


Společnost Skanska Reality ve 
spolupráci s Katedrou 

architektury Fakulty stavební 
ČVUT v Praze vyhlašují výzvu 

KREATIVNÍ RECYKLACE 2018 
na návrh a realizaci mobiliáře 

z odpadních a obalových 
materiálů. 





KDO?
Adresátem výzvy jsou

studenti architektury, umění a designu.

CO?
Předmětem výzvy je návrh exteriérového 

mobiliáře z odpadních a obalových materiálů
ve stavebnictví, dostupných v českém prostředí, 
např. sedací mobiliář, infopanely, květináče, … 

nebo cokoli dalšího, co patří do veřejného 
prostoru.





KDY?
19.3. otevření výzvy 

(https://reality.skanska.cz/kreativnirecyklace)

19.4. odevzdání návrhů na 
Podatelně Fakulty stavební ČVUT v Praze

19.5.výroba prototypů dle návrhů 
na workshopu pod komínem bývalého 

Cukrovaru v Modřanech





JAK?
DESIGN-BUILD:

Navrhněte jeden konkrétní prvek mobiliáře, 
vyberte materiály, vymyslete, jak ho vyrobit a 

přijďte si vyrobit prototyp. 





KROK 1: Minisoutež - návrh mobiliáře
Požadavky na návrh

Mobiliář musí být vhodný pro užívání v exteriéru.

Většinový použitý materiál by měl být odpadní nebo obalový materiál, 
především ze stavebnictví, dostupný v českém prostředí.

Ostatní (spojovací a pomocné materiály) by měly být recyklovatelné 
nebo recyklované, ideálně z obnovitelných zdrojů.

Prototyp prvku mobiliáře musí být jednoduše realizovatelný lidskými 
silami (Vašimi vlastními) v omezeném časovém rozsahu několika 

hodin.





KROK 1: Minisoutež - návrh mobiliáře
Požadavky na odevzdanou dokumentaci

Výkres formátu B1 na šířku (500x700 mm) obsahující:

Skici a výkresy dokumentující podobu navrženého mobiliáře 

Podrobný návod na výrobu (á la IKEA návod)

Výkaz materiálu a soupis potřebného nářadí, které má být zajištěno 
pro výrobu prototypu

Předběžný odhad nákladů na výrobu prototypu

Kontaktní údaje, min. jméno, příjmení a e-mail pro zaslání informací o 
dalších krocích





Termín odevzdání 
19.4. 2018 do 12:00 

na Podatelně Fakulty stavební ČVUT v Praze, 
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 Dejvice





KROK 2: Workshop - výroba prototypu 
Odevzdaný návrh je zároveň přihláškou k účasti na 

workshopu, kde si budete moct vyrobit prototyp. 

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo posoudit realizovatelnost a 
proveditelnost návrhů a na základě toho vybrat účastníky workshopu. 

Materiál, nářadí, občerstvení a after-party budou zajištěny. 

Termín workshopu 19. 5. 2018 
pod komínem bývalého Cukrovaru v Modřanech. 

Podrobnější informace o workshopu budou zaslány na e-mail uvedený 
v odevzdané dokumentaci.



Kontakt pro doplňující dotazy: jana.horicka@fsv.cvut.cz

mailto:jana.horicka@fsv.cvut.cz

