
 

  
 

Program workshopu 

SMART ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ 
Místo konání: 17. říjen 2017 od 13:00 hod., Hradec Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna. 

13:00 – 13:10 Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu Martin Červíček – 
uvítání, představení přístupu Královéhradeckého kraje k chytrým technologiím  
v dopravě. 

13:10 – 13:20  Představení webu „chytrý region“, sekce Doprava 

V příspěvku bude představen připravovaný web www.chytryregion.cz, jehož jedním 
z cílů je poskytovat přehledné informace o možnostech využití moderních SMART 
přístupů a chytrých technologií. Na webu budou zveřejněny příklady dobré praxe, 
možnosti financování a jiné informace. Uživatel webu má možnost zaregistrovat svůj 
záměr s cílem poskytnout již konkrétní informace k danému tématu.  

CIRI, Zita Kučerová – vedoucí Centra rozvoje a inovací 

13:20 – 13:30  Mobilní aplikace v IDS IREDO 

Od QR kódů k mobilní aplikaci IDS IREDO, která může být užitečná nejen obyvatelům 
východních Čech. 

OREDO s.r.o., Petr Moravec – jednatel společnosti 

13:30 – 13:40  Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové  

Příspěvek se bude věnovat zkušenostem se zaváděním prvků chytré mobility ve městě 
z pohledu statutárního města a největší městské firmy – Dopravního podniku. 

Magistrát města Hradec Králové, Karel Vít – vedoucí odboru strategického plánování  
a projektového řízení 

Dopravní podnik města HK, Miloslav Kulich – ředitel 

13:40 – 13:55   Chytrá infrastruktura města 

Sada poučení z budování chytrých měst. Integrace městských technologií  
v kooperativní platformě Invipo. 

Incinity s.r.o., Libor Kašparovský – obchodní ředitel 

13:55 – 14:10   Technologické trendy v městské dopravě 

Představení nejnovějších technologií zajišťující zvýšení plynulosti v silniční dopravě. 

CROSS Zlín a.s., Libor Sušil – marketingový ředitel 

14:10 – 14:25    Budování dobíjecí infrastruktury elektromobilů se zaměřením na Královéhradecký 
kraj 

Příspěvek bude zaměřen na přístup k výstavbě dobíjecí infrastruktury ČEZ se 
zaměřením na KHK kraj včetně zkušeností z výstavby již fungujících dobíjecích stanic.  
V příspěvku bude také popsána nabídka komplexních služeb pro elektromobilitu. 

ČEZ ESCO, a.s., Martin Machek – manažer rozvoje 

http://www.chytryregion.cz/


 

  
 

 

14:25 – 14:40   Zavádění ride-sharingu v Mladé Boleslavi a Kvasinách 

Dojíždění zaměstnanců ŠKODA AUTO do závodů v Mladé Boleslavi a Kvasinách 
způsobuje obtíže v dopravě i při parkování. ŠKODA AUTO DigiLab připravil pro kolegy  
aplikaci pro sdílení jízdy, která ulehčí nejen dopravě a přírodě, ale i uleví peněženkám 
těch pracovníků, kteří ji využívají. 

ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., Tomáš Žídek – Project Manager 

14:40 – 14:55 Nadzemní strunové dopravní dráhy SkyWay 

Tento způsob dopravy je vysoce ekologický a má výrazně nižší investiční a provozní 
náklady nežli stávající dopravní systémy, které předčí také v rychlosti přepravy, 
dostupnosti v náročném terénu, možnosti realizace v jakýchkoliv klimatických 
podmínkách nebo také svými doplňkovými službami, např. souběžným přenosem 
elektrického proudu a sdělovacích signálů. Přeprava je vedena nad úrovní terénu a tím 
se eliminují kolizní místa, v nichž obvykle dochází k dopravním nehodám. Jsou vyvinuty 
systémy pro přepravu osob formou městské i příměstské dopravy a pro přepravu 
nákladů, a také rychlostní dráhy s dosahovanou rychlostí až 500 km/hod. 

SkyWay Technologies Co., František Solár – regionální ředitel 

14:55 – 15:10 Mobilní mapování 

Zaznamenávejte obrazová data dopravy a veřejného prostoru. Vozidla s kamerami  
a měřiči projedou celé město a dodají geograficky přesná obrazová data. Díky nim 
radnice může jednoduše řešit dopravní a veřejné záležitosti. Zjednoduší si správu  
a může také nabídnout rychlý komunikační kanál pro své úředníky a především pro své 
občany. 

TopGis, s.r.o., Vojtěch Koukal – produktový manažer gisonline.cz  

15:10 – 15:25 Financování Smart Cities projektů a podpora konceptu Smart Cities ze strany MMR 
ČR 

MMR ČR působí jako gestor zavádění konceptu Smart Cities do řízení českých měst. 
Městům nabízí metodickou podporu např. formou Metodiky Konceptu inteligentních 
měst a Metodiky financování Smart City projektů, která může být zajímavou inspirací 
při plánování projektů ve městě. Pravidelně publikuje přehled finančních zdrojů  
z evropských, národních a komunitárních programů, kde je oblast dopravy hojně 
zastoupena. 

Ministerstvo pro místní rozvoj – oddělení urbánní politiky, František Kubeš – vedoucí 
oddělení, Jana Korytářová – ministerský rada 

Moderátor diskuze: David Bárta (www.cityone.cz) 

Kontakt: Centrum investic, rozvoje a inovací 

www.chytryregion.cz  chytryregion@cirihk.cz  
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