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betOn a architektura
Interní	ideová	architektonická	soutěž	pro	studenty	Fakulty	
architektury	Vysokého	učení	technického	v	Brně.





Z	historie	architektury	je	známo,	že	směs	vápna,	cihelné	mouč-
ky	a	sopečné	půdy	se	na	území	dnešního	Turecka	používala	na	
stavění	cihelných	stěn	již	před	čtrnácti	tisíci	lety.	Přípravu	kva-
litní	 látky	umožnilo	 využívání	 surovin	 spjatých	 s	 vulkanickou	
činností	Země.	Sopečný	prach	se	na	dlouhá	staletí	stal	zákla-
dem	pro	výrobu	pojiva,	které	se	později	nazývalo	cement.	
Další	použití	materiálu	podobného	dnešnímu	betonu,	je	spo-
jováno	s	obdobím	3600	let	př.	n.	l.	Při	návštěvě	Egypta	poznal	
Plinius starší	(1.	stol.	n.	l.),	že	sloupy	některých	starých	staveb	
nejsou	 z	 přírodní	 suroviny,	 nýbrž	 z	 jemu	 tehdy	 neznámého	
materiálu,	který	nazval	umělým	kamenem.	Schopnost	stavět	
jako	Egypťané	prokázali	 také	Etruskové	(8.	stol.	př.	n.	 l.	až	4.	
př.	n.	l.).	Ze	směsi	vápence	a	vody,	do	které	přidali	prach	zvaný	
puzzuolana,	vytvořili	látku	připomínající	tvrdé	a	pevné	horni-
ny.	Říman	Vitruvius	 (1.	 stol.	 př.	n.	 l.)	 ve	 svém	slavném	spise	
nazvaném	„Deset	knih	o	architektuře“	hovoří	o	materiálu	ze	
sopečného	tufu,	který	smíchán	s	vápnem	tvrdne	i	pod	vodou.	
V	 Římě	 byla	 takto	 připravená	 směs	 snad	 poprvé	 použita	 ve	
větší	míře	na	výstavbu	skladů	v	přístavu	na	Tibeře	(kolem	roku	
197	př.	n.	 l.).	Další	mimořádnou	stavbou,	na	které	byl	použit	
beton,	byl	amfiteátr	v	centru	věčného	města	nazývaný	Kolose-
um	(70	až	80	n.	l.).	Jedinečným	a	dodnes	obdivovaným	staveb-
ním	dílem	vytvořeným	z	lehkého	betonu	je	římský	Pantheon	
(z	let	120	až	124	n.	l.).	Při	výstavbě	Caracallových	lázní	se	děla-
ly	pokusy	s	vyztužováním	betonu	bronzovými	nebo	železnými	
tyčemi	(kolem	roku	212	n.	l.).	Se	zánikem	Říma	se	však	recep-
tury	na	přípravu	betonové	směsi	ztratily	a	získané	stavitelské	
dovednosti	se	dále	nerozvíjely.
Středověcí	 stavitelé	 pak	měli	 velké	 starosti	 s	 výstavbou	 roz-
měrných	 staveb.	 Řešili	 je	 nejrůznějšími	 způsoby,	 v	 nichž	 se	
nevyhnuli	 poněkud	až	úsměvným	postupům,	 když	například	
na	 výstavbu	 chrámu	 sv.	 Štěpána	ve	Vídni	bylo	do	malty	při-
léváno	víno	a	v	Praze	při	výstavbě	Karlova	mostu	zase	známá	
vajíčka.	Na	římské	zkušenosti	bylo	navázáno	teprve	v	16.	sto-
letí,	kdy	Holanďané	znovu	objevili,	že	malta	s	přídavkem	tufu	
nebo	pemzy	zlepší	vlastnosti	konstrukcí.	Znalosti	se	pozvolna	
rozvíjely	do	té	míry,	že	v	roce	1774	mohl	být	beton	použit	na	

