
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
VELETRŽNÍ STÁNEK

Navrhni veletržní stánek pro Fakultu lesnickou 
a dřevařskou ČZU v Praze a vyhraj 35 000 Kč! 

BONUS: Podle Tvého návrhu se postaví skutečný veletržní stánek,
který bude fakulta používat i v dalších letech.



Milí studenti, 
jsem potěšen, že vás zaujala studentská soutěž, kterou pořádá Nadace 
dřevo pro život ve spolupráci s Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU 
v Praze. 

Cílem této soutěže je dát vám, studentům, prostor pro realizaci vašich 
nápadů. Je pro nás také důležité podpořit váš zájem o dřevo jako náš 
obnovitelný stavební materiál. Věřím, že při navrhování veletržního 
stánku získáte mnoho cenných zkušeností, které vás posunou nejen  
ve vašem studiu, ale také vás  připraví na vaše první zaměstnání. 

Mám radost, že vám v  této soutěži můžeme nabídnout nejen velmi 
příjemnou finanční odměnu 35 000 Kč pro vítěze, ale také příslib toho, 
že váš návrh neskončí v šuplíku, ale bude podle něj postaven skutečný 
veletržní stánek. Ten bude Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze 
sloužit mnoho let, takže pro vás bude skvělou reklamou.

Těším se na vaše nápady a přeji vám mnoho úspěchů.

Ing. Stanislav Polák
ředitel Nadace dřevo pro život



Předmět soutěže 
Návrh veletržního stánku pro Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze.
Veletržní stánek má co nejlépe vystihovat atmosféru a zaměření fakulty, jejímž symbolem je strom a heslo Mihi cura futuri (Pečuji 
o budoucnost). Stánek je určen několika cílovým skupinám: uchazeči o studium, odborná veřejnost, partneři fakulty a široká veřejnost.

Pro koho je soutěž určena
Soutěžícími se mohou stát studenti dřevařských, architektonických a stavitelských studijních oborů středních průmyslových, vyšších 
a vysoký škol v České republice, kteří v roce 2017 nepřekročí věk 26 let.
Soutěžící se mohou účastnit jednotlivě, nebo ve skupinách, maximálně však po třech studentech. Tato skupina musí určit kontaktní 
osobu, která bude komunikovat s vyhlašovatelem.  Skupina soutěžících obdrží v případě výhry právě jednu cenu.
Přihlášením díla soutěžící vyjadřují souhlas se soutěžními podmínkami.

Termíny soutěže

 

1. 7. 2017 28. 11. – 29. 11. 2017 8. 12. 201724. 11. 2017 30. 11. 2017 8. 4. 2018

Zahájení
soutěže

Zasedání odborné 
poroty 1. kolo

Slavnostní 
předávání cen

Odevzdání 
soutěžních návrhů

Zasedání odborné 
poroty 2. kolo

Slavnostní otevření 
realizovaného stánku 

na veletrhu Silva 
Regina Brno



Vyhlašovatel
Nadace dřevo pro život
U Uranie 18, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

www.DrevoProZivot.cz
www.facebook.com/DrevoProZivot 

Zadání pro veletržní stánek
Stánek bude opatřen výrazným logem FLD ČZU a rozdělen do tří provozních částí:
• prostor, který bude volně přístupný návštěvníkům a bude sloužit k prezentaci,
• jednací místnost,
• zázemí – příruční sklad a kuchyňka.
 

Specifikace zadání
 
• Prostor volně přístupný návštěvníkům – prezentační část FLD ČZU. Povinná součást – pult, který bude mít strany skryté 

návštěvníkům a bude obsahovat úložný prostor pro propagační materiály a bude uzamykatelný. V prezentační části bude viditelné 
logo FLD, TV přijímač pro projekci prezentace a plocha k umístění exponátů propagující fakultu dle motta Mihi cura futuri (Pečuji 
o budoucnost).

• Jednací místnost oddělená od prezentační části s jednacími stolky (alespoň 15 míst k sezení), prostor pro rautový a nápojový stůl 
a odkládací prostor pro oděvy.

