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9. června; 2011; 9:45-17:00 h. 
KONFERENCE 
Magistrát HMP 

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
je zjistit moderní trendy městské dopravy evropských metropolí (automobilová 
doprava, MHD, příměstská doprava, cyklistika, pěší doprava) a získané informace 
a zkušenosti z evropských metropolí co nejvíce využít ke zlepšení dopravy v Praze 
a krajských městech ČR.  

Záštity:  

Karel Březina, 1. náměstek primátora 

hl. m. Prahy pro dopravu a informatiku 

Václav Havlíček, rektor ČVUT v Praze 

Jaroslav Hanák, prezident Svazu dopravy ČR 

Miroslav Svítek, prezident SDT a děkan FD ČVUT  

Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví 

 

 

Přípravný výbor: 

Petr Moos, prorektor ČVUT v Praze 
a předseda přípravného výboru 

František Cipro, ředitel odboru OZV HMP 
Petr Hána, předseda Výboru pro dopravu HMP  
Luděk Dostál,  gen. ředitel TSK Praha 
Martin Dvořák, gen. ředitel DP HMP 
Roman Srp, výkonný ředitel SDT 
Jaroslav Grim,  gen. ředitel VÚŽ, a.s. 
Miloslava Veselá, ředitelka TOP EXPO CZ 
Jiří Wolf, tajemník přípravného výboru 

 
 
 

 Určeno manažerům: 

 veřejné a státní správy 

 krajů, měst a obcí 

 bankovních a finančních institucí 

 dopravní telematiky a ICT 

 dopravního stavitelství  

CÍLEM KONFERENCE  

Aktuální řešení dopravy v metropolích Evropy       
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výstava k 135. výročí městské hromadné dopravy v Praze.  
bude instalována v přísálí Velkého sálu Magistrátu HMP 
 
 
 
 
 
 
moderuje Přemysl Čech 
 
Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy  
Karel Březina,  1. náměstek HMP pro dopravu a informatiku  
Jan Kalousek, předseda výboru pro oblast zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
Petr Moos,  prorektor ČVUT v Praze, poradce ministra dopravy  

 
 

 
10.30-12.00 předsedá: Petr Hána, předseda Výboru pro dopravu HMP  
 
 

 

13.30-15.00 předsedá: Miroslav Svítek, prezident SDT a děkan FD ČVUT 
 

 

 

15.30-17.00 předsedá: Jaromír Schling, exministr dopravy 
 
9. 6. 2011; od 18:00h VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 
 
 
 
 
 
 
Slavnostní setkání  
účastníků konference  
s českými a zahraničními  
představiteli oboru  
doprava,   
dopravní telematika,  
dopravní stavitelství  
a odborného tisku. 

1. blok: Moderní doprava ve velkoměstech Evropy  

     2. blok: Telematika pro bezpečnost a plynulost městské dopravy 

      3.  blok: Financování městské dopravní infrastruktury  

JAK SE TVOŘÍ MĚSTO 

Česká dopravní stavba & technologie 2010 

9. 6. 2011; 9:45 h. Slavnostní zahájení konference a vernisáž výstavy 
ve Velkém sále Magistrátu HMP, Mariánské nám. 2, Praha 1 


