
Ve  dnech 23. až 26. března proběhl 

v  areálu Fakulty stavební VŠB-TU Ost-

rava druhý ročník akce s názvem Beton 

v  architektuře. Její program byl složen 

ze studentského workshopu, konferen-

ce a řady doprovodných akcí. Cílem této 

události byla propagace architektury, be-

tonu a  průmyslového dědictví Dolní ob-

lasti Vítkovice (obr. 1).

V sobotních ranních hodinách se zača-

li na ostravské Fakultě stavební scházet 

mladí studenti architektury z  České re-

publiky, Slovenska a  Polska – účastníci 

mezinárodního studentského worksho-

pu kombinovaného s  architektonickou 

soutěží. Tématem workshopu bylo řeše-

ní území v Dolní oblasti Vítkovic, známé 

v poslední době především díky konverzi 

plynojemu v multifunkční halu Gong – dí-

lo architekta Josefa Pleskota (obr. 2). Zde 

byly pro studenty připraveny dvě exkurze 

- prohlídka vysokých pecí a právě realizo-

vaná stavba vědecko-technického centra 

(obr. 3), která je pokračováním spoluprá-

ce architekta Josefa Pleskota a podnika-

tele Jana Světlíka.

Následující dva dny pak měli účastní-

ci workshopu prostor pro práci, kterou 

prokládaly společné diskuse a  prezen-

tace dílčích výsledků (obr. 4), a která vy-

vrcholila v  úterý dopoledne závěrečný-

mi prezentacemi. Opravdovým vrcholem 

workshopu však byla až odpolední kon-

ference, na  které se objevily příspěvky 

jak z oboru betonového stavebnictví, tak 

i z oblasti historické průmyslové architek-

tury (obr. 5).

Zlatým hřebem večera se stala před-

náška jednoho z  nejúspěšnějších pol-

ských architektů Roberta Koniecznyho, 

který je vůdčí osobností ateliéru KWK 

Promes. Jeho prezentace převážně nad-

standartních rodinných domů, oplýva-

jících silnou konceptuální invencí (např. 

Auto-family house) vzbudila silný ohlas 

a nadšení publika (obr. 6).
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Obr. 1 Dolní oblast Vítkovic – řešené území

Obr. 2 Komentovaná prohlídka multifunkční 

haly Gong od arch. Josefa Pleskota

Obr. 3 Prohlídka výstavby vědecko-

technického centra

Obr. 4 Studentský workshop

Obr. 5 Přednáška Doc. Petra Vorlíka 

o historické průmyslové architektuře

Obr. 6 Přednáška arch. Roberta Koniecznyho 

o pracích ateliéru KWK Promes
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