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Pozvání k diskuzi na konferenci 4. České dopravní fórum dne 2. 2. 2011, která se konala pod záštitou ministra 
dopravy Víta Bárty, přijalo 165 hostů společnosti TOP EXPO CZ. Již ve 12.30 h byl zcela zaplněn konferenční 
sál ve 27. patře nejvyšší budovy Prahy – CITY TOWER. Přestože téma konference bylo velmi široké a 
pokrývalo celou oblast využití informačních a komunikačních systémů a služeb v silniční dopravě, největší 
pozornosti účastníků se těšil blok financování dopravní infrastruktury, do kterého pořadatelé po konzultaci 
se zástupci MD ČR a SFDI zařadili aktuální téma, a to DOPRAVNÍ "SUPERSTRATEGII" ČR . 
 
Důležitost diskutovaných témat dokládá skutečnost, že mezi hosty nechyběli:  

Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR 
Jaroslav Hanák, prezident Svazu dopravy ČR 
Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze 

Pavel Křeček, předseda ČKAIT 

Leoš Tržil, ředitel dopravní Policie ČR 

Zdeněk Souček, prezident Klubu STRATÉG 

Pavel Hojda, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR 

 Jaroslav Drozd, předseda Komise Rady AKČR pro dopravu a financování,  

Karel Korytář, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ČR 

a mnohé další osobnosti, zástupci odborného tisku i významných podniků  

např. AŽD, ČD, SKANSKA, ELTODO, Telefónica O2, Kapsch, Swietelski, EŽ  a další. 

Slavnostní zahájení konference moderoval za pozornosti ČT 1 pan Přemysl Čech, pan profesor Petr Moos se ujal role 
glosátora a zpracuje závěry této konference jako doporučující materiál pro další postup. 

 

Ředitelka organizující společnosti TOP EXPO CZ paní Miloslava Veselá přivítala 
účastníky konference a pozdravila sloganem cyklu Českých dopravních fór 
Better roads - better World a poděkovala všem za ochotu využít této platformy 
ke kultivované diskuzi.  

 

Příležitost k prvnímu setkání s odbornou veřejností plně využil nově jmenovaný 
náměstek ministra dopravy pro Sekci alternativního financování dopravní 
infrastruktury pan Petr Sedláček, který po svém úvodním projevu pečlivě 
sledoval všechny konferenční příspěvky.  
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Ředitel SFDI pan Gustav Slamečka předsedal 1. bloku a společně s panem Luďkem Sosnou, ředitelem odboru 
strategie MD, představili odbornou veřejností tolik očekávanou "SUPERSTRATEGII". Prezentaci pod názvem 
Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 2025. Nedá se říci, že by se tento materiál 
setkal s pozitivní odezvou přítomných zástupců oborů doprava a stavebnictví; zejména prezident SPS ČR Václav 
Matyáš, prezident SD Jaroslav Hanák upozornili na rizika spojená s restrikcí investic do dopravní infrastruktury, 
která se negativně promítne do mnoha oblastí ekonomiky ČR včetně zvýšení nezaměstnanosti, místo aby nastal 
rozvoj ČR – jak je uvedeno v příspěvku.  Mnoho přítomných se v diskuzi připojilo k názoru, že by mohlo naopak 
nastat výrazné oslabení konkurenceschopnosti ČR, jejíž nekvalitní dopravní síť (ČR je hodnocena až na 80. místě 
světa) silně potlačuje výhodu geografického umístění ČR ve středu Evropy.  

 

Co je však důležité: byl zahájen tolik potřebný přímý dialog nad tímto 
materiálem, jehož konečná podoba bude schvalována vládou v nejbližší 
době a lze do něj ještě promítnout změny.  
Shoda účastníků konference naopak panovala v názorech na 
pořizování dopravních staveb metodou PPP, roli mýtného systému 
(obojí představil pan Ondřej Zaoral z ČSOB) a preferovaných způsobů 
zadávání veřejných zakázek na dopravní telematiku, které 
prezentoval pan Žídek z Rowan Legal. 
 
2.  blok Telematika pro bezpečnost a plynulost silniční dopravy,  
vtipně moderoval Miroslav Svítek, děkan FD ČVUT v Praze a zazněly 
zajímavé příspěvky: Aktuální stav bezpečnosti silničního provozu 
v ČR, přednesl plk. Leoš Tržil, Dopravní policie ČR. Informační a řídicí 
systémy na komunikacích poutavě prezentoval pan Jiří Řehák z 
Eltodo EG. Budoucnost a strategický plán ITS byl název prezentace 
pana vicepresidenta SDT Romana Srpa.  
 
Pan Karel Březina, 1. náměstek primátora HMP pro oblast dopravy a 
informatiky  předsedal 3. bloku  Moderní doprava ve městech, jehož 
prostřednictvím získali účastníci informace o aktuálním úsilí SDT 
v oblasti interoperability elektronických odbavovacích systémů ve 
veřejné dopravě. Zajímavá byla přednáška Telematika jako nástroj 
multimodální integrace, v podání pana Filipa Linharta ze společnosti 
Telefónica O2. Pan Karel Dobeš, zmocněnec vlády ČR, seznámil 
přítomné hosty se šancemi, které pro rozvoj českého průmyslu bude 
mít umístění GSA v Praze. 

 
Před shrnutím závěrů konference 4. České dopravní fórum, které fundovaně přednesl profesor pan Petr Moos, 
zazněla výzva k přihlášení dopravních staveb, technologií a inovací v dopravě do soutěže ČDS&T 2010. 
Přihlášku do soutěže a více informací naleznou zájemci na http://www.top-expo.cz/cds-2010/. 
 
V závěru konference pozval 1. náměstek HMP pan Karel Březina všechny přítomné na další, v pořadí již 
5. České dopravní fórum PRAHA, 9. 6. 2011 na téma Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy 
a požádal společnost TOP EXPO CZ o přípravu základního scénáře pro zahájení jednání přípravného výboru. 
 
Příspěvky přednesené v rámci 4. Českého dopravního fóra najdete na http://www.top-expo.cz/. 
Konferenci  věnovala ČT ve večerním vysílání ČT 24 poměrně velký časový prostor. 
___________________________________________________________________________________________ 
Zpracoval: Martin Dostoupil, marketingový ředitel TOP EXPO CZ 
Kontakty : marketing@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz, +420 222 222 936 
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