhodobá opatření v 
evropských městech

Lidé mají značný potenciál chodit pěšky a jezdit 
na kole více ve městech, kde jsou vzdálenosti 
obecně krátké. Například londýnští řidiči vykonají 
téměř 2,4 milionu jízd denně motorovými vozidly 
(auto, motocykl, taxi nebo veřejná doprava), které 
by mohly být vykonány pěšky (méně než 2 km). 
40 % těchto přesunů by většina lidí urazila pěšky 
méně než 

za 10 minut. Studie poukázala na dalších 1,2 
milionů motorizovaných jízd, které by mohly 
být částečně nahrazeny chůzí (jako je jízda 
autobusem na nádraží nebo z nádraží)14. 

Pro dosažení tohoto potenciálu by musely být 
uskutečněny investice do infrastruktury pro chůzi 
a jízdu na kole. Evropští politici a správní činitelé 
se však často obávají zvýšené dopravní zácpy při 
zavádění opatření na podporu pěší a cyklistické 
dopravy ve svých městech. Nicméně několik 
případových studií publikovaných v rámci projektu 
FLOW115 ukazuje, že zavedení infrastruktury 
pro chodce nebo cyklisty skutečně snižuje 
dopravní zácpy. Například zavedení zdokonalené 
infrastruktury pro chodce ve Štrasburku vedlo 
k 40% poklesu času stráveného v autobusové 
dopravě.

K podpoře jízdy na kole a chůze je možné přijmout 
několik typů opatření a zajistit, aby tyto formy 
mobility byly bezpečné.
14.  Transport for London, 2017, Analysis of Walking Potential
15.  Flow Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS
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ZLEPŠENÁ INFRASTRUKTURA

Pokud jde o pěší a cyklistickou infrastrukturu, je zásadní zajistit široké, 
pohodlné, bezpečné a dobře udržované chodníky a cyklostezky.

V centru Paříže, podél řeky Seiny18, vznikl nový 
osmihektarový prostor bez aut pro chůzi, jízdu na kole 
a volný čas. Donedávna byla tato oblast přetížená 
rychlostní silnicí podél řeky s těžkým motorizovaným 
provozem. Šest měsíců po zpřístupnění přístaviště 
v Paříži pro cyklisty a chodce bylo v centru města 
zaregistrováno denně o 1 349 méně vozů (28,8 %) 
(v únoru 2017 ve srovnání s rokem 2016). To je v 
souladu s rozsáhlými investicemi do cyklostezek a se 
zavedením rozsáhlých zón s max. rychlostí 30 km/h 
„zón pro setkávání“ a „pěších zón“ s max. rychlostí 
20 km/h19 

Infrastruktura pro jízdu na kole a chůzi není vyhrazena jen velkým městům, 
jako je Paříž. Středně velká města jako Vitoria-Gasteiz (Španělsko), 
Groningen (Nizozemsko) nebo Graz (Rakousko) přijímají inovativní opatření, 
aby se aktivní mobilita stala co nejjednodušší a nejpohodlnější.

Město Vitoria-Gasteiz bylo průkopníkem v zavádění konceptu „superbloků“20. 
. Město bylo rozděleno na několik parcel, v rámci kterých byla dána priorita 
osobám pohybujícím se pěšky nebo na kole. Auta a veřejná doprava byly 
přesunuty z bloků na okolní silnice. V roce 2014 dosáhlo město Vitoria-Gasteiz 
po realizaci superbloků podílu ve výši 67 % pro aktivní formy pohybu21. 

Ve městě Groningen na severu Nizozemska byla od sedmdesátých let vyvíjena 
cyklistická infrastruktura, která cyklistům poskytuje komparativní výhody 
oproti řidičům automobilů. Infrastruktura zahrnuje několik „cyklistických ulic“, 
které jsou navržené jako cyklistické trasy, ale s povolením vjezdu i pro auta. 

18.  Paris Info: https://bit.ly/2ZtFVpS
19.  SOOT free cities: https://bit.ly/2IRNv7J
20.  CIVITAS measures: https://bit.ly/2UtcIrn
21.  EPOMM: https://bit.ly/2XGygCZ

snížení 
provozu 
v centru 
Paříže šest 
měsíců po 
zpřístupnění 
přístaviště 
pro cyklisty 
a chodce

28.8%

Tento typ infrastruktury výrazně zvyšuje bezpečnost 
cyklistů. Městská samospráva pokračuje v realizaci 
inovací v cyklistické infrastruktuře zavedením 
vytápěných cyklostezek a inteligentních semaforů, 
které upřednostňují cyklisty22 Podle informací národní 
vlády Nizozemska dosahuje podíl cyklistické dopravy 
v Groningenu téměř 50 %23.

V Grazu byla přijata komplexní strategie pro podporu 
aktivní mobility prostřednictvím investic do cyklistické 
infrastruktury a informačních kampaní. Městská 
cyklistická síť se skládá ze 123 km cyklostezek a 
dalších 800 km zón 30 km/h, které jsou přátelské 
vůči cyklistům. Graz má také jednu z nejrozsáhlejších 
souvislých pěších zón na světě (6 % vnitřního 
města)24. Výsledkem je vysoké procento rozdělení 
oblasti ve prospěch jízdy na kole i chůze: 20 % pro 
každou formu25.

Z menších měst zlepšil loňský vítěz ocenění 
EUROPEANMOBILITYWEEK, město Igoumenitsa 
(Řecko), svou síť pro jízdu na kole (vytvoření nových 
jízdních pruhů, rozšíření, renovace, značení) a 
vyvinul veřejné systémy pro pronájem a sdílení 
kol. Obec také vytvořila a rozšířila pěší zóny, byly 
vylepšeny chodníky, silniční přejezdy a přechody pro 
chodce.

22.  The Guardian, How Groningen invented a cycling, https://bit.ly/2emxN54
23. Ministry of Infrastructure and water management, 2018, Cycling Facts, https://bit.ly/2vqpzAF 
24.  SOOT free cities: http://www.sootfreecities.eu/sootfreecities.eu/public/city/graz 
25.  EPOMM: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=1&list=1 
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PARKOVÁNÍ KOL

Poskytovat adekvátní řešení pro parkování jízdních kol je zásadně důležité 
pro podporu městské cyklistiky, stejně jako vytvářet spojení s veřejnou 
dopravou nebo jednoduše umožnit lidem pohybovat se pěšky po centru 
města, když tam dojedou na kole.

Mnoho evropských měst investuje do vybavení pro parkování jízdních kol 
a někdy vytváří i masivní struktury pro uspokojení poptávky. Například v 
nizozemském Utrechtu bude mít parkoviště pro jízdní kola, které se nachází 
pod vlakovým nádražím, do konce roku 2020 kapacitu pro parkování 12 500 
jízdních kol.26 Přestože se dosažený úspěch může zdát ne příliš efektní, jsou 
bulharská města velmi aktivní při zavádění nových parkovišť pro jízdní kola, 
protože vnitrostátní nařízení o parkování již od roku 2016 uvádí, že parkoviště 
pro jízdní kola musí být vytvořena na různých místech městských oblastí. 
Nařízení se mimo jiné vztahuje na obytné zóny (1,5 parkovacího místa na 
jeden byt), studentské rezidence (1 parkovací místo na 2 lůžka), kancelářské 
budovy (1 parkovací místo na 100 m2 kanceláří), obchody (1 parkovací místo 
na 35 m2) a samozřejmě zastávky veřejné dopravy (1 parkovací místo na 30 
cestujících / hod.)27.

Inovativní prostorové řešení infrastruktury pro parkování jízdních kol je 
znakem evropských měst, jako je Hradec Králové v České republice, 
kde byla v roce 2015 postavena plně automatizovaná „parkovací věž“28. 
Sedmipodlažní věž poskytuje bezpečné parkoviště pro více než 110 kol na 
ploše pouhých 8 m x 8 m. Věž se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového 
nádraží, takže parkoviště je viditelné a umožňuje obyvatelům bezproblémově 
cestovat trvale udržitelnými formami dopravy.

