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

Studijní exkurzi do Budapešti, zaměřenou na veřejnou a cyklistickou dopravu
Odborná exkurze do Budapešti (15. – 17. 6. 2022) navazuje na konferenci sítě CIVINET Česká
a Slovenská republika. Během třídenního programu můžete načerpat znalosti a inspiraci v tématech
veřejné dopravy a terminálů v návaznosti na P+R, cyklodopravy, řešených projektů v oblasti udržitelné
mobility a inspirovat se dopravními opatřeními v terénu v ulicích města s odborným výkladem. Zájemci
také mohou využít možnosti k plavbě lodí po městě na Dunaji. Společný program zajišťuje sekretariát
maďarského CIVINETu, společnost Mobbilissimus. Účastníkům je hrazeno jednosměrné cestovné mezi
Bratislavou a Budapeští, hrazeno je také ubytování na jednu noc v Bratislavě a ubytování v hotelu
v Budapešti.
Kapacita účastníků je omezena, přednost mají zájemci z členských měst a přidružených partnerů sítě
CIVINET.
Termín: 15. – 17. 6. 2022, Budapešť
Cena: účast na study tour není zpoplatněna
Jednací jazyk: angličtina, bude zajištěno tlumočení do slovenštiny

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
17:00

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

19:00

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

Čtvrtek, 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
Volno + večeře (individuálně)

17:00

Pátek, 17. června 2022
10:00

12:00

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
Oběd (individuálně)

13:40

Odjezd (individuálně)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

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. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234, mob.: +420 776 285 733
Mgr. Barbora Novotná Březovská, e-mail: barbora.brezovska@cdv.cz, mob.: +420 602 533 144

Exkurze je 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/ .