• Zamykatelné zázemí – příruční sklad a kuchyňka. V příručním skladu budou regály k uložení propagačních předmětů a uložení 
osobních věcí obsluhy stánku, ale také sklad pro potřeby do kuchyně – sklo, nápoje, potraviny, nádobí apod.

http://www.DrevoProZivot.cz
http://www.facebook.com/DrevoProZivot


Návrh vybavení kuchyňky:

• 2 × lednička o max. rozměrech (v  × š  × h) 165  × 65  × 65 cm
• 1 × mikrovlnná trouba s grilem (v  × š  × h) 27  × 46  × 36 cm
• 1 × pracovní plocha se zabudovaným dřezem s odkládací plochou
• na pracovní plochu je nezbytné umístit také rychlovarnou konvici a min. 1 × dvouplotýnkový vařič
• s ohledem na možné zmenšení stánku může být pracovní plocha a montována z více částí
 

Funkční zadání stánku

1. Stánek bude používán opakovaně cca po dobu 15 let s frekvencí montáže a demontáže cca 5 × do roka. 
2. Montáž budou provádět maximálně 4 lidé ručně po dobu maximálně dvou dnů. Všechny dílčí konstrukční části musí splnit 

podmínky pro běžný transport tzn. že  žádný z nich nebude vyžadovat potřebu zajištění nadrozměrného nákladu. 
3. Na stánek by mělo být využito jako hlavní materiál dřevo z českých lesů, které je zde dobře dostupné.
4. Stánek bude možno rozložit jak na plochu 100 m2, tak 50 m2. Pro navrhovaný patrový stánek je limitní půdorysná plocha 100 m2 

a maximální užitná plocha 200 m2.
5. Součástí projektu je nezbytné řešení logistiky dopravy občerstvení do patra.

Technické dokumenty pro předložení stánku:

1. Informace o autorovi (skupině autorů): 
• jméno a příjmení
• e-mail
• telefon
• škola a fakulta, kterou aktuálně studuje 
• ročník studia



2. Architektonická část:

• textová část 
• architektonická studie ve vhodném měřítku (půdorysy, řezy, pohledy)
• vizualizace 

3. Konstrukční část:

• technická zpráva
• konstrukčně technické půdorysy (M 1:25)
• konstrukčně technické řezy zobrazující všechny důležité části konstrukce (M 1:25)
• detaily typových spojů (M 1:10)
• statický výpočet (konstrukční prvky + typové spoje)
• montážní postup (výkresová část ve vhodném měřítku + textová část)

4. Rozpočtová část:

• výpis a specifikace navrhovaných interiérových částí (použité materiály a jejich povrchové úpravy, spotřebiče, světla, zásuvky atd. 
uvést typ, barvu, povrch, výrobce, odkaz na produkt)  

• výpis konstrukčních prvků
• předběžná kalkulace 



Forma odevzdání
Výkresy musí být dodány ve formátu min. A3 (spojené kroužkovou vazbou) nebo jako paré. 
Výkresy musí být dodány v tištěné i elektronické formě.
V tištěné formě bude soutěžní dílo zasláno (případně po domluvě osobně doručeno) na adresu: 
Nadace dřevo pro život, Nové Sady 592/27, 602 00 Brno.
Elektronicky bude dílo odesláno na adresu l.trandova@drevoprozivot.cz ve formátu PDF a DWG, v případě vizualizací může být i JPG.

V obou případech musí být dílo dodáno nejpozději do 24. 11. 2017 do 18:00 hod.
Pro identifikaci soutěžícího postačí uvedení jména na úvodním listu práce. 

