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ANOTACE PŘEDNÁŠKY 

Název příspěvku: Priority Středočeského kraje v dopravě, ekologická doprava mezi městy 
Středočeského kraje s Hl. M. Prahou 

Autor: Ing. Miloš Petera 

Stručný profesní životopis: Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 
následně zaměstnanec Cukrovaru Nymburk a ředitel VaK Nymburk, a. s. Od roku 1998 
zastupitel (radní, místostarosta a později starosta) města Nymburk, od roku 2008 náměstek 
hejtmana pro oblast životního prostřední a zemědělství. V roce 2012 se stal statutárním 
náměstkem hejtmana a náměstek hejtmana pro oblast dopravy. V roce 2014 úspěšně 
kandidoval do PS PČR, kde se později svého místa vzdal a v témže roce byl zvolen hejtmanem 
Středočeského kraje, kdy oblast dopravy zůstala v jeho působnosti.  

 
Abstrakt: Středočeský kraj je největším ze všech krajů v ČR. Dopravní obslužnost území 
Středočeského kraje v rámci závazku veřejné služby zajišťuje 1 železniční dopravce a celkem 29 
autobusových dopravců. Středočeský kraj zajišťuje ze svého rozpočtu v rámci systému veřejné 
dopravy provoz na 50 železničních tratích a vice než 700 linkách autobusové dopravy 
(z celkového počtu cca 1100).  
 
Vlaky, které mají cestující ve Středočeském kraji k dispozici, jsou z 90 % modernizované a to 
včetně prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Tak vysoký podíl nových 
nebo zmodernizovaných vlaků nemá žádný jiný kraj, přitom náš region tvoří téměř pětinu 
cestujících v České republice. 

V oblasti veřejné dopravy se díky úpravě podařilo stabilizovat rozsah objednávaných výkonů, 
autobusoví dopravci pak i zde mohli čerpat dotační prostředky z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy.  

Současně se k problematice jednotného integrovaného dopravního systému na území Hl. m. 
Prahy a Středočeského kraje pravidelně schází pracovní skupina ze zástupců obou krajů. Po 
souhrnném materiálu z loňského roku, kde byly detailně popsány systémy v obou krajích a 
představeny vize do budoucna je nyní cílem vytvoření materiálu pro samosprávy Hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje, kde budou představeny možnosti jak tento systém zavést a provozovat.  

V této oblasti je třeba se zaměřit především na konkurenceschopnost drážní dopravy, zvýšení 
její atraktivity a nabídky kvalitních služeb, aby se zvýšil počet cestujících a došlo k přesunu 
cestujících z přetížené silniční sítě na železnici, a to především tam, kde potenciál železnice není 
plně využit.  
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Kontakt: 

Jméno přednášejícího (s tituly):  Mgr. Lukáš Kopřiva 

název a adresa organizace:  Krajský úřad Středočeského kraje 

Pozice: vedoucí Odboru dopravy 

telefon:  257 280 302 E-mail: kopriva@kr-s.cz 

 

Vyplněný abstrakt zašlete nejpozději 5. 9. 2014 

PWP prezentaci zašlete nejpozději 12. 9. 2014 

Kontaktní adresa: konference2@top-expo.cz 


