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VERNISÁŽ K  SOUTĚŽI  BETON A  ARCHITEKTURA 2013

22. května 2013 se v Galerii MINI na FA VUT v Brně uskutečnila vernisáž k  soutěži 

Beton a architektura 2013. 

Do soutěže bylo přihlášeno třicet sedm prací v kategorii „Architektura – volné téma“ 

a sedm prací v kategorii „Mobiliář a drobná městská architektura“. 

Porota, složená z  členů Ing.  Milena Paříková, Mgr.  Adéla Klabačková, Ing.  arch. 

Jiří Šrámek, Doc.  Ing. arch. Karel Havliš, Prof.  Ing.  arch. Hana Urbáš ková, Ph.D., 

a Doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., ocenila tři práce v kategorii „Mobiliář a drobná měst-

ská architektura“, kde nebyla udělena cena první. Nejvyšší ocenění v této kategorii – dru-

hou cenu získali společně studenti Norbert Obršál, Jaroslav Matoušek a Lukáš Kvaššay. 

Porota ocenila především kreativní přístup autorů a jejich koncept skládaných elemen-

tů, který umožňuje bohatou tvarovou variabilitu při opakovatelnosti prvků. Na třetím mís-

tě se umístil Ing. Tomáš Chuděj a odměnu v této kategorii získal student Ondřej Bělica. 

V kategorii „Architektura – volné téma“ bylo uděleno celkem šest ocenění. První cenu 

si odnesla Kateřina Krkošková, která porotu přesvědčila kreativním využitím vlastností 

betonu jako primárního výrazu architektonického díla. Druhá cena byla udělena Vero-

nice Hudečkové, třetí cenu získal student Daniel Struhařík. Dále byly odměněny Mária 

Mušková, Marie Brabcová a Iveta Kokolia Křížová.

Všem oceněným gratulujeme!

Oceněné projekty představíme čtenářům v 5. čísle časopisu.

Obr. 1 Ing. Milena Paříková a Ing. Jan Gemrich gratulují autorům oceněných projektů za účasti 

Doc. Ing. Josefa Chybíka, CSc., děkana Fakulty architektury VUT v Brně

Obr. 2 Zájem studentů o vystavené návrhy byl opravdu vysoký

XXI I I .  MEZINÁRODNÍ  SYMPOZIUM SANACE 2013 

A   I .  MEZINÁRODNÍ  KONFERENCE POPÍLKY 

VE  STAVEBNICTVÍ

Ve dnech 16. a 17. května 2013 se uskutečnil již 23. ročník sym-

pozia Sanace, letos poprvé společně s konferencí Popílky ve sta-

vebnictví. Součástí sympozia byla opět doprovodná výstava.

Na slavnostním zahájení, které se konalo v předvečer sympo-

zia v Rytířském sále Nové radnice města Brna, byla předána oce-

nění v  oboru sanace betonových konstrukcí. Titulem Význam-

ná osobnost v oboru sanace betonových konstrukcí byl oceněn 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. Ocenění Sanační dílo roku 2012 

získaly společnosti Betosan, a. s., a TOP CON SERVIS, s. r. o., 

za  realizaci Hotel Intercontinental – sanace fasády a  podzem-

ních garáží (použita technologie tryskání suchým ledem, za plné-

ho provozu hotelu). Ocenění Sanační materiál roku 2012 získala 

společnost Mapei, s. r. o., za Mapecrete Creme Protection. Slav-

nostní večer završilo hudební vystoupení.

Po společném úvodním bloku ve čtvrtek dopoledne, v kterém 

zazněly vyzvané přednášky, měly sympozium a konference svůj 

vlastní program. Sympozium Sanace 2013 pokračovalo dalším 

blokem vyzvaných přednášek zahraničních účastníků a po něm 

následovalo šest odborných bloků: Sanace a  zesilování beto-

nových konstrukcí – metody – technologické postupy – příkla-

dy; Statická spolehlivost objektů a aplikace principů trvale udr-

žitelného rozvoje; Vady a poruchy betonových konstrukcí, kvalita 

a trvanlivost sanací; Technické, ekonomické, legislativní a ekolo-

gické aspekty sanací betonových konstrukcí; Pokročilé materiály 

a technologie pro sanace betonu a Stavební průzkum, diagnosti-

ka, projektování a monitoring. 

Konference Popílky ve stavebnictví měla tři odborné bloky: Sou-

časná situace vedlejších energetických produktů v ČR a EU; Zku-

šenosti s využíváním vedlejších energetických produktů a trendy 

a Výzkum ve využívání vedlejších energetických produktů.

Sympozium je tradičně místem pro předvedení úspěšných re-

alizací, výměnu zkušeností a předávání nových vědomostí, kte-

ré mohou pokračovat na  neformálních setkáních na  společen-

ských večerech. 

Obr. 1 Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., při přijímání titulu Významná 

osobnost roku 2012 na slavnostním zahajovacím večeru v Rytířském sále 

Nové radnice města Brna

Obr. 2 Prof. Francesco Biasioli, tajemník ERMCO, přednášející na téma 

udržitelný rozvoj a stavební materiály
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