
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K O M A  M O D U L A R  C O N S T R U C T I O N  s . r . o .  
 

vyhlašuje 
 

5 . r o č n í k  
 

A r c h i t e k t o n i c k é  s o u t ě ž e  
 

pro vysokoškolské studenty architektonických oborů  
 a pro absolventy těchto oborů 

s názvem 
 
 

N Á V R H  V Y S O K O Š K O L S K É H O  O B J E K T U  S T I N G  

B R N O  J U N D R O V  
 
 

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky 

 

Ve Vizovicích, dne 15. 10. 2010
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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 
Josef Mikulčík 
tel.: +420 577 452 831 
fax: +420 577 452 837 
e-mail:mikulcik@container.cz 
 

1.3.  Přezkušovatel soutěžních návrhů 

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
Říčanská 1180, 763 12 Vizovice 
Josef Mikulčík 
tel.: +420 577 452 831 
fax: +420 577 452 837 
e-mail:mikulcik@container.cz 

 

2.  PŘEDMĚT, ÚČEL SOUTĚŽE 

2.1. Předmět soutěže  

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského 
objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově. Nový objekt je chápán jako dostavba 
areálu školy, součástí řešení bude i propojení a vazby na stávající objekt. Základním 
konstrukčním nástrojem musí být prostorové moduly. 
 

2.2. Informace o řešeném území 

Pozemek se nachází v Brně Jundrově, ulice Stromovka. Na sousedním nárožním pozemku 
Stromvka 1 akademie Sting vlastní klasicistní školní objekt. Okolí parcely je periferní rezidenční 
oblastí města Brna. 
 

 2.3. Základní požadavky na řešení předmětu soutěže 

Stavební program: 
učební prostory, celkem 10 tříd pro 50 studentů, které lze dodatečně rozdělit na poloviny 
aula pro 200 osob 
kabinety pro 10 pedagogů 
hygienické zařízení a kuchyňka 
propojení se stávající budovou 
parkování alespoň pro 24 osobních automobilů 
 
Regulace a limity: 
Soutěž je vypisovaná jako ideová, není závazná žádná prostorová regulace. Doporučené jsou 
běžné regulativy jako uliční čára, výška oklní zástavby, odstup od sousedních parcel. 
 
Moduly: 
Moduly pro konstrukci budov nejsou limitovány přesnými rozměry, ale vzhledem k dopravě jsou 
doporučené maximální venkovní rozměry: šířka 3,6m, výška 3,6m, délka 12m. Nejpoužívanější 
rozměry modulů jsou uvedené v Technické knize. Moduly mohou být doplněny přídavnými 
konstrukcemi (rampy, schodiště, …). Počet podlaží není omezen, doporučené jsou 3NP. 
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2.4. 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. 
V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup s neotřelým řešením formulovaných 
problémů. 
 

2.5.  Druh soutěže 

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná - anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro 
studenty českých a slovenských vysokých škol architektonických oborů a jejich absolventy. 
 

2.6.  Jazyk soutěže 

Soutěž probíhá v českém nebo slovenském jazyce. 
 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

3.1. Podmínky účasti v soutěži 

Soutěže se mohou účastnit studenti/tky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to 
studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů a absolventi těchto oborů do 
tří let od ukončení studia. 
 
Účastníci doloží svůj statut potvrzením o studiu nebo kopií diplomu. 
 

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 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: 
 

 Fotografie a plány parcely 
 Plány sousedního objektu akademie Sting 
 Prezentaci firmy a modulového systémů KOMA MODULAR CONSTRUCTION. 
 Technickou knihu obsahující popisy a schematické plány modulu 

 

6.  POŽADOVANÉ SOUČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH OBSAH 

6.1. Grafická část 

2 formáty 594 x 840 mm (A1), orientované na výšku. 
 
1. panel bude obsahovat plány (půdorysy všech podlaží, charakteristické řezy a pohledy) 
2. panel bude obsahovat vizualizace, diagramy, doplňkové informace 
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Vymezení pro označení identifikace na panelech: 

 vpravo dole v rohu - plocha 200 x 50 mm pro identifikační kód návrhu (dle 7.2.) Sám jej 
umístí do vyhrazené plochy. 

