
Společnost BRICKLAND

vyhlašuje veřejnou, architektonickou soutěž pro VŠ studenty oboru 
architektura a příbuzných oborů na téma:

Návrh designu zahradní kuchyně z lícových cihel Brickland

Zadání

Zadáním soutěže je předložení návrhu zahradní kuchyně z lícových cihel s podtitulem „Navrhněte
vzhled a funkční řešení zahradní kuchyně z lícových cihel Brickland, která bude maximálně vyhovovat
standardním potřebám běžného klienta s ohledem na současné trendy a zároveň nadčasovost.”

● Vyhlašovatel soutěže:

Brickland s.r.o.

Nepomucká 915/208, 326 00 Plzeň - Černice

IČ: 252 34 765

DIČ: CZ 252 34 765

Zastoupený:  Petr Drahoňovský

Tel: 777 738 896

E-mail: drahonovsky@brickland.cz

● Kontaktní osoba:

Jméno: Kateřina Drahoňovská

Adresa: Nepomucká 915/208, 326 00 Plzeň - Černice
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Tel: 777 886 066

E-mail: drahonovska@brickland.cz

● Účel soutěže, téma

Účelem soutěže je navrhnout pro budoucí realizace zahradních kuchyní nově vznikajícího konceptu
“Brickland Garden” zajímavé architektonické řešení a vzhled kuchyně s využitím lícových cihel ze
sortimentu nabízeného vyhlašovatele soutěže.

Důležitým hodnotícím kritériem bude maximálně efektivní využití prostoru, variabilita pro různá
uspořádání, zakomponování spotřebičů, osvětlení, praktičnost řešení, sledování aktuálních trendů s
přihlédnutím k požadavku na nadčasovost.

Pokud návrhy zahradních kuchyní vyhlašovatele soutěže jakožto investora zaujmou, otevře se prostor
pro jednání o další možné spolupráci nebo dokonce využití architektonického řešení při realizaci
návrhů pro budoucí klienty konceptu “Brickland Garden”.

Využitelná plocha pro zahradní kuchyni je limitována výměrou 20 m². Dispozice kuchyně a skladba
jednotlivých částí musí obsahovat: prostor pro přípravu i úpravu pokrmů, spotřebiče (navrhněte
ideální skladbu spotřebičů s přihlédnutím na požadavek variability), osvětlení, odpadkový koš,
alternativně chladničku, dřez/ umyvadlo a další.

Při realizaci návrhů je třeba brát v potaz požadavky na efektivní realizovatelnost, která nebude
nadměrně zatěžovat výši rozpočtu pro budoucí klienty.

Způsob vyhlášení soutěže

● Na internetových stránkách www.brickland.cz
● E-mailem adresovaným sekretariátům vysokých škol a fakult architektonického a

stavebního zaměření v ČR s žádostí o zveřejnění a vyvěšení v těchto školách

Účastníci soutěže

Soutěže se může účastnit pouze student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského
typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných):

● ČVUT Praha – Fakulta architektury
● ČVUT Praha – Fakulta stavební
● VŠUP Praha – Katedra architektury
● VUT Brno – Fakulta architektury
● VUT Brno – Fakulta stavební
● TU Liberec – Fakulta architektury
● VŠB - TU Ostrava – Fakulta stavební
● AVU Praha – obor Architektonická tvorba
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● ARCHIP s.r.o.
● ZČU Plzeň - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které:

● jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky členů poroty a osob, které se podílely
na přípravě soutěže

● jsou zaměstnanci BRICKLAND s.r.o. a jejich rodinní příslušníci
Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani návrhy podanými mimo
soutěž.

Soutěžní podklady

Tyto soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou od data vyhlášení soutěže bezplatně k dispozici ke
stažení na www.brickland.cz/architektonickasoutez

Design a technické náležitosti lícových cihel Brickland:
https://www.brickland.cz/produkty/licove-cihly-a-licove-obkladove-pasky

Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí
být vyhotoveny v českém jazyce. Tolerována bude ale také slovenština.

Odevzdání soutěžních prací

Soutěžní práce mohou být odevzdány následujícími způsoby:

● Osobně v otvírací době proti písemnému potvrzení na vzorkovně Brickland Praha., adresa:
Vídeňská 1764/158, 148 00 Praha 4, a to do 19. 4. 2022 16:00 hod.

● Osobně v otvírací době proti písemnému potvrzení na vzorkovně Brickland Plzeň., adresa:
Nepomucká 915/208, 326 00 Plzeň, a to do 19. 4. 2022 16:00 hod.

● Zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou plzeňskou adresu s datem odeslání
nejpozději 19. 4. 2022 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Kateřina Drahoňovská, tel: 777 886 066, e-mail:
drahonovska@brickland.cz.

