
 



 
Statut mezinárodní přehlídky 

11. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 
 

§ 1. 
Bienále je mezinárodní soutěžní přehlídkou grafiků realizujících své práce pomocí 
klasických grafických technik, nikoliv pomocí počítačových programů. Jiná 
omezení přehlídka nemá. 
 

§ 2. 
Pořadateli přehlídky jsou Západočeské muzeum v Plzni, p.o., pobočka Muzeum 
Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Město Rokycany. 
O všech zásadních otázkách přehlídky rozhoduje Rada Bienále, složená ze 
zástupců pořadatelů. 

§ 3. 
Mezinárodní přehlídka „Rokycanské bienále grafiky“ soustřeďuje, hodnotí 
a oceňuje grafické práce v jediné soutěžní kategorii. 
Cílem a posláním „Rokycanského bienále grafiky“ je dát prostor zúčastněným 
tvůrcům k prezentaci a popularizaci jejich práce. 
 

§ 4. 
Orgánem přehlídky je Rada Bienále. Řídí přípravu a průběh bienále a jmenují ji 
pořadatelé. Rada Bienále je nejvyšším výkonným orgánem přehlídky a po dobu 
přípravy a v průběhu přehlídky zastupuje její pořadatele. Řídí přehlídku po 
technické a organizační stránce. Jeho členy jmenuje a činnost kontrolují 
pořadatelé. 

Na návrh odborné poroty pořadatelé udělují: 
1. Jednu hlavní cenu „LAUREÁT ROKYCANSKÉHO BIENÁLE GRAFIKY“  
2. Jednu druhou cenu 
3. Jednu třetí cenu 
4. Zvláštní cenu starosty města Rokycan 
5. Deset „PRESTIŽNÍCH CERTIFIKÁTŮ ROKYCANSKÉHO BIENÁLE GRAFIKY“ 
Cena nemůže být udělena autorovi, který je členem odborné poroty, nebo 
členem organizačních složek přehlídky. 
 

§ 5. 
Přípravu a realizaci přehlídky zajišťují po finanční stránce pořadatelé 
prostřednictvím Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace. 
Jednotlivé ceny budou honorovány takto:   
1. hlavní cena ve výši 13.000,- Kč 
2. druhá cena ve výši 7.000,- Kč 
3. třetí cena ve výši 4.000,- Kč 
Zvláštní cena starosty města Rokycan ve výši 5.000,- Kč 
 



 
 

§ 6. 
Program přehlídky tvoří: 
- vernisáž výstavy soutěžních prací 
- vyhlášení oceněných prací a předání cen autorům 
- další doprovodné akce 

§ 7. 
Přehlídka má soutěžní charakter, ve kterém budou určeny ceny za první tři místa 
a Zvláštní cena starosty města Rokycan. 
Přehlídka není tematicky omezena. 
Soutěžní práce přihlašují do soutěže jejich tvůrci, a to i práce, které se zúčastnily 
jiných soutěží a přehlídek. 
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout dílo, které propaguje rasovou 
nesnášenlivost, drogy, násilí, pornografii, či jiným způsobem odporuje zákonům 
ČR. 

§ 8. 
Odbornou porotu jmenují pořadatelé a je složena z odborníků v oboru. Porota si 
zvolí ze svého středu předsedu, který pak porotu zastupuje.  
O své práci a výsledcích sepíše porota závěrečný protokol. 
 

§ 9. 
V rámci přehlídky se mohou konat přidružené akce. 
 

§ 10. 
Podáním přihlášky se přihlašovatel zavazuje, že bude respektovat podmínky 
přehlídky: 

 přihlašovatel zašle digitální fotografie prací uložené na CD a podáním 
přihlášky souhlasí s otištěním dodaných prací v katalogu výstavy 

 dopravu exponátů na přehlídku hradí přihlašovatel. Exponáty se zasílají dle 
pokynů uvedených v přihlášce, počet exponátů je omezen na tři práce 
jednoho autora, přičemž práce nebudou starší 4 let 

 přihlašovací poplatek činí 700,- Kč /respektive 35,- EUR, respektive 45,- 
USD/ a je zasílán na bankovní účet Západočeského muzea v Plzni uvedený 
v přihlášce. 

 Přihlašovací poplatek musí být připsán na bankovní účet Západočeského 
muzea v Plzni před termínem uzávěrky, tedy maximálně do 24. 6. 2022 

 Podmínkou pro účast v přehlídce je uhrazení přihlašovacího poplatku. 
V případě neuhrazení poplatku nebudou práce hodnoceny a budou 
obratem zaslány zpět přihlašovateli 

 Aktuální informace k přehlídce naleznete na www.zcm.cz / Muzeum Dr. 
Bohuslava Horáka v Rokycanech / Bienále grafiky 

 
 
 

http://www.zcm.cz/


 
§ 11. Soutěž 

Soutěží se v jedné kategorii, bez omezení. 
Porotou vybraná práce, respektive výtvarník, obdrží hlavní cenu „LAUREÁT 
ROKYCANSKÉHO BIENÁLE GRAFIKY“, včetně všech náležitostí, které jsou s ní 
spojené. 
Další ocenění obdrží práce na druhém a třetím místě. 
Zvláštní Cena starosty města Rokycan bude vybrána ze soutěžních prací, s 
námětem majícím vazbu na město Rokycany nebo Rokycansko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přihláška na „11. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY“ 

Název přihlášené práce /prací/, včetně použité techniky: 

1.……………………………………………………………………………….…, technika: ………………………….. 

2.……………………………………………………………………………….…, technika: ………………………….. 

3.……………………………………………………………………………….…, technika: ………………………….. 

Jméno a příjmení autora: ............…………………………………………………………………….………… 

Adresa:.………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………… 

 Přiložte CD s digitální fotografií každé práce (pro zveřejnění v katalogu). 

 Technické požadavky na zaslané práce: Přihlášené práce zasílejte dobře 
ochráněné proti poškození v paspartě /ne v rámu a ve skle/. Jiné požadavky na 
zaslané práce nejsou kladeny. 

Přihlašovací poplatek: 700,- Kč / 35,- EUR / 45,- USD / 

 pro platbu v rámci ČR: 28 36 311/0100 
jako variabilní symbol uveďte šestimístné číslo, které uvedete rovněž 
v přihlášce:  
 

 pro platby ze zahraničí  
IBAN CZ40 0100 0000 0000 0283 6311  
SWIFT KOMBCZPPXXX    

jako variabilní symbol uveďte šestimístné číslo, které uvedete rovněž 
v přihlášce:   
 

Vaše práce zašlete na adresu: 

Můžete je doručit i osobně v době od 8,oo  do 14,oo  (mimo sobotu a neděli) 

Případné dotazy na email: hwenigova@zcm.cz 
 

Uzávěrka přihlášek: pátek 24. 6. 2022 

      

      

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
„Bienále“ 

nám. J. Urbana 141/I,  337 01 Rokycany 


