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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

Již 3. setkání v Praze v rámci informačního programu SMART CITY proběhlo dne 14. 4. 2014. 

K diskuzi na téma PRAHA A LETECKÁ DOPRAVA se v Rezidenci primátora sešlo více než 60 

odborníků; zástupců akademické, podnikatelské sféry, státní správy, oborových organizací         

a odborných médií. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zahájení semináře SMART CITY PRAHA – LETECKÁ DOPRAVA, zleva: CEO TOP EXPO CZ Miloslava Veselá, 

náměstek primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu Jiří Nouza, radní pro oblast hromadné dopravy ZHMP Jiří 

Pařízek, ředitel odboru civilního letectví MD ČR Jaromír Štolc a pohled na zaplněný sál Rezidence primátora. 

 

Informační program SMART CITY byl oponován Technologickou agenturou ČR, je precizován 

v kooperaci s pracovníky rezortů  MPO ČR, MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR, ČVUT v Praze, VŠB-TU 

Ostrava, ZČU v Plzni, VUT v Brně, TPUE, TC AV ČR a zástupci dalších oborových institucí; 

v přípravném výboru působí řada odborníků na energetiku, dopravu, ICT a pasivní stavění. 

 
Informačnímu programu SMART CITY udělili záštitu: 

  Ministerstva: MŽP ČR, MD ČR, MMR ČR, MPO ČR a MV ČR 

  předsedkyně Technologické agentury ČR Rut Bízková 

  předseda výkonného výboru Technologické platformy „Udržitelná energetika“ Aleš Laciok 

  prezident Národního spolku pro elektromobilou a podporu moderních technologií Miroslav Svítek 

  prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš 

  prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák 

  předseda Svazu města obcí ČR Dan Jiránek 

  ředitel Technologického centra Akademie věd ČR Karel Klusáček 

  předsednictvo ČKAIT 

 
Význam semináře SMART CITY PRAHA -  LETECKÁ DOPRAVA vyjadřuje udělení záštit: 

 Františka Laudáta, předsedy Podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku HV PS PČR  

 Jiřího Nouzy, náměstka primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu  
 
Cyklus seminářů SMART CITY organizuje 2. rokem společnost TOP EXPO CZ. 
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Prezentující SMART CITY PRAHA, zleva: David Krása, generální ředitel METROPROJEKTU, a.s., Jiří Pos, ředitel           
a předseda představenstva Letiště Praha, a.s. a Martina Kačur, generální ředitel Letiště Vodochody a.s.  
 

Seminář moderovala ředitelka organizující společnosti TOP EXPO CZ Miloslava Veselá, v úvodu 
představila cíle programu SMART CITY, pokračující již 2. rokem a poděkovala za kooperaci zástupcům               
hl. m. Prahy a všem partnerům.  
Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu, hovořil o jednoznačné prioritě ZHMP 

zlepšit spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla tak, aby Praha mohla být leteckým uzlem Evropy 

s kvalitní navazující dopravní infrastrukturou.  

Jiří Pařízek, radní pro oblast hromadné dopravy ZHMP, navázal rekapitulací předchozího vývoje spojení 

centra Prahy s Letištěm a přehledem očekávaného harmonogramu vývoje budoucího.  

Jaromír Štolc, ředitel odboru civilního letectví MD ČR ve svém úvodním projevu připomněl, že priority           

pro civilní letectví v ČR jsou nově zpracovávány, v brzké době půjde dokument do mezirezortního řízení.  

Miloslava Veselá úvodní blok uzavřela prezentací celostátní soutěže ČDS&T 2013 se zdůrazněním 

uzávěrky přihlášek 5. 5. 2014. 

 

Blok prezentací otevřel generální ředitel METROPROJEKTU, a.s. David Krása podrobnou přednáškou 

nazvanou PROJEKT ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA – LETIŠTĚ RUZYNĚ – KLADNO, k této 

problematice se obsáhle a zasvěceně vyjádřil také přítomný zástupce SŽDC, náměstek generálního ředitele                          

pro modernizaci dráhy, Mojmír Nejezchleb.  

Jiří Pos, ředitel a předseda představenstva Letiště Praha, a.s. prezentoval téma SPOJENÍ LETIŠTĚ 

VÁCLAVA HAVLA PRAHA  SE SPÁDOVOU OBLASTÍ PRAHA, ČR.  Letiště Václava Havla Praha v roce 

2013 odbavilo 11 milionů cestujících. A co je hlavně potěšitelné: roste počet tzv. lokálních pasažérů, tedy 

těch, kteří mají Prahu jako cílovou destinaci. Jejich počet oproti roku 2012 vzrostl o 3,5 %. Kromě řady 

zajímavých statistických dat poukázal na řešení dopravní obslužnosti letišť v nedalekém zahraničí, mj. 

vzorové řešení v Curychu, Vídni a Mnichově, kde je železniční spojení s centrem samozřejmostí.  Pozornost 

vzbudila informace o realizaci projektu železničního spojení na letiště Ostrava – Mošnov. 

Seminář uzavřela prezentace generálního ředitele Letiště Vodochody a.s. Martina Kačura věnovaná 

projektu LETIŠTĚ VODOCHODY a jeho dopravní obslužnosti. Letiště VODOCHODY vstupuje do realizační 

fáze dle platné EIA, jak potvrdila přítomná ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí                       

a integrované prevence MŽP ČR Jaroslava Honová. 

 

V závěrečné diskuzi byl potvrzen názor odborníků, že Praha je svojí geografickou polohou 

předurčena stát se dopravním uzlem Evropy, v brzké době však naléhavě potřebuje posílit 

leteckou dopravní infrastrukturu. Praha tím posílí svoji pozici i jako kongresové město Evropy.  
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Přítomní zástupci krajů a krajských měst by uvítali příští seminář věnovaný letecké dopravě 

rozšířit i na problematiku dopravní letecké infrastruktury v krajích. 

 

Je stále potřeba vylepšovat městskou hromadnou dopravu velkoměst, neboť – jak praví jedna 

z definic: Smart City je město, kde manažeři používají hromadnou dopravu jako samozřejmost, 

protože to je komfortní a jednoduché. Praha se právem pyšní vysokým podílem cestujících 

MHD (65 %) a po vzoru evropských metropolí chce v dopravním mixu posílit cyklodopravu. 

  

Městská a příměstská doprava bude jedním z hlavních témat 3. ročníku konference  

 

 

 

 

 

 

konané 16. 6. 2014 na Magistrátu, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

 
 

Fotogalerie a prezentace ze semináře jsou dostupné na adrese: 

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2014/praha-letecka-2014/ 
 

 
Děkujeme partnerům: 

 
 
 
 
 
 

Děkujeme odborným garantům: 
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