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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení účastníci Silničního veletrhu, 

je pro mě ctí a potěšením Vás 
pozdravit při této významné odborné 
události týkající se silniční infrastruktury 
v České republice.

Rád bych poděkoval zástupcům 
Pardubického kraje, Správy a údržby 
silnic Pardubického kraje stejně 
jako i dalším organizátorům za jejich 
neutuchající iniciativu v této oblasti. 
Předchozí úspěšné ročníky a Váš zájem 
o Dopravní konferenci a Silniční veletrh 

potvrzují, že tyto akce dávají smysl a významně napomáhají 
výměně nejnovějších odborných zkušeností. 

Snahou Státního fondu dopravní infrastruktury je rovněž 
přispět svou aktivitou ke zlepšení současného stavu dopravní 
infrastruktury v naší zemi. V letošním roce se podařilo v rozpočtu 
fondu alokovat prostředky ve výši 3 mld. Kč pro kraje na opravy 
silnic II. a III. tříd. Rovněž úspěšně pokračuje příprava důležitých 
silničních staveb v Pardubickém kraji, na které je v rozpočtu fondu 
vyčleněn dostatek finančních prostředků. Důležitá změna, jež 
nastala v letošním roce, se týká novely zákona 

o Státním fondu dopravní infrastruktury. Tato novela významně 
rozšířila okruh činností, které je možné financovat z prostředků 
fondu. Jsem hluboce přesvědčen, že díky této změně dojde ke 
zvýšení kvality dopravní infrastruktury v České republice i v dalších 
oblastech než tomu bylo doposud.

Pevně věřím, že možnost seznámit se s novými technologiemi 
a stroji včetně možnosti vést odborné debaty, budou zdrojem 
inspirace pro zlepšení kvality dopravní infrastruktury v České 
republice.

Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 

Státní fond dopravní infrastruktury
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení vystavovatelé a návštěvníci 
silničního veletrhu,

letošní výstava slaví své už 15. 
narozeniny. Tak dlouhá tradice je 
dokladem toho, že Silniční veletrh  
v Pardubicích má dobré jméno a je 
pro všechny dodavatele, stavební 
firmy, ale třeba i města a obce a 
přínosný. Veletrh každoročně nabízí 
celou řadu zajímavých vystavovatelů 
a prezentuje nové a moderní 
technologie. Naše organizace, Správa 

a údržba silnic Pardubického kraje, je právě  
v této oblasti lídrem a tahounem, který se nebojí nové technologie 
zkoušet v praxi. 

Pardubický kraj věnuje silničnímu hospodářství velkou 
pozornost. Loňský rok byl pro nás rekordní v množství prostředků, 
které jsme investovali do modernizací silnic a souvisejících 
staveb. Letos jsme se k této hranici znovu přiblížili. Velké opravy 
ale bohužel znamenají leckdy i dopravní komplikace, pro které se 
někteří řidiči zlobí. Věřím ale, že výsledek je uspokojí. Snažíme se 
práce co nejvíce urychlit, využívat přitom právě nové technologie  
a především věnujeme velkou pozornost dostatečnému 
informování účastníků silničního provozu o chystaných uzavírkách 
a opatřeních. 

Toto vše bychom však nezvládali bez našich partnerů – měst 
a obcí, projektantů, stavebních firem a dalších dodavatelů. Jsem 
potěšen, že se na veletrhu potkávají a že jim výstava poskytuje 
také inspiraci pro nové nápady. 

Přeji Vám, abyste si Silniční veletrh užili a byl pro Vás nejen 
zajímavý, ale i přínosný. 

JUDr. Martin Netolický, PhD.
hejtman  

Pardubického kraje
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení návštěvníci Silničního veletrhu, 

jako náměstek hejtmana, který má už 
čtyři roky na starosti dopravu a silniční 
hospodářství, jsem potěšen, že Silniční 
veletrh vstoupil do svého jubilejního 
15. ročníku a že stále do Pardubic láká 
desítky vystavovatelů a mnohem více 
návštěvníků. Věřím, že pro všechny je to 
akce přínosná a inspirativní, že tu firmy 
načerpají nové zkušenosti a navážou 
nové obchodní kontakty ve prospěch 
činností pro obce, města a kraj. 

