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ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU 

je celostátní soutěží s vysokým odborným a společenským renomé, kterou od roku 2003 

vypisuje MD ČR a SFDI. Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší dopravní stavby a 

technologie pro dopravu realizované na území ČR. Organizátorem soutěže je TOP EXPO CZ. 

 

Se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách:  

 

  

 

 

     

 

 

 

byla dne 25. 6. 2009 vyhlášena každoroční 

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI 
z oboru DOPRAVA a DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ 

 

Záštity soutěži poskytli:  

(některé v jednání) 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

rektor Českého vysokého učení technického v Praze 

rektor Vysokého učení technického v Brně 

rektor VŠB Technické univerzity v Ostravě  

rektor Univerzity Pardubice 

rektor Technické univerzity v Liberci 

 

Podmínky soutěžního ročníku 2014: 

Do soutěže je možné přihlásit diplomové/bakalářské/ročníkové práce z oboru doprava a 

dopravní stavitelství obhájené v období 1. 10. 2013 – 31. 3. 2015, 

a to za předpokladu, že se práce soutěže ještě neúčastnila a přihláška bude: 

 obsahovat doporučení zástupce školy, na které student práci obhájil 

 doručena organizátorovi soutěže do 30. 4. 2015 

na adresu: TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00, Praha 2 

nebo v elektronické podobě na souteze@top-expo.cz 
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Soutěžní kategorie: 

 

A) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 silniční (silnice, dálnice, městské komunikace, cyklostezky, tunely apod.)  

 drážní (železniční, metro, tramvajová a lanová včetně mostů, tunelů apod.)  

 ostatní (vodní, letecká a jinde neuvedená)    

B) TELEMATICKÉ SYSTÉMY  

C) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY    

  

Přihláška je osvobozena od prezentačního poplatku. Porota je povinna se řídit jednacím 

řádem a je oprávněna práci přeřadit do odpovídající kategorie. 

 

Vyhodnocení – ceny – prezentace: 

 

Přihlášky bude hodnotit porota složená z předních odborníků na dopravu, dopravní stavitelství 

a dopravní technologie, která určí vyhlášení všech cen s výjimkou cen patronů. 

V případě, že úroveň přihlášených prací nebude odpovídat renomé této soutěže, vyhrazuje si 

porota finanční ceny této soutěže omezit či neudělit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni účastníci soutěže, vedoucí prací a zástupci vysokých škol 

budou pozváni na GALAVEČER SOUTĚŽE, který se bude konat 

v Betlémské kapli dne 16. 6. 2015. 

 

V průběhu GALAVEČERA budou oceněným studentům předány 

diplomy a šeky za účasti cca 450 zástupců rezortních ministerstev, 

SP ČR, vysokých škol, členů poroty, odborné veřejnosti. 

 

Soutěž má velký mediální ohlas. 

 

CENU Ministra školství, mládeže a tělovýchovy (v jednání) 

CENU Prezidenta svazu průmyslu a dopravy (v jednání) 

CENU REKTORA ve výši 20 000 Kč každé z výše uvedených vysokých škol 

CENU DĚKANA FD ČVUT v Praze, FD Jana Pernera PARDUBICE, řed. ID VŠB OSTRAVA ve výši 10 000 Kč, 

a to za předpokladu, že oceněná práce získá nadpoloviční většinu hlasů poroty soutěže; 

CENU PATRONA ve výši 5 000 Kč - 10 000 Kč, 

a to za předpokladu, že zástupce patrona v porotě práci na Cenu patrona navrhne a odůvodní. 


