
Nejenom pražské novinky 
 
Vážení přátelé, 

 

zde jsou novinky a výzvy týkajících se cyklistické dopravy: 

 

1) Čistou Stopou Prahou  

 

Jak už jsem avizovala dlouho dopředu, o víkendu (na For Bikes) jsme rozjeli informační kampaň týkající 

se udržitelné mobility (pěší, cyklo, MHD, alternativní paliva). Cílem kampaně je motivovat lidi k tomu, 

aby se zamysleli nad tím, jak se denně dopravují a poskytli jim dostatek objektivních informací k tomu, 

aby se sami rozhodli. Akcentovat budeme témata jako životní prostředí ve městě (kvalita života), zdravý 

životní styl, znečištění ovzduší a jeho důsledky (až 80% zplodin v ovzduší pochází z individuelní 

automobilové dopravy).  

Součástí projektu je informační portál www.cistoustopou.cz, na kterém budete informováni o aktuálním 

dění, nastávajících akcích, probíhajících projektech apod.  

 

Pod tuto informační kampaň spadá také projekt „Dělám  co cítím“ , který se svými aktivitami zaměřuje 

zejména na ženy, životní styl apod. Více informací se dočtete na www.delamcocitim.cz a na facebooku 

www.facebook.com/delamcocitim. 

 

  

2) Do práce na kole  

 

začíná jaro, také den je dostatečně dlouhý a teploty již jsou při dnešních textilních materiálech plně 

adaptabilní. Jako každoročně se nyní i letos zvyšuje počet osob, které opět jezdí na kole do školy, do 

práce.  

Jistě, využívání auta má stovky oprávněných důvodů, ale pokud máte srovnatelnou možnost použití 

jízdního kola, zamyslete se nad pozitivním vlivem na své zdraví, na okolní prostředí pro Vás i další 

spoluobčany.  Tento trend je v souladu se státními politikami dopravy a zdraví podporován. Také proto 

Vám doporučuji k zamyšlení, využití, základní odkaz: www.dopracenakole.cz (v květnu se již formálně 

jezdí).  

V tomto mechanismu je dost prostoru i pro zaměstnavatele. 

 

 

 

3) Oblečme hada Edu (traffic snake game) 

 

Tato aktivita je určena pro děti ZŠ a jejím cílem je motivovat děti využívat pro cesty do škol udržitelné 

způsoby dopravy (chůze, kolo, MHD, spolujízdu). Letos je tato kampaň naposledy podpořena z 

evropského projektu a bylo by škoda toho nevyužít. MHMP tuto kampaň podporuje a zajistí také 

zajímavé odměny pro zapojené školy/třídy. Více o projektu se dočtete na 

www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/  

· Oslovte aktivní učitele na ZŠ a motivujte je k zapojení  

· Projekt je podporován také Pražskými matkami (spolupráce s projektem Bezpečné cesty do škol) 

· ZŠ se musí v této etapě přihlásit k účasti již do 15.4. a to Danuši Strnadové E-mail: 

danuse.strnadova@cdv.cz; Tel.: 00 420 724 898 358 . 

 

· Zájemcům přepošlu informační dopis pro školy, letáček projektu. 

 

 

 

http://www.cistoustopou.cz/
http://www.delamcocitim.cz/
http://www.facebook.com/delamcocitim
http://www.dopracenakole.cz/
http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/
mailto:danuse.strnadova@cdv.cz
tel:00%20420%20724%20898%20358


Nejenom pražské novinky 
 
 

 

      4) Nové cyklomapy Prahy 

 

  

Praha vydala letos nové cyklomapy. Tentokrát jde o soubor pěti map, 1 mapa centra 1 : 10 000, 4 mapy 

částí Prahy (SV, SZ, JZ, JV) -  1 : 25 0000. Tím bylo docíleno větší podrobnosti a přehlednosti.  

Na MČ HP je soubor map prozatím vyvěšen před ÚMČ v ul. Mezilesí, mapy jsou k nahlédnutí na IC, je 

vyvěšen na infopanelu v Čertousích. Pokud soubor map využijete, prosím kontaktujte mne, řešení 

najdeme.    

 

· V budoucnu budou mapy ke stažení i elektronicky.  

 

  

8) Další akce, o kterých je dobré vědět 
 

· 16. dubna - Velká Jarní cyklojízda - http://www.cyklojizdy.cz/.  

 

 

· Rekola už jsou zase v provozu - https://www.rekola.cz/.  

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

V případě potřeby mne kontaktujte na tel: 775 155 584. Rovněž budu rád za veškeré, zkušenosti, 

poznatky zprávy/fotky k daným tématům. 

 

Petr Uzel   

 

http://www.cyklojizdy.cz/
https://www.rekola.cz/

