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O cementovém sympoziu Nový Dvůr 2005

Vloni v létě proběhlo u nás neobvyklé sympozium. Řešil se problém cementové plastiky z hlediska mate-
riálu – cementu. V konkurzu bylo vybráno pro realizaci šest návrhů. Každý jednotlivý návrh se zabýval
problematikou z jiného zorného úhlu. To bylo pozitivní. Autoři prošli různým školením a do této doby se
zabývali prací v jiných, velice různých materiálech, což se projevilo potom i v samotném názoru na práci
s cementem. Všechna technologická úskalí překonávali zase svým způsobem, mnohdy na hranici únos-
nosti a možností materiálu. I pojetí, nazírání na plastiku bylo rozdílné, někdy více někdy méně odpovídající
možnostem cementu. Od tvarově plného projevu, jež připomínal pojetí v kameni, až na využívání licích
a tvarovacích vlastností, zejména v reliéfu povrchu plastiky. 
Vzhledem k tomu, že při samotné práci na formách a jejich plnění a míchání hmoty asistovali cementářští
odborníci, se po technické stránce podařilo všechna díla zdárně dokončit.
Můj osobní dojem z plastik, jak jsem je postupně poznával, je tento:
Petr Valer, téma zvíře, vypadalo v malém modelu skvěle, znám i keramické skicy. Ve velkém měřítku, řádově
přes metr, se projevila menší zkušenost s problémem zvětšení plastiky vůbec, také povrch reliéfu, který
zřejmě vznikl při práci, není zcela přesvědčivý. V malých keramikách je plocha povrchu v podstatě rovná
a působí monumentálně a logicky.
Miro Žáčok, prostorová kompozice, jakýchsi mnohonásobených dveří působí do hloubky prostoru, má
své napětí. Měl jsem problém posoudit toto dílo, když bych si ho představil ve dřevě, tesařsky opracované,
asi by působilo romanticky, beton je asi lepší.
Denisa Hřičiščová, plastika užívá vlastnosti cementu, vytvořit exaktní tvar a technicky řešený povrch.
Sám amorfní materiál snese velice pregnantní tenké konstrukční prvky – např. nohy stolu. Tato plastika
reprezentuje ušlechtilost použitého materiálu.
Adéla Bébarová, její „osmička“ prostorová kompozice solitérní plastiky je zajímavá, využívá všechna
aktiva cementu od konstrukčních technických možností až po přesvědčivý výraz.
Monika Immrová, velkorysá „kamenná“ kompozice – dokonale provedená až do finiše, je monumentální.
Rustam Ismagilov, „šneci“ bez výrazného kompozičního sochařsky silného nápadu poskytli autorovi
prostor pro zkoušení různých technologických postupů (hliněná forma) až po řešení barevnosti materiálu.
Celkový přínos vidím v tom, že tento velice běžný „demokratický“ stavební materiál posloužil dobře jako
jeden z definitivních sochařských materiálů, který má své specifické krásy, ale i nebezpečí. To je pro so-
chaře důležité a svým způsobem nové!
Děkuji všem za tento cenný impuls i za materiální zajištění

Prof. Jan Hendrych, akad. sochař
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Úvodní slovo 

