
                  

                                                                 

 

Pozvánka na workshop v rámci projektu 
 

Podpora alternativních řešení mobility  
v environmentálně citlivých oblastech 

 

Termín:  
16. 12. 2020, 9:30 – 12:00 hodin 

Místo:  
Online, link na workshop:   
 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na workshop, jehož cílem je představit cíle, aktivity a plánované 
výstupy projektu Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech a 
diskutovat design a cíle plánovaných aktivit souvisejících se sběry dat v případových územích. Těmi 
jsou NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce, CHKO Jizerské hory a CHKO Moravský kras.   

 
 

 Program:  (detailnější podoba pro účely organizátorů)  
 

9:20 – 9:30 Připojení se k workshopu       
 

9:30 – 9:40  Přivítání (HBF), představení účastníků – shrnout, kdo je  
 
9:40 – 9:55  Představení projektu (HBF)  
 

9:55 – 10:00 Slovo aplikačních garantů – co od projektu očekávají -- chceme?    
 
10:00 – 10:20 Proč zpracovávat plány mobility pro velkoplošná chráněná území (RJ)    
- 15 min prezentace, 5 min diskuse 
- co jsou to plány mobility PM a mobility management, principy PM (integrace (mj. vztah turismus a 
doprava), zapojování klíčových aktérů a veřejnosti, kvalitní analýza, vize v centru) 
- příp. příklady ze zahraničí   

 

10:20 – 10:35 Sběry dat v rámci projektu, geodata od O2 (VK)   
- 10 min prezentace, 5 min diskuse 
- hlavní datové sady, které budeme pořizovat, vztahy mezi nimi 
- jak plánujeme analyzovat geodata O2, rozdělení do podoblastí, …   
 



                  

                                                                 

10:35 – 10:55 Sociologické šetření (OV) 
 - 15 min prezentace, 5 min diskuse 
- cíl, výzkumné otázky  
- design šetření v terénu (kdy, jak, kdo, podpora ze strany správ NP/CHKO atd.) 
- příp. srovnat s jinými již proběhlými průzkumy (výsledky rešerše)  
  
Přestávka  
 
11:00 – 11:20 Stávající situace v NP a CHKO – návštěvnost a regulace turismu a dopravy (RT)   
- 15 min prezentace, 5 min diskuse 
- co a jak bylo uděláno (telefonické rozhovory se zástupci všech NP a CHKO)  
- vybrané výsledky:  

návštěvnost: variabilita během roku, zahraniční návštěvníci, organizovaný turismus;  
nástroje regulace návštěvnosti (vstupné, jiné nástroje, maximální kapacita);  
regulace dopravy (vč. regulace počtu parkovacích míst a výše parkovného) a dopravní služby 

na území;  
studie vlivu dopravy na ŽP;  
ostatní relevantní zajímavé info 

 
11:20 – 11:40 Analýza stakeholderů – první výstupy z rozhovorů se stakeholdery (AT)   
- 15 min prezentace, 5 min diskuse 
- design šetření,  
- vybrané výsledky:  
 

11:40 – 11:45 Shrnutí, ukončení  
 
 

 
 

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti do 15. 12. 2020 na email Hana.Bruhova@ujep.cz.  
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi! Organizátoři 


