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elektromobilita ve veřejné dopravě
08.00

Registrace

09.00

Úvodní slovo
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., náměstek primátora statutárního města Brna

09.15

Celosvětové trendy ekologizace dopravy
Ing. Petr Sýkora, Ing. Václav Lenoch, Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice

09.40

Perspektivy e-mobility ve veřejné dopravě
Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy

10.00

Trolejbusy jako součást městského dopravního systému
Ing. František Vichta, zástupce ředitele odboru veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy

10.30

přestávka na kávu

11.00

TROLLEY – zapojení statutárního města Brna
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna

11.30

Trolejbusy ve městě Brně
Ing. Dalibor Šimka, vedoucí trolejbusové dopravy, DPMB a.s.

12.00

Trolejbusy v ČR
Ing. Antonín Macháček, výkonný ředitel, SDP ČR

12.30

Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst
Michal Sládek, principal, Artur D. Little GmbH

13.00

oběd

14.00

Městská doprava s vysokou úrovní služeb
Ing. Jan Spousta, výzkumný pracovník, CDV

14.30

Elektromobilita v MHD
Ing. Jan Černý, hlavní konstruktér, SOR

15.00

Elektromobilita v městských službách
zástupce Magistrátu hl. města Prahy

15.30

e-bus the smart way!
Ing. Miluše Pokorná, projektová manažerka TROLLEY, OD MMB

15.45

závěr konference

Our trick?
It‘s electric.

Moderátor konference: Ing. Rudolf John, bývalý Technický ředitel DPMB
Registrace a informace:
www.cdv.cz/registrace
Ing. Miluše Pokorná
+420 542 174 079
pokorna.miluse@brno.cz
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Ecological, economical, electrical, the ebus is simply smart urban mobility.
Today’s clean, green cutting-edge technology that enhances quality of life
for Europe‘s cities of tomorrow. The ebus, with no noise, no pollution and
maximum convenience and safety is the future of European public transport.
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