
 

   
 

 

den první: čtvrtek 21. října 2021 
 
 

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

• Patnáctiminutové město – z čeho vychází a o co usiluje tento koncept představí jeho autor. 

• Přednášející: Profesor Carlos Moreno (Španělsko) 

 
• Chodci přináší prosperitu a podporu pro lokální obchodníky. Tam, kde jsou chodci, rapidně 

rostou tržby, nakupuje se, utrácí se peníze v restauracích a kavárnách, ale chůze nás nic 
nestojí. Jakou zkušenost s tím má Londýn? 

 

• Zklidňování dopravy: Jak Vídeň podporuje bezpečné a chodecky vstřícné ulice, obzvláště v 
okolí škol vysvětlí pěší koordinátorka města Vídně, pracuje pro víděňskou 
Mobilitätsagentur. 

• Přednášející: Petra Jens    

Blok 2: Velká panelová diskuse se zahraničními účastníky konference 
 

Blok 3: Město pod lupou 
 

• Jak udělat města, kde se dobře žije 

• Přednášející: B. Arch. Peter Bednár 
 

• Jak organizace dopravy ovlivní výběr dopravního prostředku a chování lidí 

• Přednášející: Ing. Květoslav Syrový 
 

• Chodci vdechují veřejnému prostoru život, přinášejí kontakty a podporují soudržnost 
obyvatel 

• Přednášející: MgA. Karolína Koubová – primátorka Jihlavy 
 

• 14:45 Panelová diskuse  

• Doc. Matúš Šucha, 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.  

• Přednášející: Lucie Miovská Česká zemědělská univerzita Praha 
 

• Jak chodci pomohou městům zmírňovat dopady klimatické změny. Elektromobilita není 
řešení!  

• Přednášející: RNDr. Michaela Pixová, Ph.D 
 
 
 



   
 

   
 

 
den druhý: pátek 22. října 2021 

 
Přednášky ve velkém sálu 9:00 – 11:00  

Téma: STAROSTOVÉ SPOLEČNĚ – Litomyšl, Mníšek pod Brdy, Jilemnice: Malá města a plány 
udržitelné mobility (chůze jako základní způsob dopravy do 1 km) 

Téma: Volksentscheid Berlin Autofrei: Představení berlínské občanské iniciativy zákazu aut v centru 
Berlína – Nina Noble 

Téma: Dominika Belanská: Slovenská urbanistka představí, jakou roli hraje občanská participace 
v utváření funkčních projektů ve veřejném prostoru města  

 

Workshopy 

Téma 1: Osamu Okamura – komentovaná PROCHÁZKA v okolí CAMPu (okolí Karlova náměstí…) 

Téma 2: Michal Křivohlávek, Bieno: workshop simulace sousedského vyjednávání. 

Téma 3: Leguano – Přednáška o zdravé chůzi a obouvání, praktický nácvik 

 

Aktivita pro vás 
• možnost vyzkoušet si, jak se dláždí chodník ve venkovních prostorách (pod dohledem 

zkušeného mistra dlaždiče) 

• bosá smyslová stezka 

 

UKONČENÍ KONFERENCE 
Přípitek na rozloučenou... 
 

 
 
 
 
 
 


