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1 Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a pomocné orgány 
poroty 

1.1 Zadavatel 
České vysoké učení technické v Praze 
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Zástupce zadavatele: Fakulta architektury ČVUT v Praze – viz níže Organizátor 
Tel.: +420 224 351 111 
E-mail: cvut@cvut.cz 

1.2 Organizátor soutěžního workshopu 
Název: Fakulta architektury ČVUT v Praze 
Adresa: Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice 
IČ:68407700 
DIČ:CZ68407700 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Michaela Mrázová   
Tel.: +420 736 142 128  
e-mail: michaela.mrazova@fa.cvut.cz   

1.3 Zpracovatel soutěžních podmínek workshopu 
Fakulta architektury ČVUT v Praze  
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice  
v zastoupení:  
Ing. arch. Michaela Mrázová  

1.4 Porota 

1.4.1 Řádní členové nezávislí 

Ing. arch. Vojtěch Hybler 
Ing. arch. Alena Hyblerová 
prof. ak. soch. Marian Karel 
prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka 

1.4.2 Náhradníci nezávislí 

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. 

1.5 Přizvaní odborníci 

1.5.1 Seznam přizvaných odborníků 

Ing. arch. MgA. Lenka Bednářová, Ph.D. 
 

přednáška pátek 11.00 - Veletrh Gaudeamus (obsah, cílová skupina, koncepty účastí, architektonické 
postupy), osobní zkušenosti 
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přednáška sobota 10.00 - Technologie v oblasti výstavnictví (koncept, modularita, materiálová a 
technická řešení, grafika, osvětlení) 
 
konzultanti za zpracovatele: 
MgA. Jakub Klouzek 
Ing. arch. Michaela Mrázová 
bc. Vojtěch Rudorfer – student 5. ročníku FA ČVUT, architektura a urbanismus 

1.5.2 Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků. 

1.6 Sekretář soutěže 
Jméno: Bc. Vojtěch Rudorfer 
Kontaktní adresa: Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice / m. č. 441 - Spolek Posluchačů Architektury 
Tel.:  +420 731 674 983 
e-mail: rudorfer@spa-fa.cz 

2 Předmět soutěžního workshopu a soutěžní zadání 

2.1 Předmět soutěžního workshopu 
Předmětem soutěžního workshopu je řešení nové expozice pro ČVUT v Praze, její fakulty a další součásti na 
veletrzích vysokých škol – Gaudeamus v Praze, Brně a Bratislavě. Stávající expozice (viz příloha č.01) má 
nedostatky a nevyužitý potenciál designované plochy pro stánek. Účelem této soutěže je přijít s krásnými, 
kultivovanými a důstojnými řešeními, atraktivními pro cílovou skupinu středoškolských studentů, efektivnějšími a 
účelnějšími, která budou důležitým podkladem pro další diskusi o podobě stánku ČVUT na Gaudeamu od roku 
2021. Finální podoba stánku se bude odvíjet od diskuse vítěze / vítězů tohoto soutěžního workshopu s OPRaM 
r-ČVUT a PR fakult společně se smluvním dodavatelem expozice, firmou Rens. 

2.2 Soutěžní zadání workshopu 

2.2.1 Požadavky na řešení předmětu soutěžního workshopu jsou následující: 

a) variabilní řešení expozice; prostorový požadavek pro Gaudeamus: 
v Brně – 160m2, v  Praze - 130m2,  v Bratislavě 40m2 

b) expozice ostrovního typu (všestranně orientovaná); poutavá a srozumitelná v rámci výstaviště 
c) výška expozice min 6m, max 8m, možnost zavěšení části expozice ze stropní konstrukce expo-haly 
d) univerzální informační stanoviště ČVUT v Praze + prostor pro prezentaci 9 součástí ČVUT (8 fakult - FSv, 
FS, FEL, FJFI, FA, FD, FBMI, FIT + (MÚVS) 
e) program / provoz:  

prezentace, relax zóna, rozšíření kapacity ve špičce návštěvnosti  
možnost umístění baru, či jiné služby pro návštěvníky 
prostor pro vybrané exponáty a školní projekty 
uzavíratelné zázemí pro vystavovatele (min 8-9m2 s úložným prostorem) jako součástí plochy expozice 

 
doporučení: 

počítat s vedením kabeláže pod podlahou 
zvážit a zohlednit koncepční řešení osvětlení a ozvučení expozice 
investiční náklady okolo 1 mil. Kč 
 

2.2.2 Řešení výše neuvedených aspektů předmětu soutěžního workshopu je ponecháno na invenci 
účastníků. 

4 
 

 

mailto:rudorfer@spa-fa.cz


ČVUT v Praze |  soutěžní workshop o návrh na řešení expozice pro veletrh vysokých škol Gaudeamus | podmínky 

2.3 Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěžního 
návrhu 
Požadavky uvedené v odst. 2.2.1 jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení 
návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže. Kvalita a komplexnost zapracování těchto požadavků 
do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených v odst. 7.1. 

