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aktuálně největší a
nejviditelnější kampaň
v ČR na podporu
zdraví, snížení emisí,
udržitelnosti světa pro
naše budoucí,
inspirace k posílení
pozitivního myšlení a
týmového ducha





Občané - účastníci
Zaměstnavatelé - firemní týmy
Organizátoři - města a NGOs 

Aktéři a cílové skupiny DPNK



CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDGs)

Zdroj: OSN: Cíle udržitelného rozvoje



DOPRAVA A SDGs

„„11.2 Do roku 2030 poskytnout všem přístup k
bezpečným, finančně dostupným, snadno
přístupným a udržitelným dopravním systémům
zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména
rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem
na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby
se zdravotním postižením a starší osoby.“

OSN: Cíle udržitelného rozvoje



do roku 2030 snížit emise o 55% 

obnovu post pandemické Evropy do 2027
mobilizace až 150 miliard Eur - Just Transition plan

Zelená dohoda pro Evropu



do roku 2030 snížit emise o 55% 

obnovu post pandemické Evropy do 2027
mobilizace až 150 miliard Eur

Zelená dohoda pro Evropu

low-carbon and climate-resilient activities

creating new jobs in the green economy

investing in public and sustainable transport

The Just Transition Mechanism will protect them by
supporting the transition to 



Na co všechno se NSZM zaměřuje?

Zaměřuje se na zapojování místní veřejnosti,
škol, nevládek i podnikatelů.
Na základě indikátorů umí hodnotit kvalitu
života a zdraví obyvatel.
Pomáhá členům se strategiemi a řízením
prostřednictvím projektů a ukazatelů.



CYKLISTICKÁ DOPRAVA
energeticky velice efektivní

potřebuje bezpečnou a souvislou infrastrukturu

ekonomicky i zdravotně výhodná
na kratší vzdálenosti (cca do 5 km) může
nahradit auto
v ČR nevyužitý potenciál



DO PRÁCE NA KOLE JAKO NÁSTROJ
K...

podpoře aktivního a zdravého
obyvatelstva
plnění dohod o snížení emisí
participativní urbanismus - sběr dat
smart city - využití sběru dat za účelem
zlepšení podmínek a infrastruktury

1.

2.
3.
4.



BEZPEČNOST 

PLYNULOST



Participativní urbanismus

Záznam trasy do práce a z ní 

jako participace

 na tvorbě dat

 pro analýzy k 

následnému rozvoji



Trasy cest účastníků DPNK 2020



Trasy cest účastníků DPNK 2019 v Ostravě



Zpracovaná data účastníků DPNK v Ostravě



Analýza trasy účastníků DPNK 2015 - 2018 po dopravní

infrastruktuře v Brně



Pomoc při hodnocení současné infrastruktury,

hledání nefunkčností a plánování pro rozvoj



Jak data pro své město získat?

Zakoupením - zdroje budou

použity na rozvoj DPNK

Podporou DPNK ve svém městě -

podíl na organizaci



Organizace DPNK



Cykloměsto DPNK



Děkuji  za pozornost
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