
Příloha č. 1 Technická specifikace – stojan pro výstavní účely 

Stojan je určen primárně do interiéru pro potřeby vystavení panelů se soutěžními návrhy po 

ukončení architektonických soutěží. Výstavy se konají zpravidla v blízkosti místa soutěže, 

zpravidla vždy na jiném místě, proto je požadováno, aby byla základní sestava jednoduchá 

a lehká a bylo by ji možné různě kombinovat, ať už jako samostatně stojící prvky nebo jako 

různé prostorové sestavy. 

Základní sestava výstavního stojanu se bude skládat ze svislých prvků, na které bude upevněna 

výstavní plocha pro umístění soutěžních panelů (viz Výkresová dokumentace a Schéma 

základní sestavy). Požadavky na základní sestavu výstavního stojanu jsou následující: 

- snadná montáž a demontáž jednotlivých prvků, kterou nebude muset zajišťovat 

odborná firma, ale laická osoba,  

- variabilita a skladnost stojanů,  

- lehkost konstrukce (max. 20 kg / stojan nebo prvek stojanu),  

- odolnost konstrukce (převoz, manipulace atd.);  

- jednotlivé prvky stojanu by mělo být možné přepravit dodávkou standardní velikosti; 

- možnost umístění stojanu v prostoru samostatně nebo v sestavě složené z více stojanů 

(v řadě vedle sebe nebo kolmo na sebe atd. – Schéma základní sestavy); 

- stabilita konstrukce, i v případě umístění základní sestavy samostatně musí být 

zajištěna stabilita konstrukce proti překlopení; 

- v rámci výstavní plochy stojanu umožnění připevnění soutěžních panelů z lehkého 

materiálu (kapa deska, formex, tl. 5 až 8 mm) formátu B1 na výšku i na šířku (4 

formáty/stojan) nebo B0 na výšku i na šířku (2 formáty/stojan), požaduje se, aby bylo 

možné umístit soutěžní panely na stojan oboustranně, tzn., že na výstavní plochu bude 

možné umístit buď celkem 8 formátů B1, nebo 4 formáty B0;  

- je nutné počítat s rozměrovou tolerancí soutěžních panelů  10 mm 

- součástí dodávky bude i podrobnější specifikace způsobu upevnění soutěžních panelů 

na výstavní plochu stojanu (systém upevnění); 

- doporučené materiály: hliník, dřevo, kombinace obou materiálů; 

- reprezentativní a kultivovaný vzhled stojanů. 






