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Ve Vizovicích, dne 31.8.2007 
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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

1.1.  Vyhlašovatel soutěže 
Česká republika: 
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
Říčanská 1180, 763 12 Vizovice 
www.container.cz 
zplnomocněný zástupce: Ing.Martin Hart 
 

1.2.  Sekretář soutěže 
KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
Říčanská 1180, 763 12 Vizovice 
Ing.Martin Hart 
tel.: +420 577 452 831 
fax: +420 577 452 837 
e-mail:info@container.cz 
 

 
1.3.  Přezkušovatel soutěžních návrhů 

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
Říčanská 1180, 763 12 Vizovice 
Ing.Martin Hart 
tel.: +420 577 452 831 
fax: +420 577 452 837 
e-mail:jiri.maly@container.cz 

 

2.  PŘEDMĚT, ÚČEL SOUTĚŽE 

2.1. Předmět soutěže  
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu víceúčelové budovy vystavěné systémem 
prostorové modulace. Budova bude umístěna v mírně svažitém až rovinatém terénu u řeky. 
Oblast je charakterizována jako zátopová oblast. Schopnost demantáže a opětovné montáže 
umožňuje výstavbu objektů i v těchto oblastech nebo v oblastech s povolením dočasné stavby.  
 
Cílem zadání je vytvořit ubytovací zařízení pro nesnobskou, méně náročnou klientelu, která ocení 
neobvyklý, přitom však pohodlný a funkční typ turistického ubytování. Prostorové moduly mohou 
být zároveň koncipované také alternativně jako studentská kolej – pokoje pro celoroční bydlení 
studentů.  

 
Velikost a vybavení: 
Počet lůžek: ..................................... cca 48 
Vybavení: ......................................... cca 70 až 80% dvoulůžkových pokojů s vlastní 
minikuchyňkou (vařič, lednice, dřez) a sociálním zařízením (umyvadlo, sprcha, WC) 
........................................................ 20-30% ubytovací kapacity řešit jako čtyřlůžkové se 
společnou kuchyňkou a sociálním zařízením. 
 
Víceúčelová budova bude dále obsahovat prostor pro snídaně využitelný zároveň jako kavárna 
s galerií či přednášková místnost pro daný počet ubytovaných. 
 
Součástí budovy budou i kancelářské prostory – redakční prostory pro cca 6 zaměstnanců - a 
provozní místnost jako sklad lůžkovin a ostatního materiálu. Tyto funkce mohou být situovány i ve 
zvláštním objektu mimo ubytovací sestavu. 

 
Při konstrukci budov musí být  využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 
6.000 x 3.000mm nebo 3.000  x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm. 
  

2.2. Účel a poslání soutěže 
Účelem a posláním soutěže je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a 
propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. 
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V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a 
přídavnými prvky, které „oživí“ strohost modulárních staveb. 
 

2.3.  Druh soutěže 
Soutěž se vyhlašuje jako veřejná - anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro 
studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření. 
 

2.4.  Jazyk soutěže 
Soutěž probíhá v českém nebo slovenském jazyce 
 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

3.1. Podmínky účasti v soutěži 
Soutěže se mohou účastnit studenti/studentky bakalářských nebo magisterských studijních oborů 
vysokých škol architektonického nebo stavebního zaměření, a to jako jednotlivci nebo ve 
sdružení. 
 

3.2.  Osoby vyloučené ze soutěže 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: 
• nejsou v době odeslání projektu posluchači uvedených škol,  
• se bezprostředně účastnily vypracování soutěžního úkolu a vyhlášení soutěže, 
• jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými 

orgány soutěžní poroty, 
• jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými, 

podřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob; tato podmínka se vztahuje i na členy 
zastupitelských a správních orgánů. 

Toto ustanovení platí přiměřeně pro členy poroty. 
 

4.  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE A JEJÍCH VÝSLEDKŮ 

Soutěž bude vyhlášena v jednom celostátním deníku a na internetové adrese České komory 
architektů www.cka.cc. Soutěž bude zároveň vyhlášena na internetové adrese Koma Modular 
Construction s.r.o. www.container.cz, kde budou rovněž k dispozici soutěžní podmínky a veškeré 
podklady. Výsledky soutěže budou vyhlášeny stejným způsobem. 

