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O workshopu 
 

Ve dnech 19.–20. září 2022 se v Brně koná třetí Regionální výměnný workshop (RCEW 03). 
Zatímco první den je mezinárodní a v anglickém jazyce, druhý den workshopu (20. září 2022) je 
zaměřený na regionální, resp. metropolitní, spolupráci v České republice.  

 

1.1 Registrace 

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

1.2 Jazyk 

čeština  
 

1.3 Místo konání 

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

  

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 Regionální výměnný workshop (RCEW 03), zaměří na regionální 
spolupráci v českém prostředí a naváže tak na předchozí, mezinárodní, program workshopu. 
Tématem dne je integrovaný přístup ke spolupráci při řešení metropolitní mobility a jeho 
cílem je sdílet zkušenosti a diskutovat potřeby a otázky související 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 v 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 přivítanou 

9:00–9:05 Zahájení a představení programu 

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 

10:15–10:30 Comfort Break 

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 

 

 

 

 