Časový odstup dovoluje zařadit mezinárodní sochařská symposia, pořádaná od druhé poloviny minulého
století, k významným podnětům umělecké tvorby. První z nich se uskutečnilo zásluhou sochaře Karla Prantla
ve starém kamenolomu v Rakousku. Sešli se na něm sochaři z různých zemí, aby pracovali uprostřed letní
přírody na úkolech, které si sami stanovili. Žili zde ve skromných poměrech, vzájemně se poznávali a při
porovnávání tvůrčích výsledků si vyměňovali názory i zkušenosti povzbuzeni zpracováním vylomených
bloků. Vraceli je přírodnímu a někdy i městskému prostředí bez nároků na uplatnění v muzejních sbírkách.
Záhy se konání symposií rozšířilo do různých zemí Evropy, Ameriky i Asie; jejich spojnicí nebyl časem jen
různorodý kámen, nýbrž i jiné materiály, dřevo, keramika, kov i beton. Symposia se konala v příznivé atmo-
sféře šedesátých let též na Slovensku (Vyšné Ružbachy) a v českých zemích (Hořice), než jejich konání
utlumil zvrat politických poměrů v Československu. Teprve po návratu demokracie se ze spontánní vůle
sochařů v naší zemi obnovilo pořádání sochařských symposií za účasti domácích i zahraničních umělců. 
V roce 2004 se objevil záměr vyhlásit sochařské symposium, jež bylo u nás poprvé motivováno betonem,
který se stal jednou z nejrozšířenějších stavebních hmot, jako výchozím materiálem pro ztělesnění plastic-
kého myšlení. Nepřímým měřítkem pro jeho výrazové možnosti byla architektura přítomnosti, jež dokázala
využít pádnosti hmoty i struktury betonu po odstranění dřevěného bednění v podobě pohledové či vymý-
vané s uplatněním vizuální povahy zvoleného kameniva. Bylo nasnadě, že se podobnými principy může
řídit sochařský tvar. Úmyslu uspořádat symposium pro plastiky z betonu se s podporou Svazu výrobců
cementu České republiky ujal Výzkumný ústav maltovin v Praze, když nalezl vzácné pochopení u podni-
katelské dvojice manželů Krejzových, kteří nabídli, aby se konalo v jimi rekonstruovaném areálu zeměděl-
ské usedlosti Nový Dvůr u České Lípy. Z řady přihlášených zájemců vybrala jmenovaná porota účastníky
symposia převážně z mladých umělců, jež úspěšně proběhlo roku 2005. Umělecká úroveň vytvořených
děl překryla v některých případech nedostatky v aplikaci odpovídajících postupů dané technologie. Stala
se výzvou uspořádat další ročník symposia plastik v betonu, během něhož by byla překonána zmíněná
úskalí.  

Doc. PhDr. Jiří Šetlík
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vzduchu při tuhnutí směsi a následné „bublinky“ na povrchu. Živelný projev R.Ismagilova se zmocňuje
betonu jakoby přes jeho podstatné vlastnosti. Objekt Zvíře Petra Valera zkoumá mimo jiné skladebné
možnosti sochařského objektu z betonu. Jeho plastika zpracovává obecné téma formou jakési abstraktní
kompozice, vyvažující vzájemné poměry autonomních tvarů. 
Beton jako jeden z možných materiálů si pro svou sochařskou práci vybraly i Monika Immrová (Dva)
a Adéla Bébarová (Nekonečno). Monika Immrová zvolila provedení motivu své osobní ikonografie, kterou
zpracovává ve své sochařské a současně i grafické tvorbě. Abstraktní tvarosloví, kombinující organické
a geometrické linie, plně zhodnocuje co nejhladší povrch betonu. Ani v tomto převedení subtilního moti-
vu do nadživotní velikosti neaspiruje na monumentální účinky. Menší plastika Adély Bébarové je variantou
provedení sochy v nezvyklém materiálu, použití betonu zachovává původní charakter modelu.
Sympozium ukázalo, že způsoby použití betonu se nemusí nutně omezovat na oblast stavebnictví a že
vlastnosti, vzhled a struktura tohoto „neutrálního“ materiálu v sobě skrývají otevřené možnosti a beton se
tak může stát flexibilním sochařským materiálem a nositelem estetických a uměleckých hodnot.

Mgr. Marie Míčová

O místě konání sochařského sympozia

Nový Dvůr se nachází na hranici katastrálního území obce Zahrádky a obce Sosnová u České Lípy. Sám
statek má dvěstěletou historii. Ještě před statkem zde býval ostrožní hrádek, který je datován od 14. století.
Hrádek byl dřevěný a proto se zachovaly pouze terénní relikty a úpravy pískovcových skal. Nový Dvůr se
dotýká chráněného území Peklo, které prochází pod ním a má statut národní přírodní památka od roku 1967.
Peklo zahrnuje asi 4 km dlouhou část údolí Robečského potoka, který vytéká z Novozámeckého rybníka
a zařezává se do zdejších druhohorních kvádrových pískovců. Údolí má místy téměř svislé sklaní stěny, na
kterých se v důsledku zvětrávání vytvořily nejrůznější tvary. V jarních měsících kolem potoka rozkvétají
tisíce chráněných bledulí jarních, lokalita je i významným hnízdištěm ptáků. V tomto překrásném prostředí
nás jedna z úvah dovedla i k myšlence, vybudovat na statku, v rámci probíhající postupné rekonstrukce,
atelier a výstavní síň a pořádat každoroční letní setkání výtvarníků. Tato setkání se opravdu od roku 2003
uskutečňují. Začala nultým ročníkem. Katalog, který právě držíte v ruce je výsledkem druhého ročníku.
Aby tato tradice mohla pokračovat i v budoucnu založili jsme v roce 2004 Umělecké sdružení Nový Dvůr,
které nám umožňuje spolupráci se sponzory a se státními institucemi.