konstrukce	 základů	 Eddystonského	 majáku,	 umístěném	 na	
nebezpečném	skalisku	v	Lamanšském	průlivu.	Přestože	s	vy-
ztužováním	betonu	získali	zkušenosti	již	římští	stavitelé,	je	za	
vynálezce	železobetonu	označován	francouzský	zahradník	Jo-
seph Monier	(1823-1906),	který	v	roce	1867	získal	patent	na	
vyztužení	betonové	nádoby	a	nádrže	drátěnou	sítí.	V	USA	byl	
roku	1873	postaven	patrový	betonový	obytný	dům.	Patent	pro	
výrobu	dílců	z	předpjatého	betonu	pochází	z	roku	1888	a	je	od	
Němce	W. Döhringa.	Na	přelomu	19.	a	20.	století	se	o	rozšíření	
železobetonu	zasloužil	především	fenomenální	Francouz	Fran-
cois Hennebique	(1842-1921).
Současná	stavební	výroba	je	velmi	pestrá.	Využívá	klasických	
materiálů	jako	je	stavební	keramika,	kámen,	kov,	sklo	a	zvláš-
tě	v	poslední	době	ve	velké	míře	dřevo.	Přes	značnou	diver-
zifikaci	dalších	materiálů,	však	beton	zastává	zcela	mimořád-
nou	pozici.	Po	letech	vývoje	se	stal	rozšířeným,	spolehlivým	a	
v	podstatě	nepostradatelným	stavebním	produktem.	Svědčí	o	
tom	skutečnost,	že	v	současnosti	ve	vyspělých	zemích	celého	
světa	představuje	dvě	třetiny	spotřeby	veškerých	stavebních	
materiálů.
Podpora	architektů	ze	strany	podniků	a	společností,	které	jsou	
producenty	cementu,	 je	všeobecně	známá.	Například	v	roce	
2004	se	uskutečnila	celostátní	veřejná	architektonická	a	kon-
strukční	 soutěž	„Betonový	dům“.	Zapojilo	se	do	ní	70	autor-
ských	týmů,	od	nichž	22	návrhů	bylo	publikováno	v	katalogu.	
Na	tuto	skutečnost	bylo	navázáno	v	roce	2011.
Pro	mladého	 architekta	 –	 studenta,	 je	 beton	 nesmírně	 zají-
mavým	materiálem,	který	mu	dovoluje	realizovat	jeho	tvůrčí	
představy.	Proto	se	pro	něj	stalo	velmi	podnětné	a	inspirativní,	
když	po	dohodě	vedení	FA	VUT	v	Brně	s	Výzkumným	ústavem	
maltovin	Praha,	 s.r.o.,	 zastoupeném	 Ing.	Milenou	Paříkovou,	
jednatelkou	 společnosti	 a	 výkonným	 tajemníkem	 Svazu	 vý-
robců	 cementu	 ČR	 Ing.	 Janem	Gemrichem,	 došlo	 k	 vypsání	
interní	ideové	studentské	soutěže	nazvané	„Beton	v	architek-
tuře“.	Týkala	se	studentů	Fakulty	architektury	Vysokého	učení	
technického	 v	Brně.	 Zúčastnilo	 se	 jí	 24	projektů,	 které	hod-
notila	odborná	porota	pracující	pod	vedením	prof.	 Ing.	arch.	

slOvO úvOdem

Fakulta architektury Vysokého učení technického V Brně
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Petra	 Pelčáka.	 V	 soutěži,	 ve	 které	 nebyla	 předepsaná	 žádná	
typologická	kategorie,	mohli	studenti	prokázat	své	schopnos-
ti.	V	návrzích	se	pouze	sledovalo,	aby	v	nich	byl	v	podstatné	
míře	použit	beton.	Nachází	se	zde	budovy	od	komorního	roz-
sahu,	jako	je	kaple,	až	po	rozsáhlé	projekty.	Z	nich	v	několika	
návrzích	upoutávají	především	objekty	 studentského	centra,	
které	se	v	roce	2011	staly	obsahem	bakalářské	práce.	Některé	
do	soutěže	zapojené	práce	vyšly	ze	zadání	v	předmětu	Ateliér	
architektonické	 tvorby.	Byly	však	 i	 takové,	které	studenti	vy-
tvořili	speciálně	pro	účely	této	soutěže.	
Soutěž	si	vytkla	za	cíl	také	to,	aby	práce	dostaly	veřejnou	pub-
licitu.	V	galerii	FA	VUT	v	Brně	byly	za	značného	zájmu	studentů	

a	odborné	veřejnosti	vystaveny.	Zveřejnění	se	uskutečnilo	také	
prostřednictvím	elektronických	médií.	Díky	péči	člena	poroty	
Ing.	 arch.	 Jiřího	 Šrámka	 z	 čížkovického	 Lafarge	 cement	 a.s.	
byla	soutěž	publikována	v	časopisech	Lafarge	Cement	Journal	
(č.2/2011)	 a	ČC	Kontakt	 (č.	 96,	 červen	2011).	 Jako	veřejnou	
prezentaci	je	potřeba	chápat	i	tento	katalog.	Při	jeho	koncipo-
vání	nebyl	vytvářen	výběr,	který	by	některé	práce	zcela	vylou-
čil.	Všechny	došly	publikování.	Větší	plocha	však	byla	věnová-
na	těm,	které	získaly	ceny	nebo	prokázaly	vyšší	kvalitu.	

