
 
 

Výbor Matice svatohostýnské vyhlašuje architektonickou soutěž  

návrhu řešení venkovního mobiliáře, informačního systému,  

a zábradlí na hlavním schodišti 

v areálu Národní kulturní památky Svatý Hostýn. 

 

Vyhlašovatel architektonické studie (dále jen AS):  

Matice svatohostýnská, z.s. 

Sídlo: Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov 

IČO: 00206776, DIČ: CZ00206776 

Kontaktní osoba: Fojtů Dagmar, tel. 607 832 207, email: matice1@hostyn.cz 

Hodnotitel AS:  

Výbor Matice svatohostýnské (mohou být přizváni spolupracující odborníci) 

Cíl AS: 

Vytvořit ucelený návrh informačních a reklamních tabulí, směrových ukazatelů, rozcestníků, laviček, 

odpadkových košů a dalšího nezbytného venkovního mobiliáře a také navrhnout chybějící zábradlí na 

hlavním schodišti. Účelem této studie je, aby nově přicházející poutník a turista byl na místě rychle a dobře 

informován, správně nasměrován a aby bez komplikací našel to, co od tohoto místa jako návštěvník 

očekává. Nové úpravy a navržený mobiliář by měl respektovat současné požadavky, působit esteticky, 

střídmě a účelně. Na základě nejlepšího návrhu bude vybrán architekt pro poutní místo „Svatý Hostýn“.  

Způsob vyhlášení AS: 

Na internetových stránkách www.hostyn.cz 

Účastníci AS:  

Mohou se účastnit fyzické i právnické osoby.   

AS musí zahrnovat:  

Hodnocení současné situace v areálu Svatého Hostýna, řešení minimálně vyjmenovaného mobiliáře (s 

přihlédnutím k typovým prvkům), začlenění do okolního prostředí, základní výkresy a pohledy, vizualizace, 

nabídkovou cenu zpracování projektové dokumentace.  

  



 

Odevzdání AS: 

• Předání osobně proti písemnému potvrzení na recepci Matice svatohostýnské, z.s., Svatý Hostýn 

115, 76872 Chvalčov 

• Zaslání doporučenou poštou na výše uvedenou adresu. 

• Všechny budou vloženy do obálek, popřípadě do desek s označením nápisem: „Architektonická 

studie“. 

• Obálka bude obsahovat: Jméno a příjmení autora, adresu kanceláře, e-mailovou adresu, tel. číslo, 

číslo bankovního spojení. 

Způsob dodání AS: 

• Dodání ve dvou tištěných paré ve formátu A3 

• Současně i dodání v elektronické podobě (formát pdf) 

Základní časové termíny AS: 

Vyhlášení soutěže na internetových stránkách: 13. 3. 2019 

Datum osobního odevzdání: do 16:00 dne 2. 5. 2019 

Datum zaslání poštou: 2.5.2019 (rozhodující je datum odeslání)  

Vyhodnocení soutěže: do 16. 6. 2019 

Vyhlášení výsledků: na internetových stránkách  do 5 dnů od vyhodnocení. 

Kritéria hodnocení: 

• Originalita návrhu 

• Vhodné začlenění do okolního prostředí 

• Komplexnost architektonického řešení 

• Výtvarná a grafická úroveň, srozumitelnost 

Motivační odměna pro tři úspěšné nabídky: 

1. místo:  10 000,- Kč 

2. místo:  5 000,- Kč 

3. místo:  3 000,- Kč 

S případnými  dotazy se lze obrátit: Fojtů Dagmar, tel. 607 832 207, e-mail: matice1@hostyn.cz 


