Soutěžní podmínky

KOUPACÍ JEZÍRKO
ROKU 2021
1 POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost
s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Koupací jezírka a biobazény jsou prvkem
zahradní a krajinářské architektury, které plní nejen rekreační funkci,
ale i funkci mikroklimatickou, estetickou a ekologickou. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací koupacích jezírek a biobazénů
za účelem ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

2 VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované
od podkladu, vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody umístěné
v soukromých zahradách, v uzavřených areálech hotelů, wellness
center apod. Přihlašovatelé garantují, že při výstavbě soutěžních děl
a péči o ně nedošlo k zásahům, které by mohly poškodit organismy
podílející se na úpravě vody. Nepřípustné je zejména používání
dezinfekčních prostředků (např. na bázi chlóru, sloučenin peroxidu,
ozónu), fungicidů, algicidů, UV dezinfekce (neplatí pro kategorii
Ostatní koupací jezírka), ultrazvuku, produktů s obsahem těžkých
kovů, technických metod na bázi stříbra a mědi (tyto kovy a jejich
sloučeniny nesmí být použity v žádné podobě – např. měděné plechy, armatury, materiál elektrod, trubky).
Soutěž je určena pro stavby splňující výše uvedenou charakteristiku
realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou
být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2020.
2.1 SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
a) Koupací jezírko1 – uměle založené nádrže se „stojatou“ vodou
bez přítoku a odtoku, které jsou využívané ke koupání, rozdělené na užitkovou a regenerační zónu. Základním principem
úpravy vody je zejména činnost zooplanktonu a sedimentace.
K vynášení živin dochází pravidelným řezem rostlin a odstraňováním sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují
podmínky mezotrofní vody.
b) Biobazén (přírodní bazén)2 – uměle založené nádrže s „cirkulující“ vodou uvnitř systému, bez přítoku a odtoku, které jsou
využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je
zejména nárůst biofilmu na pevném povrchu tzv. biofilmového
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Konstrukce odpovídající TYPŮM I, II a III dle Standardů pro plánování,
stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
TYP IV a V dle Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích
jezírek a biobazénů

filtru. K vynášení živin dochází odstraňováním biofilmu a sedimentu. Z hlediska množství živných látek splňují podmínky
oligotrofní vody.
c) Ostatní koupací jezírka – uměle založené nádrže bez přítoku
a odtoku, které jsou využívané ke koupání. Základním principem úpravy vody je jiná technologie, než je uvedena v bodě
a) a b). Z hlediska množství živných látek splňují podmínky
mezotrofní vody, příp. oligotrofní vody.
2.2 TYPY OBJEKTŮ, KTERÉ LZE PŘIHLÁSIT
DO SOUTĚŽE
• Koupací jezírka a biobazény v zahradách u rodinných domů
• Koupací jezírka a biobazény u hotelů, wellness center apod.
(soutěž není určená pro veřejné koupací biotopy a biokoupaliště)
2.3 PŘIHLÁŠENÍ STAVEB
a) Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická
osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování,
projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem
stavby, 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 31. 3. 2021.
d) Prezentační poplatek je stanoven takto:
• Členové odborné sekce Asociace biobazénů a jezírek:
1 000 Kč + 21 % DPH za každé přihlášené dílo.
• Ostatní účastníci soutěže 2 000 Kč + 21 % DPH 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.
2.4 POŽADOVANÁ DOKUMENTACE
Forma dokumentace: veškerá dokumentace bude zaslána v digitální
podobě na adresu info@szuz.cz.
a) Povinná dokumentace:
• Přihláška účastníka soutěže (podklad pro vystavení faktury),
za správnost uvedených údajů odpovídá přihlašovatel. Přihláška obsahuje údaje o tvůrčím týmu stavby (investor, projektant,
dodavatel), stručný popis stavby.
• Obrazová část: 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…).
• Výkresová část: rozhodující půdorys a řez (v digitální podobě,
formát PDF)

b) Doporučená dokumentace:
• Textová část (elektronicky)
• Technická zpráva (případně obdobný dokument) obsahující
stručný popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, dobu výstavby, použité filtrační technologie
a popis jejich principu, použité materiály, rostliny, ev. další
potřebné údaje o stavbě (technické parametry jezírka).
• Dokumentace k předání a provozu koupacího jezírka nebo
biobazénu (stručný obsah…)
• Výkresová část: schéma konstrukčního řešení, řešení detailu
apod.

