POZVÁNKA

Cyklo klub Znojmo ve spolupráci s dlouholetými partnery připravil pro širokou cyklistickou
veřejnost, zástupce státní správy a samosprávy výstavu a praktickou ukázku vybavení pro zvýšení
mobility a kvality služeb především v oblasti cyklodopravy.

TECHNO PARK – VŠE PRO CYKLOMOBILITU
(vzorkovna nových technologií a vybavení
pro cyklotrasy a cyklostezky)
Záštitu nad touto akcí převzal senátor Mgr. Tomáš Třetina

Místo:

skladový areál Znovínu Znojmo a.s. ul. Melkusova 43, Znojmo
(cca 25m od vstupu na plovárnu Louka) sídlo
1. Mezinárodního cykloturistického centra služeb a informací v ČR
Pro parkování vozidel je možné využít přilehlé parkoviště
Pro parkování bicyklů je možné využít instalovaných stojanů přímo v areálu

Trvání výstavy:

do 31.10.2021 – každý den od 9.00 do 19.00 hodin
Vstup:
v případě zájmu o komentovanou prohlídku s podrobným výkladem
k jednotlivým prezentacím si laskavě rezervujte termín a čas dle vašich možností.
Ve zvolený termín a čas vám budeme k dispozici.

Podrobnější info

Techno park – vše pro cyklomobilitu
Spolek Cyklo klub Znojmo pravidelně vystavuje v polovině ledna na veletrhu Region tour v Brně v rámci tzv.
Cyklistické vesničky. Výstava obsahovala mnoho námětů a zajímavých řešení pro zlepšení vybavenosti cyklotras a cyklostezek. Cílem této aktivity je zvýšit počet cyklistů, kteří využívají kolo nejen pro volnočasové aktivity, ale pravidelně dojíždí do zaměstnání nebo školy, a poskytnout adekvátní infrastrukturu a služby.
Jubilejní 10. ročník byl v letošním roce s ohledem k situaci Covid – 19 zrušen.
Zájem vystavovatelů dal podnět k realizaci jiného formátu prezentace služeb a vybavení pro mobilitu, kterou
cílí především na infrastrukturu pro cyklodopravu.
V našem novém projektu využíváme venkovní prostory v blízkosti Národní kulturní památky – Louckého kláštera, a zároveň přirozeného vinařského centra na Znojemsku. Koupaliště Louka a velké parkoviště jsou další
výhodou a zárukou zvýšeného pohybu osob – cyklistů. Výstava je řešena jako dlouhodobá prezentace aktivit,
námětů, činností a projektů pro zlepšení života cyklistů.
K prohlednutí a vyzkoušení bude poprvé v ČR na jednom místě v dlouhém časovém úseku několik druhů
stojanů na kola, které jsou šetrné k vašemu bicyklu. Vystavíme Cyklo nabíjecí box, který využívá 230V zásuvky a řešení nabíjecí stanice pro elektrokola Powerbox.one bez nutnosti vozit s sebou vlastní nabíječku.
Technicky zdatní cyklisté využijí samoobslužný servisní stojan na jízdní kola. Nástroje, které stojan obsahuje,
slouží k základním opravám a seřízení téměř všech druhů jízdních kol. Konečně mohou i znojemští cyklisté
a návštěvníci Znojma užívat vybavení, které je ve většině moderních měst běžnou součástí mobiliáře města
i mnoha obcí. Pokud zrovna pojedete z vyjížďky, jistě uvítáte možnost umytí kola v samoobslužném mycím
boxu. Box je opatřen stojanem na kola s různými druhy pneumatik a poskytuje prostor pro řádné umytí kola
tlakovým nebo netlakovým proudem vody. Toto zařízení bude mít svojí premiéru. V ČR je to první vlaštovka v
poskytování kvalitních služeb pro cyklisty, které v provedení pro majitele automobilů již nepřekvapí. Uživatelé
dražších kol jistě využijí prezentace několika boxů pro úschovu kol, jejich servis a nabíjení.
Parklet obsahující příjemné posezení a moderní ukázku stojanu na kola s gumovým povrchem pro ochranu
vašeho kola potěší především cyklisty pečující o své „miláčky“. Takto upravený prostor poukazuje na různé
možnosti využití veřejného prostoru nejen jako parkoviště pro osobní vozidla, ale také oddychovou zónu,
parkoviště pro jízdní kola. Po náročném cyklistickém výletu mnozí uvítají protažení horní a dolní partie těla. K
tomuto účelu slouží venkovní posilovací stroje, které v prezentované sestavě důkladně protáhnou namáhané
části těla. Své prožitky z výletu můžete sdílet v RELAX Coolně, která svým originálním řešením přímo vyzívá.
Pro obhajobu a přípravu různých aktivity na podporu cyklodopravy jsou důležitá čísla. Tyto vám bez problému zajistí sčítače pohybu. Neustálá přeprava materiálu v městských aglomerací nutí dopravce hledat šetrná
řešení pro přesun zboží a služeb. Cargo kola jsou v mnohých případech vítaným řešením. Už jste někdy jeli na
Cargo kole? U nás máte šanci testovací jízdy.
Na kole cestují celé rodiny, proto pamatujeme i na děti. Cvičební prvky pro malé superhrdiny spolu s malovacím kolem, cyklošachy a dalšími aktivitami s cyklistickou tématikou nebudou stát bez povšimnutí nejmenších
cyklistů.

