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Známe vítěze 10. jubilejního ročníku studentské soutěže! 

Porota za dobu trvání soutěže hodnotila 335 přihlášek! 

Studentům bylo za dobu trvání soutěže díky patronům, 

rektorům a děkanům rozděleno 1 690 000 Kč 
 

GALAVEČER soutěže, kterou od roku 2002 vyhlašuje MINISTERSTVO DOPRAVY ČR a 

která má od roku 2009 KATEGORII STUDENT se výjimečně uskutečnil na podzim, a to 

22. 9. 2020, leč tradičně v prostorách AULY ČVUT - Betlémské kaple v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

Betlémské kaple setkání leaderů českého dopravního stavitelství svojí kapacitou umožnila i při 

dodržení všech potřebných bezpečnostních opatření vyvolaných opatřeními proti COVID. 

Slavnostního setkání se – přes složitou situaci pro konání eventových aktivit - zúčastnili 

nejvýznamnější zástupci akademické obce a oboru dopravního stavitelství. V závěru večera vyhlásil 

pan Karel Havlíček, vicepremiér a ministr dopravy, další ročník soutěže.  

 

CÍLE SOUTĚŽE:  

• podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách ČR  

• připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0  

• umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli 

• prezentovat kvalitu výuky dopravního stavitelství a inženýrských profesí  

 

byly i letos naplněny beze zbytku!  

Letos se konal jubilejní 10. ročník kategorie STUDENT a porota hodnotila 

kvalitních 30 prací studentů, bakalářů a mladých inženýrů. 
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Významné hosty a studenty přivítal v Betlémské kapli pan Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.  

 

Zleva v rouškách (pt): Pavel Švagr, předseda poroty STUDENT, Rober Špalek, předseda ČKAIT, Vojtěch 

Petráček, rektor ČVUT, Míla Veselá, ředitelka TOP EXPO CZ, Karel Havlíček, vicepremiér a ministr 

průmyslu, obchodu a dopravy, Karel Havlíček, člen poroty ČDS&T, Petr Mondschein, předseda ČSS. 

 

Záštita KATEGORII STUDENT 2019: 

                                           

 

                                                                

 

Patrony KATEGORIE STUDENT 2019 jsou společnosti: 
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Kromě zástupců výšeuvedených společností přišli osobně udělit CENY TECHNICKÝCH UNIVERZIT: 

rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček, 

rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, 

prorektorka Západočeské univerzity Dita Hommerová, 

proděkanka Univerzity Pardubice Michaela Ledvinová, 

proděkan Fa Dopravní ČVUT Martin Langr 

Doc. Ing. Ludvík Vébr, Fa Stavební ČVUT 

 

Galavečera Česká dopravní stavba | technologie | inovace v dopravě se účastnili významní hosté: 

Karel Havlíček, vicepremiér a ministr dopravy ČR, přední zástupci ČKAIT, SPS ČR, ČSS, 

ŘSD, hl. m. Prahy, předsedové obou porot i vrcholoví představitelé akademické obce. 

   

  

Kompletní videozáznam zprostředkoval nejen slavnostní atmosféru, ale také cíle a výsledky soutěže 

mnoha dalším zájemcům, kteří z hlediska bezpečnosti nemohli být pozváni. Nejen galavečer, ale 

hlavně výsledky soutěže se těší přízni řady mediálních partnerů, které věhlas všech společností, které 

soutěž obeslaly a prezentované stavby a technologie tlumočí odborné i laické veřejnosti. 
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Neodmyslitelnou částí Galavečera bylo předání CEN STUDENTŮM! 

POROTA 10. ročníku ČDS&T STUDENT pracovala ve složení: 

 

předseda poroty – Ing. Pavel Švagr 

Členové: 

Ing. Petr Popsimov, SMP CZ 

Ing. Petr Kumpošt, Ph.D., FD ČVUT v Praze 

Ing. Petr Hrančík, M – SILNICE a.s. 

Ing. Martin Kulhavý, Ph.D. Metrostav a.s. 

Ing. Petr Laušman, SWIETELSKY stavební s.r.o. 

CENA společnosti SUDOP GROUP  

   

byla Tomášem Slavíčkem, předsedou DR SUDOP GROUP, předávána jako první, tato společnost 

je patronem nepřetržitě 10 let. CENU obdržel David Bortel z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. 

Oceněna byla jeho práce Úprava křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě – Petříkovicích 

včetně okolí. 

CENU společnosti STAVBY MOSTŮ PRAHA  

   

předal JAN FREUDL, člen představenstva SMP, a získal ji Vojtěch Drábek z Fakulty stavební ČVUT 

v Praze za práci Výměna ocelového mostu přes nádrž Hracholusky. 
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CENU společnosti M – SILNICE  

   

předal Zdeněk Babka, člen představenstva a výkonný ředitel této společnosti, a získal ji Bc. Jakub 

Matějček z Fakulty dopravní ČVUT v Praze za práci Úprava křižovatek na silnicích třetí třídy ve 

Velké Dobré. 

CENU společnosti SWIETELSKY stavební  

   

předával Petr Laušman, ředitel pro strategii, který působil také v porotě soutěže. Cenu obdržel 

Bc. Michael Pilař z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Oceněn byl za práci: Obchvat obce Hazlov. 