26. City of Utrecht: http://bit.ly/2MWtOPV
27.  ECF, 2018, Making Buildings Fit for Sustainable Mobility, https://bit.ly/2UKlPVF
28.  ENDURANCE, 2015, Bike Tower – Automatic Parking System for Bikes, https://bit.ly/2ICoE8y

APLIKACE NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO CHŮZI A 
CYKLISTIKU

Používání mobilních aplikací a jiných elektronických 
zařízení může městům pomoci mobilizovat své 
komunity a iniciovat chůzi a jízdu na kole. Obec 
Gdaňsk (Polsko) zavedla v některých místních 
školách hru pro aktivní mobilitu. Žáci si mohli 
zaregistrovat své pěší a cyklistické výlety poklepáním 
na své osobní karty na elektronických senzorech. Tři 
měsíce po kampani dosáhl počet žáků, kteří šli do 
školy pěšky, 57,4 % oproti 48,4 % před kampaní.29 
V Boloni odměňuje aplikace Bella Mossa30 cyklisty 
a chodce cenami, jako jsou vstupenky do kina nebo 
nápoje zdarma v partnerských barech. Aplikace 
umožňuje, aby obec pravidelně udržovala v aktivitě 
15 000 uživatelů.

Zavedení elektrických jízdních kol přispívá k podpoře používání jízdních kol 
pro delší cesty a zpřístupňuje jízdu na kole například pro seniory. Zahrnutím 
elektrických jízdních kol do svých veřejných flotil sdílených jízdních kol mohou 
města zpřístupnit elektronická kola všem. Dvěma vynikajícími příklady jsou 
Milán se svým BikeMi projektem31 a Madrid se svým BiciMAD projektem32. 
Tato města nabízejí svým obyvatelům 1 150 resp. 2 028 elektrických kol. 
Zatímco flotila v Madridu je 100% elektrická, sdílená elektrická a konvenční 
kola v Milánu využívají stejné dokovací stanice.

29.  SWITCH factsheet: https://bit.ly/2XFwvG5
30.  REFORM Good Practice  https://bit.ly/2GuwwFS
31.  BikeMi website: https://www.bikemi.com/en/service-info/info/whats-bikemi.aspx
32.  BiciMAD website : https://www.bicimad.com/index.php?s=que
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REGULACE A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ

snížení celkového 
denního objemu 
cest motorových 
vozidel díky 
iniciativě Školní 
ulice v Bolzanu

8%

zcela nebo zčásti změnilo formu své mobility 
ze soukromých vozidel na chůzi pěšky. Studie 
Kinghama a Usshera (2007) uvádí, že docházka 
ve skupinách do školy pěšky může pomoci zlepšit 
pocit sounáležitosti a pomoci dětem rozvíjet 
sociální dovednosti v mladém věku. Tento koncept 
se nyní rozšiřuje do několika zemí, včetně Irska, 
kde města včetně Dublinu, Waterfordu a Limericku 
tuto dobrou praxi podporují.

Kampaně podporující chůzi a jízdu na kole se 
nezaměřují pouze na děti, v Bruselu pomohly 
osvětové kampaně jako „Bike to Work“34 nebo „Bike 
Experience“35 dosáhnout změny formy mobility 
na cyklistiku, zatímco chůze je podporována 
rozšířením centrální pěší zóny na 50 hektarů, což 
je druhá největší v Evropě. 

34.  Bike to work website: https://www.biketowork.be/ 
35.  Bike Experience website: https://bikeexperience.brussels/

Účastníci 
základního 
autobusu v 

Córdobě zcela 
nebo částečně 

přešli na pěší 43.7% 

Kromě zajištění bezpečnosti pro jízdu na kole 
a chůzi má zavedení zón s max. rychlostí 30 
km/h také potenciál pro zklidnění motorizované 
dopravy, a tím i snížení hluku a emisí v určitých 
oblastech. V Německu ministři dopravy schválili 
právní změny, které usnadňují zavádění zón 30 
km/h podél hlavních silnic v blízkosti škol, školek 
a nemocnic. Doposud byly omezeny na obytné 
oblasti.

Iniciativa Školní ulice pomáhá zvýšit bezpečnost 
a autonomii dopravy pro děti navštěvující základní 
školy v Bolzanu. Iniciativa zavádí časové omezení 
pro přístup automobilů do konkrétních ulic v okolí 
školy na krátkou dobu (např. 15 minut) v době 
špičky na začátku a na konci školního dne. To 
účinně brání rodičům v tom, aby před dveřmi 
školy zanechávali a vyzvedávali své děti autem. 
V Bolzanu je v základních školách přibližně 6 000 
dětí, které se z 80 % podílí na nemotorizovaných 
formách mobility v rámci města. Pro ilustraci toho, 
jakému množství přetížení iniciativa Školní ulice 
zabraňuje – pokud by 6 000 dětí bylo dováženo do 
školy, bylo by v době špiček podniknuto nejméně 
4 800 dalších jízd v silniční síti. To odpovídá 8 
% celkového denního objemu jízd motorovými 
vozidly33. 

Pilotní studie týkající se služby „walking bus / 
chodící autobus“ (tj. skupina osob, které dochází 
do školy pěšky) pro základní školu v Córdobě 
(Španělsko) ukázala, že 43,7 % účastníků 

33.  FLOW, 2018, The role of walking and cycling in reducing 
congestion, https://bit.ly/2a01oAX
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Používejte sociální média a zapojte své obyvatele:

Podporujte chůzi pěšky a jízdu na kole na svých sociálních 
médiích. Použijte letošní výzvu k akci a odpovídající hashtag: 
Projdi se s námi! & #WalkWithUs
Výzva k chůzi pěšky: zahajte kampaň na sociálních sítích a 
zapojte místní majitele obchodů. Během víkendu se zeptejte lidí, 
jak dlouho bude trvat procházka do jejich oblíbené kavárny nebo 
parku. A pak sledujte, jestli mají pravdu! Vsadíme se, že přehání. 
Zatímco jsou tam, mohou nakupovat nebo si dát dobrou kávu a 
dort a pak použít jinou cestu domů.

Uspořádejte soutěž o nejlepší obsah selfie na sociálních sítích 
a zjistěte, kdo odesílá své fotografie při použití nejaktivnějších 
forem mobility, aby se dostali z bodu A do bodu B, aby vyhráli 
některou cenu! Cenou může být pěkný předmět nebo služba 
související s chůzí pěšky nebo jízdou na kole.

Chůze pěšky a jízda na kole nejsou pouze o mobilitě, 
týkají se rovněž propojování lidí:
Aktivní mobilita je levná a měla by být dostupná všem. Ukažte, 
že město, které je vybaveno pro častější chůzi pěšky a jízdu na 
kole, je také přístupné pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Přimějte ostatní, aby se podělili o své zážitky z chůze a jízdy 
na kole. „Šampioni“ aktivní mobility mohou například doprovázet 
dobrovolníky na jejich každodenních cestách po dobu jednoho 
týdne a ukazovat jim nejkrásnější trasy. 
Požádejte ostatní, například ve školách či společnostech, aby 
ukázali na mapě, kde žijí. Lidé dojíždějící po stejných trasách 
mohou cestovat společně, pěšky nebo na kole!

Organizujte soutěže s tématem aktivní mobility na pracovištích, v 
sousedstvích a školách nebo mezi nimi, s cílem povzbudit ostatní 
k tomu, aby více jezdili na kole a chodili pěšky. Dejte skutečný 
podnět k tomu, aby zanechali svá auta doma: nabídněte cennou 
odměnu (např. jízdní kolo nebo den dovolené navíc).
Spolupracujte s ostatními městy a účastněte se meziměstských 
soutěží prostřednictvím společné mobilní aplikace. Kdo ujde 
nejvíc kroků?
Existuje mnoho aktivních forem mobility: chůze, jízdní kola, 
e-kola, nákladní kola, koloběžky a dokonce i kolečkové brusle, 
skateboardy nebo vznášedla. Zřiďte dočasné „místo setkávání 
aktivní mobility“, kde si lidé mohou vyzkoušet nové formy mobility.
Zaveďte systém dočasného značení pro účastníky. Lidé mohou 
na ukazatelích napsat  vzdálenost a čas potřebný k dosažení 
určitého místa pěšky nebo na kole.
Mnoho lidí zná svá města pouze autem. Uspořádejte „alternativní 
výlety“ pěšky nebo na kole  a pomozte jim objevit město 
jinak, jako by byli turisté ve svém vlastním městě!
Využijte týden aktivit k vytvoření „záchytných“ parků nebo 
„záchytných“ míst setkání. Namísto parkovacích míst získají lidé 
nějaký prostor, kde se mohou seznámit s novými přáteli a pobavit 
se!

