Brick Award 2016
Cihla v 21. Století
Cihlový dům s pálenou střešní krytinou

Dotazy k soutěžní přehlídce zaslané sekretariátu soutěžní přehlídky do 30. listopadu 2015 a
odpovědi odborné poroty na ně.

_______________________________________________________________________
Dotaz:
Můžeme se zúčastnit s realizací stavby kdy je systém zdiva porotherm, vnitřní zdivo taktéž, stropy
monolitické, ale střecha je z krytiny cembrit (důvod památkářů) nikoliv pálená střešní krytina?
Odpověď:
Ano.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz:
Kdo je brán jako autor projektu? Projekt jsem zpracoval já, jako fyzická osoba podnikající ještě
jsem ale neměl autorizaci. Autorizaci dokumentace mi provedl kolega.
Odpověď:
Pokud sám autor není autorizován, přihlásí stavbu tým, kde jeden autorizaci mít bude.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz:
Chápu správně odstavec „4.1. Podmínky účasti“, že pokud chceme do soutěže přihlásit dům
realizovaný z cihel či cihlového systému se šikmou střechou, musí být krytina šikmé střechy
realizována z pálených tašek?
Nebo můžeme přihlásit dům realizovaných z cihel se šikmou střechou s jinou krytinou než je pálená
střešní taška a soutěžit o všechny ceny dle odstavce „10. Ceny“, kromě ceny „10.2. Cena
společnosti Wienerberger, cihlový dům s pálenou střešní krytinou“?
Odpověď:
Dům může být přihlášen, ale nemůže získat cenu 10.2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz:
Můžeme přihlásit dům realizovaný z cihel s rovnou střechou a soutěžit o všechny ceny dle odstavce
„10. Ceny“, kromě ceny „10.2. Cena společnosti Wienerberger, cihlový dům s pálenou střešní
krytinou“?
Odpověď:
Dům může být přihlášen, ale nemůže získat cenu 10.2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz:
Chtěl bych se zeptat v souvislosti s účastí v soutěži brick award 2016, zda je možné přihlásit
stavbu, která je sice komplet s porothermu, ale má dřevěnou fasádu. Navíc má plochou střechu a
díku tomu zde není použito pálené krytiny.
Odpověď:
Stavba může být přihlášena, pokud technologie provedení vyhovuje bodu 4. 1. soutěžních
podmínek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotaz:
Dále se chci zeptat, zda na soutěžním panelu uprostřed má být umístěn rámeček 30x370 mm se
jmény autorů - tedy soutěž není anonymní?
Odpověď:
Bod 3. 2. Soutěžních podmínek
Přehlídka se vyhlašuje jako otevřená neanonymní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Praze 11. prosince 2015
PhDr. Václav Chaloupecký, sekretář soutěžní přehlídky

