
VELUX Česká republika, s. r.o. vyhlašuje soutěž Život pod střechou.

   Co je tématem soutěže ?
Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní
světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do ob jektu
střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně
představují takové řešení, které je ener ge ticky efek ti  vní
a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé
a pohodlné užívání.
Kategorie 1
Rodinný dům na určeném pozemku 
Kategorie 2 
Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Kdo se může zúčastnit ?
Soutěž je určena pro studenty středních průmyslových
škol stavebních.

Co můžete vyhrát ?
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:
Kategorie 1
Rodinný dům na určeném pozemku
1. cena: 15 000 Kč 

+ cena pro vedoucího práce

Kategorie 2
Freestyle – jakýkoliv typ stavby
1. cena: 10 000 Kč

+ cena pro vedoucího práce
Mimo hlavní ceny rozdělí porota další ceny v celkové
hodnotě 40 000 Kč. Každý vedoucí práce projektu,
který bude oceněn v celostátním kole cenou nebo
odměnou, získá věcnou cenu v hodnotě 5 000 Kč.

Kde získat další informace o soutěži ?
Více informací najdete na www.velux.cz v Odborné
sekci pro architekty a projektanty v odkazu Soutěže
nebo nás najdete na facebooku.

Začátek soutěže 
a registrace
15. 11. 2016

Odevzdání
soutěžních návrhů
školního kola
1. 5. 2017

Konec registrace
28. 2. 2017

Slavnostní vyhlášení
výsledků
15. 6. 2017

Soutěž je opět
vyhlášena ve
2 kategoriích!

13. ročník soutěže



1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKY

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

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

1.3 Zpracovatel soutěžních podmínek
VELUX Česká republika, s. r. o.

2. SOUTĚŽ

2.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže jsou projekty 
do mů, kde denní světlo a přísun čer -
stvého vzdu   chu přichází do objektu
střechou pro stře d   nictvím výrobků
VELUX. Sou časně představují ta -
kové řešení, které je energeticky
efektivní a zabez pečí trvale op ti -
mální vnitřní prostředí pro zdravé
a pohodlné užívání.

Soutěž je vyhlášena ve dvou
kategoriích:
Kategorie 1
Rodinný dům na určeném pozemku
Na webových stránkách souteže je
ke stažení balíček podkladů k zadání.
Typ, velikost a stavební program
rodinného domu je na zvážení
soutěžících.

Kategorie 2 
Freestyle – jakýkoliv typ stavby

2.2 Účel soutěže
Účelem soutěže je podpořit práci
stu dentů na projektech a umožnit
jejím pro střednictvím detailnější
seznámení s problematikou návrhu
prostoru pod střechou včetně správ -
ného návrhu prosvětlení a prově -
trání budovy.

2.3 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 udě   lena věcná cena.
Postup do celostát ního kola bude
udě len 1–3 projektům. Porota má
právo navíc udělit projektu „divokou
kartu” dle vlastního uvážení.

2. kolo – celostátní
Ve druhém kole budou hodnoceny
vše chny projekty vybrané v rámci
1. kola (tedy kola školního). Porota
složená z ne  závislých odborníků
a zástupce společ nosti VELUX
vyhod notí projekty.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE

3.1 Do soutěže mohou být přihlášeny 
pro   je kty dle kategorií. Podmínkou
účasti v sou      těži je, že dům je navr -
žen s vý ro bky VELUX jako důležitým
zdrojem denního světla a přirozené
ventilace. Rovno měr  nost a správnou
hladinu den ního osvět  lení místností
v prostoru pod střechou prokáží
studenti zpra co váním výpočtu v pro -
 gramu VELUX Daylight Visualizer,
který je zdarma ke sta žení na webo -
vých stránkách společnosti VELUX.

3.3 Soutěž je určena pro studenty střed -
 ních průmyslových škol a vyšších
odborných škol stavebního zaměření.

3.4 Zpracování soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy musí být dodány
zpra co vané dle bodu 8 „Soutěžní
návrh”.

4. KRITÉRIA HODNOCENÍ

4.1 Přihlášené soutěžní práce bude po -
su zo vat odborná porota jmenovaná
vyhla šo vatelem soutěže. Ceny budou
uděleny na návrh poroty těm sou těž -
 ním ná vr hům, které nejlépe splňují 
kri téria dle zadání předmětu soutěže.
Po rota bude sledovat zejména tato 
kri té ria v uve deném pořadí, přičemž
krité rium 3. bude posuzováno pouze
v 1. škol  ním kole.

Hodnotící kritéria:
1. Celkové architektonické, dispo -

ziční a technické řešení objektu
2. Technicky správný návrh střeš ních

oken s ohledem na zajištění opti -
mál   ního osvětlení, ventilace a re -
spekto vání zásad stavební fyziky –
správné umístění, velikost a počet
střešních oken. K jejich stanovení
pomůže hod nocení v programu
VELUX Daylight vizualizer.

3. Správná specifikace výrobků
VELUX

5. CENY

5.1 Udělené ceny:

1. kolo – školní
Ve školním kole obdrží autoři vy bra -
ných vítězných projektů dle bodu 3.1
na 1. a 2. mí stě věc nou cenu v hod -
notě 1 500 Kč a postup do celostát -
ního kola v obou kategoriích (z každé
školy mohou postoupit 4 práce).
Autoři vybraných vítěz ných projektů
na 4. až 6. místě obdrží věcnou cenu
v hodnotě 500 Kč bez nároku na po -
stup do celo státního kola pro obě ka -
tegorie společně. Porota dle vlastního
uvá  žení může udělit „divokou kartu”.

Střední škola s největším počtem
odevzdaných projektů ve školním
kole, které splnily podmínky soutěže
dle bodu 3.1, získá sponzorský dar
hodnotě 10 000 Kč (věcný dar, nebo
spon zor ství školní aktivity).

