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Je skvělé, že se připravuje Koncepce městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a metodika SUMP 2.0.

Status quo



Ale bojím se dvou věci u Koncepce městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a metodika SUMP 2.0.

Koncepce a metodika SUMP 2.0.

1. nepochopení vážnosti situace, plán B. neexistuje
2. formální přístup z naší strany

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte

mi, kde utrácíte vaše finance, a já vám hned

řeknu, jaké jsou.“

(James W. Frick)



Jak Jarda Vymazal vnímá Koncepci městské a aktivní mobility 2021 – 2030 a metodiku SUMP 2.0.

Osobní pohled

Člověk, který se pomalu těším na důchod.

Rád bych ale něco udělal pro svá vnoučata. Cítím za ně odpovědnost.



Je to sice jen „papír“, ale když se za něj postavíme, třeba něco změníme. Kdo se přidá?

Call to action, aneb výzva k akci

Call to action: include cycling in 

recovery plans and multiannual 

programmes for 2021–2027

Vím, že mnozí cyklistickou dopravu přehlíží, ale já ji stále beru jako jeden z nejslabších 

článků našich koncepcí a strategií. Jako bychom se za ni styděli… 

Výzva k akci: zohledněte cyklistiku

v plánech obnovy a ve víceletých

programech pro období 2021-2027

https://www.dobramesta.cz/novinky/1231/vyzva-k-akci-

zohlednete-cyklistiku-v-planech-obnovy-a-ve-viceletych-

programech-pro-obdobi-2021-2027

https://www.dobramesta.cz/novinky/1231/vyzva-k-akci-zohlednete-cyklistiku-v-planech-obnovy-a-ve-viceletych-programech-pro-obdobi-2021-2027


Je to sice jen „papír“, ale když se za něj postavíme, třeba něco změníme. Kdo se přidá?

Call to action, aneb výzva k akci

Moje výzva k akci: zohledněte cyklistiku v plánech obnovy a ve

víceletých programech pro období 2021-2027



Jako předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu slibuji, že …

Call to action, aneb výzva k akci

1) Brát vážně strategické 

dokumenty. Plán B. neexistuje. 

Chceme budovat důvěru ve společnosti a

2) Získat občany na svou stranu a 

přizvat je ke spolutvorbě města. 

3) Realizovat  taková opatření, 

která odpovídají tezím Města 

krátkých vzdáleností.



Není to hra. Prostě jen chceme podpořit podpis našeho ministra…

Call to action, aneb výzva k akci

Český ministr dopravy by měl podepsat 

za ČR ve dnech 17. – 18. 5. 2021  

Panevropský plán cyklistické dopravy. 

Jedná se o průvodce pro rozvoj 

bezmotorové dopravy v celé Evropě a 

vzniká pod hlavičkou Panevropského 

programu pro dopravu, zdraví a životní 

prostředí (THE PEP). 

Více: https://www.dobramesta.cz/paneveropsky-

plan-rozvoje-cyklisticke-dopravy

https://thepep.unece.org/
https://www.dobramesta.cz/paneveropsky-plan-rozvoje-cyklisticke-dopravy


Kontakt

Jméno: Ing. Jaroslav Vymazal

Organizace: poslanec Parlamentu ČR, radní pro dopravu Statutárního města 

Jihlava, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu

Mobil: +420 603 240 060

E-mail: 

912/12/2020

jaroslav.vymazal@jihlava-city.cz

mailto:jaroslav.vymazal@jihlava-city.cz


Děkujeme za pozornost!
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