
Slovo prezidenta PIARC

Je mi potěšením vás pozvat na XXVII. světový silniční kongres PIARC, který se uskuteční v hlavním 
městě České republiky Praze. Kongres proběhne v Kongresovém centru od 2. do 6. října roku 2023.
Jeho tématem je „Praha 2023 – spolu znovu na cestě“, což je velmi příhodné vzhledem k pandemii, 
která nás na dlouho od sebe odloučila.
Rozvoj a ekonomický růst jsou předpoklady prosperity zemí. Pandemie a výzvy související s nutností 
zohlednit aspekty systémové odolnosti ve výstavbě a údržbě silniční infrastruktury nás přiměly opustit 
pragmatismus takového přístupu. Náš přístup by měl zahrnovat sociální cíle a měl by směřovat 
ke snižování chudoby a prosazování inovací vedoucích ke zvyšování kvality života. Silniční infrastruktura 
se jako veřejný statek ukázala být v průběhu let mocným nástrojem ve zvyšování kvality života a podpo-
ře sociální soudržnosti. K dosažení požadovaných cílů v oblasti udržitelnosti je ovšem nutný integrovaný, 
kooperativní a inkluzivní proces.
Je důležité, aby rozvinuté a rozvíjející se země spojily síly, přijaly odpovědnost za naše společné cíle 
udržitelného rozvoje a soustředily se na snižování chudoby ve světě. Silniční infrastruktura vždy hrála 
ústřední roli v podpoře sociálně-ekonomického rozvoje společnosti.
Světová silniční asociace stojí od svého vzniku v čele snah o propojování zástupců silničních asociací, 
specialistů a odborníků z celého světa. Na svých kongresech podporuje výměnu znalostí, zkušeností 
a posilování vazeb mezi různorodými členskými skupinami. I když se Světová silniční asociace běžně 
řídí strategickým plánem pro daný cyklus, vždy je jejím hlavním cílem mezinárodní spolupráce a sdílení 
technologií. 

2.–6. října 2023

www.wrc2023prague.org
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Slovo předsedy České 
silniční společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,
významnou událostí roku 2023 bude konání Světového 
silničního kongresu pořádaného v Praze. Česká silniční 
společnost, jejíž vznik se datuje do roku 1934, s významnou 
podporou Ministerstva zahra- ničních věcí, hlavního města 
Prahy a bývalého premiéra A. Babiše, vyvinula mimořádné 
úsilí o získání této akce a s ní spojeného ocenění dlouholeté 
práce českých odborní- ků a jejich zkušeností v oboru 
dopravní infrastruktury.
Samotná akce, které se účastní okolo 3 000–5 000 delegátů 
vesměs ze zahraničí, představuje nejnovější trendy a tech- 
nologie z oboru silniční dopravy. Během zasedání v Praze 
proběhne i tzv. ministerské setkání, kterého se zúčastní 
ministři dopravy ze všech členských zemí asociace, kterých 
je téměř 130 a budou zde sdílet svoje postřehy a výzvy 
v modernizaci jejich národní silniční infrastruktury.
Česká silniční společnost si od projektu neslibuje pouze 
prestiž a šanci potkat se s nejlepšími odborníky světa v Praze, 
ale i příležitost pro restart či renesanci silničního odvětví 
u nás. Doufám, že projekt a aktivity s ním spojené navrátí 
odvětví významnou pozici v očích široké veřejnosti a přiláká 
mladé lidi, žáky a studenty zpátky do oboru. Infrastruktura 
je naprosto klíčová pro společenský a ekonomický rozvoj 
státu a Česká silniční společnost se na něm chce aktivně 
podílet. I proto její představitelé hodlají oslovit nejen klíčové 
technické vysoké školy u nás a na Slovensku, ale začít již 
o stupeň níže, u škol středních a u odborných učilišť.
Těším se na setkání v Praze!

Petr Mondschein

Slovo ministra

Vážení zástupci silničního a dopravního odvětví, 
je mi velkou ctí navázat na práci mých před-
chůdců a pozvat Vás na Světový silniční kongres, 
který se bude konat v roce 2023 v Praze.
Jako ministerstvo věříme, že infrastruktura je naprosto 
klíčová pro společenský a ekonomický rozvoj a cítíme jako 
svou povinnost se na jejím růstu, lokálním a globálním, 
aktivně podílet.
Věříme, že se WRC v Praze stane platformou pro vznik 
nových projektů, pro započetí konstruktivních debat a pro 
implementaci nových inovativních přístupů k mobilitě
na silnicích.
Česká republika je hrdá, že se na projektu může, hostitel- 
stvím a odbornými příspěvky, podílet a těšíme se na Vaši 
návštěvu v Praze, která již po staletí inspiruje vědce, průmysl- 
níky či umělce.
Chtěl bych Vás ujistit, jménem svým, jménem českého 
průmyslu, českého akademického světa a zástupců státu, 
že uděláme maximum proto, aby byl kongres úspěšný 
a přínosný pro všechny zainteresované strany.
Těším se na viděnou v Praze!