Zapojte místní obyvatele a zainteresované strany do 
zlepšování podmínek pro chůzi a jízdu na kole po 
celý rok:
Využijte kampaně s místními obyvateli k průzkumu, jak se 
cítí při chůzi nebo jízdě na kole ve vaší obci nebo městě, 
jaké změny by rádi viděli a co by je přesvědčilo, aby nechali 
svoje auto doma. Pokud vaše město realizuje konzultační 
procesy, např. ohledně Plánu udržitelné městské mobility, je 
EVROPSKÝTÝDENMOBILITY ideální příležitostí k zahájení 
takového procesu!

Které aktivity můžeme organizovat 
pro podporu multimodality?
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Spolupracujte s místními provozovateli systému sdílení kol a 
navrhněte výhodné nabídky během týdne aktivit. Září je dobrým 
okamžikem osvojit si nový zvyk pro cestování do školy nebo do 
práce.
Existuje mnoho mobilních aplikací, které umožňují, aby byla 
chůze a jízda na kole pohodlnější a atraktivnější. Proč nepracovat 
s některou z těchto aplikací pro povzbuzení lidí k častější chůzi a 
jízdě na kole?36 
Pracujte s médii, abyste získali pravidelný prostor v místním 
rozhlase. Některé rozhlasové stanice nabízejí snížené sazby 
pro místní iniciativy, ale možná můžete dokonce vyjednat nějaké 
bezplatné služby nebo sponzorství.
Spolupracujte se společnostmi provozujícími vlaky nebo veřejnou 
dopravu ve vašem městě a ujistěte je, že lidé mají zájem, aby do 
svých stanic chodili pěšky nebo jezdili na kole. Funkční a snadno 
použitelné parkoviště pro jízdní kola může určitě pomoci.  

Vzdělávání je klíčem k dlouhodobému zvyšování 
podílu chůze a jízdy na kole:

Čím dříve děti objeví chůzi a jízdu na kole ve městě, tím více 
se jim bude líbit a budou se jich držet i jako dospělí. Společně 
se školami rozvíjejte pedagogické nástroje nebo hry a vytvořte z 
nové generace generaci aktivní mobility.
Bylo vynaloženo velké úsilí, aby se nákladní vozidla a těžší vozy 
(známé jako SUV) staly méně nebezpečnými v případě kolize 
s chodci nebo cyklisty. Mnohým haváriím bude zabráněno, 
protože tato vozidla budou vybavena detekčními systémy pro 
chodce a cyklisty. Mezi další zlepšení patří přímý obraz (vision) 
pro řidiče nákladních vozidel a dodávek. Prezentujte příklady 
bezpečnějších vozidel ve spolupráci s místními majiteli vozových 
parků a zvyšujte povědomí.

36. http://mobilityweek.eu/eu-initiatives/social-biking-challenge/

Uspořádejte kampaň pro děti a dospělé o reflektorech, které 
až o 85 % snižují riziko, že se stanou obětmi dopravní nehody. 
Inspirujte se dánským „Národním dnem reflektorů“: rozdávejte 
bezpečnostní reflektory a uspořádejte „Běh s reflektory“.

Přizpůsobte svoje vyjadřování a svá sdělení:

Chcete-li motivovat ostatní, aby se pohybovali pěšky nebo jezdili 
na kole, použijte argumenty, které mají jasný dopad na jejich 
každodenní život: je to levnější, je to bezplatné posilování, je to 
rychlejší než používání auta. Argumenty týkající se zdraví nebo 
životního prostředí jsou někdy příliš abstraktní.
Podporujte vzájemný respekt mezi všemi druhy dopravy a 
připomínejte uživatelům vozidel, že chodci a cyklisté mají jako 
nejzranitelnější účastníci provozu prioritu.
Pro podporu chůze a jízdy na kole využívejte stávající, pohodlnou 
a příjemnou infrastrukturu a podporujte vzájemné respektování. 
Nemluvte příliš mnoho o bezpečnosti, v lidské mysli silniční 
bezpečnost = nebezpečí
Když regulujete přístup aut do určitých zón, nezavírejte je (pro 
auta), ve skutečnosti je OTVÍREJTE (pro lidi)! 

Buďte ambiciózní

Pořádejte celoměstský den bez aut

Jelikož letošní Den bez aut připadne na neděli (22. září), můžete 
navrhnout a podpořit alternativní nabídku pro rodiny a turisty a 
pozvat je, aby otestovali všechny možnosti mobility. Vzhledem 
k tomu, že vaše ulice budou bez aut, můžete uspořádat festival, 
jako je například tento ve Vídni https://www.streetlife.wien/
streetlife-festival/ 
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Proč neprolomit světový rekord? Existuje spousta světových 
rekordů, které je potřeba vytvořit nebo překonat. Využijte svou 
fantazii a vytvořte s místními obyvateli světový rekord v aktivní 
mobilitě
Nechte se inspirovat projektem „Activity Box“ pro promotory 
místních kampaní, který připravil německý národní koordinátor 
pro EVROPSKÝTÝDENMOBILITY.
Některé z nápadů: zahájení fotografické soutěže s lidmi, 
kteří vytvořili repliku slavného obrázku Beatles Abbey Road 
na… přechodu pro chodce. Proč se nezúčastnit evropské 
fotografické soutěže? Více originálních nápadů (v němčině) 
naleznete na https://www.umweltbundesamt.de/europaeische-
mobilitaetswoche-downloads 
Vyberte si některé nápady z nejlepších příkladů představených 
Evropskou cyklistickou federací: https://ecf.com/sites/ecf.com/
files/141223-Map-of-Ideas.pdf

Zdroje

European Commission
DG MOVE https://ec.europa.eu/transport/home_en

 - Urban Mobility: https://bit.ly/2kLbVDu

 - Road Safety, Walking and Cycling as Transport Modes https://bit.
ly/2TlOFeq

 - Cycling: https://bit.ly/2I77OOO

European organisations, platforms and projects
CIVITAS: https://civitas.eu/

 - Thematic Group: Car-Independant Lifestyles: https://bit.ly/2UISIWM

 - CIVITAS INSIGHT, The high potential of walking: https://bit.ly/2KPuky6

 - CIVITAS INSIGHT, Accessible mobility: enabling independent living for all: 
https://bit.ly/2Gx7DdO

Eltis: http://www.eltis.org/
Walk 21: https://www.walk21.com/
European Cyclists Federation: https://ecf.com/

 - ECF Map of ideas: https://bit.ly/2CiVt4e

FLOW: http://h2020-flow.eu/

 - FLOW Quick Facts: https://bit.ly/2ve8wjS

ISAAC, Pedbike planner: https://www.pedbikeplanner.eu/#home

National and local initiatives and good practices

 - Activity box (and other materials) developed by the German 
EUROPEANMOBILITYWEEK National Coordinator: https://bit.ly/2Br5Lmz

 - Vienna’s platform for walking: https://www.wienzufuss.at/ and cycling: 
https://www.fahrradwien.at/

 - Transport for London. Economic benefits of walking and cycling: https://bit.
ly/2qQVqYO
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PŘÍRUČKA PRO 
POŘADATELE MÍSTNÍCH 

KAMPANÍ

Příručka pro pořadatele místních kampaní 
vysvětluje tři kritéria účasti (aktivity pořádané 

během tohoto týdne, trvalá opatření a Den bez 
aut) a návod, jak se zaregistrovat online. Obsahuje 

také kapitolu o cenách udělovaných v rámci 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY.

TŘI KRITÉRIA ÚČASTI

EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY se mohou účastnit všechna města z 
Evropy i mimo ni. Jejich online registrace bude schválena, pokud splňují 
alespoň jedno z následujících kritérií:

 � Organizace aktivit v týdnu od 16. do 22. září, s přihlédnutím k 
letošnímu tématu.

 � Zavedení alespoň jednoho nového trvalého opatření, které přispívá 
k přechodu od automobilu pro individuální přepravu k udržitelnému 
dopravnímu prostředku. Opatření zavedená v posledních 12 měsících 
se rovněž uznávají, pokud budou během týdne od 16. do 22. září 
propagovány.

