Atelier D
Letní architektonická etuda v duchu Karla IV.
Podmínky soutěžního workshopu
1. PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU (dále jen “WS”)
1.1. Předmět
Předmětem soutěžního WS je návrh úpravy presbytáře Johanitské komendy na Malé Straně, kde údajně bylo roku 1378
vystaveno na den a noc tělo zesnulého Karla IV. Cílem je získání námětů pro využití prostoru ve vztahu k připomenutí
osobnosti Karla IV. Vítězné návrhy budou vybrány porotou ustanovenou organizátory WS. Hlavní organizátoři se
nezavazují k realizaci vítězného návrhu. WS proběhne pod záštitou FSv ČVUT v Praze, katedry architektury, Thákurova
7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
1.2. Účastníci
Soutěžního workshopu se mohou zúčastnit fyzické osoby, které budou účastníky letní školy Atelier D: Letní
architektonická etuda v duchu Karla IV. jako jednotlivci či kolektivy o maximálním počtu 4 osob. Organizátoři si
vyhrazují právo sestavit výsledné 5–6ti členné týmy tak, aby byla zajištěna odborná různorodost účastníků v týmech.
Přihlášení do workshopu je vázáno na registraci do letní školy. Počet účastníků je stanoven maximálně na 100 osob
z organizačních a kapacitních důvodů atelieru D.
1.3. Vyhlášení
WS bude veřejně vyhlášen tiskovou formou na Fakultě stavební ČVUT v Praze od 15. 4. 2016, dále pak zveřejněním na
webových stránkách fakulty stavební, katedry architektury a domovské stránce akce www.apluses.cz.
1.4. Oznámení a vyhlášení výsledků
Výsledek WS oznámí vyhlašovatel veřejně na webových stránkách www.apluses.cz.
1.5. Soutěžní návrhy
Porotou mohou být ohodnoceny pouze soutěžní návrhy vzniklé během plánovaného workshopu v prostorách atelieru D
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
2. TERMÍNY SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
2.1. Termín vyhlášení
Datum vyhlášení akce je 31. 8. 2016. Úplné soutěžní podklady budou zveřejněny až v den konání workshopu.
2.2 Datum přihlašování
Datum spuštění přihlašování je vázáno na registraci do letní školy, která je otevřena od 15. 4. 2016 na základě
registračního formuláře uvedeného na stránkách apluses.cz/letni-skola-architektury.
2.3. Datum konání
Čas konání WS v atelieru D na Fakultě stavební ČVUT v Praze se stanovuje od 1. 9. 2016 (9.00) do 2. 9. 2016 (12.00).
Prezentace a vyhlášení výsledků proběhnou v budově Národního technického muzea dne 2. 9. 2016 (15.00 - 17.30).
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2.4. Termín konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty
Čas zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů je stanoven na 2. 9. 2016 od 15.00 hod. Organizátoři si
vyhrazují právo na úpravu harmonogramu během WS.
2.5. Termín vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konci WS v Národním technickém muzeu dne 2. 9. 2016 a následně zveřejněny
na stránkách apluses.cz/letni-skola-architektury.
3. ODEVZDÁVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
3.1. Způsoby předání soutěžních návrhů - je nutné splnit všechny níže sepsané body (A-C).
A. elektronicky
Soutěžní návrhy budou předány na “fakultní flash disk” při ukončení WS. Účastníci budou používat vlastní technické
vybavení. Tisk bude zajištěn na FSv ČVUT v Praze.
B. tištěně
Soutěžní návrhy budou ke konci WS vytištěny na předem stanovenou velikost papíru, která bude upřesněna při zadání
v podkladech na začátku akce. Tisk zajistí organizátoři v budově FSv ČVUT v Praze.
C. slovně
Soutěžní návrhy budou ve zkratce okomentovány před porotou (cca 5 min. na jeden tým).
4. POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA
4.1. Obecné náležitosti soutěžního návrhu
Každý soutěžní návrh se skládá ze dvou částí: registrace a odevzdaného “layoutu” s předem stanovenými dokumenty.
Soutěžní návrhy, které nesplní všechny uvedené části dle popisu viz níže, nebudou na konci WS hodnoceny. O této
skutečnosti budet pořízen zápis.
4.2. Registrace
Každý ze soutěžících se musí registrovat pomocí formuláře pro přihlášení na Letní školu architektury a stavitelství
Atelier D: Letní architektonická etuda v duchu Karla IV. V případě naplnění kapacity budou zájemci zařazeni mezi
náhradníky a v případě zrušení účasti již zapsaného účastníka v soutěži budou tito vyzváni organizátory k účasti
prostřednictvím uvedeného kontaktu v přihlášce. Vyzváni budou náhradníci v pořadí, v jakém dorazily jejich přihlášky.
4.3. Přílohy
Každý soutěžní návrh obsahuje dvě přílohy:
a) Textovou část, která bude obsahovat stručný popis koncepce – stručný komentář – záměr autora – objasnění
základních východisek při tvorbě soutěžního návrhu a způsob jeho využití. Textová část bude předložena ve formátu
doc a pdf.
b) Obrazová část soutěžního návrhu ve formátu jpg (kvalita 300 dpi) bude mít v názvu číslo týmu, které bude
vygenerováno při přihlášení týmu na WS. Těchto fotografií může být i více kusů.
Přesné informace o odevzdaných souborech budou upřesněny při zadání v podkladech na začátku akce (velikost
“layoutu”, textové soubory, obrazové soubory).