Josef Chybík
děkan	FA	VUT	v	Brně

ocenění	studenti,	zleva	doprava:	Kateřina	Dvořáková,	Dagmar	Vašáková,	Andrej	Turčan,	Jiří	Richter,		Táňa	Sojáková, 
Josef	Chybík	(děkan	FA)	a	Petr	Pelčák	(předseda	poroty)	/	foto	J.	Gemrich
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Svaz	 výrobců	 cementu	České	 republiky	 byl	 založen	 v	 roce	2002	 jako	
samostatný	svaz	po	desetileté	spolupráci	s	vápenickou	obcí	v	rámci	dří-
vějšího	Svazu	výrobců	cementu	a	vápna.	Od	roku	1993	jsou	cementáři	
rovněž	členy	evropské	asociace	výrobců	cementu	Cembureau,	odkud	
čerpají	zkušenosti	cementářských	výrobců	z	celé	Evropy.
Výrobní	 základna	 je	 trvale	modernizována	 a	mimo	 jiné	 směřuje	 vý-
znamně	i	do	ochrany	životního	prostředí.	Důsledky	těchto	cílevědomě	
orientovaných	aktivit	se	velmi	intenzivně	projevují	v	dramatickém	sní-
žení	jak	prašných,	tak	i	plynných	emisí.	V	posledním	desetiletí	cemen-
tárny	snížily	své	prašné	emise	o	95%,	emise	oxidů	síry	o	75%	a	oxidů	
dusíku	o	50%.	Využíváním	paliv	s	obsahem	biomasy	se	dosahuje	úspor	
v	oblasti	emisí	CO₂.	Málokterý	výrobní	obor	se	může	prokázat	těmito	
ekologickými	výsledky.	Proto	se	Svaz	výrobců	cementu	ČR	oprávněně	
domnívá,	že	výroba	cementu	a	uplatnění	v	betonu	je	navýsost	ekolo-
gický	proces	 výroby	materiálu,	 který	 je	 k	 dispozici	 nejen	 stavbařům,	
projektantům,	ale	i	umělcům.	Jeho	estetické	použití,	krása	a	podoba	je	
vždy	v	lidských	rukou.
V	 letech	2002-2003	byl	Svaz	výrobců	cementu	ČR	společně	s	Českou	
komorou	architektů	a	Výzkumným	ústavem	maltovin	Praha,	s.r.o.,	po-
řadatelem	architektonické	soutěže	Betonový	dům,	která	měla	vynika-
jící	ohlas	mezi	architekty	a	projektanty.	V	roce	2005	byl	 jedním	z	or-
ganizátorů	sochařského	sympozia	v	betonu.	V	roce	2011	byl	společně	
s	Fakultou	architektury	VUT	v	Brně	a	Výzkumným	ústavem	Praha,	s.r.o.,	
vyhlašovatelem	studentské	architektonické	soutěže	Beton	a	architek-
tura.
Ing.	Jan	Gemrich

sVaz VýroBců cementu české repuBliky
Výzkumný	ústav	maltovin	Praha,	s.r.o.	se	zabývá	vý-
zkumem,	vývojem	a	zkušebnictvím	v	oblasti	cemen-
tu,	 vápna,	 vápenců,	 betonu,	malt	 a	 omítek,	 sádry,	
sádrovců,	popílků,	strusek	a	dalších	hydraulických	a	
vzdušných	pojiv	a	maltovin.
	Ústav	 řeší	 technologické,	 ekologické,	 legislativní	 a	
normalizační	zakázky	v	uvedených	oblastech	a	zabý-
vá	 se	 přípravou	 evropských	 a	 českých	 technických	
norem.
	Ústav	se	podílí	na	přípravě	environmentální	legisla-
tivy	v	rámci	ČR	i	EU	a	na	problematice	monitoringu	
a	reportingu	emisí	skleníkových	plynů,	včetně	stano-
vování	podílu	biomasového	uhlíku	v	palivech.
V	rámci	ústavu	působí	 specializovaná	akreditovaná	
laboratoř.	
Ústav	pořádá	odborné	kurzy	a	školení,	provádí	mar-
ketingové	průzkumy	a	vytváří	podmínky	pro	zlepšo-
vání	služeb	v	průmyslu	stavebních	hmot.	
V	rámci	propagace	cementu	a		betonu,	se	Výzkumný	
ústav	podílel	 	 například	na	organizaci	 Sochařského	
sympozia	v	betonu	a		architektonických	soutěží	Be-
tonový	dům	a		právě	této		soutěže	Beton	a	architek-
tura.	Byli	bychom	rádi,	aby	se	tato	soutěž	stala	tra-
dicí	a	my	si	tak	mohli	říci,	že	se	první	ročník	opravdu	
povedl.
Ing.	Milena	Paříková

Výzkumný ústaV maltoVin praha

vernisáž	výstavy	/	foto	J.	Gemrich



07

Krátce	po	deváté	hodině	dopolední	členy	poroty,	kteří	k	hod-
nocení	soutěžních	návrhů	zasedli	v	následujícím	složení	–	Ing.	
Milena	Paříková,	Mgr.	Adéla	Klabačková,	prof.	 Ing.	arch.	Petr	
Pelčák,	 doc.	 Ing.arch.	 Hana	Urbášková,	 Ph.D.,	 doc.	 Ing.arch.	
Zdeněk	Makovský,	Ing.arch.	Jiří	Šrámek	–	přivítal	děkan	fakulty	
architektury	doc.	Ing.	Josef	Chybík,	CSc.	a	seznámil	je	se	sou-
těžními	podmínkami.
Poté	porota	zahájila	svou	práci	a	v	úvodu	všemi	hlasy	zvolila	za	
předsedu	prof.	Ing.	arch.	Petra	Pelčáka.	Následně	byla	porota	
přezkušovatelem	návrhů,	Ing.	arch.	Davidem	Křečkem,	sezná-
mena	 s	 počtem	 soutěžních	 prací.	 Všechny	 návrhy	 byly	 pře-
zkoušeny	bez	připomínek.	Celkem	bylo	předloženo	24	prací.
Krátce	před	desátou	hodinou	byla	ukončena	diskuse	a	hlaso-
vání	o	postupujících	do	2.	kola.	Do	druhého	kola	postupovaly	
návrhy,	které	získaly	více	než	jeden	hlas.	Bylo	to	těchto	10	ná-
vrhů:	č.10,	č.11,	č.12,	č.15,	č.16,	č.18,	č.21,	č.22,	č.30	a	č.33.
Před	půl	desátou	byla	ukončena	diskuse	a	hlasování	o	postu-
pujících	do	3.	 kola.	Do	něj	postupovaly	návrhy,	 které	 získaly	
více	než	dva	hlasy.	Bylo	to	následně	uvedených	5	soutěžních	

