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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ 14. ročníku SOUTĚŽE

Galavečer soutěže je svátkem 
oboru českého dopravního stavitelství ;
se každoročně účastní cca 450 významných osobností.

Pozvání obdrží všichni, kdo soutěž obeslali, 
včetně studentů a jejich profesorů.



SOUTSOUTĚŽĚŽ JE SVJE SVÁÁTKEM OBORU DOPRAVNTKEM OBORU DOPRAVNÍÍ STAVITELSTVSTAVITELSTVÍÍ

V soutěži se od roku 2002 prezentovalo 777 staveb | technologií | inovací !!!



V tV tééto prestito prestižžnníí soutsoutěžěži bylo od roku 2002 prezentovi bylo od roku 2002 prezentovááno no 

777 staveb | technologií | inovací

STUDENTSKOU KATEGORII STUDENTSKOU KATEGORII 

obeslalo 260 studentů vysokých škol ČR

Na CENNa CENÁÁCH bylo studentCH bylo studentůům rozdm rozděěleno 1 300 000 Kleno 1 300 000 Kčč!!



Konference je zařazena do 5. ročníku
programu 



GLOBGLOBÁÁLNLNÍÍ TRENDY 2030TRENDY 2030::
75% obyvatel Země bude žít ve městech. 

Většina lidí bude patřit ke střední třídě propojené
moderními technologiemi. 

Globální trendy 2030: Alternativní světy; vydala Národní zpravodajská rada 
(optimistická varianta  - zdroj ČTK 10. 12. 2012) 



INFORMAINFORMAČČNNÍÍ PROGRAM SMART CITY PROGRAM SMART CITY rozvíjí TOP EXPO CZ ve spolupráci 
s TA ČR, MPO, MMR, MD, MŽP a technickými univerzitami od roku 2013. 
Zahajovací workshop se konal 25. února 2013 na ZČU v Plzni.

INFORMAINFORMAČČNNÍÍ PROGRAM SMART CITY 2017 PROGRAM SMART CITY 2017 vychází z INICIATIVY 
PRŮMYSL 4.0, jejímž cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost ČR. 
Program předpokládá myšlenkový skok v procesech a technologiích; 
proto je nutno vytvořit informační a vzdělávací programy pro všechny věkové
vrstvy obyvatel ČR.

Aliance SPOLEAliance SPOLEČČNOST 4.0 NOST 4.0 byla schválena Vládou ve středu 15. února 2017, 
jejím hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou 
průmyslovou revolucí, která přináší změny nejen v oblasti 
technologického rozvoje, ale i v dalších další oblastech společnosti 
jako jsou trh práce nebo vzdělávání...



Průmysl 4.0 jako národní iniciativa přináší nový 
pohled na moderní průmyslovou výrobu…

Postupně se  objevuje třetí dimenze, kterou nelze 
ignorovat: vedle dvou technologicky orientovaných 
světů, fyzického světa výrobního a virtuálního světa 
služeb  je třeba počítat i se světem sociálním, 
který začíná s technologickými světy silně interagovat

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., 
ředitel CIIRC ČVUT v Praze,

předseda výzkumné rady TA ČR



UDRUDRŽŽITELNÝ  ROZVOJ A BEZPEITELNÝ  ROZVOJ A BEZPEČČNOSTNOST

ENERGETIKA
a 

technická
infrastruktura

DOPRAVA
a 

dopravní
technologie

BUDOVY
a 

udržitelná
výstavba

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE



Programu SMART CITY se věnujeme 5. rokem



PODĚKOVÁNÍ MEDIÁLNÍM PARTNERŮM PROGRAMU
Petra vokřála



v jednání termíny              SMART CITY LIBEREC, OSTRAVA, HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÉ BUDĚJOVICE



CHYTRÁ a  ČISTÁ MOBILITA 
PRAHY a MĚST ČESKÉ REPUBLIKY

6. ročník konference a doprovodná výstava SMART CITY EXPO se bude konat 
19. 9. 2017 v rámci Evropského týdne mobility, 
který je nejrozsáhlejší kampaní na světě, zabývající se udržitelnou mobilitou. 
Koná se od roku 2002, každoročně od 16. do 22. září. Výsledkem by mělo být 

dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst, 
kdy prostor v ulicích patří nejen autům, ale také MHD, chodcům, cyklistům …
Cílem akcí 19. 9. 2017 bude  představit
ekologická vozidla na alternativní pohon.



Organizátor
TOP EXPO CZ

PRAHA 2, JANA MASARYKA 28 
Informace:

www.top-expo.cz
www.top-expo.cz/ceep-2016

Kontakty:
marketing@top-expo.cz
sekretariat@top-expo.cz
konference@top-expo.cz


