
Veletrh TRAFIC MADRID 
je pojmem mezi odbornou veřejností. Každoročně se 
zde představují leadři oboru a jsou zde prezentovány 
nejnovější technologie oboru. Tento rok se 
představilo celkem 279 firem z 25 států, převládala 
specializace “dopravní značení“. Účastníci cesty byli 
přijati protokolem výstaviště IFEMA, seznámeni 
s doprovodnými akcemi veletrhu a byly jim 
poskytnuty VIP karty opravňující k opakovanému 
vstupu po celou dobu konání veletrhu. 
 
SLAVNOSTNÍ RECEPCE 
v rezidenci českého velvyslance v Madridu se 
konala ve středu 28. 10. 2009 u příležitosti státního 
svátku ČR s účastí zahraničních hostů z jiných 
ambasád. Účastníci mise obdrželi jmenovité pozvání 
pana velvyslance Karla Berana. 
 
SEMINÁŘ “DOPRAVA v EU“  
na české ambasádě  proběhl za účasti 30 osob, 
a to v zasedací místnosti české ambasády ve čtvrtek 
29. 10. 2009 s následujícím programem: 
 
10:00  Přivítání a úvodní projev 
 - velvyslanec Karel Beran 
 

10:10  Hospodářská situace Španělska a jeho 
 spolupráce s ČR 
 - obchodní rada ZÚ Madrid pan Patr Eichner 
 

10:25 Španělský svaz stavebních společností  
 (SEOPAN) 
 - informace o španělském stavebním sektoru 
 - projekty PPP, fondy EU 
 

11:10  Banco Sabadell 
 - legislativní rámec čerpání unijních fondů ve 
   Španělsku  
 - financování projektů na budování    
   dopravních infrastruktur 
 

11:25 Představení přítomných šp.  partnerů
 Prezentace zúčastněných českých
 společností  
 

11:45  Dotazy, diskuze 

 

 

 

Závěrečná zpráva cesty TRAFIC MADRID 10/2009  

Ve dnech 24. - 31. 10. 2009 zorganizovala společnost TOP EXPO CZ podnikatelskou misi na 
dopravní veletrh Trafic Madrid za účasti 16 odborníků. Po celou dobu mise byl českým podnikatelům 
k dispozici obchodní rada Petr Eichner a ředitel madridské kanceláře CzechTrade Petr Pavlík. V rámci 
připraveného tematického odborného programu bylo zorganizováno pracovní setkání účastníků mise na 
odborném semináři, který byl zaměřen na představení výstavby španělské dopravní infrastruktury. 

    Váš průvodce světem kongresové a veletržní turistiky 

 

 

 



Zpracovala:  Mgr. Jitka Valdová, ředitelka zahraničních misí TOP EXPO CZ, 5. 11. 2009 

Schválila: Ing. Miloslava Veselá, generální ředitelka TOP EXPO CZ, 9. 11. 2009 

Jak dokresluje graf z prezentace předsedkyně Svazu španělských stavebních společností, investice do 
stavebního sektoru (a tudíš i do dopravního stavitelství) budou ve Španělsku jako protikrizové subvence i 
nadále vzrůstat. I z tohoto důvodu se španělský trh jeví pro zahraniční investory jako velmi perspektivní.  
 

Děkujeme všem za účast a těšíme se, že se pozdravíme u některé z dalších cest za 
světovými veletrhy či kongresy. 

EXKURZE nových dopravních staveb v okolí Madridu se konala dne 25. 10. 2009 
 
Španělsko v lednu 2010 převezme úlohu předsedajícího státu Evropské Unie. Společnost TOP EXPO byla 
požádána, aby zorganizovala v termínu 11. - 16. dubna 2010 “Česko - španělské energetické forum“, 
protože energetika je jedním ze stěžejních témat španělského předsednictví. 

 Po semináři následovalo pozvání pana velvyslance na “číši vína“, v jejímž průběhu byli účastníkům mise 
představeni honorární konzulové ve Španělsku, kteří mohou podpořit aktivity českých firem v jednotlivých 
španělských regionech. Pan velvyslanec vyslovil přání, aby TOP EXPO CZ zorganizovala podobnou misi pro 
zástupce významných společností z oboru energetika. 


