3. ročník studentské soutěže
se společností Cembrit a.s.
Společnost Cembrit a.s. vyhlašuje pro rok 2009
3. ročník soutěže pro studenty stavebních fakult a
fakult architektury
na zpracování projektů staveb bytových, občanských a průmyslových, kde budou využity a
správně aplikovány konstrukce z vláknocementových výrobků z výrobního sortimentu společnosti Cembrit a.s.

Soutěžit mohou studenti se samostatně zpracovanými projekty, které mohou být
zároveň diplomovými či ročníkovými projekty.
Pro tento ročník soutěže společnost Cembrit vypisuje 3 soutěžní okruhy s využitím
vlnité vláknocementové krytiny:
1. Projekt na využití vlnité krytiny na střeše obytných, průmyslových či zeměděl		
ských objektů, nástavbách panelových domů nebo jiných střešních konstrukcí.
2. Vlnitá krytina využitá pro opláštění staveb s možností kombinace s jinými vlák		
nocementovými výrobky společnosti Cembrit nebo jinými materiály.
3. Nevšední a novátorské využití vlnité krytiny v návrhu stavebních konstrukcí.

Soutěžní projekty budou obsahovat výkresovou dokumentaci, půdorysy, pohledy, řezy,
výkresy skladby navrhovaných vláknocementových konstrukcí, detaily, technickou správu a
vizualizaci navrženého objektu.
U soutěžních projektů bude hodnocena především originalita návrhu použití vláknocementových materiálů, správné technické provedení detailů a tepelně technické posouzení hlavních charakteristických detailů.
Projekty bude hodnotit odborná porota složená z garantů soutěže a dvou zástupců pořádající společnosti Cembrit a.s.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je podání přihlášky pořadateli soutěže (naleznete
na www.cembrit.cz). Termín odevzdání soutěžních projektů je do 31.3. 2009. Slavnostní
vyhlášení vítězů proběhne v prostorách výrobního závodu společnosti Cembrit a.s. v Berouně v
měsíci dubnu 2009.
Oceněni budou autoři projektů, kteří se celkově umístí na prvních třech místech bez ohledu na zvolený tematický okruh. Výherci obdrží věcné ceny od společnosti Cembrit a.s. a budou
pozváni na odborný zájezd na některý z evropských trhů, kde společnost Cembrit Holding A/S
aktivně působí. Zájezd bude zaměřen především na prohlídky zajímavých stavebních projektů,
ale i na poznání cílové země.
Pořadatel soutěže společnost Cembrit a.s. si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, soutěž upravit či bez náhrady zrušit. Výhry a ceny v soutěži
nejsou nárokové a právně vymahatelné. Společnost a.s. si vyhrazuje právo zveřejnit práce přihlášené do soutěže ve svých marketingových materiálech a odborném tisku.

www.cembrit.cz

Úspěchy 1. a 2. ročníku soutěže
se společností Cembrit a.s.
Žáci stavební fakulty ČVUT v Praze se úspěšně zůčastnili
již dvou ročníků soutěže vyhlašované společností Cembrit a.s.
Do soutěže se v minulém ročníku přihlásilo celkem 30 studentů
se svými ročníkovými projekty i semestrálními pracemi. U soutěžních projektů bylo hodnoceno a posuzováno především správné použití vláknocementových výrobků, provedení detailů a originalita návrhu soutěžního projektu. Všechny přihlášené práce
byly na velmi dobré technické úrovni.
Studentům se podařilo vystihnout a využít přednosti vláknocementového materiálu a patřičně vyřešit všechny technické
detaily. S pomocí svých garantů úspěšně řešili i technické problémy spojené s vhodným výběrem jednotlivých produktů. V projektech se objevili i velice zajímavé řešení a kombinace vláknocementového materiálu se dřevem či živým porostem. Porotce
zaujal například i velice zajímavý projekt úsporného a rychlého
řešení montáže fasády bez nutnosti formátování fasádních desek.
Soutěžící na prvních třech místech 1. ročníku soutěže byli
pozváni na exkurzi do výrobního závodu Minerit, který je
v rámci holdingu Cembrit A/S zaměřen na výrobu vláknocementových fasádních desek. Výrobní závod Minerit se nachází ve
městě Muiala ve Finsku. Součástí zájezdu byla i prohlídka Helsinek a turistických zajímavotí v jejím okolí.
Odměnou pro vítěznou trojici 2. ročníku byl poznávací
zájezd do Anglie a Walesu, kde navštívili kulturní a historické
památky, ale také stavby s krytinou Cembrit. Vláknocemnetová
krytina je na ostrovech velmi oblíbená a používaná. Setkáváme
se s ní na všech typech objektů od rodiných domů přes administrativní a bytové komplexy až po věže na hradech.
Výherci dále obdrželi věcné ceny odstupňované dle umístění a upomínkové předměty od společnosti Cembrit a.s.
Přidejte se k naší soutěži tento rok i Vy a kromě zajímavé
zkušenosti a možnosti porovnání svých dovedností s ostatními,
získejte i možnost navštívit a seznámit se s některými jinými
evropskými stavebními zvyklostmi a zkušenostmi.
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Ukázky vítězných projektů

