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Městská část Praha - Suchdol 

SMACKER Projekt 

 

Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge 

to Embrace peripheral and Rural areas 

 

Projekt SMACKER, který trvá 3 roky s celkovým rozpočtem 

2,1 milionů eur, vede italská instituce SRM „Reti  

e Mobilità“ (organizátor veřejné hromadné dopravy  

v metropolitní oblasti Bologna) a účastní se jej devět 

partnerů z šesti evropských zemí. Projekt je zaměřen na 

propagaci DRT (poptávkové dopravy) a služeb mobility  

v oblastech s nízkou hustotou obyvatel, integraci místních 

a regionálních dopravních systémů s hlavními koridory EU 

a dopravními uzly. Zároveň usiluje o zvýšení motivace 

cestujících využívat veřejnou hromadnou dopravu namísto 

osobních aut. 

SMACKER byl zahájen v dubnu 2019. V tomto čtvrtém 

semestru probíhá implementace tzv. „měkkých“ opatření 

(např. kampaně na podporu změny chování) a „tvrdých 

opatření“ (např. pilotní služby mobility) v regionech všech 

projektových partnerů. K dosažení svých cílů využívá čtyři 

základní pilíře: Understanding (chápání, osvojení 

znalostí), Participation (účast), Actions (aktivity), 

Innovation (inovace).  

Šest pilotních projektů probíhá ve spolupráci s místními 

fóry pro mobilitu (Local Mobility Forum, LMF), která 

zahrnují samosprávy, odborné instituce, odborníky 

a uživatele v jednotlivých regionech: Apeninský poloostrov 

v Itálii, město Gdynia v Polsku, městská část Praha – 

Suchdol v České republice, venkovská oblast Pomurska ve 

Slovinsku, město Budapešť v Maďarsku a východní Tyrolsko 

v Rakousku. 

S ohledem na cíle Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, 

klíčovou součástí pilotního projektu MČ Praha – Suchdol je 

studie nového multimodálního terminálu Výhledy na okraji 

Suchdola, který by umožnil dojíždějícím z pražské 

aglomerace přestoupit na tramvaj (po vybudování 

tramvajové trati Podbaba – Suchdol). V současnosti se 

připravuje druhá část studie se zaměřením na dopravní 

obslužnost v okolí terminálu Výhledy. V druhé polovině 

roku 2020 městská část uspořádala dvě setkání Local 

Mobility Forum se zástupci samospráv a odborných 

institucí, a také besedy s občany na téma udržitelné 

mobility v severozápadní části pražské aglomerace. 

Rovněž proběhly dvě akce pro veřejnost na podporu 

ekologických druhů dopravy: „Den bez aut“ 19. září pod 

záštitou hl. města Prahy a soutěž „Pěšky do školy“ ve 

spolupráci s organizací Pěšky městem, do které se zapojily 

suchdolské mateřské a základní školy. 

První odborná konference SMACKER, původně plánovaná  

v Mariboru (Slovinsko), proběhla 10. listopadu formou 

webináře kvůli pandemii COVID-19 a následným restrikcím 

spojeným s cestováním a osobními kontakty. Zúčastnilo se 

více než 80 lidí z mnoha evropských zemí, Austrálie  

a Karibiku. Partneři projektu, řečníci a účastníci měli 

možnost diskutovat DRT témata ve venkovských  

a periferních městských oblastech a učit se z cenných 

zkušeností získaných v Evropské unii i mimo EU. Účastníci 

byli seznámeni s pilotními aktivitami, které probíhají  

v šesti středoevropských zemích. Externí odborníci  

a členové expertního týmu projektu SMACKER tzv. 

„SMACKER Quality Partnership for a Seamless Mobility 

Governance (SQPM)“ sdíleli své znalosti a zkušenosti se 

zainteresovanými subjekty z uvedených regionů. 

Během výše zmíněné akce se zároveň konalo první setkání 

tzv. Enlarged Transfer Programme (ETP). Zúčastnili se jej 

ETP partneři, kteří mají zájem využívat poznatky  

z projektu SMACKER. V rámci projektu jsou financovány 

následující aktivity: příprava akčního plánu k zavedení 

nové služby DRT či zlepšení/rozšíření stávajících služeb, 

účast na akcích a seminářích a odborná podpora.

 

 

Bleskové zprávy 

 Partneři projektu SMACKER se setkali online 20. listopadu 2020, kdy se konala 4. plenární 
schůze a schůze řídícího výboru. Spolu se zástupci CE programu jednali o aktivitách projektu  
a dohodli se na dalším postupu. 

 Komunikační materiály SMACKER zahrnují tzv. nadnárodní infografiku, elektronický 
Newsletter, brožuru a tiskovou zprávu (Mid-Term Press release), které jsou ke stažení v sekci 
PUBLICATIONS – WPC na webu www.interreg-central.eu/SMACKER 

 Kompletní informace o první odborné konferenci SMACKER konané v listopadu 2020 a videa 
jsou ke stažení na https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER/SMACKER-
(ex)-Maribor-scientific-event--.html  
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