
CELOSTCELOSTÁÁTNTNÍÍ  SOUTSOUTĚŽĚŽEE  pro pro 
ČČISTOU MOBILITUISTOU MOBILITU



TRADICE OBOU SOUTĚŽÍ
 

VZNIKLA V ROCE 2002;
 konají

 
se pod záštitou premiéra a významných osobností

 
oborů.

 
Po celou dobu jejich konání

 
mám tu čest spolupracovat  na jejich 

organizaci s rezortními ministerstvy 
a zajišťovat širokou propagaci přihlášených projektů

 
...

TRADITRADIČČNNÍÍ
 

CELOSTCELOSTÁÁTNTNÍÍ
 

SOUTSOUTĚŽĚŽEE
PODPORUJPODPORUJÍÍ

 
ČČISTOU MOBILITUISTOU MOBILITU



STYSTYČČNNÉÉ
 

KATEGORIE OBOU SOUTKATEGORIE OBOU SOUTĚŽĚŽÍÍ
PODPORUJPODPORUJÍÍCH  CH  ČČISTOU MOBILITUISTOU MOBILITU

snsníížženeníí  energetickenergetickéé
nnáároroččnosti dopravynosti dopravy



Cílem soutěže je: 
prezentovat úroveň

 
dopravní

 
infrastruktury ČR 

sledovat hospodárné
 

využití
 

veřejných prostředků
 podporovat

 
snížení

 
energetické

 
náročnosti dopravy

 
V průběhu 12ti ročníků

 
soutěže se prezentovalo 

492 
zajímavých přihlášek !



CCíílem  soutlem  soutěžěže je prezentovate je prezentovat
stavby * stavby * projekty * projekty * inovaceinovace

kterkteréé
 

významným zpvýznamným způůsobem:sobem:

••
 

snisnižžujujíí
 

energetickou nenergetickou náároroččnost nost ČČRR
••

 
zvyzvyššujujíí

 
energetickouenergetickou

 
efektivituefektivitu

 
ČČRR

••
 

ppřřispispíívajvajíí
 

ke zlepke zlepššeneníí
 

žživotnivotníího prostho prostřřededíí
 

v v ČČRR

V soutV soutěžěži se od r. 2002 prezentovaloi se od r. 2002 prezentovalo
403 403 

zajzajíímavých pmavých přřihlihlášášek.ek.



TERMTERMÍÍNY PRO PNY PRO PŘŘIHLIHLÁŠÁŠENENÍÍ::

Do ročníku 2013 vyzýváme k přihlášení
Projekty pro snížení

 
energetické

 
náročnosti dopravy

Inovace v oblasti dopravních prostředků
automobily na CNG, LPG, hybridy, elektromobily,        

elektrokola, lokomotivy, tramvaje, vozidla metra …

uzávěrka 30. 9. 2014
http://www.top-expo.cz/ceep-2013

Uzávěrka ročníku 2014:  31. 3. 2015

Kompletní
 

kategorie obou soutěží
 

a více info na 
www.top-expo.cz 

http://www.top-expo.cz/ceep-2013


Ing. Lucie KruIng. Lucie Kružžííkovkováá, , 
hlavnhlavníí

 
manamanažžerka souterka soutěžěžee

RÁDA POMŮŽE S KONZULTACÍ
 

PŘIHLÁŠKOVÉ
 

DOKUMENTACE
Kontakty:  kružikova@top-expo.cz, ceep@top-expo.cz, 776 576 488

mailto:kru�ikova@top-expo.cz
mailto:ceep@top-expo.cz


GALAVEGALAVEČČERER
V BETLÉMSKÉ

 
KAPLI

se bude konat 11. 11. 2014

za účasti cca 400 -
 

500 TOP 
hostů

 
z oborů

ENERGETIKAENERGETIKA

ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ
 

PROSTPROSTŘŘEDEDÍÍ

STAVEBNICTVSTAVEBNICTVÍÍ



VVííce informacce informacíí naleznete na naleznete na 
www.top-expo.cz

DDěěkuji za pozornost a pkuji za pozornost a přřeji eji úúččastnastnííkkůů
 

konference konference 
ČČISTISTÁÁ

 
MOBILITA VELKOMMOBILITA VELKOMĚĚSTST

hodnhodněě
 

zajzajíímavých poznatkmavých poznatkůů

KONTAKTY:
sekretariat@top-expo.cz, souteze@top-expo.cz, marketing@top-expo.cz

Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO

mailto:sekretariat@top-expo.cz
mailto:souteze@top-expo.cz
mailto:marketing@top-expo.cz

	��CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE�pro �ČISTOU MOBILITU
	��������� ��TRADICE OBOU SOUTĚŽÍ VZNIKLA V ROCE 2002;�konají se pod záštitou premiéra a významných osobností oborů.��Po celou dobu jejich konání mám tu čest spolupracovat  na jejich organizaci s rezortními ministerstvy �a zajišťovat širokou propagaci přihlášených projektů ...�� ���� �
	Snímek číslo 3
	���Cílem soutěže je: �prezentovat úroveň dopravní infrastruktury ČR �sledovat hospodárné využití veřejných prostředků�podporovat snížení energetické náročnosti dopravy��V průběhu 12ti ročníků soutěže se prezentovalo �492 �zajímavých přihlášek !��� �
	� �
	Snímek číslo 6
	Ing. Lucie Kružíková, �hlavní manažerka soutěže
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9

