2017

STAVBY
Navrhni dřevěnou konstrukci nebo stavbu a zúčastni se soutěže
o sedm cen v hodnotě 230 000 Kč.
Můžeš přihlásit jakoukoliv svoji studentskou práci (ročníkovou,
bakalářku, diplomku, apod.).

Milí studenti,
jsem potěšen, že vás zaujala studentská soutěž Stavby
s vůní dřeva 2017. Naším cílem je vás, studenty vyšších
a vysokých odborných škol, motivovat, abyste se ve
svých školních pracích seznámili s využíváním dřeva
jako důležité obnovitelné suroviny. Soutěž vás současně dokáže propojit i s odborníky z oboru a usnadní vám tak vstup do vašeho praktického života. Tento
rok poprvé bude vaše návrhy hodnotit nejen odborná
porota, ale také široká veřejnost. Vaše neotřelé návrhy tak získají opravdu velkou pozornost.
Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život, jejímž posláním je podporovat dřevo jako obnovitelnou surovinu, a tím chránit naše životní prostředí. Je nutné,
abychom si všichni uvědomili, že dřevo je naše národní bohatství a jeho využívání je naše cesta k rovnováze na Zemi. Vydejte se po ní s námi a šiřte dobrou
pověst českého dřeva. Říkejme našim rodinám, přátelům i kolegům, že dřevo je ta správná volba.

Jak se již stalo v této soutěži tradicí, každý ročník nese
určité téma. V 5. ročníku soutěže Stavby s vůni dřeva 2017 jsme zvolili téma „Dřevo je cesta“. Chtěli
bychom, abyste na něj v rámci zadání jakýmkoli způsobem reagovali ve Vašem soutěžním díle. Myslím si,
že navržené téma dává velký prostor pro vaši tvořivost
a že vás bude inspirovat k neotřelým nápadům. Nezapomeňte však, prosím, na krátkou anotaci k vašemu
dílu a vysvětlení, jakým způsobem váš návrh naplňuje toto téma soutěže, protože je nezbytnou součástí
přihlášky.

Přeji vám a vašim návrhům mnoho úspěchů.

Ing. Stanislav Polák
ředitel Nadace dřevo pro život

2 - Úvodní slovo

O SOUTĚŽI
Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy
dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své dovednosti získané studiem. Vítěze soutěže vybírá odborná porota a také
široká veřejnost ve dvou kategoriích, a to Návrhy dřevěných
staveb a Návrhy dřevěných konstrukcí.

AKTUALITY O SOUTĚŽI SLEDUJTE
na webu
www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva
a Facebooku
www.facebook.com/StavbySVuniDreva.

Ocenění soutěžící získají kromě věcných cen také možnost
zúčastnit se odborných exkurzí u partnerů soutěže.

Vyhlášení soutěže: 		
leden 2017
Odevzdání soutěžních návrhů: 30. 6. 2017
Hlasování veřejnosti:
10. 7.–3. 9. 2017
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, semináře
pro zúčastněné:
		
12. 9. 2017

VYHLAŠOVATEL

SOUTĚŽÍCÍ
Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti terciárního sektoru vzdělávání v České a Slovenské republice (vyšší odborné
a vysoké školy), kteří vypracovali soutěžní návrh se statusem
studenta. Tedy, soutěže se mohou zúčastnit i ti studenti, kteří
v roce 2017 ukončí studium.
Soutěžící se mohou přihlásit do každé kategorie maximálně s jedním soutěžním návrhem. Soutěže se mohou účastnit
studenti jednotlivě, nebo ve skupinách maximálně po třech
studentech. Tato skupina si musí zvolit jednu osobu, která
bude komunikovat s vyhlašovatelem. Skupina soutěžících
obdrží v případě výhry jednu sadu výher.

Nadace dřevo pro život
www.drevoprozivot.cz
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NÁVRHY DŘEVĚNÝCH
KONSTRUKCÍ
Do této kategorie je možné hlásit návrhy ucelených částí
staveb pro rekreaci, dopravu, zemědělství atd. Dále pak dílčí
dřevěné konstrukce veškerých staveb, kde dřevo tvoří majoritní konstrukční materiál. Např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky a střešní konstrukce.