 � Oslava Dne bez aut, nejlépe 22. září, spočívající ve vyhrazení jedné 
nebo několika oblastí pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu po dobu 
alespoň jednoho celého dne (1 hodina před až 1 hodina po pracovní 
době). 

Pouze města, která se zaváží ke všem třem výše uvedeným kritériím, se 
stanou „zlatými účastníky“ a budou se moci ucházet o ceny udělované v 
rámci EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY (viz kapitola níže).

JAK SE ZAREGISTROVAT ONLINE

Jděte na adresu www.mobilityweek.eu a klikněte na registrační tlačítko.

30
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Po prvním přihlášení nebo přihlášení k účtu z minulého roku musíte vyplnit 
online registrační formulář. Můžete si vybrat z nabídky jazyků ten svůj.

Města by měla poskytnout následující informace:

 � Aktivity pořádané v týdnu od 16. do 22. září.
 � Trvalá opatření zavedená za posledních 12 měsíců a propagovaná 

během týdne od 16. do 22. září.
 � Informace o oblasti (oblastech) uzavřených pro silniční dopravu během 

Dne bez aut a činnosti uspořádané v průběhu tohoto dne.
 � Iniciativy související s iniciativami EU, kterých se vaše město rovněž 

účastní.

Po dokončení online registrace váš národní koordinátor potvrdí její odeslání. 
Po jejím schválení vám bude zaslán automatický potvrzovací e-mail. Teprve 
poté bude účast vašeho města zveřejněna online na stránce „Účastníci“.

Poskytnuté informace budete moci kdykoli aktualizovat až do konce září.

V případě potřeby můžete snadno aktualizovat svůj profil města a doplnit jej o 
jméno a e-mailovou adresou místního pořadatele kampaně, který je pověřen 
organizací EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY v rámci vaší obce. Pokud 
vaše město již má založen profil, ale nepamatujete si přihlašovací údaje 
nebo e-mailovou adresu, můžete se obrátit o pomoc na svého národního 
koordinátora nebo na evropský sekretariát.

Podpis Charty je povinný pouze v případě, pokud se ucházíte o udělení ceny 
v rámci EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY.
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JAK ZAHÁJIT KAMPAŇ

Začněte analýzou letošního tématu s přihlédnutím k tomu, co všechno 
zahrnuje, a určením zaměření, které se hodí pro vaše město a národní 
kontext. Přednostně zvolte osvědčený, již zavedený postup. Možná se 
zaměřte na to, jak by mohl být posílen nebo dále rozvinut, a pak naplánujte 
změny, které by jej mohly vylepšit.

Zajistěte politickou podporu Pokud bude pro vaši místní samosprávu 
obtížné ztotožnit se s letošním tématem, protože je nevnímá jako něco 
relevantního pro vaše město, požádejte národní koordinátory o dopis 
vyjadřující podporu.

Nebuďte příliš polemičtí ani negativní ve sděleních, která se rozhodnete 
šířit. Nemůžeme realisticky očekávat, že ze silnic vytlačíme soukromé osobní 
automobily, nákladní vozy a další vozidla, byť v zájmu omezení negativních 
ekonomických vlivů individuální motorové dopravy, můžeme určitě ukázat, 
že veřejnost i podniky mají k dispozici různé druhy dopravy i přepravy zboží.

Shromážděte důkazy Shromážděte fakta a čísla podporující udržitelnou 
mobilitu ve vašem městě. Použijte je jako důkaz při zdůrazňování významu 
svého sdělení různým cílovým skupinám.

Budujte účinná partnerství Dosažení inteligentní a udržitelné mobility 
je zdlouhavý proces, který nevyžaduje pouze politickou podporu, ale 
také angažovaná partnerství. Místním orgánům je doporučeno, aby se do 
takových partnerství zapojovaly a co nejvíce zapojily i místní aktéry. Každý 
místní orgán by měl hledat místní partnery, kteří jsou relevantní pro různé 
události, a koordinovat přípravu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY v úzké 
spolupráci s nimi.

Proto by obce měly vytvářet partnerství s (veřejnými) dopravními 
organizacemi, environmentálními, zdravotními a sportovními sdruženími, 
místními společnostmi (včetně jejich externích kontaktů, tj. klientů, dodavatelů, 
partnerů), (místními) médii atd.

Společnosti mají často zájem o účast, aby ukázaly, že přijímají svou 
zodpovědnost v boji proti změnám klimatu a pečují o komunitu a zdraví svých 
zaměstnanců. Místní orgány by těchto faktorů měly využít, aby získaly více 
partnerů pro tuto věc.

Společnosti, organizace a další potencionální partneři, kteří nejsou 

způsobilí přispět k EVROPSKÉMUTÝDNUMOBILITY (16. – 22. září), 
ale plánují organizovat některé doplňkové aktivity v průběhu roku, se 
mohou zaregistrovat individuálně. Díky funkci AKCEMOBILITY mohou tyto 
organizace navštívit stránky www.mobilityweek.eu/about-mobilityactions a 
zaregistrovat svou aktivitu.

Stavějte na již existujících iniciativách Ať už se pohybujete na úrovni 
místní, regionální nebo národní, určitě naleznete řadu iniciativ, které se 
zabývají věcmi, jež tak či onak souvisejí se zaměřením vaší kampaně. 
Sladění kampaně s aktivitami těchto skupin může posílit vaše argumenty, 
posílit vaše sdělení a usnadnit vám námahu.

AKTIVITY V TÝDNU OD 16. DO 22. ZÁŘÍ

Je potřeba, aby se města při přípravě svého programu zaměřila na letošní 
téma kampaně. Mohou však organizovat aktivity týkající se specifických 
témat souvisejících s udržitelnou městskou dopravou. Zde jsou některé 
příklady opakujících se aktivit.

Oficiální zahájení EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY

Veřejné a mediální události dne 16. září jsou ideální pro zahájení kampaně. 
Během zahajovací akce můžete:

 � Podepsat veřejně Chartu společně s politickým představitelem, abyste 
tak demonstrovali svůj závazek

 � Zahájit trvalá opatření, která město plánuje zavést
 � Představit speciální nabídky, jako je jízdenka se speciálními tarify 

veřejné dopravy
 � Uspořádat pěší prohlídku s průvodcem nebo zorganizovat obrovské 

množství cyklistů

A nezapomeňte předem pozvat média, partnery a místní obyvatele!
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Aktivity v rámci veřejné dopravy

Všichni aktéři veřejné dopravy jsou schopni kampaň využít jako příležitost 
k podpoře multimodálních řešení a ukázat, že mohou nabídnout skutečnou 
alternativu k osobním automobilům.

Následující seznam je souborem aktivit určených pro veřejnou dopravu.

 � Dojíždění hromadnou dopravou: zavedení speciálních nabídek, 
nabídka nápojů po práci v nedalekých zastávkách nebo přímo v 
autobusu, zřízení výzvy pro dojíždějící do zaměstnání, uspořádání 
rozhovorů mezi provozovateli veřejné dopravy a dojíždějícími, 
informování cestujících o systémech spolujízdy v autě a sdílení vozidel 
atd.

 � Dostupná veřejná doprava: práce s organizacemi zabývajícími 
se osobami se zdravotním postižením, aktivity zahrnující použití 
invalidních vozíků nebo pásek na oči, aby ostatní pochopili problémy, 
kterým čelí lidé se sníženou pohyblivostí atd.

 � Komunikace se zákazníky a zaměstnanci: provádění průzkumů 
zaměřených na zjištění spokojenosti a očekávání uživatelů, organizace 
návštěvy řídící kanceláře, odkud je řízena veřejná doprava, s 
vysvětlením frekvence, rychlosti a tras, příprava výstavy o inovativní 
veřejné dopravě s testovacími jízdami na nových, čistých a chytrých 
vozidlech atd.

Aktivity spojené s cyklistikou

Cyklistika souvisí se všemi aspekty, které vytvářejí „město pro život“. Jízdní 
kola šetří prostor a energii a nezpůsobují hluk ani znečištění ovzduší.

Všechny zde uvedené aktivity jsou zaměřeny na upozornění na přínosy 
cyklistiky.

 � Dojíždění na kole: zřízení informačního střediska, vytvoření 
„partnerského“ programu pro nové i zkušené cyklisty, uspořádání dne 
„Do práce na kole“, snídaně pro dojíždějící do práce na kole, využití 
dostupných aplikací pro problémy spojené s jízdou na kole, účast na 
akci Social Biking Challenge atd.