prací:	č.10,	č.12,	č.15,	č.16	a	č.18
V	10:25	šla	práce	poroty	pomalu	do	finále	a	byla	zahájena	dis-
kuse	nad	rozdělením	jednotlivých	cen.	Hlasování	jednoznačně	
určilo	1.	cenu	(návrh	č.	12),	vyřazen	byl	návrh	č.	15.	Následně	
proběhla	diskuse	a	hlasování	o	pořadí	návrhů	na	dalších	mís-
tech.	Výsledkem	této	diskuse	bylo	udělit	2.	cenu	návrhu	č.	16,	
třetí	cenu	návrhu	č.	18	a	odměnu	návrhu	č.	10.	
Krátce	před	jedenáctou	hodinou	dopolední	proběhlo	závěreč-
né	hlasování,	které	potvrdilo	definitivní	rozdělení	cen:
1.	cena	–	návrh	č.	12
2.	cena	–	návrh	č.	16
3.	cena	–	návrh	č.	18
odměna	–	návrh	č.	10
Práce	poroty	po	dokončeném	hodnocení	 oceněných	návrhů	
byla	ukončena	před	dvanáctou	hodinou,	následovalo	otevření	
obálek	a	zveřejnění	autorů	oceněných	návrhů.
Ing.	Vítězslav	Nový
sekretář	soutěže

porota

hodnocení porotou

zasedání	poroty,	zleva:	Adéla	Klabačková,	Jiří	Šrámek,	Hana	Urbášková,	Petr	Pelčák, 
v	pozadí:	Zdeněk	Makovský,	Milena	Paříková	/	foto	J.	Chybík



1. cena

autor:	Bc.	Táňa	Sojáková
vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Pavel	Jura

res puBlica: panenská Věc Veřejná
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dostaVBa magistrátu města Brna

Z autorské zprávy:
Navržená	budova	reaguje	na	urbánní	sou-
vislosti	a	vychází	z	měřítka	sousední	Nové	
radnice.	 Hlavní	 vstup	 je	 umístěn	 naproti	
průchodu	z	ulice	Veselá	z	centra	města.
Budova	 vychází	 z	 principu	 bloku.	 Reakcí	
na	výškové	úrovně	okolí	je	vytvoření	dvou	
atrií,	která	tvoří	kvalitativně	různé	prosto-
ry.	Spodní	atrium,	kde	 je	hlavní	vchod,	 je	
zastřešené	a	jeho	přízemní	patro	je	převý-
šené.	Druhé	atrium	je	otevřené.	Oba	tyto	
prostory	jsou	horizontálně	propojeny	a	bu-
dova	je	tak	naskrz	průchozí.
Spodní	 patro	 je	 určeno	 ke	 komerčnímu	
využití,	 které	 oživuje	 městský	 parter.	 Ve	
druhém	atriu	se	nachází	kavárna	a	galerie,	
které	tvoří	“společenskou	zónu”.
Další	patra	budovy	jsou	vyhrazena	magist-
rátu.	Typologie	pater	odpovídá	předpoklá-
dané	 frekvenci	návštěvnosti.	Ve	 spodních	
patrech	 jsou	umístěny	především	přepáž-

ková	pracoviště	a	v	horních	jednotlivé	kan-
celáře	odborů.	Napojení	na	Novou	radnici	
je	umožněno	pouze	přes	chodbu	v	3.	NP,	
důvodem	je	rozdílná	výška	pater	obou	bu-
dov.

Hodnocení poroty:
Návrh	urbanisticky	adekvátně	řeší	složitou	
situaci.	Svým	měřítkem	vhodně	reaguje	na	
okolní	zástavbu	tvořenou	směsicí	historic-
kých	a	moderních	objektů.
Prostorové	i	provozní	řešení	stavby	je	dob-
ré.	Betonová	fasáda	domu	s	jednoduchými	
okenními	otvory	svojí	civilností	přiměřeně	
vyjadřuje	 význam	 městské	 samosprávy,	
pro	kterou	je	navržena.
Beton	 jako	 stavební	materiál	 je	 v	 návrhu	
využit	velmi	kultivovaným	způsobem	–	stá-
vá	se	symbolem	jednoduchosti,	pravdivos-
ti	a	šetrnosti,	se	kterou	by	naše	obce	měly	
být	spravovány.

SITUACE

HOTEL CONTINENTAL

O

VJALTA

NOVÁ RADNICE

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUSEUM

MAGISTRÁT
MĚSTA BRNA

STŘEDNÍ ŠKOLA 
UMĚNÍ A ŘEMESEL

Panenská

Dominikánské nám.

Husova



2. cena

autor:	Bc.	Jiří	Richter
vedoucí	práce:	doc.	Ing.	arch.	Karel	Havliš

kaplička

podélné	řezy,	3D	schéma

příčný	řez systémový	detail,	pohled	zezadu



10 - 11

Hodnocení poroty:
Koncept	předložené	kapličky	 vychází	 z	 konstrukčních	a	 výrazově	estetických	možností	 litého	pohledového	betonu.	 Ideou	návrhu	
je	snaha	o	vytvoření	kontinuálního	prostoru,	který	svým	transcendentním	charakterem	bude	jistě	vyhovovat	náboženskému	cítění	
člověka	vstupujícího	do	kaple.	Kladně	lze	hodnotit	univerzálnost	urbanistického	začlenění	i	poměrně	snadnou	realizovatelnost	při	
nízkých	nákladech.