NÁVRHY DŘEVĚNÝCH
STAVEB
Do této kategorie je možné hlásit návrhy obytných a občanských staveb, které jsou z podstatné části tvořeny nosnou
konstrukcí ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva. Např. rodinné domy, dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky,
školy, nemocnice, kancelářské budovy apod.
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POVINNÉ DOKUMENTY PRO KATEGORII:

NÁVRHY DŘEVĚNÝCH
STAVEB
Titulní list:

Textová část návrhu:

DOKUMENTACE STAVBY

Reprezentativní náhledy/vizualizace návrhu:

□□ Soutěžní návrh: název návrhu, zařazení do kategorie
□□ Soutěžící: jméno, e-mail, další autoři
□□ Škola: název školy, fakulta, studijní obor, stupeň studia
a ročník
□□ Povinná příloha: podepsané prohlášení soutěžícího
□□ Fotografie soutěžícího, popř. soutěžního týmu (formát
JPEG, PNG)

Výkresová dokumentace návrhu:

□□ situace
□□ půdorys a řez, popř. půdorysy a řezy vystihující
konstrukční a prostorovou charakteristiku stavby
□□ detailní vyobrazení skladeb jednotlivých částí obálky
budovy a specifikace jejich vrstev vč. dimenze

Výtvarné zpracování návrhu:

□□ minimálně 2 pohledy na navrhovanou stavbu
□□ vizualizace či jakákoli zobrazení vystihující stavbu
(k posouzení nebudou přijímány fyzické modely stavby,
lze však využít jejich fotodokumentaci)

□□ zpráva popisující koncepci navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže „Dřevo je cesta“ (maximálně 1 normostrana)
□□ environmentální zhodnocení návrhu stavby, především
z hlediska využití materiálu, likvidace budovy na konci životního cyklu, energetické efektivity stavby, likvidace odpadních a dešťových vod atd. (maximálně 1 normostrana)
□□ obecný popis návrhu, jeho představení, inspirace a koncepce (maximálně 3 normostrany)

Tyto podklady budou použity k představení soutěžního návrhu na Facebooku soutěže Stavby s vůní dřeva.
□□ požadovaný formát: JPEG, PNG, ideálně na šířku
□□ 1 hlavní vizualizace v minimálním rozlišení 4 500 px (šířka)
□□ 2–4 vedlejších vizualizací, které budou použity při rozsáhlejší prezentaci soutěžního návrhu
Výkresová dokumentace bude zpracována minimálně
v rozsahu studie, ze které budou patrny základní rozměry
konstrukce a využité materiály.
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POVINNÉ DOKUMENTY PRO KATEGORII:

NÁVRHY DŘEVĚNÝCH
KONSTRUKCÍ
Textová část návrhu:

Titulní list:

□□ Soutěžní návrh: název návrhu, zařazení do kategorie
□□ Soutěžící: jméno, e-mail, další autoři
□□ Škola: název školy, fakulta, studijní obor, stupeň studia
a ročník
□□ Povinná příloha: podepsané prohlášení soutěžícího
□□ Fotografie soutěžícího, popř. soutěžního týmu (formát
JPEG, PNG)

DOKUMENTACE STAVBY

Reprezentativní náhledy/vizualizace návrhu:

Výkresová dokumentace návrhu:

□□ situace
□□ půdorys a řez, popř. půdorysy a řezy vystihující konstrukční
a prostorovou charakteristiku konstrukce
□□ detailní vyobrazení minimálně 3 klíčových míst v konstrukci (např. spoje, styky konstrukcí) a specifikace jejich částí
(vhodně na úrovni DSP)

Výtvarné zpracování návrhu:

□□ zpráva popisující koncepci navrženého řešení v souvislosti s tématem soutěže „Dřevo je cesta“ (maximálně 1 normostrana).
□□ environmentální zhodnocení návrhu, především z hlediska využití materiálu, likvidace konstrukce na konci životního cyklu, likvidace dešťových vod atd. (maximálně
1 normostrana).
□□ obecný popis návrhu, jeho představení, inspirace a koncepce (maximálně 3 normostrany)

□□ minimálně 2 pohledy na navrhovanou konstrukci
□□ vizualizace či jakákoli grafika vystihující stavbu (k posouzení
nebudou přijímány fyzické modely stavby, lze však využít
jejich fotodokumentaci)

Tyto podklady budou použity k představení soutěžního návrhu na Facebooku soutěže Stavby s vůní dřeva.
□□ požadovaný formát: JPEG, PNG, ideálně na šířku
□□ 1 hlavní vizualizace v minimálním rozlišení 4 500 px (šířka)
□□ 2–4 vedlejších vizualizací, které budou použity při rozsáhlejší prezentaci soutěžního návrhu
Výkresová dokumentace bude zpracována minimálně
v rozsahu studie, ze které budou patrny základní rozměry
konstrukce a využité materiály.
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ODMĚNY PRO VÍTĚZE V SOUTĚŽI STAVBY S VŮNÍ DŘEVA 2017
Cena odborné poroty*

