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Soutěžní podmínky



1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

1.1 Vyhlašovatel
VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno, www.velux.cz,
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2,
www.velux.sk ve spolupráci s Active House Alliance, Institutem aktivního
domu, ČVUT Praha, Českou radou pro šetrné budovy, Slovenskou radou
pre zelené budovy a Galerií Jaroslava Fragnera

1.2 Sekretariát a přezkušovatel soutěžních návrhů soutěže
VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno,
Kateřina Kolářová, e-mail: AHAward@velux.com, www.velux.cz,
tel.: 531 015 555

1.3 Zpracovatel soutěžních podmínek
VELUX Česká republika, s.r.o., Ing. arch. Klára Bukolská

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování objektu v aktivním standardu,
s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí a prosvětlení (podrobně defino-
váno v článku 5. podmínek soutěže) a to ve dvou vyhlášených kategoriích:
• Novostavby
• Rekonstrukce

2.2 Účel soutěže
Účelem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných sta-
veb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problemati-
kou návrhu domu v aktivním standardu s zdravým vnitřním prostředím.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE

3.1 Do soutěže mohou být přihlášeny projekty aktivních domů pro bydlení,
administrativu a drobnou občanskou vybavenost (rodinných domů, byto-
vých domů, kancelářských bu dov a např. školek). Podmínkou účasti v sou-
těži je, že dům je navržen v aktivním standardu (dle článku 5), kde denní
světlo a čerstvý vzduch přichází do budovy prostřednictvím střechy.

3.2 V průběhu soutěže proběhnou dva semináře zaměřené na návrh aktivního
domu. Seminář ACTIVE HOUSE AWARD – „IDEA” a seminář ACTIVE
HOUSE AWARD – „TECHNIC” zaměřený na technické řešení objektu
a využití obnovitelných zdrojů energie.

3.3 Zpracování soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy musí být dodány zpracované dle bodu 10 soutěžních
podmínek.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1 Projekty může přihlásit jednotlivec i kolektiv, student vysoké školy nebo
účastníci doktorandského studia. Může jít o práce školní nebo i práce
zpracované mimo školní učební program v době studia.

5. KRITÉRIA HODNOCENÍ

5.1 Hodnoticí kritéria dosažení aktivního standardu objektu:

• Celkové architektonické a konstrukční řešení objektu
• Dosažení aktivního standardu budovy – dle Specifikací aktivního domu,

příloha č. 1 podmínek soutěže
• Kvalita denního osvětlení v budově

5.2 Způsob hodnocení
Hodnocení soutěžních návrhů bude složeno ze tří bodovaných položek:
a) Celkové architektonické a konstrukční řešení objektu – hodnoceno

porotou – 50% celkové známky.
b) Dosažení aktivního standardu stavby – hodnoceno Radarem aktivního

domu (hodnotící nástroj – excelový soubor k vyplnění ke stažení na
www stránkách vyhlašovatele od února 2013) – 30% celkové známky.

c) Kvalita denního osvětlení budovy (s důrazem na prostor pod střechou) –
hodnoceno porotou – 20% celkové známky.

6. CENY

6.1 O udělení cen rozhodne porota na základě stanovených kritérií.

Novostavby
Vítězný projekt 45 000 Kč/1 800 € + 2denní exkurze do Kodaně, Dánsko*

Rekonstrukce
Vítězný projekt 45 000 Kč/1 800 € + 2denní exkurze do Kodaně, Dánsko*

Dále bude mezi oceněné projekty rozdělena suma 60 000 Kč/  2 400 €
dle uvážení poroty. Výše cen je uvedena po odečtení příslušné daně.

