Festival Rock for People
a
Fakulta stavební ČVUT v Praze

vyhlašují

architektonickou soutěž pro studenty katedry architektury FSv ČVUT v Praze
na řešení

Vstupní brány festivalu ROCK FOR PEOPLE 2018

a vydávají k tomu tyto soutěžní podmínky.

V Praze dne 19. 2. 2018

Vyhlašovatelé:
Rock for People a Fakulta stavební ČVUT v Praze
Organizátor soutěže:
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Zpracovatelé soutěžních podmínek:
Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D., Ing. arch. Jana Hořická, Ph.D.
Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je zpracování návrhu vstupní brány do areálu festivalu Rock for People 2018.
Festival proběhne v prostoru letiště v Hradci Králové ve dnech 4. - 6. 7. 2018.
Druh soutěže, podmínky účasti v soutěži:
Architektonická, studentská, neanonymní - určená pro studenty vybraných ateliérů programu A+S,
kteří mají zapsaný v letním semestru akad. roku 2018/19 ateliérový předmět AT3 nebo AAKA. Každý
student odevzdá jeden návrh jako součást ateliérové výuky. Účast na soutěži není pro všechny
ateliéry povinná, o účasti rozhodnou vedoucí ateliérů.
Soutěžní podmínky, soutěžní podklady:
Soutěžní podmínky a soutěžní podklady budou zveřejněny na profilu vyhlašovatele:
www.fsv.cvut.cz/RFP2018
Náležitosti obsahu a uspořádání soutěžního návrhu:
Soutěžní návrh bude obsahovat grafickou a textovou část odevzdanou na jednom výkrese formátu
B1, tj. 700x1000 mm (orientace na výšku).
Obsah a uspořádání grafické a textové části:
Grafická část bude obsahovat:
- hlavní perspektiva návrhu z normálního horizontu (pohled z venkovní strany areálu)
- půdorys, 2 řezy, pohledy
- 2 vybrané detaily konstrukce
- Další perspektivy a zobrazení dle uvážení
Textová část bude obsahovat autorskou zprávu s popisem ideové, architektonické, konstrukční,
materiálové a technické stránky návrhu
Kritéria hodnocení návrhu:
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti
následovně:
a) Kvalita architektonického řešení: originalita a kreativita návrhu
b) Soulad návrhu se soutěžními podmínkami
Ceny, odměny:
1. cena: 2x VIP vstupenka + stipendium 7 000 Kč
2. cena: 2x vstupenka + stipendium 5 000 Kč
3. cena: 2x vstupenka + stipendium 3 000 Kč
4. cena: 1x vstupenka + stipendium 2 000 Kč
5. cena: 1x vstupenka + stipendium 1 000 Kč

Povinnosti, vyplývající pro vítěze soutěže:
Záměrem vyhlašovatele je vítězný projekt realizovat, a to za účasti technických specialistů
festivalu Rock for People, autora a příp. vedoucího pedagoga. Projekt bude realizován v týdnu před
zahájením festivalu, tzn. 25. 6. - 3. 7. 2018
Porota soutěže
4 x Rock for People + 3 x FSV ČVUT v Praze
Za FSv ČVUT:
 prof. Akad. Arch. Mikuláš Hulec
 Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D.
 Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D.
 Pavel Kleník
 Petr Fořt
 Lukáš Starý
 Stanislav Novotný
Průběh soutěže, termíny:
Vyhlášení soutěže
PO 19. 2. 2018
Prezentace soutěžních podmínek
ČT 22. 2. 2018
18.00
Ateliérová prezentace v poločase
19. 3. - 23. 3. 2018
dle rozvrhu
Odevzdání soutěžních návrhů
ČT 19. 4. 2018
15.00-16.00
Hodnocení soutěžních návrhů
23. 4. - 27. 4. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže
1. 5. 2018
Předání cen + výstava oceněných prací termín bude upřesněn
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