Když jsem byl v roce 2012 zvolen do funkce náměstka hejtmana, 
nastoupil jsem do rozvrácené veřejné dopravy, silnice II. a III. třídy 
v majetku kraje byly ve špatném stavu a finančních prostředků 
na jejich modernizaci bylo v rozpočtu kraje velmi málo. Během 
těch čtyř let se nám podařilo dosáhnout rekordního nárůstu 
investičních prostředků a zdrojů na opravu těchto krajských 
silnicích. Zrychlená a kvalitní projektová příprava a vytvoření tzv. 
zásobníku akcí nám umožní i v budoucnu realizovat připravené 
stavby v ještě větších objemech.

Musíme být připraveni. Proto jsem rád, že se nám společně 
se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje mimo jiné 
daří držet tradici Silničního veletrhu, a to pod patronací všech 
klíčových institucí v dopravě v České republice. Jak už jsem 
naznačil, veletrh není o společenských setkáních, je o prezentaci 
špičkových dodavatelů, moderních technologií a o novinkách 
v oblasti silničního hospodářství. 

Přeji Vám, abyste si na Silničním veletrhu našli to „své“  
a z Pardubic odjížděli nabiti novou energií a novými nápady.

Ing. Jaromír Dušek
náměstek hejtmana  
Pardubického kraje  

pro dopravu a dopravní obslužnost
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GARANTI AKCE

ODBORNÍ GARANTI AKCE

ORGANIZÁTOR AKCE:
Máša agency s.r.o.
tř. Míru 71 
Pardubice, 530 02
e-mail: produkce@masa-agency.cz 
www.masa-agency.cz

 Radek Mašík
 tel.: +420 606 761 267
 e-mail: radek.masik@masa-agency.cz

 Jitka Langrová
 tel.: +420 731 441 340
 e-mail: langrova@masa-agency.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

hlavní mediální partner

mediální partner
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Místo:  Areál Správy a údržby silnic 
  Pardubického kraje 
  Pardubice — Doubravice

Datum:  9. září 2016

Počet vystavujících: 48 firem
 

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI:

Miloš Zeman prezident České republiky

Bohuslav Sobotka předseda Vlády ČR

Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu ČR

Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny 
  Parlamentu ČR 

Dan Ťok ministr dopravy ČR

Jan Mládek ministr průmyslu a obchodu ČR

 Martin Netolický hejtman Pardubického kraje 

Jaromír Dušek náměstek hejtmana  
  Pardubického kraje zodpovědný  
  za dopravu

Martin Charvát primátor statutárního města 
   Pardubice

PROGRAM DNE
09:00 otevření areálu
10:00 slavnostní zahájení – hlavní pódium
11:30 otevření rautu

• Doprovodný program:

Parní válec Zettelmeyer

Vyhlídkový výstup jeřábem

Prezentace IZS, Policie ČR a Celní správy

Historické traktory
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Autocentrum Hájek, spol. s r.o. 9
Bauset CZ,  a.s.  9
BESIP 9
Celní správa PK 9
Časopis STAVEBNÍ TECHNIKA 9
České dráhy a.s. 10
ČKAIT, OK Pardubice 10
DAVON s.r.o. 10
DESTINAČNÍ SPOLEČNOST VÝCHODNÍ ČECHY 10
EUROVIA CS, a.s. ,  10
GRANO Skuteč spol. s r.o. 11
Hardman UH a.s. 11
HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. 11
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  11
Integrovaný záchranný systém 12
Ivan Doležal, sanace kanalizací a stavební činnost 12
JAST s.r.o. 12
KOBIT, spol. s r.o. 12
KONSTRUKCE Media, s.r.o. 13
Krajská hosp. komora Pk 13
Krajské ředitelství policie PK 13
KUBOVÝ s.r.o. 13
MADOS MT s.r.o. 14
MINGAU s.r.o. 14
MIROS MAJETKOVÁ a.s. 14
M – SILNICE a.s. 14
MTM Tech, s.r.o. 15
Muzeum starých strojů a technologií 15
NAPA TRUCKS spol. s r.o. 15
PAS Zábřeh na Moravě a.s. 15
Prodin a.s. 16
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 16
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 16
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s. 16
Scania Czech Republic, s.r.o. 17
Sdružení - Josef Ressel 17
SKANSKA a.s. 17
Smart Construct Technologies s.r.o. 17
SONS ČR 18
SOVIS CZ a.s. 18
SPOLEČNOST PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR 18
Správa a údržba silnic Pk  18
STAKO společnost s ručením omezeným 19
Strabag a.s. 19
TATRA, a.s. 19
Transtechnik CS spol. s r.o. 19
Unikont Group s.r.o. 20
Univerzita Pardubice 20
VARS BRNO a.s. 20
SŠS a VOŠS  Vysoké Mýto  21

firma katalog strana
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VYSTAVUJÍCÍ

Autocentrum Hájek, spol. s r.o.
Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem
3 +420 724 332 397 5 +420 321 781 919
U veradebelkova@ivecohajek.cz
http://www.ivecohajek.cz

Autorizovaný servis IVECO, prodej vozidel nových i 
repasovaných, BAZAR užitkových vozů,výroba NÁSTAVEB, 
financování, servis BOSCH, CUMMINS,autolakovna, kompletní 
servis, partner CHARVÁT-CTS.

