ODBORNÁ SEKCE ZELENÉ STŘECHY
PŘI SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

VYHLAŠUJE 7. ROČNÍK SOUTĚŽE

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2020
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí
jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu
zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb
se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

II. VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Do soutěže mohou být přihlášeny stavby, jejichž součástí jsou výsadby
na konstrukci, tzn. rostliny vysázené do vegetační vrstvy oddělené
od rostlého terénu stavební konstrukcí (střechy, stropy, pláště).
Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená nebo zkolaudovaná
do 30. 4. 2020.
Soutěž je určena pro stavby splňující výše uvedenou charakteristiku
realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost
projektanta a místo registrace dodavatele.

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
1) Rodinná zelená střecha
Střecha rodinného domu, střecha části rodinného domu (garáž, přístřešek, altán,), terasa u bytů v bytových domech apod.).
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené
střechy, případně kombinace obou forem.
2) Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené
střechy, případně kombinace obou forem.
Typy objektů:
• Budovy pro bydlení s více byty
• Administrativní budovy a budovy občanské výstavby (např. sídla
firem, úřady, školy, nemocnice, sportovní haly, divadla)
• Budovy pro výrobu a služby (nákupní centra, tovární haly, logistická
centra, sklady, montážní haly…)

• Dopravní a podzemní stavby (tunely, podchody, podzemní garáže
a parkoviště)

IV. POROTA – HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené
střechy. Složení poroty pro rok 2020 bude vyhlášeno a uveřejněno do 30.
dubna 2020 na stránkách www.zelenastrecharoku.cz. Není přípustné, aby
se člen poroty podílel na přihlášeném díle. Své členy do poroty nominuje
vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých
odborníků, a to tyto instituce:
• Ministerstvo životního prostředí
• Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
• Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
• Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
• Asociace výrobců minerální izolace
Jednotlivé stavby budou posuzovány podle následujících kritérií:
• Koncepce řešení včetně architektonické kvality a účelnost: jak odpovídá řešení deklarované (nebo očekávané) funkci stavebně technické,
estetické, rekreační či „ekologické“
• Kvalita technického řešení střechy
• Vhodnost použitého sortimentu
• Udržitelnost projektu: předpokládaná životnost a vývoj rostlin,
přiměřenost náročnosti údržby
• Stav střechy: zdravotní stav a vývoj rostlin, zaplevelení, stav abiotických prvků
Poradce poroty: porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných staveb může vyžádat odborné posudky od renomovaných
odborníků
V celostátním kole budou díla posuzována porotou při návštěvě stavby.
Díla budou posuzována v průběhu měsíce června–července.
V případě, že bude celkově přihlášeno více než 20 děl, může se uskutečnit předkolo soutěže, ve kterém rozhodne porota o postupujících
do celostátního kola na základě dokumentace poskytnuté soutěžícími.
V případě, že bude celkově přihlášeno méně než 10 děl, může porota
rozhodnout o sloučení obou kategorií.

V. CENY A OCENĚNÍ
I. Porota udělí:
a) Titul Zelená střecha roku v kategorii Rodinná zelená střecha (při
účasti minimálně 8 děl udělí 1.–3. místo, při nižší účasti rozhodne
o počtu oceněných dle kvality přihlášených děl a vlastního uvážení)
b) Titul Zelená střecha roku v kategorii Veřejná zelená střecha (při
účasti minimálně 8 děl udělí 1.–3. místo, při nižší účasti rozhodne
o počtu oceněných dle kvality přihlášených děl a vlastního uvážení)
c) Certifikáty kvality těm přihlášeným dílům, jejichž přihlašovatelé
o certifikáty projeví zájem a která budou provedena v souladu
s dokumentem „Standardy pro pro navrhování, provádění a údržbu
zelených střech“.
II. Vyhlašovatel soutěže udělí Cenu veřejnosti na základě výsledků elektronického hlasování na stránce www.zelenastrecharoku.cz. Hlasování
bude zahájeno 1. 6. 2020 a ukončeno 31. 8. 2020.

VI. PŘIHLÁŠENÍ STAVEB
a) Přihlášku může podat do soutěže fyzická nebo právnická osoba,
která prováděla vegetační souvrství nebo se podílela na financování díla, jeho projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo
vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže
uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek.
b) Jeden přihlašovatel je oprávněn přihlásit do každé kategorie dvě
díla.
c) Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2020
d) Prezentační poplatek je stanoven takto:
a) Členové odborné sekce Zelené střechy a Svazu zakládání a údržby zeleně – 1 000 Kč za každé přihlášené dílo
b) Ostatní účastníci soutěže – 2 500 Kč za každé přihlášené dílo
Prezentační poplatek je nutno uhradit na základě vystavené faktury,
kterou obdržíte po zaslání přihlášky, a to bankovním převodem na účet
Svazu zakládání a údržby zeleně č. ú. 156433910/0600.

VII. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti odborné
konference Zelené střechy – vize budoucnosti v Praze.

VIII. PUBLIKOVÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH
A OCENĚNÝCH DĚL
Vyhlašovatel umístí na stránku informace a fotografie poskytnuté
přihlašovatelem, který odpovídá za jejich správnost.

IX. POŽADOVANÁ DOKUMENTACE
a)	vyplněná přihláška účastníka soutěže část I. (podklad pro vystavení
faktury), za správnost uvedených údajů odpovídá přihlašovatel.
V přihlášce je nutné jasně specifikovat, co je předmětem hodnocení – přesná adresa, případně GPS souřadnice a uvést údaje
o tvůrčím týmu: autoři projektu, zhotovitel vegetačního souvrství,
další zhotovitelé, investor díla.
b) Vyplněná příloha přihlášky:
– Údaje o stavbě: přehledná informace obsahující stručný popis
stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, dobu
výstavby, použité technologie, materiály, rostliny
c) Obrazová část:
– povinná: minimálně čtyři kvalitní fotografie díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI. (s uvedením
autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje fotografie
(např. archiv…)
– doporučená: výkresová část rozhodující půdorys, schéma konstrukčního řešení, případně řešení detailu, osazovací plán
Přihláška, příloha přihlášky, fotografie, případně výkresy se požadují
v digitální podobě.

X. ARCHIVACE DOKUMENTACE
Dokumentace děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem vyhlašovatelů s právem publicity. Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn
udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se
zpracováním dodaných podkladů při prezentaci oceněných staveb,
a že podáním přihlášky neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.

XI. PUBLICITA
Akce bude prezentována v českých médiích, na odborných seminářích
a konferencích. Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas s uveřejněním veškeré dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výstavách
soutěžních prací a v souvislosti s šířením informací, propagací a publicitou akce. Pro tyto účely poskytuje přihlašovatel bezplatně grafické,
fotografické a textové podklady v digitální podobě a potvrzuje, že
všechny podklady mají vyřešena autorská práva.

PŘIHLÁŠKY:

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy zašlete v digitální podobě na info@szuz.cz do 15. 5. 2020.

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Hlavní partner:

Mediální partner:

Partner:

