Milí studenti,
jedním z cílů Nadace dřevo pro život pro rok 2016 je vyhledávání a šíření dobrých zpráv.
Proto jsme se rozhodli, že téma letošní studentské soutěže Stavby s vůni dřeva s tímto záměrem
spojíme. Jsem přesvědčen, že dobrých zpráv je okolo nás více než těch špatných. Jen je třeba
o nich mluvit a podporovat. Dobré zprávy a pozitivní myšlenky by měly v našem životě zaujímat
významné místo. Prvním krokem může například být, že si zkrátka budeme jen všímat toho
dobrého kolem nás a sdělovat si to mezi sebou.
V souladu s touto filozofií jsme se rozhodli pro studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva 2016
zvolit téma Nadějné vyhlídky. Chtěli bychom, abyste v rámci zadání jakýmkoli způsobem
na toto téma reagovali a ve Vašem soutěžním díle se zaměřili na zajímavý aspekt
konstruktivního, pozitivního a naději skýtajícího pojetí návrhů. Těmi může být stavba jako např.
rodinný dům, školka, rozhledna nebo střešní konstrukce (viz kategorie uvedené níže), která skýtá
krásné pohledy do okolí. Téma je široké, a proto Vám také necháváme široké pole působnosti
i v samotném pojetí ústředního tématu soutěže.
Součástí přihlášky by totiž měla být také krátká anotace k Vašemu dílu a vysvětlení, jakým
způsobem Váš návrh splňuje téma soutěže. Pro upřesnění a rozšíření Vašich obzorů jen
dodám, že samotný motiv “nadějných vyhlídek” není omezený pouze na výhledy do krajiny.
Přeji Vám a Vašim návrhům mnoho úspěchů.

Ing. Stanislav Polák
ředitel Nadace dřevo pro život

pravidla soutěže Stavby s vůní dřeva 2016

O SOUTĚŽI

Pravidla, termíny a kategorie:

SOUTĚŽÍCÍ

TERMÍNY

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti
terciárního sektoru vzdělávání v České
a Slovenské republice (vyšší odborné a vysoké
školy), kteří vypracovali odevzdaný soutěžní
návrh se statusem studenta. Tedy, soutěže se
mohou zúčastnit i ti studenti, kteří v roce 2016
ukončí studium.
Soutěžící se mohou přihlásit do každé kategorie maximálně s jedním dílem. Soutěže se
mohou účastnit studenti jednotlivě, nebo ve
skupinách. Skupina autorů si musí zvolit jednu
osobu, která bude komunikovat s pořadatelem.
Skupina autorů obdrží v případě výhry pouze
jednu sadu výher.

O SOUTĚŽI
Účelem soutěže je umožnit studentům využít
své teoretické odborné znalosti v praxi
a zároveň prezentovat veřejnosti své návrhy
a originální nápady.
Soutěž je rozdělena na dvě kategorie, a to na
Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy
moderních dřevostaveb.
Odborná porota vybere tři vítězná díla ze všech
přihlášených děl bez ohledu na kategorie.

Vyhlášení soutěže: leden 2016
Odevzdání návrhů: do 30. 6. 2016
Hodnocení poroty: 07/08 2016
Seminář a slavnostní předávání cen
vítězům a společenské setkání
se zástupci významných podniků:
15. 9. 2016

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Návrhy dřevěných konstrukcí
• Dřevěné stavební části občanských,
obytných, dopravních, inženýrských,
zemědělských, průmyslových nebo
sakrálních staveb.
(např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky,
střešní konstrukce apod.)
Návrhy moderních dřevostaveb
• Obytné a občanské stavby, které jsou z podstatné části tvořeny nosnou konstrukcí ze dřeva
nebo z materiálů na bázi dřeva.
(např. rodinné domy, dvojdomky, řadové
nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice,
kancelářské budovy apod.)