 � Cyklistické služby a infrastruktura: práce s místními cyklistickými 
sdruženími, nabídka služeb opravy a servisu jízdních kol, distribuce 
informací o bezpečných cyklistických stezkách, pořádání jízdy v 
nedávno otevřeném cyklistickém pruhu, žádost u místních cyklistických 

sdružení nebo policie o kódovou ochranou kola proti krádeži kola atd.
 � Cyklistika je v módě: pořádání výstavy nových modelů a prototypů 

jízdních kol, pořádání módní přehlídky cyklistického oblečení nebo 
rozvoje cyklistických souprav atd.

Aktivity spojené s chůzí

I když je někdy ignorována, je chůze důležitým prostředkem dopravy. 
Navrhované aktivity lze organizovat snadno.

 � Do práce pěšky: podpora společností, aby odměňovaly své 
zaměstnance, kteří chodí do zaměstnání pěšky (tj. snídaně, peněžní 
odměna nebo navýšení ročního nároku na dovolenou), procházka 
vrcholového managementu společnosti v ulicích kolem objektu či 
objektů firmy a posouzení jejich dostupnost pro chodce.

 � „Živé ulice“: zajištění toho, aby vedoucí představitelé města 
prozkoumali město pěšky, aby posoudili problémy jako fyzické bariéry, 
popraskané chodníky, nelegální parkování, ukládání odpadu atd.

 � „Parkovací den“: výzva obyvatel k tvůrčímu využití parkovacích míst, 
vysázení stromů v méně atraktivních ulicích, zajištění toho, aby se do 
kampaně zapojili i majitelé obchodů

 � Školy: děti jsou doprovázeny vysoce postavenými úředníky při 
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každodenní pěší cestě do školy, jakákoli soutěž nebo aktivita, jako 
například hadí hra, je dobrý nápad, využití nových technologií při práci 
s dětmi atd.

 � Koridory Greenway: uspořádání procházky/výletu na kole nebo pikniku 
v stávajících a neoficiálních (s opatrností) koridorech Greenway, za 
doprovodu místních zástupců

Podpora zodpovědného využívání automobilů

Ti, kteří potřebují své auto k určitým účelům, mohou také přispět k 
udržitelnějšímu městskému prostředí.

Dá se zvážit široká škála aktivit, jak je uvedeno níže. Ty se pohybují od 
opatrného a bezpečného řízení až po zvýšení počtu cestujících na jeden vůz 
(sdílená jízda).

 � Nabídněte řidičům automobilů, kteří uvízli v dopravní zácpě, „stresový 
míček“ nebo jiné předměty, aby si uvědomili možné důsledky svého 
chování

 � Vyzvěte autoškoly, aby nabízely výcvikové kurzy úsporné jízdy 
(ekologické ježdění)

 � Propagujete ekologické ježdění mezi řidiči z povolání, jako jsou řidiči 
školních autobusů, vozů taxislužby, služební řidiči firem a institucí 
apod.

 � Spusťte kampaň ve spolupráci s místními čerpacími stanicemi 
vyzývající k pravidelným kontrolám tlaku pneumatik (snížení tlaku o 0,4 
baru znamená zvýšení spotřeby paliva o 10 %).

 � Zorganizujte soutěže, při nichž řidiči automobilů na určitou dobu 
odevzdají své řidičské průkazy a místo nich dostanou jízdenky na 
hromadnou dopravu.

 � Při vysílání dopravních informací v místním rozhlase vyzývejte řidiče, 
aby výhodně využili kombinace s jinými způsoby dopravy, pokud se 
chtějí vyhnout dopravním zácpám

 � Prezentujte schémata sdílení vozidel a spolujízdy v autě
 � Pokud ve vašem městě neexistují žádná schémata sdílení vozidel, 

zahajte průzkum, který by identifikoval potenciální partnery pro 
vytvoření budoucího schématu

 � Pořádejte výstavu, kde veřejnost může vidět a testovat čisté, elektrické, 
hybridní vozy na zemní plyn

 � Zkontrolujte, zda by starosta mohl během programu 

EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY používat elektrické vozidlo, pro 
přilákání pozornosti médií

Aktivity spojené s městskou nákladní dopravou

Udržitelná mobilita se netýká jen toho, jak se pohybujeme v našich městech, 
ale také toho, jak v nich přepravujeme zboží. Za účelem podpory udržitelné 
městské nákladní dopravy můžete uspořádat jízdu na nákladním kole, 
exhibici dodání zásilek, spustit nová schémata sdílení nákladních kol, správu 
logisticky vaší aktivity za pomoci nákladního kola atd.

Z výzkumů univerzity Vrije Universiteit Brussel a zkušeností z projektu 
Cyclelogistics lze usoudit, že 50 až 70 % pohybu zboží v evropských městech 
může být zajištěno (nákladními) jízdními koly.

Vytvořte vyhrazený prostor pro doručení zásilek. Plošina nebo parkoviště 
nacházející se mimo oblasti bez aut by byly vyhrazeny pro dodávky zboží 
určeného pro obchody. Čistá vozidla pak dodají zboží přímo do obchodů.
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Podpora řízení mobility

Řízení mobility může být silným nástrojem k dosažení změn v chování. 
Během kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY mohou místní úřady 
vytvářet partnerství se školami a společnostmi a realizovat plány mobility na 
cestách do škol a do zaměstnání.

Chcete-li podpořit změnu chování, můžete pořádat aktivity, jako je podpora 
udržitelného dojíždění do práce prostřednictvím korporátních informačních 
zpravodajů, udělování ocenění pro udržitelné společnosti, zakládání pracovní 
skupiny zaměstnanců nebo koordinátora v oblasti mobility atd.

Aktivity v rámci PUMM

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY je skvělou příležitostí k aktivaci zájmu o 
plány udržitelné městské mobility (PUMM). Můžete uspořádat několik aktivit 
k další podpoře vašich PUMM:

 � Uspořádání výstavy možných scénářů rozvoje dopravy
 � Konference o plánu městské mobility
 � Setkání občanů v městských čtvrtích zaměřená na téma městské 

mobility
 � Představení/provedení některých opatření plánu městské mobility 

(nové autobusové trasy, nová zařízení P + R, cyklostezky, plány zelené 
dopravy pro dojíždějící, střediska mobility atd.)

Volnočasové aktivity a společenské aktivity

Volnočasové aktivity mohou představovat příležitost k objevování města 
bezpečně a k užívání si města v klidnějším prostředí bez aut. Nicméně 
zaměření EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY by se mělo soustředit na 
městskou dopravu, nikoliv na sporty či kulturu.

 � Speciální kyvadlová doprava umožňující objevovat město
 � Prohlídky pořádané turistickými průvodci nebo kluby pořádajícími 

procházky
 � Akce pro chodce v partnerství se sportovními prodejnami, školami, 

různými sdruženími apod.
 � Hotelové klíče umožňující též přístup k hromadné dopravě nebo 

službám pronájmu jízdních kol
 � Uspořádání bezplatných koncertů, divadelních představení, pouličních 

představení, vystoupení umělců, klaunů atd. ve veřejných prostorách

 � Umístění bílé stěny na hlavní náměstí pro shromažďování názorů 
obyvatel

 � Prosba o organizaci sportovních aktivit na ulicích ze strany místních 
sportovních sdružení a/nebo obchodů a podniků

 � Nabídka jízdy pomocí specifických druhů dopravy, jako jsou například 
koňské povozy, turistické vláčky, solární lodě apod.

Aktivity zaměřené na zdraví

Zdravotní důsledky dopravy postihují většinu obyvatelstva a obzvláště 
zranitelné skupiny, jako jsou děti a starší osoby.

Místní zdravotnické služby, zdravotní pojišťovny, zdravotnické asociace a 
sportovní organizace mohou být vhodnými partnery pro organizaci mobility a 
aktivit zaměřených na zdraví.

 � Požádejte síť pro monitorování kvality ovzduší, environmentální 
nebo energetickou agenturu (EEA, IEE), informační a dokumentační 
střediska zabývající se hlukem (INCE, CIDB) o uspořádání výstavy o 
ovzduší či hluku

 � Požádejte policii nebo stanice technické kontroly, aby na parkovištích 
nabízely testy emisí znečišťujících látek vozidel
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 � Vyzvěte zdravotní pojišťovny, aby poskytly informace o přínosech 
fyzické aktivity pro zdraví a o možnostech včlenění fyzické aktivity do 
každodenního rozvrhu atd.

