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

SEMINÁŘ
„Přenos dobré praxe v oblasti městské cyklodopravy“
18. 8. 2020, Trenčín
Přijměte pozvání na seminář, který je věnován tématu městské cyklodopravy. Na národní úrovni zde budou
představeny potřebné a připravované změny (institucionální, legislativní, financovaní). Dozvíte se, jak
efektivně zapojit veřejnost pomocí online nástroje, jak získat a využít data pro podporu městské cyklodopravy
a ukážeme si palčivé problémy cyklodopravy a parkování v ulicích Trenčína, nad kterými proběhne odborná
diskuze k návrhovým opatřením.
Akce se zaměřuje na výměnu inspirativních zkušeností mezi účastníky a předání odborných znalostí od
hostujících řečníků. Přihlašovat se mohou zástupci jednotlivých měst, politická reprezentace měst, pracovníci
odborů dopravy a rozvoje, koordinátoři městské mobility i odborná veřejnost a pracovníci neziskového a
akademického sektoru. Součástí semináře bude také možnost síťování mezi městy a zapojení se mezi města
CIVINET, která se aktivně věnují tématu udržitelné mobility.

Místo konání:
Městský úřad v Trenčíně – obřadní síň, Mierove námestie 2, 911 01Trenčín

PROGRAM
Úterý 18. 8. 2020
9:00 – 9:30

Registrace

9:30 – 9:45

Přivítání účastníků, úvodní slovo a představení programu

9:45 – 10:15

Představení participačního online nástroje DECIDIM
Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Patrik Žák, Mestský úrad Trenčín

10:15 – 10:45

Dlouhodobé sledování dat o cyklistech v Žilině
Marián Gogola, Žilinská univerzita v Žilině

10:45 – 11:00

Přestávka – pauza na kávu a občerstvení
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11:00 – 12:00

Realizované změny a přípravné kroky v oblasti městské cyklodopravy na Slovensku
Dan Kollár, Peter Rozsár, Cyklokoalícia

12:00 – 12:45

Obědová přestávka (oběd na místě zajištěn formou rautu)

12:45 – 13:15

Organizace sčítání cyklistů na příkladu Pardubic
Martin Ptáček, Magistrát města Pardubice

13:15 – 14:00

Využití dat v procesu zpracování Plánu udržitelné mobility Trenčína,
Navrhovaná opatření (nejen) v cyklodopravě pro město Trenčín
Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
Robert Hartmann, Mestský úrad Trenčín

14:00 – 14:15

Přestávka – pauza na kávu a občerstvení

14:15 – 16:00

Komentovaná vycházka městem k navrhovaným opatřením
Daniel Szabó, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
Robert Hartmann, Mestský úrad Trenčín

16:00

Závěr semináře

Doplňující informace
Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení po dobu konání akce je zajištěno.
Dopravu do/z Trenčína si účastníci semináře hradí individuálně. Ubytování si zajišťuje každý individuálně.
Registrace přijímáme do 16. 8. 2020 (pouze online) na této adrese:
https://www.cdv.cz/workshop-prenos-dobre-praxe-v-oblasti-parkovani-a-cyklisticke-dopravy-ve-mestech/
Více o aktivitách CIVINETu Česká a Slovenská republika naleznete zde: www.civinet.cz.
Kontakt na organizátory:
Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233
Mgr. Daniel Szabó, e-mail: daniel.szabo@cdv.cz, tel.: +420 541 641 706
Akce je podpořena z evropského projektu CIVITAS Satellite.
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