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ročník

KING OF DAYLIGHT
STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

VELUX Česká republika, s. r. o.
vyhlašuje soutěž KING OF DAYLIGHT.

/ TÉMA SOUTĚŽE

Předmětem soutěže jsou projekty
domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu
střechou prostřednictvím výrobků
VELUX. Současně představují takové
řešení, které je energeticky efektivní
a zabezpečí trvale optimální vnitřní
prostředí pro zdravé a pohodlné
užívání.

/ Kategorie 1 – Rodinný dům
/ Kategorie 2 – Freestyle

/jakýkoliv typ stavby/

7. 12.
2020

ZAČÁTEK SOUTĚŽE
A REGISTRACE

/ VÝHRY
1. kolo – školní

1.–3. místo – věcná cena v hodnotě 1 500 Kč
a postup do celostátního kola
4.–6. místo – věcná cena v hodnotě 500 Kč
bez postupu do celostátního kola
Mimo uvedené ceny může porota udělit
zvláštní ocenění, tzv. divokou kartu.
Střední škola s největším počtem odevzdaných
projektů ve školním kole získá sponzorský dar
v hodnotě 10 000 Kč.

2. kolo – celostátní

Mimo hlavní ceny rozdělí porota další ceny
v celkové hodnotě 40 000 Kč. Každý vedoucí
projektu, který bude oceněn v celostátním kole,
získá věcnou odměnu v hodnotě 5 000 Kč.
Ocenění pro školy
První tři školy s nejvyšším počtem
odevzdaných prací si mezi sebou rozdělí
25 000 korun.

/ KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Soutěž je určena pro studenty středních
průmyslových škol stavebních.

/ INFORMACE O SOUTĚŽI

Kategorie 1 – Rodinný dům
1. cena: 15 000 Kč
+ cena pro vedoucího práce
Kategorie 2 – Freestyle /jakýkoliv typ stavby/
1. cena: 10 000 Kč
+ cena pro vedoucího práce

Více informací najdete na www.velux.cz
v Odborné sekci pro architekty a projektanty
v odkazu Soutěže nebo nás najdete na
facebooku.

2. 4.

3. 5.

KONEC REGISTRACE

ODEVZDÁNÍ
SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
ŠKOLNÍHO KOLA

2021

2021

9. 6.
2021

SLAVNOSTNÍ
VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKŮ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
1.	VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKY
Vyhlašovatel
VELUX Česká republika, s. r. o.,
Sokolova 1d, 619 00 Brno
tel.: 531 015 555
www.velux.cz

3. 4

4.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

4. 1

Přihlášené soutěžní práce bude
posuzovat odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Ceny
budou uděleny na návrh poroty těm
soutěžním návrhům, které nejlépe
splňují kritéria dle zadání předmětu
soutěže. Porota bude sledovat
zejména tato kritéria v uvedeném
pořadí, přičemž kritérium 3. bude
posuzováno pouze v 1. školním kole.

Sekretariát soutěže
VELUX Česká republika, s. r. o.,
Sokolova 1d, 619 00 Brno
e-mail: spssoutez@velux.com
www.velux.cz
Zpracovatel soutěžních podmínek
VELUX Česká republika, s. r. o.

2.

SOUTĚŽ

2. 1

Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou projekty
domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu
střechou prostřednictvím výrobků
VELUX. Současně představují takové
řešení, které je energeticky efektivní
a zabezpečí trvale optimální vnitřní
prostředí pro zdravé a pohodlné
užívání.

/typ, velikost a stavební program
rodinného domu je na zvážení
soutěžících/

Kategorie 2 – Freestyle

/jakýkoliv typ stavby/
2. 2

2. 3

Účel soutěže
Účelem soutěže je podpořit práci
studentů na projektech a umožnit
jejím prostřednictvím detailnější
seznámení s problematikou návrhu
prostoru pod střechou včetně správného návrhu prosvětlení a provětrání
budovy.
Průběh soutěže
Soutěž bude pořádána dvoukolově.
1. kolo – školní
V prvním kole bude na jednotlivých
školách vyhodnoceno a oceněno 1–6
nejlepších projektů, kterým bude
udělena věcná cena.
Postup do celostátního kola bude
udělen 1–3 projektům. Porota má
právo navíc udělit projektu „divokou
kartu” dle vlastního uvážení.
2. kolo – celostátní
Ve druhém kole budou hodnoceny
všechny projekty vybrané v rámci
1. kola (tedy kola školního). Porota
složená z nezávislých odborníků
a zástupce společnosti VELUX
vyhodnotí projekty.

