Cyklistická doprava - IX. Ročník národnej konferencie
Tohto ročná konferencia o cyklistickej doprave,
cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite sa
konala v dňoch 25. a 26. októbra 2017 v Trnave.
Zaujímavý nebol len program ale aj priestory,
v ktorých sa konferencia realizovala a to
v zrekonštruovanej synagóge, ktorá teraz slúži ako
Centrum súčasného umenia.
Cieľom konferencie je
vzdelávanie
zástupcov
samospráv, organizácií
a inštitúcií, ktorí majú
priamy
dosah
na
kompetencie
v tejto
oblasti ako aj vzájomné
zdieľanie
dobrých
príkladov
a skúseností
medzi odborníkmi zo
Slovenska a Európy.

Konferencia zároveň vytvára priestor pre neformálne stretávanie a spoznávanie sa a pre diskusie.
Program bol veľmi bohatý a pokrýval naozaj veľa oblastí ako aj cyklistické ukážky priamo v teréne. Zo
zahraničných rečníkov najviac zaujal pán Jarda Martínek (Asociácia cyklomiest/ Mesta s dobrou
adresou, ČR), ktorý veľmi kriticky hovoril o realite a prekážkach pri vytváraní cyklistických platforiem,
pán Paul Robison (Bikeability, GB), ktorý predstavil národný program o podpore cyklistiky na
školách, aby deti vedeli bezpečne jazdiť do školy na bicykloch či pani Petra Mičková (Kola pro Afriku,
ČR), ktorá hovorila o krásnom charitatívnom projekte, ako môžu byť bicykle zužitkované niekoľko
krát.
Z domácich prednášateľov zaujal najviac pán Patrik Žák (viceprimátor mesta Trenčín) so svojou
prezentáciou ako spropagoval kampaň „Do práce na bicykli“ online marketingom či pán Radek
Rangelov (Bismission, s.r.o.), ktorý predstavil veľa možnosti parkovacích systémov a prvkov.
Prvý deň konferencia bol ukončený
slávnostnou večerou, na ktorej boli
odovzdané aj ceny pre víťazov
zapojených do súťaže v rámci
Európskeho týždňa mobility.

Pre účastníkov boli v oba dni pripravené aj ukážky riešenia cykloinfraštruktúry v Trnave – cyklojazda
v teréne.

Konferencia predstavila množstvo príkladov ako sa to dá, inšpirácií ako aj nutnosti väčšej pozornosti a
podpory rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku.
Už teraz sa tešíme ako sa zúčastníme aj o rok, už na X. jubilejnom ročníku Konferencie o cyklistickej
doprave.

Program ako aj prezentácie sú zverejnené na stránke organizátora
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