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Letošní, již čtvrtý ročník studentské ar-

chitektonické soutěže Beton a architek-

tura probíhal v porovnání s předchozí-

mi soutěžemi Beton a architektura z let 

2011, 2013 a 2015 v  novém duchu. 

Vzhledem k tomu, že předchozí ročníky 

prohloubily vzájemnou důvěru mezi po-

řadateli – FA VUT v Brně, Výzkumným 

ústavem maltovin Praha a Svazem vý-

robců cementu ČR – a navíc došlo ke 

shodě a vzájemné domluvě s dostateč-

ným předstihem, vznikl prostor pro plá-

nování a přípravu ročníku, který probí-

hal pro všechny studenty architektury 

na celorepublikové platformě. Soutěže 

se tak mohli účastnit studenti nejenom 

FA VUT v Brně, ale i oboru architektu-

ra FAST VUT v Brně, FA ČVUT v Pra-

ze, oboru FA ČVUT v  Praze, FUA  TU 

v  Liberci, oboru A VŠB-TU Ostrava, 

AVU a UMPRUM. Pořádání soutěže 

v celorepublikovém měřítku bylo spoje-

no se zcela novým pojetím organizace 

a průběhem celé akce. Jádrem prezen-

tace a komunikace byly webové strán-

ky www.fa.vut.cz/beton, kde moh-

li zájemci nalézt všechny potřebné in-

formace o aktuálním průběhu soutěže 

i  představení ročníků minulých, a pře-

devším se zde mohli prostřednictvím re-

gistračního čísla přihlásit. Soutěžní pro-

jekty studenti odevzdávali elektronic-

ky a podmínkou bylo uvedení fotodo-

kumentace fyzicky zpracovaného mo-

delu na odevzdaném panelu. 

Byly vyhlášeny dva tematické celky, 

ověřené již v minulých ročnících: 

• Bydlení s betonem – obytný dům ne-

bo soubor domů pro potřeby indivi-

duálního bydlení včetně atraktivního 

uplatnění betonu v interiéru,

• Volné téma – jakýkoliv typ stavby, 

drobná městská architektura, výtvar-

né dílo ve městě (o toto téma byl již 

tradičně větší zájem, neboť nabízí vět-

ší možnosti tvorby a kreativity s pře-

sahem do stavu snění, místy až s vi-

zionářským viděním).

Průběh celé soutěže odstartoval již 

na počátku roku 2017 zprovozněním 

webových stránek, oficiálním vyhláše-

ním soutěže a propagací na všech za-

pojených fakultách. V  březnu probě-

hl motivační cyklus přednášek, kde 

vystoupili Ing. Jan Gemrich, Ing. Ja-

na Margoldová, Ing. arch. Martin Ro-

sa a ocenění studenti z minulého roč-

níku Bc. Josef Kala a Bc. Marek Ma-

loň, kteří se podělili s  mladšími kole-

gy o svoje poznatky a zkušenosti ze 

soutěže. 

Z původně přihlášených 60 prací by-

lo nakonec k hodnocení odevzdáno 36 

soutěžních projektů (z toho v kategorii 

Volné téma 22 prací a v kategorii Byd-

lení s betonem 14 prací), které odbor-

ná porota pod vedením prof. Ing. arch. 

Zdeňka Fránka podrobila kritickému 

vícekolovému hodnocení a 23. června 

vyhlásila výsledky. 

Vítězkou v  kategorii Bydlení s be-

tonem se stala Denisa Dolanská 

z  FA ČVUT s  projektem Diplomatic-

ká vila pod odborným vedením doc. 

Ing. arch. Zdeňka Rothbauera a v ka-

tegorii Volné téma uspěl Michal So-

lár z FA VUT v Brně s projektem Měst-

ský sál ve Znojmě pod odborným ve-

dením Ing. arch. Jana Hory. V letoš-

ním ročníku se porota navíc rozhodla 

udělit v kategorii Volné téma i oceně-

ní za pozoruhodný projekt Most, jehož 

autorkou je Bc. Lenka Levíčková z FA 

ČVUT z ateliéru doc. Ing. arch. Roma-

na Kouckého.