7. POROTA

Přihlášené soutěžní návrhy bude hodnotit odborná porota ve složení:

Nezávislí:
• Mag. Arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakousko)
• Ing. Ondřej Hofmeister (Projektil architekti s. r. o., Česká republika)
• Ing. arch. Martin Jančok (P-L-U-R-A-L, Slovensko)

Závislí:
• MA Lone Feifer (VELUX AS, Dánsko)
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

Expert poroty a zástupce Active House Alliance:
• Gunther Zsolt (3h architecture, Maďarsko)

Náhradník a expert poroty:
• doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (Proděkan FAST VUT Brno)

Kontrola správnosti údajů v Radaru aktivního domu
Expert poroty: Ing. Martin Vonka, Ph. D. (ČVUT Praha, fakulta stavební,
Česká republika)

* V případě vítězství týmové práce se exkurze vztahuje maximálně na dva členy vítězného týmu.

4.3 Spotřeba vody
 a produkce
 odpadních vod

4.2 Zatížení životního
 prostředí emisemi
 (vzduch, voda, půda)

4.1 Spotřeba energie
 z neobnovitelných
 zdrojů

2.1 Roční energetická
 náročnost

2.2 Energetická
 náročnost

2.3 Zásobování
 energiemi

3.2 Denní světlo
 a výhled

3.3 Tepelný
 komfort

3.4 Kvalita vzduchu
 v interiéru

3.5 Hluk a akustika

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ
PROSTŘEDÍ

ENERGIE

VELUX Česká republika, s. r. o. a VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. vyhlašují vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České
komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů 2. ročník jednokolové soutěže studentských prací
ACTIVE HOUSE AWARD 2012/2013 a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky.

Soutěžní podmínky

2. ročník studentské soutěže ACTIVE HOUSE AWARD 2012/2013 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu

V Brně dne 20. 12. 2012



8. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

8.1 Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže se stanovuje na 31. prosinec 2012. Soutěž bude
k to muto dni vyhlášena na internetových stránkách společnosti VELUX
Česká republika, s. r. o.

8.2 Registrace
Zájem o účast v soutěži musí účastníci oznámit prostřednictvím regi-
strace, která musí být provedena do 1. května 2013. Registraci je možno
provést vyplněním elektronického formuláře na internetových stránkách
společnosti VELUX – www.velux.cz nebo www.velux.sk. Účast na seminá-
řích v průběhu soutěže je možná pouze po registraci do soutěže.

8.3 Dotazy
Dotazy je možné podávat písemně, na sekretariátu soutěže:
Kateřina Kolárová, VELUX Česká republika, s. r.o., Sokolova 1d, 619 00 Brno,
e-mail: AHAward@velux.com, www.velux.cz, tel.: 531 015 555

Lhůta k podání dotazů soutěžícími je 15. 4. 2013. Dotazy budou zodpoví-
dány průběžně, nejpozději do deseti dnů od data určeného k podání dotazů.

8.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy budou odevzdány v elektronické podobě do 15. 5. 2013.
Způsob odevzdání bude účastníkům sdělen na základě registrace.

8.5 Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stano-
vuje předběžně v termínu 21. května 2013.

8.6 Vyhlášení výsledků soutěže
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže proběhne 29. května 2013
v Galerii Jaroslava Fragnera.

9. PREZENTACE A ZVEŘEJNĚNÍ

9.1 Termín konání slavnostního vyhlášení výsledků soutěže je stanoven
29. května 2013. Všechny odevzdané práce budou vystaveny v Galerii
Jaroslava Fragnera po dobu 10 dnů od vyhlášení výsledků. Do tří dnů
po skončení výstavy si mohou studenti své práce v Galerii Jaroslava
Fragnera vyzvednout.

9.2 Všechny soutěžní návrhy, které splní soutěžní podmínky, budou zařazeny
do tištěného katalogu soutěže, kdy každý z autorů dostane jeden výtisk.

9.3 Active House Alliance má právo vystavit soutěžní návrhy na Active House
Symposiu v průběhu European Sustainable Energy Week in Bruxelles
od 24. –28. června 2013.

10. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU,
JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ A JINÁ ÚPRAVA

10.1 Soutěžní návrh bude zpracován dvojjazyčně česko-anglicky nebo sloven-
sko-anglicky.

10.2 Požadovaný obsah soutěžního návrhu

• Závazný (požadovaný) obsah soutěžního návrhu:
a) Situace, rozhodující výkresy půdorysů, řezů a pohledů ve vhodném měřítku.
b) Vizualizace perspektivního nebo axonometrického zobrazení objektu.
c) Hodnocení činitele denní osvětlenosti jedné referenční místnosti

(lze využít program VELUX Daylight Vizualizer – zdarma ke stažení
na www stránkách vyhlašovatele).

d) Hodnocení budovy dle kritérií Active House Specification version 2
(příloha soutěžních podmínek) nástrojem Radar aktivního domu.
(.xls ke stažení na www stránkách vyhlašovatele od února 2013).
Výstup z programu ve formě grafu (viz bod 5.1 podmínek soutěže)
bude vložen na prezentační výkres, excelový soubor bude odevzdán
separátně jako příloha.

e) Průvodní zpráva v minimálním rozsahu jedna normostrana, tj. 1 800
znaků, dvojjazyčně (česko-anglicky) jako Word dokument (.doc).

• Nezávazný obsah soutěžního návrhu:
Ostatní formy prezentace návrhu jako foto modelu, 3D řezy, detaily apod.
jsou ponechány na autorově uvážení a nejsou nijak omezeny.

• Grafická část:
Dokumentace k soutěžnímu návrhu bude zpracována na jednom prezen-
tačním výkrese formátu 800 × 2 000 mm, orientovaném na výšku, na
připraveném layoutu ve formátu PDF. Připravený layout prezentačního
výkresu bude ke stažení na www stránkách vyhlašovatele. Prezentační
vý kres v předepsaném formátu bude předán v digitální formě, a to ve
formátu PDF s rozlišením 300 dpi. Způsob odevzdání bude soutěžícím
zaslán na základě registrace.

• Přílohy:
a) Radar aktivního domu (ve formátu XLS)
b) Průvodní zpráva v minimálním rozsahu jedna normostrana, tj. 1 800

znaků, dvojjazyčně (česko-anglicky) jako Word dokument (.doc).
Přílohy budou předány v digitální formě. Způsob odevzdání bude soutěží-
cím zaslán na základě registrace.

10.3 Všechny části dokumentace soutěžního návrhu budou na vyhrazených
místech označeny kódem, který účastník soutěže získá při registraci do
soutěže.

11. AUTORSKÁ PRÁVA A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

11. 1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své sou-
těžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

11.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné soutěžní návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže.
Autoři těchto soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich
autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely,
než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na vý-
slovné svolení autorů.

11.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou
reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace sou-
těže a jejích výsledků.

11.4 Autoři soutěžních návrhů jejich odevzdáním prohlašují, že jsou
osobně jedinými autory soutěžních návrhů.
V případě porušení autorského zákona si společnost VELUX Česká repub-
lika s.r.o. vyhrazuje právo na odebrání ceny, a to i se zpětnou platností.

12. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

12.1 Poskytování soutěžních podmínek
Soutěžní podmínky lze získat:
• u sekretáře soutěže na adrese: Kateřina Kolářová, VELUX Česká repub-

lika, s. r. o., Sokolova 1d, 619 00 Brno
• VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
• vyžádáním na e-mailové adrese: AHAward@velux.com
• na www stránkách vyhlašovatele: www.velux.cz, www.velux.sk
• na www stránkách Active House Alliance: www.activehouse.info

12.2 Řešení rozporů
Případné rozpory budou řešeny dle §13 Soutěžního řádu ČKA.

12.3 Akceptování soutěžních podmínek

• Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců
a experta s podmínkami soutěže

Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář, přezkušovatel, expert
a porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že
budou tyto podmínky ctít a dodržovat.

• Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi pod-
mínkami soutěže a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich
rámci a v souladu s nimi a prohlašují, že jsou studenty vysoké školy.

12.4 Ustanovení o právních předpisech soutěže a schválení soutěžních
podmínek

• Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších
předpisů.

• Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou
architektů

Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi
členy poroty a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady
jsou k nahlédnutí u sekretáře poroty.

• Schválení soutěžních podmínek
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou
31. 12. 2012.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem
23. 12. 2012.
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