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Soutěž 
 
 
V roce 2017 chystají organizátoři mezinárodního veletrhu technických a netkaných textilií 
Techtextil již 14. ročník soutěže Textilie pro novou výstavbu (Textile Structures for New 
Building). Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2017 se soutěž koná za sponzorské 
podpory mezinárodní asociace Tensi.et. Vítězové si rozdělí peněžité odměny v celkové výši 
kolem 8 000 eur. Soutěž bude navíc mediálně podpořena a pokryta naším mediálním 
partnerem, společností Architonic. 
 
Dohled nad technickými a profesními aspekty soutěže převzal prof. Dr. Werner Sobek, 
ředitel Institutu pro lehké stavební konstrukce a konceptuální design (Institute for Lightweight 
Structures and Conceptual Design – ILEK) při univerzitě ve Stuttgartu. 

                       Srdečně zveme všechny studenty a mladé absolventy (narozené po 1. březnu 1988) 
architektury a pozemního stavitelství, produktového designu nebo kterýchkoliv jiných 
relevantních oborů. 

Soutěž se zaměřuje na vyhledávání nových inovativních nápadů a řešení problémů a 
soutěžit mohou projekty, jež mají potenciál skutečné realizace a používají jako materiál 
textilii nebo textilií vyztužené materiály. Dalším cílem je přivést studenty a absolventy 
k zájmu o výše uvedené profese a napomoci navazování a upevňování kontaktů mezi 
mladou generaci, univerzitami, průmyslovými podniky v oboru technických textilií a subjekty 
ve stavebnictví obecně. 

■ Účast v soutěži Textilie pro novou výstavbu v rámci veletrhu Techtextil 2017 nabízí 
účastníkům celou řadu příležitostí. Vítězné návrhy dostanou možnost:  

 Prezentovat svůj projekt ve zvláštní soutěžní sekci veletrhu Techtextil 2017 ve 
Frankfurtu, jehož se každoročně účastní kolem 42 000 návštěvníků ze 102 zemí ve 
speciálním soutěžním prostředí; 

 Navštívit veletrh Techtextil 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem, včetně ubytování; 

 Zúčastnit se v průběhu veletrhu Techtextil 2017 slavnostního ceremoniálu 
vyhlašování vítězů soutěže; 

 Obdržet část peněz z celkové vyplácené soutěžní odměny ve výši 8 000 eur; 

 Navázat kontakty s podniky v oboru technických textilií a subjekty ve stavebnictví 
obecně;  

 Setkat se se zástupci odborných a business médií z celého světa. 

                        Veškeré informace k obsahu, rozsahu a formátu dokumentů, které mají být do soutěže 
předloženy, naleznete v příslušných oddílech na následujících stránkách. Těšíme se na 
velkou účast studentů a mladých absolventů, kteří se rozhodnou reagovat na tuto úžasnou 
výzvu! 



 

   
 
 
 
Zadání 
 
Zadání pro studenty a mladé absolventy, kteří se hodlají zúčastnit soutěže „Textilie 
pro novou výstavbu“ v rámci veletrhu Techtextil 2017: 

 
Navrhnout řešení v následujících oblastech využití textilií ve stavebnictví: 

 
 Výstavba budov – od stavby využívající textilií vyztužený beton nebo plasty po 

membrány využité při výstavbě trvalých i dočasných, adaptabilních a mobilních staveb; 

 Interiéry budov – včetně využívání polymerových optických vláken pro přenos světla, 
systémů využívajících textilie k zajištění bezprůvanové klimatizace v místnostech, 
pohyblivých protihlukových izolačních stěn pro výrobní zařízení atd.; 

 Produktový design pro architekturu; 

 Dodatečně bylo přidáno další téma: Udržitelnost opětovného využití a recyklace; 

 Stavby občanské vybavenosti a průmyslové stavby;  

Zaměření soutěžního projektu je na výběru účastníka. 

Uzávěrka pro nahrání kontaktních údajů a detailů soutěžního projektu na internetovou 
adresu www.techtextil-student.com je 26. února 2017. Projektům způsobilým k účasti v 
soutěži bude přiděleno číslo projektu a přihlašovací údaje, které soutěžící použijí v průběhu 
soutěže k realizaci dalších kroků. 

