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CIVINET Česká a Slovenská republika společně s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. si Vás dovolují 

pozvat na konferenci: 

 

Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace  

k SUMP 2.0  

12. 11. 2019 Ministerstvo dopravy ČR, Praha 

Konference je určena místním politikům, koordinátorům městské mobility, pracovníkům městských úřadů a 

zástupcům měst, kteří se věnují dopravě a udržitelné mobilitě.  V rámci akce bude představeno shrnutí 

poznatků a zkušeností s 1. generací plánů udržitelné městské mobility ve městech ČR. Následovat bude 

představení aktualizace EU k SUMP 2.0. Odpolední komentovaná vycházka umožní zájemcům nahlédnout 

na řešení místních problémů spojených s mobilitou. Navštívíme realizovaná opatření na zvýšení bezpečnosti 

a komfortu při cestování udržitelnými způsoby dopravy. 

Místo konání: 

Ministerstvo dopravy, zasedací sál 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

 
PROGRAM 

 

Úterý 12. listopadu 2019 
 
  9.30 – 10:00  Registrace 

10:00 – 10:10  Přivítání Ministerstvem dopravy a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i.  

10:10 – 10:40 Co je udržitelná městská mobilita? Jak ji zatraktivnit pro místní politiky a osoby 

s rozhodovací pravomocí? 

Kontext a definice, trendy, dopady, udržitelné plánování městské mobility, zvyšování 

kvality života ve městech, příklady. Robert Pressl (FGM-AMOR) 

10:40 – 10:50             Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. – představení aktivit spolku, problémy   

s udržitelnou mobilitou a návrh konkrétní kroků na její zatraktivnění 

                                   Jaroslav Martinek (Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.) 

10:50 – 11:00             Síť CIVINET Česká a Slovenská republika – představení aktivit spolku 

                                   Michal Bajgart, Alena Klímová (CDV, v. v. i.) 

11:00 – 11:10             Představení shrnutí poznatků a zkušeností s 1. generací SUMP v ČR 

                                   Denisa Morongová, Michal Bajgart (CDV, v. v. i.) 

11:10 – 11:25             Coffee break 
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11:25 – 11:40 Výstup projektu pro podporu zlepšení kvality a zavádění plánů udržitelné 

městské mobility PROSPERITY: Národní program na podporu SUMP 

                                   Daniel Szabó (CDV, v. v. i.) 

11:40 – 11:55             Ministerstvo místního rozvoje a jeho role v městské a regionální mobilitě 

                                   Jiří Vlček (Ministerstvo místního rozvoje ČR) 

11:55 – 12:10 Připravovaná koncepce městské a aktivní mobility 

                                   Vít Sedmidubský (Ministerstvo dopravy ČR) 

12:10 – 12:30             Panelová diskuze – Následující kroky a podpora – jak bude implementován 

podpůrný program SUMP?  

 Vít Sedmidubský, Michal Ulrich (Ministerstvo dopravy),  

                                   Jiří Vlček (Ministerstvo místního rozvoje),  

 Moderují zástupci z CDV, v. v. i. 

12:30 – 13:10 Oběd v místě konání 

13:10 – 13:40             Řešení a osvědčené postupy ke zlepšení městské mobility ve vašem městě 

 Příklady řešení veřejných prostorů a mobility 

Robert Pressl (FGM-AMOR) 

13:40 – 13:55             Srovnání aktuální metodiky SUMP a nové metodiky 2.0 

                                   Jana Kočková (CDV, v. v. i.) 

13:55 – 14:15             SUMP 2.0 - představení aktualizace a pokynů 

 Robert Pressl (FGM-AMOR) 

14:15 – 14:40             Vize z pohledu metodiky SUMP 

                                   Jana Kočková (CDV, v. v. i.) 

14:40 – 14:45             Rekapitulace zjištění, organizační informace k vycházce 

14:45 – 15:00             Coffee break 

 

15:00 – 17:00 Komentovaná vycházka k ukázkám řešení udržitelné mobility  

 Štvanice, více úrovňová křižovatka Vltavská, Bubenská x Heřmanova, nábřeží 

Kapitána Jaroše x Dukelských hrdinů, Veletržní, Veletržní x Strojnická 

 Tomáš Cach (dopravní urbanista) 

17:00 Ukončení konference 

 
 


