
 
 

Vypisovatel, partneři a organizátor Vám v soutěži přejí hodně úspěchů! 
 

SOUTĚŽ JE VYPISOVÁNA OD ROKU 2003 POD ZÁŠTITOU 
 

 
 

VE SPOLUPRÁCI 
 

                   
 
 
PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE  
 

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo | 

technologii | inovaci prováděla nebo se podílela na projekci a realizaci, a to za podmínek, že: 

1) doručí přihlášku organizátorovi soutěže nejpozději do 31. 3. 2016 

2) zdokumentuje realizované dílo níže popsaným způsobem  

3) uhradí prezentační poplatek nejpozději do 15. 4. 2016 
 

Titul ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU 2015  
získá max. 6 staveb, 2 technologie a 2 inovace, všechny tituly jsou rovnocenné. 
 
Dále mohou být na doporučení poroty uděleny: 

CENA MINISTRA DOPRAVY 

CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

CENA ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC 

CENA STÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY 

CENA ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST  

Cena poroty, ceny partnerů, odborných a mediálních garantů  

pokud je zástupce v porotě k ocenění dle jednacího řádu navrhne. 

 

 
GALAVEČER celostátní soutěže  
ČDS&T roku 2015 se uskuteční  
16. 6. 2016 v Betlémské kapli, 
AULE ČVUT v Praze.  
 
Pozvání k tomuto státku českého  
dopravního stavitelství obdrží  
všichni zástupci přihlašovatelů. 

 



 
 

Vypisovatel, partneři a organizátor Vám v soutěži přejí hodně úspěchů! 
 

 
Formát pro odevzdání soutěžních prací: 

Elektronická podoba:  CD s výstupy ve formátu PDF, výkresová dokumentace či vizualizace projektu 

(popř. vizualizace významných detailů) ve kvalitě použitelné pro tisk. 

Výtisk ve formátu A4 (větší formát složený na velikost A4) obsahující: 

 abstrakt práce v rozsahu max. 2 000 znaků (doporučené písmo Arial, velikost 12), 

 zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení, 

 vyhodnocení práce / projektu vedoucím práce  

 v případě architektonických studií a stavebních řešení je vhodné doložit také situaci / 

půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace). 
 

FORMULÁŘ pro vyplnění přihláškové dokumentaci najdete na www.top-expo.cz/cds-2015 

Podklady jsou majetkem organizátora s právem další publicity. 

 
PRŮBĚH – PROPAGACE -  VÝSLEDKY SOUTĚŽE  
všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže 

(www.top-expo.cz/cds-2015) ihned po uzávěrce soutěže. Kromě názvu stavby | technologie | 

inovace a jména přihlašovatele bude uveřejněno minimálně foto a stručná charakteristika. 

 
Nominace na titul: 
porota vybere nejvýše 12 staveb a 3 technologie a 3 inovace. NOMINACE budou sděleny 

účastníkům a odbornému tisku do 10. 6. 2016 a budou na stránkách soutěže před 

konečným zveřejněním vítězů pro hlasování o CENU VEŘEJNOSTI. 

 
Vítězové, vyhlášení výsledků soutěže: 
Slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace vítězných staveb, technologií a inovací celostátní 

soutěže ČDS&T roku 2015 se uskuteční 16. 6. 2016. K účasti na tomto svátku oboru 

doprava, stavebnictví a telematika budou pozváni zástupci všech přihlašovatelů. Galavečer s 

vyhlášením výsledků se bude konat za vysoké mediální pozornosti a účasti významných 

osobností oboru.  Získání nominace a titulu ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | 

INOVACE ROKU je spojeno s právem používat je jako referenční a propagační argument. 

Informace o přihlášených, nominovaných a oceněných stavbách bude uveřejněna v síti 

internet na adrese organizátora po celý následující rok. Nominované stavby, technologie a 

inovace na titul 2015 budou prezentovány formou výstavy. Výsledky celostátní soutěže 

budou zveřejněny v Závěrečné zprávě. Přihlášeným stavbám, technologiím a inovacím bude 

věnována náležitá publicita v odborném tisku.  

 

 

PŘIHLÁŠKY s DOKUMENTACÍ vypravte nejpozději dne 31. 3. 2016 
na adresu organizátora soutěže  

TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 25, 120 00 Praha 2 
souteze@top-expo.cz 