Soutěžní návrhy posoudí mezinárodní nezávislá porota, jež vybere vítěze soutěže. Vítězové 
budou vybráni na základě dokumentů nahraných na výše uvedený web. Vítězné projekty 
se veřejnosti představí v průběhu veletrhu Techtextil ve Frankfurtu nad Mohanem ve 
dnech 9. do 12. května 2017. 

 

Při hodnocení soutěžních návrhů bere porota v úvahu zejména následující kritéria: 

 Realizovatelnost a praktičnost 

 Využití textilií a inovativních materiálů 

 Úroveň inovace 

 Estetický dojem / umělecké kvality návrhu 

 Přínos pro životní prostředí / účinnost využití zdrojů (např. zvýšení energetické 
účinnosti) 

 Funkčnost 

 Ekonomické aspekty (minimalizace nákladů / optimalizace času a postupů) 

Messe Frankfurt Exhibition GmbH bude informovat vítěze s největší pravděpodobností 
v průběhu března 2017. Oceněné projekty budou vystaveny a autoři si odnesou po jedné z 
peněžitých cen z celkového sponzorského balíku společnosti Tensi.et ve výši 8 000 eur. 



 
 

 
 
 
 

 
Průběh soutěž 

 

K účasti v soutěži Textilie pro novou výstavbu se můžete přihlásit a své soutěžní návrhy 
nahrát na stránkách  www.techtextil-student.com, a to do 26. 2. 2017. Nezapomeňte vyplnit 
všechna povinná pole v online formuláři a nahrát veškeré požadované dokumenty. 
Informace o požadovaných soutěžních dokumentech naleznete na následující stránce.  
 
Poté, co provedete úspěšnou registraci k účasti v soutěži Textilie pro novou výstavbu,  
probíhající v rámci veletrhu Techtextil 2017 a sponzorovanou společností Tensi.et, ověří 
pracovníci Messe Frankfurt Exhibition GmbH vámi nahrané informace. 

Hodnocení a výběr  
 
V průběhu března 2017 vybere naše expertní porota vítězné soutěžní projekty, jež budou 
ve dnech 9. až 12. května 2017 ve Frankfurtu vystaveny. Vítězné soutěžní návrhy budou 
vystaveny ve zvláštních prostorách v rámci veletrhu Techtextil 2017. 

Porota  
 
Vítěze soutěže vybere mezinárodní nezávislá odborná porota. V porotě soutěže Textilie pro 
novou výstavbu zasednou významní odborníci z řad akademiků, známí architekti (budovy 
s využitím textilií) a stavaři. Za organizátory zasedne v porotě i zástupce společnosti 
Tensi.et. 
 
Předsedou poroty bude prof. Dr. Werner Sobek.  
 
Ceny  
 
Finanční odměny v celkové výši 8 000 eur poskytne vítězům soutěže Textilie pro novou 
výstavbu společnost Tensi.et. 

Porota bude udělovat ocenění v následujících kategoriích: 

 

 Stavby velkého rozsahu 
 Stavby malého rozsahu 
 Inovativní materiály 
 Životní prostředí a ekologie  
 Kompozitní a hybridní stavby  

O finálním rozdělení finanční odměny rozhodne porota. 

Rozhodnutí poroty bude konečné a nezvratné. Z organizačních důvodů nesdělujeme 
důvody případného odmítnutí přihlašovaných projektů. 
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Udílení cen 

 

Ceny budou udíleny a vítězné návrhy vystaveny na veletrhu Techtextil ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Při udělení ceny dostanou vítězové diplom. Organizátoři mají právo projekty 
vystavovat i na dalších akcích veletrhu Techtextil a budou o vítězných návrzích informovat 
odbornou i laickou veřejnost. 
 

Soutěžní dokumenty 
 
Soutěžní dokumenty předkládejte online v anglickém jazyce (www.techtextil-student.com) 
k rukám Messe Frankfurt Exhibition GmbH, a to nejpozději 26. 2. 2017. Balíček dokumentů 
musí obsahovat následující: 

Povinné dokumenty  
 
Popis:  krátký popis projektu (maximálně 2000 znaků) 
 
Výkres: kotovaný technický výkres v měřítku 
 
Text:  shrnující popis projektu (maximálně 15 000 znaků) 
 
Fotografie: 1 fotografie modelu (ve vysokém rozlišení) nebo jedna 3D nebo jiná 

srovnatelná prezentace projektu  
 

Další dokumenty  

Další dokumenty nejsou vyžadovány, ale pokud můžete nahrát i další dokumenty (např. 
krátké video), porota to uvítá. Výše uvedené povinné dokumenty musí obsahovat veškeré 
informace, které bude porota o projektu potřebovat. 

