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ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE je již tradiční celostátní přehlídkou 
zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR. Probíhá formou celostátní soutěže, kterou vypisuje 
Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury. Soutěž se koná pod záštitou premiéra 
ČR, předsedy Senátu ČR, ministra dopravy, rektora ČVUT a řady dalších osobností. 
 
Vernisáž prezentující vítězné stavby a technologie roku 2010 proběhla 
ve dvoraně Ministerstva dopravy dne 14. 7. 2011. Pro ministra dopravy pana Pavla Dobeše, který 
byl jmenován 1. 7. 2011, to byla jedna z prvních možností se osobně setkat se zástupci odborné 
veřejnosti k neformální diskuzi a využil ji na 100%. 
 
Mezi hosty vernisáže nechyběli: (pt) 

 František Laudát, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR 
 Gustav Slamečka, exministr dopravy a poradce ministra 
 Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze 
 Bořivoj Kačena, předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy ČR 
 Karel Havlíček, ředitel odboru investic SFDI   
 Jaromír Schling, exministr dopravy a předseda přípravného výboru ČDS&T  
 Pavel Pilát, generální ředitel METROSTAV, a.s. 
 Jindřich Topol a Lucie Nováková za vedení SKANSKA, a.s. 
 Antonín Blažek, předseda představenstva VÚŽ, a.s. 
 Stanislav Horkel za vedení ELTODO, a.s. a další. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pan ministr pozdravil přítomné, sdělil svoji představu o prioritách v dopravních stavbách, oficiálně 
vyhlásil 9. ročník soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE roku 2011 a v závěru svého 
proslovu vyzval přítomné k přípitku na kvalitu i efektivnost při výstavbě dopravní infrastruktury ČR. 
V závěru vernisáže proběhl křest Sborníku, který byl z výsledků soutěžního ročníku 2010 zpracován 
v česko-anglické mutaci pro zvýšení propagace českých dopravních staveb v rámci EU.  
 
Poté pan ministr Dobeš požádal o podání bližších informací o dopravních stavbách roku 2010: 
8. soutěžní ročník 2010, který měl své finále 9. června 2011 v Betlémské kapli, využilo k prezentaci 
mnoho významných společností; přihlášeno bylo 34 staveb, technologií a inovací. Tituly získalo pět 
staveb, dvě technologie a jedna inovace, uděleny byly CENA MD, CENA SFDI a poprvé v historii 
soutěže i Cena primátora hl. m. Prahy stavbě Pražského okruhu. 
 
Po skončení vernisáže se členové přípravného výboru soutěže odebrali k poradě o podmínkách 
ročníku ČDS&T 2011. Porada se konala za účasti ředitele Kabinetu ministra pana Martina Riegla a 
poradce ministra pana Jana Fiedlera, kteří do podmínek ročníku 2011 promítli své připomínky. 
 
Zpracoval: Ing. Martin Dostoupil, marketingový ředitel, marketing@top-expo.cz 
V Praze, dne 15. 7. 2011 


