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Cílem
SIRDO

je napomáhat rozvoji dopravy v České republice
a sousedních zemích V4 s vazbou na EU



Atributy
SIRDO

NEZÁVISLOST
Politicky nezávislá
organizace v právní
formě ústavu

ODBORNOST
Dáváme prostor
odborným názorům,
které prošly oponenturou
expertní skupiny, a ty
prosazujeme

KONTINUITA
Plní důležitou roli,
zajišťuje návaznost, je
podmínkou stabilního
a trvalého rozvoje

KOMUNIKACE
Spojujeme, chceme být
mostem. Odborné názory
nejsou vždy slyšet, zasadíme
se o to, aby dostala prostor
chytrá řešení, která by jinak
zapadla



Současný stav
dopravy
Jednotlivé módy dopravy si navzájem
konkurují

Moderní pojetí
dopravy
Doprava je komplexní systém, kde se
jednotlivé módy dopravy doplňují na
naplnění rolí dopravy



SIRDO chce spojovat

ODBORNÁ SFÉRA
Vědecká obec a univerzity

SIRDO
Chceme spojovat. Být mostem mezi
odbornou sférou, univerzitami a orgány
státí správy a samosprávy

VEŘEJNÁ SPRÁVA
A samospráva



Doprava a její klíčová
role v rozvoji ekonomiky

ABYCHOM TOHO DOSÁHLI
Musí jednotlivé dopravní obory spolupracovat
Je třeba pracovat na konceptu chytrých měst, ITS, které
zahrnuje silnice a železnice, vodní dopravu
Nasadit moderní technologie: digitalizaci, robotizaci,
automatizaci

Plní strategickou funkci v rámci státu
Zajišťuje mobilitu osob a zboží
Musí být adekvátně, správně a funkčně zasazena do
evropského sytému mobility
Musí být bezpečná, dostupná, spolehlivá, levná a přesná

FUNKCE DOPRAVY



Evropská unie –
budeme
spolupracovat

Je třeba vnímat trendy v EU, jednat
konstruktivně ve prospěch Evropy i České
republiky a na problematice rozvoje dopravy
spolupracovat
Zelená dohoda pro Evropu – Green Deal teze:

K dosažení klimatické neutrality je nezbytné
do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %
Multimodální doprava potřebuje silné oživení,
které zvýší účinnost dopravního systému
Prioritou je přesunout významnou část
vnitrozemské nákladní přepravy (75 %),
kterou dnes zajišťuje silniční síť, na železnici
a vodní cesty

Toto jsou velmi ambiciózní cíle, které není možné
paušálně odmítat, ale naopak tento požadavek
vnímat a v intencích podmínek České republiky
začít pracovat na jejich naplnění



Cíle
SIRDO

Vytvářet podmínky pro rozvoj dopravy
tak, aby jednotlivé módy dopravy
spolupracovaly

Vytvářet podmínky pro rozvoj silniční,
železniční, vodní a letecké
infrastruktury

Vytvářet podmínky, aby se zkrátila doba
přepravy osob a zboží, pro kvalitní
dostupnost regionů
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Vytvářet podmínky pro efektivní
financování infrastruktury4
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Vytvářet podmínky pro zajištění
bezpečnosti, udržitelnosti a rozvoje
infrastruktury

Podporavat zavádění nových
technologií a vytvářet podmínky pro
rozvoj konceptu chytrých měst (Smart
Cities)

Rozvíjet dopravu ve středoevropském
kontextu ve spolupráci se zeměmi V4

Sledovat vývoj v Evropě a na
problematice rozvoje dopravy
spolupracovat



SIRDO
News

Naleznete u nás zprávy o dopravě, vědě, výzkumu,
stavebnictví i právu
Zprávy pro experty z podnikatelského a veřejného sektoru
Informační platforma jako most k překlenutí bariér mezi
univerzitami a státní správou
Produkujeme videa - rozhovory s odborníky, souhrny
aktualit a nejdůležitějších zpráv, rozbory různých témat,
nebo vlogů z eventů
Analýzy a rozhovory s odborníky z dopravy si budou
čtenáři moct poslechnout na Spotify a Apple Podcasts
Komunikačními kanály jsou kromě webu sirdo.eu také
facebookový, twitterový a instagramový profil a pro video
obsah vlastní YouTube kanál



SIRDO
Business & Consultancy

Pomůžeme s marketingem, doporučíme experty, umíme
poradit v právní oblasti, ale i v komunikaci se státem
Zajistíme monitoring legislativy, dotačních příležitostí        
 i operačních programů na národní i EU úrovni
Prostřednictvím našich expertů zajistíme poradenství,
analýzy, studie proveditelnosti, návrhy řešení
Poradíme v oblastech souvisejících s provozováním
dopravy, logistiky, budování a správy dopravní
infrastruktury, inteligentních dopravních systémů, Smart
Cities
Jsme schopni navrhnout pro vás i Brand Strategy, Tactical
Strategy, Creative View
Pořádáme odborné konference, díky kterým vznikají
inovace nejen v dopravě, ale i třeba v bezpečnosti



WEB
www.sirdo.eu

vladimir.kremlik@kremlik.cz
E-MAIL

MOBIL
(+420) 731 548 007

Děkujeme za
pozornost
Těšíme se na
spolupráci


