
Současný dům: Současný dům: Současný dům: Současný dům: Očima mladých architektůOčima mladých architektůOčima mladých architektůOčima mladých architektů 2014 2014 2014 2014    –––– vesnický dům vesnický dům vesnický dům vesnický dům    
 /podmínky soutěže/ 
  

1. Současný dům očima mladých architektů je mezinárodní soutěž určená studentům architektury 
v České republice, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. 
 
2. Probíhá na příslušných fakultách architektury a vysokých školách architektonického zaměření. 
 
3. Rozhodující podmínkou účasti je původní kreativní koncept. Zúčastnit se mohou jednotlivci i 

týmy studentů, každý tým však bude prezentován maximálně dvěma autory. 

 

4. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu rodinného, vesnického domu pro 4 

člennou rodinu (viz čl. 14 - obsah projektu).  

Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní   

specifika historické a moderní rezidenční architektury. Pořadatelé záměrně nevyhlašují žádná 

další tematická omezení soutěžních projektů. 

 

       5. V každé zemi soutěž v duchu těchto obecných kriterií vyhlašuje příslušná fakulta architektury, 

která: 

       a) jmenuje garanta soutěže na fakultě a při obeslání soutěže nejméně 5 pracemi uspořádá fakultní  

         kolo soutěže, při kterém: 

 b) uzávěrka fakultních kol je do 14. 3. 2014; 

        c) jmenuje nejméně 3 člennou odbornou porotu  s jedním náhradníkem, která vyhodnotí předložené práce     

a vyhlásí výsledky fakultní ho kola soutěže. Porota může ocenit  maximálně 3 práce a udělit jedno uznání, 

přitom některou z cen nemusí udělit; 

 d)  zorganizuje prezentaci výsledků v daném sídle fakulty (vysoké školy). 
 
      6.  Při účasti dvou a více fakult v soutěži v dané zemi zorganizuje příslušná fakulta zaslání 

oceněných prací z fakultního kola soutěže, výstavních panelů a povinné dokumentace do 
národního centra soutěže (společně dohodnutá fakulta v dané zemi) do 14. 3. 2013 a jmenuje 
člena do celonárodní odborné poroty a jednoho náhradníka. 

 
 7.  V případě, že se na dané fakultě  fakultní kolo neuskuteční a přitom do soutěže bude zaslána 
jedna až čtyři práce studentů dané fakulty, zašle příslušná fakulta tyto práce do národního 
centra soutěže (viz článek 6); člena do celonárodní soutěže však nejmenuje. 

 
    8. Odborná porota národní soutěže (složená z porotců jmenovaných jednotlivými zúčastněnými   

      fakultami dané země) vyhodnotí všechny zaslané oceněné práce z fakultních kol soutěže a 

individuální práce zaslané do soutěže z fakult, kde fakultní kolo neproběhlo, a vyhlásí výsledky 

národní soutěže. 

 

   9. Zasedání národní poroty se uskuteční v sídle předem dohodnuté fakulty, která bude 

organizátorem finále soutěže a výstavy; 

 a) v případě nedostatku finančních prostředků bude soutěž vyhodnocena korespondenčně 

(jednotlivé práce budou porotě zaslány v elektronické podobě); 



b) pokud se národní kolo soutěže a výstava z jakýchkoli důvodů neuskuteční, mohou fakulty zaslat 

vítězné práce v elektronické podobě přímo hlavnímu organizátorovi soutěže FOIBOS BOOKS Praha, 

který zajistí ustanovení mezinárodní poroty a ta určí vítěze. 

  10. Fakulta pověřená organizací národní kola zašle výsledky národní soutěže a oceněné práce do 

   21. 3. 2014 na adresu hlavního organizátora soutěže FOIBOS BOOKS Praha.  

 Náklady spojené s dopravou těchto prací uhradí hlavní organizátor soutěže FOIBOS BOOKS         

Praha.  

  

11. Národní porota může vyhlásit 3 hlavní ceny a udělit maximálně 2 uznání poroty. 

12.  Všechny práce oceněné v národních soutěžích budou představeny v polovině dubna 2013 na 
mezinárodní výstavě a worshopu.  

      13. Třídenního workshopu se zúčastní vítězové národních soutěží zemí V4 a Slovinska ( tj. 1-2 

studenti z každé země, kteří získají 1.cenu) spolu s pedagogy z fakult vítězů národních soutěží (tj. 1 

pedagog z každé země). Náklady spojené s workshopem (cestovné, ubytování, stravu) hradí hlavní 

organizátor soutěže FOIBOS BOOKS Praha. 

      

14. obsah projektu: 

�   situace  M = 1:1000 (případně 1:500) 

�   půdorysy, řezy  M = 1:100 

�   vizualizace exteriéru a interiéru 

�   autorská zpráva max. 1000 znaků 

�   texty a popisy v českém a anglickém jazyce 

�   výstavní panel(y) (Kappa deska) formát: B1 700x1000 na výšku 

�   3 D model - trojrozměrný model  M = 1:50 podložka 700x500 

Soutěžící je povinen řádně vyplnit přihlášku na předepsaném formuláři (viz příloha), podepsat 

a spolu s výstavním panelem a povinnou dokumentací (v tištěné i elektronické verzi na 

CD/DVD) osobně odevzdat, případně odeslat poštou.  

 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyhlašovatelé mezinárodní soutěže zemí V4 a Slovinska  Současný dům si vyhrazují právo v 

nezbytných případech změnit s ohledem na průběh a výsledky fakultních soutěží (fakultních kol) 

organizační podmínky soutěže, týkající se průběhu soutěže. 

2. Projekt počítá s putovními výstavami prezentujícími tvorbu a výsledky soutěže v zahraničí. 

Výstavní modely a panely proto zůstávají po soutěži k dispozici Foibos Books. 

 

 

Hlavní organizátor soutěže: 

Trmalova vila 

Vilová 11 

100 00 Praha 10                                                                                     V Praze  17.06. 2013 