3 Druh a účel soutěžního workshopu, specifikace následné 
zakázky 

3.1 Druh soutěže 
Workshop se vyhlašuje: 
 

podle předmětu jakožto architektonický, 
podle okruhu účastníků jako užší, 
podle počtu fází jako jednofázový, 
podle záměru řešení jako ideový. 

 
Workshop je určen pro studenty bakalářských a magisterských programů všech fakult a součástí ČVUT v Praze. 
Přihlašování na workshop proběhne pomocí on-line formuláře uveřejněného společně s těmito podmínkami. 
Maximální počet přihlášených soutěžních týmu je 50. Soutěžní tým může tvořit jak jednotlivec, tak tým složený z 
více studentů, a to z jedné či více fakult / součástí ČVUT.  

3.2 Účel a poslání soutěže 
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěžního workshopu, které splní 
požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. 
 
Zadavatel vyzve k jednání tři účastníky, jejichž návrhy se umístí na nejvýše oceněných místech a následně s nimi 
a se zhotovitelem expozice vybere ten návrh, který bude nejvíce vyhovovat požadavkům pro realizaci. Výsledky 
ideového návrhu - výstup z tohoto workshopu - budou rozvedeny v diskusi se zadavatelem a smluvním 
zhotovitelem expozice (firma Rens s.r.o.), jakožto podnět ke změnám stávající expozice. Vítězný tým bude mít 
nad výslednou realizací autorský dohled.  
 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nerealizovat žádný ze soutěžních návrhů, případně naopak vyzvat oceněné 
návrhy, resp. jejich autory ke vzájemné spolupráci na výsledném díle. 

4 Účastníci soutěže 

4.1 Podmínky účasti v soutěži 
K soutěži jsou formou opencallu vyzváni všichni studenti bakalářských či magisterských studijních programů ze 
všech součástí ČVUT v Praze.  
Podmínky účasti v soutěži splňují  studenti ČVUT v Praze, kteří: 
a) prokáží, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků: 
a.1) se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže; 
a.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů 
nebo přizvaným odborníkem této soutěže 
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4.2.1 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více studentů společně, musí každá z těchto osob splňovat 
podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a). Splnění ostatních podmínek účasti prokazují tyto osoby společně. 

5 Soutěžní podmínky, soutěžní podklady, jejich dostupnost 
a vysvětlení 

5.2. Soutěžní podklady 
5.2.1 Zadavatel poskytuje uchazečům tyto podklady v následujících formátech:  

P01 výkresy stávající expozice a její prezentace ve formátech *jpg. online;  
P02 připomínky ke stávající expozici; tištěné na místě konání workshopu ; 
P03 fotodokumentace z předešlých ročníků Gaudeamu  *jpg. online 

 
5.2.2 Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži a k 
vypracování soutěžního návrhu. 

5.3 Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy) 
5.3.1 Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek na e-mailovou adresu sekretáře 
soutěže. 
 
5.3.2 Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace účastníka zveřejněno v 
diskusi na facebookové události soutěžního workshopu nejpozději 3 dny od obdržení žádosti (dotazu), a to až do 
konce lhůty pro podání návrhů. Posledním termínem možnosti dotazů a jejich zveřejnění je den zahájení 
soutěžního workshopu a sice 28. února 2020. 

6 Soutěžní návrh 

6.1 Náležitosti soutěžního návrhu 
Soutěžní návrh bude odevzdán elektronicky v jediné komprimované složce označené číslem Soutěžního týmu 
složce s následující strukturou, která bude obsahovat: 

a) složku “grafická vyjádření” – půdorys, pohledy, axonometrie či perspektiva, provozní schémata 3 variant 
uspořádání (viz výše 2.2.1.a - 160 / 130 / 40m2) + další libovolná zobrazení 

b) textovou část - průvodní autorskou zprávu - komentář / odůvodnění návrhu, rozsah 1 normostrana 
(*.pdf) 

c) složku  “Kontaktní údaje” se jmény, emailem a telefonickým kontaktem na autory návrhu - členy 
soutěžního týmu 

d) poster formátu A1 v pdf v rozlišení min 300 dpi 
e) závěrečná prezentace návrhu v pdf  (6 min) 

pozn.: za účelem závěrečné prezentace mohou soutěžící vypracovat fyzický model návrhu, či jeho části 
v libovolném měřítku, ten však není součásti povinné odevzdávky 
 

Každému soutěžnímu týmu bude přiděleno identifikační číslo (pořadové číslo přihlášky), kterým budou označeny 
všechny odevzdané složky a soubory (např. 01_PŮDORYS.pdf, 01_vizualizace_A.jpg, 01_vizualizace_B.tiff atp.) 