Bauset CZ,  a.s. 
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
U jkorejtko@ bauset.cz
htp://www. bauset.cz 

Pardubická společnost BAUSET CZ je akciovou společností 
působící na trhu stavebnictví nejenom v pardubickém regionu. 
Svým zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti dopravních 
a inženýrských staveb včetně recyklace kameniva,sutí a výroby 
stavebních hmot. Specializací je pak provádění bouracích a 
demoličních prací veškerých konstrukcí demoličními rýpadly 
s výškovým dosahem až 25m.

BESIP
Tovární 1112, 537 02 Chrudim
http://www.ibesip.cz

Celní správa PK
Palackého tř. 2659, 530 02 Pardubice
3 +420 466 797 303
http://www.celnisprava.cz

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem 
zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých 
daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch 
státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí.

Časopis STAVEBNÍ TECHNIKA
http://stavebni-technika.cz

Informace z oboru stavebních a zemních strojů, texty 
zaměřené na stavební nářadí, technické příslušenství a další 
pomocné stavební konstrukce.
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České dráhy a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
3 +420 972 111 111
U info@cd.cz
http://www.cd.cz

Největší český dopravce s více než 175letou tradicí.

ČKAIT, OK Pardubice
Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
3 +420 466 512 241
U ckait.pce@gmail.com
http://www.ckait.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. ČKAIT je připravena k jednání a spolupráci při 
zpracování legislativních úprav, týkajících se stavebnictví a při 
novelizaci předpisů.

DAVON s.r.o.
Šumperská 1353, 783 91 Uničov
3 +420 585 004 539 5+420 585 053 229
U sevcik@davon.cz
http://www.davon.cz

Český výrobce těžební a stavební techniky

DESTINAČNÍ SPOLEČNOST 
VÝCHODNÍ ČECHY
Jahnova 8, 530 02 Pardubice
3+420 725 702 651
U  j.drobny@vychodnicechy.cz
http://www.vychodnicechy.cz

Marketingová podpora turistické oblasti Pardubického kraje.

EUROVIA CS, a.s. , 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
3 +420 224 951 111 5 +420 224 933 551
U sekretariat@eurovia.cz
http://www.eurovia.cz/

Je největší stavební skupinou v České republice a jedničkou 
v oblasti dopravně-inženýrského stavitelství. Výstavbu  
a rekonstrukce silničních a železničních staveb doplňuje v jejím 
širokém portfoliu také výstavba mostů, revitalizace památkových 
center a městských komunikací, budování sportovních areálů 
nebo čistíren odpadních vod.
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GRANO Skuteč spol. s r.o.
Tyršova 389, 539 73 Skuteč
3 +420 469 326 330 5 +420 469 350 445
U grano@grano.cz
http://www.grano.cz

Výstavba a rekonstrukce dlážděných ploch, ulic a náměstí, 
vodní prvky, mobiliář, zpracování kamene – kamenické práce, 
parkové úpravy, opěrné zdi a zídky, stavby kamenných domů a 
jejich částí.

Hardman UH a.s.
Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště
3 +420 572 552 569 5+420 572 540 595
U hardmanuh@hardmanuh.cz
http://www.hardmanuh.cz

Firma Hardman UH a.s. působí na poli silniční značkovací 
techniky již od roku 2000. Její hlavní činností je prodej silničních 
značkovacích strojů. Jedná se zejména o stroje proslulé německé 
firmy Hofmann GmbH a značkovací stroje americké firmy Graco. 
K těmto strojům zajišťuje i příslušenství a komponenty zejména 
firmy Kamber SA. Firma Hardman UH a.s. se zabývá také 
prodejem materiálů pro vodorovné dopravní značení, a to firem 
Basler Lacke, Weissker a Rembrandtin.

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.
Na Groši 1344/5a, 10200 Praha 10
3 +420 271 750 685 5 +420 271 751 346
U hermes@hermes-technologie.cz
http://www.hermes-technologie.cz

Výhradní dodavatel systému kanalizačních maltových 
směsí ERGELIT a příslušných technologií pro jejich zpracování. 
Realizace staveb prostřednictvím partnerské firmy Ivan Doležal.