Mgr. Miloslav Krejza, PaeDr. Milena Krejzová

7

O sochařském sympoziu v betonu Nový Dvůr 2005

V průběhu července a srpna 2005 se uskutečnilo setkání šesti umělců – mladých sochařů a sochařek –
při příležitosti ojedinělé akce. Tou se stalo první sympozium, jehož tématem bylo vytvoření soch a objek-
tů s výhradním použitím technologie betonu. Vyhlašovatelé a zároveň organizátoři akce – Svaz výrobců
cementu ČR, Výzkumný ústav maltovin, s.r.o. a Umělecké sdružení Nový Dvůr poskytli umělcům materiál
a odbornou spolupráci při úpravě technologické části tvorby. V dialogu mezi umělci a techniky se totiž
naskytla možnost upravit recepturu výroby materiálu v závislosti na předpokládané výsledné podobě díla.
Pro každý objekt byla odborníkem navržena speciální směs, která vycházela vstříc vlastnostem potřebným
pro tvarově diferencované uchopení hmoty. Jestliže si organizátoři předsevzali prozkoumat a nabídnout
možnosti proměny neutrálního materiálu, který je doposud spjat především s technickým použitím ve sta-
vebnictví, ve výrazový prostředek, pak je, jak se ukázalo, jejich aktivita spojená s úpravou vlastností betonu
obohacující pro obě strany. Účastníci sympozia mají za sebou zkušenosti s prací s rozličnými, i neso-
chařskými materiály, např. s vytvářením sněhové či ledové skulptury (R.Ismagilov), s kombinováním mate-
riálů, jako je pryskyřice, laminát nebo dráty (D.Hřičiščová) apod. Cit pro materiál pak byl výchozím bodem
dialogu umělců s techniky. Sympozium proběhlo ve dvou etapách, z nichž první, formovací, vycházela
z technologické úpravy směsi betonu, jeho vlastností, v závislosti na požadovaném charakteru vzhledu
a struktury (samozhutňující směs nebo naopak provzdušněná varianta, umožňující po sejmutí formy
následné opracování hmoty, barvení směsi a pod.)
Miroslav Žáčok se nejspíše přiblížil využití charakteru betonu jako stavebního materiálu, a to ve své archi-
tektonicky pojaté plastice (Brány), která přes svou velikost neztrácí lidské měřítko. Téma vychází z odvěké
představy evokující pomyslné hranice mezi reálným světem a fantazijním prostorem, mezi skutečností
a obrazotvorností jako její alternativou. Denisa Hřičiščová vytvořila také variantu prostorové plastiky.
Sestává ze stolu a dvou židlí postavených naproti sobě, je koncipována jako místo setkávání. Původní
návrh rozvíjí myšlenku místa-vakua jako ostrova, který může existovat kdekoli, v jakémkoli prostředí nebo
prostoru, ať už společenském (park), přírodním nebo i poetickém (plovoucí na hladině jezera). Hřičiščová
vytvořila plastiku-místo, do něhož lze vstoupit, lze v něm setrvat a je nabídnuto či dokonce záhodno jej
naplnit životem. 
Jediným zahraničním účastníkem sympozia byl Rustam Ismagilov. Jeho práce jakoby se nejvíce snažila jít
proti „principu betonu“. Jeho Permské období, zpracovávající v mnohonásobné zvětšenině ornamentální
motiv ruské kultury, jsou bohatě plasticky strukturované objekty. Na rozdíl od ostatních děl, vytvořených
na sympoziu, nepracuje s hladkostí povrchu, s vyhlazenou strukturou, ale právě naopak ji rozrušuje a pod-
poruje tak vlastnosti, chápané ve světě technické přesnosti a pečlivosti jako rušivé, jako je např. únik
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Adéla Bébarová
Autorka sochy „Nekonečno“

Narozena 3. 8. 1978

Studium:

1998 – 1999 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

1999 – 2001 Akademie výtvarných umění Brno (ateliér prof. M. Gabriela)