6.2 Náležitosti obsahu a uspořádání grafické části 
6.2.1 Jsou doporučena následující grafická vyjádření s doporučenými měřítky 
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a) půdorys 1:50 s konstrukčním a materiálovým řešením 
b) pohledy 1:50 s konstrukčním a materiálovým řešením 
c) min. 2 vizualizace 

 
6.2.2 Grafická vyjádření budou uspořádána na formát A1 na šířku v *.pdf. 
6.2.3 Poster může obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení nad rámec uvedený v odst. 6.2.1 
jejich použití však nesmí snížit srozumitelnost vyjádření. 

6.3 Náležitosti obsahu a uspořádání textové části 
6.3.1 Textová část bude obsahovat textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) obsahující zejména abstrakt v 
rozsahu max. 1800 znaků vč. mezer. Textová část bude zobrazena na soutěžních panelech spolu s grafickou 
částí. 

6.4 Digitální podoba odevzdaná soutěžním týmem 
6.4.1 Účastník předá soutěžní návrh v digitální podobě - odkazem na datové úložiště na mail sekretáře soutěže 
nejpozději do 1. 3. 2020 12.00 
 
a) panely grafické části ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování soutěžního návrhu na webu, popř. v 
tiskovinách soutěže; 
 
b) textovou část návrhu ve formátu *.pdf 
 
V případě, že účastník nedodá digitální část splňující požadavky uvedené v bodu 6.5.1, vystavuje se riziku, že 
jeho návrh nebude moci být prezentován na internetových stránkách zadavatele, v katalogu či na internetových 
stránkách jednotlivých fakult. 

6.5 Další požadované dokumenty 
6.5.1 Účastník dále odevzdá následující dokumenty: 
a) údaje o účastníku soutěže – informace o autorech návrhu a spolupracovnících, tedy jejich jména, telefonní a 
e-mailové adresy; 
b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se zástupcem zadavatele 
c) podepsané licenční ujednání o autorských právech (formulář součástí podkladů - dodatečně pouze oceněné 
soutěžní návrhy 

7 Hodnocení návrhů 

7.1 Kritéria hodnocení 
Účelnost, efektivita a efekt řešení, kultivovaná a důstojná reprezentace univerzity, provozní řešení, estetika, cena 

8 Ceny a odměny spojené s účastí na soutěžním 
workshopu 
 
1. místo 10.000,- Kč 
2. místo 6.000,- Kč 
3. místo 4.000,- Kč 
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Porota a organizátor soutěže si vyhrazují právo změnit toto schéma na základě průběhu soutěže, resp. Počtu 
účastníků a úrovně odevzdaných návrhů. 

9 Průběh soutěže 
pátek 28. 2. 2020 začátek soutěžního workshopu v 10.00 h v místnosti č. 112/113 

shrnutí zadání a podmínek organizátorem workshopu, případné poslední dotazy 
přednáška přizvané odbornice Ing. arch. MgA. Lenka Bednářová, Ph.D v 11.00 

● Veletrh Gaudeamus (obsah, cílová skupina, koncepty účastí, architektonické 
postupy), osobní zkušenosti 

 
prostor pro práci na FA  – 10.00 – 22.00h 

 
sobota 29. 2. 2020 prostor pro práci na FA – 8.00 – 20.00h 

přednáška přizvané odbornice Ing. arch. MgA. Lenka Bednářová, Ph.D v 10.00 
● Technologie v oblasti výstavnictví (koncept, modularita, materiálová a 

technická řešení, grafika, osvětlení) 
možnost konzultací s přizvanými odborníky. (stanovený limit konzultací každému týmu 
stejným dílem k dispozici) 

 
neděle 1. 3. 2020 prostor pro práci na FA – 8.00 – 12.00 

do 12.00 – odevzdání návrhů na předem vyhrazeném místě 
14.00 – veřejné prezentace výsledků (6 minut na prezentaci + dotazy, diskuse, max 15 
min) v místnosti č. 112/113 

10 Autorská práva 
Vyhlašovatel soutěže se zavazuje k ochraně autorských práv v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že soutěžní návrh (soutěžní dílo) a jméno autora mohou být vyhlašovatelem 
zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími 
způsoby užití včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje bezúplatně na území všech 
států světa, bez časového, technologického a množstevního omezení. 

Autor oceněného návrhu se zavazuje k uzavření licenční smlouvy s vyhlašovatelem. Užití soutěžního díla 
vyhlašovatelem pro jiné účely, než jsou uvedeny v Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení 
autorů. 

Při prezentaci vlastního návrhu účastníkem soutěže, je účastník povinen uvést, že návrh vznikl pro ČVUT.  

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas se soutěžními podmínkami. 
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