Chládek a Tintěra,  
Pardubice a.s. 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
3 +420 466 791 111
U info@cht-pce.cz
http://www.cht-pce.cz

Projekční a stavební firma založená v roce 1994. Poskytuje 
komplexní služby v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav 
technické infrastruktury státu (koleje, silnice, mosty, vodovody a 
kanalizace) a také v segmentu pozemního stavitelství (občanské, 
průmyslové, bytové, sociální, nemocniční stavby). Svým klientům 
nabízí profesionální servis již ve fázi formulace jejich záměrů, 
přes zpracování důkladné projektové dokumentace až po vlastní 
realizaci stavby.
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Integrovaný záchranný systém
Základní složky drží nepřetržitou pohotovost a na místo 

události vyjíždějí prakticky okamžitě po jejím nahlášení. Jejich 
pomoc je vyžadována přes operační střediska prostřednictvím 
linek tísňového volání.

Základními složkami IZS jsou:

• Hasičský záchranný sbor

• Policie ČR

• Zdravotnická záchranná služba

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí

Ivan Doležal, sanace kanalizací 
a stavební činnost
Hartinkov 6, 569 43 Hartinkov
3 +420 731 483 203 5 +420 461 310 722
U info@sanacedolezal.cz
http://www.sanacedolezal.cz

Od roku 1996 se úspěšně zabýváme, v rámci celé ČR, 
opravami a výškovou regulací kanalizačních poklopů a ostatních 
armatur v komunikacích, dále bezvýkopovými opravami 
kanalizačních šachet, stok, objektů ČOV, vodáren a dalších 
objektů v oblasti vodního hospodářství. Základním pilířem 
úspěchů naší firmy je úzká spolupráce s firmou HERMES 
Technologie s.r.o. Praha, která je dodavatelem námi používaných 
materiálů ERGELIT a technologií na jejich zpracování.

JAST s.r.o.
Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí
3 +420 494 383 181 5 +420 494 383 181
U jast@jast-dz.cz
http://www.jast-dz.cz

Firma JAST s.r.o.  dodává kompletní svislé a vodorovné 
dopravní značení, zařízení pro bezpečnost silničního provozu 
a informačně orientační systémy. Provádíme montáže 
zpomalovacích prahů, dopravních zrcadel a zajišťujeme uzavírky 
silnic včetně provádění objízdných tras. Dále nabízíme nákladní 
autodopravu, prodej barev a plastové materiály na VDZ. 
Zajišťujeme sůl pro chemické ošetření vozovek v zimě včetně 
zimní údržby.

KOBIT, spol. s r.o.
Konechlumská 1100, 506 01 Jičín 
3 +420 493 546 434 5 +420 493 522 974
U pn@kobit.cz 
http://www.kobit.cz

Výrobce strojů pro údržbu a opravy silnic, komunální techniky, 
bitumenové techniky a transportní techniky pro přepravu 
asfaltu,   chemických látek, topných olejů a pohonných hmot. 
Čištění měst, svoz odpadu. Na všechny naše výrobky je zajištěna 
nepřetržitá servisní služba.
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KONSTRUKCE Media, s.r.o.
Thámova 18, 180 00 Praha 8-Karlín
3 +420 724 365 943 5 +420 224 817 994
U sirovatka@konstrukce-media.cz
http://www.silnice-zeleznice.cz

Časopis Silnice Železnice je odborný časopis se zaměřením 
na odborné a technické informace, související s rozvojem 
dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. 
Seznamuje čtenáře s nejnovějšími trendy v oboru stavebnictví v 
širších technických a ekonomických souvislostech. Jeho cílovou 
skupinu tvoří stavební firmy, projektanti, výrobci ocelových 
a betonových konstrukcí, dodavatelé stavebních materiálů, 
podnikatelé, obchodníci, bankovní ústavy a taktéž i reklamní a 
marketingové agentury. Výrazněji se specializuje na segment 
mostních konstrukcí a tunelů.

Krajská hosp. komora Pk
nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
3 +420 466 658 002 5 +420 466 613 491
U sodomka@khkpce.cz
http://www.khkpce.cz

Konzultace a poradenství, ověřování a certifikace, 
mimosoudní řešení sporů, odborné vzdělávání, registry firem a 
produktů, aktivní podpora podnikání.