Z autorské zprávy:
Kaple	je	součástí	krajiny.	Je	součástí	kultivace	přírody.	Bývá	umístěna	na	významném	místě	v	krajině.	Kaple	je	totiž	jedna	z	mála	sta-
veb,	kde	exteriér	je	důležitější	než	interiér.	Navazuje	tak	na	typologii	řeckých	a	římských	chrámů.	Tvar	mé	kaple	vychází	ze	symbolů.	
Symbol	domu,	jako	lidského	obydlí	v	krajině.	A	symbol	trojúhelníku,	jako	symbol	božství	a	trojjedinosti	Boha	(Otec,	Syn	a	Duch	svatý).	
Dům	se	obrací	do	krajiny,	zatím	co	trojúhelník	směřuje	náš	pohled	k	nebi.
Konstrukčně	se	jedná	o	železobetonový	stěnový	systém,	který	přechází	do	skořepiny	z	parabolické	hyperboly,	která	přechází	zpět	do	
stěnového	systému.



3. cena

autor:	Andrej	Turčan
vedoucí	práce:	Ing.	arch.	David	Mikulášek

1 + 1 = 3
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Hodnocení poroty:
Objekt	je	ztvárněn	jednoduchou	formou,	která	vhodně	doplňuje	
stávající	 historickou	 zástavbu.	 Dispoziční	 řešení	 plně	 odpovídá	
danému	účelu	i	charakteru	uživatelů,	striktně	odděluje	klidové	
a	společenské	části.
Vhodně	 je	 použit	 malorozponový	 monolitický	 železobetono-
vý	konstrukční	 stěnový	 systém,	který	dává	možnost	 co	nejvíce	
otevřít	uliční	fasádu	při	zachování	pravidelného	rastru.	Drobnou	
nevýhodou	může	být	řešení	boční	odvětrávané	fasády	se	zavě-
šenými	panely.

studentské Bydlení, BratislaVská ulice, Brno



odměna

sVitaVa riVer apartments
autor:	Bc.	Kateřina	Dvořáková	a	Bc.	Dagmar	Vašáková
vedoucí	práce:	doc.	Ing.	arch.	Dr.	Gabriel	Kopáčik

Z autorské zprávy:
Projekt	 řeší	 část	brownfieldu,	 která	 je	dlouhodobě	nevyužitá,	 a	měřítkem	navazuje	na	 stávající	 sklad.	Řeší	problematiku	bydlení	
v	centru,	zároveň	nabízí	dostatek	klidu	a	vlastních	venkovních	soukromých	ploch,	což	je	právě	to,	za	čím	se	stěhují	lidé	do	periferií	
a	malých	měst	za	Brnem.	Nabízí	dostatečné	plochy	pro	parkování	–	taktéž	tradiční	problém	bydlení	ve	městě.	Platformou	dochází	
k	přirozenému	členění	veřejné	a	soukromé	části,	aniž	by	se	domy	musely	věznit	za	ploty.
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BytoVé domy na sVitaVském náBřeí V Brně-záBrdoVicích

Hodnocení poroty:
Bytové	domy	jsou	umístěny	v	klidném	prostředí	u	řeky.	Projekt	navrhuje	
betonový	monolitický	 skelet	odolný	proti	vodě	a	vhodně	ho	kombinuje	
s	výplňovým	obvodovým	zdivem.	Architektonický	návrh	rozehrává	struk-
turu	fasády	a	nechává	vyniknout	betonové	horizontální	konstrukci.
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autor:	Bc.	Jiří	Bužek
vedoucí	práce:	prof.	Ing.	arch.	Ivan	Koleček

náVrh č. 11

zázemí FotBaloVého stadionu
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autor:	Petr	Kundrát
vedoucí	práce:	doc.	Ing.	arch.	Karel	Havliš

studenti soBě (studentské centrum poříčí, Brno)

náVrh č. 13
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autor:	Petr	Mikulášek
vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Ivo	Boháč

studenti soBě (studentské centrum poříčí, Brno)

návrh č. 14
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studenti soBě (studentské centrum poříčí, Brno)
autor:	Karolína	Mikitová

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jan	Kratochvíl

 náVrh č. 15

STUDENTSKÉ CENTRUM POŘÍČÍ

ZÁKRES 1
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BytoVý dům 3v1 Brno-ŽaBoVřesky
autor:	Libor	Urbánek
vedoucí	práce:	prof.	Ing.	arch.	Vladimír	Šlapeta,	DrSc.

náVrh č. 17
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BetonoVý dům
autor:	Martin	Jirka

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jiří	Marek

náVrh č. 19



22

relax (oBjekt V krajině)
autor:	Michala	Koňaříková
vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jiří	Marek

náVrh č. 20
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kaple pokory (dálniční kaple)
autor:	Jakub	Merta

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Petra	Žalmanová,	Ph.D.	a	prof.	Ing.	arch.	Jiljí	Šindlar,	CSc.

