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Odstartoval další ročník středoškolské Soutěže 
o nejlepší projekt společnosti Wienerberger

každý obor potřebuje ke své úspěšné bu-
doucnosti mladou krev, která přináší nové 

nápady a zároveň udrží tradici. Právě proto letos 
již po jedenácté vyhlašuje společnost Wienerber-
ger Soutěž o nejlepší projekt, která významně 
podporuje růst nové generace odborníků půso-
bících v oblasti architektury a stavebnictví. Sou-
těž je určena studentům 3. a 4. ročníků střed-
ních průmyslových škol stavebních, kteří díky 
ní mimo jiné dostávají příležitost porovnat své 
dovednosti se svými vrstevníky z celé republiky, 
a v případě úspěchu jsou za své úsilí také finanč-
ně odměněni.

Studenti 3. ročníků mohou své návrhy při-
hlásit do kategorie Projekt rodinného domu, 
studenti 4. ročníků pak do kategorie Projekt 
občanské a bytové stavby. Dále se pak v obou 
kategoriích mohou zúčastnit speciálního ocenění 
– nejlepší projekt s použitím produktů znač-
ky Tondach. termíny pro přihlášení do soutěže 
a odevzdání soutěžních prací jsou 24. 4. 2020 
pro kategorii projekt občanské a bytové stavby 
a 15. 5. 2020 pro kategorii projekt rodinného 
domu.

klání opět probíhá ve dvou kolech. V prvním, 
školním vyberou zástupci společnosti Wiener-

berger společně s pověřenou osobou každé 
zúčastněné školy tři nejlepší práce z dané školy 
v obou soutěžních kategoriích a také jeden nej-
lepší projekt s použitím produktů značky ton-
dach, rovněž v každé soutěžní kategorii. Všech-
ny práce oceněné v prvním kole automaticky 
postupují do kola druhého, celostátního. Jejich 
hodnocením se zabývá odborná porota složená 
z odborníků společnosti Wienerberger, nezá-
vislého experta v oboru stavebnictví a zástupců 
mediálních partnerů soutěže. Porota vybere tři 
vítězné práce z návrhů rodinných domů, další 
tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby 
a rovněž jednu vítěznou práci s použitím pro-
duktů značky tondach v každé soutěžní kate-
gorii.

„Troufám si říct, že do druhé dekády konání 
soutěže vstupujeme optimisticky. Loňský ju-
bilejní ročník byl velmi úspěšný, hlavně co do 
počtu přihlášených škol. To je pro nás jasným 
signálem, že je o tuto naši aktivitu zájem a má 
tedy smysl v této iniciativě pokračovat. Naším 
hlavním cílem zůstává podporovat studenty 
středních průmyslových škol stavebních, rozvíjet 
jejich technické myšlení a aplikovat teoretické 
poznatky do praxe. Tím podporujeme stavební 

obory jako takové a spojujeme je s praktickou 
stránkou, připravujeme je na budoucí výkon 
povolání při práci s našimi výrobky. Letos se při 
hodnocení opět zaměříme hlavně na technic-
kou a grafickou úroveň dokumentace, celkové 
prostorové a funkční řešení stavby, originalitu 
stavebně-technického řešení a v neposlední řa-
dě na rozsah využití našich výrobků,“ komentuje 
budoucnost autor soutěže a zároveň člen od-
borné poroty za Wienerberger ing. ivo Petrášek.

Pro mladé architekty či projektanty, jejichž 
práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou při-
praveny zajímavé finanční odměny. Ve školním 
kole získají při umístění v rámci své školy na 
1. místě 1500 kč, na 2. místě 1000 kč a na 3. 
místě 500 kč. Úspěšní autoři vybraní v rámci 
ocenění v kategorii skládaný střešní plášť ton-
dach získají 1.000 kč. V celostátním kole obdrží 
výherci za 1. místo 10 000 kč, za 2. místo 5000 
kč, za 3. místo 3000 kč a za vybrané projekty 
v rámci ocenění tondach 5000 kč. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků finále soutěže proběhne 
v rámci veletrhu FOR ARCH 2020 v expozici 
Wienerberger.

Přihláška, pravidla soutěže a veškeré po-
třebné informace jsou k dispozici na stránkách  
https://www.wienerberger.cz/o-nas-a-kontakty/
spoluprace/souteze-a-partnerstvi/soutez-o-nej-
lepsi-projekt.html.
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Stavba roku 2020 otevřela přihlášky

ABF – Nadace pro rozvoj architektury a sta-
vitelství otevřela přihlášky již 28. ročníku 

tradiční celorepublikové soutěžní přehlídky to-
ho nejlepšího, co se událo ve stavebnictví a ar-
chitektuře. Vypisovateli jsou Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství, která je zároveň hlav-
ním organizátorem soutěže, dále Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Česká komora autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Přihla-
šovat se je možné do 10. června 2020. Přihlášky 
a podmínky soutěže najdete na www.stavbaro-
ku.cz. Stavby budou po uzavření přihlášek zve-
řejněny na webu soutěže dle pořadí doručených 
přihlášek.

Odborná porota, ve spolupráci se Sborem 
expertů, v rámci hodnocení navštíví všechny 
přihlášené stavby v České republice. tím je 
Stavba roku naprosto jedinečnou a výjimečnou 
soutěžní přehlídkou. Porota uděluje zpravidla 
15 nominací na titul Stavba roku a pět titulů 
Stavba roku. Bude uděleno též několik zvlášt-
ních cen, včetně cen partnerů a Ceny veřejnos-

ti. Odborná porota věnuje velkou pozornost, 
kromě celkového konceptu, významu architek-
tonického a stavebního řešení, také použitým 
technologiím, technickému a materiálovému 
řešení, nejrůznějším specifickým parametrům 
i vlastní realizaci stavby, včetně provedení jed-
notlivých detailů. Zároveň s porotou všechny 
stavby navštíví také filmový štáb, který natočí 
filmové dokumenty jednotlivých přihlášených 
staveb.

Stavba roku nemá kategorie. Přihlásit je 
možné všechny realizované nové i rekonstru-
ované stavby nejrůznějších typologií, realizace 
úprav veřejného prostoru, úpravy krajiny a také 
inženýrské a dopravní stavby a všechna další 
specifická stavební díla dokončená a uvedená 
do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do 
konce května roku 2020, která zároveň nebyla 
do celostátní přehlídky Stavby roku dosud při-
hlášena a jsou realizovaná na území ČR nebo 
i v zahraničí při dodržení a splnění soutěžních 
podmínek. V případě realizace v zahraničí musí 
být investor, zpracovatel projektu nebo doda-

vatel stavby nebo její části, případně dodavatel 
materiálů nebo konstrukčního řešení, z České 
republiky.

Nominace budou slavnostně vyhlášeny 
v pondělí 7. září 2020 v Dopravní hale Národ-
ního technického muzea v Praze a slavnostní 
vyhlášení následně proběhne na galavečeru ve 
čtvrtek 15. října 2020 tradičně v Betlémské kap-
li v Praze. kromě ocenění Stavba roku 2020 se 
bude udělovat i ocenění v soutěžích Zahraniční 
stavba roku 2020 a urbanistický projekt roku 
2020.
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