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Naše ulice, naše volba
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Jak mohou úřady zlepšit 
kvalitu života ve městech?
● Rozvíjet udržitelný plán městské mobility, 

a uplatňovat zásady udržitelné mobility v 
rámci urbanistického plánování.

● Omezit přístup motorových vozidel  
do některých oblastí, vyhradit prostor 
zejména pro chodce a cyklisty.

● Budovat nové infrastruktury pro pěší a jízdu
na kole, včetně oddělení cyklostezek od
dopravy, parků pro pěší a náměstí pro 
chodce nebo parkovišť pro cyklisty.

● Přijmout opatření ke snížení rychlosti  
 omezení hluku z dopravy. 

● Přimět zaměstnance pracující ve veřejných 
budovách, aby do práce chodili pěšky nebo 
jezdili na kole a šli tak příkladem.

   Spustit kampaně a rozvíjet projekty zaměřené 
na to, aby místní obyvatelé a turisté věděli o 
možnostech, jak mohou prozkoumávat město 
pěšky nebo na kole –  např. vycházkové a 
poznávací/prohlídkové trasy.

Další tipy,  naleznete v Tematických pokynech 
na www.mzp.cz/cz/news_etm nebo
www.mobilityweek.eu 

Jak mohou lidé zlepšit kvalitu života ve městech?

Města jsou stroje na bydlení a my musíme najít způsob, jak 
tyto stroje zlidštit. Takže téma letošního Evropského týdnu mobility se točí 
kolem toho, jak učinit  naše města obyvatelným a přístupným prostorem. 
Otevřením ulice a veřejného prostranství pro pěší a cykloturistiku, se 
dostáváme zpět k člověku. Jsou to naše ulice - tak by to měla být také naše 
volba! 

Komisař pro životní prostředí, Janez Potočnik

Naše ulice, naše volba
Po větší část minulého století byly městské oblasti v 
celé Evropě formovány tak, aby lépe vyhovovaly 
automobilům, často na úkor jiných forem dopravy. 
Dominance soukromých vozidel má za následek to, 
že naše města jsou stále více přetížená, znečištěná a
hlučná a také méně příjemná a zdravá.
Evropský týden mobility 2014 si klade za cíl 
přehodnotit způsob, jakým uvažujeme o městském 
prostoru a prozkoumat vztah mezi využíváním půdy a 
kvalitou života.  Letošní slogan, "Naše ulice, naše volba" 
se snaží přimět lidi,  aby vytvořili město, ve kterém 
budou mít chuť žít.
Celosvětově dochází k rozvoji hnutí zaměřeného na 
"kultivaci" městských oblastí. Jako příklady můžeme 
uvést přeměnu parkovišť na mini parky, ulice využité 
pro aktivity obce, a silnice nahrazené posezením u 
kaváren a stolováním pod širým nebem. Stručně 
řečeno, v tomto roce jde o přerozdělení a změnu 
uspořádání ulic a veřejných prostor ve prospěch lidí.
Také rekreační aktivity, podporující šetrné a udržitelné 
způsoby dopravy – jako je například chůze a jízda na 
kole – mohou veřejné prostory učinit zábavnějšími a 
zlepšit čistotu ovzduší.

Ať již žijete v malé obci, nebo ve velkoměstě, každý z 
nás je ovlivněn způsobem, jakým využíváme prostor,
a druhy dopravy, které jsme se rozhodli upřednostnit. 
Místní úřady mohou společně s veřejností vytvářet 
města, kde budou lidé na prvním místě.

● Zavázat se ke změně způsobu nebo    
ke střídání přepravy po městě 
zejména s využitím veřejné dopravy, 
jízdy na kole nebo chůze.

● Získat povolení k využívání veřejných 
ulic    pro komunitní akce a festivaly, 

aby byly vidět výhody 
společenského života ve vaší čtvrti.

● Zapojit se do sdílení aut – ušetříte tím  
peníze a snížíte emise, ale zachováte 
si výhody používání automobilu.

● Zahájit dialog s místními zástupci nebo  
vládou, aby vytvářely příjemnější 
prostor a stezky pro chodce a 
cyklisty.