V KATEGORII

V KATEGORII

NÁVRHY DŘEVĚNÝCH STAVEB

NÁVRHY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1. místo 40 000 Kč
2. místo 20 000 Kč

1. místo 40 000 Kč

VÍTĚZOVÉ V OBOU KATEGORIÍCH DÁLE ZÍSKAJÍ:
•
•
•
•

•

originální dřevěný diplom
certifikát o účasti v soutěži
licenci programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení tohoto programu v hodnotě 10 000 Kč
speciální kolekci technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro
mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8 000 Kč

•
•

dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice
a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů
dvoudenní komentovanou prohlídku výrobního závodu firmy Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku
prezentaci svého návrhu na roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo
pro život. U návrhu bude uvedeno jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

*Finanční ocenění pro vítěze věnovala společnost Lesy České republiky, s. p.
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CENA VEŘEJNOSTI

CENA KRONOSPAN

Soutěžní návrhy bude hodnotit kromě odborné poroty také
široká veřejnost. Ta svým hlasováním určí vítěze veřejného
hlasování v každé kategorii. Vítězem se stane autor soutěžního návrhu, který obdrží při hlasování nejvyšší počet hlasů.

Společnost Kronospan CR spol. s r.o. ocení jeden návrh dle svého
výběru. Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve své práci
použijí OSB desky. Vítěz ceny Kronospan CR spol. s r.o. obdrží:

Autoři vítězných děl v kategorii Návrhy dřevěných staveb
a Návrhy dřevěných konstrukcí získají:
• finanční odměnu ve výši 10 000 Kč
• originální dřevěný diplom
Do veřejného hlasování se může zapojit každý, kdo se registruje v termínu hlasování na webových stránkách www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva.
Hlasování probíhá v období 10. 7.–3. 9. 2017.

• unikátní dřevěný diplom
• dvoudenní komentovanou prohlídku do výrobního závodu
společnosti Kronospan Jihlava s účastí na poradách všech
úrovní podniku včetně setkání s vedením podniku
• prezentaci svého vítězného návrhu na roll-upech Putovní
výstavy Nadace dřevo pro život. U návrhu bude uvedeno
jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ NADACE DŘEVO
PRO ŽIVOT

CENA STORA ENSO
Společnost STORA ENSO ocení jeden návrh dle svého výběru.
Do jejího výběru budou zařazeni soutěžící, kteří ve své práci
použijí CLT panel. Vítěz ceny STORA ENSO obdrží:
• unikátní dřevěný diplom
• dvoudenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v České republice a v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT
projektů
• prezentaci svého vítězného návrhu na roll-upech Putovní
výstavy Nadace dřevo pro život. U návrhu bude uvedeno
jméno, e-mail, škola a fakulta soutěžícího.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo udělit dle svého uvážení
zvláštní ocenění pro obzvláště zdařilé soutěžní návrhy.

KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ ZÍSKÁ KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKOU
DO SOUTĚŽE:
• certifikát o účasti v soutěži Stavby s vůní dřeva 2017
• zpětnou vazbu na svůj soutěžní návrh od vyhlašovatele soutěže
• pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů, které bude spojené
s rautem se zástupci významných dřevozpracujících podniků
• možnost účastnit se semináře zaměřeného na osobní
a profesní rozvoj
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FORMA ODEVZDÁNÍ
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

Pro zaslání poštou rozhoduje termín na razítku pošty, pro
odevzdání v elektronické podobě rozhoduje datum a čas nahrání na web. Návrhy odeslané po těchto datech nebudou do
soutěže přijaty.

1. Do soutěže budou přijaty pouze takové soutěžní návrhy, které obsahují všechny povinné údaje. Soutěžní návrh musí
být při odevzdání do soutěže kompletní, včetně úvodní strany. Výkresy musí být dodány ve vhodném měřítku ke zvolené
stavbě a formátu A3. Všechny části návrhu by měly být spojeny kroužkovou nebo funkčně podobnou vazbou.

Jednotlivé návrhy budou navráceny soutěžícím společně
s certifikátem o účasti v soutěži na vyhlášení vítězů soutěže
dne 12. 9. 2017. Nevyzvedntuné návrhy budou po tomto datu
předány k recyklaci.

