soutěžní podmínky
Vypisovatelé:
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE
ECONOMIA a. s., ČASOPIS STAVITEL
Partnerská záštita:
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
vyhlašují novou kategorii veřejné neanonymní soutěže

STAVBA ROKU V ZAHRANIČÍ
v soutěži STAVBA ROKU 2011
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.
Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů stavitelství a architektury
organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je prezentovat výsledky českých firem na investičních, stavebních a architektonických zakázkách v zahraničí.
Soutěž je vypsána na podporu exportu projektových prací, stavebních
prací nebo významného podílu českých stavebních výrobků na posuzovaných stavbách.
Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové stavby i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury, dopravní
i technické, energetické i vodohospodářské stavby.
Soutěž je určena pro stavby mimo území České republiky s tím, že česká
firma je investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem
stavby, příp. dodavatelem materiálu či konstrukčního řešení, který se na
stavbě významně podílí.
Stavba, která byla uvedena do provozu do roku 2010.

POROTA – HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná
radou programu, na návrh vypisovatelů.
Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:
• úroveň stavby po stránce architektonické – architektonické vyznění
díla a jeho celkový přínos
• úroveň stavby po stránce stavitelské, originalita stavebně-technického
řešení, statického návrhu apod.
• význam stavby v daném regionu
• rozsah českého významu

Mediální partneři:

• hledisko trvale udržitelného stavění, energetická náročnost stavby,
respektování environmentálních požadavků
• spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
• další kritéria

CENY A OCENĚNÍ
Porota na základě prezentace staveb na samostatné konferenci provede
posouzení a navrhne:
A) Tituly Stavba roku v zahraničí
Na ocenění titulem Stavba roku v zahraničí porota nominuje nejvíce
9 nominací a z nich 3 tituly Stavba roku v zahraničí.
B) Zvláštní ceny
Porota může doporučit nominace na udělení zvláštních cen s ohledem na
charakter, kvalitu, význam a počet přihlášených staveb.

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba,
která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho projekci a realizaci nebo dodávce významného podílu stavebních hmot a výrobků nebo
technologii. Přihlašovatel zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným
způsobem a uhradí prezentační poplatek.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 5. 2011
Prezentace přihlášených staveb proběhne na samostatné odborné konferenci o českém exportu v září 2011, na které budou jednotlivé stavby
svými přihlašovateli prezentovány.
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit
nejpozději do 31. 5. 2011 do 16,00 hod. na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 32 400 Kč
(27 000 Kč + 20% DPH).
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je nutné provést
platbu v hotovosti.
Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba roku v zahraničí jsou spojeny s právem používat je jako referenční, reklamní a propagační argument.

PUBLIKOVÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH, NOMINOVANÝCH A OCENĚNÝCH
STAVEB
Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních
internetových stránkách a v reprezentačních tiskovinách České republiky
podporujících export a poskytnuty všem oficiálním obchodním zastoupeMediální partneři:
ním ČR.
Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny na internetu do
jednoho měsíce po uzávěrce soutěže.

OBSAH DOKUMENTACE
1. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE (podklad pro vystavení
faktury)
2. Řádně vyplněný KRYCÍ LIST SOUTĚŽÍCÍ STAVBY (registrace do soutěže). Formulář obsahuje základní údaje pro evidenci a prezentaci soutěžního návrhu.
Závazný formulář přihlášky a krycího listu soutěžící stavby naleznete
v elektronické podobě na www.stavbaroku.cz
3. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE
ÚDAJE O STAVBĚ: potřebné rozšíření údajů uvedených v registraci. Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční
určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci (název, místo, stručnou
charakteristiku), dobu výstavby (zahájení, dokončení, předání do užívání),
použité technologie, materiály a výrobky, energetický štítek budovy, ev.
další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihlašována. Informace o formě výběrového řízení, množství zájemců, výsledek výběrového řízení. Vyjádření zahraničního partnera.
ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU STAVBY: Rozšiřující údaje z registrace upřesňující zejména úlohu zpracovatelů jednotlivých fází projektové dokumentace, účast subdodavatelů a podíly při realizaci formou sdružení.
ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOROVI): identifikační údaje, účel
stavby, investiční záměr (včetně ekonomického).
4. VÝKRESOVÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE musí obsahovat: seznam
příloh, situaci (včetně širších vztahů), rozhodující půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu a min. 6 ks profesionálních fotografií a to z exteriéru i interiéru, příp. fotografie stavebních
detailů.
Obecně je žádoucí dodání dokumentace na úrovni studie, nikoliv stavebního povolení či dokonce prováděcího projektu.
5. VIDEOPREZENTACE
Video prezentace stavby v trvání max. 10 minut určená k předvedení stavby odborníkům a porotě na prezentační konferenci.

FORMA DOKUMENTACE:
Veškerá dokumentace se požaduje ve dvou paré. Jedno paré v tištěné
podobě a druhé v digitální formě na CD nebo DVD (prosíme, nezapomeňte CD/DVD při vypalování uzavřít).
Označení elektronických souborů a příloh v seznamu tištěné dokumentace musí být pro obě paré shodné. Video prezentace je požadována jedenkrát jako součást druhého paré.
První paré: pro posouzení a práci poroty a archiv bude v tištěné formě,
není žádoucí knihařská adjustace dokumentace. Formuláře, texty, fotografická i výkresová dokumentace jsou požadovány ve formátu A4.
Druhé paré: v digitální podobě je určeno pro přípravu výstavy, publikování v tisku a prezentaci stavby na internetu a e-archivu. Musí obsahovat
shodnou dokumentaci ve formátech:
a) přihlášku a registraci v e-formulářích
b) textovou část v textovém editoru
c) fotografie: min. A4, *.TIFF bez komprese pro PC nebo *.JPG – nejvyšší
kvalita, rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného profilu).
d) výkresová dokumentace: samostatné soubory očíslované (pojmenované) shodně s vytištěnými přílohami, *. EPS Illustrator 10.0 nebo nižší,
všechna použitá písma musí být přibalena nebo ve vektorech (převedena do křivek), případně *. PDF se zachováním funkce možnosti úprav
v Illustratoru, DWG formát.

ARCHIVACE DOKUMENTACE
Výkresová dokumentace všech děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypisovatelů s právem publicity. Bude uložena v Nadaci pro rozvoj
architektury a stavitelství.
Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků
autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů
na www.stavbaroku.cz, v katalogu soutěže, v tisku a v elektronickém
archivu Národní knihovny České republiky případně další prezentaci oceněných staveb, a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či
jiná práva třetích osob.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31/833, 110 00 Praha 1
Mgr. Daniela Pavlíčková
tel.: 224 229 617, mobil: 725 631 874
fax: 224 233 136
e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz
Informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz.
Vypisovatelé soutěže Stavba roku v zahraničí si vyhrazují možnost inovace
způsobů propagace a vyhlášení výsledků soutěže a oceněných staveb.

LETOS poprvé – NOVÁ
KATEGORIE:
STAVBA ROKU V ZAHRANIČÍ

