Building
Efficiency
Awards
unikátní soutěž českých a slovenských
architektonicky, konstrukčně
a energeticky výjimečných staveb

O soutěži

odborná záštita

kdo může soutěžit
• stavby/projekty ukončené (zkolaudované) v posledních dvou letech

kategorie
• rodinné domy
• bytové domy
• nebytové budovy
• rekonstrukce (bytová i nebytová)
• dřevostavby (napříč kategoriemi)
• studentské projekty

BEFFA v akci
• tisková konference
• diskusní kulatý stůl na mezinárodním
stavebním veletrhu IBF
• odborná konference Building Efficiency
• vyhlašování regionálních kol
• slavnostní vyhlášení výsledků

• Fakulta stavební, Vysoké učení
technické v Brně (projekt AdMaS)
• ČKAIT

institucionální záštita
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálního rozvoje SR
• Hejtmani Jihomoravského kraje,
Moravskoslezského kraje a Plzeňského kraje
• Primátoři Prahy, Českých Budějovic,
Bratislavy a Banské Bystrice

mediální partneři
• Jaga Media (ASB, Realizace staveb,
Stavebné materiály, HOME, MÔj dom)
• Časopis Stavitel
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Building Efficiency
Awards 2012
1. ročník soutěže v číslech

141
24
26
17
9

přihlášených staveb

studentských projektů

5 439
unikátních návštěvníků

staveb se dostalo do
mezinárodního finále

finálových staveb
z Česka
finálových staveb
ze Slovenska

33 993
zobrazení
denně až

400

unikátních návštěvníků

www.beffa.eu
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255

Mediální ohlas soutěže
PR aktivity přinesly více než 250 mediálních výstupů o soutěži
v celostátním i regionálním tisku, televizi, rozhlase a na internetu.

mediálních výstupů

Statistika výstupů celkem
14. 3. – 21. 12. 2012

Nejúspěšnější nová
architektonická
soutěž v ČR a SR

63
192

ČR
SR

6

7

Hodnota výstupů odpovídající inzerci

Srovnání s E.ON Energy Globe Award 2012

14. 3. – 21. 12. 2012

celkem více než

6 mil. Kč

E.ON Energy Globe
Award 2012

4.

1 572 000 Kč

165

4 443 000 Kč

ČR
SR

8

ročník soutěže

81

přihlášených
staveb

mediálních
výstupů

Building Efficiency
Awards 2012

1.
141
+ 24
255

ročník soutěže

přihlášených
staveb
studentských
prací

mediálních
výstupů
v ČR a SR

zdroj: Newton Media Search
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Odborná konference
Building Efficiency
místo: Gröbeho vila, Praha
datum: 7. června 2012
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Jeden z moderních konceptů výstavby – tzv. aktivní dům – představil
předseda poroty soutěže Building Efficiency Awards 2012 Jiří Hirš,
proděkan Fakulty stavební VUT v Brně.
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2
3

12

4

1 Konferenci Building Efficiency dodalo nezapomenutelnou atmosféru prostředí novorenesančního skvostu pražské Gröbeho vily.

3 Závěr konference patřil panelové diskusi
na téma evropské směrnice o energetické
náročnosti budov.

2 Josef Smola zaujal posluchače svým
pohledem na architekturu vs. energetickou
efektivitu.

4 Ekonomický expert NERV Petr Zahradník se
zaměřil na příští programovací období kohezní
politiky EU i její finanční nástroje a upozornil
na úskalí spojená se snížením objemu prostředků získaných z EU v příštím období.

1

2
3
4

1 „Evropský průmysl a stavebnictví musí
kompletně přehodnotit své procesy, chtějí-li
si zachovat konkurenceschopnost,“ připomněl
mimo jiné ve své přednášce Zdeněk Bittnar
z Fakulty stavební ČVUT v Praze.
2 Konferencí provázela moderátorka
a ekonomická redaktorka České televize
Michala Hergetová.

3 Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo
pro místní rozvoj, jehož náměstek Michal
Janeba odborné setkání zahájil.
4 Konference přirozeně vzbudila zájem
odborné veřejnosti také o soutěž
Building Efficiency Awards.
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Zasedání poroty
místo: Bukovanský mlýn
datum: 31. 8. 2012
předseda poroty:
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. (VUT v Brně, Fakulta stavební)
1. místopředseda poroty:
prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek (TU v Liberci, Fakulta umění a architektury)
2. místopředseda poroty:
Ing. arch. Josef Smola (Česká komora architektů)
členové poroty:
Ing. Vladimír Balent (divize Isover, Saint-Gobain Construction Products)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
doc. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD. (STU v Bratislavě, Fakulta architektury)
Ing. Robert Mikeš (divize Weber, Saint-Gobain Construction Products)
Ing. Irena Plocková
PhDr. Matej Šišolák ( Jaga Media)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (STU v Bratislavě)
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Při výjezdním zasedání odborné poroty v Bukovanském mlýně
u Kyjova vedle sebe zasedli mj. její místopředseda architekt
a sklářský výtvarník Bořek Šípek a architekt Josef Smola
z Centra pasivního domu a České komory architektů.
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1 Rozhodování poroty nebylo jednoduché,
musela projít více než 160 přihlášených staveb
a studentských projektů.

3 Podklady pro hodnocení poroty nezahrnovaly
jen přihlášky, ale mnohdy i celou projektovou
dokumentaci.

2 Člen poroty architekt Josef Smola a šéfredaktor
časopisu Stavitel Jiří Kučera pozorně
poslouchají výklad o historii místa.

