
Kampaň CityChangers 

Platforma městské mobility přichází s novou kampaní CityChangers, která se inspirovala 

příběhem oblasti v Ostravě nazvané „Malá Kodaň“. Co se zde stalo? Před dvěma lety místní 

architekti přišli s myšlenkou humanizace uličního prostoru v jedné ostravské lokalitě. Všem 

se myšlenka líbila, námět se dostal i do strategického plánu města, něco se i povedlo, ale 

původní myšlenka, vzhledem k mnoha bariérám, či předsudkům, nakonec nebyla realizována 

a nechybělo mnoho, mohla i zcela zaniknout. Až díky této konferenci, díky dánskému 

velvyslanci a primátorovi města Ostravy myšlenka znovu ožila. Více o projektu najdete 

na stránkách http://malakodan.cz/. 

"Malá Kodaň" se tak stala symbolem pro dobré a atraktivní projekty, které narazily 

na byrokratické drobnosti, "čertíky", nebo dokonce na neznalost, která ohrozila projekt. Buď 

se čeká na realizaci několik let, nebo je dokonce projekt "poslán k ledu".  Kampaň má tak 

pomoci místním iniciativám a lidem, kteří mají zájem na oživení regionu, města.  

 

Cílem všech projektů CityChangers je prostřednictvím stavebních úprav a společenských 

aktivit udělat z veřejného prostoru místo, které žije. Na všech nápadech a rozhodnutích 

se musí spolupodílet obecní fórum, tvořené zástupci místních obyvatel, kterým pomáhá 

projektový tým kampaně CityChangers. Finanční pomoc nebývá v tomto případě hlavní, 

přestože může být důležitá.  

 

Cílem je pomoci marketingem, zviditelnit tyto iniciativy směrem k městu a veřejnosti, 

a pomoci jim metodicky.   
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První rok kampaně chce podpořit projekty, které se zaměřují na přetváření veřejného prostoru, 

na tzv. design ulice, případně projekty, které mohou mít zásadní vliv na aktivní mobilitu 

v regionu, či ve městě. Města byla již vyzvána, aby zaslala své záměry, při kterých by jim pak 

informační kampaň mohla pomoci při veřejném projednání. Záměrem je podpořit CITY 

CHANGERS, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města v oblasti městské 

mobility. Návrh vychází ze závěrů stejnojmenné konference CityChangers, která se  

uskutečnila v termínu 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě.  

Příklady 

Design ulice: 

 Ostrava: http://malakodan.cz/. 

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

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

nez-spojka/ 

 Otrokovice: http://otrokovice.dobramesta.cz/zakladni-komunikacni-sit (je připravena 

humanizace průtahu města) 

 Kroměříž: http://kromeriz.dobramesta.cz/prutah 

 Propagace nových legislativních změn, které již vzešly v platnost, ale málo se o nich ví 

(např. nové integrační prvky na ulici Budějovické v Praze 4). 

Aktivní mobilita: 

 Cyklostezka mikroregionu Ivančicko – První informace jsou zde: 

http://www.cyklomesta.cz/clenove/seznam-clenu/ivancice/ (bod číslo 3. Plánování pro 

rok 2018). 

 Karlovy Vary: místní bikesharing (propagace bude na stránce 

www.karlovyvary.dobramesta.cz) 

 Jihlava: projekt lávky přes údolí (propagace bude na stránce 

www.jihlava.dobramesta.cz) 
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