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Brickland Plzeň,
Nepomucká 208, 326 00 Plzeň.

Obsah soutěžní práce
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Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je
součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela
neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále
jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „USB“.
Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí
obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek,
které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž
BRICKLAND.
Každé paré bude svázáno (případně sešito) a vloženo do A3 (průsvitných) eurodesek.

1) Seznam příloh soutěžní práce

2) Grafická část v pěti kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:

● barevný 3D návrh, ze kterého bude patrné, jaký typ lícových cihel autor navrhuje, rozkresy
půdorysu a rozvržení jednotlivých částí, každá na formátu A3

● případné vhodné alternativní řešení pro různé typy prostoru zahrad
● další výkresy dle vlastního uvážení, pokud jsou nutné (např. další perspektivy či jiné formy 3D

zobrazení)
● textová část (zdůvodnění zvoleného architektonického a materiálového řešení, skladba

spotřebičů) v rozsahu max. jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu

3) Digitální část:

1 × USB v zalepené obálce s nadpisem „USB“, obsahující:

• grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního
návrhu.

4) Obálka „Autor“:

1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude

obsahovat:

● jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo
odměně, číslo bankovního spojení, telefonní číslo, e-mailoveou adresu a kontaktní osobu pro
komunikaci s kontaktní osobou soutěže

● potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto
skutečnost

Náklady spojené se zpracováním a odevzdáním soutěžní práce si nese soutěžící.

Kritéria hodnocení:

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich
váhy takto:
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● originalita návrhu
● architektonické a technické řešení, proveditelnost
● výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Porota
Porota má pět řádných nezávislých členů:

Jakub Krejčí – člen společnosti Brickland, předseda poroty
Ing. Lenka Ratajová Sobotková – nezávislý porotce, design
Ing. arch. Andrej Kušnierik – nezávislý porotce, architektura a design

Jiří Uldrich – profesionální kuchař

Karel Utler – stavební specialista, technická proveditelnost projektu

Ceny

1. 60.000,- Kč
2. 40.000,- Kč
3. 20.000,- Kč

Porota stručně okomentuje soutěžní práce, které postoupí do posledního kola.

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle §
36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o
daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání,
neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a
zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány pouze mimo
soutěž a nemohou být oceněny.

Rozhodování poroty

Rozhodování poroty je neveřejné s tím, že rozhodnutí poroty o cenách je konečné.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže na webových stránkách vyhlašovatele
nejpozději od 30. 4. 2022.

Základní termíny soutěže

Ustavující schůze poroty 11/2021
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Vyhlášení soutěže na internetových stránkách www.brickland.cz v týdnu od 3.1.2022

Datum pro podání dotazů soutěžícími do 11.3.2022

Datum k zodpovězení dotazů sekretářem soutěže do
18.3.2022

(dotazy budou zodpovídány průběžně i před datem 18.3.2022)

Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka) do
19.4.2022

Zasedání poroty 26.4.2022

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže duben 2022

Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.brickland.cz do
30.4.2022

Oceněné soutěžní práce budou prezentovány na www.brickland.cz a na sociálních sítích.

Vyhlašovatel je oprávněn soutěžní podmínky v průběhu soutěže měnit nebo soutěž zrušit.

Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené soutěžní práce.

Autorská práva soutěžících

Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem soutěžní práce a nositelem autorských práv k této práci.

Účastník soutěže odevzdáním soutěžní práce poskytuje vyhlašovateli oprávnění k výkonu práva užít
soutěžní práci v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem známým
způsobům užití v neomezeném rozsahu co do místa, času a množství (dále jen jako “licence”.)

Licence v souvislosti s účastí na veřejné soutěži je poskytována jako nevýhradní s tím, že s vítěznými
účastníky soutěže bude uzavřena písemná dohoda o poskytnutí výhradní licence. K uzavření této
smlouvy se účastníci soutěže zavazují.

Vyhlašovatel je oprávněn postoupit licenci nebo její část na třetí osobu s tím, že se vylučuje použití
ust. § 2364 občanského zákoníku.

Vyhlašovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.

Vyhlašovatel je oprávněn soutěžní práci dále upravovat a měnit, stejně tak je oprávněn ji spojit s jiným
dílem nebo zařadit do díla souborného.

Vyhlašovatel není povinen licenci využít.

Licence je poskytována jako bezúplatná.

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka soutěže.
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Odevzdáním soutěžní práce účastník soutěže stvrzuje, že byl s těmito licenčními ujednáními
seznámen a tyto bez výhrad přijímá.

Závěr

Neoceněné soutěžní práce budou po telefonické domluvě připraveny k vyzvednutí v sídle
vyhlašovatele soutěže do 15.5.2022. po uplynutí této doby budou soutěžní práce skartovány.

V Plzni 6.12.2021.
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