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Veřejný příslib – vyhlášení soutěže o nejlepší nápad a realizaci: Přihlášky do 26.6.2022 

TOPOMOMO – Experimentální území moderny: odvážné stavby v novém spojení 

V rámci kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko 

a Českou republikou spolupracuje v současné době nadace Stiftung Haus Schminke a Technická 

univerzita v Liberci na projektu „TOPOMOMO - Experimentální území moderny“. 

 

Experimentální území moderny – Kde to je? 

Architektura 20. a 30. let 20. století byla významná pro celou oblast dnešního česko-německo-polského 

regionu trojmezí. Období mezi dvěma světovými válkami se vyznačovalo enormní stavební činností, 

pro kterou byla charakteristická živá přeshraniční spolupráce a výměna názorů celé řady architektů. 

Dnešní trojmezí mezi Německem, Polskem a Českou republikou se tak nachází v centru evropského 

vývoje, který započal přibližně před 100 lety. Vývoj region ovlivnily významné architektonické školy z 

Dessau, Prahy i Vratislavi a daly tak vzniknout experimentální krajině moderny, kde se v mnoha 

stavebních projektech mohla uplatnit nová filozofie plánování a revoluční konstrukční postupy. Zvláštní 

kombinace úspěšných podniků, sociálních inovací a moderní architektury zanechala v regionu svou 

stopu. Zachovalé továrny, školy, obytné budovy, kina a kostely z 20. a 30. let 20. století jsou dodnes 

svědectvím ekonomicky i kulturně výjimečné doby.  

 

Odvážné stavby v novém spojení – Přihlaste se nyní! 

Pod názvem “Odvážné stavby v novém spojení” získá 12 vybraných stavebních objektů na 

Experimentální území moderny jednotný rozpoznávací prvek ve venkovním prostoru. Cílem je objekty 

vizuálně propojit pomocí firemního designu a upozornit tak místní obyvatele, projíždějící i nově 

příchozí návštěvníky na význam regionu a společné architektonické dědictví. Všechny stavby se 

nacházejí v sasko-českém pohraničí a jsou příkladem potenciálu meziválečné moderny v trojmezí (viz 

příloha 1). 

Ať už se jedná o pohodlný sedací nábytek, nový orientační bod, originální rohožku nebo pamětní desku 

- vaší fantazii se meze nekladou. Přes veškerou kreativitu je třeba vzít v úvahu několik věcí. Velká část 

budov je památkově chráněna, tzn. že návrhy nesmí zasahovat do struktury budov. Předměty, které 

mají být trvale instalovány, se musí obejít bez pevného základu a zároveň se dát snadno demontovat. 

Pokud má být předmět přenosný, musí jej unést jedna dospělá osoba. Pro barevné provedení je třeba 

vzít v úvahu barvy projektu TOPOMOMO (čistě bílá, čistě černá a azurová CMYK 100/0/0, RGB 



 

 

27/187/233, RAL 5015). Kromě toho musí být do návrhu zapracováno jak logo projektu, tak loga 

sponzorů (viz příloha 3). 

Nápady a návrhy lze předkládat do 26.6.2022 ve formě náčrtů a/nebo fotomontáží včetně popisu 

velikosti, materiálu, technologie a podrobností o výrobních a realizačních nákladech. Majitelé a 

provozovatelé 12 budov zasednou na začátku července v porotě a vyberou nejpřesvědčivější návrh.  

Vítězný návrh bude veřejně vyhlášen 07.07.2022 a bude následně realizován. Do konce listopadu 2022 

bude vyhotoveno 12 kusů vítězného návrhu, které se instalují na všech 12 místech. Vítěz soutěže bude 

mít k dispozici náklady na realizaci v celkové výši 10.000,- € (po zdanění) včetně honoráře. Finanční 

odměna za samotnou výhru se neuděluje.  

 

Podmínky účasti: 

• Soutěž je určena umělcům, designérům a tvůrcům na volné noze. Zúčastnit se může 

jednotlivec i kolektiv.  

• Účastí v soutěži vyjadřují účastníci souhlas s podmínkami soutěže. Porota nebude poskytovat 

žádné další informace. Proti výsledku není možné se odvolat ani podat žalobu. 

• Způsob práce a použité materiály jsou z velké části na účastnících soutěže. Zvláště žádoucí je 

však objekt pro venkovní použití z odolných materiálů dobře odolávajících povětrnostním 

vlivům. 