Martin Kupka

Mezi hlavní témata aktuálního cyklu patří mimo jiné: 
 • správa silnic,
 • mobilita,
 • odolná infrastruktura,
 • bezpečnost a udržitelnost.

V rámci programu kongresu budou prezentovány výsledky 
práce 24 komisí a pracovních skupin PIARC a proběhne 
rovněž řada specializovaných seminářů a workshopů, 
zaměřených na zásadní témata současnosti i budoucnosti, 
a velká výstava, na které se představí silniční správy, výrobci 
a dodavatelé zařízení a služeb, poradci a další organizace 
spojené se silnicemi. Kongres uvítá několik ministrů, kteří 
představí své pohledy na současnost i budoucnost silnic 
a silniční dopravy.
Vyzýváme také odborníky z celého světa, vědce, výzkumníky, 
ale i lidi z praxe, aby v rámci mezinárodní výzvy k předkládání 
příspěvků představili své práce a představy o technických, 
sociálních a ekonomických nejlepších postupech v silničním 
odvětví.

Světový silniční kongres bude znamenat návrat k osobním 
setkáním a delegátům tak nabídne jedinečnou příležitost 
k zasvěceným diskusím o současných trendech a výzvách 
v oblasti silnic a silniční dopravy na celém světě.
Jménem Světové silniční asociace mi dovolte vyjádřit velké 
poděkování vládě České republiky za její úsilí při pořádání 
a organizaci kongresu a za její snahu, aby akce byla úspěšná.
Poznamenejte si připravovaný kongres do svých diářů 
a těším se na setkání s vámi v Praze v příštím roce.

Nazir Alli
prezident PIARC



Světová silniční asociace
Asociace PIARC byla založena 
v roce 1909 v Paříži jako nepolitické 
a neziskové sdružení s cílem 
organizovat výměnu zkušeností 
v oblastech souvisejících 
s problematikou silnic a silniční 
dopravy. Členství ve Světové 
silniční asociaci PIARC získávají 
představitelé vlád členských zemí, 
jejich národních a regionálních 
správ, organizace a instituce (jako 
kolektivní členové – to je i případ 
České silniční společnosti), 
a individuální členové asociace.

Československo se stalo 
členem asociace v roce 1921
V čele asociace je její prezident (volený na období 4 let – v současné době 
je jím od roku 2022 Nazir Alli), organizační činnosti řídí Výkonný výbor. 
Generálním tajemníkem je Patrick Malléjacq. Asociace má sídlo v Paříži.

Struktura PIARC
Rada  

Světové silniční asociace

Výkonný výbor

Výbor pro strategické plánování Výbor pro financováníVýbor pro komunikaci

Národní komitéty

Členská základna

V současné době má asociace 
124 vládních členů

Ing. Luděk Sosna, Ph.D. 
první delegát 

Hlavní cíle

PIARC

Napomáhá 
při zřizování Národních komitétů 
v členských zemích. Národní komi-
téty přispívají k šíření výstupů PIARC, 
organizují činnosti jako jsou odborná 
setkání, konference a semináře. Český 
národní komitét vystupuje od roku 
1993 jako jeden ze dvou následovníků 
Československého národního komitétu 
ustanoveného a schváleného v roce 
1938, který se zařadil mezi nejstarší 
národní komitéty PIARC.

Organizuje 
ve spolupráci s vládními členy 
 • každé čtyři roky Světové silniční 

kongresy,
 • každé čtyři roky Mezinárodní zimní 

silniční kongresy.

Zpracovává 
Strategické plány pro období mezi 
Světovými silničními kongresy, včetně 
návrhu dílčích strategických témat. Pro 
jejich řešení ustavuje Technické výbory 
a pracovní skupiny. Výsledky řešení 
včetně plnění Strategického plánu 
jsou prezentovány vždy na konci čtyřle- 
tého období na Světovém silničním 
kongresu.

Světový silniční 
kongres v roce 
2023 se bude konat 
v Praze už podruhé 
V roce 1971 se konal v Praze XIV. Světový 
silniční kongres (viz foto z významného 
dne), kdy konání kongresu navštívil 
prezident Ludvík Svoboda.
Získání pořadatelství je pro Českou re- 
publiku velkým vyznamenáním, neboť 
jsme jednou ze čtyř zemí, kde se bude 
konat světový silniční kongres podruhé 
(Francie – Paříž, Belgie – Brusel, Mexico 
– Mexico City, Česká republika – Praha).

