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25. 9. 2018, Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha    

 

5. ročník celostátní konference s doprovodnou výstavou SMART CITY EXPO se koná  

pod záštitou pana Petra Dolínka, poslance Parlamentu ČR a náměstka hl. m. Prahy pro dopravu  

u příležitosti zakončení 

Evropského týdne mobility 

ve spolupráci: 

  

   
   
 

      

                                      
 ORGANIZÁTOR: TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00, Praha 2  

 www.top-expo.cz, tel: 246 032 771-3, marketing@top-expo.cz 

  

Tématem ročníku 2018 je multimodalita a heslem ročníku je „Kombinuj a jeď!“  
Cílem akce je podpořit zásady udržitelné dopravy a přesvědčit občany o výhodách MHD a alternativních 

druzích dopravy a napomoci dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst. Moderními trendy 

evropských velkoměst v ČR dosud málo využívané jsou Car sharing a Bike sharing, zatímco 

elektromobilita a vozidla na alternativní pohon si své místo nejen v městské dopravě již získávají. 
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            stránky uplynulého ročníku: www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2017/cm-prahy-2017 

Vladimír Zadina: Hlavní město učinilo další konkrétní krok 

směřující k podpoře elektromobility v Praze. Metropole se tak 

připravuje na očekávaný růst zájmu o vozidla na elektrický 

pohon. V Česku je zaregistrováno přes tisíc elektromobilů a drtivá 

většina z nich je právě v Praze. Nedávno jsme (s PRE) otevřeli 

novou rychlonabíjecí stanici v Praze na Smíchově a koncem 

června 2018 zcela nový druh nabíjení pomocí tzv. wallboxů.  

Eduard Muřický: „Koncept chytrých měst a regionů je pro MPO 

velmi důležitým projektem pro budoucnost. Naši odborníci se 

pravidelně účastní seminářů TOP EXPO na téma Smart Cities po 

celé republice. Vítáme pořizování elektrobusů a vozů s 

alternativními pohony pro MHD, budování nabíjecích stanic, 

systémy na řízení dopravy … 

Petr Dolínek: „Doprava je největším znečišťovatelem 

ovzduší v Praze. Rozvoj elektromobility je v této věci 

jedním z klíčů k lepší budoucnosti. Velmi motivační je 

podle ohlasů opatření, že elektromobily mohou parkovat 

ve všech parkovacích zónách za pouhých 100 korun ročně. 

Jako ideální vidím kombinaci různých úlev, které však 

musejí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury!“  
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