3.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

3. 1

Do soutěže mohou být přihlášeny
projekty dle kategorií. Podmínkou
účasti v soutěži je, že dům je navržen
s výrobky VELUX jako důležitým
zdrojem denního světla a přirozené
ventilace. Rovnoměrnost a správnou
hladinu denního osvětlení místností
v prostoru pod střechou prokáží
studenti zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer,
který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX
– v sekci architekti a projektanti.

3. 3

Soutěž je určena pro studenty středních průmyslových škol a vyšších
odborných škol stavebního zaměření.

6.

POROTA

8.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

6. 1

Poroty pro 1. a 2. kolo budou zasedat,
jednat a rozhodovat v tomto složení:

8. 1

Požadovaný obsah soutěžní dokumentace a úprava prezentačního
výkresu

1. kolo – školní
Porota v prvním, školním, kole bude
složena z jednoho zástupce školy
(vedoucího projektu) a zástupce
společnosti VELUX.
2. kolo – celostátní
Porota ve druhém, celostátním, kole
bude složena ze dvou nezávislých
odborných porotců a jednoho
zástupce společnosti VELUX.
Nezávislí členové poroty:
• bude určeno
Závislý člen poroty, zástupce
vyhlašovatele:
• ing. arch. Klára Bukolská
(architekt spo lečnosti VELUX
Česká republika, s. r. o.)

Hodnotící kritéria:
1. Celkové architektonické, dispoziční
a technické řešení objektu
2. Technicky správný návrh střešních
oken s ohledem na zajištění
optimálního osvětlení, ventilace
a respektování zásad stavební
fyziky – správné umístění, velikost
a počet střešních oken. K jejich
stanovení pomůže hodnocení v programu VELUX Daylight vizualizer.

7.	ZÁKLADNÍ TERMÍNY
SOUTĚŽE
7. 1

3. Správná specifikace výrobků
VELUX

Soutěž je vyhlášena ve dvou
kategoriích:

Kategorie 1 – Rodinný dům

Zpracování soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy musí být dodány
zpracované dle bodu 8 „Soutěžní
návrh”.

5.

CENY

5. 1

Udělené ceny:
1. kolo – školní
Ve školním kole obdrží autoři
vybraných vítězných projektů dle
bodu 3. 1 na 1. a 2. místě věcnou
cenu v hodnotě 1 500 Kč a postup do
celostátního kola v obou kategoriích
(z každé školy mohou postoupit 4
práce).
Autoři vybraných vítězných projektů
na 4. až 6. místě obdrží věcnou
cenu v hodnotě 500 Kč bez nároku
na postup do celostátního kola pro
obě kategorie společně. Porota
dle vlastního uvážení může udělit
„divokou kartu”.
První tři střední školy s nejvyšším
počtem odevzdaných prací si mezi
sebou rozdělí
20 000 korun. (věcný dar, nebo
sponzorství školní aktivity).

7. 2

Registrace
Zájem o účast v soutěži musí účastníci oznámit prostřednictvím registrace, která musí být provedena do
2. dubna 2021. Registraci je možno
provést vyplněním formuláře na
internetových stránkách společnosti
VELUX – www.velux.cz/odbornici/
architekti-a-projektanti/souteze/
king-of-daylight.