 

5.  SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

Soutěžní podklady budou k datu vyhlášení soutěže k dispozici ke stažení na internetových 
stránkách www.container.cz a budou obsahovat: 

• Prezentaci firmy a modulového systémů Koma modular construction. 
• Technickou knihu obsahující 

o technický popis modulu 
o řez stěnou, podlahou stropem a spojem 
o půdorys základního modulu 
o skladby stěn při zvýšení požární odolnosti 
o základní typy modulů 
o řezy stěnou při použití různých typů opláštění 

• Situace a fotografie příkladu zátopové oblasti 
 

6.  POŽADOVANÉ SOUČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH OBSAH 

6.1. Grafická část - Soutěžní panel 
Soutěžní panel bude vyhotoven ve formátu 707 x 1000 mm (B1), orientovaný na výšku. 
 
Soutěžní panel musí obsahovat: 

• výkresovou dokumentaci: situaci v měř. 1:500 nebo 1:200, půdorysy všech podlaží, jeden 
nebo dva řezy a pohledy v měřítku min. 1:100, 

• perspektivy, ev. axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností. 
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Vymezení pro označení identifikace na panelech: 
• vpravo dole v rohu - rámeček 50 x 50 mm pro identifikační kód návrhu, tento kód si 

soutěžící volí sám a sám si jej rovněž umístí do rámečku, kód se skládá ze čtyř čísel a 
dvou písmen v libovolném pořadí (např. 1233PN) 

• uprostřed dole - volné místo 200 x 50 mm pro umístění štítku se jménem autora. Tento 
štítek identifikující autora návrhu pro výstavní účely, umístí na panel vyhlašovatel po 
vyhlášení výsledků soutěže. 

• vlevo dole – prázdný rámeček 200 x 50 mm pro název a logo soutěže, které rovněž umístí 
na panel vyhlašovatel soutěže. 

 
6.2. Textová část - Průvodní technická zpráva 

Požaduje se v tištěné podobě ve dvou paré. Zpráva bude v záhlaví označena zvoleným kódem 
dle bodu 6.1. Rozsah textu by neměl přesáhnout 2 strany formátu A4. 
 
Průvodní textová zpráva musí obsahovat: 

• stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, které předložený soutěžní 
návrh charakterizují, 

• základní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení, 
 

6.3. Podklady pro propagaci soutěže - CD/DVD nosič 
Pro účely propagace soutěže (katalog, publicita v časopisech apod.) je potřeba dodat podklady 
v digitální podobě na CD/DVD nosiči, a to: 

• Vektorové podklady (půdorysy, řezy, pohledy, čárové perspektivy) ve formátech Illustrator, 
AI, *.EPS nebo Acrobat, *.PDF. 

• Rastrové podklady (renderované perspektivy, pohledy) v *.TIFF, *.JPEG (minimálně kvalita 
8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI tzn. 2500 x 1800 bodů. 

• Technická zpráva – formát *.DOC 
CD/DVD nosič bude také označen kódem dle bodu 6.1. 

 

6.4.  Obálka s označením „Autor“ 
Uzavřená neprůhledná obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat jména, adresy s podpisy 
autorů, spoluautorů, dohodnutý procentuální podíl na případně získané ceně a číslo bankovního 
spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní osobu pro komunikaci 
se sekretariátem soutěže a štítek s označením předkladatele - autora. Štítek bude v případě 
účasti na výstavě umístěn v dolní části soutěžního panelu (rozměr: 200 x 50 mm). Do obálky 
bude také vloženo potvrzení o studiu autora/autorů. 
Obálka bude také označena kódem dle bodu 6.1. 
 

7. ZÁVAZNÝ ZPŮSOB OZNAČENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ A ZPŮSOB JEHO ODEVZDÁNÍ 

7.1. Podmínky anonymity 
Soutěžní návrhy jsou pro hodnocení porotou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního 
návrhu nesmí být označena podpisem, heslem ani jinou grafickou značkou, která by mohla vést 
k porušení anonymity. Výjimkou je povinné uvedení kódu na všech částech návrhu a nápisu na 
obálce Autor dle bodu 6.4.  
Soutěžní návrh podaný k přepravě nesmí být označen adresou odesílatele, a to ani na průvodním 
dokladu. Ve smyslu platných právních předpisů a směrnic je třeba uvést na zásilce i na 
průvodním dokladu tuto adresu odesílatele:  
 

Česká komora architektů 
Josefská 34/6 

118 00  Praha 1 
 

7.2. Označení soutěžního návrhu  
Všechny součásti soutěžního návrhu, t.j. soutěžní panel, průvodní technická zpráva, podklady pro 
propagaci soutěže a obálka „Autor“ budou vloženy do neprůhledného obalu s nápisem: 

 
„Možnosti využití modulární výstavby“ 
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a budou označeny kódem dle bodu  (6.1.) 
 

7.3.  Způsob odevzdání soutěžního návrhu 
Soutěžní návrhy lze odevzdat podáním k poštovní přepravě ve lhůtě k tomu stanovené (bod 11.), 
popřípadě osobně nebo kurýrem proti písemnému potvrzení vyhlašovatele soutěže při zachování 
ustanovení těchto soutěžních podmínek, a to kterýkoliv den od pondělí do pátku v době mezi 
9:00 hod až 15:00 hod na adrese vyhlašovatele (bod 1.1.). 
 

