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Známe vítěze 17. ročníku tradiční celostátní soutěže! 

Poroty za dobu trvání soutěže hodnotily 997 přihlášek! 
 

 

GALAVEČER soutěže, kterou od roku 2002 vyhlašuje MINISTERSTVO DOPRAVY ČR a 

organizuje společnost TOP EXPO CZ, se uskutečnil výjimečně na podzim 22. 9. 2020, 

leč tradičně v prostorách AULY ČVUT - Betlémské kaple v Praze.  

Kapacita Betlémské kaple setkání lídrů českého dopravního stavitelství umožnila i při dodržení 

všech potřebných bezpečnostních opatření vyvolaných opatřeními proti COVID.  

Setkání se, přes složitou situaci pro konání eventových aktivit, zúčastnili nejvýznamnějšími zástupci 

oboru dopravního a v jeho závěru vyhlásil pan Karel Havlíček, vicepremiér a ministr dopravy již 18. 

ročník soutěže.  

 

Zleva (pt): Pavel Švagr, předseda poroty STUDENT, Rober Špalek, předseda ČKAIT, Vojtěch Petráček, 

rektor ČVUT, Míla Veselá, ředitelka TOP EXPO CZ, Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu, 

obchodu a dopravy, Karel Havlíček, člen poroty ČDS&T, Petr Mondschein, předseda ČSS. 

CÍL SOUTĚŽE – prezentovat zlepšující se kvalitu dopravní infrastruktury a kvalitu 

oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné 

veřejnosti, ale také politické reprezentaci – byl i letos naplněn beze zbytku!  
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Soutěž má od ročníku 2009 KATEGORII STUDENT, letos je konal jubilejní již                     

10. ROČNÍK a samostatná porota této kategorie hodnotila 30 prací.  

 

Studenti získávají nejen finanční ceny – uděleny byly od roku 2009 v celkové výši 

1 690 000 Kč – ale zejména možnost přímého kontaktu s podnikatelskou sférou a reference pro 

další uplatnění v oboru. Samostatná závěrečná zpráva o vítězných pracích studentů a 

absolventů bude vystavena na stánkách www.top-expo.cz/cds-2019/studentska-kategorie. 

 

Patrony KATEGORIE STUDENT 2019 jsou společnosti: 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

Kromě zástupců výšeuvedených společností přišli osobně udělit CENY TECHNICKÝCH UNIVERZIT: 

rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, 

rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, 

prorektorka Západočeské univerzity Dita Hommerová, 

proděkanka Univerzity Pardubice Michaela Ledvinová, 

Martin Langr v zastoupení děkana Fakulty dopravní ČVUT, 

Ludvík Vébr v zastoupení děkana Fakulty stavební ČVUT. 
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Vrcholem Galavečera soutěže bylo předání CEN a TITULŮ  

17. ročníku soutěže Česká dopravní stavba | technologie | inovace v dopravě, které předali osobně 

pan Karel Havlíček, vicepremiér a ministr dopravy ČR a vrcholoví reprezentanti ČKAIT, SPS ČR, 

ČSS, ŘSD, hl. m. Prahy, předsedové obou porot i vrcholoví představitelé akademické obce. 

  

  

Hosty v zaplněné Betlémské kapli přivítal rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček. 
 

Kompletní videozáznam zprostředkoval nejen slavnostní atmosféru, ale také cíle a výsledky soutěže 

mnoha dalším zájemcům, kteří z hlediska bezpečnosti nemohli být pozváni. Nejen galavečer, ale 

hlavně výsledky soutěže se těší přízni řady mediálních partnerů, které věhlas všech společností, 

které soutěž obeslaly a prezentované stavby a technologie tlumočí odborné i laické veřejnosti. 