TEMATICKÝ OKRUH 

BYDLENÍ  S   BETONEM 

Diplomatická vila – 1. místo

autorka: Denisa Dolanská, 

3. r. FA ČVUT v Praze

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk 

Rothbauer

Autorská zpráva:

Vila se nachází v pražské Tróji, na po-

zemku, jehož jižní část výškově vyrov-

nává protipovodňový val. Vstup do do-
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mu je umístěn na severní straně po-

zemku, kde navazuje na komunika-

ci. Podél jižní a západní strany pozem-

ku vedou pěší cesty. Tímto směrem se 

otvírají výhledy na řeku Vltavu a Prahu. 

Území, na němž se pozemek nachá-

zí, navazuje na bývalou diplomatickou 

čtvrť. Plánuje se zde výstavba různých 

typů bydlení, včetně ubytování pro vel-

vyslance. (obr. 1)

Hodnocení poroty:

Návrh vyniká výtvarnou čistotou jak 

v  konceptu, tak ve výsledném řešení. 

Přepis předobrazu římské vily do žele-

zobetonové soudobé konstrukce je sa-

mozřejmý a elegantně nenásilný. Půdo-

rys osciluje mezi racionální kompozicí 

a ambicí reprezentovat, výraz je přitom 

civilní a  architektonicky samozřejmý. 

Jednoduchý miesovský kubus působí 

i svou geometrickou důsledností a čis-

totou. Náročnost technických detailů je 

vyvážena architektonickou podmíně-

ností a elegancí.

Dostavba objektů FA + FAVU 

na Údolní – 2. místo

autor: Bc. Ludvík Šimoník, 

6. r. FA VUT v Brně

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk 

Makovský

Autorská zpráva:

Areál je řešen v širším kontextu jako 

otevřený park, jehož náplní je mimo ji-

né prezentace výtvarných děl. Zelená 

plocha vytváří jasnou hranici mezi dvě-

ma urbanistickými strukturami a umož-

nuje tak jejich nenásilný přechod. Ten-

to přechod je dále dotvořen budovou 

Galerie architektury a výtvarného umě-

ní, která je situována k neřešené jižní 

hranici parcely na ulici Tvrdého. Nová 

budova galerie zakončuje urbanistic-

kou strukturu solitérní zástavby a sou-

časně vytváří novou kvalitu ve vztahu 

k parteru. Podobný princip je použit ta-

ké u nové budovy kolejí, které nahrazu-

jí stávající objekt na jihozápadní straně 

parcely. 

Hodnocení poroty:

Návrh prolínající se pozoruhodným způ-

sobem celým areálem s historickou 

kontroverzí, ale velice pozoruhodnou 

dostavbou budovy školství se vyzna-

čuje velkorysým doplněním bytových 

domů pro celý školní areál. Umístěním 

do klidnější části, orientací exponova-

ných průčelí do vnitrobloku se zahrad-

ními úpravami a dalšími podněty nabí-

zí k úvaze možnost, jak naložit s tímto 

typo logickým druhem. Vhodným rozčle-

něním hmoty do tří objemů citlivě nava-

zuje na okolní zástavbu. Architektonická 

čistota a kompoziční vyváženost působí 

velmi přesvědčivě, a přestože jsou zřej-

má východiska od mistra evropské ar-

chitektury, porota oceňuje přiměřenost 

jejich použití. Návrh je oceněn přes po-

zastavení poroty nad marginalitou tema-

tického zaměření – bydlení – vůči prav-

děpodobně jinému těžišti řešení celého 

projektu. (obr. 2)

Cell Plant Residence – 3. místo 

autorka: Bc. Katarína Hajšelová, 

Bc. Magdalena Obrusníková, 

5. r. FA VUT v Brně

vedoucí práce: Ing. arch. Jiří Marek

Autorská zpráva:

Hlavní prostorová kompozice je navr-

žena jako buněčná struktura složená 

z identických, konstrukčně oddělených 

jednotek. Každá buňka má, podobně 

jako ve světě přírody, svoje přesně de-

finované místo ve struktuře organismu. 

