
 
 
 
 
 
 

Studentská soutěž 
na návrh výtvarného řešení 

kruhového objezdu ve Svitavách 
 
 

Rada města Svitavy vypisuje studentskou soutěž na výtvarné řešení kruhového objezdu ve 
Svitavách.  
 
 

1. Předmět soutěže 
Předmětem soutěže je navrhnout vizuální řešení vnitřního prostoru okružní křižovatky silnic 
1/43 a 1/34 ve Svitavách. Soutěž je vyhlášena jako anonymní, jednokolová. Je určena pro 
posluchače českých vysokých a středních uměleckých škol, kteří splní předepsané podmínky 
soutěže. 

 
2. Zpracovatel podmínek 

Město Svitavy a Městské muzeum a galerie ve Svitavách 
 
3. Kontakty na vyhlašovatele soutěže 

adresa:  Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy  
Mgr. David Šimek (starosta města) 
tel.: 461 550 311, mobil: 732 504 588 
e-mail: david.simek@svitavy.cz 

 
4. Zadání 

Zájemce o účast v soutěži předloží nejméně jeden návrh soutěžního díla. Každý soutěžní 
návrh musí být předložen v nákresu na formátu A3, výtvarné zpracování je libovolné. Také 
námět řešení je na rozhodnutí autora, i když by vyhlašovatel uvítal jakékoliv spojení s městem 
Svitavy (www.svitavy.cz).  Návrh bude předložen z nadhledu a ze čtyř pohledových 
příjezdových stran (směr od Olomouce, Brna, Prahy a Ústí nad Orlicí) v odpovídajícím 
měřítku. Středový prostor okružní křižovatky musí splňovat požadavky Technických 
podmínek č.135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 
které jsou přílohou č.1 tohoto dokumentu. Přílohou č. 2 je aktuální fotodokumentace  dotčené 
kruhové křižovatky, i když nejlépe je se s ní seznámit v reálu. Součástí návrhu bude návrh 
materiálového provedení s konkrétní specifikací užitého materiálu. Každý soutěžní návrh 
musí být podán společně s přihláškou do soutěže v samostatné obálce. 
     

5. Podmínky soutěže 
Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní návrhy splňující požadavky zadání a řádně 
vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku nejpozději do 31. 1. 2016 včetně na 
adresu sekretariátu Městského úřadu Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, k rukám  
Mgr. Davida Šimka. Za čas a datum podání soutěžního návrhu odpovídá soutěžící. Soutěžící 
doručí svůj soutěžní návrh označený na obálce textem SOUTĚŽ – KRUHOVÝ OBJEZD. 
Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají souhlas s podmínkami soutěže a s případným 



bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Vyhlašovatel se 
zavazuje k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, 
ani jejich část, ke svým zájmům bez souhlasu autora. 
 

6. Termín a způsob odevzdání 
Návrhy musí být předány osobně nebo zaslány doporučeně (v tom případě platí datum razítka 
na obálce) na sekretariát Městského úřadu Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
nejpozději 31. 1. 2016 včetně. 
 

7. Hodnocení – porota 
Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí hodnotící porota jmenovaná vyhlašovatelem ve složení 
zástupců architektů a vedení města Svitavy pod vedením předsedy Ing.arch. Romana 
Svojanovského. 
 

8. Kritéria hodnocení 

Hodnotící porota  bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií: 
- originalita, celková výtvarná úroveň řešení 
- soulad s požadavky zadání 
- jednoduchost, srozumitelnost a reprezentativnost 
 

9. Vyhodnocení 
Hodnocení soutěžních návrhů se uskuteční do 15 dnů po odevzdání návrhu. Ze soutěžních 
návrhů splňujících stanovené požadavky na obsah a formu vybere hodnotící porota tři 
nejzdařilejší návrhy. Tyto tři návrhy budou oceněny finanční odměnou a autoři budou vyzváni 
k následné vizualizaci svého návrhu v 3D modelu. Všem soutěžícím budou bezprostředně po 
vyhlášení vítěze vyhlašovatelem písemně oznámeny výsledky soutěže. 
 

10. Seznam povinných příloh 
- textová část max. na tři stránky A4 
- grafické zpracování návrhu v reálném měřítku na A3 
 

11. Odměny 
První tři nejzdařilejší návrhy obdrží po 10 tis. Kč. Polovinu částky (5 tis. Kč) do 30 dní po 
zveřejnění výsledků soutěže, druhou polovinu (5 tis. Kč) do 30 dní po odevzdání vizualizace a 
3D modelu. 
 

12. Základní termíny soutěže 
vyhlášení – zaslání  podkladů:                     2. 12. 2015 
termín ukončení soutěže – odevzdání návrhů:                         31. 1. 2016 
hodnocení porotou:                do 15. 2. 2016 
zveřejnění výsledků:                do 29. 2. 2016 
lhůta k vyplácení cen                                                          do  31. 3. 2016 
odevzdání vizualizací a 3D modelu vítězných návrhů             31. 5. 2016 
 

13. Protokol o průběhu a výsledcích soutěže 
Na základě zápisu o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších skutečností 
souvisejících s průběhem soutěže vypracuje tajemník poroty po konečném rozhodnutí 
poroty a vyhlášení výsledků do 29. 2. 2016 protokol o průběhu a výsledcích soutěže. 
Protokol schvalují všichni členové poroty. 
 



14. Vyhlašovatel 
Město, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy  
Osoba oprávněná jednat za vyhlašovatele: Mgr. Blanka Čuhelová, Městské muzeum a 
galerie ve Svitavách, Máchova alej 1, 568 02 Svitavy, tel.: 461 541 710, mobil: 777 579 859 
e-mail: cuhelova@muzeum.svitavy.cz 
 
 


