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STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
BETON A ARCHITEKTURA 2017
Letošní, již čtvrtý ročník studentské architektonické soutěže Beton a architektura probíhal v porovnání s předchozími soutěžemi Beton a architektura z let
2011, 2013 a 2015 v novém duchu.
Vzhledem k tomu, že předchozí ročníky
prohloubily vzájemnou důvěru mezi pořadateli – FA VUT v Brně, Výzkumným
ústavem maltovin Praha a Svazem výrobců cementu ČR – a navíc došlo ke
shodě a vzájemné domluvě s dostatečným předstihem, vznikl prostor pro plánování a přípravu ročníku, který probíhal pro všechny studenty architektury
na celorepublikové platformě. Soutěže
se tak mohli účastnit studenti nejenom
FA VUT v Brně, ale i oboru architektura FAST VUT v Brně, FA ČVUT v Praze, oboru FA ČVUT v Praze, FUA TU
v Liberci, oboru A VŠB-TU Ostrava,
AVU a UMPRUM. Pořádání soutěže
v celorepublikovém měřítku bylo spojeno se zcela novým pojetím organizace
a průběhem celé akce. Jádrem prezentace a komunikace byly webové stránky www.fa.vut.cz/beton, kde mohli zájemci nalézt všechny potřebné informace o aktuálním průběhu soutěže
i představení ročníků minulých, a především se zde mohli prostřednictvím registračního čísla přihlásit. Soutěžní projekty studenti odevzdávali elektronicky a podmínkou bylo uvedení fotodo1a

kumentace fyzicky zpracovaného modelu na odevzdaném panelu.
Byly vyhlášeny dva tematické celky,
ověřené již v minulých ročnících:
• Bydlení s betonem – obytný dům nebo soubor domů pro potřeby individuálního bydlení včetně atraktivního
uplatnění betonu v interiéru,
• Volné téma – jakýkoliv typ stavby,
drobná městská architektura, výtvarné dílo ve městě (o toto téma byl již
tradičně větší zájem, neboť nabízí větší možnosti tvorby a kreativity s přesahem do stavu snění, místy až s vizionářským viděním).
Průběh celé soutěže odstartoval již
na počátku roku 2017 zprovozněním
webových stránek, oficiálním vyhlášením soutěže a propagací na všech zapojených fakultách. V březnu proběhl motivační cyklus přednášek, kde
vystoupili Ing. Jan Gemrich, Ing. Jana Margoldová, Ing. arch. Martin Rosa a ocenění studenti z minulého ročníku Bc. Josef Kala a Bc. Marek Maloň, kteří se podělili s mladšími kolegy o svoje poznatky a zkušenosti ze
soutěže.
Z původně přihlášených 60 prací bylo nakonec k hodnocení odevzdáno 36
soutěžních projektů (z toho v kategorii
Volné téma 22 prací a v kategorii Bydlení s betonem 14 prací), které odbor-

ná porota pod vedením prof. Ing. arch.
Zdeňka Fránka podrobila kritickému
vícekolovému hodnocení a 23. června
vyhlásila výsledky.
Vítězkou v kategorii Bydlení s betonem se stala Denisa Dolanská
z FA ČVUT s projektem Diplomatická vila pod odborným vedením doc.
Ing. arch. Zdeňka Rothbauera a v kategorii Volné téma uspěl Michal Solár z FA VUT v Brně s projektem Městský sál ve Znojmě pod odborným vedením Ing. arch. Jana Hory. V letošním ročníku se porota navíc rozhodla
udělit v kategorii Volné téma i ocenění za pozoruhodný projekt Most, jehož
autorkou je Bc. Lenka Levíčková z FA
ČVUT z ateliéru doc. Ing. arch. Romana Kouckého.
T E M AT I C K Ý O K R U H
BYDLENÍ S BETONEM

Diplomatická vila – 1. místo
autorka: Denisa Dolanská,
3. r. FA ČVUT v Praze
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk
Rothbauer
Autorská zpráva:
Vila se nachází v pražské Tróji, na pozemku, jehož jižní část výškově vyrovnává protipovodňový val. Vstup do do3ģ'2RYS 1NP
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