
                                          Střední škola a vyšší odborná škola 

                                         umělecká a řemeslná 
 

                                                 Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5  
 

příspěvková organizace zřízená usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011,  

zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600005640, zapsaná v RARIS IČ 14891263 

 

 

vyhlašuje 

 

soutěž pro žáky oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Uměleckořemeslné zpracování kovů 

 

MÍSTO PRO LÁSKU (love locks) 
 

 

Hlavní město Praha zvažuje možnost rozmístit v historickém jádru Prahy či širším centru kované 

konstrukce, plošné či prostorové, s náměty lásky, na které by bylo možné zavěsit zámeček jako 

symbol nerozlučnosti dvojice, která tam zámeček umístí – podobně jako pověstné umisťování 

zámečků na mostech. 

 

Nad konáním soutěže převzala záštitu Mgr. Mariana Čapková, předsedkyně školského výboru 

Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

Soutěžící může být jednotlivec nebo dvojice. Navrhne umělecké zpracování konstrukce symbolu 

lásky, kterou by byl schopen v kovářské dílně zpracovat – vyrobit. 

 

Parametry konstrukcí: 

- plošná konstrukce k zavěšení do zdi – maximální rozměr 150 cm na kteroukoli stranu (výška, 

šířka), připravené úchyty na zavěšení 

- prostorová konstrukce k postavení na zem – maximální šířka 150 cm z kteréhokoli pohledu, 

bezpečné úchyty k upevnění k zemi 

- součástí uměleckého zpracování výplně by měl být jakýkoli motiv či symbol lásky (srdce, 

zámeček, slova „láska“ v různých jazycích apod.) 

- výplň určená pro zavěšení zámečků musí umožnit také jejich snadné odstranění 

 

Další podmínky soutěže: 

- do soutěže se může přihlásit žák SVŠUAŘ, jednotlivec či dvojice z kteréhokoli ročníku 

uvedených oborů; přihlašuje se předáním výkresů svých návrhů v daném termínu 

- soutěžící může předat jeden návrh plošné konstrukce nebo jeden návrh prostorové 

konstrukce nebo jedenkrát oba návrhy (plošný i prostorový) 

 

Výkresy návrhů v poměru 1:5 předají soutěžící do 15. listopadu 2019 ředitelce školy. Soutěž bude 

poté vyhodnocena odbornou porotou složenou z pracovníků školy a odborníků z řad veřejnosti; 

vítězové budou odměněni. Vyhodnocené nejlepší návrhy bude třeba zrealizovat – v rámci odborného 

výcviku ve II. pololetí tohoto školního roku. 

 

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA,  

ředitelka školy 
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