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Město s dobrou adresou 

Značka se připravovala 5 let.  

know-how z TU Dresden, z města Lipska, 
dánská výstava GOOD CUTY 



Postoj dopravních odborníků k novým principům 
městské mobility 

  



Naše Komunikační strategie: Udržíme oteplování pod 
2°C, dohodl se celý svět v Paříži dne 11.12.2015 

  



Mobilita jako součást životní stylu   

(Dopravní prostředek je jen nástroj. zbytečná 
pohodlnost má negativní důsledky) 

 
 

 

 

Jak se dítě dostane na atletický, či fotbalový trénink, na vodu? 

 
 

 

 



Peníze až na prvním místě 

  



První úroveň:               jako „brand“, marketing  

  

www.dobramesta.cz  



1. Život ve městě 

 
Argumentace je 
zaměřená na celkovou 
kvalitu života ve 
městě, lepší ovzduší a 
veřejný prostor pro 
všechny, kteří řeší styl 
života.   



1. Život ve městě 



2. O nás 

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY • Wellnerova 3, 779 00 Olomouc • Mobil.: +420 602 503 617 • E-mail: info@cyklomesta.cz • www.cyklomesta.cz MĚSTO S DOBROU ADRESOU 



2. O nás - základem je lidskost a důvěra 
: 



3. Příklady z praxe – žádná věda. 

Stačí si jen 
připomenout základy 
učitele národů  

Jana Ámose 
Komenského  



3. Příklady z praxe 

http://www.dobramesta.cz/priklady-z-praxe/  
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4. Zapoj se, buď aktivní 



Tady žiju je soutěž, do 
které se může zapojit 
každý. Ať už jste 
zástupce města, firmy 
nebo místní komunity, 
pomozte najít místa s 
dobrou adresou.  

Pomozte najít místa s dobrou adresou 



To je také příběh „jedné“ lavičky 

Pomozte najít místa s dobrou adresou 



Zajímej se o dánskou výstavu GOOD CITY. 

Výstavu změníme na české příklady 



Domluvme se na společném postupu. 



Jak bude reagovat veřejnost? 
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5. Domluvme se na společném postupu. 



Druhá úroveň:            to je Akademie městské mobility 

  

www.cyklokonference.cz 



. 

www.cyklokonference.cz 



Modal split ? Naučme se číst čísla 

2001 2011 

Pěší 24% 16% 

Cyklisti 8% 7% 

MHD 49% 48% 

IAD 19% 29% 













Co je ale podstatné – značka ožije až ve městě 

www.jihlava.dobramesta.cz 



Město s dobrou adresou 

Ať uslyšíte, či uvidíte cokoliv, 
neimprovizujeme.  

Konference, 20.-21.4.2016, Jihlava 