Krajské ředitelství policie PK
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
3 +420 974 561 111
U pu.uzemniodbor@pcr.cz
http://www.policie.cz

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní 
sbor. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost 
osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné 
činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly 
na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, 
předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, 
které jsou součástí právního řádu České republiky.

KUBOVÝ s.r.o.
Vysokomýtská, 565 01 Choceň
3 +420 777 291 325 5 +420 465 473 549
U kubovy.milan@unet.cz
http://http://www.kubovy-jeraby.cz/

Naše firma Kubový s.r.o. působí v podnikatelské oblasti 
od roku 1998 a nabízí autojeřábnícké práce za pomocí strojů 
Leibher, Demag a Tatra. Také nabízíme mezinárodní autodopravu 
a pronájem plošin.
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MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec n. Orlicí
3 +420 494 544 554 5 +420 494 544 524
U muthsam@madosmt.cz
http://www.madosmt.cz

Společnost MADOS MT s.r.o. byla založena v prosinci 1998. 
Hlavní náplní společnosti je výstavba a rekonstrukce mostních 
objektů, sanace betonových konstrukcí, výstavba dopravních 
staveb, zádržné sytémy, dopravní značení, projekce dopravních 
staveb a inženýrské geodézie.

MINGAU s.r.o.
Holzova 1232/136, 627 00 Brno
3 +420 548 426 511
U info@mingau.cz
http://www.mingau.cz

Obchodní společnost - prodej a servis nakladačů PAUS a 
minibagrů EUROCOMACH.

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště 
3 +420 466 797 911
U miros@miros-pce.cz
http://www.miros-pce.cz 

Stavby silnic, údržba. Stavby a údržba železnic. Stavby mostů 
a jiné speciální stavby. Nákladní silniční doprava a mechanizace. 
Těžba písku a recyklace stavebních materiálů.

M – SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03  Pardubice
3 +420 495 842 111 5 +420 495 214 526
U reditelstvi@msilnice.cz
http://www.msilnice.cz

Společnost M-SILNICE a.s. je jednou z největších společností 
ryze českého kapitálu v oblasti silničního a mostního 
stavitelství v České republice. Jedná se o společnost s více než 
padesátiletou tradicí. Realizuje výstavbu a rekonstrukce všech 
typů komunikací, mostní stavby monolitické a prefabrikované, 
vodohospodářské stavby, ekologické stavby, rekultivace, 
montáž protihlukových stěn, pozemní stavby. Vyrábí a dodává 
asfaltové směsi, drcené kamenivo, betonové směsi, betonové, 
železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty.

MAJETKOVÁ a.s .

M A J E T KOV Á a . s .

MAJETKOVÁ a.s .

www.miros-pce.cz

MAJETKOVÁ a.s .
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MTM Tech, s.r.o.
Janovská 375, 109 00 Praha 10
3 +420 602 668 538 5 +420 272 083 375
U votava@mtmtech.cz
http://www.mtmtech.cz

Dodavatel mechanizace a podvozků pro údržbu komunikací 
a zelených ploch.

Muzeum starých strojů  
a technologií
Betlém 506, 564 01 Žamberk
U muzeum@starestroje.cz
http://www.starestroje.cz/

Naše muzeum mimo hlavních činností jako jsou sběratelství 
historické techniky, renovace exponátů ve sbírkách, prezentace 
exponátů veřejnosti, zapůjčování exponátů na různé akce vyvíjí 
množství činností vedlejších, kterými podporuje svoji hlavní 
muzejní činnost.

NAPA TRUCKS spol. s r.o.
Semtín 100, 533 53 Pardubice
3 +420 464 628 621 5 +420 464 628 640
U info@napa-daf.cz
http://napa-daf.cz

Společnost NAPA TRUCKS spol. s r.o byla založena v roce 
1998 jako prodejní a servisní organizace pro vozidla holandské 
automobilky DAF. Do roku 1998 byla 6 let tato činnost 
prováděna sdružením fyzických osob. Za rok 2002 jsme obdrželi 
titul “Excellent dealer” za nejlepší výsledky v tomto roce. V 
prosinci 2004 jsme získali certifikát ISO 9001 a v prosinci 2005 
certifikát ISO 14001. Od roku 1998 až do dnes jsme dodali 
svým zákazníkům přes 2200 nákladních vozidel značky DAF. Od 
roku 2011 jsme prodejní a servisní dealer také vozidel TATRA 
PHOENIX. Těšíme se na Vás na našich provozovnách v Moravské 
Třebové a v Jeřmanicích u Liberce.

