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1 — PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Zlaté mladé ručičky je studentská soutěž zaměřená na vytvoření 

nových kancelářských prvků, které budou přizpůsobené novému 
post-Covid pracovnímu životu, vytvořené libovolným zpracováním 
starého kancelářského nábytku. Do soutěže jsou přijímány koncepty 
s vizualizací a základními technickými podklady. Cílem je vybrat 
vítězné návrhy, které nejlépe splní zadání a zrealizovat ty obzvlášť 
podařené v Pražské centrále RB.

2 — TÉMA
Pandemie, která ovlivnila téměř každý aspekt našeho života, 

tu s námi zůstane ještě dlouho a některé změny, které přinesla, 
přetrvají i po jejím konci. Jednou z nich je nová kombinace práce 
z domova s tou z kanceláře, tomu přizpůsobený celý pracovní 
proces, jeho nástroje, ale i prostředí. V RB jsme pro tento nový 
hybridní způsob práce, ve kterém trávíme my, zaměstnanci cent-
rály, přibližně polovinu pracovní doby doma, změnili citelně naše 
kancelářské prostory podle nových potřeb. Jednak přibylo tele-
fonických a video-hovorů, ale na druhou stranu se centrála stala 
frekventovanějším místem pro osobní setkání a brainstormingové 
aktivity či odstartování nových projektů, pro které je online formát 
méně praktický. Proto ubylo běžných open-spaců plných pracovních 
stolů a přibylo neformálních polootevřených sezení, takzvaných 
relaxačních zón. Prostoru se využívá méně a je o hodně vzdušnější.

Po této proměně zůstalo hodně nadbytečného nábytku. Ten 
chceme udržitelným způsobem využít a zpracovat ho tak, aby nám 
zpříjemnil či zefektivnil čas strávený v kanceláři. Čím méně času 
trávíme v kanceláři, tím je tento čas exkluzivnější, sociálně inten-
zivnější a musí být i komfortnější. A proto oslovujeme Vás, abyste 
z tohoto materiálu vytvořili interiérový prvek anebo instalaci, která 
obohatí naše nové relaxační zóny sloužící na neformální setkání, 
telefonáty, ale hlavně oddych formou krátké změny prostředí.

Dokážete vdechnout starému nábytku novou jiskru tak, aby 
posloužil lidem i při nových výzvách?
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Soutěž Zlaté mladé ručičky je mezinárodní, jednokolová 
a určená studentům VŠ a SOŠ, není limitovaná věkem. Soutěž je 
určená pro jednotlivce a týmy do třech členů.

Registrace probíhá vyplněním online formuláře na rb.cz/soutez, 
potvrzení Vám bude zasláno nazpět e-mailem do tří pracovních 
dní. Neplatí se žádný registrační poplatek. V případě že se soutěže 
zúčastníte jako tým, zaznamenejte počet Vašich kolegů v kolonce 
„počet spoluřešitelů“ ve výše zmíněném online formuláři.

Každý, kdo splní podmínky účasti, zaregistroval a zaslal práci 
v řádném termínu, bude zapojený do soutěže.

4 — ODEVZDÁNÍ DÍLA
Díla zašlete ve formátu pdf na e-mail jakub.stuchlik@rb.cz do 

data určeného v 5. sekci. Soubor ve formátu 16:9 musí být v roz-
sahu maximálně 10 stran. Tento materiál musí obsahovat koncept, 
vizualizaci, způsob zpracování starého nábytku a technický nákres 
(stačí základní rozměry). Silně doporučujeme soutěžícím, aby se 
při tvorbě tohoto materiálu zaměřili na hodnotící kritéria uvedená 
v sekci 6.

Každý soutěžící si může vybrat, jestli chce dílo prezentovat 
před porotou ve formě online prezentace (5 minut na prezentaci 
a 3 minuty na otázky) v dopoledních hodinách v průběhu vyhod-
nocovacího dne.

5 — TERMÍNY
 12. 10. 2020
Vyhlášení soutěže a otevření registrace

24. 10. 2020
Dobrovolná prohlídka prostorů centrály a materiálů

12. 11. 2020
Konec zasílání soutěžních návrhů

18. 11. 2020
Vyhodnocení a vyhlášení vítězů

3 — PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRACE

http://rb.cz/soutez
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6 — HODNOCENÍ
Porota je složená z odborníků z Raiffeisenbank a nezávislých 

expertů z prostředí poradenství v oblasti pracovního prostředí, 
architektury a akademické sféry.

