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Pravidla soutěže „ NAVRHNI DŮM Z KB – BLOKU“ ve školním roce 
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                                          PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

 
 Soutěž „ NAVRHNI DŮM Z KB – BLOKU“  pro studenty středních 

průmyslových škol stavebních ve školním roce 2015/2016 
 
 
I. Vyhlašovatel soutěže:  
Sídlo firmy: Blšany čp. 1, 440 01 Blšany u Loun 
Korespondenční adresa: Masarykova 635, 439 42 Postoloprty-průmyslová zóna 
 
II. Předmět a podmínky soutěže:  

Soutěž je určena studentům 3. a 4. ročníků Střední průmyslové školy stavební a Obchodní 
akademie, Komenského 562, 432 01 Kadaň. Vyhlašuje se pro dvě soutěžní kategorie: 

I.  kategorie projekt budovy rodinného domu pro studenty 3. ročníků  
II. kategorie projekt budovy občanské vybavenosti nebo bytového domu pro studenty 4. ročníků  

Soutěž se vyhlašuje podle předmětu řešení jako soutěž konstrukční. Soutěž se vyhlašuje podle druhu 
účastníků jako neanonymní. Soutěž se vyhlašuje podle počtu kol jako jednokolová. 

Pro výběr vítězných prací budou posuzovány a hodnoceny všechny soutěžní práce v obou kategoriích 
bodovým systémem. V obou soutěžních kategoriích budou vybrány a vyhlášeny tři vítězné projekty. 

Dále bude vyhodnocena nejlepší škola v celorepublikovém kole na základě kvality odevzdaných prací, 
počtu přihlášených studentů v kategorii I. a II. a dle využití systému KB-BLOK ve studentských 
projektech.  
 
III. Složení odborné poroty:  

Porota soutěže bude jmenována Vyhlašovatelem soutěže a bude složena z nezávislého odborníka,  a 
zástupci vyhlašovatele soutěže.  
 
IV. Sekretariát školy:  

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie  
sekretariát ředitelky 

Komenského 562, 432 01 Kadaň 
telefon.: 474 343 395 
email: sps-kadan@sps-kadan.cz. 
 
V. Rozsah soutěžní práce v obou kategoriích: 

1) souhrnná technická zpráva  
2) pohledy 
3) půdorysy všech podlaží 
4) řez budovou 
5) kladečský výkres stropu 
6) výkres základů 
7) výkres krovu 
8) výkres detailu střechy 
9) výkres jiného konstrukčního detailu KB – BLOK 
10) výkres detailu fasády 
11) výkres spáro-řezu fasády 
12) vizualizace navržené budovy – nepovinně 

  
VI. Formát soutěžní práce:  

1) ruční nebo počítačové zpracování  
2) měřítko 1 : 50, detaily v měřítku dle složitosti a přehlednosti výkresu  
3) výkresy na bílém papíru  
4) dokumentace poskládána do desek formátu A4  
5) při počítačovém zpracování soubory s otevřenými formáty prací (.pln, .dwg) na elektronickém nosiči  
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V rámci řešení projektu musí být maximálně využit sortiment výrobků společnosti KB-BLOK 
včetně konstrukčních řešení a detailů.  

VII. Podání přihlášek 

Vyplněné a podepsané přihlášky do soutěže musí být zaslány na adresu KB-BLOK systém, .s.r.o, 
Masarykova 635, 439 42 Postoloprty nejpozději do termínu dle harmonogramu soutěže. Obálka musí 
být viditelně označena heslem „Soutěž – Navrhni dům z KB-BLOKU“.  Formulář přihlášky je 
k dispozici v sekretariátu soutěže nebo na internetových stránkách www.kb-blok.cz.  
 
