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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
Dne 15. 9. 2014 se v Zastupitelském sále Magistrátu hlavního města Prahy konala 
konference ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST. Datum jejího konání bylo záměrně zvoleno tak, 
aby uvozovalo Týden mobility. Hlavním cílem této konference bylo prezentovat inovace v 
dopravě, které mají přímý vliv na zlepšení životního prostředí ve městských oblastech. 
Registrováno bylo 232 účastníků z řad významných dopravních společností, oborových 
organizací, akademické obce, státní správy, z toho 27 zástupců odborného tisku. Součástí 
byla i výstava vozů na alternativní pohon. Akce se konala v rámci informačního programu 
SMART CITY, který TOP EXPO rozvíjí ve spolupráci s MPO ČR, MD ČR, MŽP ČR, MMR ČR. 
Předsedou přípravného výboru konference byl náměstek primátora HMP pan JIŘÍ NOUZA. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Konference ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST byla realizována v kooperaci s Magistrátem HMP. 
 

Záštitu udělili: 
 

 Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace 
 Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR 
 Antonín Prachař, ministr dopravy ČR 
 Milan Chovanec, ministr vnitra ČR 
 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 
 Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR 
 Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy  
 Michal Hašek, předseda AK ČR 

 

 Jaroslav Hanák, prezident SP ČR 
 Václav Matyáš, prezident SPS ČR 
 Rut Bízková, předsedkyně TA ČR 
 Jana Vildumetzová, výkonná ředitelka SMO ČR 
 Karel Klusáček, ředitel Technolog. centra AV ČR 
 Pavel Křeček, předseda ČKAIT 
 Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE 

 
V průběhu atraktivně obsazeného zahajovacího bloku, který moderovala Miloslava Veselá, ředitelka 
organizující společnosti TOP EXPO CZ, vystoupili: 

 
 Jiří Nouza, náměstek primátora  hl. m. Prahy  pro infrastrukturu a ŽP 
 Ing. Rut Bízková, předsedkyně Technologické agentury ČR 
 Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra MPO ČR 
 Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra MD ČR 
 Ing. Jan Kříž, náměstek ministra MŽP ČR 
 Ing. Petr Smrček, náměstek ministryně MMR ČR 
 Ing. Pavel Kafka, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj 
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Program dále pokračoval konferenčními bloky:  

 ČISTÁ MOBILITA V PRAZE, STŘEDOČESKÉM KRAJI A ČR 
 
Blok moderoval Miroslav Svítek, děkana FD ČVUT a prezident Národního spolku pro elektromobilitu  
 
 

 

 

 

 

 

 

Blok zahájil náměstek primátora HMP pro infrastrukturu a ŽP Jiří Nouza svou prezentací s názvem 

Nízkoemisní zóna na území HMP, ve které shrnul hlavní důvody, proč se město chystá od roku 2016 

zavést na svém území nízkomenisní zónu a dále představil konkrétní návrhy vyhlášky, které 

v současnosti prochází připomínkovými řízeními. Zdůraznil také nutnost spolupracovat na přípravách 

Nízkoemisní zóny s MŽP ČR.  Eduard Muřický, ředitel Sekce průmysl MPO ČR vystoupil s prezentací 

Národní akční plán čisté mobility, ve které představil jednotlivé s měrnice o zavedení infrastruktury 

pro alternativní paliva z oblasti elektromobility, CNG, LNG a LPG a také přiblížil operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na předchozí příspěvky navázal Jan Kříž, náměstek 

ministra MŽP ČR tématem Využití národních programů na podporu čisté mobility a nízkoemisní 

zóny. Ve své prezentaci doplnil jakým způsobem a z jakých důvodů podporuje MŽP ČR čistou mobilitu 

a jaké nástroje k tomu účelu využívá.  Pavel Surý, generální ředitel SŽDC prezentoval na téma 

Železnice - ekologická doprava v centru Prahy a velkoměst ČR, přičemž porovnal železniční 

dopravu z hlediska zatížení pro ŽP s ostatními druhy dopravy a také výhody jejího využití v rámci Prahy 

a ostatních velkých měst ČR. Zmínil také, že je velice důležitá plná integrace velkých měst železniční 

dopravou, přičemž v současné době zaostáváme v tomto směru za většinou evropských zemí. 