4 Dvoudenní výjezdní zasedání proběhlo
v nádherném prostředí Bukovanského mlýna
u Kyjova na jižní Moravě.

1

2
3

1 Odborná porota soutěže rozhodla a vybrala
finalisty soutěže - je třeba se posilnit....

4

2 ...než přijde hlavní chod.

3 Porota se usmívá - v popředí její člen šéfredaktor Matej Šišolák - zástupce mediálního
partnera soutěže vydavatelství Jaga Media.
4 Na závěr večera nechyběla chlouba jižní
Moravy - ochutnávka regionálních vín.
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Regionální vyhlášení
18. září, Brno
Jihomoravský kraj
2 5. září, Ostrava
Moravskoslezský a Olomoucký kraj
2 . října, České Budějovice
Jihočeský kraj
 . října, Plzeň
5
Plzeňský a Karlovarský kraj
1 0. října, Praha
Středočeský kraj a hl. město Praha
2 4. října, Bratislava
Bratislavský, Nitranský a Trenčínský kraj
2 5. října, Banská Bystrica
Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj
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Náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba nechyběl ani
při vyhlašování soutěže v regionech Praha a Středočeský kraj.
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1 V Plzeňském kraji udělil vyhlášení soutěže
záštitu hejtman kraje Milan Chovanec.
2 Televize zpovídá předsedu poroty Jiřího Hirše
při vyhlašování vítězů Jihomoravského kraje.
3 Cenu pro rekonstrukci gynekologicko-porodnického centra Nemocnice KOCH v Bratislavě

předávala hlavní architektka města
Ingrid Konrad.
4 
Vyhlášení regionálních vítězů v Brně zaštítil
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Ocenění vítězům předal radní David Macek,
člen Rady Jihomoravského kraje.

1

2
3
4

1 Vyhlášení v Jihočeském kraji přineslo dva
vítěze - v kategorii rodinný dům
a rekonstrukce.
2 Tajemník poroty Petr Štěpánek představuje
vítěznou stavbu Olomouckého kraje.
3 Honosné historické prostory radnice v Banské
Bystrici hostily pod záštitou primátora

Jana Gogoly vyhlášení vítězů středoslovenských a východoslovenských krajů.
4 Doprovodné rauty pro regionální vyhlášení
připravil gastronomický tým Café B.Braun,
designové kavárny navržené architektkou
Evou Jiřičnou.
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Slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže
místo: Kongresové centrum, Praha
datum: 28. listopadu 2012
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Cenu pro vítěze všech kategorií navrhl známý český sklářský
designér a člen poroty profesor Bořek Šípek.
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1 Zhodnocení kvality soutěžních staveb a úvodní
slovo za porotu si nenechal ujít její předseda
docent Jiří Hirš z FS VUT Brno.
2, 3 Slavnostní finálový večer pro 200 hostů
z řad oceněných, poroty, sponzorů a odborné veřejnosti zpestřila živá swingová kapela

a gurmánsky vytříbený raut restaurace
Zátiší.
4 Majitelku vítězného rodinného domu ve
Vonoklasech zpovídá moderátorka České
televize Jolana Voldánová, která provázela
celým večerem.
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1 Ocenění investoři a architekti v kategoriích
bytové domy a nebytové budovy
pózují před novináři.
2 Architekt Aleš Brotánek děkuje za cenu i svému investorovi.

3 Také samotní účastníci večera měli šanci
vybrat svého favorita z vítězných staveb.
4 Slavnostní večer byl vytříbenou společenskou
událostí a příležitost pro setkání.
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Vítězná stavba
kategorie rodinné domy:
Rodinný dům, Vonoklasy
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Investor: Jana a Ladislav Trpákovi
Autoři: UNIT architekti / Jiran Kohout architekti:
Ing. arch. David Tichý, Ph.D.; doc. Ing. arch. Michal
Kohout, Ing. arch. Zdeněk Jiran

Vítězná stavba
kategorie bytové domy:
Energeticky pasivní bytová vila
Pod Altánem, Praha

Investor:
JRD s.r.o.
Architekti:
AB ateliér, Akad. arch. Aleš Brotánek,
Ing. arch. Jan Praisler
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Vítězná stavba
kategorie nebytové budovy:
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Pasivní administrativní budova
Otazník, Ostrava

Projektant:
Ing. arch. Radim Václavík, ATOS-6 s.r.o.
Investor:
INTOZA s.r.o.

Vítězná stavba
kategorie rekonstrukce:
Gynekologicko-porodnická
nemocnice KOCH, Bratislava

Investor:
R2, s.r.o.
Architekti:
Ing. arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Dušan Dinaj
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Vítězná stavba
kategorie dřevostavby:
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Nízkoenergetický víkendový dům,
Nosice

Architekt:
Pavol Pokorný, Pokorny architekti
Investor:
Miroslav Gašpárek

Vítězné studentské projekty:
1

2
3
4

1 Isover Multi Comfort House – Erika
Hrivíková (STU Bratislava, Fakulta architektúry)
2, 3 Ekocentrum Hrubý Šůr – Jaroslav Lecký
(STU Bratislava, Fakulta architektúry)

4 Ekologické bydlení v Jundrově pod Holednou – Eva Staffová (VUT Brno, Fakulta
architektury)
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Kontakty
 onika Preuhslerová
M
+420 777 567 795
preuhslerova@hereticpr.cz
 ndřej Klein
O
+420 774 156 477
klein@hereticpr.cz

www.beffa.eu

