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OSVĚTOVÁ KAMPAŇ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY 

JAK NA TO? 
Čistá mobilita pro Prahu  
Seminářový blok I. 

 
 
Termín: 7. 2. 2019, 9:00 – 12:30 
Místo: Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1, sál 3-219 

Aktivita je určena zaměstnancům Magistrátu a úřadů městských částí hl. města Prahy a jejich 
externím spolupracovníkům, kteří mají v úmyslu realizovat ve svěřeném obvodu osvětovou 
kampaň v oblasti čisté mobility. 

Cílem je seznámit účastníky s příklady dobré praxe v ČR i zahraničí a formou workshopu jim 
předat know-how v oblasti plánování osvětové kampaně o udržitelné dopravě ve městě.  

 

Program:    

1) Co je čistá mobilita? Co víme o dopravě v Praze? 
Sylva Švihelová 

 
2) Letem světem příklady dobré praxe osvětových kampaní v oblasti čisté mobility 

Jitka Vrtalová 
 
3) Projekt Jezdím pro Brno 
      Michal Šindelář 
 
4) Čistá mobilita pro Prahu, plošná osvětová kampaň 

Sylva Švihelová  
 
5) Workshop Jak plánovat osvětovou kampaň s důrazem na PR a zapojení veřejnosti  
      Michal Šindelář 

 

Přihlášku k účasti je možno posílat do pondělí 4. 2. 2019 na karolina.klimova@praha.eu, Odbor 
rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. města Prahy, oddělení rozvoje dopravy, 
Jungmannova 35, Praha 1. Účast na seminářovém bloku je zdarma. 

 
 
Kontakt koordinátor: 
Karolína Klímová, karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304, 774  347 262 
 

 

Seminářový blok je aktivitou projektu Hlavního města Prahy ČISTÁ MOBILITA PRO PRAHU. Tento projekt je financován 
Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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Karolína Klímová, 
fyzický geograf s praxí v oblasti  komunitního plánování, Místní agendy 21 
a environmentálního vzdělávání; působí na oddělení rozvoje dopravy odboru RFD 
MHMP v oblasti rozvoje pěší dopravy a odstraňování bariér ve veřejném prostoru; 
koordinátor části projektu Čistá mobilita pro Prahu.  
Kontakt: karolina.klimova@praha.eu, tel. 236 004 304 
 
 

Sylva Švihelová, 
sociální geograf se zaměřením na městotvornou funkci dopravy; působí na oddělení 
rozvoje dopravy odboru RFD Magistrátu hl. města Prahy v oblasti rozvoje udržitelné 
mobility ve městě a platformy Čistou stopou Prahou; hlavní koordinátor projektu Čistá 
mobilita pro Prahu. 
Kontakt: sylva.svihelova@praha.eu, tel. 236 004  336 
 
 

Jitka Vrtalová, 
novinářka a zakladatelka internetového portálu NaKole.cz; pracuje v Asociaci měst 
pro cyklisty, kde se zaměřuje se na městskou mobilitu; spolupracuje mj. na 
kampaních Čistou stopou Prahou, Město s dobrou adresou a City Changers. 
Kontakt: jitka.vrtalova@nakole.cz 
 
 
 

Michal Šindelář, 
připravil a produkoval osvětovou kampaň Jezdím pro Brno, ve spolku Brno na kole 
organizoval nakoleonské cyklojízdy s účastí přes 1000 lidí; pro Nadaci Partnerství 
vede dopravní program (zavádění evropského standardu Certifikovaný 
cyklozaměstnavatel a vývoj carpoolingové aplikace pro zaměstnavatele). 
Kontakt: michal.sindelar@nap.cz 
 

 
Edita Kleckerová, 
ekonom se čtrnáctiletou praxí v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání, lektorka, 
mj. koordinátorka pražského Dne bez aut v roce 2017 a projektu EDWARD 2018; 
konzultant v rámci projektu Čistá mobilita pro Prahu. 
Kontakt: kleckerova.edita@gmail.com 

 
 

 

V rámci projektu proběhne dne 26. 2. 2019 navazující seminářový blok speciálně zaměřený na 
pořádání velké akce pro veřejnost typu Den bez aut a Zažít město jinak v Praze. Představí 
se národní koordinátor Evropského týdne mobility Lukáš Flídr z MŽP ČR, o svých zkušenostech 
z projektu Zažít město jinak pohovoří Martin Šotola z Auto*Matu, součástí programu bude 
podrobný návod k vyřízení záboru komunikace, vstup o komunikační strategii města a městských 
částí k dopravním uzavírkám, formou workshopu si účastníci osvojí základní principy řízení 
projektu. 

Cyklus vzdělávacích aktivit bude zakončen setkáním 21. 3. 2019 nad prezentacemi plánů 
osvětových kampaní městských částí aktivně zapojených do projektu Čistá mobilita pro Prahu.  

K účasti na vzdělávacích aktivitách v rámci projektu Čistá mobilita pro Prahu jsou zváni 
všichni, kdo se v Praze zabývají udržitelnou mobilitou a ve své práci využijí dovednosti 
v oblasti plánování a řízení projektů, komunikace, zapojování veřejnosti a organizace 
komunitních akcí v tomto tématu. 
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