 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 

Bude součástí grafické části. Rozsah textu by neměl přesáhnout 4000 znaků (2 strany formátu 
A4). Průvodní textová zpráva musí obsahovat bilanci navrženého objektu a stručné objasnění 
principů navrhovaného řešení, které předložený soutěžní návrh charakterizují po stránce 
architektonické, konstrukční a materiálové. 
 

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. 
 

7.2. Označení soutěžního návrhu  

Oba části Všechny součásti soutěžního návrhu budou označeny kódem (dle 6.1.), který si 
účastník zvolí. 
 

7.3.  Způsob odevzdání soutěžního návrhu 

Soutěžní návrhy se odevzdávají jen v elektronické podobě přes úschovnu: 
 e-mail příjemce je martin.hart@container.cz 
 ve formátu *.pdf 
 jméno souborů bude: (KÓD)_1.pdf, resp.: (KÓD)_2.pdf 
 maximální velikost jednoho posteru je 15MB 
 soutěžní práce budou tištěny na náklad vyhlašovatele, na zkalibrovaném plotru. 

 
Identifikace se odevzdáva poštou na adresu vyhlašovatele. Obsahuje obálku se soutěžním 
kódem, jmény autorů, kontaktními údaji, potvrzením o studiu, resp. kopií diplomu. 

 
 Soutěž 

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. 
Říčanská 1180 
763 12 Vizovice 

 

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ 

8.1. Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti jsou: 

 kvalita architektonického řešení 
 dispoziční a funkční řešení zpracovaných projektů 
 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, 
 autor nesplňuje podmínky účasti (dle 3.1.) 
 vykazují známky porušení anonymity. 
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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 

Nezávislí 

 Doc.Ing.Arch. Tomáš Brix, ateliér b.r.i.x. 
 M.Arch.Ing.arch. Adam Gebrian, AG-ENT 
 Ing.Arch. Miroslav Holubec, m4 architekti 
 Ing.Arch. Tomáš Rusín, RAW ateliér 
 Doc.Ing.Arch. Iva Poslušná, Phd. VUT FA Brno 

 
Náhradník 

 Ing.Arch. Petr Šikola, Domyjinak 
 

Závislí 
 Ing. Martin Hart, ředitel marketingu KOMA MODULAR CONSTRUCTION 
 Ing. Tomáš Cendelín, architekt KOMA MODULAR CONSTRUCTION 
 Ing. David Král, PhD akademie STING 

 
Náhradník 

 Ing. Karel Kolínský, obchodní ředitel KOMA MODULAR CONSTRUCTION 
 

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. 

 

10.3. Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži 

Podle § 36 odst. 2) písm.k)  a l) zák.č. 586/92 Sb. a je nutné správci daně odvést srážkovou daň 
15 % z výher přesahujících 10.000,- Kč. Ceny budou vyplaceny v nezměněné výši. Srážkovou 
daň odvede za výherce vyhlašovatel.  

 

11. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 

 
 Vyhlášení soutěže –  15.10. 2010 
 Možnost podání dotazů (emailem) - do 30. 11. 2010 
 Zodpovězení dotazů porotou nebo pověřenými členy poroty (dotazy a odpovědi budou 

vyvěšeny na www.container.cz) - do 28.02.2011 
 Odevzdání soutěžních prací - do 28. 2. 2011 
 Hodnotící zasedání poroty - do 15. 3. 2011 
 Oznámení výsledků - do 15. 3. 2011 
 Slavnostní předání cen odměněným v rámci 32. mezinárodního stavebního veletrhu 

CONECO v Bratislavě ve dnech 29. 3. - 2. 4. 2011 
 

12. ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Řešení rozporů bude probíhat podle ustanovení § 13 Soutěžního řádu ČKA 
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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.  
Využití návrhu pro potřeby projektové přípravy, popř. realizace stavby je vázáno na výslovný 
souhlas zpracovatele. 

 

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. 

 

14.5.  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. 
 
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. 
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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. 

 
 

XX. PŘÍLOHA 

Parcela 

 
 
 Nároží Stromvovka – Nálepkova   Dvůr pohled  na sever 

 
 
 
Dvorní fasáda stávajícího objektu   Pohled z uilce Stromovka 

 