PAS Zábřeh na Moravě a.s.
U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh
3 +420 583 499 221 5 +420 583 499 299
U keprtz@pas-zabreh.cz
http://www.pas-zabreh.cz/

Akciová společnost zaměřená na kompletní servis a opravy 
nákladních, užitkových a osobních vozidel všech značek, na 
opravy motorů a čerpadel, převodových skříní a kabin. Provádíme 
přestavby vozidel, vyrábíme sklápěcí korby a opravujeme vozidla 
po haváriích.
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Prodin a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 
3 +420 466 791 535
U info@prodin.cz
http://www.prodin.cz

Firma Prodin a.s. Pardubice je projekční, inženýrská a 
konzultační společnost, která působí na trhu od roku 2002. Je 
to moderní, dynamická a komunikativní firma založená na úzké 
spolupráci s objednateli prací a na vstřícném jednání s orgány 
státní správy a samosprávy.

Regionální rozvojová agentura 
Pardubického kraje
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
3 +420 466 053 911 5 +420 466 053 910
U info@rrapk.cz

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje 
podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti 
strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které 
mají vazbu na regionální rozvoj.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl
3 +420 731 132 899 5 +420 461 651 350
U martin.marecek@saint-gobain.com
http://www.sg-adfors.com/cz

Koncern Saint-Gobain je světovým lídrem na trzích Habitat 
a trzích stavebních materiálů. Navrhuje, vyrábí a distribuuje 
stavební materiály, které poskytují inovativní řešení se zaměřením 
na klíčové problémy naší doby: hospodářský růst, úsporu energie 
a ochranu životního prostředí. Výsledky roku 2012: obrat EUR 
43,2 miliardy. Saint-Gobain působí v 64 zemích a má téměř 193 
000 zaměstnanců. Pro více informací o koncernu Saint-Gobain 
navštivte www.saint-gobain.cz

SaM silnice a mosty Litomyšl 
a.s.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
3 +420 461 612 315 5 +420 461 614 645
U sam@lit.cz
http://www.sam-lit.cz

Od svého založení v roce 1992 je firma SaM silnice a mosty 
Litomyšl zaměřena na provádění dopravních staveb. Jako 
spousta dalších firem si i ta naše prošla určitým vývojem a v roce 
1997 se původní SaM silnice a mosty Litomyšl s.r.o. v rámci 
obchodní politiky získávání zakázek transformoval na SaM silnice 
a mosty Litomyšl a.s.. Rekonstrukce, opravy vozovek a mostů 
byly hlavní činností od prvních let existence firmy. Vedení firmy 
se podařilo zabezpečit zavedení moderních technologií v oblasti 
mostních staveb Firma je držitelem certifikátů  QMS, EMS i SM 
BOZP. Předpokládáme, že i nadále budou nejvýznamnějšími 
objednateli jednotlivé správy ŘSD, SÚS, města a obce.
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Scania Czech Republic, s.r.o.
Chrášťany 186, 252 19 Rudná u Prahy
U petr.smola@scania.cz
http://www.scania.cz

Scania Czech Republic s.r.o. je dceřinná společnost 
významného švédského výrobce nákladních vozidel SCANIA 
CV AB, a je výhradním zástupcem této značky na českém trhu. 
Scania na českém trhu nabízí kompletní řadu těžkých nákladních 
automobilů všech konfigurací (od 4x2 po 8x8), autobusy a 
průmyslové a lodní motory. Samozřejmostí je rozsáhlá servisní 
síť s 18 servisními středisky v ČR, rozsáhlý soubor služeb včetně 
možnosti financování sesterskou společností Scania Finance. 
Více informací o vozidlech a produktech společnosti Scania 
naleznete na www.scania.cz

Sdružení - Josef Ressel
3 +420 774 147 306
U dasa.hyksova@europr.cz
http://www.ressel.cz

Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI je věnován rodákovi 
z Chrudimi, lesníkovi a tvůrci mnoha vynálezů, z nichž 
nejvýznamnější je VYNÁLEZ LODNÍHO ŠROUBU. Poprvé jej 
otestoval na řece Krka, ve zdokonalování svého vynálezu 
pokračoval v Terstu. V roce 1827 získal patent, ale po nehodě 
mu byly další pokusy zakázány. Zemřel bez jakéhokoli uznání. 
Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala 
Americká akademie věd ve Washingtonu.

SKANSKA a.s.
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha - Chodov
3 +420 466 009 711 5 +420 466 009 712
U jaroslav.richter@skanska.cz
http://www.skanska.cz

Jsme jedna z nejvýznamějších stavebních a developerských 
společností. Stavíme pro veřejný i soukromý sektor dopravní 
stavby - silnice, železnice, mosty a vodohospodářské stavby.