Železniční doprava byla částečně zahrnuta i v prezentaci Lukáše Kopřivy, vedoucího odboru dopr avy 

Středočeského kraje a to v příspěvku Priority Středočeského kraje v dopravě, ekologická 

doprava mezi městy SČ kraje a Prahou. Uvedl, že je důležité posílit jak železniční tak i autobusovou 

dopravu v samotném Středočeském kraji, tak i mezi Prahou a Středočeským krajem, přičemž železniční 

doprava je podporována především z důvodu nízkého ekologického zatížení. Karel Březina, předseda 

Výboru pro dopravu ZHMP ve své prezentaci Zkušenosti DPP s nízkoemisními vozidly představil 

druhy nízkoemisní hromadné dopravy, které jsou v rámci hl. m. Prahy využívány a dále shrnul výhody 

a nevýhody jednotlivých alternativních pohonů využívaných v městské hromadné dopravě. Wojtek 

Dziegielewski Business Development Manager Europe ze společnosti CAR2GO představil ve své 

prezentaci Towards the future of mobility systém plovoucího car sharingu, který je využíván 

celosvětově, ale v ČR zatím nemá své zastoupení.  
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 ELEKTROMOBILITA A NEMOTOROVÁ VOZIDLA 
         Blok moderoval Jiří Nouza, náměstek primátora  HMP pro infrastrukturu a ŽP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Úvodní prezentaci 2. bloku s názvem Koncept rozvoje cyklistiky ve velkoměstech ČR přednesl 
Luděk Sosna, ředitel odboru strategie MD ČR. Jiří Pohl, Senior Engineer SIEMENS s. r. o. přednesl 
příspěvek s názvem Systémové řešení elektromobility ve městech, ve kterém mimo jiné uvedl roli 
autobusů na elektrický pohon v městské hromadné dopravě. Václav Vodrážka, z PRE měření, a. s. 
předs tavil PREmobilitu - Mobilitu od Skupiny PRE, v rámci které rozvedl jednotlivé projekty, které 
pod tímto zastřešujícím pojmem skupina PRE realizuje - výstavbu nabíjecí infrastruktury, provoz 
elektromobilů, elektromotocyklů, elektrokol, prodej elektrokol a půjčovnu elektrokol. V závěru druhého 
bloku představil Petr Holeček, Corporate Sales Manager Volkswagen prezentaci s názvem E-mobilita 
Volkswagen a projekt eCar4U.eu, ve které představil vizi společnosti Volkswagen stát se 
nejekologičtějším výrobcem vozů na světě, elektrovozy této společnosti a také carsharingový čistě 
elektrický systém car4u.  
 
 VÝHODY VOZIDEL CNG A LNG V DOPRAVĚ 

Blok moderoval Pavel Šenych, zástupce ředitele odboru plynárenství a kapalných paliv MPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí blok uvedl Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV – GŘ HZS ČR příspěvkem nazvaným 
Parkování vozidel s pohonem na CNG, ve kterém uvedl možná bezpečnostní rizika související 
s plynovým pohonem vozidel. Následovala prezentace Jana Žákovce, vedoucího střediska 
alternativního využití zemního plynu, PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a. s, na téma Současný stav a 
budoucnost využití zemního plynu v dopravě v Praze. Na tu navázal Ondřej Všianský, manažer 
prodeje Škoda Auto, a.s. prezentoval projekty a realizace společnosti Škoda Auto v oblasti využití 
CNG pohonu. Ředitel společnosti Neat, a. s. Jozef Melničák  přednesl prezentaci Ekonomické 
a ekologické výhody CNG a zmínil zkušenosti s realizacemi jeho společnosti na Slovensku a zakončil 
tak poslední blok konference.  
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Konference ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST byla realizována v rámci informačního programu: 

 
 

 
Děkujeme hlavním partnerům: 
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Děkujeme odborným garantům: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Děkujeme mediálním partnerům konference:  

 

                                                           
 

                                                    
 

                                                                                


