Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
si Vás dovolují pozvat na

5. ČESKO-SLOVENSKOU KONFERENCI
„Ohlédnutí se za první generací plánů udržitelné městské mobility“
24. 4. 2019, Bratislava, 25. 4. 2019 Vídeň
K březnu 2019 má mnoho slovenských měst i krajů rozpracovaný plán mobility, naprostá většina českých
měst svůj první plán udržitelné mobility již dokončila. Konference CIVINET má za cíl zhodnotit proces jejich
přípravy z pohledu jejich pořizovatelů, nabídnout možnost výměny zkušeností z jejich přípravy mezi městy
navzájem a shrnout dobré i špatné zkušenosti. Zároveň konference detailněji představí téma monitoringu
a evaluace v procesu SUMP. Výstupy konference budou využity pro aktualizaci metodiky SUMP v ČR, která
vyjde z probíhající aktualizace evropské metodiky.
Místo konání:
Hotel Tatra Bratislava, Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

PROGRAM
Středa 24. dubna 2019
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 16:00

Konference CIVINET

První blok – národní a evropský kontext
9:00 – 9:20

Přivítání a představení cílů konference
Hlavné mesto Bratislava, Statutární město Olomouc, národní manažer sítě CIVINET
Česká a Slovenská republika, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
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9:20 – 9:45

SUMPy na Slovensku – přehled z národní úrovně, Vladimír Tóth, Peter Rozsár,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

9:45 – 10:30

Monitoring a evaluace v procesu SUMP, Michiel Modijefsky, ECORYS, Nizozemsko

10:30 – 10:50

Aktuální informace o stavu přípravy SUMPů ve městech ČR, Michal Ulrich, Ministerstvo
dopravy ČR

10:50 – 11:10

Přestávka

Druhý blok – prezentace měst a projektů
11:10 – 11:35

Zkušenosti města Banská Bystrica s přípravou SUMP, aneb co fungovalo dobře a čeho se
vyvarovat; doporučení pro další města, + Audit dopravní politiky Advance, Dana Sitányiová,
UNIZA

11:35 – 12:00

Zkušenosti města Litoměřice s přípravou SUMP, aneb co fungovalo dobře a čeho se
vyvarovat; doporučení pro další města, Hana Brůhová-Foltýnová, město Litoměřice

12:00 – 12:20

Národní program na podporu SUMP v ČR, výstup projektu PROSPERITY, Zbyněk Sperat,
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

12:20 – 12:45

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility –
Hana Brůhová-Foltýnová, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

12:45 – 14:00

Oběd v místě konání konference

Třetí blok – workshop
14:00 – 16:00

SUMP první generace, aneb co příště udělat jinak a lépe
Workshop – SUMP první generace z pohledu měst, výměna zkušeností
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

16:00

Zakončení konference

18:00 – 19:30

Komentovaná prohlídka historického centra města a příklady řešení mobility a veřejného
prostoru

19:30

Společná večeře a večerní program

Pouze pro členy CIVINETu:
16:00 – 18:00

Valná hromada spolku CIVINET ČR a SR (v místě konání konference)
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Čtvrtek 25. dubna 2019
8:00 – 16:30

Exkurze do Vídně

8:00 – 9:30

Přesun z Bratislavy do Vídně na stanici Wien Aspern Nord
společný odjezd (pro zájemce z registrace) vlakem (REX2511) v 8:38 ze stanice
Bratislava hl. st. (sraz v 8:30 před budovou), příjezd do Vídně v 9:26;
Individuální doprava (pro nenahlášené) – sraz v 9:30 při východu z budovy stanice
Seestadt (linka metra U2) na ulici Seestadtstraße

9:30 – 11:45

Aspern Die Seestadt– rozvoj nové čtvrti města a inovativní opatření k eliminaci
automobilové dopravy,
exkurze a prezentace, Christoph Kirchberger, koordinátor aspern.mobil LAB (TU Wien)
Wien 3420 aspern Development AG

11:45 – 12:45

Oběd (Restaurace Protobello v Aspern Die Seestadt)

12:45 – 13:30

Společný přesun do místa konání odpoledního programu

13:30 – 16:00

Vídeňský SUMP a naplňování jeho cíle dosažení 20 % cest autem do r. 2025,
Mariahilferstraße – rekonstrukce významné obchodní ulice,
prezentace + komentovaná prohlídka ulice, Gregor Stratil-Sauer, Vienna City
Administration

16:00

Ukončení exkurze

Odjezd z Bratislavy do Vídně je společný pro zájemce z registrace, doprava z Vídně bude
individuální.
Přesuny a exkurze ve Vídni budou probíhat i se zavazadly.
Jízdné na MHD si účastníci zajistí sami.

Doplňující informace
Účast na konferenci je bezplatná.
V rámci exkurze do Vídně bude zajištěn překlad do slovenštiny.
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Konference a exkurze je přednostně určena řádným členům sítě CIVINET ČR a SR. Neobsazená místa
budou nabídnuta ostatním městům.
Informace pro zástupce členských měst sítě CIVINET ČR a SR:
Valná hromada proběhne 24. 4. 2019 v čase 16:00 – 18:00 v místě konání konference.
Členům CIVINETu budou proplaceny náklady na ubytování do výše 62 €/osoba/noc a jízdenky na dopravu
(MHD ve Vídni a vlak z Bratislavy do Vídně).
Ubytování si zajišťuje každý individuálně. Pro rezervaci ubytování doporučujeme Hotel Tatra Bratislava, kde
se bude konference pořádat.
Informace pro nečleny sítě CIVINET ČR a SR:
Nečlenská města sítě CIVINET ČR a SR si hradí dopravu, ubytování (účastníci si zajišťují individuálně)
a stravu mimo hlavní část konference. Dle celkového počtu účastníků může být část aktivit sponzorována sítí
CIVINET ČR a SR.

Registrace přijímáme do 5. dubna 2019 (pouze online) na této adrese:
https://www.cdv.cz/ohlednuti-se-za-prvni-generaci-planu-udrzitelne-mestske-mobility/?saved=1
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete zde: www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234
Konference je podpořena z evropského projektu CIVITAS Prosperity.
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