 

POROTA 17. ročníku ČDS&T pracovala ve složení: 

 

předsedkyně poroty - JUDr. pplk. Sabina BURDOVÁ, ŘDP ČR   

Členové: 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR Ing.; ČVUT 

Ing. Karel Otava – poradce pro železnici 

Ing. Roman Srp – SDT 

Ing. Martin Mandík – ČKAIT 

Ing. Jan Švarc – ČSS 

Ing. Petr Kůrka - ŘSD ČR 

Ing. Pavel Čihák - SPRSD 

Ing. Petr Hostek, MBA - SPS ČR 

Ing. Milan Komínek –ČSS 

Ing. Martin Tichý - MD ČR 

Ing. Jaroslav Paznoch – SMO ČR 
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TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE 2019 

V 17. ročníku soutěže byly uděleny 4 tituly bez uvedení pořadí: 

Most ev. č. 3082-1 SVINARY 
 

  
 

Titul z rukou pana ministra dopravy převzal pan Jaroslav Walter, obchodně-technický náměstek 

společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice. TITUL je udělen za stavbu nového mostu, který slouží 

k převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil stávající z roku 

1907, který byl v havarijním stavu a nějakou dobu sloužil jen pro pěší a k převedení 

inženýrských sítí. 

 

 
Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka  
 

  
 

TITUL převzal z rukou pana ministra Zdeněk Babka, předseda představenstva a výkonný ředitel 

společnosti M – SILNICE. TITUL je udělen za realizaci volnočasového sportovního areálu se 

zaměřením na biatlon. Součástí stavby byly z cca 60 % komunikace s veřejným osvětlením, 

tlaková kanalizace, vodovod, odlesnění dotčených částí lesních pozemků, ale také náhradní 

výsadba a biologická opatření. 
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Rekonstrukce mostu na silnici II/272, Lysá nad Labem 
 

  
 

TITUL předal společně s panem ministrem Robert Špalek, předseda ČKAIT, protože vzorná 

realizace stavby byla oceněna také CENOU České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro 

stavbyvedoucího. TITUL A CENU ČKAIT převzali pan František Kočí, prezident Skupiny Metrostav, 

František Petrtýl, radní Středočeského kraje, Karel Otava, starosta města Lysá nad Labem a pan 

Richard Rakouš, stavbyvedoucí této skvěle provedené stavby. 

 

 
 

TITULEM A CENOU ČKAIT byla oceněna byla náročná stavba jednopodlažního mostu o devíti 

polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes 

železniční trať a přispějí tak významně k plynulosti dopravy. Podpěry mostu jsou navrženy pro 

mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla. 
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Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky 
 
získala další z TITULŮ a tato technologicky náročná stavba byla oceněna také CENOU SPS ČR! 
 

   
 
Obě ocenění byla udělena za náročnou rekonstrukci 120 let starého železničního mostu u Pňovan 

na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se 

starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované 

polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala tato stavba 

také ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí. 

 

 
 

Společně s panem ministrem předal obě ocenění Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví. Ocenění převzali Jan Freudl, místopředseda představenstva a Petr Popsimov, ředitel 

divize MOSTY společnosti STAVBY MOSTŮ PRAHA.  
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CENY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE 2019 

S vyhlášením CENY POROTY a CENY MD ČR pomohly panu ministrovi Míla Veselá a Sabina 

Burdová, která již druhým rokem vedla porotu složenou ze samých mužů a ti si ji demokraticky 

zvolili a rovnou všemi hlasy porotců. 

Obě tyto ceny získala stavba Dálnice D3 – Bošilec – Ševětín 

  

Ceny převzali Radim Čáp, ředitel Divize 4 METROSTAV a Jan Kroupa, výkonný ředitel společnosti 

PRAGOPROJEKT. Ceny jsou uděleny výstavbě významné části dálničního propojení hlavního města 

Prahy s oblastí jižních Čech napojující Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a rakouskou 

rychlostní silnici S10, leží na hlavním mezinárodním tahu E55 ze Skandinávie přes Německo, Česko, 

Rakousko a Itálii do Řecka. 
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CENA SFDI byla udělena stavbě silnice I/37 Sklené nad Oslavou obchvat  

   
 

CENU SFDI převzal ji Petr Zbraněk, ředitel Divize Dopravní stavby společnosti OHL ŽS. CENA se 

uděluje za novostavbu obchvatu Skleného nad Oslavou s realizací nové hráze mezi rybníky Babák a 

Silnice a novým mostním objektem přes železniční trať, novými protihlukovými stěnami, veřejným 

osvětlením a novou výsadbou v území. 