Náležitosti soutěžního návrhu 

Identifikační zápatí: Za účelem identifikace soutěžního návrhu je nutno do zápatí 
dokumentů uvést následující: jméno soutěžícího, název firmy/školy/univerzity, název 
projektu.  

 

Formáty dokumentů: dokumenty musí být ve formátu PDF, fotografie musí být ve formátu 
JPEG.  

 

Názvy dokumentů: své dokumenty laskavě označujte následovně: 
first name_last name_university_title_plan.pdf nebo first name_last 
name_company_title_photo1.jpeg  



  
 
 
 
 
 

Podpora a záštity 
 
 
Celková výše peněžních odměn, které si mezi sebou rozdělí výherci, je 8 000 eur. 
Výhru poskytne společnost Tensi.et. 

Dohled nad technickými a profesními aspekty soutěže převzal prof. Dr. Werner Sobek, 
ředitel Institutu pro lehké stavební konstrukce a konceptuální design (Institute for Lightweight 
Structures and Conceptual Design – ILEK) při univerzitě ve Stuttgartu. 

Mediální podporu a pokrytí soutěže poskytuje náš mediální partner, společnost Architonic. 

Messe Frankfurt Exhibition GmbH poskytuje prostory k prezentaci vítězných návrhů a je 
oficiálním organizátorem soutěže. Všichni účastníci soutěže Textilie pro novou výstavbu, 
jejichž práce byly vybrány na výstavu, budou pozváni na předávací ceremoniál v rámci 
veletrhu Techtextil 2017 ve Frankfurtu. Messe Frankfurt Exhibition GmbH hradí cestovní 
náklady a zorganizuje a uhradí ubytování na jednu noc. 

Kontaktní informace 

S případnými otázkami k soutěži Textilie pro novou výstavbu se obracejte na: 

Frau Laureen Schach 

Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

EBU 7 Textiles & Textile 

Technologies Ludwig-Erhard-Anlage 

1 60327 Frankfurt am Main, Germany 

Phone: +49 69-75 75-65 53 

Fax: +49 69-75 75-66 09 

E-mail: laureen.schach@messefrankfurt.com 
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Podmínky účasti 

 

 Účastník zpracovává soutěžní projekt buď samostatně, nebo ve skupině maximálně 
10 osob. 

 K účasti jsou způsobilí studenti a mladí absolventi narození po 1. březnu 1988. 
Věkové omezení platí pro všechny zpracovatele/účastníky. 

 Všichni zpracovatelé projektu musí být zaregistrováni na internetové adrese 
www.techtextil-student.com jako účastníci. 

 Projektová skupina musí registrovat jednu osobu jako svého zástupce a nahrát 
jeho/její kontaktní údaje. Tato osoba potom zajištuje veškerou komunikaci s 
organizátory soutěže Textilie pro novou výstavbu. Studenti žádající o účast v soutěži 
uvedou jméno pedagoga své vysoké školy nebo univerzity, který podpoří a garantuje 
jejich účast. 

 K účasti jsou způsobilí studenti a mladí absolventi, kteří se prokážou příslušným 
diplomem či studentským průkazem/indexem. 

 Všechny skupiny a jednotlivci se musí zaregistrovat do neděle 26. února 2017 tak, 
že nahrají na stránky Messe Frankfurt Exhibition GmbH www.techtextil-student.com 
vyplněný formulář, sumarizaci projektu a všechny další povinné a případně i 
nepovinné dokumenty. 

 Účastníci nesou zodpovědnost za správnost informací poskytnutých při registraci do 
soutěže Textilie pro novou výstavbu. Veškeré osobní údaje musí být pravdivé a 
diplomy/indexy pravé. V opačném případě může být účast na soutěži kdykoli zrušena 
organizátorem. 

 
 Všechny předložené informace musí být v angličtině. 

