
OBJEKT 2/200716

ZPRÁVY

12. ročník studentské soutěže
na mezinárodní úrovni 
Zajímavé zadání a vysoký počet přihlášených účastníků – to jsou tradiční atributy studentské soutěže, kterou spo-
lečnost Xella CZ vyhlásila již po dvanácté pro Českou republiku a po čtvrté na mezinárodní úrovni. Letošní zadání 
bylo obzvláště náročné. Jeho téma znělo „Zahrady Pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově, zakomponování nové 
výstavby do historické části městské památkové rezervace“. Nesnadný, ale inspirativní úkol nakonec řešilo 53 jed-
notlivců i týmů, studentů vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku i umění z České a Slovenské repub-
liky. Mezinárodní porota nakonec nejvíce ocenila návrh studentů Martina Rezka a Tomáše Stránského z Ateliéru 
ing. arch. Luboše Paty (Fakulta architektury ČVUT v Praze). Finální slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18. dubna 
2007 v rámci IBF v Brně.

Martin Rezek a Tomáš Stránský patří ke 
generaci mladých českých architektonických 
talentů. Jejich studie řešení zahrad, jejichž 
součástí je také internát, veřejné a spole-
čenské zařízení, přemostění Vltavy a úpravy 
prostoru Náplavky, zaujaly porotu zejména 
svojí kompozicí. Všechny výše jmenované 
prvky byly velmi citlivě včleněny do okolí 
a nenarušily výhledy směrem od centra k zahradám, ani od zahrad na 
neopakovatelné panoráma města. V detailu byly ohodnoceny jemná 
schematičnost vnitřních fasád, formální výraz lávky, vhodné umístění 
restaurace do oblouku řeky a zajímavý motiv vodní plochy na horní 
terase Náplavky. „V náročných očích odborné poroty nakonec rozhodly 
citlivá kompozice a ucelenost konceptu, kterými tato práce vynikala. I na 
dalších pracích však bylo znát, že úroveň zúčastněných je rok od roku vyš-

Nový katalog programu
POROTHERM DŮM poprvé s DVD
Program výstavby rodinného bydlení POROTHERM DŮM Wienerberger, 
jehož cílem je podporovat kvalitní výstavbu rodinných domů, vstoupil do 
pátého roku existence. Od doby jeho vzniku díky němu bydlí ve svém na 
pět set rodin. S novým katalogem přichází řada novinek. 

V pořadí již čtvrtý katalog programu PO-
ROTHERM DŮM přináší spolu s kvalitními 
projekty typových domů také mnohé novinky 
a vylepšení. U každého projektu stavebníci 
nyní naleznou i několik barevných vizual-
izací. 
K hlavním benefitům programu ovšem patří 
výstavba kompetentní stavební firmou či 
kontrola provedení stavby nezávislou kon-
trolní společností. Zcela výjimečná je nabídka 
v podobě garanční listiny na 250 tisíc korun 
pro investory, kteří uzavřeli smlouvu o dílo 
s některou ze stavebních firem v rámci pro-
gramu POROTHERM DŮM, a platí v případě 
vyhlášení konkurzu na majetek stavební 
firmy nebo likvidaci této firmy v průběhu 
výstavby domu. Významnou úsporu získají 

také stavebníci, kteří si vyberou přímo jeden 
z typových projektů; v tom případě obdrží 
projektovou dokumentaci zdarma. 
Všichni, kdo si nový katalog objednají, získají 
zdarma dva bonusy. V Příručce pro investora 
naleznou dostatek informací o tom, co při 
stavbě pohlídat. Úplnou novinku představuje 
DVD Váš nový domov. Je nejen průvodcem 
po všech fázích výstavby, od projektové 
dokumentace až po samotnou realizaci, 
ale zahrnuje i instruktážní video Zdění 
z broušených cihel POROTHERM CB a kom-
pletní seznámení s tímto stavebním systémem. 
Dalšího pomocníka získají ti, kdo se skutečně 
rozhodnou začít s tímto programem stavět. 
Unikátní šanon Průvodce stavebními postupy 
je určen stavebníkům a zejména jejich staveb-

nímu dozoru. Publikace detailně seznamuje 
se všemi výrobky i doporučenými technologi-
emi a pomáhá při kontrole výstavby. Program 
tak důsledně naplňuje motto: POROTHERM 
DŮM Vám pomáhá bydlet! Lze vybírat ze 
dvou možností – stavby domu „na klíč“, 
nebo dokončení hrubé stavby s možností 
pozdějšího doplnění smlouvy na dům „na 
klíč“. 
Vznik programu iniciovala společnost Wie-
nerberger cihlářský průmysl a podílejí se na 
něm i další významné partnerské společnosti 
z oblasti stavebnictví. Další informace na-
leznete na: www.porothermDUM.cz

ší. Jako vyhlašovatele nás vážnost, s jakou 
účastníci soutěž berou, velmi těší a povzbu-
zuje v dalších aktivitách podobného rázu,“ 
říká PaedDr. Hana Šimánová, odpovědná 
za organizaci soutěže ve firmě Xella CZ.

Kritéria hodnocení
Hlavní váhu v hodnocení měla invence 

a nosnost myšlenky návrhu. Rozhodovalo také urbanistické řešení zvo-
lené lokality, kontext historického prostředí Českého Krumlova, kvalita 
architektonického a dispozičního řešení, úroveň grafického zpracování 
a míra uplatnění stavebního systému YTONG. Oceněny byly tři nejlepší 
práce částkami v hodnotě 1000, 500 a 200 eur. Další tři zajímavé práce 
obdrží odměnu – věcný dar v hodnotě 150 eur.
www.xella.cz