 � Požádejte nemocnici/lékaře o nabídku „zdravotní kontroly“ (krevní tlak, 
krevní oběh, hmotnost, kostní hmota apod.) na podporu povědomí o 
zdravotním stavu

 � Použijte přenosné zařízení pro měření kvality vzduchu, které lze použít 
v různých dopravních režimech

TRVALÁ OPATŘENÍ

Aktualizovaný seznam trvalých opatření se zobrazí při registraci v online 
formuláři. Tato kapitola je pouze úvodem k dlouhému seznamu trvalých 
opatření, které může vaše město implementovat.

Je třeba, aby účastnící se města předložila svá nová trvalé opatření, která 
přispívají k modálnímu přechodu z osobního automobilu na ekologicky šetrné 
dopravní prostředky.

Pokud je to možné, alespoň jedním z těchto opatření by mělo být trvalé 
přerozdělení prostoru na silnicích ve prospěch chůze, jízdy na kole nebo 
veřejné dopravy, např. širší chodníky, nový jízdní pruh pro cyklisty nebo 
veřejnou dopravu, nové schéma pro zmírnění dopravy, nižší rychlostní limit.

Tato opatření nemusí být nákladná. Ukazují odhodlání místní samosprávy 
pro udržitelnou městskou mobilitu. Některá možná trvalá opatření jsou:

Veřejná doprava

 � Zlepšení a rozšíření sítě veřejné dopravy (jízdní pruhy pro vozidla s 
vysokou obsazeností, nové zastávky, nové pruhy, vyhrazené prostory 
apod.)

 � Zvýšení frekvence, zavedení expresních služeb atd.
 � Používání čistého vozidlového parku veřejné dopravy (vozidla 

elektrická, hybridní, na zemní plyn atd.)
 � Multimodální prodej jízdenek
 � Integrované služby pro různé druhy veřejné dopravy 
 � Vyjednání zastávek v blízkosti velkých pracovišť s operátory
 � Povolení jízdních kol v dopravních prostředcích mimo špičku
 � Budování nových stojanů na kola na zastávkách veřejné dopravy
 � Přizpůsobte autobusové zastávky

 � Mějte jízdní řády a další informace k dispozici v přístupných formátech 
(velké písmo, Braillovo písmo, zvukové nahrávky atd.)

 � Přizpůsobte infrastrukturu tak, abyste umožnili její dostupnost 
(nízkopodlažní autobusy, výtahy, rampy atd.)

 � Zajistěte informace o úrovni přístupu prostřednictvím webových 
stránek, mobilních aplikací, letáků atd.

 � Představte nové styly jízdních řádů, webových stránek nebo aplikací, 
zahajte diskuzi o poskytování multimodálních informačních služeb a 
zjistěte, co si zákazníci myslí

Zařízení pro jízdní kola

 � Zlepšení cyklistické sítě a zařízení pro jízdní kola (rozšíření, 
rekonstrukce, signalizace, parkování, zámky apod.)

 � Vytvoření veřejných programů pro sdílení veřejných jízdních kol nebo 
jízdních kol

 � Vytvořte informační bod pro jízdní kola nebo stánek s cílem poskytnout 
informace zaměstnancům, majitelům domů, návštěvníkům atd.

 � Zajistěte pro cyklisty prostory pro osprchování a převléknutí
 � Instalujte bezpečné a kryté parkování pro jízdní kola
 � Nakupte jízdní kola pro veřejnost nebo firemní park jízdních kol
 � Zajistěte veřejnou službu oprav jízdních kol
 � Přemístěte parkoviště pro jízdní kola, aby byla u vchodů do budov 

veřejných orgánů, kanceláří, nákupních center apod.
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Pěší zóny
 � Vytváření nebo rozšíření pěších zón
 � Zlepšení infrastruktury – lávky, chodníky, přechody pro chodce, 

osvětlení atd.
 � Přerozdělování nebo rozšíření zón pro pěší ve veřejném prostoru

Nové formy užívání a vlastnictví vozidel

 � Zahájení programů online sdílení vozidel a spolujízdy v autě
 � Zodpovědné používání vozidel (ekologické řízení atd.)
 � Použití ekologicky čistých vozidel
 � Zavedení nabíjecích míst pro elektrická vozidla

Distribuce nákladní dopravy

 � Nové předpisy pro distribuci nákladní dopravy
 � Použití ekologicky čistých vozidel
 � vytvoření vykládacích plošin pro nákladní přepravu

Parkování

 � Zaveďte nové parkovací zóny nebo zóny se zákazem parkování
 � Prosazujte striktnější dodržování pravidel pro parkování
 � Poskytněte informace o pravidlech 

parkování
 � Zaveďte flexibilní pracovní dobu za 

účelem snížení vzniku dopravních zácp ve 
špičce

 � Vyhraďte nejlepší parkovací místa 
(nejbližší ke vchodu) pro programy 
spolujízdy.

 � Poskytněte záruku jízdy domů pro osoby 
využívající programy spolujízdy v případě 
mimořádné události

 � Přemístěte parkoviště mimo oblast vstupu 
do kanceláří

Zmírnění dopravy a programy s omezeným přístupem
 � Programy snižování rychlosti v blízkosti škol
 � Snížení počtu vnějších parkovacích zón
 � Vytvoření stanic P + R (tj. zaparkování vozidla a následná jízda na 

kole)
 � Trvalé omezení přístupu do městských center

Dostupnost

 � Spuštění plánů dostupnosti
 � Vytvoření zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí
 � Odstranění architektonických bariér
 � Snižování a rozšiřování chodníků
 � Budování chodníků s hladkým povrchem a ramp pro vozíčkáře
 � Montáž zvukových zařízení na semaforech

Řízení mobility

 � Přijetí plánů pracovních a školních cest
 � Vytvoření středisek mobility a informačních služeb
 � Rozvoj vzdělávacích materiálů
 � Plány městské mobility po konzultaci s místními aktéry
 � Poskytování pobídek a bonusů zaměstnavatelům
 � Usnadnění přístupu k obchodním nebo jiným společenským oblastem

DEN BEZ AUT

Den bez aut představuje obzvláště dobrý způsob, jak experimentovat s 
novými modely dopravy a její udržitelností. Organizace Dne bez aut však 
musí být naplánována s dostatečným předstihem, protože uzavírání ulic pro 
motorový provoz může představovat administrativní výzvu.

Kdy se koná Den bez aut?

Doporučujeme všem evropským městům, aby jej pořádala v původním 
termínu oslav Dne bez aut: 22. září.

Pokud to bude lépe vyhovovat účelu akce, může být v rámci 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY (16. – 22. září) přesunut na jiný den. 
Během tohoto týdne lze uspořádat více než jeden den bez aut.
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Pokud vaše město organizuje opakující se den bez aut během roku (tj. v březnu 
nebo v červnu), doporučujeme vám jej zaregistrovat jako AKCIMOBILITY.

Co je považováno za Den bez aut?

V rámci města lze definovat jednu nebo více oblastí bez aut. Oblast či oblasti 
budou uzavřeny pro motorizovanou dopravu po většinu dne (tj. jednu hodinu 
před až jednu hodinu po normální pracovní době).

Vstup bude povolen pouze chodcům, cyklistům, hromadné dopravě a čistším 
vozidlům (na LPG, zemní plyn, elektromobilům apod.)

Bude-li určena více než jedna oblast bez aut, mohou být vzájemně propojeny 
trasami pro pěší. Oblast (oblasti) bez aut mohou být také užitečně podpořeny 
vytvořením ochranné zóny se specifickými informacemi pro řidiče vozidel.

Proč je důležité se připojit ke Dni bez aut?

Den bez aut je jedním ze tří kritérií pro účast na EVROPSKÉMTÝDNUMOBILITY 
a je povinný, pokud se vaše město chce ucházet o udělení ceny.

Ale v případě Dne bez aut jde o mnohem víc. Mnoho měst využívá této 
příležitosti k založení pěších zón pro tento den a organizaci velkých 
otevřených akcí v uvolněném veřejném prostoru.