Reprezentace České republiky

Ing. Petr Mondschein, 
Ph.D.
předseda České silniční 
společnosti

Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Národního komitétu PIARC 
a člen Výkonného výboru

„Hlavní misí asociace PIARC je rozvoj mezinárodní spolupráce 
a podpora rozvoje v oblasti silnic a silniční dopravy.“

LOGO XIV. SVĚTOVÉHO  
SILNIČNÍHO KONGRESU



Cíl kongresu – „Najděme společné priority 
a spolupracujme!“

Česká silniční společnost – 
Odborný garant projektu a organizátor

Česká silniční společnost z.s. 
je dobrovolná, odborná a nezávislá 
organizace inženýrů, techniků, 
studentů, dělníků a ostatních 
odborníků silničního hospodářství 
s působností na území Čech, 
Moravy a Slezska. Těžištěm činností 
České silniční společnosti je práce 
poboček a odborných sekcí.

Založena v roce 

1934
pod názvem „Silniční společnost“.

Člen Českého svazu vědecko- 
technických společností, Sdružení 
pro výstavbu silnic, Český svaz 
vědeckotechnických společností 
z. s. Slovenská cestná spoločnost, 
Polski Kongres Drogowy a Magyar 
Közút.

Odborné sekce

Správa a údržba komunikací, 
Silniční a městské dopravní 
inženýrství, Cementobetonové vo- 
zovky, Asfaltové vozovky, Povrchové 
vlastnosti vozovek, Silniční tunely, 
Zemní práce, Bezpečnost silničního 
provozu, Silniční mosty.

„Oblast vzdělávání 
se nemůže dál rozvíjet 
a specializovat bez 
průmyslu a moderní 
průmysl potřebuje 
kvalifikované 
a vysokoškolsky vzdělané 
odborníky – pojďme setkat 
v Praze.“

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky aktivně podporují snahu o vytvoření 
platformy pro spolupráci akademického sektoru a zástupců průmyslu. 
Představitelé obou ministerstev příslíbili svou osobní účast na kongresu 
v roce 2023.

 • 6 významných univerzit bude pozváno, v roli vystavovatelů, na kongres v Praze 
a vyzváno k nominaci nejlepších studentů k aktivní účasti a k prezentaci jejich 
projektů a cílů.

 • Uvědomujeme si, že propagace silničního odvětví musí začít již od škol 
středních, proto připravujeme koncept jejich oslovení a projekt, který 
představíme krajům, jakožto zřizovatelům, a MŠMT, které bychom rádi 
zapojili do koordinace a strategického plánování této aktivity.

 • Nejnovější technologické trendy a strategické plány budou prezentovány 
lokálními a mezinárodními experty z akademického a soukromého sektoru.

 • Naším cílem je oslovit s konceptem propojení akademického a průmyslového 
světa i další země.

 • Vytvoření aktivní diskuze a spolupráce mezi těmito sektory považujeme 
za klíčový předpoklad pro další rozvoj silničního odvětví u nás a ve světě.

Činnost

Odborné akce, Publikační činnost, 
Tvorba a připomínkování norem, záko- 
nů a vyhlášek, Vzdělávání, Mezinárodní 
spolupráce, Popularizace oboru.

Pravidelné akce

Geotechnické dny, Správa a údržba 
silničních komunikací, Dopravně 
inženýrské dny, Pozemní komunikace, 
Cestářské rodeo, Asfaltové vozovky, 
Silniční konference, Soutěž disertač- 
ních prací.

Časopis

Silniční obzor vydávaný od roku 1922.



Registrace

Včasný nákup 
(online) 

Standardní  
cena

Nákup  
v místě

Členové PIARC 900 EUR 1,000 EUR 1,200 EUR

Nečlenové 1,000 EUR 1,150 EUR 1,400 EUR

Snížený registrační poplatek (země s nízkým 
a nižším středním příjmem) 500 EUR 600 EUR 700 EUR

Jednodenní registrace 400 EUR 475 EUR 550 EUR

Accompanying persons 300 EUR 400 EUR 500 EUR

Registrační poplatek zahrnuje 
(registrační poplatek pro delegáty a snížený poplatek)
 • Vstupné na zahajovací a závěrečný ceremoniál
 • Uvítací recepce
 • Interdisciplinární přednášky
 • Všechny vědecké a technické semináře
 • Vstupné na výstavu
 • Technické exkurze
 • Slavnostní večeře

Včasný nákup lze provést od října 2022 do 31. března 2023



Prague – vše na dosah ruky
Díky nově zrekonstruovanému a plně vybavenému kongresovému 
centru, z něhož je to do centra města jen 5 minut metrem s jízdenkou 
zdarma v rámci kongresové akreditace, nabízí Praha pro všechny 
delegáty Světového silničního kongresu maximální pohodlí. 

