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Pořádáme sérii online panelových diskuzí zaměřených na budoucnost našich měst. 
Ve třech diskuzích vám představíme vize a řešení zaměřené na udržitelnost, 
digitalizaci, dopravu a mobilitu v městském prostředí. Zkušenosti z britských měst a 
jejich projektů mohou být inspirací pro naše vlastní plány do budoucna. 

Budeme diskutovat, jak by mohla vypadat budoucnost měst, co města dělají pro větší 
udržitelnost a jak zmírňují a budují odolnost vůči dopadům změny klimatu. Města mají 
obrovský potenciál pro zásadní změny v boji proti klimatickým změnám a v příštím 
desetiletí budou hnací silou inovací a investičních aktivit. 

Přineseme inspiraci zástupcům českých měst, veřejného i soukromého sektoru a 
otevřeme širokou diskusi o potenciálu měst ke změně. 

 

Úterý 15. března 2022 od 13:00 

UDRŽITELNÁ MĚSTA – Jak udělat z našich měst lepší a udržitelná místa pro život? 

13:00 CET 10 min Zahájení 
Jeho Excelence Nick Archer, britský velvyslanec v České republice  

13:10 5 min Udržitelnost a odolnost českých měst  
Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR 

13:15 15 min Lokální přístup ke klimatické neutralitě 
Luke Strickland, Net-Zero Infrastructure Industry Coalition, Mott MacDonald 

13:30  15 min Komplexní regenerace nádražní čtvrti Temple v Bristolu ve Velké Británii 
Simon Power, Mott MacDonald 

13:45  15 min Klimatický plán hlavního města Prahy 
Tereza Líbová, Specialistka adaptace změn klimatu, Magistrát hlavního města Prahy 

14:00 
 

55 min Panelová diskuse 
Moderuje Jan Brázda, partner pro infrastrukturu, ESG a digitalizaci, PwC 
Luke Strickland, Net-Zero Infrastructure Industry Coalition, Mott MacDonald 
Simon Power, Mott MacDonald 
Tereza Líbová, Specialistka adaptace změn klimatu, Magistrát hlavního města Prahy 

14:55 5 min Závěrečné poznámky 
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Středa 23. března 2022 od 10:00 

DIGITÁLNÍ MĚSTA – Jak využít digitální řešení pro lepší výsledky ve městech? 

10:00 CET 10 min Úvod 
V jednání 

10:10 20 min Prosperující systémy & Naše vize zastavěného prostředí  
Melissa Zanocco, Infrastructure Client Group (ICE) 

10:30 20 min Národní program digitálních dvojčat Centra pro digitální budování Británie  
a demonstrátor klimatické odolnosti CreDO 
Sarah Hayes, Centre for Digigal Built Britain 

10:50  20 min Chytrá Evropská 
Miroslav Svítek, České vysoké učení technické v Praze 

11:10  50 min Panelová diskuse 
Moderuje Petr Dovolil, senior konzultant, PwC 
Melissa Zanocco, Infrastructure Client Group (ICE) 
Sarah Hayer, Centre for Digital Built Britain 
Miroslav Svítek, České vysoké učení technické (ČVUT) 

12:00 5 min Závěrečné poznámky 

 
 
 

Středa 23. března 2022 od 13:00 

MĚSTSKÁ DOPRAVA & MOBILITA – Jak dosáhnout ekologičtější a uhlíkově neutrální dopravy a mobility ve městech? 

13:00 CET 10 min Udržitelná města s pomocí chytrých dopravních řešení 
Martin Kupka, ministr dopravy ČR 

13:10  20 min Jde o víc než jen o uhlík – transformace železnice na podporu ekologické agendy 
Andrew McNaughton, předseda představenstva společnosti Network Rail High Speed 

13:30 20 min Greater Cambridge – vize dopravy do roku 2030  
Jo Baker, Greater Cambridge Partnerství 

13:50 20 min Milton Keynes: Příprava na budoucnost 
Brian Matthews, vedoucí oddělení inovací v dopravě, město Milton Keynes 

14:10  60 min Panelová diskuse 
Moderuje Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 
Andrew McNaughton, předseda představenstva společnosti Network Rail High Speed  
Jo Baker, Greater Cambridge Partnership  
Brian Matthews, vedoucí oddělení inovací v dopravě, Milton Keynes 
David Petr, CzechInvest 
Michal Babič, Mott MacDonald 

15:10 5 min Závěrečné poznámky 
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Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné 
infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů a institucí, jako jsou projektová 
a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti. ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného 
zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní 
udržitelný a efektivní dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz. 
 
 
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na 
přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Svaz prosazuje 
společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky k jejich rozvoji. Více na: www.smocr.cz.  
 
 
Agentura CzechInvest hraje klíčovou roli v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. 
Spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat 
globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna 
České republiky v inovačního lídra Evropy. Více na: www.czechinvest.org. 

 
  

Sledujte nás Náš web: www.zelena-mesta.cz 
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra a www.facebook.com/smocr1 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association 
Youtube: www.youtube.com/channel/UCvDkAXulbenfn8XlKyghvpw 

Celoroční cyklus Akce jsou součástí celoročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a 
tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který společně 
připravili Asociace pro rozvoj infrastruktury, Svaz měst a obcí České republiky a CzechInvest. 

Archív Všechny informace k diskutovaným tématům, videa a prezentace z akcí najdete  
na jednom místě > www.zelena-mesta.cz/akce/ 

Účastníci 100+ live, 2 000+ shlédnutí, včetně zástupců: 

 » státní správy a Parlamentu České republiky, 
» krajů, měst a obcí, 
» správců a provozovatelů městské infrastruktury, 
» organizací občanské společnosti, 
» vzdělávacích a výzkumných institucí, 
» ambasád a zahraničních obchodních komor, 
» komerčních bank a penzijních fondů, 
» výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí, 
» soukromého sektoru a pozvaných hostů. 

Publikum 60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor 

Jazyk Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny nebo 
českými titulky. 

Přístup Volný přístup 

Registrace Zaregistrujte se, budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/   

Kontakt Asociace pro rozvoj infrastruktury 
Tomáš Janeba, prezident ARI, m: +420 606 640 251 
Gabriela Švancarová, Public Relations, m: +420 724 930 929 
e: office@ceskainfrastruktura.cz  

Adresa Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1 
IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395 
www.ceskainfrastruktura.cz 

 
 
 
 
 


