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TISKOVÁ ZPRÁVA – 2. července 2012
Ve Zlíně proběhl krajský cykloseminář
Každodenní pohled do ulic českých měst dokazuje, že čím dál více lidí vnímá kolo jako levný,
zdravý a rychlý dopravní prostředek. Na národní úrovni mezitím vzniká dokument, který
podstatně ovlivní politiku cyklodopravy na několik let dopředu. Ten ale nebude možné
realizovat bez participace měst a krajů a proto začala série krajských seminářů, jejíž cílem je
představit základní myšlenky nové Cyklostrategie. Jeden z prvních se uskutečnil ve Zlíně,
v pátek 29.6. 2012 pod názvem „Nové trendy v cyklistické dopravě a cykloturistice.“
Nejrůznější studie opakovaně prokázaly, že 50 % cest ve městech je kratší než 5 km. Na tuto
vzdálenost je kolo obvykle rychlejší než automobil, jízda na něm je navíc zdravá a příjemná. Pro
větší rozšíření jízdního kola je však třeba připravit cyklistům ve městech vhodné podmínky. „Podpora
cyklodopravy nemůže být vnímána jako stavění nové infrastruktury pro pár nadšenců, které baví
jezdit na kole. Je to jeden z nástrojů, jak řešit celkovou dopravní situaci v dnes již přeplněných
městech,“ říká Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor z Centra dopravního výzkumu.
„Všechna česká města řeší v současné době zhruba stejné problémy, včetně realizace cyklistické
dopravy. Zodpovědnost za její rozvoj sice leží je jejich bedrech, ale jsou zde určité problémy, které
musíme řešit společně, ať již změna legislativy, otázky financování a nebo tvorby územních plánů.
Proto chci iniciovat myšlenku podpisu memoranda krajských radních pro dopravu na podporu nově
vznikající Cyklostrategie, řekl náměstek hejmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd.
V programu semináře také zazněly příspěvky tří měst, která podepsala Uherskohradišťskou chartu
[1] – Zlína, Uherského Hradiště a Otrokovic. Jejím podpisem se města zavázala ke konkrétním
opatřením, která souvisejí s podporou cyklodopravy, v první řadě jde o zřízení místa
cyklokoordinátora. Ze Zlínského kraje se k dané myšlence připojila kromě výše uvedených měst také
města Napajedla, Kunovice a Valašské Klobouky.
„Jako jedni ze signatářů charty jsme se ujali čestné povinnosti pozvat kolegy z regionu. V Zlíně
mohou vidět, že cyklistická doprava se dá dělat i ve městě s členitým terénem,“ řekl za hostitelské
město zlínský městský cyklokoordinátor Martin Habuda.

Podrobné informace:
[1] Uherskohradišťská charta byla vyhlášena a poprvé podepsána 31. 5. 2011. Podrobnosti o
dokumentu a signatářských městech jsou k dispozici na www.cyklostrategie.cz.

Přílohy:
Foto 1 – Miroslava Hrabalíková doložila grafem, jak se mění modal split ve městě přátelském
k cyklistům – v Uherském Hradišti foto Petr JAROŇ, www.cyklozlin.cz
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tel. 577 630 166, e-mail: martinhabuda@muzlin.cz

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou
dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Základním posláním
CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy,
veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace
státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz
Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu
Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt Central MeetBike je
společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti
z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných
pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný
ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země
Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.
www.centralmeetbike.eu
Program Central Europe – jedná se o program
Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy
střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení
dostupnosti,
životního
prostředí,
zvýšení
konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských
měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování projektů nadnárodní spolupráce,
kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska,
Slovenska a Slovinska. Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007
až 2013. www.central2013.eu
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