Kromě slavnostního aspektu je událost skvělou příležitostí ukázat obyvatelům, 
jak může vypadat centrum města nebo daná oblast bez automobilů.

Navíc má Den bez aut i praktický dopad https://bit.ly/2YMZCHX. Změřte 

kvalitu vzduchu a hluku v daný den, den před a den po Dni bez aut. Sdílejte 
výsledky s obyvateli. Ukažte jim, že jsou součástí řešení v závislosti na 
změně v jejich chování a přijetí životního stylu méně závislého na autech. 
Jde o boj proti změnám klimatu, zlepšování našeho zdraví a kvality života v 
našich městech.

Jak určit oblast bez aut?

Umístění a velikost oblasti bez aut by měly být pečlivě zvoleny s přihlédnutím 
k místnímu kontextu. Oblast (oblasti) mohou sloužit k:

 � zviditelnění konkrétních problémů (hluk, kvalita ovzduší atd.)
 � prezentaci nebo testování plánovaných opatření (tj. trvalá pěší zóna)
 � zacílení na konkrétní skupiny (děti, zaměstnanci atd.)
 � zdůraznění závazku podniků nacházejících se v dané oblasti

Při výběru oblasti (oblastí) pro oslavu Dne bez aut musíte vzít v úvahu počet 
návštěvníků této oblasti v „normálním“ dni a předpokládaný počet dalších 
návštěvníků v průběhu Dne bez aut.

Je třeba vzít v úvahu i parkovací zařízení, která jsou k dispozici v okolí.

Pokud vaše město určí více než jednu oblast bez aut, nezapomeňte je 
propojit.

Jak zajistit oblast bez aut při udělení výjimek?

Přístup do oblasti bez aut bude monitorován a budou instalovány bariéry. 
Bude nutná pomoc městského úřadu pro dopravu, policejních sil a případně 
i dalších místních orgánů.

Je třeba vypracovat krátký seznam vozidel, kterým byla udělena výjimka. 
Vedle ekologicky čistějších vozidel (LPG, vozidla na zemní plyn, elektromobily 
atd.) mohou dostat výjimku zdravotničtí pracovníci, osoby se zdravotním 
postižením a vozidla zajišťující naléhavé opravy.

Složky záchranného systému (policie, hasiči, záchranáři) a elektrikáři/plynaři 
budou mít do příslušné zóny přístup automaticky.

Žádosti o výjimky pro případy neuvedené výše je třeba řešit na příslušném 
odpovědném městském odboru. Počet vydaných výjimek je třeba 
minimalizovat.
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Místní obyvatelé by měli být vyzváni, aby před Dnem bez aut své vozy odvezli 
a vyklidili tak ulice. Může být třeba zajistit speciální parkoviště a podepsat s 
jejich provozovateli smlouvy

Jinou možností by mohlo být, že rezidenti budou smět odjet se svými vozy ze 
zóny, ale vrátit se budou moci až po určité hodině. Pak by museli zanechat 
své vozy na parkovišti.

Dodávky zboží budou povoleny až do určité doby (bude určena) v souladu s 
obecnými podmínkami. Pro prodejce, kteří vyžadují denní dodávky, může být 
vytvořena zóna pro náklad mimo danou oblast. Z tohoto místa bude náklad 
přepraven nákladními koly nebo ekologicky čistými vozidly.

Které alternativní režimy nabízet během Dne bez aut?

Veřejná doprava je nejdůležitějším a nejúčinnějším způsobem přesunu 
během Dne bez aut. Budou žádoucí následující opatření:

 � Vyšší frekvence služeb
 � Větší dostupnost pro osoby se sníženou pohyblivostí
 � Speciální jízdné nebo bezplatná doprava
 � Zvláštní iniciativy (kombinované parkovací a autobusové či autobusové 

a vlakové jízdenky, jízdenky nabízející slevy v kinech, bazénech apod.)

Rovněž se vyplatí provozovat kyvadlovou dopravu, která spojuje parkoviště 
s centrem města nebo konkrétní trasy (prohlídka města, okružní komunikace 
atd.).

Ekologicky čistší vozidla (LPG, na zemní plyn a elektromobily) mohou být 
používána v oblasti bez aut pro dodávku zboží nebo pro použití ze strany 
osob se zdravotním postižením.

Jízdní kola jsou také velkou součástí alternativ:

 � Zapojte místní cyklistické skupiny a sdružení
 � Nabízejte půjčení jízdních kol v zařízeních P + R na železničních 

stanicích, autobusových zastávkách atd.
 � Kombinujte lístky na autobus a půjčovné na jízdní kolo, případně 

parkovací lístek a půjčovné na jízdní kolo
 � Odevzdání klíčků od vozu nebo osvědčení o registraci vozu proti 

zapůjčení jízdního kola
 � Představte krytá parkovací místa pro jízdní kola s obsluhou 

implementovaná v blízké budoucnosti
 � Definujte bezpečné, dobře označené cyklistické trasy mimo oblast bez 

aut,
 � Nezapomeňte na použití nákladních kol pro logistiku vašich akcí a 

další přepravy!

Kde zanechat auto?

Zařízení P + R

Chcete-li podpořit obyvatele, aby nepoužili své vozy a zvolili veřejnou dopravu, 
můžete na předměstí vytvořit zabezpečená parkoviště. Tato parkoviště by 
měla být vybavena obsluhou a měla by mít otevírací dobu v souladu s dobou 
trvání Dne bez aut. Mohou být zdarma nebo placená (např. kombinovaná 
jízdenka za parkování a autobus nebo parkování a jízdní kolo). Parkovací 
zařízení, která se nenachází na pravidelných linkách veřejné dopravy, by 
měla být obsluhována speciální kyvadlovou dopravu.

Komfortní parkoviště pro automobily

Zvláštní parkoviště pro automobily by měly být umístěny v blízkosti oblasti 
bez aut pro ty, kteří potřebují používat své vozy. Tato parkoviště mohou být 
použita na vysazení spolucestujícího, pro krátkodobé parkování (méně než 
jednu hodinu), usnadnění sdílení vozidel, dodávku zboží atd. Neměla by být 
používána jako dlouhodobé parkoviště a měla by mít pro tento den k dispozici 
obsluhu. Z těchto parkovišť lze do centra města zajistit kyvadlovou dopravu.
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Parkoviště pro auta obyvatel

Parkovací plochy by měly být vyhrazeny pro použití ze strany obyvatel. Měly 
by se nacházet uvnitř nebo v blízkosti hranic oblasti bez aut. Měly by se otevřít 
pouze den před touto událostí a zůstat otevřené až do následujícího dne. 
Zvláštní poplatky za parkování mohou být použity k přesvědčení obyvatel k 
tomu, aby nezanechávali své vozy na parkovištích po celý den. Podrobnosti 
je třeba ujednat s provozovatelem parkoviště.

Kdo může být nejlepším partnerem při pořádání Dne bez aut?

Oslavy Dne bez aut mohou způsobit obavy ze strany některých majitelů 
prodejen. To je důvodem, proč je třeba vyvinout zvláštní úsilí k jejich zapojení 
do rané fáze organizace.

 � Komunikujte s prodejci konkrétně prostřednictvím oficiálního 
dokumentu s přizpůsobenými informacemi o tom, jak se dostat do 
centra města bez auta

 � Spojte název autobusu, tramvaje nebo zastávky metra s konkrétní 
prodejnou

 � Propagujte prodejny v centru města v merchandisingu 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY (například umístěním log prodejen 
na mapu oblasti bez aut)

 � Vytvořte určený prostor pro dodávky a pro tento účel použijte 
ekologicky čisté vozy

 � Distribuujte jízdenky veřejné dopravy na prodejnách
 � Podpořte prodejce, aby obsadili veřejný prostor, který se vytvořil 

zákazem vozidel, jako rozšíření jejich prodejního prostoru (terasy 
nebo prostor pro stánky na ulici). Upozorňujeme, že Den bez aut by 
se neměl zvrhnout v obrovskou komerční akci organizovanou pro 
marketingové účely.