VIII. Kritéria hodnocení soutěžních prací:  

Kriteria hodnocení nejsou řazena dle hierarchie a všechna mají stejnou váhu při hodnocení. Posuzuje 
se zejména: 

grafická a formální úroveň zpracování dokumentace  
úroveň stavebně technického řešení 
rozsah využití výrobků společnosti KB – BLOK systém, s.r.o při řešení projektu (konstrukční detaily, 
sendvičové zdivo, stropy, konstrukce základů, obkladů, překladů, zdivo, střešní krytina etc.) 
dodržení modulové koordinace konstrukčního řešení v KB – BLOK systému 
estetická úroveň architektonického návrhu  
originalita konstrukčního řešení s výrobky KB – BLOK systému 
prostorové a funkční řešení  

Výsledky hodnocení soutěžních prací jsou výsledky neveřejného svobodného hlasování členů poroty. 
Proti výsledkům hodnocení není odvolání.   
 
IX. Odborný poradce 

Účastníkům soutěže jsou po podání přihlášky do soutěže k dispozici odborní poradci, kterým je  
pracovník technického oddělení společnosti KB – BLOK systém s.r.o (blahovab@kb-blok.cz, 
v předmětu zprávy uveďte „Studentská soutěž“) a pedagog, který studenta v rámci soutěže 
odborně vede. V rámci soutěže může studenta odborně vést pouze jeden pedagog, který je uveden 
na přihlášce účastníka do soutěže. 
 
X. Časový harmonogram soutěže 

Termín vyhlášení soutěže  12.11.2015, vyhlášení výsledků předešlého ročníku soutěže a semináře 
stavebního systému KB – BLOK školy 
Termín podání přihlášek do soutěže 31.1.2016 

Termín odevzdání soutěžních prací do sekretariátu školy nejpozději do 30.6.2016  

Termín vyhlášení výsledků soutěže září – říjen 2016   
 
XI. Ceny:  

Autoři vítězných prací v každé kategorii získají finanční odměnu na základě úrovně kvality odevzdané 
práce: 

 

1. místo 

A1 - Úroveň vysoká      (190 - 165b)       odměna 3 000,- Kč  

A2 - Úroveň střední      (164 - 140b)       odměna 2 000,- Kč 

A3 - Úroveň nízká        (139 - 110b)       odměna 1 000,- Kč 
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2. místo 

B1 - Úroveň vysoká      (190 - 155b)       odměna 2 000,- Kč  

B2 - Úroveň střední      (154 - 130b)       odměna 1 000,- Kč 

B3 - Úroveň nízká        (129 - 95b)       odměna    500,- Kč 

 

3. místo 

C1 - Úroveň vysoká      (190 - 145b)       odměna 1 000,- Kč  

C2 - Úroveň střední      (144 - 115b)       odměna    500,- Kč 

C3 - Úroveň nízká        (114 -    95b)       odměna    250,- Kč 

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dle harmonogramu soutěže. Výsledková listina bude soutěžícím 
k dispozici v sekretariátu soutěže po termínu vyhlášení výsledků soutěže. Ceny budou předány 
v hotovosti na vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že vítěznou soutěžní práci zpracoval jeden 
autor a účastník soutěže, získá finanční odměnu v plné výši dle vítězného pořadí. V případě, že 
vítěznou soutěžní práci zpracoval kolektiv autorů, rozdělí si jeho členové odměnu ve výši dle 
vítězného pořadí rovným dílem.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž odvolat z důvodu nízkého počtu přihlášených prací, 
nedostatečné úrovně soutěžních prací nebo jiných závažných důvodů, které nastanou nezávisle na 
vůli Vyhlašovatele a které nebude moci Vyhlašovatel soutěže ovlivnit. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
nevyhlásit některá vítězná umístění v soutěži  z důvodu nedostatečné kvality soutěžních prací. Proti 
takovému rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání. Vyhlašovatel soutěže si zároveň vyhrazuje právo 
rozšířit počet vítězných prací na oceněných místech dle svého uvážení.  
 
