
 

 

 

Page 1 

 

Partnerské setkání Lutherstadt Wittenberg 17. 10. – 20. 10. 2017 

 

17. 10. 2017 

Program partnerského setkání začal v předvečer prohlídkou historického města Wittenbergu, proslulého 

působením reformátora Martina Luthera, který zde 31. 10. 1517 uveřejnil 95 tezí. 

Následovala neformální večeře s ostatními partnery projektu. 

 

 

 

18. 10. 2017 

Po přivítání vedoucím partnerem projektu Wilfriedem Kohlerem z Ministerstva pro regionální rozvoj  

a dopravu Saska-Anhaltska naplno vypukl program. 

Nejprve byl shrnut aktuální stav projektu a dosažené aktivity. Poté následovaly prezentace z jednotlivých 

pracovních balíčků. 

 

WP T1: 
Francezsko Misso představil harmonogram postupu v rámci přípravy a implementace RUMOBIL strategie. 

Partneři z jednotlivých pilotních oblastí mají za úkol do června 2018 připravit prognózu demografického 

vývoje jejich oblasti a určit budoucí transportní cesty obyvatelstva a s tím související specifické potřeby. 

Jikord tento úkoly realizuje v rámci vývoje elektronického dopravního modelu pro Jihočeský kraj. 

Druhá část týkající se pracovního balíčku spočívala v tzv. World café, které představovaly skupiny diskutující 

na určitá témata. Těmi byly vypracované pracovní podklady týkající se  

� makroekonomické efekty veřejné dopravy ve venkovských oblastech 

� možnosti a hranice sítě dopravní telematiky 

� nové modely veřejné dopravy zohledňující demografický rozvoj 
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WP T2 

Na úvody tohoto pracovního balíčku byly představeny krátké videoklipy ilustrující pilotní projekt každého 

z partnerů. 

Dana Sitányiová přednesla prezentaci vztahující se k implementaci pilotních projektů. Zde je situace  

u každého partnera odlišná, někteří partneři již dokončují pilotní projekty a vyhodnocují výsledky, někteří 

realizují, jiní jsou ještě před realizací. Jikord spadá do třetí skupiny, pilotní projekt – autobusová linka přes 

Slepičí hory bude realizován v období od května do srpna 2018. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že každý 

partner připraví pilot interim projekt v rámci harmonogramu jejich projektu, nejdéle však do konce května 

2018. Všechny projekty musí být realizovány nejdéle do srpna 2018. 

 

WP C 
Helena Luketič představila koncept komunikační strategie a nastínila další možnosti publicity projektu. 

Zároveň požádala partnery o poskytování dopravních zajímavosti z jejich území. 

 

Steering group minutes 
V rámci partnerského setkání proběhlo i zasedání steering group, na němž byl diskutován pokrok projektu  

a harmonogram dalších aktivit. Bylo probráno i nadcházející Midterm review (hodnocení projektu se zástupci 

řídícího orgánu – statutární město Vídeň), které proběhne 22.2.2018 v Třebíči. 

Exkurze na vlakové nádraží Luterstadt Wittenberg 

Po přednáškové části byla realizována exkurze na nádraží Lutherstadt Wittenberg Hauptbahnhof, které 

získalo titul nádraží roku 2017. Tato nádraží bylo přestavěna a splňuje koncept multimodálního nádraží 

s ukázkovým propojení dálkové (vlakové) dopravy s dopravou regionální (autobusy, městská doprava, 

cyklistika). 
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19. 10. 2017 

V dopoledních hodinách pokračovalo partnerské setkání prezentací úspěšných „pilotních projektů“ 

– regionální linky Postdam Mittemark. 

Před obědem začala politická konference, představující panelovou diskuzi s politickými představiteli 

v oblasti dopravy Saska - Anhaltska a dalšími reprezentativními stakeholdery (starostové, projektový 

manažeři obdobných projektů, dopravci, atd.). Prezentovány byly zejména jejich zkušenosti.  

V rámci diskuze bylo představeno a symbolicky (500 let od zveřejnění tezí Martina Luthera) umístěno na 

papírovou repliku dveří wittenbergského kostela 10 dopravních tezí. Jednotlivé teze byly vysvětleny  

a prezentovány dobrovolníky z řad projektových partnerů, mezi nimiž byl i Jikord (teze 8 – 10). 

V odpoledních hodinách byly představeny tři z pilotních projektů projektu RUMOBIL. Jednalo se o: 

� občanské autobusy v Sasku-Anhaltsku 

� vytvoření multimodálního terminálu v Rájeckých Teplicích 

� software pro on-demand službu minibusů v Modeně 

Konference a partnerské setkání bylo ukončeno závěrečnou řečí vedoucího projektu. 

 

 

 

 

 


