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O regionálním workshopu CIVITAS 
ELEVATE 
Úspěšné příběhy měst, které byly již dříve představeny díky iniciativě CIVITAS, ukazují pozitivní dopady 

myšlenek iniciativy, na jejichž konci jsou konkrétní změny. Podpora, přenos a předávání důležitých 

znalostí a zkušeností z těchto měst budou také obsahem našeho setkání, které je jedním ze tří 

workshopů, určených k setkání a kooperaci mezi regionálními městy na příkladech z pořádajícího 

města.  

První CIVITAS ELEVATE Regionální výměnný workshop měst se uskutečnil v září 2021 v německých 

Cáchách, druhý v lednu 2022 v chorvatské Koprivnici.  

19. a 20. září 2022 se sejdou aktéři v oblasti mobility z města Brna, Jihomoravského kraje a dalších 

místních samospráv, a to na třetím a posledním regionálním workshopu měst v Brně. Workshop, na 

který navazuje konference Urban Mobility Days 2022, proběhne ve dvou částech. Zatímco první den 

(19.9.) je určen mezinárodní odborné veřejnosti a bude probíhat v anglickém jazyce, druhý den 

workshopu (20.9.) je zaměřený na regionální, resp. metropolitní, spolupráci v České republice, a je 

určen tuzemským odborníkům 

Během workshopu budeme diskutovat o nejrůznějších příkladech dobré praxe, ale také o výzvách 

moderního města a regionu. Těšíme se, že všichni účastníci budou své příběhy sdílet, aktivně příspívat 

do diskuze, a tím těžit z hledání možných synergií a řešení celé řady překážek, které známe v oblasti 

mobility. 

 

Hlavní přednášející 

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.  

Absolvent doktorského studia v oboru Geografie dopravy. Dlouhodobě se 

věnuje problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve 

působil také jako manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, kde 

koordinoval především výstavbu cyklostezek. V současnoti je radním pro 

územní plánování a rozvoj města Brna. 

 

 

 
 
 

 
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. 

Je vedoucím Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu 

města Brna, kde působí již více než deset let. Studoval na Masarykově 

Univerzitě v Brně, obor Hospodářská politika a správa. Je odborníkem na 

strategické plánování, městské plánování a regionální rozvoj.   
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Registrace 

Obecné informace: https://www.civinet.cz/treti-a-posledni-regionalni-vymenny-workshop-seminar-
civitas/  
   
Registrace na 20. září 2022 (2.den workshopu): https://forms.gle/zfzfzMaqfVFnadks9  
  

Jazyk workshopu 

čeština  

 

Místo konání 

Quality Hotel Brno Exhibition Centre 
Křížkovského 496/20 
603 00 Brno – střed 

 

 
 

Tento workshop organizuje CIVITAS ELEVATE (koordinační a podpůrná akce Evropské komise 
prostřednictvím iniciativy CIVITAS), ve spolupráci se CIVINET Česká a Slovenská republika a 
Statutárním městem Brno.  

Záštitu nad workshopem a e-bookletem Success Story Brno převzaly Statutární město Brno 
a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.  

  

https://www.civinet.cz/treti-a-posledni-regionalni-vymenny-workshop-seminar-civitas/
https://www.civinet.cz/treti-a-posledni-regionalni-vymenny-workshop-seminar-civitas/
https://forms.gle/zfzfzMaqfVFnadks9
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Program 

Úterý 20. září je dnem, kdy se workshop měst pro výměnu regionálních zkušeností (Regional City 
Exchange Workshop 03) zaměří na regionální spolupráci v českém prostředí a naváže tak na 
předchozí mezinárodní den workshopu. Tématem je integrovaný přístup ke spolupráci při 
řešení metropolitní mobility na základě sdílení zkušeností a diskuze k potřebám a otázkám, které 
souvisí s metropolitní/regionální spoluprácí.  

Klíčoví řečníci představí dosavadní fungování a spolupráci Brněnské metropolitní oblasti, a v rámci 
moderované diskuze s účastníky odpoví na zásadní otázky týkající se zdárné spolupráce na 
tomto území, a podělí se o své zkušenosti.  

Navazující skupinová práce účastníků workshopu se zaměří na nastavení spolupráce klíčových 
aktérů při řešení témat mobility.  

 

8:30–9:00 Registrace účastníků a občerstvení na uvítanou 

9:00–9:05 Zahájení a představení programu 

Mgr. Michal Bajgart, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

9:05–9:20 Úvod do tématu metropolitních oblastí 

Ing. Petr Šašinka, Ph.D., vedoucí Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce, 

Magistrát města Brna 

9:20–9:50 Bariéry a úspěchy spolupráce při řešení dopravy a mobility v brněnské 

aglomeraci  

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.,  radní pro územní plánování a rozvoj města Brna 

Ing. Petr Šašinka, Ph.D. 

9:50–10:15 Metropolitní oblast – příklad ke zdárné spolupráci? 

Panelová diskuze reflektující zásadní otázky z prezentací.  

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.,  

Ing. Petr Šašinka, Ph.D., 

Ing. Michal Franek, vedoucí Oddělení rozvoje dopravy Jihomoravského kraje 

10:15–10:30 Přestávka 

10:30–11:15 Workshop  

Zapojení účastníků do řešení dvou klíčových témat v rámci nastavení metropolitní 

spolupráce pro oblast mobility  

11:15–11:25 Prezentace výstupů workshopu s diskuzí 

11:25–11:30 Klíčové poznatky, zpětná vazba  

Shrnutí workshopu 

11:30 Ukončení workshopu 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.  

Zjistěte více …   

o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz   
a na Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/   
  

Kontakt na organizátory:   

Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, mob.:  +420 728 773 639  
Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234, mob.: +420 776 285 733  
Mgr. Barbora Novotná Březovská, e-mail: barbora.brezovska@cdv.cz, mob.: +420 602 533 144 
 

CIVINET Česká a Slovenská republika je součástí Iniciativy CIVITAS, programu financovaného EU, který usiluje 

o to, aby se udržitelná a inteligentní mobilita stala realitou pro všechny. Více informací - https://civitas.eu/ .  

http://www.civinet.cz/
https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/
mailto:michal.bajgart@cdv.cz
mailto:alena.klimova@cdv.cz
mailto:barbora.brezovska@cdv.cz
https://civitas.eu/

