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NÁJEMNÍ 

BYDLENÍ...

V době, kdy jsme schopni 

postavit rodinný dům za jedno 

léto a ten pak ovládat mobilem 

z druhé strany Zeměkoule, 

se zároveň tzv. dostupné 

bydlení pro významnou část 

společnosti čím dál více stává 

nedostupným. Dokážeme 

jako architekti nabídnout 

řešení, která politikům jejich 

rozhodování usnadní? Může 

situaci pomoci větší nabídka 

nájemního bydlení? Dokáže 

být nájemní bydlení i skutečně 

dostupné?

11. ročník

Young 
Architect
Award

www.yaa.cz
www.abf.cz

11
. 
R

O
Č

N
ÍK

 A
R

C
H

IT
E

K
T
O

N
IC

K
É

 S
O

U
T
Ě

Ž
E

 P
R

O
 S

T
U

D
E

N
T
Y

 A
 M

L
A

D
É

 A
R

C
H

IT
E

K
T
Y

 D
O

 3
3

 L
E

T

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ 
PARTNER

PARTNEŘI

ZA FINANČNÍ PODPORY

PARTNERSKÉ ŠKOLY

VÝSLEDKY
Titul CEMEX Young Architect Award
MgA. Anna Svobodová
a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha
Nájemní dům Karlín

Cena architekta Josefa Hlávky
Bc. Barbora Červeňová
Mestský nájomný dom Karlín
FA ČVUT | Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Cena rektora ČVUT za školní práci
Ing. arch. Filip Hermann
Český Krumlov - sídliště!
FA ČVUT | Ateliér Novotný - Koňata – Zmek

Cena rektora TUL za školní práci
Sausan Haj Abdová
Městský nájemní dům Karlín
FA ČVUT | Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Cena hlavního partnera YIT
Ing. arch. MgA. Martin Petřík
Městská třída

POROTA
Regina Loukotová
Michal Fišer | Adam Halíř | Miroslav Vodák | Jan Vondrák
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Baumit pOdpORujE uměNí
Po úspěšném loňském partnerství 
v rámci umělecké soutěže Cena Jindři-
cha Chalupeckého společnost Baumit 
podpořila její 30. ročník. Při realizaci 
dvou projektů byly využity stavební 
materiály a bohaté odborné zkušenosti 
tohoto výrobce. Prvním dílem je audio-
vizuální instalace Marie Lukáčové, v níž 
autorka zkoumá přebujelý kapitalismus 
z perspektivy brouků a parazitů. U dru-
hého díla využily autorky z uměleckého 
uskupení Comunite Fresca tradiční ře-
meslo, a to aktuálním a zároveň veřej-
ně prospěšným způsobem. Realizovaly 
fresky formou daru v místech působení 
vybraných charitativních a neziskových 
organizací. „V letošním ročníku jsme tak 
mohli uplatnit naše dlouholeté zkuše-
nosti v daleko větší míře a být tvůrcům 
odbornými konzultanty. Jejich realizace 
totiž byly v některých fázích technicky 

poměrně náročné. S potěšením ale mohu 
říci, že jsme našli společné řešení,“ říká 
Ing. arch. Karel Kladívko, projektový 
specialista společnosti Baumit.

Díla mladých umělců jsou vystavena 
do 19. ledna 2020 v Moravské galerii 
v Brně. Slavnostní vyhlášení laureátky 
či laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 
2019 a vítěze Divácké ceny Českých cen-
ter proběhne 6. prosince 2019 v Olomou-
ci v rámci Festivalu PAF. 

●● dNy paSIVNích dOmů 2019
O  víkendu 8. až 10. listopadu 2019 si 
můžete naplánovat návštěvu někte-
rého pasivního domu. Jejich majitelé, 
architekti i  stavitelé otevřou zdarma 
své domy po  celé České republice. 
Můžete se tak s  nimi lépe seznámit 
a načerpat inspiraci. 

●● pROjEkt pREzIdENtSké VIly 
Jubilejní 25. ročník mezinárodní stu-
dentské soutěže společnosti Xella 
se koná ve znamení ideových řešení 
rezidence pro prezidenta 21. století. 
Záštitu nad tímto ročníkem soutěže 
převzala prezidentka Slovenské re-
publiky Zuzana Čaputová. Pozemek 
pro vilu se nachází na jednom z nej-
vyšších míst nad centrem Bratislavy 
na Slavíně.

