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Již 12. konferenci SMART CITY PRAHA – tentokrát zaměřenou na velmi aktuální téma 

INTEGROVANÁ  DOPRAVA  PRAHY A  STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
hostil dne 22. 2. 2016 RYTÍŘSKÝ SÁL SŽDC, Dlážděná 7. Pro velký zájem o téma musel organizátor TOP EXPO 

CZ zastavit registraci po 80. přihlášeném účastníkovi s příslibem, že všechny prezentace budou co nejdříve 

dostupné na stánkách SMART CITY, což se stalo následující den v ranních hodinách. Prezentace najdete na 

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2016/integrovana-doprava-pha/idp-2016-prezentace. 

 
Hosty a účastníky konference přivítal Ing. Pavel SURÝ, generální ředitel SŽDC , poté je pozdravila Ing. Věra KOVÁŘOVÁ, 
poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Středočeského kraje a Ing. Jaroslav VYMAZAL, předseda Dopravní komise SMO 
ČR. Ing. Jaromír SCHLING, předseda poradního týmu TOP TRANSPORT, vyzval k účasti v prestižní soutěži ČDS&T.  
Za Hlavní město Prahu pozdravil účastníky Mgr. Jaroslav MACH, vedoucí oddělení rozvoje dopravy a omluvil pana náměstka 
Petra DOLÍNKA, který konferenci poskytl záštitu, avšak nemohl se z nenadálých pracovních důvodů zúčastnit. 
 

1. BLOKU  předsedal prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c., děkan FD ČVUT. 

Se zajímavými příspěvky vystoupili: 

 
Ing. Jan KROUPA, generální ředitel ŘSD ČR seznámil posluchače se stavem příprav a realizace silničních staveb a 
velkých oprav ve Středočeském kraji a na území Hl. města Prahy a upozornil na nebezpečí toho, že v případě nutnosti 
nově projednat EIA se mnohé stavby nepodaří v plánovaných termínech realizovat. Stavby mají posouzení podle legislativy 
z roku 1992. Loni se ale změnil zákon a Evropská komise požaduje nové posuzování. Vláda se v poslední době snaží, aby 
vyjednala výjimku pro řešení připravených dopravních staveb v ČR. 
 
Ing. Mojmír NEJEZCHLEB, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy SŽDC představil dlouho očekávanou 
stavbu Železniční spojení PRAHA – LETIŠTĚ – KLADNO s novou variantou zastřešení Masarykova nádraží v Praze, která 
je ekonomicky výrazně výhodnější než původně uvažované zahloubení do složitého terénu v historickém centru Prahy. 

  
Ing. Petr PALIČKA, projektový ředitel PENTA INVESTMENTS zaujal přítomné prezentací PROJEKT MASARYK STATION 
DEVELOPMENT s důrazem na dopravní řešení v centru Prahy včetně pěších komunikací, v prezentaci nastínil i propojení 
Masarykova a Hlavního nádraží v Praze, přívětivého pěšího propojení Prahy 1 a Prahy 8 a zakomponování zelených prostor.   

 
Ing. Jaroslav ŽLÁBEK, generální ředitel SCHNEIDER ELECTRIC ve své přednášce SCHNEIDER ELECTRIC PRO 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST upozornil na megatrendy, které vyvolávají požadavek na růst dodávek energie: URBANIZACE 
– DIGITALIZACE – INDUSTRIALIZACE, v jejímž důsledku se do roku 2050 zvýší spotřeba energie o 50%. Popsal 5 nutných 
kroků k dosažení úspěšného „smart city“ a na  příkladu města Písek demonstroval možnosti, které SCHNEIDER ELECTRIC 
nabízí. Vyzval zástupce dalších – i malých – českých měst ke konzultaci.  
 
Ing. Jiří POHL, Engineer senior, divize Mobility SIEMENS se ve své přednášce zabýval výstupy Pařížské klimatické 
konference a 4. průmyslové revoluce v dopravě. Doložil, že při sofistikovaném a efektivním přístupu k využívání zdrojů 
energie je možné zachovat současnou životní úroveň a přitom snížit produkci CO2, ve které je ČR silně nad průměrem světa i 
EU. V současnosti tvoří 97% energie pro dopravu v ČR uhlovodíková paliva, a to je nutno v zájmu zachování mobility změnit. 
Do roku 2030 je reálné vytvořit v ČR bezemisní městskou hromadnou dopravu a bezemisní železnici. 