Smart Construct Technologies 
s.r.o.
Na Florenci 31, 110 00  Praha 1
3 +420 603 805 070
U planansky@smartconstruct.eu
http://smartconstruct.eu

Zaměřujeme se na úsporná a výrazně efektivní řešení 
pro stavebnictví. Do České republiky přivážíme technologie, 
ověřené ze zátěžových provozů v zahraničí, a poskytujeme k nim 
odborný servis v českém jazyce. Odborně posoudíme a následně 
garantujeme vhodnost použitého řešení. Naším partnerem jsou 
zejména developeři pozemních komunikací, spolupracujeme ale 
i na řešení řady menších projektů (golfová a fotbalová hriště, 
jízdárny, úpravy lesních cest pro průjezd těžké techniky apod.)
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SONS ČR
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
3 +420 221 462 442 5 +420 221 462 461
U dudr@sons.cz
http://www.sons.cz/bariery

Občanské sdružení s celostátní působností Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. SONS ČR hájí a 
prosazuje zájmy zrakově potižených v ČR.  Sdružuje více jak 
10.000 členů. Navazuje na tradici domácího hnutí nevidomých. 
Je členem Světové a Evropské organizace nevidomých. 
Založila obecně prospěšné společnosti: Tyfloservis, Pobytové 
rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina a TyfloCentra.

SOVIS CZ a.s.
Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
3 +420 495 000 510 5 +420 495 530 322
U info@sovis.as
http://www.sovis.as/

SOVIS CZ, a.s. se sídlem v Hradci Králové je ryze česká 
stavební společnost. Firma se zaměřuje na oblasti dopravních 
staveb a inženýrských staveb. Zaměstnává 108 zaměstnanců a 
dosahuje ročního výkonu: 0,5 mld CZK.

SPOLEČNOST PRO ROZVOJ  
SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
3 +420 224 109 452
U info@rozvojsilnic.cz
http://www.rozvojsilnic.cz

Posláním Společnosti pro rozvoj silniční dopravy je hledání 
progresivních a efektivních řešení směřujících k odstraňování 
problémů, nedostatků a negativních vlivů ve vztahu k přípravě, 
výstavbě, údržbě a provozu na silnicích a dálnicích v České 
republice a k optimalizaci naší silniční dopravy jako celku.

Správa a údržba silnic Pk 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
3 +420 466 052 711 5 +420 466 052 735
U jiri.horak@suspk.cz
http://www.suspk.cz

Krajská příspěvková organizace zřízená pro správu a údržbu 
silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Komerční činnost - 
kompletní servis v oblasti oprav a údržby silničních staveb.
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STAKO společnost s ručením 
omezeným
Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové
U stakohk@stakohk.cz
http://www.stakohk.cz

STAKO společnost s ručením omezeným byla založena v roce 
1991 pracovníky hradeckého střediska s. p. TAKO-Průmstav 
Pardubice. Jednatelem společnosti STAKO se stal Ing. Petr 
Kulda. Od svých počátků působí stavební společnost STAKO jako 
generální dodavatel občanských a bytových staveb. Ve velké 
míře se zabývá jejich rekonstrukcí, adaptací a modernizací. Mezi 
další své činnosti společnost STAKO řadí výstavbu inženýrských 
a ekologických projektů.

Strabag a.s.
Odštěpný závod Ostrava, oblast západ
Kladská 1182, 500 03 Hradec Králové
3 +420 495 768 255 5 +420 495 768 256
http://www.strabag.cz

Dálnice, silnice, zpevněné plochy. Výstavba tunelů.  Výstavba 
a rekonstrukce mostů. Sportoviště a zařízení pro volný čas. 
Vodohospodářské stavby. Ekologické stavby. Železniční stavby  
Zajišťovací a ochranné stavby. Výstavba vedení a kanalizací. 
Letiště a ostatní plochy.

TATRA, a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
3 +420 556 494 415 5 +420 556 493 284
http://www.tatra.cz

Výrobce plněpohonných těžkých terénních automobilů.

