
Cyk l i s t ika
pro  města

PRO OBČANY
Kolo do města patří. Jezdit na kole po městě je normální. Už
změnou svého postoje a tím, že se nebojíte o tom mluvit, děláte
velký kus práce.
Podívejte se, jak je na tom vaše město. Na www.nakole.cz
můžete ohodnotit, jak je přátelské k cyklistům. 
Hledejte lidi, kteří smýšlejí podobně. Také můžete najít a
kontaktovat nejbližší občanské sdružení nebo cyklistický spo−
lek.
Napište svému zastupiteli. S konkrétními náměty se obraťte
na svoje zastupitelstvo. Jezděte. Projeďte svou trasu do práce,
na poštu, do obchodu. Jsou na ní úzká či nebezpečná místa?
Napište o tom svému zastupiteli.
Zúčastněte se cyklojízdy. Termíny některých cyklojízd na−
jdete na http://cyklojizdy.ecn.cz. Společnou jízdu městem mů−
žete také sami zorganizovat.
Volby jsou příležitost ke změně. Dívejte a ptejte se, co pro
cyklisty udělali stávající zastupitelé. 
Napište médiím. Dopisy čtenářů jsou pro novináře důležité
jako zpětná vazba, ukazují o čem by měli psát, co zajímá čte−
náře.

PRO PŘEDSTAVITELE MĚST A OBCÍ
Jako zastupitel města nebo obce máte mnoho možností, jak
odstartovat politiku na podporu cyklistiky nebo pro její posílení.
S čím byste měli začít nejdříve? Zde je návrh několika iniciativ: 
Cyklistika pro města. Dejte tuto příručku kolovat, ukažte ji
kolegům a nadřízeným.
Cyklistický koordinátor je klíčovou osobou. V rámci měst−
ské správy by měla působit osoba se znalostí všech aspektů
cyklistiky a s vazbou na další útvary související s mobilitou cyk−
listů.
Vyhledejte osoby se znalostí. Vyhledejte místní cyklistické
spolky anebo sdružení na regionální a celostátní úrovni.
Jděte sami příkladem. Osobní příklad udělá nejvíc – pozitivně
i negativně. „Když může jezdit na kole starosta, tak přece
každý...“
Snažte se najít na vašem úřadě možnosti jak sobě, kole−
gům i občanům usnadnit a zpříjemnit cestování na kole.
Máte na úřadu cyklistické stojany na kola? Mají se cyklisté / za−
městnanci kde převléknout a osprchovat? 
Hledejte možnosti, jak zpříjemnit cestování na kole po
vašem městě. Existují ve městě stojany na kola, v nichž je
možné je dobře uzamknout? Vedou k důležitým místům ve mě−
stě cyklostezky nebo alespoň pro cyklisty bezpečné ulice?

Chtěli byste ve vašem městě zlepšit podmínky pro cyklisty a chcete pro to něco udělat? 
Zde je několik návrhů, které můžete použít, máte−li chuť.
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