∫

Leden 2016
vyhlášení soutěže



Hodnocení
odbornou porotou
červenec

‹ 30.6.2016

odevzdání návrhů do

srpen

15.9.2016
Seminář a slavnostní předávání cen vítězům a
společenské setkání se zástupci významných
podniků

ODMĚNY PRO VÍTĚZE V SOUTĚŽI V soutěži budou udělena tato ocenění:
CENA ODBORNÉ POROTY

Tři nejlepší soutěžící podle hodnocení odborné poroty získají:
• Finanční odměnu pro vítěze věnovaly Lesy České republiky, s. p.

1. místo

2. místo

3. místo

50 000,- Kč

30 000,- Kč

20 000,- Kč

• Licence programu
SEMA na jeden rok
včetně jednodenního
školení tohoto
programu
v hodnotě 10 000 Kč.

• Speciální kolekce
technických a
uměleckých výrobků
Faber-Castell
pro mladé návrháře,
architekty a designéry
v hodnotě 8 000 Kč.

• Dvoudenní exkurze
do výrobních závodů
Stora Enso v České
republice a v Rakousku
s návštěvou realizovaných CLT projektů.

• Dvoudenní
komentovaná prohlídka
výrobního závodu firmy
Kronospan Jihlava
s účastí na poradách
všech úrovní podniku
včetně setkání
s vedením podniku.
• Všichni vítězové
také dostanou unikátní
dřevěný diplom.

Cena STORA ENSO

Cena KRONOSPAN

Zvláštní OCENĚNÍ NADACE

Společnost STORA ENSO ocení
jedno dílo dle svého výběru.
Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve své práci
použijí CLT panel. Vítěz ceny
STORA ENSO obdrží:

Společnost Kronospan CR
spol. s r.o. ocení jedno dílo dle
svého výběru. Do jejího výběru
budou zařazeni soutěžící, kteří
ve své práci použijí OSB desky.
Vítěz ceny Kronospan CR spol.
s r.o. obdrží:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
na udělení zvláštního ocenění
pro soutěžní návrh, který bude
vynikat kombinací těchto kritérií:

• Unikátní dřevěný diplom

• Unikátní dřevěný diplom

• Dvoudenní exkurze do

• Dvoudenní komentovaná

výrobních závodů Stora Enso
v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných
CLT projektů

prohlídka výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava
s účastí na poradách všech
úrovní podniku včetně setkání
s vedením podniku

• originálnost
• funkčnost
• odborná úroveň provedení
• Vítěz získá titul
„Vítěz studentské soutěže
Stavby s vůní dřeva 2016”

a pod tímto titulem si může přihlásit svoje návrhy do ankety
„Dřevěná stavba roku 2017”.

ODMĚNY PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
Účast na semináři zaměřeném na osobní rozvoj s názvem “Stavby s vůní dřeva - úspěch v praxi“. Pozvánka na
slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků.
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VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 15.

9. 2016 na výstavišti v Brně v pavilonu P.

Před samotným vyhlášením vítězů proběhne dvouhodinový seminář s názvem
“Stavby s vůní dřeva - úspěch v praxi” a společný raut se zástupci významných
dřevozpracujících podniků. Seminář je zejména zaměřen na osobní rozvoj každého
z účastníků. Současně pomůže všem soutěžícím využít zkušenosti získané účastí
v této soutěži.
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ODBORNÁ POROTA

Odborná porota je sestavena z nezávislých odborníků v oboru stavebnictví. Členové odborné poroty jsou:





Ing. Jiří Koliba
Náměstek ministra průmyslu
a obchodu, předseda odborné poroty

Ing. Josef Vojáček
Generální ředitel Vojenských lesů
a statků ČR, s. p.




Ing. Radek Pecka
Ředitel STORA ENSO s.r.o.
Planá u Mariánských Lázní

Ing. arch. Tomáš Veselý
Architekt

Ing. Lenka Trandová
Vedoucí projektu studentských soutěží
Nadace dřevo pro životy

*Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu odborné poroty.