2000 – 2003 Akademie výtvarných umění 

Praha (ateliér prof. J. Zeithammla)

Účast na sympoziích:

1998 Dubenec pískovec 

2001 Wroclav dřevo 

Společné výstavy:

1999 galerie Výpad Olomouc

2001 Jičín

2001 Moravský Beroun

2001 Galerie antického umění Hostinné

2003 Terezín

Samostatná výstava:

2002 Divadlo hudby Olomouc
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Adéla Bébarová: Nekonečno
Rozměry cca: výška: 70cm, délka: 160cm, šířka: 70cm 



Denisa Hřičiščová
Autorka sochy „Setkání“

Narozena 19. 1. 1980

Spoluautor studio anarchitekt

Studium:

1994 – 1998 Střední zemědělská škola Přerově

1999 – 2002 Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění ve Zlíně, 

ateliér sochařství ak. sochaře Radima Hankeho, 

ukončeno Absolutoriem, získaný titul Dis.

2003 VŠUP Praha, ateliér sochařství I. Kurta Gebauera

Účast na výstavách:

2000 výstava Doma v Kyjově

2004 výstava Povedené kousky, Neratovice

2004 výstava Ječitošilajaktopučí, Hradec nad Moravicí

2004 výstava Socha na fotografiích, Zlín, Galerie Dios

2004 výstava k 10. výročí založení ZSVOŠ Zlín – galerie Doma Kyjov

2004 výstava k 10. výročí založení ZSVOŠ Zlín – fakulta multimediálních komunikací Zlín

2005 výstava V plošeprostoru, Zlín, – Malenovice – prostory Otrokovické besedy

2002 realizace absolventské práce umístěna před Základní školou Zlín – Malenovice
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Adéla Bébarová: Nekonečno
Rozměry cca: výška: 70cm, délka: 160cm, šířka: 70cm 
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Denisa Hřičiščová: Setkání
Rozměry: Stůl: výška: 135cm, délka: 180cm, šířka: 135cm

Židle: výška: 124cm
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Monika Immrová
Autorka sochy „Dva“

Narozena 1970 v Lounech

Studium:

1992 – 1995 Výtvarná škola Václava Hollara

1995 – 2001 AVU Praha

Samostatné výstavy:  

1996 Okresní  muzeum Louny

2001 Galerie 9, Klokočná

2002 Galerie výtvarného umění Most

2003 Galerie Bayer & Bayer Praha

2005 Galerie Jiřího Jílka Šumperk 

Skupinové výstavy:

1996 Mezinárodní sympozium Galerie Sýpka, Brno

1997 Sympozium Markneukirchen, Německo

Myths, Legends and history in the Foundation of a city, 

Miláno, Itálie

2000 Topografie paměti, Západočeská galerie Plzeň

AVU, Mánes, Praha

AVU, Galerie Principal, Lima, Peru

2001 Grafika roku, Staroměstská radnice, Praha

Socha II, Reinraum, Düsseldorf, Německo

AVU, Veletržní palác, Praha

2003 Grafika roku, Staroměstská radnice, Praha

Sympozium Markneukirchen, Německo

2004, 2005 grafika roku, Clam-Gallasův palác

2006 socha z Galerie Felixe Yeneweina, Kutná Hora

Monika Immrová: Dva
Rozměry: 155 x 65 x 250cm
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Rustam Ismagilov
Autor sochy „Úlomky permské doby“

Narozen 13. 5. 1977 v Permu, Rusko.

Studium:

V roce 1994 – 2000 studoval na katedře užitného uměni Uralské pobočky AVU. 

Od roku 2002 je členem Permského Svazu Umělců Ruska.

Zúčastnil se mezinárodních festivalů sněhové a ledové skulptury:

2001 Kazaň 

2002 Perm 

2002 Zelenodolsk (1. místo) 

2003 Perm (1. místo)

2004 Perm (2. místo) 

2004 Salechard (cena za originální nápad)

2005 Severodvinsk (cena místní televizi)

2005 Archangelsk 

2005 Perm (3. místo)

2001 držitel diplomu výstavy “Mladí umělci Ruska“ v Moskvě     

2002 účastník mezinárodni Art-akci“ Novy železný rozměr“ Perm 

2003 účastník “St. James Court Art Show“ Louisville, Kentucki, USA 

2004 účastník výstavy „Rusko X“ Moskva 

V roce 2003 vyznamenán cenou zasloužilého umělce I. S. Borisova

Monika Immrová: Dva
Rozměry: 155 x 65 x 250cm
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Rustam Ismagilov:
Úlomky permské doby (triptych)
Rozměry:
1. úlomek – výška: 280cm, základ: 185cm x 70cm 
2. úlomek – výška: 140cm, základ: 100cm x 70cm 
3. úlomek – výška: 70cm, základ: 80cm x  50cm
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Petr Valer
Autor sochy „Zvíře“

