Městská část Praha 7 a Dopravní podnik hlavního města Prahy ve spolupráci Spolku Trafačka
oznamují zahájení
VEŘEJNÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NA ZTVÁRNĚNÍ VELKOPLOŠNÉ MALBY (MURAL ART)
NA STĚNU VE VEŘEJNÉM PROSTORU OKOLÍ STANICE METRA VLTAVSKÁ
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
I.

Úvod

Společným zájmem městské části Praha 7 a Dopravního podniku hlavního města Prahy
je zadat vytvoření nové velkoformátové malby v prostoru stanice metra Vltavská. Původní malba na tomto
místě byla z důvodu rekonstrukce stanice odstraněna. Záměrem je vytvořit malbu novou,
která by uměleckým způsobem změnila ráz okolí stanice metra Vltavská.
II.

Název soutěže

Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění velkoplošné malby (mural art) na stěnu ve veřejném prostoru
okolí stanice metra Vltavská.
III.

Zadavatel soutěže

Identifikační údaje zadavatele:
Městská část Praha 7
se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7
zastoupená Mgr. Janem Čižinským, starostou
IČO: 000 63 754
Finančním partnerem soutěže je Dopravní podnik hlavního města Prahy. Nefinančním partnerem soutěže
je Spolek Trafačka, provozovatel Trafo Gallery.
Kontaktní osoba za zadavatele k podmínkám soutěže: Bc. Jaroslav Drobný, Odbor kultury a sportu ÚMČ
Praha 7, e-mail: DrobnyJ@praha7.cz, tel. č.: 220 144 239 / 733 466 792.
IV.

Účel soutěže

Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci velkoplošné malby, která bude umístěna na ploše
opěrné zdi v okolí stanice metra Vltavská. Umělecké dílo by mělo přispět k ozvláštnění daného prostoru
a mělo by odolat v rámci možností času v dlouhodobém výhledu nejen materiálově, ale i myšlenkově.
Není nutné respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči možným vandalským zásahům.
V.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu velkoplošné malby. Vítězné dílo bude následně autorem
kompletně realizováno v souladu s jeho vítězným návrhem v daném prostoru.
VI.

Umístění díla

Velkoplošná malba bude umístěna na opěrné zdi v sousedství výstupu ze stanice metra Vltavská. Přesný
zákres a popis místa vybraného pro umístění velkoplošné malby poskytuje příloha č. 1 soutěžních podmínek.
VII. Autorské dílo
Maximální velikost díla je omezena plochou, která je pro malbu specifikována. Autor, jemuž bude zadána
realizace díla, zajistí veškeré materiální podmínky k jeho realizaci (instalace a deinstalace lešení, tvorba
samotného díla, úklid prostoru v průběhu a po dokončení díla apod.). Zábor prostoru a bezplatné vypůjčení
lešení zajistí zadavatel soutěže.
Dílo bude na vybrané ploše umístěno na dobu určitou, minimálně po dobu 1–2 let. V případě výrazného
zásahu do vizuální podoby díla (vandalismus) bude s autorem/skupinou autorů jednáno
o podmínkách opravy díla.

1

VIII. Druh soutěže / účastníci soutěže
Jedná se o jednokolovou otevřenou výtvarnou soutěž. Není stanoven minimální ani maximální počet
účastníků. Oprávněný účastník soutěže:


fyzická osoba, starší 18 let, trestně bezúhonná a svéprávná.

Každý účastník může podat pouze 1 soutěžní návrh (jako jednotlivec i jako člen skupiny autorů).

IX.






X.