CORINTHIA HOTEL TOWERS

5 MINUT METREM DO CENTRA

STANICE METRA VYŠEHRAD

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA

ORGANIZÁTOR C-IN

Kongresové centrum Praha
Kongresové centrum Praha je jednou z dominant města s nádherným 
výhledem na pražské panorama. Kapacita prostor umožňuje konání 
akcí až pro 9 300 účastníků ve více než 50 sálech, saloncích a jednacích 
místnostech různých velikostí. V rámci rekonstrukce dokončené v lednu roku 
2018 byla budova s dlouholetou tradicí v konání nejrůznějších mezinárodních 
akcí a zasedání vybavena nejmodernějšími technologiemi. 
Díky svému původnímu účelu upomíná na nedávnou historii východní Evropy. 
Budova, původně pojmenovaná Palác kultury, sloužila od svého otevření 
v roce 1981 především ke konání sjezdů komunistické strany, včetně toho 
posledního v roce 1989. Stavba tak reprezentuje dědictví, které utvářelo historii 
postkomunistických evropských zemí, ale současně zaručuje nejvyšší kvalitu 
konferenčních služeb. 
Díky své poloze je Kongresové centrum snadno dostupné ze všech hotelů 
ve městě. V dochozí vzdálenosti do 5 minut se navíc nacházejí dva hotely 
s celkovou kapacitou přes 800 pokojů.

Výhody místa konání

 • Vysoká flexibilita umožňující pořádá-
ní akcí všech velikostí. 

 • Poloha u stanice metra Vyšehrad jen 
5 minut od stanice Muzeum v centru 
města. 

 • Pražské mezinárodní letiště je vzdále-
no asi 15 km. 

 • V bezprostřední blízkosti se nacházejí 
dva velké hotely – Corinthia Hotel 
Prague a Holiday Inn. 

 • Kongresový sál s maximální kapaci-
tou 2 764 osob. 

 • Výstavní prostory o rozloze 13 000 m2. 
 • Celkem je k dispozici 24 přednáško-

vých sálů a 50 salonků a jednacích 
místností. 

 • Nejmodernější technické a audiovi-
zuální vybavení. 

 • Vlastní cateringová společnost 
uznávaná jako nejlepší v České 
republice. 

 • Prostorné foyery vhodné pro 
rozsáhlé výstavy s neopakovatelnými 
panoramatickými výhledy na Prahu 
včetně Pražského hradu, Vyšehradu 
a Starého Města.

HOLIDAY INN 



Ubytování
Praha nabízí špičkové služby 
za přijatelné ceny. Hotely a další 
ubytovací zařízení, jež byly většinou 
vybudovány v posledním desetiletí, 
poskytují více než 100 000 lůžek 
a služby nejvyšší kvality. 

Vybírat lze ze všech kategorií 
ubytování, od malých půvabných 
boutique hotelů, přes luxusní hotely 
v historických palácích, mezinárodní 
hotelové řetězce či ubytování typu 
Bed & Breakfast, až po ubytovny pro 
studenty. 

Ze kteréhokoliv hotelu v blízkosti 
stanice metra se do pražského 
Kongresového centra dostanete 
městskou dopravou do 25 minut. 

