
 

KONTAKT na organizátora soutěže: marketing@top-expo.cz 

Praha 2, Jana Masaryka 28, 120 000, tel. 723 950 992 

 

 

STAVBY A PROJEKTY PROTI SUCHU 

      

 

    

 celostátní soutěž k podpoře "Adaptační strategie ČR" organizovaná ve spolupráci 

                                      

 

 

 

                                  

         

 

 

       

 

 

 

 

Soutěž reaguje na situaci mnoha let, kdy Česká republika čelila projevům klimatické změny, 

postihovala nás dlouhá období sucha. Společně se zvyšující se spotřebou vody v důsledku 

enormního přírůstku obyvatel planety se klimatické změny přenášejí na celou civilizaci.  

 

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  

 

 

 

https://www.czu.cz/cache/content-files/43940.gif
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STAVBY A PROJEKTY PROTI SUCHU 

 

KATEGORIE 1. SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2018-2020 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
VODA a SUCHO jsou dvě strany téže mince!  

VODA bude nejcennějším statkem v dalším letech!  

 

Musíme proto co nejdříve promyšleně realizovat adaptační opatření pro lepší hospodaření s vodou 

v průmyslu, zemědělství i budovách, eliminovat dopady klimatických změn a stavbami a 

promyšlenými opatřeními zadržet vodu z dešťových a sněhových srážek na našem území … 

 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE: 

 

Do zahajovacího soutěže mohou být přihlášeny projekty, stavby, opatření, technologie a 

inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2018 do 30. 12. 2020. 

 

Přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavbu | projekt | opatření | technologii 

| inovaci prováděla nebo se podílela na projekci a realizaci, a to tak, že: 

 

1) doručí přihlášku organizátorovi soutěže nejpozději do 30. 9. 2021 

2) poskytne potřebná data pro hodnocení (viz formulář přihlášková dokumentace) 

3) uhradí prezentační poplatek nejpozději do 20. 10. 2021 

 

ZVÝHODNĚNÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK        30.  6. 2021 
KONEČNÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK                           30.  9. 2021  

 

 

 

 

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)   OPATŘENÍ A SYSTÉMY PRO ÚSPORY ve spotřebě vody v budovách  

B 2)   PROJEKTY na využití dešťové a „šedé“ vody v budovách 

B 3)   STAVBY na využití dešťové a „šedé“ vody v budovách  

 

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 
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STAVBY A PROJEKTY PROTI SUCHU 

 

POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠKOVOU DOKUMENTACI– tisková podoba: 

■ abstrakt práce v rozsahu max. 2 000 znaků s důrazem na enviromentální přínosy  

(doporučené písmo Arial, velikost 12), 

■ zpráva popisující koncepci navrženého řešení, u staveb půdorysy, pohledy, řezy,  

min. jeden perspektivní pohled, popř. vizualizace. 

■ fotografie (min. 4 ks formát A 4) 

■ investiční náklady (bez započítání ceny pozemku) 

 

POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠKOVOU DOKUMENTACI - elektronická podoba:  

Jakékoliv cloudové úložiště se přístupem zaslaným na marketing@top-expo.cz, nebo DVD zaslané 

na adresu organizátora. Výstupy formátu PDF, výkresová dokumentace, vizualizace projektu a 

fotografie (popř. vizualizace detailů) v kvalitě použitelné pro tisk (300 dpi). 

 

PRŮBĚH – VÝSLEDKY SOUTĚŽE – CENY A OCENĚNÍ 

všechny přihlášky splňující podmínky soutěže hodnotí porota složená z předních odborníků na vodní 

hospodářství a krajinotvorbu; všechny přihlášky splňující podmínky budou zveřejněny na 

internetových stránkách soutěže po uzávěrce soutěže.  

 

VÍTĚZOVÉ, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE: 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v závěru roku 2021 v Praze. K účasti na tomto 

slavnostním aktu budou pozváni zástupci všech přihlašovatelů. Galavečer s vyhlášením výsledků se 

bude konat za vysoké mediální pozornosti a účasti významných osobností oboru.  
 

Titul STAVBA a PROJEKT PROTI SUCHU ROKU získá 1 přihláška v každé kategorii. 

Všechny tituly jsou rovnocenné. Dále mohou být na doporučení poroty uděleny Ceny MZe, MPO, 

MŽP, Cena poroty a Ceny partnerů a odborných garantů, pokud je zástupce organizace k ocenění 

dle jednacího řádu poroty navrhne a organizace uhradí poplatek s cenou spojený.  

Získání TITULU popř. CENY „STAVBA a PROJEKT PROTI SUCHU“ je spojeno s právem 

používat je jako referenční a propagační argument.  

 INFORMACE o všech přihlášených stavbách, projektech a inovacích bude uveřejněna v 

síti internet na adrese organizátora, vypisovatelů a partnerů po celý následující rok.  

Výsledky celostátní soutěže budou vyhlášeny na galavečeru akce 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. 
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