PROPOZICE SOUTĚŽE

Design centrum České republiky a Česká komora
architektů při vědomí odpovědnosti za rozvoj hmotné
kultury vytvářející prostředí společnosti a spolupráce
architektů a designérů v duchu zákona o výkonu
povolání autorizovaných architektů, etického kodexu
designérů a dalších ustanovení Mezinárodní federace
interiérových architektů a designérů IFI
vypisují
dvanáctý ročník celostátní přehlídky českého
interiérového designu ČESKÝ INTERIÉR 2007

ČESKÝ INTERIÉR 2007
za finanční podpory společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Na přípravě a průběhu této akce se dále podílejí partnerské organizace:
Unie výtvarných umělců České republiky (její Asociace
interiérových architektů České republiky a Asociace
interiérové tvorby Brno) a Stavební centrum EDEN
3000
a
mediální partneři: redakce časopisu Design trend
a Bulletinu DC ČR.
Cílem vyhlašovatelů je postihnout celou oblast
interiérové tvorby, tj. interiéry veřejně přístupné, interiéry soukromé, stavebnětechnické i mobiliářové řešení
interiérů, design zařizovacích předmětů, použití barev,
práce se světlem apod. Nepovinným tématem tohoto
ročníku je rekonstrukce standardizovaných bytových
jednotek v panelových a činžovních domech.
Snahou vypisovatelů bude představit všechny přihlášené práce, které budou dokumentovány plošně
na panelu, in natura nebo v modelu, na Mezinárodním
stavebním veletrhu IBF v Brně. Zde proběhne přehlídka formou salonu, na níž však budou zvláš prezentovány odbornou porotou vybrané práce včetně
prací oceněných pro následnou putovní výstavu po
městech v ČR.
Výsledky soutěžní přehlídky budou rovněž dokumentovány v samostatném katalogu přehlídky, kde
budou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo
těch, které odborná porota vysloveně odmítne.
Dvanáctý ročník přehlídky Český interiér (první
až osmý ročník proběhl pod názvem Interiér roku)
není tematicky omezen a bude stejně jako ročníky
předcházející zaměřen na shromáždění toho nejkvalitnějšího a nejzajímavějšího, co bylo v České
republice v průběhu roku 2006 realizováno v oblasti
interiérů přístupných veřejnosti i v oblasti soukromých interiérů.
K účasti v salonu na IBF mohou autoři rovněž
přihlásit za níže uvedených podmínek interiérové
prvky/zařizovací předměty in natura.
PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit fyzické osoby i právnické osoby zastoupené fyzickými osobami, které ve
stanoveném termínu předají do DC ČR v Brně vyplněnou přihlášku a CD ROM s návrhem prezentačního
panelu zobrazujícího příslušný interiér, pro případné
zveřejnění v tisku dva charakteristické pohledy interiéru v digitální podobě a uhradí na účet 11034011/0100.

konst. symbol 0558, var. symbol 6010901, spec. symbol (bu IČO firmy nebo RČ fyzické osoby) účastnický
poplatek ve výši 1 000 Kč.
Vypisovatelé a partnerské organizace mohou podat
u tajemníka poroty nominace. Nominované osloví
nabídkou účasti DC ČR. Nominované soutěžní práce
jsou od placení účastnického poplatku osvobozeny.
Pokud půjde o prezentaci vlastního zařizovacího
předmětu, dodá přihlašovatel jeho dokumentaci v digitální podobě s tím, že předmět sám bude dodán po
domluvě na vlastní přehlídku/salon na Veletrhy Brno
a.s. Přihlašovatel bude připraven na dodání podkladových materiálů pro prezentaci v katalogu přehlídky
Český interiér 2007.
Autoři vybraných prací budou v případě potřeby
požádáni o dodání dalších materiálů pro publikační
účely a tyto dodají po vyzvání do DC ČR v Brně.
Pokud přihlašovatelem není autor interiéru či
zařizovacího předmětu, musí být soutěžní návrh
doložen jménem autora či autorů a jejich písemným
souhlasem.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které:
• se bezprostředně účastnily na vypracování podmínek a na vypsání přehlídky včetně jejich rodinných
příslušníků
• jsou uvedeny v § 8 Soutěžního řádu ČKA
• jsou řádnými členy poroty včetně rodinných
příslušníků v prvním stupni.
Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou
zúčastnit ani návrhy podanými mimo tuto soutěžní
přehlídku.
Odborná porota si vyhrazuje právo odmítnout práce, které by svou nedostačující kvalitou neodpovídaly
požadované úrovni této přehlídky.
Do dvanáctého ročníku soutěžní přehlídky je
možné přihlásit interiéry, které byly předány k užívání
v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.
NÁVRH PREZENTAČNÍHO PANELU NA CD ROM
CD ROM, na kterém bude prezentovaný realizovaný interiér, musí obsahovat popisnou obrazovou
dokumentaci soutěžní práce a její charakteristické
části – detaily, umožňující komplexní posouzení interiéru dle dále uvedených kritérií hodnocení, stručný
komentář – záměr autora a investora, jméno autora,
realizátora a investora. Výtvarné pojetí panelu není
závazně stanoveno. Dle tohoto návrhu bude Design
centrem ČR vyroben prezentační panel o rozměrech
68 x 68 cm určený pro první kolo hodnocení poroty
a dále k výstavním účelům.