JECÍ STANICE
ELEKTROKOLA
Vystavovatelé

trokolo si vypůjčíte u obsluhy v provozní době centra,
vky zjistíte v aplikaci po naskenování QR kódu.
ekolo.cz/powerbox a vozit s sebou.

Spolek v rámci filozofie „Cyklisté cyklistům“ připravil samoobslužný mycí box s volitelným tlakem vody doplněný o stojan pro všechny druhy kol pro snadné umytí jízdního kola ze všech
stran. První prototyp v ČR.

zastrčení nebo vyjmutí konektoru. V případě nabíjecího
h nebo Shimano použijte označenou pozici, ostatní typy
pozice. O zahájení nabíjení jste informováni změnou
ody.

UNIVERZAL

BOSCH

SHIMANO

Dodavatel veřejných servisních stanic v podobě samoobslužného montážního stojanu
s kompletním vybavením pro základní servis jízdních kol.
Řešení proCzech
nabíjení elektrokol „mimo domov“ - bez nutnosti mít s sebou vlastní těžkou
made
nabíječku. Univerzální - kompatibilní s 90% typů elektrokol na českém trhu. 8 elektrokol
nabíjí současně. Aktuálně je v provozu 250 nabíjecích míst, včetně Techno parku Znojmo.
Projekt společnosti ekolo.cz.
Moderní stojany na kola, boxy na kola a další mobiliář nejen pro doplnění vybavení
u cyklostezek a cyklotras.

Dlouholetý lídr v podpoře šetrné turistiky představí technologie pro evidenci
pohybu na zájmových místech.

Dodavatel řešení pro volnočasové aktivity v exteriéru. Posilovací stroje pro dospělé
a cvičební prvky pro děti. V portfoliu firmy jsou další výrobky infrastruktury pro města
a obce.
Výrobce boxů pro úschovu jízdních kol doplněné o Cyklo nabíjecí box. Zajímavý
a originální je i prostor Relax Coolna oddychový koutek pro cyklisty.

Švihé Synku - kurýrní služba Brno
Specialista na logistiku v cargodopravě. Cargo kola pro všechny náklady.
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Firma s celosvětovou působností, která svůj design směřuje do veřejného prostoru a nabízí komplexní řešení prvků městského mobiliáře. Novinkou v jejím
portfoliu je systém PARKLET, přinášející velké množství funkčních sestav, které umožní
proměnit parkovací místo na prostor pro lidi, kteří chtějí trávit čas venku.“
Výrobce a dodavatel komplexních řešení pro zajištění venkovních akcí
(cyklistické závody, společenské a jiné sportovní akce)
Spolek sdružující desítky spolků, obcí, měst, krajů a dalších partnerů, kteří aktivně
řeší mobilitu na území ve své správě.

Doprovodný program:
cyklokuriozity od Martina Zehnala
dřevěná kola – drezíny od Ivana Křivánka
kreslené vtipy s cyklistickou a vinařskou tématikou od Milana Kocmánka
cyklo atrakce – různé soutěže využívající část jízdních kol
cyklo šachy – komponenty kol jako herní kameny
malovací kolo – speciální kolo pro vytváření originálních „uměleckých“ děl
šlapací kárky, trojkolky a koloběžky

Informace o dalších projektech jiných subjektů:
Cyklisté vítáni – národní certifikace služeb pro cyklisty
Kola pro Afriku – využití nepotřebných kol pro cestu do školy
Do práce na kole – dlouholetá soutěž na podporu jízdy na kole
Na kole dětem – cyklistická tour na podporu zdravotně postižených dětí

Poděkování.
V závěru je nutné poděkovat řediteli společnosti Znovín Znojmo a.s. se sídlem v Šatově za dlouholetou podporu cykloturistiky v regionu a za významnou podporu našeho spolku při realizaci několika projektů, které
jsou ojedinělé v ČR a v mnohých případech jedinečné i v rámci Evropy. Díky tomu má Znojemsko konkurenční výhodu před jinými turistickými destinacemi.

Za Cyklo klub Znojmo z.s.
Ing. Luděk Jelínek
předseda spolku