HODNOCENÍ ODBORNÉ POROTY
Každý z porotců hodnotí návrhy na základě svých subjektivních odborných názorů, přičemž posuzuje všechny
návrhy samostatně, nezávisle na ostatních členech poroty. Přidělení bodů od jednotlivých porotců je anonymní. U
každého návrhu bude prezentován pouze součet všech bodů získaný od všech porotců. Úkolem členů odborné
poroty je přidělit body každému přihlášenému návrhu
v následujících oblastech:
• VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU – hodnotí se vzhled návrhu stavby, kterou návrh představuje, a současně
také estetická kvalita zpracování návrhu,
• TECHNICKÁ KVALITA VÝKRESU – hodnotí se technicky správně provedené zpracování a současně
proveditelnost navrhovaného řešení,
• ORIGINALITA – hodnotí se originální myšlenka celého návrhu i zpracovaných jednotlivých dílčích dokumentů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje oblast „originalita” a v případě opětovné rovnosti následuje hlasování
porotců mezi díly se stejným počtem bodů.
Každý soutěžící obdrží po ukončení soutěže od organizátora soutěže krátké hodnocení odborné poroty k jeho
dílu shrnuté do tří výše uvedených hodnotících kritérií.
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A. Povinné dokumenty pro kategorii NÁVRHY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ



POVINNÉ ÚDAJE:
1. Úvodní strana
a) Dílo		

Název díla
		
Zařazení do soutěžní kategorie
		Účel stavby

b) Soutěžící Jméno a příjmení

		E-mailová adresa (nebude publikováno)
		Telefon (nebude publikováno)
		Počet autorů (v případě více autorů uvedení všech jmen včetně titulů)

c) Škola

Název školy, název fakulty
		Studijní obor
		
Ročník studia, případně datum ukončení studia
		
Podepsané čestné prohlášení: PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO
						 (viz poslední strana tohoto dokumentu)

2. Dokumenty (soubory)
Výkresy musí být dodány ve vhodném měřítku ke zvolené stavbě ve formátu A3.
Všechny výkresy by měly být spojeny kroužkovou nebo funkčně podobnou
vazbou.
• TECHNICKÉ VÝKRESY NÁVRHU STAVBY		
		
		

- Situace stavby
- Řez stavbou

• VÝTVARNÉ A VIZUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY
							
- Pohledy na stavbu (2 a více)
- Návrh, který vykreslí celkovou představu o vnějším architektonickém řešení objektu.

(Tento návrh může být vytvořen v jakémkoli vizualizačním programu, může být nakreslen, nebo vyfocen
model, modely jako takové však nebudou přijímány k posouzení.)

• TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU
		- Statický výpočet konstrukce

		
- Technické řešení a využití stavebních materiálů
		
- Zpráva popisující koncepci navrženého řešení v souvislosti s tématem práce
		 (max. rozsah 1200 znaků vč. mezer)
		
- Průvodní zpráva
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B. Povinné dokumenty pro kategorii NÁVRHY MODERNÍCH DŘEVOSTAVEB



POVINNÉ ÚDAJE:
1. Úvodní strana
a) Dílo		

Název díla
		
Zařazení do soutěžní kategorie
		Účel stavby

b) Soutěžící Jméno a příjmení

		E-mailová adresa (nebude publikováno)
		Telefon (nebude publikováno)
		Počet autorů (v případě více autorů uvedení všech jmen včetně titulů)

c) Škola

Název školy, název fakulty
		Studijní obor
		
Ročník studia, případně datum ukončení studia
		
Podepsané čestné prohlášení: PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO
						 (viz poslední strana tohoto dokumentu)

2. Dokumenty (soubory)
Výkresy musí být dodány ve vhodném měřítku ke zvolené stavbě ve formátu A3.
Všechny výkresy by měly být spojeny kroužkovou nebo funkčně podobnou
vazbou.
• TECHNICKÉ VÝKRESY NÁVRHU STAVBY		
		
		
		

- Situace stavby
- Půdorys všech podlaží stavby
- Řez stavbou

• VÝTVARNÉ A VIZUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY
							
- Pohledy na stavbu (2 a více)
- Návrh, který vykreslí celkovou představu o vnějším architektonickém řešení objektu.

(Tento návrh může být vytvořen v jakémkoli vizualizačním programu, může být nakreslen, nebo vyfocen
model, modely jako takové však nebudou přijímány k posouzení.)

• TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU
		- Průvodní zpráva

		
- Slovní hodnocení environmentálního vyhodnocení budovy
		
- Zpráva popisující koncepci navrženého řešení v souvislosti s tématem práce
		 (max. rozsah 1200 znaků vč. mezer)
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ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ

Do soutěže budou přijaty pouze takové návrhy, které obsahují
všechny povinné údaje. Soutěžní díla musí být při odevzdání do
soutěže kompletní, včetně úvodní strany. Velikost všech výkresů se
musí vejít do maximálního formátu A3.
Dokumenty musí být řazeny podle pořadí uvedeného v kapitole
„Soutěžní návrhy”. Pro zaručení objektivního hodnocení zaslaných
prací nesmí být identifikace soutěžícího uvedena jinde než na
úvodní straně.
Soutěžící zašle své dílo vytištěné poštou na adresu:
Nadace dřevo pro život,
PO POX č. 6, 276 01, Mělník
a současně elektronicky (ve formátu JPG) na adresu:
l.trandova@drevoprozivot.cz,
a to nejpozději do 30. 6. 2016. Pro zaslání poštou rozhoduje termín
na razítku pošty, pro zaslání elektronicky rozhoduje datum přijetí
emailu.

Vyhlašovatel soutěže
Nadace dřevo pro život:
www.DrevoProZivot.cz
www.facebook.com/DrevoProZivot
www.facebook.com/StavbySVuniDreva

Kontaktní adresa:
Nadace dřevo pro život,
PO BOX 6, 276 01 Mělník

Zpracovatel soutěžních podmínek
a vedoucí projektu:
Ing. Lenka Trandová
+420 733 506 525
l.trandova@drevoprozivot.cz
www.facebook.com/StavbySVuniDreva

Pro přijetí díla do soutěže je nezbytné dodržet stanovené datum
jak pro listovní, tak i pro elektronické podání.

ZÁŠTITY:

PARTNEŘI PROJEKTU:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

CENY VĚNOVALI:

Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni
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PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO

Soutěžící čestně prohlašuje, že souhlasí s těmito soutěžními podmínkami:
Soutěžící čestně prohlašuje, že je oprávněn udělit Vyhlašovateli souhlas k užití
majetkových autorských práv vztažených k přihlášenému soutěžnímu dílu a je
oprávněn udělit souhlas se zpracováním přihlášených podkladů pro účely
propagace a medializace tohoto ročníku studentské soutěže i ročníků následujících.
Autor díla čestně prohlašuje, že přihlášením soutěžního díla neporušuje autorská
a jiná práva třetích osob.
Všichni Soutěžící udělují Vyhlašovateli souhlas k užití majetkových autorských
práv vztažených k přihlášeným soutěžním dílům a udělují souhlas se zpracováním
přihlášených podkladů pro účely propagace a medializace tohoto ročníku soutěžní
ankety i ročníků následujících. Užití autorského díla pro jiné účely, mimo rámec
studentské soutěže a ankety Dřevěná stavba roku, je však vázáno na výslovné
svolení autorů. Při využití celého soutěžního díla anebo jeho výkresových,
obrazových a textových částí budou tyto podklady vždy prezentovány společně
se jménem Autora díla.
Soutěžící jsou si vědomi toho, že přihlášená díla mohou být publikována na
internetu, kde budou volně dostupná k nahlédnutí a mohou tak inspirovat laickou
i odbornou veřejnost.
Soutěžící prohlašuje a zavazuje se k tomu, že se v případě získání ocenění dostaví
v daném termínu a čase na slavnostní předávání cen a získané ceny převezme.
V případě, že se nemůže osobně dostavit sám Autor díla (soutěžící), pověří
převzetím cen jinou osobu. Vyhlašovateli zašle o tomto pověření zprávu a kontaktní
údaje dané osoby.
Pokud se Soutěžící, který byl vyzván k převzetí ceny, ani jeho zástupce nedostaví
na slavnostní předání ceny, ztrácí nárok na získání odměny Nadace. Ostatní ceny
si může osobně převzít v termínu a v místě dle pokynů vyhlašovatele.

podpis soutěžícího
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