
 

   
 

 

Den první: čtvrtek 21.října 2021 
 
 

Blok 1: Město žije a prosperuje tam, kde jsou chodci. 
 

• Koncept patnáctiminutového města. 
 

• Ekonomický růst. Tam, kde jsou chodci, rapidně rostou tržby, nakupuje se, utrácí se peníze 
v restauracích a kavárnách, ale chůze nás nic nestojí. 

 

• Školní ulice, zklidňovaní dopravy v okolí škol. 

• Přednášející: Petra Jens (Vídeň) a další zahraniční experti 
 

Blok 2: Velká panelová diskuse se zahraničními účastníky konference 
 

Blok 3: Město pod lupou 
 

• Jak udělat města, kde se dobře žije. 

• Přednášející: Ing. Arch. Peter Bednár 
 

• Jak organizace dopravy ovlivní výběr dopravního prostředku a chování lidí.  

• Přednášející: Ing. Květoslav Syrový 
 

• Život, který chodci vdechují veřejnému prostoru. Kontakty a soudržnost obyvatel. To vše z 
hlediska řízení města. 

• Přednášející: MgA. Karolína Koubová – Primátorka Jihlavy 
 

• 14:45 Panelová diskuse  

• Doc. Matúš Šucha 

• Ph.D., B. Arch. Peter Bednár 

• MgA. Karolína Koubová  

• Ing. Květoslav Syrový 
 

Blok 4: Klima ve městě a zelené ulice 
 

• Městské mikroklima a vliv zeleně na pobyt lidí venku. Jak mikroklima působí na 
obyvatele? Využívání historických cest k chození a žití. Adaptace na klimatickou 
změnu.  

• Přednášející: Lucie Miovská Česká zemědělská univerzita Praha 
 

• Klimatická změna – jak se projevuje v přístupu samospráv? Podpora chodců, jako účinné 
opatření adaptace měst na kl. změnu. Elektromobilita není řešení! Čistý vzduch a méně 
hluku. Chodci jsou v podstatě bezemisní a nepůsobí hluk. 

• Přednášející: Přednášející bude co nevidět zveřejněn. 



 

 

 
 
 

Den druhý: pátek 22.října 2021 
 

Dopoledne 
 
Téma: STAROSTOVÉ SPOLEČNĚ – Malá města a plán udržitelné mobility (chůze jako základní způsob 
dopravy do 1 km) 
Téma: Pěšky městem a projekt Pěšky do školy. 
 
Téma: OSAMU OKAMURA – Na příkladu jedné městské křižovatky si předvedeme, jak číst město, jak 
jej pozorovat, analyzovat a jak je možné navrhovat jeho zlepšení.  
 

Odpoledne 
 
Téma: Členové mapy spolků – prezentace této platformy a jejich činnosti. Tržiště nápadů, jednotlivé 
prezentace spolků, diskuse, neformální sdílení. 
 
Téma: workshop simulace sousedského vyjednávání na téma vnitrobloky – Michal Křivohlávek-
BIENO vnitrobloky 
 
Téma: Chůze v botách vs. Na boso – interaktivní přednáška fyzioterapeutky o vlivu obuvi na nohu a 
kvalitu chůze. 
 

UKONČENÍ KONFERENCE 
Přípitek na rozloučenou... 
 

 
 
 
 
 
 


