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StudENtSká SOutěž pro naši budoucnost
V těchto dnech byl ukončen desátý roč-
ník Soutěže o nejlepší projekt, kterou po-
řádá společnost Wienerberger s.r.o. Od-
borná porota vybrala nejlepší projekty 
ve dvou kategoriích: Projekt rodinného 
domu a Projekt občanské stavby. Soutěže 
se letos zúčastnil rekordní počet 24 škol. 
V konkrétních kategoriích bylo přihláše-
no 55 studentů třetích ročníků středních 
škol s projektem rodinného domu a 44 
studentů čtvrtých ročníků s projektem 
občanské výstavby.

Mezi třeťáky zvítězil Václav Krůček 
ze SPŠS České Budějovice, 2. místo ob-
sadil David Talacko ze SPŠS Praha 4 
a na 3. místě se umístil Filip Vlček ze 
SPŠS Zlín. Speciální ocenění Tondach 
získala práce Martina Matouška ze SPŠS 
Brno. Vítězem mezi čtvrťáky se stal Ma-

těj Kučera ze SPŠS Ostrava, 2. místo pa-
tří Dominiku Kvapilovi ze SPŠS Praha 
4 a na 3. místě skončil Luboš Sedláček 
z SPŠS Brno. Speciální ocenění Tondach 
si vysloužila práce Michala Adamovské-
ho ze SPŠS Hradec Králové. 

„Projekty, se kterými se s kolegy 
během hodnocení soutěže setkáváme, 
mají často vzhledem k věku autorů vel-
mi dobrou kvalitu a dlouhodobě si drží 
vysokou úroveň. Opravdu tedy není 
důvod k žádné skepsi, co se týče bu-
doucnosti průmyslových oborů, zejmé-
na pak stavebnictví. Cílem naší soutěže 
zůstává nadále podpora těchto mla-
dých talentů a jejich rozvoj v oboru,“ 
uvádí Ing. Ivo Petrášek, autor soutěže 
a člen poroty za společnost Wienerber-
ger s.r.o.

FEStIVal 4+4 dNy  
v pohybu
Další, už 24. ročník mezinárodního fes-
tivalu 4+4 dny v pohybu proběhne od 
4. do 12. října 2019 v Praze. Více než 
60 umělců oživí Desfourský palác na 
Florenci v rámci hlavního výstavního 
projektu Místa činu s podtitulem Nikdo 
nemá nic. Divadelní část festivalu zahájí 
americký performer Jeremy Wade s no-
vým představením The Clearing. 

„Název výstavní části Nikdo nemá 
nic je odpovědí na společenské, envi-
ronmentální a ekonomické změny, které 
prožíváme a na které bychom měli rea-
govat. Nebude chybět sympozium za-
měřené na problematiku vodních zdrojů 
a řada doprovodných akcí,“ uvádí ogani-
zátorka festivalu Denisa Václavová. 

Více na www.ctyridny.cz.

stavební výrobek – tEchNOlOgIE ROku 2019
Nadace pro rozvoj architektury a stavi-
telství ABF vyhlásila výsledky 11. roční-
ku soutěže Stavební výrobek – technolo-
gie pro stavitelství a architekturu 2019. 
Časopis Stavitel je mediálním partnerem 
soutěže. Do tohoto ročníku se přihlásilo 
devět výrobků a technologií a všechny si 
nějakou cenu odnesly.

Letošní motto: Dobrou stavbu mohou 
tvořit jen kvalitní výrobky a technologie.

Záštitu Známce kvality v roce 2019 
udělilo Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Mini-
sterstvo životního prostředí ČR. Předse-
dou odborné poroty byl Ing. Petr Kučera, 
CSc. (Svaz zkušeben pro výstavbu), čle-
ny poroty Ing. Eva Štejfová (MPO ČR) 
a Ing. Ladislav Bukovský (ČKAIT).

Dvě zlaté Známky kvality: 
Baumit Klima (výrobce BAUMIT, spol. 
s r.o.) Omítky Baumit Klima svým slože-
ním a mikroporézní strukturou předsta-
vují důležitou vrstvu, která je schopna 
vázat na sebe vzdušnou vlhkost a v pří-
padě potřeby ji opět uvolňovat do pro-
storu. Optimální tloušťkou jádrových 
i jednovrstvých omítek je rozmezí 15–25 
mm, které zajišťuje maximální účinnost 

ukládání a uvolňování vzdušné vlhkos-
ti. Lze vybírat z omítek na vápenné bázi, 
strojně i ručně zpracovatelnými a s růz-
nými zrnitostmi.

VELUX ACTIVE with NETATMO – řídi-
cí jednotka vnitřního prostředí (výrobce 
Velux Česká republika s.r.o.). Systém za-
jistí zdravější klima domácnosti – chyt-
ré senzory monitorují teplotu, vlhkost 
a úroveň CO2, otevírají a zavírají střešní 
okna, rolety a žaluzie.

 
Pět stříbrných Známek kvality: 
Schiedel KombiAir (výrobce Schiedel, 
s.r.o.); COLORCRETE barevný beton (vý-
robce Českomoravský beton, a.s.); Elek-
tronický stavební deník (výrobce PBW 
Innovation s.r.o.); iRoof TONDACH – 
tepelně izolační systém střech (výrobce 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.); 
HELUZ AKU Z 17,5 (výrobce HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s).

Dvě bronzové Známky kvality: 
Pastovitá omítka weberpas extraClean 
aktive (výrobce Saint-Gobain Construc-
tion Products CZ a.s., Divize WEBER); 
Dolti Collection (výrobce Oresi s.r.o.)

Omítky Baumit Klima

Řídicí jednotka vnitřního prostředí VELUX 
ACTIVE with NETATMO
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