HOTEL TYP KAPACITA VZDÁLENOST
MIN. CENA ZA 

JEDNOLŮŽKOVÝ 
POKOJ

CORINTHIA 5* 550 dochozí vzdálenost 190 €

HOLIDAY INN 4* 250 dochozí vzdálenost 160 €

RADISSON 5* 200 2 stanice metrem 220 €

RIVERSIDE HOTEL 5* 200 3 stanice metrem 200 €

HILTON 5* 791 4 stanice metrem 200 €

MARRIOTT 5* 293 3 stanice metrem 200 €

PANORAMA 4* 500 2 stanice metrem 140 €

YASMIN 4* 220 2 stanice metrem 160 €

OTAR/OYA 3* 80 1 stanice metrem 90 € 

BERANEK 3* 80 1 stanice metrem 95 €

IBIS WENCESLAS SQ. 3* 180 1 stanice metrem 100 €

ILF 3* 230 3 stanice metrem 95 €

KOLEJE PETRSKÁ 2* 100 4 stanice metrem 40 €

MASARYKOVA KOLEJ 2* 300 6 stanic metrem 40 €

HLÁVKOVA KOLEJ 2* 100 10 minut MHD 40 € 

KOLEJ CHODOV 2* 1 000 35 minut MHD 35 €

Slavnostní večeře

Průmyslový palác
Místní organizační výbor si dovoluje 
pozvat všechny delegáty 
do Průmyslového paláce. Rádi 
bychom zde představili českou 
kuchyni a kulturu a současně nabídli 
možnost setkat se s přáteli a kolegy 
v příjemné atmosféře této jedinečné 
stavby. Zároveň jde o příležitost 
navštívit místo, kde se Světový 
silniční kongres konal v roce 1971. 
Klenot secesní architektury 
zvaný Průmyslový palác se nachází 
v Holešovicích v Praze 7. Tento bohatě 
prosklený palác je jednou z prvních 
montovaných ocelových staveb 
v českých zemích i jednou z nejvý-
znamnějších secesních budov v Praze. 
Palác byl postaven jako výstavní prostor 
pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 
1891 podle projektu architektů Bedřicha 
Muenzbergera a Františka Prášila. 
Od té doby hostil velký počet meziná-
rodních veletrhů, výstav a dalších akcí.



Vítejte 
v dopravním uzlu
Praha je významným dopravním uzlem, 
s nímž udržují spojení všechny významné 
i nízkorozpočtové letecké společnosti. 
Z Prahy létá celkem 53 leteckých společ-
ností do 130 destinací v 52 zemích. 
Pražské mezinárodní letiště se nachází asi 
15 km západně od centra města, s nímž 
má dobré spojení hromadnou dopravou. 
Cesta do centra taxislužbou nebo hromad-
nou dopravou trvá 30 až 40 minut. Praha 
má také dvě železniční stanice napojené 
na mezinárodní železniční síť a mezinárod-
ní autobusové nádraží, vše v dosahu metra. 
Cestování v centru města je snadné a levné. 
Vše je v dosahu několika minut, případně 
snadno dostupné pěšky.

Jak se dostat do Prahy
Letecky
 • Praha je snadno dostupná ze všech 

významných evropských a světových 
měst. 

 • Do Prahy létá 130 přímých linek z celého 
světa. 

 • Letiště má dva terminály pro mezinárod-
ní lety: terminál 1 a 2. 

 • Létá sem řada nízkonákladových 
společností, ale i prvotřídní pravidelné 
linky

Vlakem
Praha má řadu železničních nádraží, 
přičemž mezinárodní vlaky nejčastěji 
zastavují na Hlavním nádraží, některé 
pak také na Nádraží Holešovice. Z obou 
nádraží dojedete pohodlně metrem 
(červená linka C) do Kongresového centra 
i do nedalekých hotelů u stanice Vyšehrad.

Autem
Vzdálenost od některých 
evropských měst:

Vídeň 300 km

Bratislava 328 km

Berlín 350 km

Frankfurt nad 
Mohanem

508 km

Budapešť 525 km

Krakow 540 km

Curych 694 km

Amsterdam 877 km

Paříž 1 035 km

Každý delegát Světového silničního 
kongresu obdrží zdarma jízdenky 
na městskou hromadnou dopravu 
(metro, autobusy a tramvaje) na dobu 
konání kongresu. Tyto jízdenky 
poskytlo hl. m. Praha v rámci podpory 
pražského pořadatelství Světového 
silničního kongresu.

1. 
Silniční okruh ko-
lem Prahy (SOKP): 
Běchovice – dálnice 
D1 – Slivenec + Řídicí 
centrum v Rudné

2. 
Část pražského 
městského okruhu 
Malovanka – Pelc 
Tyrolka (tunelový 
komplex Blanka)

3. 
Multifunkční 
operační středisko 
Malovanka v Praze

4. 
Stavba metra 
v Praze – linka D

8. 
Dálnice D35: úsek 
Opatovice nad 
Labem – Vysoké 
Mýto a dálnice D11: 
Hradec Králové – 
Jaroměř – Trutnov 
– česko-polská 
hranice

9. 
Velký městský 
okruh v Brně: úsek 
silnice č. I/42

10. 
Dálnice D1: úsek 
Říkovice – Lipník 
nad Bečvou 
– Ostrava česko-
-polská hranice 
a Národní dopravní 
informační centrum 
(NDIC) v Ostravě

11. 
Výstavba technicky 
náročné silniční in-
frastruktury v okolí 
Žiliny (Slovensko)

Technické exkurze