Termíny
lhůta pro podání soutěžních návrhů začíná běžet dnem vyhlášení soutěže usnesením Rady MČ Praha 7
lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne: 16. 8. 2019 ve 12.00 h
výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. 8. 2019
finanční odměny budou vyplaceny do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže
dílo bude dle vybraného soutěžního návrhu realizováno do 2 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže,
nejpozději však do 31. 10. 2019
Finanční a časové limity a závazné podmínky řešení
limitní hodnoty nákladů spojené s realizací díla navazující na tuto soutěž činí 50 000 Kč
vč. DPH (součástí této částky spojené s realizací díla jsou náklady na práce nezbytné k realizaci díla,
vlastní realizace díla, úklid prostor v průběhu a po dokončení díla)
celková výše finančních odměn pro soutěžící poskytovaných v této soutěži o návrh činí 10 500 Kč

Náklady spojené s realizací díla hradí zadavatel soutěže a finanční partner soutěže, tj. Městská část Praha 7
a Dopravní podnik hlavního města Prahy. Nefinanční partner soutěže, Spolek Trafačka, bezplatně vypůjčí
k realizaci díla lešení.
Velkoplošná malba bude realizovaná nejpozději do 31. 10. 2019.

XI.

Zahájení soutěže

Soutěžní podmínky budou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 7 (www.praha7.cz),
na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy (www.dpp.cz), na sociálních sítích
Art District 7. O soutěži budou informovány kulturní platformy ArtMap (www.artmap.cz), Archiweb
(www.archiweb.cz) a Artalk (www.artalk.cz).
Informace o zahájení soutěže bude dále rozeslána:


Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Vysoké učení technické
v Brně – Fakulta výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie výtvarných
umění v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita – Fakulta
umění, Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury

XII. Požadavky na zpracování soutěžního návrhu
Soutěžní návrh musí být podán v řádně uzavřené obálce označené názvem soutěže:
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění
ve veřejném prostoru okolí stanice metra Vltavská.

velkoplošné

malby

(mural

art)

na

stěnu

na adresu Úřad městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7, a to poštou nebo osobním
předáním soutěžního návrhu na podatelnu úřadu.
Soutěží návrh musí obsahovat:



textová část
grafická část
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I/ Textová část musí obsahovat:




průvodní zpráva o formátu A4 – zdůvodnění ideového záměru díla, volba materiálu, příp. stručný technický
a konstrukční popis
představení autora / skupiny autorů v podobě CV - pokud jimi autor disponuje, předloží reference,
své realizace, návrhy realizací, fotodokumentaci případně jiné relevantní dokumenty, které mohou
prokazovat zkušenosti autora s realizací obdobných zakázek
podpisem stvrzená přihláška k podání soutěžního návrhu (viz příloha č. 2 soutěžních podmínek)

II/ Grafická část musí obsahovat:



skici (vizualizace) návrhu díla vč. začlenění díla do určitého prostoru
grafická část musí být zpracována na formát A4 nebo A3

XIII. Hodnocení soutěžních návrhů
Porota v rámci posouzení vyřadí z hodnocení všechny návrhy, které neodpovídají soutěžním podmínkám,
především:





chybí některá z povinných textových částí soutěžního návrhu
chybí grafická část soutěžního návrhu
jeden autor předloží 2 a více soutěžních návrhů
soutěžní návrh byl podán po konci lhůty stanovené pro podání soutěžních návrhů

XIV. Hodnotící kritéria:


originalita, kreativita, celková úroveň řešení (váha kritéria: 100%)

XV. Členové poroty
Členové poroty / za pořadatele soutěže:
 MgA. Hana Třeštíková, místostarostka MČ Praha 7
 MgA. Vít Čechmánek, Dopravní podnik hlavního města Prahy
Členové poroty / odborně kvalifikovaní:
 MgA. Jan Šerých, Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II / škola Vladimíra Skrepla)
 Jan Kaláb, malíř, sochař, writer (absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie
výtvarných umění v Praze)
 Blanka Čermáková, ředitelka Trafo Gallery
XVI. Předpokládaná hodnota realizace díla
Zadavatel soutěže stanovuje limitní cenu za realizaci díla, která činí 50 000 Kč vč. DPH.
XVII. Předpokládaný termín realizace díla
Realizace díla musí proběhnout do 2 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže, nejpozději však do 31.10.2019.
XVIII.

