„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty středních
průmyslových škol stavebních
Školní rok 2021/2022
Vyhlašovatel:
Wienerberger s.r.o., IČO 00015253, Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice
Předmět a podmínky soutěže:
Soutěž je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území České
republiky a je vyhlašována pro dvě soutěžní kategorie:
I. projekt rodinného domu (studenti 3. ročníků)
II. projekt občanské a bytové stavby (studenti 4. ročníků)
V rámci soutěže je zavedeno speciální ocenění:
I. nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH (studenti 3. ročníků)
II. nejlepší projekt občanské a bytové stavby s použitím produktů TONDACH (studenti 4. ročníků)
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených projektů nebo
nedostatečné kvality přihlášených projektů toto speciální ocenění neudělit.
Soutěž se vyhlašuje podle předmětu řešení jako soutěž konstrukční.
Soutěž se vyhlašuje podle druhu účastníků jako neanonymní.
Soutěž se vyhlašuje podle počtu kol jako dvoukolová.
V 1. kole budou posuzovány všechny přihlášené soutěžní práce odpovídající pravidlům soutěže a budou
vyhlášeny vždy tři vítězné práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm). Zároveň
bude v rámci speciálního ocenění vyhlášen jeden vítězný projekt s použitím produktů TONDACH
v každé soutěžní kategorii na každé škole (TONDACH). Výběr vítězných prací 1. kola provedou
společně zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a příslušný odborný pedagog) se
zástupci společnosti Wienerberger s.r.o..
Do 2. kola postoupí tři vítězné práce z 1. kola v každé soutěžní kategorii a za každou školu (Porotherm)
a jedna vítězná práce v každé soutěžní kategorii a za každou školu (TONDACH). Z těchto budou
vybrány tři vítězné projekty pro každou ze dvou soutěžních kategorií (Porotherm) a jeden vítězný
projekt s použitím produktů TONDACH v každé ze dvou soutěžních kategorií (TONDACH). Výběrem
prací v 2. kole se bude zabývat odborná porota.
Každý student může do soutěže v daném ročníku přihlásit jednu soutěžní práci.

Složení odborné poroty:
• zástupci Wienerberger s.r.o.
• nezávislý odborník
• zástupci mediálních partnerů
o časopis Materiály pro stavbu www.imaterialy.cz a www.stavbaweb.cz vydavatelství
Business Media One, s. r. o.

o

vydavatelství VEGA společnost s ručením omezeným

Sekretariát soutěže:
Omnimedia s. r. o.
Jeseniova 51, 130 00 Praha 3
tel.: 00420 221 419 220
e-mail: soutez_skoly@porotherm.cz
Rozsah soutěžní práce:
půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví)
kladecí výkres stropu – pokud to konstrukce stavby umožňuje
řez budovou
pohledy
detaily
pro studenty 4. ročníků vizualizace navrženého objektu (pro studenty 3. ročníků nepovinná, ale
doporučená)
7. výkres střechy a detail, návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou
hydroizolační vrstvu). U skládané střešní krytiny je povinností použití výrobků značky TONDACH.
8. grafický panel – v případě postupu do druhého kola soutěže musí student připravit grafický panel,
specifikace viz níže. Grafický panel je podmínkou pro hodnocení v druhém kole soutěže.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specifikace grafického panelu
• 1 panel formátu A2 (doporučená velikost)
• Panel bude obsahovat výkresovou i textovou část dokumentace.
• Obsah grafického panelu:
▪ 3. ročníky: stavební půdorysy, řezy, pohledy; text – krátký popis projektu
(specifikace viz níže) a volitelně 3D model.
▪ 4. ročníky: půdorys přízemí; typové podlaží – při vícepodlažním řešení; pohledy;
3D model a text - krátký popis projektu (specifikace viz níže).