Narozen 1978 v Krnově

Studium: 

SPSKS Hořice v Podkrkonoší

AVU Praha – prof. Jan Koblasa

Aktivity: 

výstava na festivalu Kolej Jičín

společná výstava ve Dvoře Králové

Sympozium Klášter nad Jizerou – dřevo 

Petr Valer: Zvíře
Rozměry: výška: 140cm,  
šířka: 70cm, délka: 280cm
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Petr Valer: Zvíře
Rozměrya: výška: 140cm, šířka: 70cm, délka: 280cm

Miroslav Žáčok
Autor sochy „Brány“

Narozen 10. 1. 1976

Studium:

1990 – 1994 Škola užitkového výtvarnictví v Kremnici, 

obor umělecké odlévání kovů

1994 – 1998 VŠVU Bratislava, Katedra sochařství, Atelier volné kreativity,

prof. Juraja Bartusza a Atelier figurálný, prof. Jozefa Jankoviča 

1999 – 2002 AVU Praha, Ateliér figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha 

2001 Pobyt v Hořicích u profesionálního kameníka pana Fiutowského

Sympozia:

1996 Kov, Kremnica,  Slovensko

2000 Socha ve městě, Paříž, Francie

2002 Kámen, Moritzburg, Německo

2003 Kámen, Džbán – Hředle u Rakovníka

2004 Erlbach, Německo, sympozium ve dřevě, (2. cena)

Společné výstavy: 

2000 Kresby, sochy, Litoměřice

2002 Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha

2002 Kámen, Kostel Moritzburg

2004 Ateliéry AVU, Zámek Děčín

Ocenění:

2000 Cena ateliéru figurálního sochařství AVU

2002 Cena Bogdana Najdenova
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Miroslav Žáčok: Brány
Rozměry cca:
1. brána – výška: 240cm, šířka: 90cm
2. brána – výška: 245cm, šířka: 90cm
3. brána – výška: 235cm, šířka: 90cm
4. brána – výška: 250cm, šířka: 90cm



O sochařském sympoziu v betonu

V únoru 2005 bylo vyhlášeno Svazem výrobců cementu ČR, Výzkumným ústavem maltovin Praha s. r.o. a Uměleckým sdružením
Nový Dvůr 1. sochařské sympozium v betonu. 
Předmětem tohoto sochařského sympozia bylo zpracování uměleckého díla s výhradním použitím technologie betonu. Účelem
a posláním sympozia byla podpora uměleckého uplatnění betonu. 
Sympozia se zúčastnilo šest sochařů, kteří byli vybráni z dvacetiosmi přihlášených uměleckou komisí ve složení: Olbram Zou-
bek akad. sochař, Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., Prof. Jan Hendrych, akad. sochař., Ing. Milena Paříková, Paedr. Milena Krejzová,
Ing. Petr Laube. Předsedou komise byl zvolen Doc. PhDr. Jiří Šetlík. Vybráni byli: Adéla Bébarová, Denisa Hřičiščová, Monika
Immrová, Rustam Ismagilov, Petr Valer a Miroslav Žáčok. Výběr autorů do sympozia byl proveden na základě doložené dosavadní
tvorby a dodaného portfolia. Vybraní sochaři se zúčastnili sympozia návrhem díla schváleným odbornou komisí. Sympozium se konalo
v zemědělské usedlosti Nový Dvůr u České Lípy a začalo 11. 7. 2005 . Bylo rozděleno do dvou etap, přípravné a dokončovací.
V první etapě byla betonová směs zadusána do vytvořených forem. Pro každé dílo byla navržena směs speciální, podle typu formy
a podle způsobu konečného opracování (samozhutňující, provzdušněná, ….). V druhé etapě tzv. dokončovací (odformovací) byla
umělecká díla odformována, finálně upravena a instalována pro závěrečnou vernisáž.
Závěrečná vernisáž se na Novém Dvoře konala 20. srpna 2005, kde byla vytvořená umělecká díla představena. 