2. Dokumenty musí být řazeny podle pořadí uvedeného v kapitole „Povinné dokumenty“. Pro identifikaci postačí uvedení jména na úvodním listu práce.
3. Soutěžní návrh musí být vyhlašovateli zaslán jak v tištěné, tak on-line podobě.
4. Soutěžící zašle svůj vytištěný
30. 6. 2017 na adresu:

návrh nejpozději

HODNOCENÍ DĚL
Odborná porota hodnotí soutěžní návrhy ve dvou kolech.
Každý člen odborné poroty nominuje čtyři návrhy z kategorie dřevěných staveb a dva návrhy z kategorie dřevěných
konstrukcí. V druhém kole odborná porota vybere z nominovaných návrhů ty nejlepší, kteří se stanou vítězi soutěže.
Hodnocení poroty proběhne v létě 2017.
Novinkou je hlasování veřejnosti, které proběhne
10. 7.–3. 9. 2017 na stránkách Nadace dřevo pro život
www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva.
V každé kategorii, tedy Návrhy dřevěných staveb a Návrhy
dřevěných konstrukcí, bude vyhlášen 1 vítěz s nejvyšším počtem hlasů od hlasující veřejnosti.

Nadace dřevo pro život
U Uranie 18
170 00 Praha 7 - Holešovice
Soutěžní návrh v elektronické podobě musí být odevzdán prostřednictvím webu www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva. Soutěžící přihlásí své dílo pomocí online formuláře.
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ODMĚNA PRO HLASUJÍCÍ

ZÁŠTITY

Všichni hlasující, kteří odpoví na otázku „Kolik platných hlasů
bylo odevzdáno v hlasování veřejnosti v 5. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva?“, budou zařazeni do soutěže
o sadu „dřevem ke kráse a eleganci“. Odměnu získá ten, kdo
první nejpřesněji určí počet odevzdaných hlasů ve veřejném
hlasování. Vybranému hlasujícímu bude odměna předána na
slavnostním vyhlášení studentské soutěže 12. 9. 2017. Podrobné informace jsou uveřejněny na webu www.drevoproivot.cz/StavbySVunidreva v sekci Cena veřejnosti.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Projekt je financován za podpory MZe.
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PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO
Soutěžící čestně prohlašuje, že souhlasí s těmito soutěžními
podmínkami:
1/ Soutěžící čestně prohlašuje, že je oprávněn udělit Vyhlašovateli souhlas k užití majetkových autorských práv vztažených k přihlášenému soutěžnímu dílu a je oprávněn udělit souhlas se zpracováním přihlášených
podkladů pro účely propagace a medializace tohoto ročníku studentské
soutěže i ročníků následujících.
2/ Autor díla čestně prohlašuje, že přihlášením soutěžního díla neporušuje autorská a jiná práva třetích osob.
3/ Všichni Soutěžící udělují Vyhlašovateli souhlas k užití majetkových autorských práv vztažených k přihlášeným soutěžním dílům a udělují souhlas se zpracováním přihlášených podkladů pro účely propagace a medializace tohoto ročníku soutěžní ankety i ročníků následujících. Užití
autorského díla pro jiné účely, mimo rámec studentské soutěže, je však
vázáno na výslovné svolení autorů. Při využití celého soutěžního díla anebo jeho výkresových, obrazových a textových částí budou tyto podklady
vždy prezentovány společně se jménem Autora díla.

5/ Soutěžící prohlašuje a zavazuje se k tomu, že se v případě získání ocenění dostaví v daném termínu a čase na slavnostní předávání cen a získané ceny převezme. V případě, že se nemůže osobně dostavit sám Autor díla (soutěžící), pověří převzetím cen jinou osobu. Vyhlašovateli zašle
o tomto pověření zprávu a kontaktní údaje dané osoby.
6/ Pokud se Soutěžící, který byl vyzván k převzetí ceny, ani jeho zástupce
nedostaví na slavnostní předání ceny, ztrácí nárok na získání odměny Nadace. Ostatní ceny si může osobně převzít v termínu a v místě dle pokynů
Vyhlašovatele.
7/ Návrhy vítězných soutěžících (oceněných odbornou porotou i veřejností) v soutěži Stavby s vůní dřeva 2017 budou nominovány do ankety
Dřevěná stavba roku 2018 do odpovídající kategorie návrhů. Ostatní soutěžní návrhy ze soutěže Stavby s vůní dřeva 2017 nemohou být do ankety
Dřevěná stavba roku 2018 přihlášeny.

4/ Soutěžící jsou si vědomi toho, že přihlášená díla mohou být publikována na internetu, kde budou volně dostupná k nahlédnutí a mohou tak
inspirovat laickou i odbornou veřejnost.

podpis soutěžícího
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