Pozice každé buňky definuje její iden-

titu a  nepostradatelnost. Výšková bu-

dova složená z buněk je usazená na 

zem na klidný horizontální objem par-

teru, který obsahuje komerční prosto-

ry, vstupní halu pro rezidenční komplex 

s uzavřeným prostorem pro bicykly ur-

čeným obyvatelům a podzemní podlaží 

sloužící pro parkování. (obr. 3)

Hodnocení poroty:

Porota ocenila odvážný architektonický 

koncept celulární architektury. Struktu-

rální charakter bytového domu umožňu-

je jedinečné prostorové zážitky a oživu-

je vzpomínku na strukturalismus konce 

60. let (strukturalismus – metabolismus), 

který ovšem rozvíjí dílčím způsobem. 

Pozoruhodné východisko z  buněk se 

nepromítlo do celkového přesvědčivého 

výsledného výrazu stavby. 
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TEMATICKÝ OKRUH 

VOLNÉ TÉMA

Městský sál ve Znojmě – 1. místo

autor: Michal Solár, 

3. r. BSP FA VUT v Brně

vedoucí práce: Ing. arch. Jan Hora

Autorská zpráva

Objekt je schematicky rozdělen na dvě 

hlavní části: větší multifunkční sál a men-

ší kongresový sál. Velkorysost objek-

tu je dotvořena zabstrahovaním klášter-

ní, tzv. rajské, zahrady spojující oba sá-

ly přes atrium. Pasáž na člověka působí 

také dominantně a nutí ho k pohybu do 

atria, foyer, venkovních reprezentačních 

prostor nebo samotných sálů. Objekt ja-

ko takový nedisponuje jasným předpro-

storem, město se propojuje přes pasáž 

s veřejnými reprezentačními prostory ve 

vnitrobloku. Výšková hierarchizace pro-

storu utváří obraz a transparentnost jed-

notlivých prostorů podle dané funkce. 

Příkladem použití je vstupní foyer, kde se 

rozlišují tři výškové úrovně. (obr. 4)

Hodnocení poroty:

Porota pozitivně vyhodnotila odvážný 

stereotomní princip návrhu. V něm sou-

těžící přináší kreace perforací základ-

ní hmoty, které svými akcenty smyslu-

plně reagují na veřejný prostor a vyjad-

řují až archetypální účel stavby, a  tím jí 

dávají význam. Přitom se nejedná pou-

ze o vnější výraz, ale tento princip pro-

stupuje všemi vnitřními částmi až do de-

tailu řešení interiéru. Aplikace probarve-

ného betonu je velmi vhodná a ve vý-

sledném působení přínosná. Finální for-

ma plastického tvarování ostění oblouků 

souzní s podstatou použitého materiálu.

Duchovní prostor – 2. místo 

autorka: Blanka Štuříková, 

3. r. BSP FA VUT v Brně

vedoucí práce: Ing. arch. Petra 

Žalmanová, Ph.D.

Autorská zpráva:

Prostory jsou vytvořeny pod úrovní ze-

mě pomocí betonových opěrných zdí 

nebo svahováním. Beton má světle še-

dý odstín a pórovitou strukturu, kterou 

využijí zejména popínavé rostliny. Di-

latační a technologické spáry jsou zá-

roveň estetickým prvkem rytmizujícím 

prostor. Finální prostor kužele s uříz-

nutou špicí je odvodněn prostřednic-

tvím vpusti v podlaze uprostřed toho-

to místa. V ostatních částech je od-

vodnění vyřešeno pomocí odvodňo-

vacích kanálků ukrytých v  dilatačních 

spárách mezi vodorovnou a svislou/

šikmou konstrukcí. (obr. 5)

Hodnocení poroty:

Až archetypálně působí navržený pro-

stor na lidské vnímání prostřednictvím 

hmoty a světla. Řada prostorových zážit-

ků nachází odezvu v použitém materiálu 

– betonu. Neobvyklý účel stavby je pre-

zentován přesvědčivě, až profesionálně.

A K T U A L I T Y  ❚  T O P I C A L  S U B J E C T S
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Beton v oblacích – 3. místo

autorka: Anette Husárová, 

3. r. BSP FA VUT v Brně

vedoucí práce: MgA. Jan 

Šebánek, Ph.D.