7. 3

Termíny a způsob odevzdání soutěžního návrhu:
Datum odevzdání soutěžních návrhů
se stanovuje na 3. května 2021.
Závazný obsah ve formě jednotlivých
výkresů a renderů vložíte do systému
soutěže na odkazu zde (www.velux.
cz/odbornici/architekti-a-projektanti/souteze/king-of-daylight).
Bude se jednat vždy o rastrované
formáty typu jpg, jpeg a podobné.
Maximální počet příloh je 20. Systém
automaticky generuje šablonu prezentačního panelu, který si můžete
libovolně editovat. Porota hodnotí
kompletní dokumentaci uloženou
v systému. Prezentační poster je
pouze orientační a neslouží pro
hodnocení poroty.

2. kolo – celostátní

Kategorie 1 – Rodinný dům
1. cena: 15 000 Kč + cena pro
vedoucího práce

Kategorie 2 – Freestyle
/jakýkoliv typ stavby/
1. cena: 10 000 Kč + cena pro
vedoucího práce
Výše cen je uvedena po odečtení
příslušné daně.
Mimo hlavní ceny rozdělí porota
odměny v celkové hodnotě 40 000
Kč napříč kategoriemi. Každý vedoucí
projektu, který bude oceněn v celostátním kole, získá věcnou odměnu
v hodnotě 5 000 Kč.

Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže se stanovuje
na 9. června 2021. Soutěž bude
k tomuto dni vyhlášena na internetových stránkách společnosti VELUX
Česká republika, s. r. o.

7. 4

Termín školního kola
Termín školního kola dohodne
zástupce VELUX s vedoucím práce.
Školní kola proběhnou od 3. do
17. května 2021.

7. 5

Datum konání hodnotícího zasedání
soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty
k hodnocení soutěžních návrhů se
stanovuje předběžně na 9. červen
2020.

7. 6

Vyhlášení výsledků soutěže:
Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže budou upřesněny v průběhu soutěže (předběžně
9. června 2019).

8. 1. 1 Závazný (požadovaný) obsah dokumentace
• Půdorysy a rozhodující řezy
objektu ve vhodném měřítku
(např. 1:100)
• Vizualizace průměrné hladiny
činitele denní osvětlenosti
referenční místnosti v posledním
podlaží (výstup z programu VELUX
Daylight Visualizer)
• Pohledy ve vhodném měřítku
(možno nahradit perspektivním či
axonometrickým zobrazením)
8. 1. 2 Nezávazný obsah dokumentace
• Perspektivní záběry či axonometrie
interiérů.
• Ostatní formy prezentace návrhu
jako 3D řezy, detaily, stručný popis
návrhu apod. jsou ponechány na
autorově uvážení a nejsou nijak
omezeny.
• Situace osazení objektu do okolí.
8. 2

Autorská práva a zveřejnění soutěžních návrhů
Soutěžní dokumentace zůstává
majetkem vypisovatele soutěže
s právem publikování při zachování
autorských práv. Přihlašovatelé oceněných soutěžních prací mají právo
využít ocenění pro svou publicitu.
Autor projektu při odevzdání prohlašuje, že je osobně jediným autorem
návrhu a výkresové dokumentace.
V případě porušení autorského
zákona si společnost VELUX Česká
republika s. r. o. vyhrazuje právo na
odebrání ceny a odměny, a to i se
zpětnou platností.

8. 3

Odevzdání prací
Odevzdání prací proběhne nahráním
do systému soutěže na odkazu zde:
www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti/souteze/king-of-daylight

9.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

9. 1

Poskytování soutěžních podmínek
Soutěžní podmínky lze získat:
• v sekretariátu soutěže na adrese:
VELUX Česká republika, s. r. o.,
Sokolova 1d, 619 00 Brno
• vyžádáním na e-mailové adrese:
spssoutez@velux.com
• na internetových stránkách vyhlašovatele: www.velux.cz

9. 2

Akceptování soutěžních podmínek

9. 2. 1 Souhlas vyhlašovatele a soutěžních
porotců s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel a porotci, že se seznámili se
všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto podmínky ctít
a dodržovat.
9. 2. 2 Souhlas soutěžících s podmínkami
soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů
vyslovují soutěžící souhlas se všemi
podmínkami soutěže a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými
v jejich rámci a v souladu s nimi.