NAKLÁDÁNÍ S PREZENTAČNÍMI PANELY
Prezentační panely budou bezplatně vystaveny
vyhlašovateli v rámci propagace přehlídky a jejích
výsledků. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo s vybranými panely, určenými k putovní výstavě, přiměřeně
nakládat včetně práva na publikování, a to při důsledném respektování všech autorských práv.
Odevzdáním soutěžní práce, vyplněním a podpisem přihlášky a splněním všech náležitostí požadovaných v podmínkách účasti vyjadřují autoři souhlas
se všemi podmínkami i s rozhodnutím poroty. Porota
se bude řídit Jednacím řádem odsouhlaseným všemi
porotci, DC ČR a ČKA v duchu vnitřních řádů ČKA.
PŘIHLÁŠKY
Přihlášky do přehlídky a podmínky soutěžní přehlídky budou k dispozici v Design centru ČR (Radnická 2,
602 00 Brno, tel.: 542 425 922, e-mail: janickova@designcentrum.cz), v České komoře architektů (Josefská
34/6, 118 00 Praha, tel.: 257 532 034 a Starobrněnská
16/18, 602 00 Brno, tel.: 542 211 809) a na internetových stránkách DC ČR www.designcentrum.cz a ČKA
www.cka.cc.
Uzávěrka přihlášek do přehlídky (včetně předání
CD ROM ) je 9. března 2007 ve 14.00 hodin – veškeré podklady musí být doručeny do DC ČR v Brně,
Radnická 2, tel.: 542 425 922, e-mail: janickova@designcentrum.cz osobně nebo poštou.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Porota bude hodnotit:
• profesionalitu návrhu, dokonalost řemeslného
provedení interiéru a vztah detailů k celku
• naplnění provozně – funkčních, hygienických
a bezpečnostních kritérií
• původnost a kreativitu řešení
• vztah interiéru a architektonického charakteru
objektu, jehož je interiér součástí.
ČLENOVÉ POROTY
Za ČKA: Ing. arch. Jiřina Fikarová,
Ing. arch. Jiří Knesl, Ing. arch. Milan Nytra
Náhradník: Ing. arch. Milan Sýkorský
Za DC ČR: Ing. arch. Vladimír Ambroz,
Karel Kobosil, MgA. Jan Němeček
Náhradník: PhDr. Lenka Žižková
Společně nominovaný vítěz předchozího
ročníku: Ing. arch. Zdeněk Fránek
Tajemníkem poroty je Ing. Milan Kabát, DC ČR.
ROZHODUJÍCÍ TERMÍNY
Vyhlášení 12. ročníku soutěžní přehlídky se uskutečnilo vydáním těchto soutěžních podmínek.
Konečný termín k odevzdání přihlášek a soutěžních prací do přehlídky Český interiér 2007 je 9. března
2007 ve 14.00 hodin v DC ČR v Brně (viz. Přihlášky).

První zasedání poroty, týkající se vlastního hodnocení, se uskuteční 15. března 2007. Před vlastním
hodnocením si porota zvolí předsedu a místopředsedu, schválí Jednací řád poroty a stanoví způsob
hodnocení ve smyslu Jednacího řádu poroty.
Porota na prvním zasedání rozhodne o dílech,
která splňují podmínky soutěžní přehlídky, stanou se
součástí putovní výstavy a aspirují na ocenění.
Porota ukončí svoji práci na druhém řádném zasedání 22. března 2007 vybráním vítězného interiéru
a doporučením zvláštních cen.
Prezentace všech přihlášených prací, včetně zařizovacích předmětů se uskuteční na Stavebních veletrzích Brno ve dnech 17. – 21. dubna 2007.
CENY PRO VÍTĚZE
Hlavní cena „Český interiér 2007“ bude udělena za
celkově nejlepší řešení. Akciová společnost Veletrhy
Brno věnuje hlavní cenu. K této hlavní ceně se pojí finanční odměna 100 000 Kč. Slavnostní předání cen
proběhne v Praze v Betlémské kapli při příležitosti
předávání Národní ceny za design 12. dubna 2007.
Na doporučení poroty mohou být rovněž uděleny
další zvláštní ceny.
Všechny spolupracující instituce mají právo udělit
další mimořádná ocenění doplněná věcnými dary, případně finanční odměnou s tím, že tato ocenění budou
výrazně oddělena jak v rámci přehlídky, tak v rámci
prezentace od výše uvedené Hlavní ceny. Všichni
účastníci obdrží Prix d‘honour – pamětní grafický list.
PUTOVNÍ VÝSTAVA
S oceněnými a dalšími vybranými pracemi bude
veřejnost seznámena při slavnostní prezentaci na salonu v rámci IBF a současně i prostřednictvím putovní
výstavy, která bude postupně, v období od dubna
do prosince roku 2007, instalována v Brně a Praze
(v galeriích Design centra ČR) a v dalších městech
ČR. Regionální prezentace mohou být spojeny s udělováním cen v příslušných regionech.
KATALOG SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Všechny přihlášené práce, mimo těch, které odmítla jury a interiérové prvky s vyznačením oceněných
interiérů budou představeny v samostatném katalogu
dvanáctého ročníku přehlídky. Vyhlašovatelé pověřují
předsedu poroty a své jmenované zástupce supervizí
tohoto katalogu.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Vyhlašovatelé se dohodli propagovat přehlídku
v rámci svých médií.
Vítězům přehlídky může být umožněna nadstandardní prezentace v rámci putovní výstavy.
Karel Kobosil
ředitel DC ČR
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