
 

 

 

Společnost KASTEN spol. s r.o. ve spolupráci s Katedrou architektury Fakulty 

stavební ČVUT a portálem Careermarket.cz pořádá studentský soutěžní 

workshop „Cena KASTEN 2017 - Výtvarné řešení fasády bytového domu“. 

 

Předmětem soutěžního workshopu je zpracování ideového návrhu výtvarného řešení dvou 

bytových domů v Praze, které v nejbližší době projdou kompletní revitalizací fasády.  

Cílem workshopu je na odlišných zadáních ukázat potřebu individuálního přístupu 

k architektonickému/výtvarnému řešení fasády objektu v kontextu s charakterem okolní zástavby.  

Nekoncepční výtvarné řešení fasád s absencí odborníka - architekta je dlouhodobě diskutovaný 

problém a cílem workshopu je na tento problém poukázat a hledat a následně uveřejnit zajímavé 

přístupy a řešení. 

Na základě rozhodnutí investora může být výtvarné řešení fasády realizováno podle vybraného 

soutěžního návrhu. 

 

Sponzor a organizátor soutěžního workhopu 

Sponzorem soutěžního workshopu je společnost KASTEN spol. s r.o., Větrná 145, 277 11  Neratovice, 

IČ: 629 54 890. Organizátorem soutěžního workshopu je portál Careermarket.cz, provozovaný 

společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01  Turnov, IČ: 463 42 346, ve spolupráci 

s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

 

Místo konání workshopu: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D, Thákurova 7, Praha 6 

Termín konání workshopu: středa 22. března 2017, 14:00 – 24:00 hodin 

 

Ceny pro výherce* 

1. cena 8 000 Kč 

2. cena 5 000 Kč 

3. cena 3 000 Kč 

Čestné uznání: 1 000 Kč – zvláštní uznání poroty za zajímavý soutěžní návrh 

Zvláštní cena za realizaci: 5000 Kč (Tato cena bude udělena investorem v případě, že se investor 

rozhodne soutěžní návrh realizovat a je nezávislá na celkovém umístění v soutěži.) 

*Porota má právo jakoukoliv z  výher neudělit. 

 

Časový harmonogram: 

Zahájení registrací a zveřejnění soutěžního zadání: 20. února 2017 

Otevření registrací: do 20. března 2017 včetně nebo do vyčerpání kapacit (v případě volných míst i po 

20. březnu 2017 je možné zaregistrovat se i po tomto datu, nejpozději však v den konání soutěžního 

workshopu) 

Termín konání soutěžního workshopu: středa 22. března 2017 

Uzávěrka pro odevzdání soutěžních řešení: 29. března 2017 bez časového omezení 

Zveřejnění výsledků na webových stránkách: 24. dubna 2017  



 

 

Zadání workshopu 

Zadání workshopu bude zveřejněno od 20. února 2017 na webových stránkách 

http://www.careermarket.cz/careermarket/cena-kasten. Předpokládá se, že před konáním 

soutěžního workshopu se zájemci seznámí s oběma řešenými domy i jejich okolím a obě lokality 

osobně navštíví. 

 

Registrace na workshop 
Na workshop se mohou registrovat studenti Fakulty stavební ČVUT bez ohledu na obor studia a 

studovaný ročník. Registrovat se mohou jednotlivci nebo maximálně 3členné týmy.  

V případě registrace týmu souhlasí jednotliví členové s tím, aby je v soutěžním workshopu oficiálně 

zastupoval vedoucí týmu (osoba uvedená v registraci na prvním místě). Případná výhra bude 

převedena na číslo účtu, které sdělí vedoucí týmu, ten následně odpovídá za řádné rozdělení výhry 

mezi jednotlivé členy týmu. 

Registrací na workshop účastníci udělují souhlas se zveřejněním soutěžního návrhu v elektronickém 

formátu na webových stránkách a s jeho bezplatnou reprodukcí a vystavením za účelem propagace 

workshopu a jeho výsledků. 

 

Vypracování a odevzdání soutěžních návrhů 

Pro každý dům vypracuje účastník workshopu (jednotlivec/tým) poster o velikosti A3, jehož součástí 

bude celková vizualizace z jakéhokoliv pohledu zvoleného autorem s uvedením měřítka, ortogonální 

pohledy ze všech 4 stran a grafické nebo textové zdůvodnění řešení s ohledem na okolní zástavbu. 

Šablona posteru je ke stažení na webové stránce. 

Soutěžní návrhy se odesílají elektronicky na email cenakasten@careermarket.cz, nejpozději do 

29. března 2017 včetně. Přijetí soutěžního návrhu potvrdí organizátoři emailem. 

 

Vyhodnocení 

Každý jednotlivec/tým bude odevzdávat dva samostatné projekty dle zadání. Hodnocen bude 

koncepční a individuální přístup, oceněny mohou být oba projekty jako celek nebo každý projekt 

samostatně. 

Předložené soutěžní návrhy vyhodnotí porota složená ze zástupců Fakulty stavební ČVUT, investora a 

společnosti KASTEN s.r.o. 

 

Vyhlášení výsledků 

Přehled oceněných soutěžních návrhů bude zveřejněn na webové stránce 

http://www.careermarket.cz/careermarket/cena-kasten. Autoři oceněných návrhů budou pozváni na 

slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne ve společnosti Kasten spol. s r.o. (případně 

v prostorách Fakulty stavební ČVUT). Finanční odměna bude výhercům převedena na účet, který sdělí 

organizátorům písemnou formou. Číslo účtu je nutné sdělit nejpozději do 30. června 2017, pokud 

výherce/vedoucí výherního týmu číslo účtu do tohoto data nesdělí, nárok na výhru zaniká. 
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