INFO

STRECHY 2019

Přehlídka stavebních řemesel na veletrhu FOR ARCH

Cech strechárov Slovenska pripravuje už 26. bratislavské sympózium STRECHY 2019, ktoré sa
bude konať 19. a 20. novembra
v hoteli Bratislava. Hlavnou témou tohto medzinárodného odborného stretnutia sú Príklady
kvalitných striech. Cieľom tejto významnej od-

Na 60 učňů z 24 učilišť z celé republiky se ve dnech 17. až 20. září sešlo na veletrhu FOR ARCH v hale
číslo 6. Podle Davida Šurmaje z ABF, a. s., zde probíhal 23. ročník soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout práci budoucích zedníků, truhlářů, kameníků a kamenosochařů. Mladí pokrývači a klempíři zde měli workschop a topenáři, obkladači a instalatéři se
účastnili praktických ukázek.
Text a foto: Mgr. Anna Vidiševská

Na sympózium je možné sa prihlásiť
do 11. 11. 2019.
borné akcie je poukázať na príklady kvalitných
striech budov s uplatnením najnovších poznatkov
spoľahlivých riešení v oblasti správneho technického návrhu, výberu optimálneho materiálu
a profesionálnej realizácie a tiež prepojenie poznatkov teórie s praxou v náročnom procese konštrukcií striech budov.
V rámci akcie sa uskutoční vyhlásenie víťazov súťaže členov Cechu strechárov Slovenska
STRECHA ROKA 2019.
Odborným garantom sympózia, na ktorom vystúpi rad odborníkov, je Ing. Eduard Jamrich,
predseda Cechu strechárov Slovenska.
Viac na www.cechstrecharov.sk.

Stavebná a prostorová akustika
Odborná konferencia Stavebná a prostorová
akustika – mýty a fakty sa uskuteční 15. októbera
v Galérii Nedbalka v Bratislave. V programe vystúpia významní odborníci z Holandska, Rakúska
a Slovenska. Cieľom podujatia je šíriť osvetu
o význame a správnom návrhu priestorov z hľadiska akustiky.

Den otevřených dřevostaveb
V sobotu 5. října se koná 6. ročník akce s názvem
Den otevřených dřevostaveb.
Image by Kirk Fisher from Pixabay
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ARCHITEKT ROKU 2019
Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cenu Architekt roku 2019, získal
přední český architekt Stanislav Fiala, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb. Čestné uznání poroty obdržela Jana Kostelecká, která v roce 2007 zorganizovala v Čechách první Pecha
Kucha Night a více než pět let vydává publikace zaměřené na architekturu a design.
Slavnostní vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku soutěže proběhlo 10. září 2019 v prostorách
Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze, kde byl představen laureát Ceny Prométheus cti ČR 2019 Ondřej Halla, jenž toto ocenění obdržel za práci nazvanou Mikroklima bazénových hal. Poté byly představeny nejlepší návrhy mladých architektů do 33 let, kteří se zúčastnili soutěže Young Architect Award 2019. Titul CEMEX Young Architect Award 2019 obdrželi Anna Svobodová
a Ondřej Blaha za návrh Nájemního domu v Karlíně. Cena Josefa Hlávky, jíž se snaží nadace Nadání
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových už sto let podporovat vědu a vzdělávání, byla udělena Barboře
Červeňové rovněž za návrh Nájemního domu v Karlíně. Tématem příštího ročníku soutěže YAA bude
zelená architektura ve městech.
Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci, které bylo předáno architektovi
a urbanistovi Milanu Košařovi za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta.
Vyhlašovatel soutěže Architekt roku: ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH.
Vyhlašovatelé soutěže Architekt obci: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a časopis Moderní obec.
Více informací o soutěži Architekt roku 2019: www.architektroku.cz
Více informací o soutěži Young Architect Award 2019 - http://yaa.cz

