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Seminář Telč 2019  

„Současnost a budoucnost dojížďkových vztahů“ 

 
 

 

Pořádající instituce: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova 

Místo konání:  Univerzitní centrum MU, nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč 

Kontaktní osoba:  Ondřej Repík, ondrej.repik@econ.muni.cz, tel.: +420 720 565 958  

 

Program: 

 

středa 20. listopadu 2019 

15:00 – 22:00 úvodní seminář - přízemí, dvorana  

15:00 – 19:00 kulatý stůl  Dojížďkové vztahy v regionech a metropolích 

19:00 – 22:00 diskusní workshop (s občerstvením)  

 

čtvrtek 21. listopadu 2019 

9:30 – 10:00 prezence účastníků - 1. patro - před posluchárnou U9 

10:00 – 12:00 I. blok jednání -  1. patro - posluchárna U9 

10:00 – 11:00 MUNI Brno Reflektují nabídková řízení dojížďkové vztahy? 

11:00 – 12:00 
MUNI Brno 
UK Bratislava 

Denní rytmy – empirická studie dojížďkových vztahů 

12:00 – 13:00 oběd - 1. patro – jídelna 

13:00 – 15:00 II. blok jednání - 1. patro - posluchárna U9 

13:00 – 14:00 KORDIS Brno Analýza dojížďkových vztahů z pohledu objednatele 

14:00 – 15:00 ČD GŘ Praha Analýza dojížďkových vztahů z pohledu dopravce 

15:00 – 15:30 přestávka - přízemí – kavárna 
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15:30 – 18:30 III. blok jednání  - 1. patro - posluchárna U9 

15:30 – 16:30 MUNI Brno Analýza dojížďky v zázemí metropolí 

16:30 – 18:30 
T-Mobile 
CE-Traffic 

Využití big data v regionální dopravě 

18:30 – 24:00 společenský večer s rautem – aula (pod kostelem) 

 

 

pátek 22. listopadu 2019 

9:00 – 12:00 panelová diskuse - 1. patro - posluchárna U9 

9:00 – 12:00 
panelisté 
moderuje MUNI 

Mobilita za 50 let – kde jsme a kam pojedeme? 

12:00 – 13:00 oběd - 1. patro – jídelna 

13:00 – 18:00 workshop - 1. patro - posluchárna U9  

13:00 – 18:00 moderuje Martin Kvizda Dojížďkové vztahy Telčska – případová studie 

15:00 – 15:30 přestávka - přízemí - kavárna 

18:00 – 19:00 společná večeře s diskusí 

 

 

sobota 23. listopadu 2019 

9:00 – 12:30 projektový workshop - 1. patro - posluchárna U9 

9:00 – 12:30 řídí Martin Kvizda Plán činností na projektu pro budoucí období 

 

 

 

Těšíme se na setkání na Semináři Telč 2020 


