
ÚDAJE O SOUTĚŽÍCÍM
 Název společnosti / jméno
 Obec bydliště / sídla společnosti
 Kontaktní osoba, telefon, e-mail (nebude 

zveřejněno) 

INFORMACE O DÍLE 
 Název stavby (max 35 znaků včetně mezer)
 Účel stavby
 Odborná způsobilost 
 Popis stavby (max. 600 znaků včetně mezer)
 Popis práce se dřevem a jeho využití včetně 

inovativního řešení – Popis použitých 
materiálů či technologií, které ovlivňují 
charakter stavby, nebo představují významnou  
inovaci ve prospěch budoucnosti.  
(max. 1000 znaků včetně mezer)

 Typ dřevostavby

DOKUMENTACE DÍLA 
 Výkresy 1, 2, 3 – nahrajte 3 libovolné 

propracované výkresy, které nejlépe vystihují 
konstrukci díla (např. půdorys, výkres řezu či 
3D vizualizace s vyznačenými detaily, detaily, 
konstrukční prvky atd.).

 Vizualizace
 Hlavní vizualizace 1 

 POZOR! Tato vizualizace bude Vaše dílo 
reprezentovat nejčastěji. Vybírejte proto 
pěkné foto, které Vaše soutěžní dílo nejlépe 
vystihne, orientované na šířku a ve vysoké 
kvalitě pro tisk (1535 x 1023 px, rozlišení 
300 dpi).

 Doplňková vizualizace 2, 3 

ÚDAJE O SOUTĚŽÍCÍM KE ZVEŘEJNĚNÍ
 Web, Facebook 
 Telefon 
 E-mail 
 Jméno kontaktní osoby 
 Logo / fotka soutěžícího (formát jpg/jpeg/png)
 Logo v křivkách (doporučujeme vložit kvůli 

tisku, formát ai/pdf/eps)
 Doplňující informace o soutěžícím  

(max. 500 znaků včetně mezer) 

INFORMACE O DÍLE 
 Realizační skupina 

a) architekt: jméno / název společnosti, web, logo 
b) projektant: jméno / název společnosti, web, 

logo 
c) jiné: jméno / název společnosti, web, logo 

 Umístění stavby (obec, PSČ)
 Zastavěná plocha 
 Užitná plocha 
 Počet podlaží 
 Objem spotřebovaného dřeva [m3] 
 Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
 Energetické zařazení budovy dle průkazu 

energetické náročnosti budovy 
 Způsob vytápění a ohřevu vody
 Zajímavost o stavbě / Příběh díla  

(max. 1 000 znaků včetně mezer)
 Video představující unikátnost konstrukce 

(formát mp4, kodek h264, max. velikost  
200 MB; nebo přes YouTube odkaz)

DOKUMENTACE DÍLA 
 Výkresy 4–12 – Další výkresy či skicy, které 

nejlépe představí Vaše dílo
 Vizualizace

 Doplňující vizualizace – max. 7 ks 

POVINNÉ ÚDAJE NEPOVINNÉ ÚDAJE

DŮLEŽITÉ!   Fotky nahrávejte ve formátech JPG, JPEG a PNG v tiskové kvalitě  
(1535 x 1023 px, rozlišení 300 dpi). V případě jiných rozměrů může dojít k oříznutí  
fotografie. Výkresovou dokumentaci nahrávejte ve formátu PDF. Vkládaný soubor  
prosím přejmenujte bez diakritiky do formátu „NAZEV DILA_TYP DOKUMENTU”  
(např. Rozhledna na Vitkove_pudorys 1).

Dřevěné budovy – návrhy
DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2021


