WORKSHOP: NÁVRH INTERIÉRU STUDOVNY S KAVÁRNOU PRO FAKULTU
ELEKTROTECHNICKOU ČVUT
Soutěžní workshop pro týmy studentů fakulty architektury. Návrh příjemného místa pro studium ve
skupině, individuální studium a pro občasné uspořádání malého semináře nebo posterové
konference.
Vyhlašovatel soutěžního workshopu:
Spolek posluchačů architektury
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 9, Praha 6, 166 34
a

Fakulta elektrotechnická
Technická 2
166 27 Praha 6 - Dejvice
Předmět soutěže:
řešení interiéru studovny a kavárny na FEL s možností dalšího využití viz dále.
Zadání soutěže:
Předmětem návrhu je prostor stávající studovny včetně přilehlých kanceláří.
Prostor bude primárně koncipován jako studovna jak pro spolustudium více lidí, tak pro individuální studium.
Zda je toto řešeno prostorově či jinak, je na volbě autora. Každé pracovní místo by mělo umožnit kvalitní
podmínky pro studium. V prostoru bude mobilní kavárenský bar s připojením elektřiny, vody a odpadu,
součástí návrhu je i jeho vzhled.
Prostor nebo jeho část musí mít možnost být využit jako seminární místnost s projekcí - přeskupení
nábytku, zatemnění, umístění přenosného projektoru
Dále musí být možno prostor upravit pro účely posterové konference - umístění panelů a možnost volného
pohybu a diskuze (výstavní systém je součástí návrhu). Postery je při volbě neprůsvitného podkladu možné
umisťovat před okna.
Návrh musí zahrnout všechny výše uvedené funkce, jejich uspořádání a možné simultánní využití je na
každém z účastníků.
Jde o nízkorozpočtový projekt s minimem stavebních zásahů. Součástí návrhu by měl být i orientační
rozpočet - maximálně cca 1 mil Kč.
Součástí návrhu je design nábytku (s přihlédnutím k rozpočtu) nebo jeho výběr.
Podklady budou týmům předány v podobě zaměření stávajícího stavu digitálně ve formátu .dwg, .jpg

Účastníci:
Worksohpu se může účastnit jakýkoliv tým složený ze studentů FA ČVUT, mimo organizátorů akce.
Průběh workshopu:
2. - 4. března (pátek 14:00 - neděle) - zahájení v pátek, v sobotu a neděli společná práce přímo na místě s
možností konzultace doc. Soukenky. V neděli odpoledne závěrečná prezentace konceptů. V sobotu budou
zodpovězeny případné dotazy k zadání. Na místě bude k dispozici tisk a scan do formátu A3.
12. března (úterý), 12:00 - termín závěrečného odevzdání v digitální podobě.
13. března (středa) - návrhy budou umístěné na internet FEL, hlasování a diskuze akademické obce FEL
20. března (úterý), 13:00 - zasedání výběrové komise
- Výběrové řízení na dodavatele
- Realizace od června 2012
- Zahájení provozu 17. září 2012
Formát odevzdání:
1/ Prezentace k promítání ve formátu .pdf / .ppt, doporučené rozlišení rastrových slidů 1024 x 768
- max 15 slidů
- půdorysy návrhu včetně vybavení interiéru s podrobností odpovídající měřítku 1:50, 1:25
- 1-2 charakteristické řezopohledy s podrobností odpovídající měřítku 1:50, 1:25
- perspektivy, charakteristické detaily dostatečně dokumentující záměr (mohou být rukou)
- půdorysy a řezopohledy budou ve variantách jednotlivých uspořádání
- poměr stran prezentace bude 4:3
2/ Plakát poměru stran 4:3 obsahující podstatu projektu, v příp. rastru minimální rozlišení 2400x1800 px
3/ Anotace návrhu v rozsahu jedné normostrany textu (1800 znaků)
- dokumentace bude odevzdána 12. března do 12:00 digitálně e-mailem nebo přes online úschovnu dat na
e-mail studovnafel@spa-fa.cz
Ceny:
1. Cena 10 000 kč
2. Cena 5 000 kč
3. Cena 3 000 kč
Neoceněným týmům bude proplaceno tužkovné.
Výběrová komise:
Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (děkan FEL ČVUT)
Ing. Simona Dočkalová (Zástupce zhotovitele projektové dokumentace pro realizaci)
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka (FA ČVUT)
Ing. arch. Pavla Melková (MCA atelier)
Radomír Černoch, MSc. (Zástupce akademického senátu FEL ČVUT )
Bc. Lenka Mudrová (Zástupce akademického senátu FEL ČVUT )

Souhlas soutěžících s podmínkami a autorská práva soutěžících:
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatnou
reprodukcí a vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže.
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele FEL. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas
užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. těchto soutěžních podmínek. Autoři vítězného návrhu budou
pozváni ke spolupráci na realizaci.
Přihlášky:
Přihláška je ke stažení na webu www.spa-fa.cz.
Vyplněné přihlášky odesílejte 26. února na e-mail: studovnafel@spa-fa.cz.