náVrh č. 21
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dálniční kaple 
autor:	Kristián	Škoda
vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Petra	Žalmanová,	Ph.D.	a	prof.	Ing.	arch.	Jiljí	Šindlar,	CSc.

náVrh č. 22
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studenti soBě (studentské centrum poříčí, Brno)
autor:	Jitka	Šťastná

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jiří	Marek

náVrh č. 23

VIZUALIZACE
zákres do noční fotografie
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reVitalizace předpolí kVětné zahrady V kroměříŽi
autor:	Bc.	Michal	Krištof
vedoucí	práce:	Ing.	Vítězslav	Nový

náVrh č. 24
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studenti soBě (studentské centrum poříčí, Brno)
autor:	Radek	Toman

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Barbora	Ponešová,	Ph.D.

náVrh č. 25



28 náVrh č. 26

Veřejné toalety na české ulici V Brně
autoři:	Přemysl	Valový	a	Tomáš	Madro
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moraVská galerie na panenské ulici V Brně
autor:	Ing.	arch.	Jan	Fridrich

vedoucí	práce:	Ing.	Vítězslav	Nový

náVrh č. 27
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polyFunkční dům na náBřeŽí sVitaVy V Brně
autoři:	Martin	Pončík	a	Petra	Nováková
vedoucí	práce:	doc.	Ing.	arch.	Dr.	Gabriel	Kopáčik

náVrh č. 28
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centrum VolnočasoVých aktiVit V lomu hády, Brno
autor:	Markéta	Petrová

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jan	Mléčka

náVrh č. 29
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kaple ichtys (dálniční kaple)
autor:	Jaroslava	Brhelová
vedoucí	práce:
Ing.	arch.	Petra	Žalmanová,	Ph.D.

náVrh č. 30
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polyFunkční dům noVoBranská, Brno
autor:	Dalibor	Dvořák

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Jiří	Marek

náVrh č. 31



34 náVrh č. 32

městská Vila na tomešoVě ulici V Brně
autor:	Petra	Krajčová
vedoucí	práce:	prof.	Ing.	arch.	Vladimír	Šlapeta,	DrSc.
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auditorium a galerie Fa Vut V Brně
autor:	Ondřej	Kovář	a	Petr	Halíček

vedoucí	práce:	Ing.	arch.	Petra	Žalmanová,	Ph.D.

náVrh č. 33



soutěžní	podmínky	ke	studentské	architektonické	soutěži

VyhlašoVatelé soutěŽe
Název:	 Fakulta	architektury	VUT	v	Brně
Sídlo:	 Poříčí	5,	639	00	Brno
Tel./fax:	 541	146	600,	541	146	605
e-mail:	 info@fa.vutbr.cz

Název:	 Svaz	výrobců	cementu	České	republiky
Sídlo:	 K	Cementárně	1261,	153	00	Praha	5	–	Radotín
Tel./fax:	 257	811	797,	257	811	798
e-mail:	 svcement@svcement.cz
IČO:	 70958696
DIČ:	 CZ70958696

Název:	 Výzkumný	ústav	maltovin	Praha,	s.r.o.
Sídlo:	 Na	Cikánce	2,	153	00	Praha	5	–	Radotín
Tel./fax:	 257	911	775,	257	911	800
e-mail:	 vumo@vumo.cz
IČO:	 49618377
DIČ:		 CZ49618377

Zpracovatelé soutěžních podmínek:
Ing.	Milena	Paříková
doc.	Ing.	Josef	Chybík,	CSc.

Sekretáři soutěže:
Ing.	arch.	Jan	Foretník	–	FA	VUT	v	Brně,	Ing.	Vítězslav	Nový	–	
FA	VUT	v	Brně

Přezkušovatel soutěžních návrhů:
Ing.	arch.	David	Křeček	–	FA	VUT	v	Brně

předmět a účel soutěŽe:
Předmětem	soutěže	je	zpracování	soutěžního	návrhu,	v	němž	
bude	v	podstatné	míře	jako	konstrukční	materiál	použit	beton.
Účelem	 a	 posláním	 soutěže	 je	 nalézt	 nejvhodnější	 koncepci	
komplexního	architektonického	 řešení	objektu	bez	udání	 ty-
pologické	kategorie.
Cílem	soutěže	je	představit	beton	jako	vhodný	materiál,	který	
je	možno	použít	 v	 navrhování	 současných	 architektonických	

objektů.

druh soutěŽe
Interní	ideová	architektonická	soutěž	se	vyhlašuje	pro	studen-
ty	Fakulty	architektury	Vysokého	učení	technického	v	Brně.

účastníci soutěŽe
Soutěže	 se	mohou	zúčastnit	 všichni	 studenti	bakalářského	a	
magisterského	 studijního	 programu	 a	 studenti	 prezenčního	
doktorského	studijního	programu.

Osoby vyloučené ze soutěže
Soutěže	se	nemohou	zúčastnit	studenti	jiných	škol	a	studenti	
FA	VUT	v	Brně,	kteří	jsou	zařazeni	v	kombinované	formě	dok-
torského	studijního	programu.