●● zNámka kValIty pRO hEluz aku 
Stříbrnou Známku kvality, ocenění 
udělované Nadací pro rozvoj archi-
tektury a stavitelství, převzal na slav-
nostním večeru 11. ročníku soutěže 
ředitel společnosti HELUZ Ing.  Petr 
Stejskal. Pevnost, zvuková izolace, te-
pelná akumulace, štíhlost a zrychlení 
výstavby – to jsou základní výhody 
cihel s  jedinečným zámkem ve  tvaru 
Z, akustických cihel HELUZ AKU Z 17,5 
broušená. I  díky tomuto zámku bylo 
dosaženo u omítnutého zdiva z těch-
to cihel hodnoty zvukové neprůzvuč-
nosti Rw = 51  dB. Při vložení 20 mm 
izolační vrstvy z  minerální vlny tako-
váto dvojitá stěna dosahuje hodnoty 
Rw = 68 dB. 

●● INOVacE zE SlaVkOVa 
Firma LIKO-S v  rámci expozice 
na London Design Fair představila no-
vou verzi multimediální stěny SMART-
-i-WALL, která zaujala návštěvníky 
i architekty a designéry. Na konferenci 
TechoCon v  Praze pak prezentovala 
revoluční akustické budky. Mikrokan-
celáře jsou jedinečné svojí konstruk-
cí, která umožňuje snadné přemístění 
nebo modulární rozšíření. 

●● pORtFOlIO řEšENí pRO BIm
Skupina Sudop podepsala smlouvu 
o převzetí 65% podílu v konzultační 
IT firmě CADconsulting spol. s r.o. 
Pokračuje tak v naplňování plánu za-
městnávat v roce 2022 více než 500 
IT specialistů. Je to již její druhá akvi-
zice na ICT trhu v tomto roce. V hori-
zontu tří let do digitalizace stavebnic-
tví plánuje investovat stovky milionů 
korun.

mladí tRuhlářI a zEdNícI soutěžili
Při veletrhu FOR ARCH proběhlo 23. 
finále přehlídky stavebních řemesel 
SUSO. O prvenství soutěžili nejlep-
ší studenti oboru truhlář a zedník 
ze středních škol z ČR a Slovenska. 
Truhláři předvedli vynikající řemes-
lo a jen malé rozdíly v technických 
detailech rozhodly o tom, že nejlep-
ším se stal tým ze Slovenska v podání 
Jána Geletky a Matěje Ševčíka ze SOŠ 
drevárska Spišská Nová Ves. První 
českou dvojicí se stali celkově druzí 
Richard Páca a Ondřej Porubek ze SŠ 
řemeslná Jaroměř. Třetí místo si od-
vezli Jan Macháček a Milan Vondra 
ze SOU Hluboš. V zednickém řemesle 

si nejlépe vedla dvojice Matouš Ada-
mec a Erik Sklenář ze SPŠ stavební 
akademika S. Bechyně z Havlíčkova 
Brodu. Druzí skončili Tomáš Blažek 
a Yaroslav Protsak ze SŠ stavební 
Jihlava a na pomyslném bronzovém 
stupínku se umístili Roman Dobeš 
a Michal Horák z Masarykovy SŠ Le-
tovice. „Návštěvníci měli možnost 
vidět materiál YTONG zpracovaný 
těmi nejlepšími z nastupující genera-
ce ve spojení s dalšími technologiemi 
a řemeslnými obory. Ukázalo se, že 
materiál YTONG a kvalitní řemeslo 
jde dohromady,“ uvádí PaedDr. Hana 
Šimánová ze společnosti Xella CZ.

Ceny pro NEjlEpší ExpONáty 
Na mezinárodním stavebním veletrhu 
FOR ARCH byly uděleny ceny za nej-
lepší exponáty a technologie. Odborná 
porota vybírala z téměř čtyř desítek ex-
ponátů.

GRAND PRIX:
•	Systémový modul nové generace 

ABB-free@home®, umožňující zapojit až 
150 prvků inteligentní elektroinstalace

•	Modulární plotový systém AITAA s ši-
rokou škálou využití

•	Pokročilý koncept krbových kamen 
Aduro H3 Lux umožňující kombino-
vané spalování pelet a kusového dřeva 
s automatizovaným provozem

•	Patentovaný nosič městského orien-
tačního systému iSIGNUS s unikátním 
samosvorným zámkovým spojem

•	Schiedel KombiAir, progresivní kon-
cept systému větrání rodinných domů 
s vynikajícími akustickými vlastnost-
mi a minimalizací prostoru zabíraného 
vzduchotechnickou jednotkou.
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