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

Exkurze k opatřením v oblasti městské cyklodopravy
10. 9. 2020 Zlín a Otrokovice
V rámci odborné exkurze hostující města představí své strategické plány a projekty, úspěchy
i neúspěchy v oblasti městské cyklodopravy, zkušenosti a možnosti každodenní přepravy
městem na kole, ukázky realizovaných cykloopatření a také plány na rozvoj cyklodopravy do
budoucna. Město Zlín a Otrokovice jsou aktivními městy v oblasti udržitelné mobility, město
Otrokovice je každoročně umístěno v žebříčku vítězů mezi cykloměsty v rámci kampaně ,,Do
práce na kole‘‘.
Cílem akce je zvýšit zájem o téma městské cyklodopravy, umožnit výměnu zkušeností mezi
zástupci měst a účastníky exkurze a podpořit města, která mají zájem rozvíjet cyklodopravu.
Cyklistická doprava jako každodenní způsob dopravy městem zvyšuje kvalitu městského
prostředí a městského života. Zvyšování podílu cyklistiky ve městech jako zdravého a
udržitelného způsobu přepravy městem a povzbuzování měst k tomu, aby disponovaly dobrou
nabídkou cyklistické infrastruktury a řešení je v zájmu spolku sítě měst CIVINET Česká a
Slovenská republika.
Akce je určena pro zástupce měst, koordinátory městské mobility a cyklokoordinátory,
zástupce spolků a neziskového sektoru. Účast na akci je bezplatná, pro přepravu v rámci akce
z/do Olomouce je zajištěn autobus.
Místo konání (zahájení):
Magistrát města Zlín
Náměstí Míru 12
760 01 Zlín

PROGRAM
ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020
9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 12:00

I. část: exkurze ve Zlíně

9:30 – 9:45

Přivítání zástupci města Zlín a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.,
organizační pokyny a představení programu

9:45 – 10:30 Prezentace na téma: Cyklodoprava ve Zlíně (současnost a další plány)
Lukáš Fabián, Magistrát města Zlín
10:30 – 12:00 Exkurze městem Zlín, ukázka cykloopatření
Lukáš Fabián, Magistrát města Zlín

12:00 – 12:45 Společný oběd v restauraci ,, U sedmi hříchů‘‘
(možnost veganské, vegetariánské, bezlepkové ale také masité stravy)
12:45 – 13:30 Přesun účastníků společně do města Otrokovice
13:30 – 15:30 II. část: exkurze v Otrokovicích
13:30 – 14:15 Přivítání zástupci města Otrokovice, exkurze městem
Renáta Krystyníková, Městský úřad Otrokovice
14:15 – 14:30 Coffee break
14:30 – 15:30 Prezentace zkušeností města Otrokovice s cyklodopravou
a dalšími plány města do budoucna
Renáta Krystyníková, Městský úřad Otrokovice
15:30 Zakončení programu a společný přesun zpět do Olomouce (pro zájemce)
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete na www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233

Akce je podpořena z evropského projektu CIVITAS Satellite.