Patrik Biňovský (Raiffeisenbank)
Head of Research & Development
Jiří Reissig (Raiffeisenbank)
Head of Facility Management
Ester Svetlík Danelová (HB Reavis)
Group Head of Workspace Consluting
Petra Gletová (Linstram)
Director of Workplace Consulting and Interior Design Department
Miroslav Debnár (VŠVU)
Chairperson Department of Design

Výše uvedená porota rozhodne o umístění projektů na základě 
následujících kritérií:

Realizovatelnost (finanční i časová)
Udržitelnost (využití materiálu)
Zohlednění nového pracovního procesu (jak funguje objekt
s novým pracovním režimem)
Estetický vliv na prostor (vyvolávající komfort u jeho uživatelů)

7 — OCENĚNÍ
O umístění rozhoduje porota podle uvedených pravidel a hod-

notících kritérií.
 
1. Místo 30 000 Kč
2. Místo 20 000 Kč
3. Místo 10 000 Kč

Jeden nebo více vítězů získá placenou zakázku na dopracování 
konceptu do podrobných výrobních podkladů ve spolupráci s pro-
fesionálem z oboru, na kterého bude student dohlížet. Zakázka je 
odměněna platem 500 Kč na hodinu, v odhadovaném pracovním 
rozsahu 10 až 30 hodin odvedených během prvních dvou týdnů 
od vyhlášení vítězů soutěže. Prototyp bude následně konstruovaný 
podle dopracovaných technických podkladů firmou eTruhlárna.
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8 — MATERIÁL
Aby se nové interiérové prvky držely i tématu udržitelnosti, 

chceme, aby byly vytvořené z přebývajícího nábytku, který zůstal 
po přizpůsobení kanceláří novému pracovnímu režimu. Přeby-
tečný nábytek, ze kterého si můžete vybrat při navrhování Vašich 
konceptů, je následující (každý z nich je případně k dispozici 
i ve větším počtu než 10):

Pracovní stůl 1
Popis: Pracovní stůl - provedení pracovní desky kompakt tl. 

13 mm dekor Pfleiderer 5413SO s černým jádrem. Podnož stolu ve 
tvaru písmene „C“ s výškově dorovnávacím systémem. Povrchová 
úprava podnože komaxit RAL9006.

Rozměry: 1200 (1) × 800 (2) × 740 (3) mm

Pracovní stůl 2 
Popis: Atypický pracovní stůl tvarový - provedení pracovní desky 

kompakt tl. 13 mm dekor Pfleiderer 5413SO s černým jádrem. Pod-
nož stolu ve tvaru písmene „C“ s výškově dorovnávacím systémem. 
Povrchová úprava podnože komaxit RAL9006. 

Rozměry: 1700 (1) × 900 (2) × 740 (3) mm
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Mobilní kontejner
Popis: Kontejner mobilní hluboký, korpus a vrchní plát v prove-

dení LTD melamin PFLEIDERER R5413SO, čílka zásuvek Pfleiderer 
F 8583 MP, výbava: 1× organizační plastová zásuvka + 3×  
kovová zásuvka se 105% plnovýsuvem, centrální zámek s dvěma 
klíči, kolečka v předu bržděná, úchyty kovové rozteč š. 160 mm 
v provedení matný nikl. 

Rozměry: 420 (1) × 780 (2) × 553 (3) mm

Skříňka
Popis: Skříňka s posuvnými dvířky 4OH - korpus a vrchní plát 

v provedení LTD melamin PFLEIDERER R5413SO, ABS hrany ve 
shodném dekoru, dvířka LTD melamin Pfleiderer F 8583 MP, úchyty 
kovové rozteč š. 160 mm v provedení matný nikl. Výbava: středová 
příčka, 6×  police, zámek s dvěma klíči, kovový 18 mm vysoký 
sokl s rektifikacemi. Tl. Vrchní desky 25 mm po obvodu ABS hrana 
2—3 mm.

Rozměry: 1200 (1) × 442 (2) × 1482 (3) mm
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Paravan  
Popis: Paravan čalouněný s obvodovým hliníkovým rámem, 

čalounění paravánů je ve čtyřech berevných odstínech, které se 
mezi sebou vzájemně kombinují - látky Camira Lucia Turtle YB098, 
Apple YB096, Lobster YB087 a Bluebell YB097. Paravám je uchy-
cen k „pracovnímu stolu 1“ pomocí kovových konzolí.