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

8.1. Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti jsou: 
• kvalita architektonického řešení 
• dispoziční a funkční řešení zpracovaných projektů 
• zatraktivnění modulární výstavby pomocí přídavných prvků 
• originalita řešení 

 
8.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: 

• nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže, 

• neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, 

• nedošly v požadovaném termínu, 

• nejsou vypracovány studentem vysokých škol (dle 3.1.) 

• vykazují známky porušení anonymity. 

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané obsahové a  
formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, budou vyloučeny z řádného 
posuzování.  

 

9. SOUTĚŽNÍ POROTA 

 
Řádní členové: 

• Ing. arch. Jan Aulík, autorizovaný architekt 
• Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc., autorizovaný architekt a vedoucí katedry architektury 

FSv ČVUT 
• Ing.arch. Dagmar Nová, autorizovaný architekt, hlavní architekt města Zlína 
• Ing.arch.Iva Poslušná, Phd., autorizovaný architekt a prorektorka VUT FA Brno 
• Ing. arch. Zdeňka Vydrová, autorizovaný architekt 
 

Náhradníci: 
• Julius Macháček, šéfredaktor časopisu Architekt 
• Ing.Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
 
 

10. CENY A ODMĚNY  

10.1. Ceny 
1. cena - 30.000,- Kč 
2. cena - 20.000,- Kč 
3. cena - 10.000,- Kč 

 
10.2. Odměny 

Dle rozhodnutí poroty a vyhlašovatele mohou být některé neoceněné práce odměněny věcným 
darem. 
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10.3. Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 

Podle § 36 odst. 2) písm.b) zák.č. 586/92 Sb. a § 79 zák.č. 337/92 Sb. je nutné správci daně 
odvést srážkovou daň 20 % z výher přesahujících 10.000,- Kč. Ceny budou vyplaceny 
v nezměněné výši. Srážkovou daň odvede za výherce vyhlašovatel.  

 

11. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 

 
• Vyhlášení soutěže – 15.9.2007 
• Možnost podání dotazů (emailem) - do 15.10.2007 
• Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou 

vyvěšeny na www.container.cz) - do 30.12.2007 
• Odevzdání soutěžních návrhů poštovní přepravou (rozhoduje podací razítko) - do 

15.1.2008 
• Odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem – do 15.1.2008 včetně 
• Hodnotící zasedání poroty - předběžně ve dnech 6. až 7.týden 2008 
• Oznámení výsledků a předání cen - do 30.3.2008 

 
12. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Řešení rozporů bude probíhat podle ustanovení § 13 Soutěžního řádu ČKA 
 

13. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže 
jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel a porotci, že se 
seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky jakožto 
smlouvu dodržovat a ctít. 
 

14. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

14.1.  Autorská práva soutěžících 
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném 
případě. 
 

14.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže 
Oceněné a odměněné návrhy (jejich hmotná podstata) se stávají majetkem vyhlašovatele 
soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této 
soutěže (2.2.). Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních 
podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy si 
budou moci autoři po skončení veřejné výstavy vyzvednout v sídle vyhlašovatele.  

 
14.3.  Souhlas soutěžících s vystavením a zveřejněním soutěžních návrhů 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí 
(zveřejněním) a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a 
vyhlašovatele. 
 

14.4.  Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů - zveřejnit soutěžní návrhy 
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou 
výstavu všech soutěžních návrhů (zveřejnit všechny soutěžní návrhy) v rozsahu stanoveném v 
těchto soutěžních podmínkách. 

 
14.6.  Protokol o průběhu soutěže 

Ze zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol  
o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem předseda nebo předsedající a potvrdí 
osoba zapisující. 
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Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování, 
rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, 
posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho 
zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým 
podpisem všichni řádní členové poroty. 
 
Do protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, 
jestliže o to tito členové výslovně požádají. 
 
Kopii protokolu o průběhu soutěže opatří předseda soutěžní poroty průvodním dopisem a zašle ji 
všem účastníkům soutěže a zároveň na vědomí České komoře architektů. 

 

15. USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, PODLE NICHŽ SE SOUTĚŽ KONÁ 

15.1.  Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 
Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění,      
s ustanoveními § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů, ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a s ustanoveními zákona č. 
586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.  

 

16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY SOUTĚŽNÍ POROTY A ČESKOU 
KOMOROU ARCHITEKTŮ 

Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní poroty na 
její ustavující schůzi a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou  k nahlédnutí 
u sekretáře soutěžní poroty. 


