Konference sítě CIVINET

CIVINET Česká a Slovenská republika společně
s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.,
si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma:

,,Udržitelné plánování
mobility měst‘‘
14. června 2022 | Bratislava

konference

Konference CIVINETu Česká a Slovenská republika na-

Termín: 14. 6. 2022

bídne širokou škálu témat pro zástupce měst, krajů a od-

Místo: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

borníků ze soukromých společností, akademické sféry

Cena: účast na konferenci není zpoplatněna

a neziskových organizací. Plánování dopravy a mobility

Jednací jazyk: čeština a slovenština; u anglického

je jedním z principů udržitelného rozvoje ve městech

jazyka bude zajištěno tlumočení

a městských aglomeracích. Konference nabízí možnost
nahlédnout na aktuálně řešená témata měst v České
republice a na Slovensku. Hlavním řečníkem je odborník
na oblast udržitelné mobility, digitalizace a obnovitelných
zdrojů energie – Michel Noussan z konzultační společnosti DECISIO, který vedl přípravu plánu ,,Biciplan
Cambio‘‘, který zahrnuje výstavbu 750 km nových úseků

odborná exkurze

cyklostezek v metropolitní oblasti italského města Miláno.

Na konferenci naváže odborná exkurze do Budapešti,

Termín: 15.–17. 6. 2022, Budapešť

kde během třídenního programu můžete načerpat zna-

Cena: účast na study tour není zpoplatněna

losti a inspiraci v tématech veřejné dopravy a terminálů

Jednací jazyk: angličtina, bude zajištěno tlumo-

v návaznosti na P+R, cyklodopravy, řešených projektů

čení do slovenštiny

v oblasti udržitelné mobility a inspirovat se dopravními

Kapacita účastníků je omezena,

opatřeními v terénu v ulicích města s odborným výkla-

přednost mají zájemci z členských měst a přidruže-

dem. Zájemci také mohou využít možnosti k plavbě lodí

ných partnerů sítě CIVINET.

po městě na Dunaji. Společný program zajišťuje sekretariát maďarského CIVINETu, společnost Mobbilissimus Ltd.
Účastníkům je hrazeno jednosměrné cestovné mezi Bratislavou a Budapeští, zajištěno a hrazeno je také ubytování
na jednu noc v Bratislavě a ubytování v hotelu v Budapešti.

Zjistěte více …

o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz
a na Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/.
Kontakt na organizátory:

Mgr. Michal Bajgart | michal.bajgart@cdv.cz | +420 728 773 639
Mgr. Alena Klímová | alena.klimova@cdv.cz | +420 541 641 234 | +420 776 285 733
Mgr. Barbora Novotná Březovská | barbora.brezovska@cdv.cz | +420 602 533 144
Konference a exkurze jsou součástí implementace projektu CLIMASUM. Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/en .
CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje o to, aby se udržitelná a inteligentní
mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - https://civitas.eu/ .

Michel Noussan

hlavní přednášející

Ital, který miluje hory. I ty mu daly schopnost perspektivy a různých úhlů pohledů.

Jeho přístup:

Díky zapojení do projektů nizozemské společnosti

■ odborníka v oblasti energetického inženýrství,

DECISIO se stal součástí participace a diskuze s celou

■ univerzitního výzkumníka,

řadou zainteresovaných subjektů, které se věnují

■ spolupracovníka s privátními výzkumnými nadacemi,

plánování aktivní a udržitelné mobility (s důrazem na
cyklodopravu).

a nadšeného cestovatele, cyklisty a paragladisty :-), dal
vzniknout řadě studií na téma analýzy energetických

Sám říká, že oceňuje možnost kombinace kvantitativ-

systémů, obnovitelné energie a dopravy. Ve svých

ních metod (např. analýza dat) s metodami kvalitativ-

výzkumech využívá své kompetence analýzy dat.

ními (hodnocení volby módu dopravy), a následnou
syntézu tohoto přístupu. Ta může vést k nejrůznějším

Nad rámec vysokoškolského studia a vědecko-výzkum-

doporučením v oblasti udržitelné mobility založených

ného působení absolvoval v rámci svého zaměření kurzy

na kombinaci těchto přístupů.

na univerzitách v Turíně a Paříži. Od roku 2020 se věnuje
datové analýze aplikované na projekty v oblasti mobility.

V rámci konference CIVINET představí Michel Noussan „Cambio Biciplan“ neboli cyklistický plán Milánské metropolitní oblasti, kterým se Město Milán zavázalo do roku 2035 vybudovat 750 kilometrů nových
cyklostezek. Projekt s příznačným názvem „Cambio“,
tedy „Změna“, navrhuje stejnojmennou síť cyklostezek,
která by měla propojit stávající cyklostezky a napojit
je na nové „supercyklokoridory“ a spojit tak Milán se
všemi 132 obcemi v jeho metropolitní oblasti. Realizací
ambiciózního plánu hodlá učinit z cyklistiky nejpraktičtější dopravní prostředek pohybu po městě a změnit
tak dopravní chování obyvatel.