Ing. Jan ŠUROVSKÝ, Ph.D., technický ředitel DPP představil ROZVOJ ELEKTROMOBILITY  se zaměřením na  
Elektrickou trakci ve veřejné dopravě Prahy  a doložil vysokou efektivitu elektrické vozby, zejména kolejové. Proto je 
strategickým cílem DPP zvyšování podílu el. trakce.  Představil moderní kolejová vozidla a další trasy kolejové dopravy, ale i 
vozidla pro dopravu elektrobusovou, která by Praha také měla zařazovat do vozového parku. Díky kopcovitému terénu musí 
Praha věnovat zvláštní péči vytíženým páteřním linkám s  výrazným převýšením. Praha se řadí mezi špičkové dopravní 

systémy světa v hromadné dopravě a tento trend je nutno – s ohledem na životní prostředí – zachovat a podporovat. 
 

 
 

http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2016/integrovana-doprava-pha/idp-2016-prezentace
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2. Bloku  předsedal a program moderoval  Ing. Roman  SRP, viceprezident SDT, předseda ITS Nationals 

 
Úvodem pan Roman Srp přivítal posluchače odpolední části konference. Uvedl, že odpolední blok se bude dotýkat aktuálních 
otázek využití inteligentních dopravních systémů a služeb při řešení dopravy v klidu, řízení a ovlivňování individuální dopravy 
a organizaci veřejné osobní dopravy na území středočeské a pražské aglomerace. 
  
Ing. Karel OTAVA, Výbor pro dopravu Středočeského kraje 
se ve své přednášce zaměřil na Historii a budoucnost P+R na území Středočeského kraje, poukázal na praktické 
problémy při budování P+R, uvedl několik pozitivních příkladů a vyzval posluchače konference ke koordinované spolupráci. 
Poslankyně paní Věra Kovářová ocenila osobní přínos Karla Otavy i podporu řešení dopravy v klidu ve vztahu k 
multimodálnímu aspektu.  
  
Ing. Pavol  PECHA, ředitel provozního úseku ŘSD   
představil konkrétní PROJEKTY ITS, které hodlá Ředitelství silnic a dálnic realizovat na Pražském okruhu a příjezdových 
komunikacích do Prahy. Zvláštní pozornost věnoval Pavol Pecha problematice bezpečnosti silničního provozu a opatřením ITS, 
které k bezpečnosti přispívají.  

  
Ing.  Ondřej KROUSKÝ, specialista Oddělení provozu telematických systémů TSK PRAHA seznámil posluchače s rozsahem 
současné implementace ITS na území Prahy a naznačil další rozvoj v této oblasti v příštích letech.  
  
Ing.  Jiří  ŘEHÁK, projektový manažer CAMEA se ve své přednášce přestavil možnosti Ochrany měst a obcí před 
přetíženou a tranzitní nákladní dopravou. Zvláštní pozornost byla v příspěvku věnována telepatickým systémům, které 
umožňují v reálném čase vážit, identifikovat a automatizovaným způsobem postihovat provozovatele přetížených vozidel. 
Jedná se o účinné nástroje zvyšující bezpečnost dopravy a chránící investice do dopravní infrastruktury.  
  
Ing. Martin JAREŠ, Ph.D., vedoucí Oddělení dopravní obslužnosti Středočeského kraje informoval posluchače o aktuálním 
stavu přípravy integrovaného systému veřejné osobní dopravy na území Prahy a Středočeského kraje. Během 
diskuze byla zdůrazněna potřeba politické podpory tomuto náročnému procesu.  
  
Ing. Radim VYSLOUŽIL, vedoucí Odboru technicko-provozního, ROPID PRAHA 
představil plánované telematické projekty s územním dopadem v pražské a středočeské aglomerace. Informoval o 
ambici ho využít pro realizaci projektů zařazených do čerpání fondů EU, konkrétně ITI a IROP. 
 

O závěrečné slovo požádal moderátor paní poslankyni Ing. Věru  KOVÁŘOVOU, která vyjádřila osobní podporu 
prezentovaným myšlenkám a postupům. 
 
 
 

 

    
 

 
 

Konferenci pak s poděkováním účastníkům i přednášejícím zakončila jménem přípravného výboru  
paní Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO, a pozvala účastníky na další akci z cyklu 

SMART CITY konanou v PLZNI 30. 3. 2016 
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DĚKUJEME PARTNERŮM KONFERENCE 
 

 

  
 
 
 

                                  
 
 
 
 

                         
                            
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ZVEME VŠECHNY SPOLEČNOSTI K ÚČASTI NA 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE  
 

                    
 

                                                       TERMÍN PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

31. 3. 2016 

 
 