2. kolo – celostátní
Kategorie 1
Rodinný dům na určeném pozemku
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
pří slušné daně.

Mimo hlavní ceny rozdělí porota od -
měny v celkové hodnotě 40 000 Kč
napříč kategoriemi. Každý vedoucí
práce projektu, který bude oceněn
v celo státním kole cenou nebo od -
měnou, získá věcnou cenu v hodnotě
5 000 Kč.

6. POROTA

6.1 Poroty pro 1. a 2. kolo budou za -
sedat, jednat a rozhodovat v tomto
složení:

1. kolo – školní
Porota v prvním, školním, kole bude
slo  žena z jednoho zástupce školy
(ve doucího projektu) a zástupce
společ nosti VELUX.

2. kolo – celostátní
Porota ve druhém, celostátním, kole
bude složena ze dvou nezávislých
od  borných porotců a jednoho zá -
stupce 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.)

7. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE

7.1 Datum vyhlášení soutěže
Datum vyhlášení soutěže se sta no -
vuje na 15. listopadu 2016. Soutěž
bude k to muto dni vyhlášena na
interne tových strán kách společnosti
VELUX Česká republika, s. r. o.

7.2 Registrace
Zájem o účast v soutěži musí účast -
níci oznámit prostřednictvím regis -
trace, která musí být provedena do
28. února 2017. Registraci je možno
pro vést vy plněním formu láře na in -
ternetových stránkách spo lečnosti
VELUX – www.velux.cz.

7.3 Termíny a způsob odevzdání
soutěž ního návrhu:
Datum odevzdání soutěžních návrhů 
se stanovuje na 1. května 2017.
Návrhy je nutné nahrát na jakékoliv
volně dostupné internetové úložiště
tak, aby je bylo možné jednoduše
stáhnout. Na oficiální e-mail soutěže
zasílejte odkaz na stažení. Při pře -
vzetí práce sekretariát zasílá potvr -
zující zprávu e-mailem.

7. 4 Termín školního kola dohodne zá -
stupce VELUX s vedoucím práce
na příslušném kole. Školní kola
pro běhnou od 1. do 20. května
2017.

7.5 Datum konání hodnotícího zase -
dání soutěžní poroty
Datum zasedání soutěžní poroty
k hod   nocení soutěžních návrhů
se stanovuje předběžně v termínu
mezi 6. a 10. če r v nem 2017.

7.6 Vyhlášení výsledků soutěže:
Termín a místo slavnostního vy hlá -
šení výsledků soutěže bude upřes -
něn v prů běhu soutěže (předběžně
15. června 2017).

8. SOUTĚŽNÍ NÁVRH

8.1 Požadovaný obsah soutěžní do  ku -
 men  tace a úprava prezentačního
výkresu

8.1.1 Závazný (požadovaný) obsah doku -
mentace
• Půdorysy a rozhodující řezy objektu

ve vhodném měřítku (např. 1:100)
• Vizualizace průměrné hladiny či ni -

tele denní osvětlenosti refe ren ční
místno sti v posledním podlaží (vý -
stup z pro gramu VELUX Daylight
Visualizer)

• Pohledy ve vhodném měřítku
(možno nahradit perspektivním
či axono me t ri ckým zobrazením)

• Na každém prezentačním výkresu
bude umístěna popiska se jménem
studenta, ročníkem studia (např.
3. ročník, 2016/2017), jménem ve -
dou   cího projektu, názvem a místem
školy (např. SPŠ stavební, Kadaň).
Popiska bude umístěna ve spodní
části kaž dého panelu. Každý panel
bude viditelně označen názvem
kategorie, ve které soutěží.

8.1.2 Nezávazný obsah dokumentace
• Perspektivní záběry či axono metrie

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.

8.1.3 Dokumentace k projektu bude zpra   -
co vána na 1 prezentačním výkresu
for mátu 584 × 900 mm, orien to va -
ném na výšku. Prezentační výkres
v přede psa ném formátu bude pře -
dán v digi tální formě, a to ve for -
mátu PDF s roz liše ním 300 dpi.
Podmínky digitálního ode  vzdání
budou zaslány všem re gis tro vaným
účastníkům na e-mail uve dený v re -
gistraci. Sou časně budou podmínky
odevzdání (přístup na ftp server)
zaslány vedoucím prací na jednotli -
vých školách.

8.2 Autorská práva a zveřejnění
soutěžních návrhů
Soutěžní dokumentace zůstává
majet kem vypisovatele soutěže
s právem pu blikování při zachování
autorských práv. Přihlašovatelé
oceněných soutěž ních prací mají
právo využít ocenění pro svou
publicitu.

Autor projektu při odevzdání prohla -
šu je, že je osobně jediným autorem
ná vrhu a výkresové dokumentace.
V případě porušení autorského zá -
kona si společ nost VELUX Česká
republika s. r. o. vyhrazuje právo na
odebrání ceny a odměny, a to i se
zpětnou platností.

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:
zivotpodstrechou@velux.com

• na in ternetových stránkách vyhla -
šovatele: www.velux.cz

9.2 Akceptování soutěžních podmínek

9.2.1 Souhlas vyhlašovatele a sou -
těžních porotců s podmínkami
soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují
vyhla šo vatel a porotci, že se sez -
námili se všemi podmínkami sou -
těže, a zavazují se, že bu  dou tyto
podmínky ctít a do držovat.

9.2.2 Souhlas soutěžících s podmín kami
soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vy -
slo vují soutěžící souhlas se všemi
pod  mín kami soutěže a s rozhod -
nutími sou těžní po ro ty, učiněnými
v jejich rámci a v souladu s nimi.

Soutěžní podmínky


