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DRUHÁ KŮŽE 2021 - 2022 

Soutěžní přehlídka: Studentské projekty Atelieru Bytová stavba (ATBS) 

Podmínky soutěžní přehlídky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. 
Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se 
musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o 
kterém sním, by měl být něco jako moje druhá 
kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře 
naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na 
tom špatně. 
 
Thomas Schröder 
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Soutěžní přehlídka         D R U H Á  K Ů Ž E 
Studentské projekty Ateliéru Bytová stavba (ATBS) 

Vyhlašovatel soutěžní přehlídky    Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA 
děkan Fakulty architektury 
České vysoké učení technické v Praze 
Thákurova 9 
166 34 Praha 6 

Zástupce vyhlašovatele   Ústav nauky o budovách – prof. Ing. arch. Michal Kohout 

 
Sekretářka soutěžní přehlídky                       Ing. arch. Jana Kubcová, Ph.D. 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta architektury 
Ústav nauky o budovách/ m. č. 432 
jana.kubcova@fa.cvut.cz 
T: 22 435 6484 / M: 775 05 79 05 

 
Předmět soutěžní přehlídky Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty 

vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) a 
odpovídající zadání ATBS podle Studijního programu 
(Bílé knize) v zimním semestru akademického roku 2021 
– 2022 a letním semestru akademického roku 2020 – 
2021. 

 
Účel a poslání soutěžní přehlídky            Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny 

rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení  
a formou finančních odměn podpořeni talentovaní 
studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi 
ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice 
navrhování bytových staveb na Fakultě architektury 
Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné 
návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na 
internetových stránkách Fakulty architektury Českého 
vysokého učení technického v Praze.  
 

Účastníci soutěže                                           Soutěžní přehlídka je určena studentům/studentkám 
bakalářského studijního programu Fakulty architektury 
Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným 
v zimním semestru akademického roku 2021 – 2022 
nebo letním semestru akademického roku 2020 – 2021 
do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující 
požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé 
knize) a účastníky soutěžní přehlídky nominují vedoucí 
ateliérů.  
 
Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová 
stavba (ATBS) může do soutěže přihlásit maximálně tři 
projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením. 
 

Kritéria hodnocení - Komplexnost a kvalita architektonického i 
urbanistického řešení 

- Obytnost společenský koncept a adekvátnost zvolené 
typologie 

- Vztah k místu a jeho charakter 
- Kulturní přiměřenost, hospodárnost a ohleduplnost 

k životnímu prostředí 
- Technické a konstrukční řešení 
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Časový harmonogram soutěžní přehlídky 17. 12. 2021  Vyhlášení soutěžní přehlídky 
 
2. 2. 2022 do 14:00 Odevzdání nominovaných 

projektů sekretářce soutěže 
(místnost 432) 

 
17. 2. – 10. 3. 2022 Výstava soutěžních projektů v 

prostorách Fakulty architektury 
Českého vysokého učení 
technického v Praze a na webu 
FA ČVUT. Termín zasedání 
poroty a vyhlášení výsledků 
soutěžní přehlídky bude 
upřesněn později. 

 
 
Odborná porota  Ing. arch. Jaroslav Šafer 
 Ing. arch. Jakub Nakládal 

 Ing. arch. Jiří Zábran 
 Vylosovaný vyučující Ateliéru ZAN 
  Vylosovaný vyučující Ateliéru, jehož studenti se přehlídky 

neúčastní 
 
   
Závazné části soutěžního návrhu 

 
Textová část   Textová část obsahující anotaci o rozsahu 1000 -1800 

1200 znaků včetně mezer objasňující základní principy 
návrhu a zdůvodnění zvoleného řešení.  

 
Kvantitativní údaje Dále budou součástí textové části rovněž tyto 

kvantitativní údaje: hrubá podlažní plocha, koeficient 
zastavěnosti, plocha pozemku, zastavěná plocha. 

 
Výkresová část  Situace širších vztahů 

Výkres prezentující řešení v širších souvislostech, 
měřítko výkresu bude stanoveno vedoucím/vedoucí 
práce dle velikosti a charakteru řešeného území 
 
Situace 1:500/1:1000 
Výkres v měřítku 1:500 nebo 1:1000 dokumentující 
návaznost objektu na bezprostřední okolí a základní 
koncepci řešení zadaného stavebního pozemku 
(zpevněné a nezpevněné plochy, vstupy a vjezdy, 
doprava v klidu, apod.) 
 
Půdorysy 
Celkové půdorysy podlaží navrhovaného objektu. 
 
Řez 
Minimálně jeden řez objektem 
 
Pohledy 
Pohledy na fasády objektu. 
Prostorové zobrazení (Perspektiva/Axonometrie) 

 
Fyzický model  Fyzický model objektu dle výkresové dokumentace 
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Formáty odevzdání 
 

Poster/postery   Projekt může být odevzdán na více posterech 
obsahujících závazné části soutěžního návrhu.  

 Může být použit výstavní panel prezentovaný v ateliéru. 
Maximální formát posterů bude 1200 x 2100 mm 
(velikost výstavních panelů). 

 
Fyzický model   Fyzický model objektu (dle výkresové dokumentace) 

 
Data  CD nebo nahrání DAT na zadané úložiště obsahující 

níže uvedené soubory: 
 
Textová část 
Textová část ve formátu DOC (1000 - 1800 znaků včetně 
mezer + kvantitativní údaje) 
 
Výkresová část 
- Situace a půdorysy samostatně ve formátech pdf / jpg 
- Prostorové zobrazení (Perspektiva/Axonometrie) ve 

formátu JPG, v rozlišení 300 dpi 
 
Poster 
Celý poster ve formátu PDF, sloučené hladiny 

 
 

Odměny  Fakulta architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze uvolní pro potřeby soutěže  
18 000 Kč. O rozdělení a výši cen rozhodne odborná 
porota soutěže. 
 
Oceněné projekty budou publikovány v připravované 
elektronické publikaci a na internetových stránkách 
Fakulty architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze. 

 
Předběžný návrh rozdělení cen: 

I. cena   10 000 Kč  
II. cena   5 000 Kč 
III. cena  3 000 Kč 
 

Informace o soutěžní přehlídce   www.fa.cvut.cz/cs/galerie/souteze/25717-druha-kuze 