• Realizace předloženého návrhu ve dvanácti provedeních nesmí přesáhnout celkový rozpočet 

10.000,- € (po zdanění) a musí být dokončena do 30.11.2022. 

 

Podklady k dodání:  

• Neformální motivační dopis s osobními údaji (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, stručný 

životopis).  

• Stručný popis a náčrt nebo fotomontáž návrhu s údaji o materiálu, použité technologii a 

velikosti.  

• Výčet nákladů, ve kterém budou zvlášť uvedeny náklady za honorář, materiál a výrobu, 

dopravu a instalaci za celkem 12 vyhotovení daného návrhu. Celkové náklady nesmí překročit 

stanovenou výši 10.000,- € (po zdanění).  

• Vyplněné a podepsané prohlášení autora (viz příloha 2) 

Podklady můžeme odevzdat jak digitálně, tak poštou. V případě zaslání poštou platí jako datum 

odevzdání poštovní razítko. 

E-mail: info@stiftung-haussschminke.eu 

Poštovní adresa: Stiftung Haus Schminke, Kirschallee 1b, 02728 Löbau, Německo 



 

 

Dokumenty zaslané poštou budou vráceny pouze na vyžádání. K tomuto účelu je třeba přiložit 

orazítkovanou obálku. Komunikace se zadavatelem bude probíhat pouze v němčině nebo angličtině. 

Nabídka musí být rovněž napsána, datována a podepsána v němčině nebo angličtině. 

 

Termín odevzdání: 26. 6. 2022, 23:59 hodin 

V případě dotazů se obraťte na: info@stiftung-haussschminke.eu 

 

Příloha 1: seznam budov 

Příloha 2: prohlášení autora 

Příloha 3: loga 

 

  

  



 

 

Příloha 1: seznam budov 

SASKO 

 

Lidový dům (nem.: Volkshaus) – Weißwasser 

 

Rozšíření továrny na těstoviny Anker (nem.: Erweiterung Anker-Teigwarenfabrik) – Löbau 

 

Rozšíření punčocháren Roberta Götzeho a Friedricha Tauschera (nem.: Erweiterung Strumpffabriken  

Robert Götze und Friedrich Tauscher) – Oberlungwitz 

 

Silberteichbaude – Seifhennersdorf 

 

Skladištní budova velkotiskárny Carl Werner (nem.: Lagergebäude Großdruckerei Carl Werner) – 

Reichenbach  

 

Punčochárna Emmerlich (nem.: Strumpffabrik Emmerlich) - Hormersdorf/Zwönitz 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Městský biograf (dnes Kino Varšava) – Liberec 

 

Schindlerova pletárna – Krásná Lípa 

 

Kino Friedrich – Aš 

 

Sklad chmele Hesselberger – Žatec 

 

Zauhlovací a vodárenská věž – Vratislavice nad Nisou/Liberec 

 

Hotel Cristal Palace – Železný Brod 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 2: prohlášení autora 

Soutěž o nejlepší nápad a realizaci: TOPOMOMO – Experimentální území moderny: odvážné stavby 

v novém spojení (vyplněné a podepsané odevzdejte spolu s návrhem) 

 

Autor (jméno, příjmení): 

 

 

Adresa: 

 

 

Telefonní číslo: 

 

 

E-mailová adresa: 

 

 

Spoluautoři (jméno, příjmení): 

 

 

 

 

Odesláním přihlášky do soutěže prohlašuji/prohlašujeme, že souhlasím/e s podmínkami soutěže 

uvedenými v jejím vyhlášení a zavazuji/zavazujeme se, že v případě, že bude můj/náš návrh vybrán, 

začnu/začneme bezprostředně po ukončení soutěže s jeho realizací a převezmu/převezmeme za to 

plnou odpovědnost. 

 

Jsem/jsme duševním/i vlastníkem/y návrhu a jsem/jsme schopen/schopni ho realizovat. 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: Autor/Autoři souhlasí s tím, aby jeho/jejich osobní údaje z 

tohoto formulář byly po dobu trvání výběrového řízení uloženy a zpracovávány zadavatelem. 

 

 

Místo, datum, podpis/y  

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Loga 

Stiftung Haus Schminke: 

 

 

Technická univerzita v Liberci: 

 

 

TOPOMOMO: 

 

 

Financující orgán 

 

 

Všechna potřebná loga najdete ke stažení na našich webových stránkách v sekci "Netzwerke" / 

"Network". 

https://www.stiftung-hausschminke.eu/de/dnl/Logo_Downloads.282.zip

