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U příležitosti zahájení 15. ročníku veletrhu ROADWARE byly v Průmyslovém paláci Výstaviště Praha 
představeny v samostatné expozici všechny stavby přihlášené do soutěže a zveřejněny stavby 
nominované na titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2008. Porota pod vedením děkana Dopravní 
fakulty ČVUT, pana prof. Petra Moose, nominovala na titul celkem 13 staveb v 5 kategoriích.  
 
V kategorii A 
(stavby dopravní infrastruktury na transevropské do pravní síti)  

• Eurovia CS, a.s. – Řevnice za „Železniční estakádu Masarykovo nádraží“ 
• Eurovia CS. a.s. – Řevnice za „Kotevní stání, nábřeží Eduarda Beneše v Praze“ 
• Metrostav, a.s. za „Tunel Klímkovice na dálnici D47“ 
 

V kategorii B  
(stavby dopravní infrastruktury s rozpo čtem nad 50 mil. K č): 
 

• ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. za „Silnici I/11 Český Těšín – obchvat“ 
• Eurovia CS, a.s. – závod Liberec za „Přeložku silnice I/14 Liberec – Kunratická, II. a III. etapa 
• Eurovia CS, a.s. – závod Čechy západ za „Modernizaci letiště Karlovy Vary – III. etapa“ 
• Metrostav a.s. a Metroprojekt, a.s. za „Metro IV.C2 Ládví – Letňany“ 

 
V kategorii C  
(stavby dopravní infrastruktury s rozpo čtem do 50 mil. K č): 
 

• SaM silnice a mosty a.s. za „Opravu mostu na silnici III/2715, most ev. č. 2715-4 Chotyně“ 
• VPU Praha za „Rekonstrukci silnice I/27 včetně mostů v Javorné“ 
• Správa a údržba silnic Pardubice za „Modernizaci silnice III/036 2 Pardubice – Ohrazenice“ 

 
V kategorii D  
(stavby zvyšující bezpe čnost dopravy realizované výhradn ě z příspěvkových program ů SFDI): 
 

• Město Lovosice za „Úpravu podchodu U Besedy Lovosice“ 
• Viamont DSP a.s. za „Cyklistickou stezku Vídeň – Hamburk“  

 
V kategorii E  
(projekty a technologie realizované v roce 2008) 
 

• SUDOP Brno za „Elektrizaci trati Šatov – Znojmo (stavba viaduktu) 
 
Slavnostní vyhlášení vít ězů sout ěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2008 se koná 25. 6. 
2009 v Betlémské kapli v Praze za ú časti významných host ů oboru doprava a 
stavebnictví. 
 
Kontakty na organizátora soutěže:  
marketing@top-expo.cz   pro tisk 
sekretariat@top-expo.cz   pro soutěžící  a zvané hosty 
foreign@top-expo.cz  pro velvyslance a zahraniční hosty 
 
Více informací najdete na www.top-expo.cz   


