ODSTARTOVALO HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ NOVOSTAVBU A REKONSTRUKCI
V SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDCE ÚSPORNÝ DŮM 2019!
Praha, 16. 12. 2019
Tisková zpráva
Soutěžní přehlídka ÚSPORNÝ DŮM zahájila dne 16. 12. 2019 hlasování veřejnosti. Každý může dát
svůj hlas nejzajímavější úsporné novostavbě nebo rekonstrukci na www.soutez-uspornydum.cz, a
to až do 31. 1. 2020 do 12 hodin.
Do soutěžní přehlídky se letos přihlásilo 52 staveb, z toho bylo 39 novostaveb a 13 rekonstrukcí. Do
užšího výběru, ze kterého bude veřejnost vybírat svou vítěznou stavbu, postupuje 20 novostaveb a
7 rekonstrukcí. Soutěžící stavby jsou různých tvarů i výšek, z různých konstrukčních materiálů a
využívají různé technologie. Každá splňuje podmínku kolaudace a požadavky na energetickou
náročnost. Rekonstrukce rodinných domů odpovídají podmínkám programu Nová zelená úsporám,
rekonstrukce veřejných budov pak podmínkám Operačního programu Životní prostředí. Odborná
porota hodnotila architekturu, konstrukční, technické i technologické řešení staveb.
REKONSTRUKCE I NOVOSTAVBY MAJÍ STEJNOU ŠANCI
Každý hlasující má k dispozici tři hlasy, které může libovolně rozdělit mezi kategorie PASIVNÍ
NOVOSTAVBA a ÚSPORNÁ REKONSTRUKCE. Pokud chce hlasující soutěžit i o ceny, musí zároveň
odpovědět na soutěžní otázku. Hlasování bude ukončeno 31. 1. 2020 ve 12 hodin.
VE HŘE JE 120.000 KČ, TÝDEN S ELEKTROMOBILEM ANEBO LET BALÓNEM
Mezi odměnami jsou finanční ocenění 1x 60.000 Kč, 2x 30.000 Kč a víkendové pobyty v pasivním
domě v Českém ráji. Na výherce z řad hlasujících čeká zapůjčení elektromobilu na týden. Vítěz
hodnocení generálního partnera, kterým je Hypoteční banka, a.s, si bude moci prohlédnout svou
vítěznou stavbu z ptačí perspektivy v balonu a získá k tomu balíček finančních služeb. Všichni hlasující
získají čestné vstupenky na veletrh FOR PASIV 2020, na kterém proběhne 6. února slavnostní
předání cen. V kategorii novostaveb i v kategorii rekonstrukcí budou uděleny dvě ceny odborné
poroty, dále bude udělena Cena generálního partnera a Cena veřejnosti.
JAKÉ STAVBY BOJUJÍ O VÁŠ HLAS?
V kategorii PASIVNÍ NOVOSTAVBA se představují rodinné domy zděné i dřevostavby, bytové domy,
základní i mateřská škola a dokonce nemocnice.

UKÁZKY SOUTĚŽNÍCH OBJEKTŮ
Všechny soutěžní stavby najdete na www.soutez-uspornydum.cz

PD Letovice III, novostavba rodinného domu, zděná/monolitická, autor: Vize Ateliér, s.r.o.

Dům ATREA Jistebsko, novostavba rodinného domu, dřevostavba, autor: Ing. arch. Zuzana
Novosadová - Symbiosa - ateliér architektů

Pasivní dřevostavba ve svahu, novostavba, autor: LUCERN - moderní dřevostavby

Mateřská škola Sedlejov, novostavba, zděná/monolitická, autor: ARCHOO s.r.o.

Základní škola Psáry, novostavba, zděná/monolitická, autor: RAP Partners s.r.o.
V kategorii ÚSPORNÁ REKONSTRUKCE soutěží rodinné domy, rekonstrukce městské knihovny a
školské budovy.

Náš dům, rekonstrukce rodinného domu, zděný/monolitický, autor: Franců Tomáš

Moderní rekonstrukce rodinného domu, zděná/monolitická, autor: Ing. Lucie Snajdrová

Dům s výhledy, rekonstrukce rodinného domu, dřevostavba, autor: Ing. Arch. Renata Sablaturová

Obchodní Akademie Česká Lípa, rekonstrukce, zděná/monolitický, autor: Bc. Jan Mašek pro Liberecký
kraj
Vyhlášení soutěžní přehlídky proběhlo 17. 9. 2019 na veletrhu FOR ARCH.
Přihlášení staveb do soutěžní přehlídky bylo možné od 17. 9. – 4. 12. 2019.
Hodnocení odbornou porotou proběhlo 10. 12. 2019.
Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutezuspornydum.cz.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV.
Udělena budou tato ocenění: ocenění odborné poroty v obou kategoriích, cena Generálního
partnera Hypoteční banka, cena pro hlasujícího z řad veřejnosti, cena veřejnosti.
Vyhlašovatelé: Státní fond životního prostředí ČR, ABF, a.s.
Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.
Generální partner: Hypoteční banka, a.s., Hlavní partneři: REHAU s.r.o., SLAVONA, s.r.o., STIEBEL
ELTRON spol. s r. o., E.ON energie a.s.; Partneři: Xella CZ, s.r.o., SIKO KOUPELNY a.s., Wienerberger
s.r.o., Atrea s.r.o., Velux Česká republika, s.r.o.

Záštitu nad soutěžní přehlídkou poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Česká komora architektů, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků
Hlavní mediální partneři: FOR ARCH; FOR PASIV; Energeticky soběstačné budovy; DŘEVO&stavby;
Dřevostavitel; Dům a zahrada; Stavebnictví; Stavitel; Mediální partneři: Dřevařský magazín;
Hybrid.cz; Energie kolem nás; ESTAV; EurActiv; Inspirati; Nazeleno; Nové bydlení; Obydlíčko; Pěkné
bydlení; TZB-info; Střechy fasády izolace; Skypaper
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Další informace:
E-mail: marketing@pasivnidomy.cz / M: 602 574 079/
www.pasivnidomy.cz / www.soutez-uspornydum.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pasivnidomy.cz/