 
 Dokumenty a práce se předkládají v termínech a formátech předepsaných 

společností Messe Frankfurt Exhibition GmbH. Žadatelé o účast, kteří nesplní lhůty 
nebo předloží neúplné materiály nebo dokumenty, jež nebudou v souladu se 
specifikacemi formátu určenými společností Messe Frankfurt Exhibition GmbH, se 
soutěže nemohou účastnit. 

 
 Veškeré předkládané soutěžní projekty musí účastník/účastníci zpracovat bez cizí 

pomoci. Pokud je práce realizována za pomoci třetí osoby/osob, musí být tato 
skutečnost uvedena v doprovodné dokumentaci. 

 
 Porota a společnost Messe Frankfurt Exhibition GmbH si vyhrazují právo zhodnotit 

u všech předložených projektů soulad s kritérii účasti v soutěži a případné 
nevyhovující projekty vyřadit. 

 
 Nezávislá mezinárodní porota vybere vítěze ze všech registrovaných projektů. 

Vítězné soutěžní návrhy se představí během veletrhu Techtextil 2017 na speciální 
výstavní ploše a rozdělí si vypsanou peněžitou odměnu. V porotě soutěže Textilie 
pro novou výstavbu zasednou renomovaní zástupci vysokých škol a univerzit, přední 
architekti (budovy s využitím textilií) a stavební inženýři a rovněž zástupce 
společnosti Tensi.et. 

 
 Rozhodnutí poroty je konečné a nezvratné. Důvody pro odmítnutí účasti konkrétních 

projektů nemohou být organizačních důvodů zveřejňovány. 
 

 

http://www.techtextil-student.com/
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 Všichni vítězové vybraní porotou budou pozváni na ceremoniál slavnostního 
předávání cen, jež se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem během veletrhu 
Techtextil 2017. 

 
 Všem oceněným účastníkům hradí společnost Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

náklady vynaložené na cestu na slavnostní ceremoniál ve Frankfurtu nad Mohanem 
a zpět, jakož i náklady na ubytování ve Frankfurtu nad Mohanem. Ubytování vybere 
a organizuje společnost Messe Frankfurt Exhibition GmbH. 

 
 Společnost Messe Frankfurt Exhibition GmbH hradí účastníkům dopravu prací 

vybraných pro výstavu během veletrhu Techtextil do Frankfurtu a zpět na zpáteční 
adresu uvedenou na soutěžním návrhu. 

 
 Účastníci, kteří žádají o úhradu vynaložených nákladů, předloží společnosti Messe 

Frankfurt Exhibition GmbH originály účtenek k proplacení. Společnost Messe 
Frankfurt Exhibition GmbH nehradí účastníkům jiné náklady vzniklé v souvislosti s 
jejich účastí v soutěži Textilie pro novou výstavbu kromě těch, jež jsou uvedeny výše 
v tomto textu. 

 
 Účastníci berou na vědomí, že společnost Messe Frankfurt Exhibition GmbH 

nepřebírá žádnou povinnost věnovat náležitou péči jakýmkoliv předloženým 
projektům a nenese odpovědnost za případné škody na předložených projektech 
nebo za škody vyplývající z takového předložení. Společnost Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH přebírá odpovědnost za škodu pouze v tom případě, že byla 
způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

 Předložením žádosti účastník/účastníci zaručují a potvrzují, že vlastní všechna 
práva, a to včetně, ale nikoli výhradně, autorských práv a/nebo práv ke značce nebo 
designu prvků předkládaných projektů a/nebo dokumentů a že toto podání a 
následné zveřejnění projektů a/nebo dokumentů nejsou v rozporu s právy třetích 
stran. 

 Veškerá práva k vytvořeným dílům zůstávají výhradně v rukách účastníka/účastníků. 
Účastníci poskytují všechny dokumenty (viz „soutěžní dokumenty“) společnosti 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH bezúplatně a s tím, že jim nebudou vráceny. 
Veškeré návrhy přihlášené do soutěže, a to včetně fotografií a/nebo ilustrací, 
poskytuje účastník/poskytují účastníci bezúplatně společnosti Messe Frankfurt 
Exhibition GmbH pro publikační účely. 

 Rozhodnutí poroty je konečné. 

 Rozhodným právem je výlučně právo Spolkové republiky Německo. 

 Případné zneplatnění jakýchkoli podmínek účasti nemá vliv na platnost ostatních 
podmínek účasti, které zůstávají v platnosti. 

 

 