„Cycling can be considered a sustainable development
policy. The „Cambio“ bike-plan of the Metropolitan City
of Milan is a system project: it integrates environmental
protection, safety, economic development and general
well-being. It identifies super-cycle corridors at the metropolitan level and integrates them with municipal cycle
paths, to facilitate their use and to change the way people
move around in the area, using the best skills and technologies that are currently available. „Cambio“ gives to
citizens and visitors the freedom to move in a healthy and
sustainable way, every day, to go to work, school and for
any other purpose: the bicycle becomes an obvious and
effective transport solution.“
Michel Noussan, DECISIO

program konference
9:30

Registrace účastníků do prezenční listiny, občerstvení na přivítanou

10:00

Zahájení konference, prezentace spolku CIVINET Česká a Slovenská republika
Mgr. Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET
Česká a Slovenská republika, z. s.)

10:15

Projekt CLIMASUM
Mgr. Alena Klímová, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
I. BLOK:

10:30

Keynote speech: Cambio Biciplan – cyklistický plán Milánské
metropolitní oblasti
Michel Noussan, DECISIO

11:30

Coffee break

11:50

Manuál veřejných prostranství a jiné strategické dokumenty – jak se daří
propojovat teorii s praxí
Ing. arch. Oto Nováček, PhD., Metropolitní institut Bratislava

II. BLOK:
12:30

Výzvy v dopravě v příměstských oblastech a jejich řešení
RNDr. Vladimír Tóth, PhD., Ministerstvo dopravy a výstavby SR

13:00

Obědová přestávka

14:00

Regionální plán udržitelné mobility Bratislavského samosprávného kraje
Ing. Marek Horváth, Bratislavský samosprávný kraj

14:30

Představení E-learningové platformy pro participaci v městském
plánování udržitelné dopravy
Mgr. Michal Bajgart, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

14:50

Coffee break

15:10

Bratislava 2030
doc. RNDr. Roman Alberty, CSc., Metropolitní institut Bratislava

15:40

Diskuze

15:50

Zakončení konference, slovo závěrem

16:00

Valná hromada spolku CIVINET

Pořadatelsi vyhrazujeprávona změnyv programu.

program studijní exkurze
Středa, 15. června 2022
9:57

Odjezd vlakem z Bratislavy do Budapešti

12:20

Příjezd do Budapešti (stanici Budapest-Nyugati), ubytování na hotelu

13:00

Oběd (individuálně)

14:00

Program na Českém velvyslanectví:
– Přivítání na českém velvyslanectví (TBC)
– Budapešťské rozvojové centrum: železniční strategie (TBC)
– Mobilissimus Ltd.: Cyklistická strategie aglomerace (Noémi Szabó)
– BKK (Budapešťské dopravní centrum): Plán mobility Budapešti (Hajnal Tünde)

16:00

Procházka a diskuze o Cityparku bez aut, András Szele, Mobilissimus Ltd.
Pop-up cyklistický pruh na bulváru, András Szele, Mobilissimus Ltd.

17:00

Volno

19:00

Společná večeře (Gettógulyás, Budapest, Wesselényi u. 18 – TBC)

Čtrvrtek, 16. června 2022
10:00

Dispečerské centrum BKK
– Představení Budapešťského dopravního centra
(místo: BKK Futár – Szabó Ervin tér)

11:30

Přesun metrem 4 na Kelenföld
– pohled na “Budapest One” a “Etele plaza”
(intermodální křižovatka P+R, autobusové nádraží, železniční stanice atd.)
– prezentace Andráse Szele a Andráse Ekése z Mobilissimus Ltd.

13:00

Oběd (individuálně)

14:00

Cesta vlakem do tramvajové vozovny společnosti CAF – prezentace dopravního podniku (BKV)
Návrat na Rákócziho most a ukázka funkčních změn
– Kopaszigát
– Infopark
– nový železniční most

17:00

Volno + večeře (individuálně)

Pátek, 17. června 2022
10:00

Exkurze s Andrásem Ekésem z Mobilissimus Ltd.
- zklidnění dopravy na náměstí Bakáts tér, zóny bez aut u Dunaje, body mikromobility na náměstí Szent Gellért tér

12:00

Oběd (individuálně)

13:40

Odjezd (individuálně)

Pořadatelsi vyhrazujeprávona změnyv programu.