Image: www.eltis.org

Image: www.eltis.org



Jak se může místní úřad zúčastnit?
● Zaregistrujte své akce on-line na www.mobilityweek.eu 

 ● Podepište chartu Evropského týdne mobility.

Co musíte udělat:
● Organizovat týden aktivit v souladu s tématem 2014, "Naše ulice, naše volba".

● Realizovat alespoň jedno nové stálé opatření, které přispěje k modálnímu přesunu k ekologicky šetrným dopravním prostředkům, 
přičemž hlavním bodem je přerozdělení silničního prostoru.

● Organizujte akci Ve městě bez aut! Vyhraďte jednu nebo několik oblastí pouze pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu, a to na dobu alespoň
jednoho celého dne. To by mělo se pokud možno uskutečnit v pondělí 22. září 2014.

Pro radu a více informací se obraťte na  svého národního koordinátora. Publikace a nástroje, které vám pomohou uspořádat váš místní 
Týden mobility, si můžete stáhnout z webových stránek: www.mobilityweek.eu nebo na www.mzp.cz/cz/news_etm

O Evropském týdnu mobility
Evropský týden mobility je každoroční kampaň zaměřená na udržitelnou městskou 
mobilitu, která je organizována s politickou a finanční podporu Generálního ředitelství 
pro mobilitu a dopravu Evropské komise.

Cílem kampaně, která probíhá každoročně ve dnech 16.–22. září, je
podpořit evropské místní orgány, aby zavedly a podporovaly opatření pro udržitelnou 
dopravu a vyzvat veřejnost, aby vyzkoušela alternativy k osobní automobilové dopravě.

Tento týden vyvrcholí akcí Ve městě bez auta!, v rámci které zúčastněné obce a města 
vyčlení na celý den jednu nebo několik oblastí pouze pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu.

Od roku 2002, kdy byl Evropský týden mobility zaveden, jeho dopad stále roste, a to jak v 
Evropě, tak i po celém světě. V roce 2013 se do kampaně přihlásilo 1931 měst ze 47 zemí.

Bylo přijato celkem 8623 trvalých opatření, zejména se zaměřením na
infrastrukturu pro cyklisty a pěší, zlepšení služeb veřejné dopravy, zlepšení
dopravní dostupnosti a zvyšování povědomí o udržitelném chování v dopravě.
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Letošní Týden mobility nám ukazuje, jaký vliv má naše mobilita na kvalitu 
našeho života. Evropská komise se zavázala pracovat ruku v ruce s městy na 
zlepšení městské dopravy v celé EU, například prostřednictvím nedávné 
iniciativy Městské mobility, jejímž cílem je to, aby městské cesty byly 
jednodušší a zelenější. Evropský týden mobility a kampaň "Choose the right 
Mix" mají každému z nás připomínat, že můžeme ovlivnit život ve městech 
tím, že si pro každou cestu vybereme ten správný druh dopravy.

     Místopředseda Siim Kallas, komisař pro dopravu

A vítězem se stává.... Ljubljana!
Během Evropského týdne mobility
potvrdila slovinská metropole svůj závazek
udržitelné mobility tím, že do této dopravní 
akce zapojila velké množství zúčastněných 
stran. Školy a školky se zúčastnily
více než 250 akcí, jejichž cílem je zvýšení
povědomí žáků o kvalitě ovzduší a o 
bezpečné dopravě. U příležitosti Dne bez 
aut Ljubljana omezila vjezd aut
na jeden z nejrušnějších bulvárů města. Tato
oblast bude nyní postupně přebudována na 
pěší zónu.

Cena Evropského týdne mobility
Po skončení každého ročníku Týdne 
evropské mobility se zúčastněné obce a 
města v Evropě mohou ucházet o cenu 
Evropského týdne mobility. Žádosti 
posoudí nezávislá odborná porota,
a vítězná obec či město získá ocenění
na slavnostním ceremoniálu spojeném s 
udílením cen komisařů pro životní 
prostředí a dopravu v Bruselu.
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Národní koordinátor:       lucie.erbenova@mzp.cz




