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Litomyšl chodí pěšky

Lidský rozměr nebo co nejvíce pater?

Jan Gehl je známým urbanistou, který klade ve svých

myšlenkách důraz na lidský rozměr měst. Podle něj by totiž

města měla primárně sloužit nám, LIDEM. Této problematice se

Jan Gehl věnoval ve své knize „Města pro lidi“, která je

jednoznačně zajímavým titulem i pro čtenáře, pro které je

termín „udržitelná mobilita“ skoro sprostým slovem. Knihu

doporučujeme všem, kteří se chtějí o životu ve městech a jeho

souvislostech dozvědět něco více. Doporučuji!!

Komu se nechce číst, může nalézt i filmy od Jana Gehla☺

„Nejprve život, potom prostory, potom budovy. Opačně to nikdy nefunguje“

Jan Gehl



Litomyšl – místo, kde se dobře žije

„Ideálních“ 10.000 obyvatel

Silná občanská společnost

Velká kontinuita ve vedení za posledních 30 let, pokračování ve vizi „moderní historické město“

Město vzdělání (střední školy, fakulta univerzity, alternativní vzdělávací zařízení)

Úspěšné firmy a podnikatelé, zákaz hazardu, neexistence vyloučených lokalit

Plné zázemí pro sport i kulturu

Historické centrum – Smetanovo náměstí – funguje jako centrální nákupní zóna pro region

FungujícíMHD, pro seniory zdarma

….ale stále chybí infrastruktura pro cyklodopravu a aktivnímobilitu



Evropský týden mobility 2020 – kampaň Litomyšl chodí pěšky

Cíl kampaně byl upozornit občany města, že Litomyšl je město

krátkých vzdáleností. Prakticky od každého okraje města na centrální

Smetanovo náměstí netrvá pěší chůzí cesta více než 15 minut.

Přesto je stále hodně obyvatel, kteří zásadně využívají automobily k

individuální dopravě. Kromě kampaně je důležitý i osobní příklad.



Litomyšl chodí pěšky

V rámci kampaně proběhlo:

- Instalace cedulek na 12místech města na důležité cíle návštěv s určením času běžnou chůzí

- Nástřik poděkování „Děkujeme, že chodíte pěšky“ na různých chodnících poměstě (u základních škol, v

podchodech a nadchodech, uMÚ….)



Litomyšl chodí pěšky

V rámci kampaně proběhlo:

- Uzavření dvou uliček v centru pro automobily

- Uzavření části Smetanova náměstí, ve které se odehrávaly prezentace elektrokol a elektromobilů

- Dotazníkové šetření na webuměsta ohledně aktivnímobility a rozvoje cyklodopravy



Litomyšl chodí pěšky

V rámci kampaně jsme také natočili video, které mělo úspěch na sociálních sítích



Litomyšl chodí pěšky

Co chystáme dále?

- Žádost na SFDI na výstavbu cyklostezky spojující město a největšího zaměstnavatele spol. SG Adfors

- Projekt na výrazné rozšíření chodníku na historickém Smetanově náměstí (vznik „pěší zóny“)

- Po zprovoznění první dobíjecí stanice pro elektromobily i instalaci dobíjecích stanic pro elektrokola

- Různé „zkratky“ pro cyklisty i pěší v rámci města i směrem ven změsta do okolí

- Detailní vyhodnocení odpovědí z dotazníku, který byl občanům k dispozici v rámci ETM

- Finalizujeme projekt na vybudování PUMP-trackové dráhy veměstě, vedle dopravního hřiště

- Stálou uzávěrku Váchalovy uličky v centruměsta pro automobily

- Do velké budoucnosti – po vybudování dálnice kolem města - přeměnu stávajícího průtahu I/35 ze

„čtyřpruhu na dvojpruh“ s vybudováním cyklopruhů a parkovacích míst, aby mohlo být omezeno

parkování v historickém centru.



Kontakt

Jméno: Daniel Brýdl

„chodící“ starosta města Litomyšle

Mobil: 602 202 580

E-mail: daniel.brydl@litomysl.cz

Web: www.litomysl.cz

Další: https://www.dobramesta.cz/novinky/1229/litomysl-je-mestem-kratkych-vzdalenosti-rika-

starosta-daniel-brydl
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Děkuji za pozornost!
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