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Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ, vydáno 11. 4. 2019 

Odborné akce programu SMART COMMUNITY 2019 s dopravní tematikou 

 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhla v prostorách „Velkého kolegia“ budovy Ministerstva dopravy 

ČR tisková konference věnovaná dopravním akcím programu Smart Community 2019. Program 

připravil tým TOP TRANSPORT, který se mj. podílí na přípravě podmínek celostátní soutěže Česká 

dopravní stavba, technologie a inovace roku a programů konferencí společnosti TOP EXPO CZ 

věnovaných dopravní tematice. 

 

Setkání moderoval ekonomický redaktor České televize, pan Přemysl Čech. Prvním řečníkem byl 

místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR, doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. 

Jeho tématem byla Inovační strategie vlády ČR s důrazem na mobilitu. Prezentoval hlavní cíle 

strategie: do roku 2030 dosáhnout v ČR excelence ve výzkumu a vývoji podle standardů Evropské 

výzkumné rady a co nejrychleji vybudovat značku České republiky jako sebevědomého lídra. 

Komunikovat ČR jako zemi s vědeckým potenciálem, vyspělým průmyslem a výzkumem v četných 

oborech, se vzdělanými lidmi s velkou invencí. Podrobně se věnoval 9 pilířům Inovační strategie, 

kterými jsou: 

- Financování a hodnocení výzkumu a vývoje 

- Polytechnické vzdělávání 

- Digitální stát, výroba a služby 

- Mobilita a stavební prostředí 

- Chytrý marketing 

- Ochrana duševního vlastnictví 

- Chytré inovace 

- Inovační a výzkumná centra 

- Národní strat-up a spin-off prostředí 

  

 

Následujícím řečníkem byl prezident Sdružení pro dopravní telematiku, Ing. Roman Srp. 

V prezentaci nazvané Digitalizovaný dopravní systém jako klíčový nástroj konkurenceschopnosti 

ČR seznámil přítomné s definicí pojmů doprava a dopravním systémem, vizí rozvoje, kterou je 

bezproblémové, bezpečné a efektivní cestování, přeprava zvířat a věcí odpovídající požadavkům 

dnešní doby. K tomu je nutné vytvořit a udržovat propustnou síť komunikací a současně 

podporovat intermodalitu (kombinaci různých dopravních módů). Krátce analyzoval současný ne 

zcela uspokojivý stav dopravní infrastruktury a vymezil cíle jeho rozvoje tak, aby splňoval moderní 

trendy a mohl být nástrojem konkurenceschopnosti národní ekonomiky. 
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Dalším bodem programu bylo seznámení se soutěží Česká dopravní stavba, technologie a inovace 

roku, která letos vstoupila již do svého 16. ročníku. Historii soutěže, její význam pro prezentaci 

zlepšující se dopravní infrastruktury ČR a podmínky aktuálního ročníku představili dlouholetý 

předseda jejího Přípravného výboru, pan Ing. Jaromír Schling a Viceprezident Svazu dopravy ČR a 

člen poroty soutěže, pan Ing. Miroslav Němec. Konečný termín pro podání přihlášek do celostátní 

soutěže je 30. 4. 2019, slavností vyhlášení výsledů proběhne tradičně v aule ČVUT v Praze, 

v Betlémské kapli 18. 6. 2019.  

 

V závěru vyzvala paní Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO, k účasti na letošním ročníku a krátce 

představila program 9. ročníku celostátní konference Trendy evropské dopravy, která proběhne 

v budově Ministerstva dopravy ČR 18. 6. 2019. 

 

Prezentace z tiskové konference jsou k dispozici pod aktivními linky této zprávy, stejně tak jako 

odkaz na stránky celostátní soutěže s podrobnými podmínkami a přihláškou.   

 

     

fotografie v tiskové kvalitě na: http://cds2018.capsa.cz, login cds2018, heslo: cds2018 
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