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Pořádá :

Světová silniční asociace PIARC

www.piarc.org

Pořadatelská země :

Česká republika - Praha
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Trochu historie

Světová silniční asociace PIARC založena v roce 1909

jako neziskové a nepolitické sdružení s cílem organizovat výměnu zkušeností

v oblastech souvisejících s problematikou silnic a silniční dopravy.

V roce 2021 oslavila Česká republika 100 let členství ve strukturách

PIARC

V roce 2023 oslaví Česká republika 85 let od zřízení Českého Národního

komitétu PIARC

Národní komitéty – přispívají k šíření výstupů z činnosti asociace, organizují místní

aktivity jako jsou setkání, konference, semináře a vykonávají některé členské služby a

administrativní povinnosti ve svých zemích.
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Česká republika se konáním XXVII. Světového silničního kongresu v roce 2023 přiřadila ke třem

státům světa kde se konal, resp. bude konat, Světový silniční kongres dvakrát ve 115leté historii

trvání Světové silniční asociace PIARC. Těmito státy jsou Belgie (1910 a 1987), Francie (1908 a

2007) a Mexico (1975 a 2011) V případě Československa to bylo v roce 1971 a bude v roce 2023.

Československo již jednou hostilo Světový silniční

kongres v Praze. Bylo to v roce 1971 v době

hlubokého socialismu. Pořádání kongresu získalo

poměrně velkou podporu dedikovaných orgánů, o

čemž svědčí i skutečnost, že kongres navštívil

tehdejší prezident republiky generál Ludvík

Svoboda.

XIV. Světový silniční kongres Praha 1971
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Místo konání XXVII. Světového silničního kongresu:

Kongresové centrum Praha
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Naše přání :

• 5 000 delegátů ze 100 zemí 

• 25 národních pavilonů z celého světa

• Dominantní Česko-Slovenská vesnice

• Vysoká účast česko-slovenských 

odborníků

• Slunečný týden – tzv. babí léto 
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Co se nám doteď podařilo :

▪ Vytvořen přípravný výbor (LOC), který má více jak 50 členů a 13 pracovních 

týmů

▪ Uspořádáno zasedání Výkonného výboru PIARC (ExCom) v Praze

▪ Získána oficiální a finanční podpora od MD

▪ Získána oficiální a finanční podpora Hl. města Prahy

▪ Získána podpora od Svazu průmyslu a dopravy

▪ Získána podpora od Ředitelství silnic a dálnic

▪ Pořádání podpůrných virtuálních konferencí (Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, 

Plzeňský kraj)
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Co se nám doteď podařilo :

▪ Zpracován a vydán 1. cirkulář a další promo materiály

▪ Osloveny všechny ambasády spolupracující s ČR

▪ Osloveni osobním dopisem všichni zástupci členských zemí PIARC (první delegáti 

a předsedové národních komitétů – první výsledky této aktivity – k dnešnímu dni 

má 13 zemí zájem o národní pavilon

▪ Kongresová jednání a materiály budou tlumočeny do českého jazyka – podpora 

účasti čs. odborníků na kongresu
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Česko-Slovenská Vesnice

▪ Vytvořen koncept, který akcentuje český a slovenský průmysl, akademický svět a 

inovativní technologie

▪ 3 exkurze pro studenty

▪ „STAGE“ pro lokální a mezinárodní projekty

▪ Panelové debaty V4 či afrických zemí pro zhotovitele a investory

▪ Společenský a kulturní program

▪ Aktivní účast všech klíčových stakeholderů
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Výstavní plocha  - k dispozici 614 m2

166 míst k sezení

Česko-Slovenská Vesnice



Vědecký program a školy:

▪ ČR podalo nejvíce abstraktů příspěvků ze všech členský zemí PIARC

▪ Počet 81 je naprosto výjimečný, jsme podepsání pod více než 10% z celkového 

počtu 750 abstraktů
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Czech republic 81 Australia 29

Japan 60 Indonesia 29

France 47 UK 26

Italie 42 Mexico 23

Spain 41 Korea 22

Germany 37
Slovak

Republic
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Vědecký program a školy:

▪ ČR podalo nejvíce abstraktů příspěvků ze všech členský zemí PIARC

▪ Počet 81 je naprosto výjimečný, jsme podepsání pod více než 10% z celkového 

počtu 750 abstraktů
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▪ 10 vysokých škol diskutuje účast na WRC

▪ Aktuálně 16 SŠ a SOU plánuje účast na kongresu

▪ Začínáme úzce spolupracovat s CzechInvestem

▪ Klíčová je spolupráce se Sdružením pro výstavbu silnic a se Svazem dopravy a 

průmyslu



STAŇTE SE SOUČÁSTÍ WRC 2023

VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU DO SVĚTA! 



DĚKUJI ZA

VAŠÍ POZORNOST

Více informací lze nalézt na

www.piarc.org a  www.wrc2023prague.org

http://www.piarc.org/