Rozměry: 1000 (1) × 25 (2) × 408 (3) mm

Materiál může být zpracovaný libovolným způsobem. Použití 
jiného materiálu je povolené, ale vyzýváme soutěžící, aby i u něj 
zachovávali principy udržitelnosti. To znamená používat jiný mate-
riál co nejméně a nejlépe recyklovatelný. 

Prototyp objektu vytvořený podle rozpracovaného soutěžního 
konceptu by měl být jednoduše realizovatelný, v čase kratším než 
1 měsíc s použitím zdrojů do 70 000 Kč.
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9 — SOUČASNÝ PROSTOR
Prototyp bude umístěn do jedné z relaxačních zón. Ty se nachá-

zejí na každém podlaží a jedná se o různé variace otevřených 
a polootevřených sezení. Váš objekt může změnit i celé rozložení 
relax-zóny nebo s ní spolupracovat, ale důležité je, aby co nejlépe 
pomáhal tvořit prostor pro neformální rozhovory, krátké tvořivé 
pauzy a oddych.

Více fotografií zbytku budovy a půdorys bude každému soutě-
žícímu zaslaný po jeho registraci. Prohlédnout si prostor i ohmatat 
nábytek naživo je možné na prohlídce centrály RB v Praze, datum 
najdete v sekci 5.
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10 — KONTAKT
V případě jakýchkoliv dodatečných otázek můžete kontaktovat 

Jakuba Stuchlíka na e-mailové adrese jakub.stuchlik@rb.cz nebo 
na telefonním čísle 603 808 731.
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11 — PRÁVNÍ DODATEK
Soutěž vyhlašuje Raiffeisenbank a. s., se sídlem Hvězdova 

1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO 49240901 (dále jen „RBCZ“). 
Registrací do soutěže účastník stvrzuje, že se seznámil s pravidly 
soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Účastník je 
oprávněn odeslat pouze takový soutěžní návrh, který je výsledkem 
jeho vlastní tvůrčí činností a nezasahuje žádným způsobem do 
práv třetích osob, zejména práv autorských a jiných ve smyslu zák. 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Registrací účastník prohlašuje, 
že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se soutěžní 
prací a že k ní v době registrace nemá žádná práva nikdo jiný. 
V případě, že takové prohlášení není pravdivé, odpovídá účastník 
za veškerou škodu, která RBCZ v této souvislosti vznikne.

Účastník je srozuměn a souhlasí s tím, že soutěžní práce může 
být RBCZ zveřejněna a použita k výstavním, zpravodajským, archiv-
ním, propagačním a marketingovým účelům, a může být k těmto 
účelům použita i třetí osobou. Toto oprávnění je uděleno bez nároku 
na odměnu, pro všechny státy světa, bez časového omezení.

Doručením soutěžní práce RBCZ se tato stává majetkem 
RBCZ. Účastník je povinen po dobu trvání soutěže a v následují-
cích šesti měsících zdržet se užití a převodu práv bez předchozího 
výslovného souhlasu RBCZ. V této lhůtě má RBCZ přednostní právo 
uzavřít se soutěžícím licenční smlouvu týkající se právům k užití 
soutěžní práce. RBCZ si vyhrazuje právo vybrat pro stáž do svého 
Inovačního centra jednoho, ale i více vítězů. RBCZ má také právo 
nepřijmout žádného z vítězů.

Veškerá práva a povinnosti z této soutěže se řídí právním řádem 
České republiky.

V souvislosti s účastí v soutěži bude RBCZ jako správce zpra-
covávat osobní údaje účastníků, a to v rozsahu jméno a příjmení, 
e-mailová adresa, datum narození a to za účelem evidence soutě-
žících a jejich kontaktování s výsledky soutěže. Osobní údaje jsou 
zpřístupněny zejména zaměstnancům RBCZ v souvislosti s plně-
ním jejich pracovních povinností, pouze však v rozsahu, který je 
nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Výše 
uvedené osobní údaje bude RBCZ uchovávat po dobu trvání sou-
těže, maximálně 2 roky po jejím vyhlášení. V případě, že účastník 
zjistí nebo se domnívá, že RBCZ provádí zpracování osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, může požádat RBCZ o odstra-
nění takto vzniklého stavu – zejména může požadovat provedení 
opravy včetně doplnění, vznést námitku proti zpracování, požado-
vat omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.


