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CÍLE SOUTĚŽE

Zvýšit odolnost krajiny proti povodním a proti suchu

Zlepšit hospodaření vodou na úrovni obyvatelstva i v podnicích

Realizovat adaptační opatření na úrovni republiky, krajů, měst i obcí 

Podpořit zájem o studium zemědělských a technických oborů



organizátor

Ing. Miloslava Veselá, CEO
TOP EXPO CZ

Na formulaci cílů a podmínek soutěže se podílelo mnoho předních odborníků.
Bude nám potěšením se zhostit organizace této společensky prospěšné a potřebné soutěže! 



partner

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,
předseda TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR



hlavní partner

Ing. ROBERT ŠPALEK, předseda

ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ



partner

Ing. Jiří Nouza, prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR



Do zahajovacího ročníku soutěže mohou být přihlášeny 

projekty, stavby, opatření, technologie a inovace 

realizované na území České republiky

od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2020.



KATEGORIE A) CHYTRÁ a ZELENÁ KRAJINA

A 1) PROJEKTY na zadržení a ochranu vody v krajině

A 2) STAVBY na zadržení a ochranu vody v krajině

KATEGORIE B) VODA pro BYDLENÍ A LIDSKÁ SÍDLA

B 1) využití dešťové a „šedé“ vody v budovách a lidských sídlech

B 2) opatření a systémy „modrozelené“ infrastruktury  

KATEGORIE C) TECHNOLOGIE a INOVACE v PRŮMYSLU

C 1) opatření pro úspory ve spotřebě vody ve výrobě 

C 2) opatření pro zvýšení kvality a úspory pitné vody



PRŮBĚH – HODNOCENÍ PŘIHLÁŠEK SOUTĚŽE

všechny přihlášky splňující podmínky soutěže 

❑ bude hodnotit ODBORNÁ POROTA složená z předních 

odborníků na vodní hospodářství, stavby a krajinotvorbu; 

❑ budou zveřejněny na INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

SOUTĚŽE po uzávěrce soutěže k hodnocení a informaci široké 

veřejnosti 



VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE:

Slavnostní vyhlášení je plánováno na 11. 11. 2021 v Praze. 

K účasti budou pozváni zástupci všech přihlašovatelů. 

Vyhlášení výsledků se bude konat za vysoké mediální pozornosti 
a účasti významných osobností oboru



INTERNETOVÉ STRÁNKY SOUTĚŽE

BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠE PŘIHLÁŠKY!
souteze@top-expo.cz, marketing@top-expo.cz, sekretariat@top-expo.cz

www.top-expo.cz/spps-2020
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