Vyhlášení soutěŽe a jejich Výsledků
Soutěž	 i	 výsledky	 soutěže	 budou	 vyhlášeny	 na	 webových	
stránkách	FA	VUT	v	Brně,	prostřednictvím	intranetu.

staVeBní program
Stavba	bude	umístěna	v	souladu	se	zadáním	uloženém	vedou-
cím	ateliéru.	Typologická	kategorie	domu	není	stanovena.

záVazné přílohy soutěŽního náVrhu
Grafická	část	soutěže	bude	obsahovat	jeden	panel	dokumen-
tující	základní	řešení	domu	v	měřítku	1:100	až	1:200.	Budou	
na	něm	zdokumentovány:
-	půdorysy	charakteristických	podlaží,
-	jeden	řez,
-	všechny	pohledy,
-	jedno	prostorové	vyobrazení	–	vizualizace,
-	systémový	detail	ilustrující	konstrukční	a	materiálové	řešení	
budovy.
Z	návrhu	bude	patrný	princip	konstrukčního	řešení.
Soutěžní	návrh	bude	prezentován	na	jednom	panelu	velikosti	
700	x1000	mm	s	orientací	na	výšku.	Výkres	bude	podlepený	
podložkou	KAPA	tlustou	5	mm.	Barevnost	se	nepředepisuje.

soutěŽní podmínky

betOn a architektura
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Průvodní zpráva
Průvodní	zpráva	bude	obsahovat	popis	základních	principů	na-
vrhovaného	řešení	s	důrazem	na	základní	popis	domu,	princip	
konstrukčního	a	materiálového	řešení	a	proveditelnost	stavby	
(montáž	a	skladebnost).	Průvodní	zpráva	bude	k	projektu	při-
ložena	a	nebude	součástí	panelu.

Digitální podklady
K	soutěži	bude	vydán	bilingvní	česko-anglický	katalog.	K	jeho	
vydání	každý	autor	do	obálky	přiloží	CD	popsané	celým	jmé-
nem	autora,	ročníku	a	jménem	vedoucího	práce.	Obálku	s	CD	
odevzdá	zalepenou.
Obrazová	část	bude	obsahovat	celý	panel	a	jako	samostatné	
přílohy	jednotlivé	objekty,	které	se	na	panelu	vyskytují.	Tyto	
přílohy	budou	ve	formátu	pdf,	jpg,	popř.	tiff	v	rozlišení	300	dpi.

Model
Součástí	 do	 soutěže	 odevzdaného	 projektu	 je	 model	 doku-
mentující	 objemové,	 případně	 konstrukční	 a	 technologické	
řešení.	Model	 bude	 vyhotoven	 v	měřítku	 podle	 zadání	 vyu-
čujícího.

záVazné označení soutěŽních náVrhů
Návrhy	budou	odevzdány	se	zachováním	anonymity	jejich	au-
torů.	Proto	žádná	část	soutěžního	návrhu	nebude	podepsaná	
a	ani	neponese	žádná	vlastní	 jména	autora,	spolupracovníka	
nebo	vedoucího	práce.	Žádná	část	nebude	obsahovat	heslo,	
ani	 jinou	 grafickou	 značku,	 která	 by	 mohla	 vést	 k	 porušení	
anonymity.	Výjimkou	je	CD,	které	bude	odevzdáno	v	zalepené	
obálce	označené	autor.
Panely	i	průvodní	zpráva	budou	v	pravém	dolním	rohu	opatře-
ny	rámečkem	30x30	mm,	do	kterého	sekretář	poroty	vyznačí	
identifikační	číslo	návrhu.

Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“
Obálka	nadepsaná	„Zpáteční	adresa“	bude	obsahovat	jméno	
a	elektronickou	adresu,	na	kterou	je	možno	zaslat	protokol	o	
průběhu	soutěže.	Obálka	bude	zalepena,	neporušena	a	zcela	
neprůhledná.

Obálka napsaná „Autor“
Obálka	napsaná	„Autor“	bude	obsahovat	jméno	autora	a	ve-
doucího	práce,	elektronickou	adresu	autora	a	spoluautorů	a	
dohodnutý	procentuální	poměr	na	ceně	nebo	odměně.	Bude	
rovněž	 zalepena,	 neporušena	 a	 zcela	 neprůhledná.	 Do	 této	
obálky	bude	vloženo	CD	s	požadovanými	digitálními	daty.	CD	
bude	označeno	jménem	autora.

kritéria hodnocení
Závazná	kritéria,	podle	kterých	budou	soutěžní	návrhy	vyhod-
nocovány,	se	stanovují	následovně:
-	komplexní	architektonická	kvalita	návrhu,
-	technologická	vyspělost	řešení.

Důvody pro vyloučení ze soutěže
Porota	vyloučí	z	dalšího	posuzování	všechny	návrhy,	které:
-	nesplňují	obsahové	požadavky	vypsání,
-	neodpovídají	závazným	formálním	požadavkům	těchto	sou-
těžních	podmínek,
-	přišly	po	vypsaném	termínu,
-	zřetelně	ukazují	na	porušení	anonymity.

jmenný seznam řádných členů poroty a jejich ná-
hradníků
Ing.	Milena	Paříková
Mgr.	Adéla	Klabačková
Ing.	arch.	Jiří	Šrámek
prof.	Ing.	arch.	Petr	Pelčák
doc.	Ing.	arch.	Hana	Urbášková,	Ph.D.
doc.	Ing.	arch.	Zdeněk	Makovský.
Soutěžní	porota	může	podle	potřeby	v	průběhu	soutěže	na-
vrhnout	přizvání	dalších	odborníků,	a	to	především	specialis-
tů.

ceny, odměny a náhrady Výloh pro účastníky 
soutěŽe
Všem	soutěžícím,	jejichž	návrh	bude	po	prověření	přezkušova-
telem	zařazen	do	hodnocení	soutěže,	bude	vyplacena	náhra-
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da	v	celkové	částka	700	Kč.	V	případě,	že	se	do	
soutěže	zapojí	více	než	50	návrhů,	nepřekročí	
celková	 částka	 35.000	Kč	 a	 náhrady	 vztažené	
na	jeden	návrh	se	adekvátně	sníží.