Transtechnik CS spol. s r.o.
Průběžná 80b, 100 00 Praha
3 +420 274 812 221 5 +420 274 814 287
U info@transtechnik.cz
http://www.transtechnik.cz

Společnost Transtechnik CS spol.s.r.o., založená v roce 1992, 
se orientuje na prodej a servis manipulační, speciální a stavební 
techniky, dále pak pronájem této techniky a školení obsluh 
manipulační techniky. V oblasti stavebních a speciálních strojů 
nabízí Transtechnik CS, spol. s r. o., kompletní sortiment značky 
VERMEER, jež má svůj mateřský závod v Iowě ve Spojených 
státech amerických, dále dodává kompaktní recyklační drtiče 
stavebního materiálu RED RHINO  a také výrobky AUSA. V oblasti 
manipulační techniky zastupuje společnost Transtechnik CS, spol. 
s r. o., značku CLARK a CROWN amerického výrobce manipulační 
techniky a dodává rovněž stroje na úpravu ledových ploch – rolby 
od italského výrobce značky WM. Nabízíme svým zákazníkům 
nejen špičkovou techniku, ale i zprostředkování, financování, 
možnost výhodného leasingu, pohotový servis, pronájem techniky 
a v případě potřeby odbornou poradenskou službu.
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Unikont Group s.r.o.
Služeb 609, 108 00 Praha 10
3 +420 724 285 133 5 +420 272 700 602
U j.hrouda@unikont.cz 
http://www.unikont.cz

Společnost Unikont Group s.r.o. dodává techniku na celoroční 
údržbu komunikací. Na českém a slovenském trhu výhradně 
zastupuje významné světové výrobce komunální techniky jako je 
dánský producent techniky na zimní údržbu komunikací EPOKE 
nebo německé značky Multicar a HAKO. Společnost Unikont 
nabízí též kompletní úpravy podvozků pro využití v komunální 
sféře. Druhá skupina sortimentu společnosti obsahuje kompletní 
zastoupení profesionální techniky na vnitřní úklid průmyslových 
a obchodních prostor.

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95, 532 10 Pardubice
3 +420 466 036 509 5 +420 466 036 094

Dopravní fakulta Jana Pernera poskytuje komplexní vzdělání 
v oblasti dopravy, s cílem připravit odborníky pro soukromé 
i státní dopravní společnosti a podniky; výrobní, stavební i 
obchodní firmy; výzkumné a projektové organizace; státní správu 
i školství.

VARS BRNO a.s.
Kroftova 80c, 616 00 Brno
3 +420 515 514 143
U info@vars.cz 
http://www.vars.cz

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní 
a chytrá řešení v oblasti ITS (Intelligent Transport Systems), pro 
oblast hospodaření s pozemními komunikacemi (Road Asset 
Management) a správy majetku založeného na GIS (Geographic 
Information System) a poskytuje také související CAD systémy 
a IT infrastrukturu.  V oblasti GIS a CAD nabízí VARS BRNO a.s. 
akreditované i neakreditované kurzy a uživatelské semináře. 
Školení pořádá v prostorách vlastního školicího střediska v 
moderních výukových prostorách se zajímavým zázemím, 
dostatečnou kapacitou a odpovídající technikou pro konání 
specializovaných kurzů i seminářů.
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SŠS a VOŠS  Vysoké Mýto 
Komenského 1, 566 19 Vysoké Mýto 
3 +420 465 420 314 5 +420 465 424 710
U skola@stavebniskola.cz
http://www.stavebniskola.cz

Vyšší odborná škola stavební poskytuje v současné době 
nejvyšší stupeň vzdělání dostupný na vysokomýtsku. Absolvent 
získá titul Diplomovaný specialista (DiS). Systém vzdělávání je 
stejný jako na vysoké škole. Absolventi poté mohou pokračovat 
za zvýhodněných podmínek (zkrácení doby studia) v některém z 
bakalářských studijních programů nabízených Fakultou stavební 
Technické univerzity v Ostravě.
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DOPRAVNÍ 
KONFERENCE
www.dopravnikonference.cz

garanti akce:

pořadatelé akce: odborní garanti

hlavní partneři:

partneři:
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www.ressel.cz

ČESKÝ VYNÁLEZCE, 
KTERÝ ZMĚNIL SVĚT
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www.masa-agency.cz

Máša agency s.r.o.
Třída Míru 71
530 02 Pardubice

marketing agency

PROMOTION 

ENTERTAINMENT
EVENTS MODELING

ADVERTISING 
PRINT & DTP

tel.:  +420 731 441 340
e-mail:  produkce@masa-agency.cz

DOPRAVNÍ 
KONFERENCE
www.dopravnikonference.cz

SILNIČNÍ 
VELETRH
www.silnicniveletrh.cz

REPREZENTAČNÍ PLES 

SILNIČÁŘŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
lékařů, zdravotníků a záchranářů Pardubického kraje
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