Autorská zpráva:

Inspirací pro návrh byl hyperbolický para-

boloid, na jehož principu je řešeno vnitřní 

uspořádání schodiště. Nedílnou součás-

tí vnitřního prostoru je hra světla a stínu. 

Zvláště při západu slunce dochází k prů-

chodu a lomům světelných paprsků skrz 

objekt a vytváří se tak výjimečná atmo-

sféra. Objekt je navržen i pro noční využi-

tí pomocí umělého osvětlení, které je sa-

mostatnou specifickou kapitolou řešení 

vnitřního prostoru. (obr. 6)

Nosná konstrukce schodišťových ra-

men s doplněnými mezipodestami je 

navržena jako monolitická železobeto-

nová desková konstrukce do celoploš-

ného bednění z pohledového betonu 

třídy PB3, s nosnou výztuží Ø  12 mm 

v obou směrech z oceli R 10505.

Hodnocení poroty:

Zajímavý názor na řešení dnes velmi 

častého druhu stavby – rozhledny/vě-

že. Monumentální sochařský přístup ke 

ztvárnění vertikální formy vhodně vyu-

žívá vlastností betonu. Kontrast vněj-

ší kubické geometrie a vnitřního sevře-

ného prostoru rotujícího po hyperbolic-

kém paraboloidu je výtvarně velmi silný. 

Prezentace návrhu však ne zcela pře-

svědčivě vypovídá o jeho potenciálu.

Most – ocenění za pozoruhodný 

podnět 

autorka: Lenka Levíčková, 

1. r. MSP FA ČVUT v Praze

vedoucí práce: doc. Ing. arch. Roman 

Koucký

Autorská zpráva:

Hlavním prvkem formujícím tělo mostu 

se stává oblouk. Ten vychází z tzv. „praž-

ského fragmentu“, tedy z faktu, že vět-

šina pražských mostů je obloukových. 

Dodává návrhu lehkost, která je podpo-

řena rozvětvením platforem, které pro-

stupují do řeky a nábřeží. V podmos-

tí vzniká „chrám“. „Chrám“ tvořený nos-

nou konstrukcí mostu s žebry vystupující 

z podmostí, kde se světlo láme a odrá-

ží na hladině řeky. Dodává tak smysl-

nost elegantní křivce mostu, jejíž pro-

porce je definovaná kružnicí o polomě-

ru koryta řeky.

Beton dodává mostu jednotu, vytváří ji 

po fyzické i pocitové stránce. Most vní-

máme jako jedno tělo. (obr. 7) 

Hodnocení poroty:

Návrh výtvarným způsobem pozoru-

hodně pracuje s tvaroslovím odpovída-

jícím využití železobetonového materiá-

lu až na hranici konstruktivní únosnosti. 

Přes výtvarnou nadsázku porota oce-

ňuje novátorské využití podnětu sko-

řepinových konstrukcí světových reali-

zací z poloviny 20. století. V návaznos-

ti na genia loci překračuje technicist-

ní východisko spojení dvou břehů po 

přímce jiným kreativním řešením mos-

tu jako věci výtvarné a časoprostorové. 

Vztah k inspiraci pražskými přemostě-

ními z historie, vztah k řece i rafinova-

ný vztah obou břehů jsou řešeny nápa-

ditým a tvůrčím způsobem. Most-láv-

ka je tak nejen technickým dílem, ale 

současně i architektonickou a krajinář-

skou kreací.

ZÁVĚR

Pomyslnou tečkou za celou akcí by-

lo slavnostní vyhlášení výsledků 7. lis-

topadu 2017 a předání cen oceněným 

soutěžícím v prostorách rektorátu VUT 

v  Brně s  doprovodnou výstavou pro-

jektů. Kultivované prostředí výstavního 

prostoru, radost soutěžících z  uděle-

ných ocenění a bohatá účast návštěv-

níků byly důkazem toho, že má smy-

sl tuto akci podporovat, a lze jen dou-

fat v pokračování soutěže v roce 2019. 

 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 

Fakulta architektury VUT v Brně

e-mail: petrickova@fa.vutbr.cz

A K T U A L I T Y  ❚  T O P I C A L  S U B J E C T S

Výstava projektů v prostorách 
rektorátu VUT v Brně

7a

7b

6a 6b


