
                   

 

 

 

Konference 

Budoucnost městské mobility v kontextu 

společenských výzev 

 

 

Termín:  

19. 10. 2022, 9:00 – 17:00 hodin 

Místo:  

Praha, Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Zasedací sál 

 

 

Cílem konference je představit a diskutovat možnosti dalšího rozvoje udržitelné mobility ve 

městech s ohledem na nové společenské výzvy (zdravotní, bezpečnostní, energetické, 

environmentální atd.).  

Na konferenci budou prezentovány výsledky výzkumu, které vycházejí z analýz unikátních dat 

získaných v rámci projektů „Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské 

dopady“ (podpořený TA ČR) a „Smart city – Smart region – Smart community“ (podpořený z OP VVV). 

Budou představeny výsledky analýz dat z opakovaných průzkumů mobility mezi městskými obyvateli 

během celého covidového období a diskutovány dlouhodobé dopady pandemie na dopravní chování 

domácností. Konference se bude dále věnovat zkušenostem institucí, které zodpovídají za organizaci 

a rozvoj dopravních systémů na úrovni měst. Na akci vystoupí špičkoví zahraniční odborníci v oblasti 

udržitelné mobility, kteří nové informace obohatí o mezinárodní kontext a zkušenosti.   

 

 Program: 

 

9.00 – 9.30 Registrace účastníků a káva    
 

9.30 – 9.45  Přivítání účastníků zástupci UJEP a MD ČR- doc. Jan Slavík (UJEP), Ing. Vít 

Sedmidubský (MD ČR) 
 

9.45 – 11.30 Pandemie covid-19 jako příležitost pro podporu udržitelné mobility 

 



                   

 

 

• Hana Brůhová Foltýnová, UJEP Představení projektu „Změny dopravního chování způsobené 

Covid-19 a jejich společenské dopady“    

• Ondřej Vácha, STEM/MARK: Sledování vlivu pandemie na mobilitu městského obyvatelstva 

pomocí longitudinálního panelu 2020-2022    

• Jan Brůha, UJEP: Vliv pandemie covid-19 na rozvoj online mobility při pravidelných aktivitách  

• Radomíra Jordová, UJEP: Institucionální aspekty poskytování služeb mobility za pandemie  

 

11:30 – 11:50 Přestávka na kávu  

 

11:50 – 13:30 Plánování udržitelné mobility v kontextu nových společenských výzev  

• Keynote: Aud Tennoy, TOI, Norsko: Přerozdělení silničního a uličního prostoru v Oslu: 

Příspěvek k diskusi o opatřeních pro nulový růst dopravy 

• Hana Brůhová Foltýnová, UJEP: Evaluace městské mobility – nové nástroje pro státní správu a 

samosprávu  

• Daniel Kaszubowski, TU Gdaňsk: Vzdělávání manažerů mobility – vzdělávací materiály S@mpler  

 

13.30 – 14.30 Občerstvení   
 

14.30 – 16.20 Nové trendy v rozvoji městské mobility a jejím plánování   

• Keynote: Don Guikink, Univerzita v Bredě: Program CIVITAS – Nejnovější výstupy, hlavní 

trendy a priority a opatření na evropské úrovni  

• Danuše Strnadová, UJEP: Analýza vybraných faktorů ovlivňujících objem MHD a aktivní mobility 

na úrovni měst    

• Lucie Vávrová, UJEP: Dopady pandemie covid-19 na úrovni instituce – případová studie UJEP  

• Eliška Vejchodská, FSV UK: Vliv pandemie covid-19 na postoje obyvatel k jejich bydlišti  

 

16.20 – 17.00 Závěrečná diskuse, shrnutí, ukončení akce  
 

 

 

Více informací o prezentovaných 

projektech a aktuality ke konferenci získáte 

na webových stránkách www.mobilita-ieep.cz, 

či na FB https://1url.cz/@BudoucnostMobility. 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi!  
 

 

 

Tým Doprava a mobilita UJEP  

 

 

 

 

 

Program ke stažení: 

 

http://www.mobilita-ieep.cz/
https://1url.cz/@BudoucnostMobility