Ing. Jan Gemrich, Ing. Milena Paříková, Petr Schlattauer, Ing. Tomáš Táborský   
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.

Sculptural Symposium in Concrete

In February 2005 the first  Sculptural Symposium in Concrete was announced by Czech Cement Association, Research Institute
of Binding Materials, and Art Association Nový Dvůr.
The subject of the Sculptural Symposium in Concrete was the art work processing with the exclusive concrete technology use.
The Symposium‘s objective and function was to support the art application of concrete material.
Six sculptors took part in the Symposium, whom had been chosen out of twenty-eight registered by the art committee composed
of: Mr. Olbram Zoubek artist, Doc.PhDr. Jiří Šetlík CSc., Prof. Jan Hendrych artist, Ing. Milena Paříková, Paedr. Milena Krejzová,
Ing. Petr Laube. Doc.PhDr. Jiří Šetlík was elected the chair of the committee. There were chosen the following participants: Adéla
Bébarová, Denisa Hřičiščová, Monika Immrová, Rustam Ismagilov, Petr Valer, and Miroslav Žáčok. The artists‘ choice to the
Symposium was made upon the proved existing creation and the provided portfolio. The chosen sculptors attended the Sympo-
sium upon the artwork proposal approved by the professional committee. The Symposium was held in the farm Nový Dvůr near
Česká Lípa, commencing 11th July 2005.
It was divided into two stages – the first – site preparation and concreting stage and the second – concrete form removing
and final adjustment stage.
During the first stage the concrete mixture was forced into the developed forms. The special mixture was created for each artwork
according to the form type and the final treatment type (self-compacted, air-entrained, etc.). During the second stage, so called
stripping off stage, the artworks were stripped off, got the final treatment and installed for the final opening day of the Symposium.
The final opening day of the Symposium at Nový Dvůr, where the created artworks were introduced, was held on 20th August 2005.
The guests ranked among the artists, chairmen of the close villages, art higher education, press and the representatives of
Czech Cement Association (SVC), Czech Concrete Association (SVB), and Czech Concrete Society (ČBS).

The summary of chosen artists:

MgA. Adéla Bébarová
Title of implemented art: Infinity
Denisa Hřičiščová, the art co-author is MgA. Jiří Soukup
Title of implemented art: Reunion
MgA. Monika Immrová
Title of implemented art: Two

Rustam Ismagilov
Title of implemented art: Fragments of the Perm Age
Petr Valer 
Title of implemented art: Animal
MgA. Miroslav Žáčok
Title of implemented art: Gates



Svaz výrobců cementu ČR

Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný svaz po desetileté spolupráci s vápe-

nickou obcí v rámci dřívějšího Svazu výrobců cementu a vápna. Od roku 1993 jsou čeští cementáři rovněž členy evrop-

ské asociace výrobců cementu Cembureau, odkud čerpají zkušenosti cementářských producentů z celé Evropy.

Výrobní základna je trvale modernizována a mimo jiné směřuje i do ochrany životního prostředí. Důsledky těchto cíle-

vědomě orientovaných aktivit se velmi intenzivně projevují v dramatickém snížení jak prašných, tak plynných emisí. Mimo

jiné cementárny v posledním desetiletí snížily své prašné emise o 95%, emise oxidů síry o 75% a oxidů dusíku o 50%.

Málokterý výrobní obor se může prokázat takovými ekologickými výsledky.  Proto se Svaz výrobců cementu ČR opráv-

něně domnívá, že výroba cementu a uplatnění v betonu je ekologický proces výroby materiálu, který je k dispozici nejen

všem stavbařům, projektantům a architektům, ale může dobře posloužit umělcům. Jeho estetické použití, krása a podo-

ba je vždy v lidských rukou.

V letech 2002–2003 byl Svaz výrobců cementu spolupořadatelem architektonické soutěže Betonový dům, která měla

vynikající ohlas mezi architekty a projektanty a v roce 2005 byl jedním z organizátorů sochařského sympozia v betonu.

a jeho členové

Katalog připravila Ing. Milena Paříková

Fotografie Ing. Jiří Jungmann

Obálka, grafická úprava a sazba Lubomír Šedivý, akad. mal.

Vytiskl Petr Dvořák – AP tiskárna, Osík u Litomyšle