XII. Odevzdání soutěžní práce:  

Soutěžní práce, viditelně označené nápisem „Soutěž – Navrhni dům z KB – BLOKU“,  musí být ve 
lhůtě stanovené podmínkami vyhlášení soutěže odevzdány osobě určené vedením školy s tím, že tato 
osoba písemně osvědčí datum odevzdání soutěžní práce. Soutěžní práce budou odevzdány 
v originále při ručním zpracování nebo tištěné podobě společně s elektronickým nosičem při 
počítačovém zpracování. Do soutěže budou přijaty pouze soutěžní práce, které budou splňovat 
všechny předepsané náležitosti, budou obsahem odpovídat zadání, budou odevzdány řádně a včas, a 
ve stanovené lhůtě bude zaslána přihláška do soutěže. Ze soutěže mohou být vyřazeny soutěžní 
práce z důvodu nedostatečné kvality. 

 

XIII. Administrativní a technická podpora soutěže  

Sekretariátu soutěže a pedagogům vedoucím autory soutěžních prací je v záležitostech 
administrativní podpory soutěže (např. dodání technických příruček a katalogů stavebního systému 
etc.) po dobu konání soutěže k dispozici technický zástupce společnosti KB – BLOK systém, s.r.o, 
v jehož regionu leží sídlo školy (blahovab@kb-blok.cz, mulacovak@kb-blok.cz nebo info@kb-
blok.cz). 

Vyhlašovatel soutěže po dohodě poskytne soutěžícím a sekretariátu soutěže technické a 
marketinkové publikace k stavebním systémům KB-BLOK. Vyhlašovatel dále zajistí odborné vedení 
technického semináře v prostorách školy v termínu dle harmonogramu soutěže. Vyhlašovatel 
pořádající škole technicky zajistí exkurzi studentů a pedagogického doprovodu v prostorách svého 
výrobního závodu v Postoloprtech a technicky zajistí seminář pro účastníky exkurze. Exkurze se 
v průběhu jednoho ročníku soutěže může konat jednou pro maximální počet účastníků 36 osob.  

Každý pedagog, který v rámci přípravy soutěžní práce účastníka soutěže vedl a v případě, že jeho  
soutěžní práce nebude z formálních důvodů dle odstavce XII. tohoto vyhlášení vyřazena ze soutěže, 
získá za každého takového účastníka soutěže odměnu ve výši až 2 000,- Kč (dle úrovně odevzdaných 
prací studentů). Jeden pedagog může v rámci jednoho ročníku soutěže získat odměnu v maximální 
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výši 10 000,- Kč. Za organizaci a podporu soutěže získá ředitel školy odměnu ve výši až 10 000,- Kč, 
přičemž tato odměna může být rozhodnutím Vyhlašovatele soutěže snížena až na minimální částku ve 
výši 2 000,- Kč z důvodu nedostatečného počtu účastníků v soutěži nebo nedostatečné kvality 
soutěžních prací 

XIV. Závěrečná ustanovení  

Účastí v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Zároveň soutěžící souhlasí s 
tím, že je Vyhlašovatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové i zvukové 
záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a ve svých propagačních materiálech, a to po dobu 5 
let od skončení této soutěže.  

Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Vyhlašovateli souhlas s tím, aby jím vytvořená práce nebo její 
část, s níž se zúčastnil Soutěže, mohla být užita pro účely společnosti KB – BLOK systém, s.r.o. Práce 
může být přiměřeně upravena, doplněna, spojena s textem a jinými prvky podle rozhodnutí 
Vyhlašovatele. Souhlas k užití práce poskytuje Soutěžící jako autor práce bezplatně a neodvolatelně. 
Oceněné a odměněné návrhy a autorská práva k nim, přecházejí plně do majetku Vyhlašovatele 
soutěže. Soutěžní dokumentace se jejich odevzdáním předávají do držení Vyhlašovatele a jsou 
nevratné.  

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 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.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

V Kadani dne 12.11.2015                                                                    V Postoloprtech dne 12.11.2015 

 

 

 

..............................................................                                            ........................................................                                                              
PeaDr. Zdeněk Hrdina                                                                        Vlastimil Ranuša 

ředitel školy                                                                                         obchodní ředitel 

SPŠS a OA Kadaň                                                                              KB - BLOK systém, s.r.o. 

  