5. KRITÉRIA HODNOCENÍ
5.1. Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy porotou vyhodnocovány, jsou stanovena následovně:
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kreativita návrhu
inovativní a originální přístup k řešení
realizovatelnost s ohledem na volbu použitých materiálů, funkčnost a technologii
komplexní kvalita soutěžního návrhu včetně provedení

6. POROTA
6.1. členové poroty
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
doc. Dr. Ing. Václav Liška
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
zástupce Národního památkového ústavu
zástupce Národního technického muzea
Organizátoři si vyhražují možnost změnit složení poroty během konání WS.
Porota je usnášení schopná v případě nadpoloviční účasti jmenovaných členů. Před zahájením workshopu si odborná
porota zvolí svého předsedu, jehož hlas bude v případě rovnosti hlasování rozhodující.
6.2. Rozhodování poroty a zápis
Porota rozhoduje většinou hlasů přítomných porotců. Porotci mají právo si za účelem rozhodnutí přizvat odborné
konzultanty z daného oboru s hlasem poradním bez hlasovacího práva.
Rozhodnutí poroty bude vyhlášeno nejpozději v 17.00 dne 2. 9. 2016. Z rozhodování poroty bude pořízen zápis.
7. OCENĚNÍ SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
7.1. Finanční ohodnocení
1. místo 5 000 Kč
2. místo 3.000 Kč
3. místo 1.000 Kč
Pro tyto účely je nutné v případě účasti týmu stanovit jednu osobu z týmu, která bude zodpovídat za rozdělení
odměny celému týmu.
7.2. Zvláštní ceny a čestná uznání v soutěži (v celkové hodnotě 3.000 Kč)
Porota si vyhrazuje právo udělit zvláštní cenu za odvážný přístup k návrhu. V případě udělení více zvláštních cen bude
suma rozpočítána mezi oceněné.
Porota může rovněž udělit vybraným soutěžním návrhům čestné uznání.
7.3 Lhůta k proplacení cen a odměn
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí od rozhodnutí poroty.
8. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
8.1. Souhlas účastníků s podmínkami soutěže
Odevzdáním řádně vyplněné registrace a soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami
soutěžního workshopu jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se
proti němu odvolat, ani je podrobit soudnímu přezkumu.
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9. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
9.1. Autorská práva
Odevzdáním soutěžních návrhů dávají účastníci vyhlašovateli souhlas s bezplatným využitím soutěžních prací k
výstavním a publikačním účelům, k zveřejnění soutěžní práce na internetu a ke zveřejnění kontaktu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění.
9.2. Svolení k užití autorského díla pro účely tohoto WS
Autoři soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely prezentace akce na
neomezenou dobu. Autorská práva soutěžících tím nejsou nijak dotčena.
9.3. Lhůta k veřejné výstavě
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do šesti měsíců od oznámení
rozhodnutí poroty.
10. VYHLAŠOVATEL
10.1. Vyhlašovatel
Vyhlašovatelem je Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice.
10.2. Hlavní organizátoři akce
Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury a Omnium z. s.
Vyhlašovatel spolu s organizátorem má právo na začátku WS změnit některá ustanovení uvedená v tomto dokumentu
a to např. formát odevzdání, čas odevzdání, členy poroty a případně zvýšit finanční ocenění pro nejlepší návrhy.
Případné změny budou zveřejněny také na webu.

V Praze dne 14. 4. 2016
Za katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec
vedoucí katedry
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