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70 vystavujících firem, ruský Kamaz i technické novinky. 

Jubilejní 20. ročník Silničního veletrhu byl bohatě obsazený. 

 
Pardubice, 3. září 2021 – Areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích – 

Doubravicích hostil v pátek 3. září již 20. ročník mezinárodního Silničního veletrhu, který si 

nenechal ujít rekordní počet vystavovatelů. Svou práci přijelo prezentovat 70 firem z celé 

České republiky, a to jak z oboru silničního hospodářství a dopravy, tak také stavební 

společnosti, výrobci a dodavatelé silniční techniky i výrobci strojů a automobilů. 

 

 

„Jsem velmi rád, že jsme se opět po roce mohli sejít na tradičním Silničním veletrhu. 

Koronavirová pandemie omezila či zcela zrušila celou řadu kulturních, sportovních i 

společenských akcí, a o to více si vážím, že jsme navštívili jubilejní dvacátý ročník této významné 

akce. Každoročně Silniční veletrh láká velké množství návštěvníků z řad profesionálů z oboru, ale 

i široké veřejnosti,“ prozradil s nadšením hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

  

„Pardubický kraj je největší dopravní křižovatka České republiky, takže kde jinde, než tady by se 

měl Silniční veletrh konat. Jsem rád, že letos jsme mohli oslavit krásné dvacáté výročí. Už sem 

jezdím pár let a je vidět, že vystavovatelé mají stále co ukazovat,“ řekl náměstek hejtmana 

Pardubického kraje Michal Kortyš, že Silniční veletrh má v Pardubicích již mnoho let své místo.   

 

Na programu jubilejního ročníku Silničního veletrhu bylo mnoho novinek, mezi něž patřil 

například příjezd ruského nákladního vozu Kamaz nebo ukázky třídění stavebního materiálu. Do 

areálu zavítal také jezdec Richard Mošna, který si připravil dramatickou kaskadérskou show na 

čtyřkolce. Návštěvníci zhlédli komentované ukázky a prohlídky silniční techniky, nákladních 

automobilů, stavebních strojů a materiálů, dopravního značení, prací komunální techniky a 

další. 

 

Odborná veřejnost měla v pátek možnost seznámit se s novinkami a zajímavostmi v oboru 

a zhlédnout ukázky moderních technologií. Společnosti představily mimo jiné inovativní stroje, 

které ulehčí budování dopravní infrastruktury. Firma OHL ŽS u svého stánku představila 

speciální nový stroj pro horizontální vrtání. „Firma strojem realizuje vrty pod komunikacemi, pod 

železnicí a podobně, respektive tam, kde se nemohou realizovat otevřené výkopy,“ dodal výrobní 

manažer Michal Sodomka. 
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Firma NAPA trucks, tradiční účastník Silničního veletrhu, zase představila dva nákladní vozy ze 

svého portfolia. Jednalo se o vozy DAF a TATRA. „Naše firma se zabývá jak prodejem, tak 

servisem těchto vozů v našem regionu,“ řekl jednatel společnosti Jiří Kojzar. 

 

Návštěvníci také viděli RC modely zmenšenin některých vystavených vozů. Muži se vrátili do 

dětských let. „Zejména muži jsou stále malými chlapci a jen se mění cena těch hraček a toto je 

toho dokladem, že nás tyto hračky stále oslovují,“ prozradil Miroslav Němec, ředitel Správy a 

údržby silnic Pardubického kraje. 

 

Organizátorem Silničního veletrhu je produkční agentura Máša agency s.r.o. 
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