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Přihlaste své dílo dO kONcE lEdNa
Nový ročník soutěže Fasáda roku 2019 
je vyhlášen. Vypisovatel, společnost 
Baumit, se těší na vaše zdařilá díla 
z řad nově realizovaných, zateplených 
či sanovaných objektů, se zajímavou 
texturou, architektonicky výjimečná, 
inovativní či jinak neobvyklá svým 
zpracováním.

Přihlašovat lze díla dokončená v le-
tech 2017 a 2018 na území České repub-
liky, na jejichž fasádě byly použity vý-

robky společnosti Baumit. Vyhlášení 
vítězů proběhne v první polovině roku 
2019.

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž 
cílem je ocenit kvalitně a zdařile reali-
zovaný fasádní plášť stavebního díla. 
Probíhá každoročně již od roku 2000. 
Jde o prestižní a ve stavebním oboru 
uznávané klání, ve kterém jsou soutěží-
cí hodnoceni odbornou porotou tvoře-
nou architekty a projektanty. Přihlašo-

vat stavby do soutěže mohou investor, 
architekt, projektant nebo realizační 
firma.

Všechna díla přihlášená na akci Fasá-
da roku postupují i do mezinárodní sou-
těže Life Challenge 66!

SOUTĚŽ ROckWOOl „ZMĚŇte viZi Na PRoJeKt“
„Síla krásy architektury“ – motto sou-
těže „Změňte vizi na projekt“, která je 
určena architektům a architektonickým 
studiím ze zemí střední a východní Ev-
ropy. Celková výše cen je 16 000 EUR. 
Práce budou oceňovat známí architekti: 
Ewa Kuryłowicz (PL), Robert Konieczny 
(PL), Péter Reicher (HU) a Jaroslav Do-
koupil (CZ). 

Každý rok se do měst stěhuje milion 
lidí a výzvou současného světa je najít 
způsob, aby v těchto městech mohl žít 
každý zdravě, pohodlně a bezpečně. 
Víme, že dosažení tohoto cíle vyžaduje 
spolupráci a angažovanost mnoha stran: 
architektů, stavebních firem, investorů 
a výrobců stavebních materiálů – říká 
Łukasz Glapa, marketingový ředitel spo-
lečnosti ROCKWOOL CEE. 

„Hledáme nejkrásnější stavby ve 
střední a východní Evropě, které ohro-
mují vzhledem a jsou to současně stavby 
představující ty nejlepší architektonické 
ideje. Do soutěže zveme architekty ze 
zemí střední a východní Evropy, jejichž 
projekty nejlépe vyjadřují pravidla udr-
žitelného stavebnictví: jsou vizuálně es-
tetické, zapadají do městského prostředí 
a představují syntézu několika klíčových 
vlastností, které charakterizují stavbu, 
navrženou pro města budoucnosti.“

Soutěž zahrnuje dvě kategorie: nová 
stavba a modernizovaná stavba, předané 
do užívání v roce 2018. Celková hodnota 
cen pro vítěze je 16 000 EUR – 5000 EUR 
za Grand Prix a tři ocenění ve výši 1000 
EUR v obou kategoriích. 

Soutěž organizovaná společností 
ROCKWOOL Polska je možné obeslat do 
31. 1. 2019. Více informací najdete na 
rockwool.cz/zmentevizinaprojekt.

isoveR vyhlásil další RočNíK  
STUdENTSké SOUTĚŽE
ISOVER vyhlásil zadání dalšího ročníku 
studentské soutěže v návrhu Multi-Kom-
fortního domu. Studenti, kteří se umístí 
na prvních třech místech, dostanou kro-
mě finanční odměny 40 000 Kč, 30 000 Kč 
a 20 000 Kč i možnost reprezentovat ČR 
na mezinárodním finále, které se bude 
konat letos v italském Milánu.

Účastníky soutěže mohou být studen-
ti 1. až 6. ročníku architektury, designu 
a stavebnictví nebo jiných oborů z uni-
verzit v zemích, kde ISOVER soutěž po-
řádá. Soutěž je dvoukolová, vítěz národ-
ního kola postupuje do mezinárodního 
finále, které se koná vždy přímo v oblas-
ti, pro kterou byl vytvářený architekto-
nický návrh. V minulých letech to byly 
například Dublin, Madrid nebo exotická 
Dubaj.

Studenti dostali za úkol vytvořit vizi 
budoucího udržitelného rozvoje oblasti 
v okolí stanice metra Crescenzago v ital-
ském Milánu zapojené do městské oblasti 
a zohlednit přitom regionální kontext da-
ného místa. V rámci tohoto projektu bude 
třeba renovovat tři stávající budovy a na-
vrhnout novou smíšenou zástavbu včetně 
obytných a veřejných prostorů a služeb. 

hlasuJte v soutĚži 
PaSIVNÍ dŮM 2018
Soutěž PASIVNÍ DŮM 2018 zahájil hlaso-
vání veřejnosti ze všech 67 přihlášených 
úsporných novostaveb a rekonstrukcí. Ka-
ždý může dát svůj hlas nejzajímavějšímu 
domu v pasivním standardu nebo ostat-
ním úsporným stavbám na www.pasivni-
-dum.cz do 29. ledna 2019 do 12 hod. 

Do soutěžní přehlídky se přihlásilo 32 
novostaveb, z toho 17 rodinných domů, 
a 35 rekonstrukcí, z toho 5 rodinných 
domů, další jsou jiné druhy úsporných 
staveb. Soutěžící domy jsou z různých 
konstrukčních materiálů, různých tvarů 
i výšek, počtů i velikostí oken, s vytápě-
ním pomocí plynového kotle, tepelného 
čerpadla, mastkových kamen či krbu 
i dalších způsobů. Každý hlasující má 
k dispozici tři hlasy, které může libovol-
ně rozdělit mezi kategorie Zelená novo-
stavba a Zelená rekonstrukce.

REkONSTRUkčNÍ VýzVa 
ZNá své výheRce
Porota společnosti RIGIPS vybrala nej-
zajímavější projekty v soutěži Rekon-
strukční výzva. První výherce získává 
vysokopevnostní sádrokarton nové ge-
nerace Habito H s příslušenstvím v hod-
notě 100 tisíc korun, druhý za 50 tisíc 
korun a třetí za 25 tisíc korun. Dalších 
20 zajímavých projektů bude odměněno 
asistencí RIGIPS projektanta, který bez-
platně poradí s modernizací obytných 
prostor.

Výhercem celé soutěže se stává Petr 
Jahelka z Ondřejova, který přestavuje 
půdu na obytné prostory. Druhým oceně-
ným projektem je kompletní rekonstruk-
ce bytu Jakuba Laštovičky v Hořovicích. 
A třetím oceněným projektem je rekon-
strukce stodoly Jana Erbena v Branžeži.

Podrobnější informace  
na: http://blog.stavitel.cz
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