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

„ČISTÁ MOBILITA – JAKÁ JE AKTUÁLNÍ SITUACE A BUDOUCNOST
V NAŠICH MĚSTECH?“
17. února 2022, 10:00 – 15:00
Seminář nabídne pohled na cíle v oblasti alternativních paliv a čisté mobility v Česku a na Slovensku,
jejich naplňování a související budoucí výzvy. Odpolední blok bude věnován konkrétním projektům
a vizím měst i regionů a pohledu na elektromobilitu ve městech. Akce je realizována hybridní formou,
můžete se tedy semináře zúčastnit jak v Pardubicích, tak online z pohodlí své kanceláře.

Co se na semináři dozvíte?
✓ Jaké jsou cíle ČR v Národním akčním plánu čisté mobility a jaké výzvy nás v této souvislosti
čekají?
✓ Jak se daří plnit stanovené cíle? Jaký je aktuální stav elektromobility v ČR?
✓ Jak se vyvíjí elektromobilita a alternativní paliva na Slovensku?
✓ Jaké projekty města realizují a jaké jsou vize na municipální úrovni?
✓ Jak jsme na tom z hlediska dobíjecí infrastruktury?
Seminář je určen pro zástupce ministerstev, vedení měst a krajů, pracovníky odborů dopravy a rozvoje,
koordinátory městské mobility a pro zástupce subjektů zainteresovaných v oblasti elektromobility,
alternativních paliv a čisté mobility.
Využijte příležitosti k osobnímu setkání a networkingu.

Těšíme se na Vaši účast!
Kdy: 17. února 2022, 10:00
Místo konání: Magistrát města Pardubic – radnice, Pernštýnské nám. 1/1, 530 02 Pardubice I-Staré
Město + online prostřednictvím aplikace ZOOM

Cena: Účast na semináři je zdarma.
Opatření COVID-19:
Akce bude probíhat v souladu s nařízeními Vlády ČR platnými v den konání. V případě, že nedojde ke
změně, musí se účastníci semináře při registraci prokázat platným certifikátem dokládajícím O-N
(ukončené očkování či prodělané onemocnění v ochranné lhůtě 180 dní). Na akci dále platí povinnost
ochrany dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek). O aktuálních opatřeních a případných
výjimkách se prosím informujte na: https://covid.gov.cz/opatreni/pohyb-venku/omezeni-konanihromadnych-akci-netyka-se-kulturnich-sportovnich-akci#2022-01-17).

Zjistěte více …
o 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, mob.: +420 728 773 639
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234

PROGRAM SEMINÁŘE:
9:30

Registrace

10:00

Zahájení semináře
Mgr. Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINET
Česká a Slovenská republika, z. s.), náměstek primátora Města Pardubice, Petr
Kvaš

10:05

Elektromobilita a čistá mobilita ve městě Pardubice
Petr Kvaš, náměstek primátora Města Pardubice

I.
10:20

BLOK: ČISTÁ MOBILITA NA NÁRODNÍ ÚROVNI

Národní akční plán čisté mobility a nové výzvy v oblasti čisté mobility
Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Odbor
strategie, Ministerstvo dopravy ČR

10:40

Aktuální data o elektromobilitě v ČR
Lukáš Kadula, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

11:00

Coffee break

11:10

Municipální dobíjecí infrastruktura
Lukáš Hataš, Asociace pro elektromobilitu ČR, z. s.

11:30

Rozvoj elektromobility a alternativních paliv ve Slovenské republice
Adrian Krajňák, Ministerstvo hospodářství SR

11:50

Podpora čisté mobility na Slovensku
Patrik Křižanský, Slovenská asociace pro elektromobilitu (SEVA)

12:10

Přestávka na oběd

II.
13:00

BLOK: ČISTÁ MOBILITA VE MĚSTECH

Shrnutí aktuální situace a výhledu do budoucna za Prahu
Jaromír Beránek, zastupitel hl. m. Prahy, předseda Výboru pro IT a Smart City

13:20

Elektromobilita v MHD jako ekosystém
Radovan Burkovič, Asociace elektromobilového průmyslu

13:40

Elektromobilita pro Brno
Tom Kratochvíl, vedoucí odboru elektromobility, Teplárny Brno, a.s.

14:00

Coffee break

14:10

Tatry2030 – pilotní projekt bezemisních inteligentních zón Slovenska
Igor Šenkarčin, ředitel Driving.digital

14:30

Města a obce jako samovýrobci paliva pro čistou mobilitu

Radovan Burkovič, Asociace elektromobilového průmyslu
14:50

Závěrečná diskuze

15:00

Zakončení konference, slovo závěrem

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Seminář je součástí implementace projektu CLIMASUM. Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na
ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu
a jadernou bezpečnost (BMU). 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/ .

