
Kamiony do města nepatří 
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 

Vás srdečně zve na konferenci „Kamiony do města nepatří“, 

která se bude konat dne 11. října 2017 v centru Plechárna na Praze 14. 

 

Jedním z klíčových předpokladů pro fungování ekonomiky je kvalitní dopravní infrastruktura. Při 

plánování dopravních staveb je proto důležité brát ohled na současné urbanistické a dopravní podmínky 

a budoucí rozvoj území.  Každá dopravní stavba by měla splňovat požadavky na dopravní obslužnost a 

bezpečnost, hospodárnost výstavby a provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Za 

účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu ve velkých, ale i menších městech je zapotřebí 

zamezit mísení městské a tranzitní, zejména kamionové dopravy. Proto se budují obchvaty měst a obcí, 

v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, které slouží především k odvedení nákladního a osobního 

tranzitu. Při realizaci významných dálničních staveb, které se mají stát součástí sítí TEN-T v souladu 

s nařízením 1315/2013 Evropského parlamentu, je zapotřebí, aby trasy míjely sídelní útvary a aby byla 

zaručena vysoká úroveň dopravních služeb, pohodlí a bezpečnost silničního provozu.  

A jak jsme na tom v České republice? Splňují současné a plánované stavby výše uvedená kritéria? 

Zajišťují dopravní obslužnost území s ohledem na plynulost provozu, hospodárnost a ochranu životního 

prostředí? Odpovědi na tyto otázky a aktuální informace ohledně klíčových dopravních staveb na území 

Prahy a Středočeského kraje vám poskytne konference „Kamiony do města nepatří.“ První část 

programu bude věnovaná přednáškám a poté bude následovat otevřená diskuze, do které se zapojí 

odborníci, politici a veřejnost. 

 

Program 17:00 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

Program bude upřesněn před zahájením konference. 

Úvodní slovo  -  Ing. Petr Kasa a Ing. Gabriela Lněničková, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 

Klíčové atributy fungující dopravní infrastruktury  –  Ing. Antonín Prachař, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura pro rozvoj obchodu a podnikání  –  Ing. Vladimír Starosta, prezident ČESMAD 

Udržitelná doprava ve městě  –  doc. Michal Vojtíšek, PhD., Fakulta strojní ČVUT 

Vliv automobilových emisí na lidské zdraví  –  MUDr. Radim Šrám, Akademie věd ČR 

Diskuze  

 



Přihláška 

Prosím potvrďte účast do 4. října 2017 na info@rozumnadoprava.cz  

 

Praktické informace 

Kontakt: Ing. Gabriela Lněničková, MBA, info@rozumnadoprava.cz, 736 769 594 

www.rozumnadoprava.cz 

 

Datum: 11. října 2017, 17:00 – 19:00 

Místo: centrum Plechárna, Bryksova 1002/20, 198 00 Praha 9  

www.plecharnacernymost.cz  

 

Městská doprava: metro B – Černý Most a odsud autobus 224 na Bryksova (2 zastávky) 

Parkování: před centrem Plechárna 
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