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Akustický výrobek roku 2014  
známka kvality Asociace akustiky českého stavebnictví 
Soutěž vypsala a organizuje Asociace akustiky českého stavebnictví 
 

A. Mise soutěže 
- podpora nových akustických výrobků v následujících kategoriích: 

 
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 
 
- KROČEJOVÝ HLUK 

 
- ZVUKOVÁ IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

 
- HLUK Z TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
- DOBA DOZVUKU 

 
- zvyšování povědomí o pojmu akustický výrobek  

(nejde jen o magický marketingový pojem, ale o skutečný hmatatelný výrobek podporující 
kvalitu českého stavebnictví v jednom z nejdůležitějších základních požadavků na stavbu) 

- zvyšování vyššího povědomí o akustickém výrobku jako eliminátoru hluku 
- zvyšování znalostí o kvalitě a způsobu využití špičkových akustických výrobků 
- propagace nově zavedených akustických výrobků  
- zkvalitnění ochrany proti hluku ve stavbách 
- zvýšení komfortu a nastolení skutečného zdravého prostředí vzhledem k ochraně proti 

hluku 
- podpora vývoje takových výrobků, které zvyšují akustický komfort staveb 

 
B. Předmětem soutěže jsou výrobky: 
- nabízené na českém trhu, vhodné k zabudování nebo použití na stavbách včetně jejich 

interiérů  
- inovované nebo nově uvedené akustické výrobky na český trh 

 
C. Účelem soutěže 
- je zajistit vývoj a výzkum v oblasti akustiky  
- prověřit a ocenit výrobky, které splňují kriteria na udělení třetího, druhého a prvního místa 

za Akustický výrobek roku 2014. 
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D.  Podmínky soutěže 
- soutěžní výrobek je podložen laboratorními či jinými akustickými zkouškami provedené 

akreditovaným subjektem. 
- technické parametry jasně ukazují jeho přímou kvalitu pro uvedení na trh v ČR a pro 

zabudování do stavby nebo použití v interiéru 
- technické parametry výrobku a uživatelský přínos jeho aplikace 
- technická úroveň výrobku je prokazatelně doložena jeho aplikací v praxi 
- původ výrobku musí být vždy doložen 
- úroveň a přínos design může být jedním z posuzovaných aspektů, tu je možno doložit 

fotodokumentací 
- ekonomický přínos, četnost možného použití, investiční náročnost 
- prokazatelný přínos v oblasti akustiky 

 
E. Porota soutěže 
- Porotu tvoří přední nezávislí odborníci. Pro své rozhodování si porota může vyžádat posudky 

specializovaných expertů a doplnění předložené dokumentace. Porota prověří předloženou 
dokumentaci, stanoví hodnoticí stupně, posoudí akustické výrobky a navrhne ceny a zvláštní 
ocenění včetně konečného výroku hodnocení k nim. 
 

F. Účastníci soutěže, přihlášen může být: 
- výrobce, dovozce nebo prodejce takového akustického výrobku, který vyhovuje podmínkám 

uvedeným v odstavci A-E. 
 

G. Přihláška do soutěže 
- přihlášku do soutěže může podat kterýkoliv z účastníků soutěže podle bodů v odstavci A-F. 
-  
H. Podmínky soutěže 
- přihláška se podává na adresu Asociace akustiky českého stavebnictví prostřednictvím 

listovní zásilky nebo elektronické pošty 
- registrační poplatek činí 5.000 Kč za jeden přihlášený výrobek,  
- v případě úhrady registračního poplatku v den uzávěrky soutěže je nutné provést platbu 

v hotovosti v pokladně organizátora soutěže 
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I. Obsah dokumentace: 
- vyplněný registrační formulář 
- fotografie prezentovaného akustického výrobku 
- požadované doklady o provedených akustických zkouškách a měřeních, certifikáty, 

osvědčení, prohlášení shody, doložení vhodnosti zabudování do stavby  
- technická dokumentace k akustickému výrobku k zařazení do katalogu výrobků do seznamu 

Asociace akustiky českého stavebnictví  
-  vzorek pro posouzení porotou a prezentaci na konferenci Tiché bydlení 2015 

 
J. Termín podávání přihlášek 

Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2014 
 

K. Ceny a ocenění 
- ceny v jednotlivých kategoriích budou uděleny přihlášeným a oceněným výrobkům a 

předány jejich přihlašovatelům na Konferenci Tiché bydlení 2015, dne 14.1.2015 
 

L. 13. Vyhlašovatel 
Asociace akustiky českého stavebnictví 
Wichterlova 2310/2 
Praha 8 – Libeň 
182 00 
IČ: 01736311 
kontaktní osoba: Ing. Marcela Bosáčková 
tel.: +420 724 552 963 
e-mail: bosackova@asociaceakustiky.cz 
Informace o soutěži a přihlášku včetně formuláře registrace do soutěže najdete na adrese: 
www.AsociaceAkustiky.cz 
 