▪

•

•

Specifikace textu:
➢ Textovou částí se rozumí stručné objasnění architektonického konceptu
a popis architektonického, konstrukčního a materiálového řešení. Případně
též číselné údaje o stavbě: zastavěná plocha, obestavěný prostor a
jednoduché energetické zhodnocení.
Vymezení pro označení identifikace na panelech:
▪ Horní část - pruh cca 25 mm: název soutěže a školní rok.
▪ Dolní část - pruh cca 50 mm: vpravo - rámeček s logem Wienerberger a logem
TONDACH; vlevo – název školy, jméno soutěžícího, jméno odborného
pedagoga, kategorie, jméno autora originálního architektonického návrhu.
▪ Grafické zpracování a barevnost - dle uvážení autora.
Předloha pro zpracování grafického panelu je ke stažení na internetových stránkách
https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-onejlepsi-projekt.html

Pokud soutěžící ve své soutěžní práci používá logo Wienerberger, logo Porotherm nebo logo
TONDACH, je povinen použít loga v podobě, v jaké jsou ke stažení na internetových stránkách
https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsiprojekt.html. Tato loga nesmí být soutěžícími nijak upravována.

Formát soutěžní práce:
1) zpracování v elektronické formě
2) měřítko 1 : 50, detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce
3) výsledná forma - ve formátu PDF, 1 soubor, na titulní straně jméno, příjmení, název školy, název
projektu a vizualizace, pokud je součástí projektu
4) standardizované pojmenování souboru PDF ve tvaru: ročník_městoškoly_příjmení_jméno.pdf (vzor:
3_České_Budějovice_Novák_Jan.pdf)
Projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů Porotherm a TONDACH (pokud to
stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení. U skládané střešní krytiny je povinné
použít výrobky značky TONDACH.
V případě, že účastník soutěže rozpracovává již existující dispoziční řešení, je povinen tuto skutečnost
uvést v přihlášce, včetně autora originálního projektu (architekt, projektant; je-li tato informace veřejně
dostupná) a zdroje, ze kterého originální projekt pochází (např. odkaz na webové stránky; povinné).
Soutěžní práce, označené „Soutěž o nejlepší projekt 2022“ pro studenty SPŠS, musí být ve lhůtě
stanovené níže v těchto pravidlech v elektronické formě předány osobě určené vedením příslušné školy
s tím, že taková osoba osvědčí převzetí soutěžní práce v dané lhůtě. Pro účely vyhodnocení 1. kola
osoba určená vedením školy zašle všechny práce studentů své školy na e-mail soutez_skoly
@porotherm.cz (jednotlivě nebo za celou školu najednou), včetně přihlášek. Doporučený postup je
nahrát soutěžní projekty na úložiště (uschovna.cz, wetransfer.com, ulozto.cz apod.) a do e-mailové
zprávy vložit odkaz ke stažení. Vyplněné přihlášky je doporučeno zasílat do Sekretariátu soutěže
jednotlivě a v předstihu.
V rámci vyhodnocení 2. kola budou dále posuzovány první tři vítězné práce v obou soutěžních
kategoriích (Porotherm) a jedna práce oceněná v rámci speciálního ocenění TONDACH v obou
soutěžních kategoriích (TONDACH).za každou zúčastněnou školu.

Soutěžící podáním soutěžní práce do této soutěže tímto vyslovuje svůj souhlas s podmínkami soutěže
a s nakládáním s jeho projektem dle těchto pravidel.
Školy se svým přihlášením do soutěže zavazují umístit do svých prostor tablo s řezem stavbou od
společnosti Wienerberger s.r.o. pokud již toto neučinily. Výrobu tabla a jeho dopravu na školu zajistí
společnost Wienerberger s.r.o. Školy se svým přihlášením do soutěže zavazují k propagaci soutěže
a společnosti Wienerberger s.r.o. na svých webových stránkách formou umístění banneru nebo loga
vyhlašovatele soutěže, případně zveřejněním článku o soutěži. Dodání banneru, loga, případně článku
zajistí sekretariát soutěže – společnost Omnimedia s.r.o.
Kritéria hodnocení: (řazena bez hierarchického rozlišení)
•
•
•
•
•