AŤ UŽ DĚLÁ VAŠE MĚSTO V LETOŠNÍM ROCE 
COKOLI, ZAJISTĚTE, ABY...
Aby byla zajištěna součinnost na evropské úrovni a lidé získali pocit, že jsou 
součástí globálního hnutí, nezapomeňte na následující:

 � Důsledně aplikujte Vizuální pokyny http://www.mobilityweek.eu/
communication-toolkit

 � Buďte kreativní, přicházejte s novými opatřeními a aktivitami a sdílejte 
je s národním koordinátorem nebo s evropským sekretariátem http://
www.mobilityweek.eu/contact

 � Propagujte hashtag #mobilityweek a sledujte oficiální účty iniciativy na
Facebooku www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek 
Twitteru https://twitter.com/mobilityweek
Instagramu https://www.instagram.com/europeanmobilityweek
YouTube www.youtube.com/user/europeanmobilityweek 
Flickru www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

 � Používejte sociální média s ohledem na následující body:
 � sdílejte obsah, který je relevantní pro vaše publikum
 � opravujte chyby, ale dělejte to s respektem (oddělujte fakta od 

názoru)
 � komunikujte, mluvte o úspěších svých partnerů a příznivců
 � nespamujte
 � provádějte kontrolu pravopisu a znovu zkontrolujte odkazy v 

případě všeho, co publikujete
 � nepodnikejte žádné kroky, pokud k nim nejste oprávněni

 � Zasílejte informační dopisy každé z citlivějších cílových skupin 
(prodejci, podniky, obyvatelé oblasti bez aut), abyste je informovali 
o EVROPSKÉMTÝDNUMOBILITY a vyzvěte je, aby se účastnili 
organizace této iniciativy

 � Přihlaste se k odběru našeho e-zpravodaje vydávaného jednou za dva 
měsíce: http://www.mobilityweek.eu/newsletter

 � Zapojte zaměstnance obce do organizace kampaně, podpořte 
zaměstnance k většímu využívání udržitelných druhů dopravy a 
zaveďte pro ně udržitelný cestovní plán

 � Monitorujte a zhodnoťte své kroky (počet nových uživatelů veřejné 
dopravy díky dané činnosti, počet osob, které se po kampani rozhodly 
k přepravě bez auta, údaje o zlepšení kvality ovzduší, snížení hluku, 
názor veřejnosti na vaše plány a akce atd.).

 � Propojte své aktivity se souvisejícími iniciativami EU (projekt EDWARD 
– Evropský den bez úmrtí na silnicích, Evropský týden sportu, 
CIVITAS, Pakt starostů atd.)
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 � Využijte dalších užitečných zdrojů, které jsou k dispozici online (leták, 
plakát, průvodce doporučovanými postupy) http://www.mobilityweek.
eu/campaign-resources

Všechny komunikační materiály jsou k dispozici v angličtině. Tato příručka, 
letošní leták a plakát i video kampaně jsou k dispozici ve všech oficiálních 
jazycích EU.

CENY UDĚLOVANÉ V RÁMCI 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY

Cena v rámci EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY je udělována místním 
orgánům vyhodnoceným jako takové, které během poslední kampaně 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY (16. – 22. září) nejvíce přispěly k 
zvyšování povědomí o udržitelné mobilitě.

Od roku 2017 je udělována ve dvou kategoriích: jedna pro větší obce a druhá 
pro menší obce.

Jejím cílem je podporovat úspěšné kampaně a zvyšovat povědomí o potřebě 
provádění místních akcí v oblasti udržitelné městské mobility.

Slavnost pro finalisty se koná v březnu při prestižním ceremoniálu v Bruselu 
a finalisté jsou prezentováni v různých videích a publikacích.

Kritéria způsobilosti

Pro tyto dvě kategorie platí stejná kritéria.

Místní orgány jsou způsobilé pro cenu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY, 
pokud:
1. se zaregistrovaly online na adrese www.mobilityweek.eu 
2. předložily podepsanou Chartu
3. jsou „zlatými účastníky“, tj. splňují tři kritéria:

organizování aktivit během daného týdne týkající se letošního tématu
zavedení alespoň jednoho nového trvalého opatření ke snížení užívání osobních 
automobilů
oslava Dne bez aut

4. poloha v zemích EU-28, kandidátských zemích EU, potenciálních kandidátských 
zemích EU, které jsou součástí procesu stabilizace a přidružení (SAP), zemí 
Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo zemí Evropského sdružení 
volného obchodu (EFTA). Tyto země jsou: Albánie, Rakousko, Belgie, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kosovo1, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, 
Lucembursko, Malta, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Turecko, Spojené království. 

Kritéria hodnocení
Nezávislá porota odborníků v oblasti městské mobility posoudí:
1. Kvalitu činností v souladu s letošním tématem
2. Akční plán událostí a zapojení veřejnosti
3. Komunikační strategii
4. Dopad trvalých opatření
5. Rozsah partnerství s místními zúčastněnými stranami

1. This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and 
the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence
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Postup aplikace

Místní orgány, které chtějí soutěžit o cenu EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY, 
musí:

 � Vyplnit formulář s žádostí v angličtině s uvedením podrobností
 � Předložit formulář s žádostí způsobem uvedeným na webových 

stránkách kampaně
 � Přiložit digitální kopii podepsané Charty
 � Poskytnout mapu oblasti, která byla uzavřena pro motorizovanou 

dopravu během Dne bez aut
 � Zaslat výběr podpůrných materiálů, jako jsou fotografie (v dobrém 

rozlišení), videa, komunikační nástroje a výstřižky z tištěných médií
 � Vše musí být zasláno od 23. září do 23. října

Slavnostní vyhlášení a cena

Slavnostní ceremoniál udělení cen v rámci EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY 
se koná v Bruselu za přítomnosti komisařky EU pro dopravu. Obvykle se 
koná v březnu. Během slavnostního ceremoniálu je také představena cena 
za plánování udržitelné městské mobility.

Vítězné místní orgány získají možnost natočit propagační video, které ve 
třech minutách představí jejich úspěchy v oblasti udržitelné městské dopravy 
v Evropě.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Webové stránky a dokumenty Evropské unie

 � European Commission - Mobility and Transport portal https://bit.ly/1epTAxu
 � European Commission - Clean transport, Urban transport https://bit.ly/2US0w8o 
 � European Commission - Sustainable Transport https://bit.ly/2vjGggO 
 � European Commission - Intelligent Transport Systems (ITS) https://bit.ly/2fSaRtI 

Projekty a iniciativy EU

 � CIVITAS www.civitas.eu 
 � Eltis www.eltis.org 
 � BiTiBi project – Bike Train Bike www.bitibi.eu 
 � EBSF_2 project: http://ebsf2.eu/ 
 � FLOW project http://h2020-flow.eu/ 
 � FREVUE project https://frevue.eu/ 
 � MaaS4EU project: http://www.maas4eu.eu/ 

Místní orgány, organizace a iniciativy specializovaných společností

 � BKK Budapest, launch of the FUTÁR tool: https://bit.ly/2sMaf2L 
 � FUTÁR tool: http://futar.bkk.hu 
 � Blue Bike: https://www.blue-bike.be/en 
 � City of Esch-sur-Alzette, Pedestrian signposting, https://bit.ly/2BQIcC9 
 � City of Paris, Paris respire: https://bit.ly/2HxHWrQ
 � Hitch: http://www.hitchit.co/ 
 � International Post Corporation, Parcel Lockers webpage: https://bit.

ly/2oyyKf7 
 � MaaS Alliance: https://maas-alliance.eu/ 
 � MaaS Global: https://maas.global/ 
 � The Money Advice Service (car cost calculator): https://bit.ly/1Ds8xRu 
 � Le Moniteur Automobile (car cost calculator): https://bit.ly/2HmdTUg 
 � Mulhouse Alsace Agglomération, news item on Compte Mobilité:  

https://bit.ly/2EZAu7s 
 � RATT Timisoara, bike-sharing webpage: http://www.ratt.ro/velo_tm.html 
 � STIB Brussels, walking map: https://bit.ly/2ZpuAHb 
 � Street Life Festival 2018, Vienna, https://www.streetlife.wien/streetlife-festival 
 � Swiss Federal Railways, Multimodal webpage: https://bit.ly/2CMV6xz
 � Tisséo Toulouse, Pastel Card: https://bit.ly/2l4sUPx  
 � Transport for London (TfL), walking map: https://bit.ly/1MIEkxp 
 � UPS, trial of electric tricycles: https://bit.ly/2F322Nl 