Finanční odměny

1. místo: 5 000 Kč
2. místo: 3 500 Kč
3. místo: 2 000 Kč
Finanční odměny se udělují podle pořadí soutěžních návrhů. Porota si vyhrazuje právo doporučit zadavateli
soutěže neudělit finanční odměnu či odměny za předložené soutěžní návrhy, případně finanční odměny
sloučit.
Účastníci soutěže nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži o návrh.
XIX. Protokol o průběhu soutěže
Ze zasedání poroty bude pořízen písemný protokol o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam
všech posuzovaných a hodnocených návrhů včetně jejich umístění v soutěži. Protokol bude obsahovat
seznam všech přítomných členů poroty včetně jejich podpisů.
Zasedání poroty je neveřejné.
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XX. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Konečné rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu přísluší zadavateli soutěže. Zadavatel soutěže
si vyhrazuje právo žádný soutěžní návrh nevyužít pro realizaci.
XXI. Využití soutěžních návrhů
Oceněné návrhy zadavatelem soutěže se stávají vlastnictvím zadavatele soutěže. Ostatním účastníkům
soutěže budou návrhy na požádání vráceny v plném rozsahu.
XXII. Závěrečná ustanovení
Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž o návrh zrušit nejpozději do doby rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu.
Přílohy soutěžních podmínek:
Příloha č. 1 - Přesný zákres a popis místa vybraného pro umístění velkoplošné malby
Příloha č. 2 - Přihláška k podání soutěžního návrhu
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Příloha č. 1 - Přesný zákres a popis místa vybraného pro umístění velkoplošné malby
Celkový rozměr předmětné plochy: cca 99,14 m2
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Aktuální stav:
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Příloha č. 2 – Přihláška k podání soutěžního návrhu
Účastník soutěže

TITUL

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TITUL

DATUM NAROZENÍ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

TELEFON

E-MAIL

Jako účastník soutěže Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění velkoplošné malby (mural art) na stěnu
ve veřejném prostoru okolí stanice metra Vltavská k podání soutěžního návrhu stvrzuji:









souhlasím se všemi podmínkami této soutěže;
souhlasím s užitím mého autorského návrhu zadavatelem soutěže, jím určenými osobami, pro účely
soutěže a pro účely nekomerční prezentace soutěže;
prohlašuji, že jsem schopen dílo dle soutěžního návrhu realizovat;
prohlašuji, že jsem schopen dílo realizovat za limitní cenu stanovenou v podmínkách soutěže;
beru na vědomí, že jako autor soutěžního návrhu si podržím svá autorská práva, mohu svůj soutěžní návrh
publikovat a používat pro vlastní prezentaci; dále beru na vědomí, že zadavateli soutěže uděluji souhlas
s užitím návrhů pro své prezentační účely;
beru na vědomí, že jako autor soutěžního návrhu mám právo toto dílo viditelně označit autorskou značkou
či podpisem;
beru na vědomí, že výrok poroty je výsledkem hodnocení jednotlivých porotců a toto hodnocení
je vyjádřením jejich subjektivního názoru;
uděluji zadavateli soutěže souhlas s bezúplatným užitím autorských návrhů pro účely soutěže.

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR1








Účelem zpracování osobních údajů je agenda spojená s realizací soutěže Veřejná výtvarná soutěž o návrh na
ztvárnění velkoplošné malby (mural art) na stěnu ve veřejném prostoru okolí stanice metra Vltavská. Osobními údaji
se rozumí: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, datum narození.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné formě v informačním systému na interních serverech MČ
P7 a ve spisech. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Osobní
údaje budou zveřejněny v zákonné míře třetím stranám v rámci agendy a zveřejnění výsledků soutěže. Na základě
zvláštních zákonných podmínek by mohly být tyto údaje poskytnuty Policii ČR a soudům, eventuálně Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti (5) let v souladu se Spisovým a skartačním řádem ÚMČ Praha 7.
Správce: Úřad MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, email: podatelna@praha7.cz, datová schránka:
r44b2x7
Vyřizuje: Úřad MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7, datová schránka: r44b2x7,
kontakty a informace.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz

V ………………………………… dne …………………………………….

…………………………………………
podpis
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Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
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