3.3 PŘEDKOLO SOUTĚŽE A ZÁVĚREČNÉ KOLO
V případě, že bude celkově přihlášeno více než 10 děl v jednotlivé
kategorii, může porota rozhodnout o tom, že se uskuteční předkolo
soutěže pro tuto kategorii. V předkole rozhodne porota o postupujících do závěrečného kola na základě dokumentace poskytnuté
soutěžícími.
V případě, že bude celkově přihlášeno méně než 5 děl v jednotlivé
kategorii, může porota rozhodnout o sloučení kategorií.
V závěrečném kole budou díla posuzována porotou při návštěvě
díla. Díla budou posuzována 2.–3. 6. 2021.

2.4.1 ARCHIVACE DOKUMENTACE
Dokumentace děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem
vypisovatelů s právem publicity. Přihlašovatel podpisem přihlášky
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.

4 CENY A OCENĚNÍ

3 HODNOCENÍ SOUTĚŽE
3.1 ODBORNÁ POROTA
Díla přihlášená do soutěže posuzuje čtyřčlenná odborná porota
jmenovaná Radou Asociace biobazénů a jezírek. Složení poroty bude
vyhlášeno a uveřejněno v dubnu 2021 na stránkách www.abaj.cz.
Není přípustné, aby se člen poroty podílel na přihlášeném díle.
3.2 KRITÉRIA HODNOCENÍ
Díla budou posuzována podle následujících kritérií:
• architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového,
funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení,
• konstrukce dle Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
• posouzení možnosti vstupů do vody na základě potřeb koupajících se osob,
• kvalita stavebních a instalatérských prací, provedení kapilární
uzávěry a odtokových poměrů povrchové vody v zahradě,
• vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin (dle ekofáze,
dle trofie vodního prostředí, dle typu vodního prostředí, estetické hledisko), udržitelnost v dalších letech,
• kvalita projektové dokumentace a dokumentace předání a provozu KJ nebo biobazénu,
• systém péče o provedené dílo, náročnost vodního prvku na provedené pracovní úkony,
• existence plánu péče a údržby,
• další kritéria dle uvážení poroty.
Porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných staveb
může vyžádat odborné posudky od nezávislých renomovaných
odborníků.

Generální partner
SOUTĚŽ
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Porota provede případný výběr děl, jejich posouzení a udělí:
a) Titul Koupací jezírko roku, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
Cena pro vítěze (přihlašovatel) je jezírkový vysavač Pondovac 4.
b) Titul Biobazén roku, případně 2. a 3. místo v této kategorii.
Cena pro vítěze (přihlašovatel) je jezírkový vysavač Fango.
c) Titul pro vítěze v kategorii „Ostatní koupací jezírka“, případně
2. a 3. místo v této kategorii.
Cena pro vítěze (přihlašovatel) je jezírkový vysavač Pondovac 4.
d) Udělení zvláštních cen, čestných uznání: Cena firmy Oase pro
nejlepší jezírko s Oase technologií.
Cena pro vítěze je jezírkový vysavač Pondovac 5.

5 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Výsledky soutěže budou vyhlášeny u příležitosti odborného semináře pořádaného Asociací biobazénů a jezírek v červnu 2021.
5.1 PUBLIKOVÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH A OCENĚNÝCH DĚL
Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku i tisku pro
širokou veřejnost, na internetových stránkách www.abaj.cz
a www.szuz.cz , na sociálních sítích, na odborných seminářích apod.
5.2 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 podepsáním přihlášky potvrzuje, že všechny podklady mají
vyřešena autorská práva.

6 PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
Asociace biobazénů a jezírek – odborná sekce při Svazu zakládání
a údržby zeleně, Údolní 33, 602 00 Brno, e-mail: info@szuz.cz,
www.abaj.cz

Partneři soutěže