Ceny a odměny
1.	cena	20.000,-	Kč
2.	cena	10.000,-	Kč
3.	cena	6.000,-	Kč
Pro	návrhy	neoceněné,	které	však	přinesly	po-
zoruhodné	dílčí	podněty	a	řešení,	bude	k	mož-
nému	rozdělení	částka	4.000,-	Kč.
Soutěžní	 porota	 může	 také	 rozhodnout	 o	 ji-
ném	rozdělení	nebo	neudělení	cen,	popřípadě	
neudělení	odměn	v	plné	výši.	Toto	rozhodnutí	
musí	porota	podrobně	zdůvodnit	do	protokolu	
o	průběhu	soutěže.

Uveřejnění v katalogu
V	katalogu	budou	uveřejněny	všechny	oceněné	
a	odměněné	práce.	Dále	může	porota	vybrat	
dalších	10	až	20	návrhů,	které	budou	v	kata-
logu	publikovány	ve	větším	formátu.	Zbývající	
práce	budou	publikovány	formou	náhledů.
S	uveřejněním	v	katalogu	se	nepojí	žádná	od-
měna.

základní termíny soutěŽe
a)	 10.	ledna	2011	vyhlášení	soutěže,
b)	 10.	ledna	2011	zveřejnění	podmínek	soutě-

že	na	webových	stránkách	FA	VUT	v	Brně,
c)	 7.	až	14.	února	2011	příjem	dotazů,
d)	 14.	února	2011	odpovědi	vypisovatelů,
e)	 18.	května	2011	odevzdání	návrhů,
f)	 19.	května	2011	zasedání	poroty	a	vyhláše-

ní	výsledků,
g)	 23.	května	2011	vernisáž	výstavy.
V	Brně	6.	ledna	2011

The	internal	architectural	idea	competition	for	students	of	the	Faculty	of	Ar-
chitecture	of	the	Brno	University	of	Technology.	The	competition	took	place	
in	spring	2011.	The	total	number	of	24	designs	was	presented	to	the	com-
mittee	 on	 18th	May	 2011.	 The	 committee	 (chairman	 Petr	 Pelčák,	 Milena	
Paříková,	Adéla	Klabačková,	Jiří	Šrámek,	Hana	Urbášková,	Zdeněk	Makovský)	
awarded	three	prizes	and	one	reward	(see	the	committee	comments	bellow).
The	exhibition	of	the	designs	took	place	from	23rd	of	May	2011.

First price / Res Publica / Extension of Brno Town Hall / p. 08
author:	Táňa	Sojáková	/	tutor:	Pavel	Jura
The	design	found	an	adequate	solution	of	the	complex	urban	situation.	 Its	
scale	reacts	appropriately	to	its	surrounding	composed	of	historic	and	mod-
ern	buildings.	Spatial	and	working	scheme	of	the	building	is	good.	Concrete	
façade	with	 simple	windows	adequately	expresses	 its	municipality	 reason.	
Concrete	as	a	building	material	is	used	in	a	very	cultivated	way	–	it	becomes	
a	 symbol	 of	 simplicity,	 truthfulness,	 and	 economic	way	 our	municipalities	
should	be	managed.

Second price: Chapel / p. 10
author:	Jiří	Richter	/	tutor:	Karel	Havliš
The	concept	of	the	chapel	comes	from	the	construction	and	aesthetics	pos-
sibilities	of	 the	mouldy	 raw	concrete.	The	 idea	of	 the	concept	 is	 to	 create	
continuous	space,	which	will	be	suitable	for	a	faithful	visitor.	Positive	is	also	
the	universal	urban	 incorporation	and	easy	 construction	with	 low	costs	of	
the	design.

Third price: 1+1=3 / Student Housing, Brno / p. 12
author:	Andrej	Turčan	/	tutor:	David	Mikulášek
The	object	is	designed	with	a	simple	form,	which	suitably	completes	histori-
cal	buildings.	The	working	scheme	fully	corresponds	with	its	purpose	and	the	
character	of	its	users,	strictly	separates	social	and	relax	zones.	
The	use	of	small-span	monolithic	iron	concrete	will	system	is	adequate,	gives	
a	possibility	to	open	the	street	facade	with	regular	raster.	

Reward: Svitava River Apartments, Brno / p. 14
authors:	Kateřina	Dvořáková	and	Dagmar	Vašáková	/	tutor:	Gabriel	Kopáčik	
Apartment	houses	are	situated	in	a	calm	environment	nearby	the	river.	The	
design	uses	monolithic	concrete	framework	in	combination	with	filling	ma-
sonry.	The	design	plays	with	the	structure	of	facade	and	emphasizes	horizon-
tal	concrete	structures.	

cOncrete and architecture
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