POZVÁNKA

Bike Brno konference 2012
Brno -Výstaviště
4. - 5. 10. 2012
Doprovodná konference k veletrhu Bike Brno
“Měli bychom plánovat cyklostezky pro kohokoliv, kdo je ochoten jezdit do práce nějakým relativně
bezpečným způsobem. Krátce řečeno, kolu jako dopravnímu prostředku, neadrenalinovému by mělo
patřit víc prostoru.”

citát z knihy Jak to vidí ... Václav Cílek (2008)

„Všechny akční filmy popisují zničení civilizace ohromujícími vizuálními efekty – srážkou s kometou,
jaderným konfliktem nebo povstáním inteligentních kyborgů, jenže skutečná kataklyzma už začíná
přímo před našima očima, kvůli epidemii obezity“, citát z knihy Born to Run (2009)

Registrace účastníků a vložné:
Účastníkům konference budou k dispozici volné pozvánky na veletrh, které obdrží formou volného
kódu pro internetovou registraci, na základě které obdrží účastníci volnou pozvánku e-mailem ve
formátu PDF. Prolink na registrační formulář pro Bike konferenci v ČJ a AJ.
http://apps.bvv.cz/i2000/Kongresy/b-p-cform.nsf/WWW-ConfigForm-Form/F119C?OpenDocument
http://apps.bvv.cz/i2000/Kongresy/b-p-cform.nsf/WWW-ConfigForm-Form/F119A?OpenDocument

Program konference:

Čtvrtek 4. října, 2012
Blok I – Propagace cyklistiky v českých a moravských městech
Moderátor: Jaroslav Martínek, CDV
10:30 - 10:35 Úvodní slovo - zástupce Velvyslanectví Nizozemského království
10:35 - 10:45 Proces přípravy národní cyklostrategie, Jaroslav Martínek, CDV
10:45 - 11:45 Financování cyklodopravy



Aktuální problém číslo 1: Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu versus
cyklostezky
Stávající a možné zdroje financování cyklodopravy
o Financování infrastruktury pro cyklodopravu -SFDI, Tomáš Čoček,ředitel
o Podněty ke změnám ve financování cykloinfrastruktury SFDI od žadatelů
o Labská stezka, příprava a realizace stavby: Pavel Hajšman, Ústecký kraj
o Strukturální fondy 2014 – 2020 a jejich využití ve prospěch cyklistiky
o Podíl výrobců kol a příslušenství na financování cyklistiky, SRAM, Randy
Neufeld, ředitel SRAM Cycling Fund

11:45 - 12:15 Propagace cyklistiky jako celoživotní aktivity



Komunikační plán Cyklostrategie a představení evropského projektu LifeCycle a jeho
aplikace do českého prostředí, Jaroslav Martínek, CDV
Příklady dobré praxe z projektu Mobile2020: Tomáš Řeháček, REC

12:15 -12:45 Přestávka
12:45 - 13:45 Příklady projektů na podporu cyklodopravu ve městech




ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTIKU – klíč k úspěchu Cyklostrategie
Představení propagace cyklistiky na příkladu Jihlavy: Jaroslav Vymazal, primátor
města Jihlava
VeloCity 2013 Vídeň: představení největší světové konference o městské cyklistice a
cyklokultuře, Andrea Weninger, Vídeň

13:45 - 15:00 Pecha kucha prezentace projektů na podporu městské cyklistiky dobré praxe z ČR
(každá prezentace 7min, 15 slidů)

•
•
•
•
•
•
•

Představení nového webového portálu www.olomoucnakole.cz
Představení kampaně Nakupuj na kole: Jitka Vrtalová, Na kole, o.s. – příklad
spolupráce s výrobci kol a cyklodoplňků v ČR
Podpora městské cyklokultury – příklad veřejné cyklodílny BajkAzyl: Martin Kontra a
oživení Vltavského nábřeží v Praze
Propagace městské cyklistiky ve spolupráci s výrobci kol
Příklad Kampaně Do práce na kole – Brno: Martin Gillár, Nadace Partnerství
Veřejná půjčovna kol konečně v Praze? – Homeport – aneb je možná veřejná
podpora systému veřejných půjčoven v Česku?
Jak komunikovat zóny 30 – příklad z Prahy Karlína, Tomáš Cach, Praha

15:00 – 15:15 Zakončení a shrnutí prvního bloku
15:30 – 18:00 Prohlídka s výkladem expozic na veletrhu spojená s testováním jízdních kol a
elektrokol (Karel Stárek, BVV)

Pátek, 5. října 2012
Blok II – Propagace aktivního pohybu a cykloturistiky ve městech a krajích
Moderátor: Daniel Mourek, Nadace Partnerství
9:00 – 9:20

Úvodní slovo – Leoš Heger, ministr zdravotnictví

9:20 – 9:40

Pohybová aktivita a životní styl českých školáku a dospělé populace - Zdenek Hamřík,
FTK UP Olomouc

9:40 – 10:00 Koncepce cestovního ruchu ČR a projekt ČESKO JEDE: Aleš Hozdecký, MMR
10:00-10:30 DÁLKOVÉ TRASY V ČR: Daniel Mourek, Radka Žáková
10:30-10:45 Nový koncept MTB značení v ČR – Václav Volráb, ČEMBA

10:45-11:00 Weinviertel na kole – komunikační strategie na podporu cykloturistiky v
dolnorakouském Weinviertel: Hannes Weitschacher, Weinviertel Tourismus (TBC)
11:00 – 12:30 Pecha kucha prezentace příkladů propagace cykloturistiky v ČR (každá prezentace
10min, 20 slidů)







12:30 – 12:45

Labská stezka – cykloturistický produkt: Sven Czastka, Ústecký kraj
Jižní Morava – první cykloturistická destinace s novým značením a jednotnou
propagací dálkových cyklotras: Jaroslav Keprt, Jihomoravský kraj
Cyklostezka Ohře – novinky z Karlovarského kraje v oblasti propagace cykloturistiky:
Milan Zukal, Karlovarský kraj
Plzeňský kraj – nová kometa na cykloturistickém nebi: Ilona Šnebergerová, Plzeňský
kraj
Jihlava – Raabs – mezinárodní cyklotrasa: Pavel Šťastný
Stezka železné opony/EuroVelo 13 – nová dálková trasa s evropským rozměrem:
Juraj Flamík, Nadace Partnerství, Weinviertel Tourismus, Hannes Weitschacher
Zakončení a shrnutí druhého bloku

Vložený program:
11:30 – 12:00 Tisková konference s účasti ministra zdravotnictví

Konference se koná v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu
CentralEurope, který je spolufinancován ERDF (www.centalmeetbike.eu, www.centraleurope.eu).

