Atelier D
První republika
Zadání soutěžního workshopu
PŘEDMĚT ŘEŠENÍ
Předmětem soutěžního WS je vzdání pocty první české architektce Miladě Petříkové – Pavlíkové.
Námětem pro workshop se stal nápad pojmenovat posluchárny fakulty po význačných osobnostech, které jsou spojeny
s Fakultou stavební ČVUT v Praze … ale bylo by hezké si význačné osobnosti připomenout i jinak než jen “cedulkou na
dveřích”. Proto bude cílem workshopu získat náměty, jak přiblížit osobnost více, lidštěji a promítnout tak jejího “ducha”
do samotné posluchárny, aby prostor posluchárny získal osobitý charakter. Konkrétní vybranou osobností pro tento
úkol se stala Milada Petříková - Pavlíková, první žena, která absolvovala na ČVUT díky tomu, že První republika
umožnila vysokoškolské studium ženám.
Z hlediska využití není definována přesná forma a náplň ani konkrétní místo realizace v rámci budovy Fakulty stavební
ČVUT v Praze a jejího bezprostředního okolí (cca 100 metrů od stěny objektů fakulty). Záleží na tom, co v tvůrcích
návrhu osobnost paní architekty a zvolený prostor na fakultě evokuje.
'
Hlavní organizátoři se nezavazují k realizaci žádného z návrhů.
LOKALITA
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.
ČASOVÝ HARMONOGRAM

- Zadání včetně podkladů bude předáno soutěžícím 29. 8. dopoledne, upřesněno nejpozději 30. 8.
- Každý předem stanovený soutěžní tým má prozkoumat řešenou lokalitu dle vlastního uvážení.
- Ve čtvrtek 30. 8. od 9.00 bude společná prezentace zadání v 7. patře budovy A, místnosti A-735 a
-

-

budou zodpovězeny dotazy k zadání, poté následuje samostatná práce v týmech pod vedením
lektorů.
Ve čtvrtek proběhnou dvě základní kontroly rozpracovanosti. Týmy mají povinnost v tento čas být v
7. patře budovy A, místnosti A-735. Jinak mohou volně fakultu opouštět.
První kontrola bude ve 13.30. Každý z týmů bude samostatně a izolovaně prezentovat své úvahy
ohledně řešení zadaného úkolu (skici, pracovní model, prezentace v digitální podobě není nutná),
porotci týmu poskytnou zpětnou vazbu.
Druhá kontrola proběhne v 17.00. Každý z týmů bude samostatně a izolovaně prezentovat svou
rozpracovanost řešení zadaného úkolu (skici, pracovní model, prezentace v digitální podobě není
nutná), porotci týmu poskytnou zpětnou vazbu.
Pátek dopoledne budou finalizovány návrhy.
Veškeré stanovené výstupy musí být instalovány na místě zvolené realizace v pátek 31. 8. do 15.00.
Týmy prezentují své návrhy od 15.30 na místě realizace instalace.
Vyhodnocení workshopu proběhne v pátek 31. 8. od 15.30 na místě instalace.
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ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ
Způsoby předání návrhů - je nutné splnit všechny níže sepsané body (A a B).
A. Model 1:1
Návrhy budou instalovány přímo na zvolené místo na fakultě stavební formou modelu 1:1. Model bude zpracován z
dostupných materiálů, které se běžně prodávají a snadno zpracovávají (kappa desky, karton, folie, latě, apod., potisk je
možný). Instalace musí být odstranitelná a nesmí zasahovat do stávajícíh konstrukcí a vybavení.
Místo instalace si soutěžní tým volí sám v prostorách fakulty stavební nebo j jejím bezprostředním okolí.
Každý soutěžní tým může využít materiál v hodnotě max. 5 000 Kč, který mu bude uhrazen organizátory (je nutné
doložit účtenky).
B. slovně
Návrhy budou slovně prezentovány před odbornou porotou (cca 15 min. na jeden tým).
KRITÉRIA HODNOCENÍ
Závazná kritéria hodnocení
Závazná kritéria, podle kterých budou návrhy porotou vyhodnocovány, jsou stanovena následovně:
- kreativita návrhu
- inovativní a originální přístup k řešení
- realizovatelnost s ohledem na volbu použitých materiálů, funkčnost a technologii
- komplexní kvalita soutěžního návrhu včetně provedení
POROTA
členové poroty
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Ing. Jakub Děd
Mgr. Barbora Větrovská
BcA. Michaela Caranová
Mgr. Radmila Kaděrová
Organizátoři si vyhražují možnost změnit složení poroty během konání WS.

KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Odevzdáním návrhů dávají účastníci vyhlašovateli souhlas s bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním
účelům a ke zveřejnění práce na internetu, včetně uvedení jmen členů týmu a fotografií členů týmu, letorů a porotců.
Autoři soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely prezentace akce na
neomezenou dobu. Autorská práva soutěžících tím nejsou nijak dotčena.
VYHLAŠOVATEL
Vyhlašovatel
Vyhlašovatelem je Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice.
Hlavní organizátoři akce
Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury a Omnium z. s., Památková komora ČR.
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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.

Tým č. 1
Ing. arch. Jitka Antošová
PhDr. Kamila Mádrová
Mgr. Michaela Karpíšková
Magda Fastová
Mgr. Kateřina Ešnerová
Lektorky:
Ing. arch. Stanislava Šulcová
Ing. arch. Anna Marie

Tým č. 2
Ing. arch. Jana Antošová
Zdeňka Češpírová
Lucie Chrastilová
Markéta Schmidtová
Michaela Maštrlová
Lektoři:
Ing. arch. Jiří Pošmourný
Ing. arch. Jiří Moos

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

ARCHITEKTURA A
STAVITELATVÍ
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
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