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

Webinář: Cyklistická doprava a mikromobilita –
hnací motor v oblasti udržitelné městské mobility?
16. června 2021, 10:00 – 14:15
Zapojte se do webináře zaměřeného komplexně na cyklodopravu a mikromobilitu z pohledu
Slovenska i sousedních zemí a získejte jedinečnou možnost diskutovat s prezentujícími ze třech zemí
a propojit se s nimi i s ostatními účastníky v odborných tématech. Webinář Vám zprostředkuje
informace o aktuální podpoře cyklistické dopravy na Slovensku ze strany státu, možnostech její
podpory ve městech skrze kampaně a využití dat z nich získaných a také vhled do problematiky
legislativního vymezení prostředků s elektrickým pohonem v Česku a standardů provozu
mikromobility z pohledu jejího provozovatele. Zahraničním hostem webináře bude Antal Gertheis,
výkonný ředitel Mobilissimus Ltd., který doplní poznatky a zkušenosti z Česka a Slovenska o pohled
na stav cyklistické dopravy v Maďarsku.
Webinář je určen pro zástupce vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské
mobility a pro zástupce subjektů zainteresovaných v oblasti cyklistické dopravy či mikromobility obecně.

Registrace
Cena webináře pro zástupce nečlenských měst spolku CIVINET je 12 EUR/300 Kč. Výzva k úhradě
faktury na transparentní účet Vám bude doručena na e-mail do 14 dní od Vaší registrace na webinář.
K účasti na webináři se prosím registrujte do 14. června 2021 na: https://tinyurl.com/2t787s8w.
Odkaz pro připojení se na webinář do aplikace ZOOM naleznete v potvrzovacím e-mailu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Akce je podpořena z evropského projektu CIVINET Activity Fund 2020.

PROGRAM WEBINÁŘE:
10:00

Zahájení webináře, úvodní slovo a představení programu
Mgr. Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET
Česká a Slovenská republika, z. s.)

10:10

Podpora rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky „z nejvyšších míst“
Peter Klučka, národní cyklokoordinátor Ministerstva dopravy a výstavby SR

10:35

O vývoji podpory cyklistické dopravy ze strany státu v roce 2021
Dan Kollár, Cyklokoalicia

11:00

Renesance cyklodopravy v Bánskobystrickém samosprávném kraji
Ing. Peter Halaj, krajský cyklokoordinátor, Bánskobystrický samosprávný kraj

11:25

Kampaně jako efektivní nástroj na zlepšování mobility ve městech
Andrea Štulajterová, koordinátorka Evropského týdne mobility a „Do práce na
bicykli“, Občanská cykloiniciativa Banská Bystrica (OCI BB)

11:50

Pauza na oběd

12:20

Stav cyklistiky v Maďarsku (EN)
Antal Gertheis, generální ředitel Mobilissimus Ltd., ekonom

12:45

Možnost využití dat z výzvy Do práce na kole
Jan Haruda, Koordinátor Do práce na kole, AutoMat; ČVUT

13:10

Úvod do problematiky legislativního vymezení prostředků s elektrickým
pohonem
Mgr. Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP pro Kraj Vysočina

13:30

Standardy provozu mikromobility podle Boltu
Martin Zajíc, manažer pro kola a koloběžky v Česku a na Slovensku, Bolt

13:55

Závěrečná diskuze

14:10

Zakončení webináře, slovo závěrem

Zjistěte více
… aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz
a na našem Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/.

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
Mgr. Jana Kočková, e-mail: jana.kockova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 306

