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Sout ž je každoro n  vypisována v rámci tradi ní celostátní sout že s vysokou 
odbornou a spole enskou prestiží ESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT | 
STAVBA | INOVACE  

 

 

 

 

 

SOUT Ž SE KONÁ POD ZÁŠTITOU REKTOR  VYSOKÝCH ŠKOL R:  
  
 
 

 

 

Organizátorem sout že je spole nost TOP EXPO CZ, Jana  Masaryka 28, 120 00 Praha 2 
 

KATEGORIE SOUT ŽE: 
Sout ž je vypisována bez rozdílu v kategoriích. 

 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PRACÍ P IHLÁŠENÝCH DO SOUT ŽE:  

Bude hodnocen p edevším Komplexní p ístup k ešené problematice; 
Využití inovativních ešení; 

Úrove  prezentace projektu. 
 

P i hodnocení budou up ednostn ny projekty, které spl ují hlediska udržitelného rozvoje  
Energetická – energetické p ínosy navrhovaných opat ení; 

Ekonomická – ekonomické vyhodnocení projektu; 
Environmentální – environmentální p ínosy navrhovaných opat ení; 

Sociální – dopady projektu na uživatele a okolí. 
 

Cíle 12. ro níku sout že v kategorii STUDENT: 

• Propagování princip  pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty. 
• Zvyšování znalostí v oblasti energetické efektivnosti, využívání materiál  a technologií 

podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdroj  energie. 
• Zachování a zlepšení životního prost edí pro budoucí generace. 
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PODMÍNKY PRO ZA AZENÍ PRÁCE DO SOUT ŽE: 
1. Sout ž je ur ena student m se zam ením na p ípravu, realizaci a provoz staveb, 

techniku, ekonomiku, architekturu, životní prost edí a ekologii a obecn  student m 
technických obor  s ohledem na úspory a racionalizaci využití energie, životní 
prost edí, využití alternativních zdroj  energie, ekologii a šetrné využití energie v 
zem d lství, doprav  apod. 

2. P ihlášku podává jednotlivec i zpracovatelský tým na soutez@enviros.cz 

3. Forma provedení, úrove  i rozsah zpracování p ihlášené práce musí spl ovat 
minimáln  kritéria odpovídající požadavk m SEMESTRÁLNÍ PRÁCE  

4. Práce byla projednána s vedoucím práce v termínu 1. 1. 2013 – 30. 9. 2014 

5. P ihlášení studentské práce je zdarma. 

 
FORMÁT ODEVZDÁNÍ SOUT ŽNÍCH PRACÍ 

 
Výtisk (*) ve formátu A4 (**) obsahující: 
• abstrakt práce v rozsahu 2000 znak  (písmo/arial, velikost/12),  
• zpráva / studie popisující koncepci navrženého ešení, 
• vyhodnocení projektu (nap . snížení spot eby energie, emisí skleníkových plyn , 

p ípadn  další p ínosy) 
• v p ípad  architektonických studií a stavebních ešení je vhodné doložit také situaci / 

p dorysy / pohledy / ezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace), 
Elektronická podoba:  
dokumentaci je t eba dodat rovn ž v elektronické podob  na CD – s výstupy formátu PDF, 
výkresová dokumentace i vizualizace projektu (pop . vizualizace významných detail ) je 
nutné dodat v kvalit  použitelné pro tisk. 

 
*     V p ípad  žádosti bude práce vrácena p ihlašovateli. **  Odevzdání vizualizací, výkres , aj. dokumentace 
v tšího formátu, u kterých není žádoucí jejich zmenšení, je možné.  Prosíme tisky (v tší než A3) p iložit složené na 
formát A4.  

 

NABÍDKA KONZULTACE:  do 17.10.2014 
ENVIROS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 

Kontakty: lucie.kochova@enviros.cz, lucie.kaplanova@enviros.cz 
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ZP SOB HODNOCENÍ  
 

P ihlášené studentské práce budou hodnoceny porotou složenou z p edních odborník  na 
úspory energie z výzkumné i soukromé sféry.  
 
Porota má právo práci, která by nespl ovala pot ebná kritéria, z hodnocení vylou it.  
 
Porota práce posoudí a navrhne ud lení cen partner , rektor  a d kan  VŠ, avšak jen za 
p edpokladu, že úrove  p ihlášek bude dosahovat p edpokládané odborné výše.  

 
 

PREZENTACE Ú ASTNÍK  A VÍT Z  
 

Slavnostní vyhlášení vít z  sout že prob hne za ú asti partner , garant  a médií v rámci 
slavnostního GALAVE ERA SOUT ŽE v Praze v listopadu 2014.  
 
Pozvání na GALAVE ER obdrží všichni ú astníci sout že, jejichž práci porota za adí k 
hodnocení a profeso i, kte í práci doporu ili k p ijetí do sout že. 
 
Všechny p ihlášené a porotou k hodnocení za azené práce budou umíst ny na webových 
stránkách: organizátora - generálního partnera – partner  sout že – vysokých škol. 
 
Výsledky sout že budou zve ejn ny v tisku a ocen ným p ihláškám bude v nována náležitá 
mediální pozornost.  
 
Vít zové sout že budou prezentováni na odborných akcích organizátora TOP EXPO a 
partner  sout že. 

 
 
 
  
 

TERMÍN A MÍSTO PRO P IJETÍ DOKUMENTACE: 

17.10. 2014 do 17.00 hod 
ENVIROS, Na Rovnosti 1, 130 00 Praha 3 

 