CENU společnosti METROSTAV  

   

předával osobně Jaroslav Heran, generální ředitel Metrostavu. Cenu získal Ondřej Šams z Fakulty 

stavební ČVUT v Praze za práci Hodnocení výkonnosti vláken v asfaltových směsích. 
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Po předání CEN PATRONŮ zhodnotil předseda poroty Pavel Švagr ročník 2019 

 

s tím, že porotu potěšila kvalita prací, která se rok od roku zvyšuje, za což poděkoval zejména 

všem vedoucím a oponentům prací, kteří jsou na studenty zřejmě velmi nároční. Vyslovil 

přesvědčení, že všichni studenti, kteří se soutěže účastní, jsou předurčeni ke skvělému uplatnění 

v praxi. Vyzval firmy k větší aktivitě a podpoře této soutěže.  

Ve své řeči Pavel Švagr apeloval i na pana vicepremiéra Karla Havlíčka, aby této 

soutěži, která je bezesporu podporou technického vzdělávání tolik potřebného pro 

SPOLEČNOST 4.0 byla poskytnuta státní podpora. 

 
CENU rektora ČVUT v Praze  
 

    

předával osobně rektor Vojtěch Petráček a získal ji Bc. Lukáš Strejc z Fakulty dopravní ČVUT 
v Praze za práci Koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně. 
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CENU rektora TU v Liberci  
 

   

přijel osobně předat rektor Miroslav Brzezina a získal ji Matěj Šilhán z Fakulty dopravní ČVUT 
v Praze za práci Studie řešení křižovatky v Liberci. 
 

CENU rektora Univerzity Pardubice  

  

předala proděkanka Michaela Ledvinová a získala ji Bc. Anna Borkovcová z Fakulty dopravní Jana 

Pernera Za práci: Determination of fouling level change in the railway ballast layer during 

machine cleaning process by measuring changes of relative permittivity using GPR technology. 

Michaela Ledvinová předala i CENU děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice,  
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kterou získal Bc. Zdeněk Sháněl z Fakulty dopravní Jana Pernera za práci Statická analýza 

rekonstruovaného mostu na trati Lovosice – Česká Lípa – vliv tuhosti styčníků. 

CENU rektora Západočeské univerzity v Plzni  

  

předala z pověření pana rektora Holečka paní prorektorka Dita Hommerová a získal ji Bc. Aleš 

Novotný z Fakulty dopravní ČVUT v Praze za práci Možnosti úprav traťového úseku Plzeň – 

Klatovy. Pan Novotný byl bohužel v karanténě, paní cena mu bude předána náhradním 

způsobem. A paní prorektorka Dita Hommerová předala také  

CENU děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 
Cenu získal Jan Tuka z Fakulty strojní ZČU v Plzni za práci Studie dvounápravového regionálního 

vozidla pro vedlejší tratě s pohonem spalovacím motorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENU děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze 
předával v zastoupení pana děkana Hrubeše pan proděkan Martin Langr a oceněn byl Bc. Luboš Thomayer 
z Fakulty dopravní ČVUT v Praze za práci Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech. 
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CENU děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze 

  
  

 

 

 

 

 

 

předal doc. Ludvík Vébr v zastoupení děkana Mácy a získal ji Bc. Ondřej Balatý z Fakulty stavební 

ČVUT v Praze za práci Obchvat obce Netvořice. 

Všem studentům poblahopřála zpěvem také paní Pavlína Senić, operní pěvkyně, která již 
několik let působí ve Státní opeře Praha a v Divadle J. K. Tyla v Plzni a organizátor oceněným 
studentům poblahopřál slavnou skladnou Queen We Are The Champions. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velké podium Betlémské kaple patřilo na desítky minut studentům, jejich patronům a zástupcům 
technických univerzit. 
 
 

VIZE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ a DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE 

Pan vicepremiér Karel Havlíček byl po předání TITULŮ a CEN moderátorem večera Ondřejem 

Novákem vyzván ke zhodnocení soutěže a představení vize pro obor dopravní stavitelství. 
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Pan vicepremiér Karel Havlíček poděkoval organizátorovi i porotám, je potěšen, že se taková 

přehlídka dopravních staveb pořádá. Poblahopřál oceněným a poděkoval také firmám, které 

projevují společenskou odpovědnost sponzorstvím kategorie STUDENT, popřál dalšímu ročníku 

hodně zdaru a vyslovil přesvědčení, že se prezentace dopravních staveb rozšíří a obor dopravní 

stavitelství bude dál vzkvétat, abychom se z této krize opravdu „proinvestovali“, jak bylo hned 

v březnu vládou oznámeno. V závěru svého projevu vyhlásil další ročník soutěže a projevil naději, že 

se finále ročníku 2020 bude konat za lepších podmínek pro setkávání.  

 

Organizátor  

 

blahopřeje všem studentům k získání cen a děkuje pedagogům,  

kteří práce vedli, oponovali a doporučili! 

Děkujeme všem účastníkům i hostům slavnostního vyhlášení vítězů  

a těšíme se na setkání u příležitosti GALAVEČERA dalšího ročníku 
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(doufejme že opět v červnu, a to)  

16. 6. 2021 v Betlémské kapli! 
 

 