Ocenění pro soutěžící
Odborná porota vybere vítěze, který obdrží finanční odměnu ve výši 35 000 Kč.
Vítězný návrh bude  předán Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze k možné realizaci na veletrhu Silva Regina v Brně 2018. 
Vyhlášení vítěze proběhne dne 8. 12. 2017 na ČZU v Praze. Vítěz bude pozván na slavnostní vyhlášení. 

mailto:l.trandova%40drevoprozivot.cz?subject=Sout%C4%9B%C5%BE%20-%20st%C3%A1nek%20pro%20FLD%20%C4%8CZU


Hodnocení soutěžních děl – porota + kritéria
Do soutěže budou přijaty pouze takové soutěžní návrhy, které obsahují všechny povinné údaje. Soutěžní návrh musí být při odevzdání 
do soutěže kompletní, včetně úvodní strany. 

Soutěžní díla budou hodnocena ve 2 kolech:

1. kolo hodnocení  – posouzení funkčnosti návrhu dle zadání

Kritéria hodnocení:
• dodržení rozsahu soutěžních podmínek
• technické zpracování návrhu
• proveditelnost návrhu
• udržitelnost a hospodárnost návrhu v celém jeho životním cyklu (dle zadání)

2. kolo hodnocení – postupují nejlépe hodnocená díla z prvního kola – vítěze vyberou 
zástupci FLD ČZU v Praze

Kritéria hodnocení:
• funkčnost veletržního stánku
• výtvarné zpracování
• originalita návrhu

 



Prohlášení soutěžícího
 
1) Soutěžící čestně prohlašuje, že je oprávněn udělit vyhlašovateli souhlas k užití majetkových autorských práv vztažených k přihlášenému soutěžnímu dílu 

a je oprávněn udělit souhlas se zpracováním přihlášených podkladů pro účely propagace a medializace této studentské soutěže i dalších aktivit Nadace 
dřevo pro život.

2) Autor díla čestně prohlašuje, že přihlášením soutěžního díla neporušuje autorská a jiná práva třetích osob.
3) Soutěžící okamžikem přihlášení díla do soutěže poskytuje vyhlašovateli výhradní licenci ke všem způsobům užití autorského díla přihlášeného do 

soutěže, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva autorské dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného subjektu dle volby vyhlašovatele (možnost udělit 
podlicenci). Vyhlašovatel ani FLD ČZU v Praze nejsou povinni licenci využít. Soutěžící licenci poskytuje bezúplatně a bere na vědomí, že pouze vítěz 
soutěže obdrží peněžitou cenu. Soutěžící poskytuje vyhlašovateli licenci na dobu trvání majetkových práv soutěžícího k autorskému dílu, a to dle § 27 
autorského zákona.

4) Soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním přihlášených podkladů za účelem  propagace a medializace tohoto ročníku soutěže i dalších 
aktivit Nadace dřevo pro život.

5) Soutěžící si je vědom toho, že přihlášená díla mohou být publikována na internetu, kde budou volně dostupná k nahlédnutí a mohou tak inspirovat laickou 
i odbornou veřejnost.

6) Soutěžící prohlašuje a zavazuje se k tomu, že se v případě získání ocenění dostaví v daném termínu a čase na slavnostní předávání cen a získané ceny 
převezme. V případě, že se nemůže osobně dostavit sám autor díla (soutěžící), pověří převzetím cen jinou osobu. Vyhlašovateli zašle o tomto pověření 
zprávu a kontaktní údaje dané osoby. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že při předávání cen budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy, 
které budou využity k propagačním účelům vyhlašovatele.

7) Pokud se soutěžící, který byl vyzván k převzetí ceny, ani jeho zástupce nedostaví na slavnostní předání ceny, ztrácí nárok na získání finanční odměny.
8) Účastí v soutěži dává každý soutěžící Nadaci dřevo pro život v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail, telefon, údaje o studiu, za účelem vyhodnocení 
soutěže, budoucího kontaktu, a za účelem realizace dalších marketingových akcí Nadace, a to po dobu deseti let. Soutěžící bere na vědomí, že má 
práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na 
adresu Nadace odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich 
likvidaci. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Nadace zpracovávat další osoby pověřené Nadací, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů 
k soutěžním a marketingovým účelům.

podpis


