
 
 
 
 
 
 
 

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si 

Vás dovolují pozvat na  
     

Webinář „Veřejná doprava v návaznosti na parkoviště typu P+R“ 

12. května 2021, 9:30–12:30 

a 

Online workshop: „Dopady COVID-19 na udržitelnou mobilitu” 

12. května 2021, 13:00–15:00 
 

Zapojte se do webináře, který Vám zprostředkuje poznatky a zkušenosti s realizací parkovišť typu 

P+R u dopravních terminálů veřejné dopravy ve vybraných městech, krajích a aglomeracích. Dozvíte 

se, jak zapojením dopravního modelování naplánovat co nejpřesnější kapacitu parkování na 

plánovaném parkovišti, můžete položit otázky prezentujícím a propojit se s ostatními v tomto 

odborném tématu. 

 

V rámci odpoledního interaktivního online workshopu budou diskutovány dopady pandemie 
COVID-19 na města a mobilitu, identifikovány hlavní výzvy, kterým samosprávy či dopravní podniky 
musely čelit, a představen nedávno zveřejněný “Tematický SUMP průvodce na plánování odolnější 
městské mobility”.  
 

Účastí na workshopu získáte:  
✓ informace o “Tematickém SUMP průvodci na plánování odolnější městské 

mobility” (přímo od jeho autorů z Rupprecht Consult GmbH),  
✓ představu o tom, jak může být Průvodce užitečný a jaké jsou jeho případné praktické 

problémy, 
✓ dovednosti implementovat snadná opatření, která fungovala v jiných městech.  

  
Webinář i workshop jsou určeny pro zástupce jednotlivých měst, pracovníky odborů dopravy 

a rozvoje, koordinátory městské mobility, zástupce krajů a koordinátory ITI, dopravce a zástupce 

dopravních podniků.   

 

Program 

09:30 

 

 

 

 

Zahájení webináře, úvodní slovo a představení programu 

Mgr. Michal Bajgart (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., sekretariát CIVINETu 

Česká a Slovenská republika, z. s.) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

09:40 Význam zapojení dopravního modelu do přípravy parkoviště typu P+R 

Mgr. Jiří Dufek, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., oblast analýz 

dopravního chování a modelování dopravy  

10:00 Statutární město Brno – realizace a příprava parkovišť P+R na území města 

Ing. Radka Matuszková, Odbor dopravy MMB  

10:20 Rozvoj záchytných parkovišť P+R ve Středočeském kraji 

Ing. Patrik Macho, Odbor veřejné mobility Středočeského kraje  

10:40 Terminály a parkovací systémy – realizované a připravované projekty 

v Hradecko-pardubické aglomeraci 

Ing. Tomáš Kořínek, koordinátor ITI Hradecko-pardubické aglomerace, Odbor 

rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic 

11:00 Specifika komunikace při přípravě dopravních projektů v rámci ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Ing. Tomáš Kořínek, koordinátor ITI Hradecko-pardubické aglomerace, Odbor 

rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic 

11:20 Diskuze a přestávka 

11:30 P+R jako účinný nástroj chytré mobility – příklad řešení v Blansku  

Ing. Zuzana Švédová, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., oblast silniční 

dopravy a inteligentních dopravních systémů 

11:50 Problematika P+R v Jihomoravském kraji. Aktuální stav a výhled do budoucna 

Ing. Jiří Horský, Kordis JMK, ředitel společnosti 

12:10 

 

Chytré parkoviště P+R jako centrum mobility ve městě a obci 

Ing. Květoslav Havlík, Kordis JMK, Odbor tarifní, marketingu a rozvoje 

12:30 Zakončení webináře, slovo závěrem 

 Pauza na oběd 

Odpolední online workshop 
13:00 Zahájení workshopu, úvodní slovo  

13:10 Diskuze a krátký průzkum mezi účastníky (anketa) 

13:30 Prezentace “Tematického SUMP průvodce na plánování odolnější městské 

mobility”  

Rupprecht Consult GmbH/Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 



 
 
 
 
 
 
 

Registrace 

K účasti na webináři se prosím registrujte do 7. května 2021 na: 

https://www.cdv.cz/webinar-ids-p-r-a-verejna-doprava-a-online-workshop-dopady-covid-19-na-

udrzitelnou-mobilitu/.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu. 

Zjistěte více 

… o aktivitách CIVINETu v České a Slovenské republice na www.civinet.cz  

a na našem Facebooku https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/. 

 

Kontakt na organizátory 

Mgr. Michal Bajgart, e-mail: michal.bajgart@cdv.cz, tel.: +420 541 641 233 

Mgr. Alena Klímová, e-mail: alena.klimova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 234 

Mgr. Jana Kočková, e-mail: jana.kockova@cdv.cz, tel.: +420 541 641 306 

 

Akce je podpořena z evropského projektu CIVINET Activity fund. 

14:00 Přestávka 

14:10 Online “kulaté stoly” 

14:30 Shrnutí zjištění z aktivity mezi účastníky 

14:45 Závěrečná diskuze 

15:00 Ukončení workshopu, zpětná vazba 

https://www.cdv.cz/webinar-ids-p-r-a-verejna-doprava-a-online-workshop-dopady-covid-19-na-udrzitelnou-mobilitu/
https://www.cdv.cz/webinar-ids-p-r-a-verejna-doprava-a-online-workshop-dopady-covid-19-na-udrzitelnou-mobilitu/
http://www.civinet.cz/
https://www.facebook.com/CIVINETudrzitelnamobilita/

