ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z.s.
Milady Horákové 533/28, 170 00 Praha 7

ČESKOMORAVSKÁ KOMORA LEŠENÁŘŮ, z. s.
vypisuje pod záštitou
Ing. Svatopluka Vlasáka, předsedy TNK 92,
prof. Ing. Františka Walda, CSc., ČVUT v Praze
a Ing. Karla Škréty, VÚBP, v. v. i.
2. ročník memoriálu Františka Zvěřiny, veřejné soutěže

O NEJLEPŠÍ LEŠENÁŘSKOU STAVBU
ČESKÉ REPUBLIKY ROKU 2021
Podmínky zařazení do soutěže:
1. Realizace stavby nebo technického řešení musí být na území České republiky.
2. Stavba musí být realizována a předána do užívání do 31. 12. 2021.
3. Přihlašovatelem může být investor, projektant, zhotovitel nebo uživatel stavby.
4. Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích:
A. FASÁDNÍ LEŠENÍ
B. PODPĚRNÁ LEŠENÍ
C. DALŠÍ DOČASNÉ KONSTRUKCE
5. Termín podání přihlášky je 31. 3. 2022, zasílá se na adresu dolejs@fsv.cvut.cz.
6. Závazná přihláška obsahuje:
−
−
−
−
−

identifikační údaje (název stavby, lokalitu, jméno investora, projektanta, realizační firmy, popř. další),
stručný popis stavby (max. 1x A4),
4 – 6 snímků realizované stavby v digitální formě v dostatečném rozlišení pro posouzení detailů,
dispoziční výkresy či schémata,
čestné prohlášení, kterým přihlašovatel deklaruje, že dodané materiály a informace, které jsou
součástí přihlášky do soutěže, jsou pravdivé a že přihlašovatel má vypořádán souhlas vlastníků
autorských práv vázaných k přihlašovanému dílu.

7. Registrační poplatek za každou přihlášku je 1000 Kč
8. Vyhodnocení soutěže provádí tříčlenná odborná porota, kterou jmenuje představenstvo ČMKL z řad
členů ČMKL do 15. 4. 2022.
9. Vyhlášení výsledků proběhne na Valné hromadě ČMKL 2022, popř. v náhradním termínu podle
aktuální epidemické situace.
Za ČMKL, z. s.

doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš, IWE
člen představenstva

dolejs@fsv.cvut.cz
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