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Podzimní semináře Beton 
University 
V listopadu proběhne druhé pololetí 10. ročníku vzdělávacích 
seminářů Beton University, které jsou zařazené do akredi-
tovaného vzdělávacího programu v  projektu celoživotního 
vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Se seminářem Architek-
tura v betonu zavítáme 14. 11. do Brna. Seminář je zaměřen 
na použití pohledových betonů v architektuře. Posluchači se 
mohou mimo jiné těšit na přednášku předního českého ar-
chitekta a pedagoga prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petra Hájka, 
který získal cenu Architekt roku 2018. Pan architekt vystoupí 
na semináři s přednáškou na téma Realizace z betonu. Mezi 
jeho architektonické počiny patří například multifunkční sál 
DOX+ a Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání 
ve Vrchlabí (KCEV). Dále se uskuteční dva semináře na téma 
Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I., které jsou zamě-
řené na různé druhy betonu tak, jak je potřebují investoři, 
projektanti a zhotovitelé. Semináře proběhnou 7. 11. v Hradci 
Králové a 27. 11. v Plzni. Více informací a podrobný program 
uvedených seminářů naleznete na webových stránkách 
 www.betonuniversity.cz, kde probíhá i samotná registrace. 

Zdroj: Českomoravský beton
Foto: Ondřej Hromádko

Studentky navrhly ambasádu 
v Etiopii
Česká ambasáda v Addis Abebě v Etiopii se postaví podle návrhu třiadvacetiletých stu-
dentek z Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Jana Hájko-
vá a Kristína Boháčová zvítězily ve speciální kategorii mezinárodní soutěže  INSPIRELI 
AWARDS. Tuto soutěž v rámci INSPIRELI AWARDS vypsalo Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektu-
ry, a podle vítězného návrhu by ambasáda měla vzniknout do roku 2025. Tiskové kon-
ference 10. 10. se zúčastnili spolu s vítězkami soutěže o ambasádu ČR v Addis Abebě 
v Etiopii i vítězové všech kategorií soutěže INSPIRELI AWARDS, zástupci INSPIRELI 
AWARDS, zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, děkan Fakulty stavební ČVUT 
v Praze, děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě a zá-
stupci společnosti LEGO, která je partnerem této soutěže. 

Zdroj: ČVUT

Slavnostní galavečer 
Stavby roku 2019
Dne 21. října bude Betlémská kaple v Praze hostit 
mimořádnou událost – slavnostní galavečer Stavby 
roku, při němž se dozvíme vítěze letošního roční-
ku. Nominace na tituly Stavba roku 2019, Zahra-
niční stavba roku 2019 i Urbanistický projekt roku 
2019 byly oznámeny již 9. září 2019 na slavnostním 
nominačním večeru v  Dopravní hale Národního 
technického muzea v  Praze, který proběhl zcela 
netradičně a  originálně mezi exponáty historic-
kých dopravních prostředků.

Zdroj: Nadace ABF

Dejvickým kampusem se proháněly 
studentské formule a motorky ČVUT
Ve středu 2. října se v Technické ulici veřejnosti předvedly při dynamických ukáz-
kách studentské projekty ČVUT v rámci akce, která nese název Den s formulemi 
ČVUT 2019 a závodními motorkami. Kromě elektrické a spalovací formule z dílen 
týmů CTU CarTech z Fakulty strojní a eForce FEE Prague Formula z Fakulty elekt-
rotechnické se zde letos ukázaly také závodní motocykly týmu CTU Lions z Fakulty 
dopravní.  Akce začala tiskovou konferencí, kde oba týmy studentských formulí 
prezentovaly inovace monopostů a průběh závodní sezóny zástupcům významných 
průmyslových společností, jež jsou partnery zmíněných projektů. Tým CTU Car-
Tech si přivezl dvě pódiová umístění, když na závodech Formula Student Czech 
dosáhl na 1. místo a  v  Itálii pak na 3. místo. Tým s  elektrickou formulí eForce si 
přivezl z českých závodů 2. místo. 

Zdroj: ČVUT
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Výstava finalistů Ceny Václava Chalupeckého
Společnost Baumit se po úspěšném loňském partnerství v  rámci umělecké soutěže Cena Jindřicha Chalu-
peckého vrací k podpoře jejího jubilejního již 30. ročníku. Soutěž mladých talentovaných umělců, jejichž díla 
jsou vystavena až do 19. ledna 2020 v Moravské galerii v Brně, začala 27. 9. slavnostní vernisáží. Finalistky 
a finalisté letošního jubilejního ročníku nejprestižnějšího tuzemského ocenění za mimořádně výraznou tvor-
bu v oboru vizuálního umění pro autory do 35 let zde představují nové projekty vzniklé pro tuto příležitost. 
Slavnostní vyhlášení laureátky či laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 a  vítěze Divácké ceny Čes-
kých center proběhne 6. prosince 2019 v kině Metropol v Olomouci v rámci Festivalu PAF. Laureáta vybere 
mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí. 
Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2019, pořádaná Společností Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci 
s  Moravskou galerií v  Brně, se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního 
města Prahy a J&T Banky.

Zdroj: Baumit

Stanislav Fiala 
Architektem roku
Ocenění za mimořádný přínos architektuře v  po-
sledních pěti letech, cenu Architekt roku 2019, zís-
kal přední český architekt Stanislav Fiala, za nímž 
stojí desítky mimořádných a  originálních staveb. 
Čestné uznání poroty obdržela Jana Kostelecká, 
která v  roce 2007 zorganizovala v  Čechách první 
Pecha Kucha Night a více než pět let vydává pub-
likace zaměřené na architekturu a  design. Slav-
nostní vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku 
soutěže proběhlo 10. září 2019 v prostorách Centra 
architektury a městského plánování (CAMP) v Pra-
ze. Na slavnostním ceremoniálu v pražském centru 
CAMP se sešlo několik stovek fanoušků architektu-
ry i  zástupci institucí. Byli mezi nimi např. Marcela 
Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce výstavby 
a veřejného investování MMR, Petr Hlaváček, prv-
ní náměstek primátora hl. města Prahy, generální 
ředitel a místopředseda představenstva ABF, a. s., 
Tomáš Kotrč, předseda představenstva ABF, a. s., 
Pavel Sehnal, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí 
Radka Vladyková, předseda ČKAIT Pavel Křeček, 
loňský laureát Architekta roku Petr Hájek a další.

Zdroj: Architekt roku

IPR hledá zpracovatele 
Koncepční studie 
Propojení Bubeneč – 
Císařský ostrov – Troja
Do nedávna byla jediným propojením v  oblasti Cí-
sařského ostrova Trojská lávka, přes kterou přešlo 
během roku přibližně 1,6 mil. lidí. Vzhledem ke schvá-
lené vizi Císařského ostrova jako významné přírodní 
a rekreační oblasti ve středu Trojské kotliny by mělo 
vzniknout propojení Prahy 6 s Trojou a dále by se měly 
zlepšit podmínky pro pěší. Nyní se hledá zpracovatel 
koncepční studie Propojení Bubeneč – Císařský ost-
rov – Troja. Uchazeči se mohou hlásit do 31. 10. 2019.

Zdroj: IPR