 

CENA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC a CENA ČKAIT 

Ocenění předával osobně Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic společně s 

Martinem Mandíkem, členem představenstva ČKAIT, a to stavbě silnice   

I/11 Opava, severní obchvat - východní část 
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CENU ŘSD převzal Zdeněk Babka, člen představenstva a výkonný ředitel M-SILNICE.  

U této příležitosti byla předána také CENA ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A 

TECHNIKŮ pro projektanta, kterou získal Martin Máša ze Sdružení NOSA a předal ji Martin Mandík, 

člen představenstva ČKAIT a porotce soutěže. CENY získala rozsáhlá stavba, která významným 

způsobem zkvalitní dopravní spojení v příhraničním regionu a odvede provoz z přetížených ulic 

Rolnická a Hlučínská ve středu Opavy.   

 

CENA SDT a ČSS  

    

se každoročně uděluje za výrazný inovativní počin v oblasti dopravy, proto není divu, že se 

prezident Sdružení dopravní telematiky Roman Srp a předseda České silniční společnosti Petr 

Mondschein shodli na ocenění velmi potřebného počinu, který je průlomový v organizaci dopravy 

ve městech. 
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Zavádění C-ITS systému ve městě Brně 

 

 

 
Ceny převzali Romana Nekula, za investora Brněnské komunikace a Libor Povejšil ze skupiny 

ELTODO - Energovod CZ. Ceny se udělují za realizaci projektu z oblasti moderních technologií ITS 

systémů. Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, 

popř. mezi vozidly navzájem) a přinášejí řidiči cílené, včasné a kvalitní informace a zároveň 

poskytují správci komunikace aktuální informace o provozu. představují jednu ze zásadních 

podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel. 

 

CENU PRAHY získala Jižní spojka - úsek Na Strži - 5. května, protihluková stěna 

   

V zastoupení pana primátora Hřiba ocenění předal Jaromír Beránek, předseda Výboru SMART 

CITY hl. m. Prahy a převzal ji Richard Franc, ředitel oblasti Praha, SWITELSKY STAVEBNÍ.  
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Oceněna byla stavba protihlukové, oboustranně pohltivé stěny o délce 0,6 km, v zeleném pásu 

mezi dvěma komunikacemi, v úseku od mimoúrovňové křižovatky ulic Michelská a Jižní spojka 

směr Barrandovský most, tato stavba znamená významné snížení imisí hluku v prostředí. 

CENU VEŘEJNOSTI získala Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice 

  

A převzali ji Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín společnosti SWIETELSKY stavební a Josef 

Uhlík - starosta obce Ratíškovice. Oceněna byla obousměrná cyklostezka, která řeší také 

dopravní spojení mezi Ratíškovicemi a průmyslovou zónou, díky které trasu lze bezpečně zdolat 

bez inhalace plynů z motorových vozidel.  

 

VIZE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ a 18. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Pan vicepremiér Karel Havlíček byl po předání TITULŮ a CEN moderátorem večera Ondřejem 

Novákem vyzván ke zhodnocení soutěže a představení vize pro obor dopravní stavitelství. 

 

Pan vicepremiér Karel Havlíček poděkoval organizátorovi, porotám i všem, kde do této přehlídky 

zlepšující se dopravní infrastruktury stavby a technologie přihlásili, je potěšen, že se taková 

přehlídka dopravních staveb pořádá. Poděkoval také firmám, které projevují společenskou 

odpovědnost sponzorstvím kategorie STUDENT, popřál dalšímu ročníku hodně zdaru a vyslovil 

přesvědčení, že se prezentace dopravních staveb rozšíří a obor dopravní stavitelství bude dál 

vzkvétat, abychom se z této krize opravdu „proinvestovali“, jak bylo hned v březnu vládou 

oznámeno.  
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V závěru svého projevu vyhlásil pan vicepremiér další ročník soutěže a projevil naději, že se 

soutěž bude konat za lepších podmínek pro setkávání.  

 

 

ORGANIZÁTOR 

 

 

 

děkuje všem účastníkům i hostům slavnostního vyhlášení vítězů  

a těšíme se na setkání u příležitosti GALAVEČERA již 18. ročníku  

(doufejme že opět v červnu, a to)  

16. 6. 2021 
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vyhlašovatel soutěže 

 

 

 

 

 

hlavní partner soutěže 

 

 

partneři soutěže 

 

 

 

 

 

 mediální partneři soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