technická úroveň zpracování dokumentace
grafická úroveň zpracování dokumentace
celkové prostorové a funkční řešení díla
originalita stavebně-technického řešení
rozsah a způsob využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu
(konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.)
• rozsah využití výrobků TONDACH při konstrukčním řešení projektu (pokud to stavba umožňuje,
tj. stavba má šikmou střechu – střecha, detaily apod.)
Soutěž probíhá od 8. 11. 2021 do 30. 9. 2022 následovně:
• vyhlášení soutěže 8. 11. 2021
• odevzdání soutěžních prací:
- kategorie občanské a bytové stavby (4. ročníky) vč. speciálního ocenění: do 22. 4. 2022
- kategorie rodinné domy (3. ročníky) vč. speciálního ocenění: do 13. 5. 2022
• vyhodnocení soutěžních prací v 1. kole: do 3. 6. 2022
• vyhlášení výsledků 1. kola: do 10. 6. 2022
• vyhlášení výsledků 2. kola: nejpozději do 30. 9. 2022
• ceny za vítězné projekty budou vyplaceny nejdéle do 50 dnů ode dne vyhlášení výsledků

Ceny:
1. kolo
autoři vítězných prací v každé soutěžní kategorii (Porotherm)
za 1. místo
1.500 Kč
za 2. místo
1.000 Kč
za 3. místo
500 Kč
- odměny budou studentům zaslány na jejich bankovní účty
- každý oceněný student získá certifikát deklarující jeho umístění v 1. kole soutěže
- za každý projekt, který se umístí na prvních třech místech, získá odměnu ve výši 500 Kč
pedagog, který studenta odborně vedl, odměna bude zaslána pedagogovi na jeho bankovní účet
- stejnou částku 500 Kč získá za každý umístěný projekt i příslušná škola, odměna bude zaslána
škole na její bankovní účet
autoři prací oceněných v rámci speciálního ocenění (TONDACH)
za nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH

1.000 Kč

za nejlepší projekt občanské a bytové stavby s použitím produktů TONDACH
1.000 Kč
- odměny budou studentům zaslány na jejich bankovní účty
- za každý projekt oceněný v rámci speciálního ocenění získá odměnu ve výši 500 Kč příslušná
škola, odměna bude zaslána škole na její bankovní účet
2. kolo
autoři vítězných prací v každé soutěžní kategorii (Porotherm)
za 1. místo
20.000 Kč
za 2. místo
10.000 Kč
za 3. místo
5.000 Kč
- odměny budou studentům zaslány na jejich bankovní účty
- každý oceněný student získá certifikát deklarující jeho umístění v 2. kole soutěže
- porota může udělit mimořádnou cenu za inovativní přístup s odměnou 5.000 Kč
škola, jejímž studentem je autor vítězné práce (Porotherm)
za 1. místo
3.000 Kč
za 2. místo
2.000 Kč
za 3. místo
1.000 Kč.
- odměny budou školám zaslány na jejich bankovní účty
Školy, jejichž studenti se umístí ve 2. kole soutěže na prvních třech místech (Porotherm), obdrží
30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze – Letňanech. V případě neúčasti
společnosti Wienerberger s.r.o. na veletrhu FOR ARCH, dostanou školy 30 vstupenek na jiný veletrh
obdobného typu a zaměření. U třetích ročníků jsou vstupenky primárně určeny pro třídy výherců. U
čtvrtých ročníků může škola vstupenky předat jak zájemcům ze čtvrtých ročníků, tak studentům
z ročníků nižších, kteří by mohli mít v následujících letech zájem o účast v „Soutěži o nejlepší projekt.“
autoři prací oceněných v rámci speciálního ocenění (TONDACH)
za nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů TONDACH
5.000 Kč
za nejlepší projekt občanské a bytové stavby s použitím produktů TONDACH
5.000 Kč
- odměny budou studentům zaslány na jejich bankovní účty
- každý oceněný student získá certifikát deklarující jeho umístění v 2. kole soutěže
Podání přihlášek:
Přihlášky do soutěže musí být zaslány do sekretariátu soutěže do 22. 4. 2022 (kategorie občanská a
bytová stavba vč. speciálního ocenění – čtvrté ročníky) resp. do 13. 5. 2022 (kategorie rodinný dům vč.
speciálního ocenění – třetí ročníky). Formulář přihlášky je k dispozici v sekretariátu soutěže nebo ke
stažení
na
internetových
stránkách
https://www.wienerberger.cz/o-nas-akontakty/spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nejlepsi-projekt.html.
Soutěžní
práce
v elektronické verzi budou k uvedeným termínům shromážděny u osoby určené vedením příslušné
školy, která osvědčí převzetí soutěžních prací a zašle je do Sekretariátu soutěže.
Do soutěže budou přijaty pouze soutěžní práce, které budou splňovat všechny předepsané náležitosti,
budou obsahem odpovídat zadání, budou odevzdány (způsobem uvedeným v předchozím odstavci)
v termínu do 22 4. 2022 (kategorie občanské a bytové stavby vč. ocenění Tondach) či do 13. 5. 2022
(kategorie rodinný dům vč. speciálního ocenění) a k uvedeným lhůtám bude v souladu s předchozím
odstavcem e-mailem zaslána přihláškado soutěže zřetelně označená heslem „Soutěž o nejlepší projekt
2022“ pro studenty SPŠS.

Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno
podat přihlášku/y co nejdříve, nejpozději však do 22. 4. 2022 (kategorie občanská a bytová stavba
vč. ocenění Tondach – čtvrté ročníky), resp. do 13. 5. 2022 (kategorie rodinný dům vč. speciálního
ocenění – třetí ročníky). Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu ze strany
studentů a škol po naplnění kapacity soutěže další zájemce o soutěž odmítnout.
Po doručení přihlášek obdrží školy od sekretariátu soutěže obratem potvrzení o registraci studentů do
soutěže a následně také kontakt na odborného pracovníka spol. Wienerberger s.r.o.., s nímž si dojednají
termín pro vyhodnocení školního kola soutěže.

Zrušení soutěže:
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo tuto soutěž ze závažných důvodů kdykoliv odvolat (např. pokud
nebude možné ji dokončit z důvodů, které nastanou nezávisle na vůli vyhlašovatele a které nebude moci
vyhlašovatel soutěže ovlivnit).
Ostatní ustanovení:
Účastí v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Vyhlašovatel
je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Vyhlašovatele po dobu 5 let od skončení této
soutěže.
Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Vyhlašovateli souhlas s tím, aby jím vytvořená práce a její
jakákoliv část), s níž se zúčastnil Soutěže, mohla být užita v propagaci společnosti Wienerberger s.r.o.
Práce může být pro tento účel přiměřeně upravena, doplněna, spojena s textem a jinými prvky podle
rozhodnutí Vyhlašovatele. Souhlas k užití práce poskytuje Soutěžící jako autor práce bezplatně
a neodvolatelně.
Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Vyhlašovateli předběžný souhlas s tím, aby jím vytvořená práce
(nebo jakákoliv její část), s níž se Soutěže účastní, mohla být použita ke komerčnímu využití společností
Wienerberger s.r.o.
Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Vyhlašovateli, a to
v rozsahu nutném pro organizování Soutěže, její vyhodnocování a další případné následné zpracování
takových údajů pro marketingové účely Vyhlašovatele, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně
na dobu 5 let). Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli písemně u
Vyhlašovatele soutěže odvolat.

