
ROCKHOUSE – soutěž o ČESKÝ 
NÍZKOENERGETICKÝ DŮM roku 2006

Společnost  Rockwool trvale  hledá  nové  způsoby,  jak  zvýšit  povědomí  o  důležitosti 
environmentální  problematiky  bydlení  a  jak  projevit  svůj  zájem  o  ekologii.  Toto  téma 
společnost  otevřela  již  v loňském  roce  zveřejněním  mezinárodní  ekologické  zprávy,  která 
podává nejnovější informace o tom, jaký dopad na životní prostředí má nešetrný provoz domů 
a budov.

Vyhlášení soutěže

Dalším krokem v úsilí zaujmout odbornou i laickou veřejnost a upozornit ji na problematiku 
nízkoenergetické  výstavby  bylo  organizování  soutěže  o  český  nízkoenergetický  dům 
roku  2006  „ROCKHOUSE“,  která  byla  vyhlášena  na  tiskové  konferenci  1.  března  2006 
v pražském  hotelu  Josef  za  účasti  porotců Ing.  Martiny  Páskové,  Ph.D., z Ministerstva 
životního prostředí ČR,  Ing. arch. Olega Hamana,  předsedy Obce architektů,  doc. Ing. Jana 
Tywoniaka, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT a Ing. Petra Stejskala ze společnosti Rockwool, a. 
s. Spolu s nimi v porotě zasednou také doc. Ing. Miroslav Maixner, CSc., z Fakulty architektury 
VUT v Brně a akad. arch. Šimon Caban. 

Cíl soutěže a podmínky přihlášení

Soutěž, jejíž  výsledky byly slavnostně vyhlášeny na konci října loňského roku, si kladla za cíl 
oslovit všechny ty, kteří vytvářejí svébytnou moderní českou architekturu a nebojí se hledat 
nové  cesty.  Při  svém snažení  využívají  moderní,  energeticky  šetrné  technologie,  dbají  na 
životní  prostředí  a přitom všem nezapomínají  na kvalitu života obyvatel  domu. Soutěže se 
zúčastnili  jak  profesionálové  z řad  architektů,  projektantů,  stavitelů,  investorů  a  dalších 
profesí,  které  se  na projektu nízkoenergetického domu podílejí,  tak  studenti  či  studentské 
skupiny. Soutěž se týkala jen těch projektů, které pracují s materiály firmy Rockwool a splňují 
základní požadavky na spotřebu energie na vytápění odpovídající kritériím nízkoenergetického 
stavění (max. 50 kWh/m2/rok). Rozsah ani účel přihlášených projektů nebyl omezen. Vzhledem 
k tomu, že je velmi složité a obtížné  prosadit dobrý nápad do života, byla udělena i zvláštní 
cena poroty pro realizovanou stavbu. 

Proč Rockwool soutěž pořádala

Skupina  Rockwool,  která  byla  opakovaně  oceněna  za  své  ekologické  aktivity  a  která  si 
stanovila velmi přísná pravidla, aby minimalizovala možné negativní působení vlastní výroby na 
životní  prostředí,  patří  k dlouholetým propagátorům chytrého stavění.  Uvědomujeme si,  že 
ekologické snažení nekončí u naší tovární brány. Efektivní řešení problémů s plýtváním energií 
v budovách  a  s tím  souvisejícího  úniku  škodlivých  zplodin  do  ovzduší  je  možné  jen 
systematickou, cílenou osvětovou činností. Tím, že se podaří zlepšit situaci na stavebním trhu 
prosazením výstavby ekonomicky i ekologicky efektivních budov, přispějeme nejen k ochraně 
planety Země, ale především ke zkvalitnění života nás, jejích obyvatel. Chceme podporovat 
všechny, kteří smýšlejí podobně jako my, a ocenit ty nejlepší z nich. Skupina Rockwool chce 
přispět  k překonání  zaběhaných  postupů  prostřednictvím   popularizace  trendu,  který  se 
v nejrozvinutějších zemích již stal standardem. 

Zvláštní  uznání  poroty  získal  projekt  společnosti  GIP  group  (GIP  Invest,  s.  r.  o.),  který 
představuje  nízkoenergetickou  koncepci  výstavby  obytného  souboru  obsahující  pět  sekcí 
řadových domů. Porota  ocenila  kromě kvalitního stavebně-energetického návrhu i  snahu o 
řešení urbanistického celku. „Řadová zástavba je vlastně nejlepší, protože už její princip je 
energeticky méně náročný než solitéry. Těžko ale posuzovat tento projekt spolu s ostatními, 
protože to není jeden ale více domů. Proto se přikláním ke zvláštnímu ocenění, protože  si je 
vskutku  zaslouží,“  řekl  k  projektu  akad.  arch.  Šimon  Caban.


