OCENENIE

SúČaž krásy (a úžitku)
Slovenské projekty vo finále rešpektovanej architektonickej
súČaže Baumit Life Challenge.
Text a foto: s láskavým dovolením © Baumit, spol. s r.o.

Kategória «Bytový dom»
«PEKNÁ VYHLIADKA 1 & 2»
Obe projektové etapy komplexu bytových domov Peknej vyhliadky majú
jednotný urbanistický koncept, spoloêný architektonický výraz a vytvárajú nové námestie s komunitným centrom. Autori êerpali inšpiráciu z princípov Ville Radieuse od Le Corbusiera, ktoré prinášajú projektu dostatok slneêných lúêov, svetla a dostatok zelene prostredníctvom konceptu veükých
terás, ktoré sú vizuálnym, a zároveĀ aj funkêným prvkom celej stavby.

Foto: Tomáš Manina

Architekt: VAVRICA ARCHITEKTI, s. r. o., ARCHIKÓD, Bratislava
Zhotoviteü: GLOB Production SK, s. r. o.,Bratislava, Dextram, s. r. o., Lužianky
Investor: VAVRICA ARCHITEKTI, s. r. o., ARCHIKÓD, Bratislava
Lokalita: Bratislava
Realizácia: 2020
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Foto: Tomáš Manina

Kategória
«Rodinný dom»
«NEAR THE FOREST
AND WITH THE SUN»
Názov v angliêtine je len voüným zhrnutím
toho, êo všetko o sebe projekt napovedá. Rodinný dom situovaný vo Vrútkach sa nachádza
pri lese a jeho pozdúžny tvar kopíruje príjazdovú cestu. Okoloidúcich üudí zaujme kompaktný
dizajn a tiež spomínaná zvýraznená horizontálnosČ. Fasáda orientovaná do zelene je vystavená slnku, ktoré ju v istých fázach dĀa osvetüuje.
Tmavá farebná skladba fasády nepôsobí rušivo
a stavbu zaêleĀuje prirodzene do prostredia.
Architekt: Michal Sporina, SPOTH, s. r. o.,
Bratislava
Zhotoviteü: STAVBY MV, s. r. o., Martin
Investor: Ing. Gallo a p. Lucia Štefková, MBA
Lokalita: Vrútky
Realizácia: 2021

Foto: PhotoMartini

Architekt: Architekti Šebo Lichý, s. r. o.,
Bratislava
Zhotoviteü: DaL STAV, s. r. o., Pezinok
Investor: Pacamara, s. r. o., Limbach
Lokalita: Limbach
Rok: 2020
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Kategória «Nebytová stavba»
KAVIAREÿ «COFFEE SHOPA»
Jednoduchý architektonický koncept dvojpodlažnej budovy kaviarne tvorí jednotný funkêný
prvok v urbanistických plánoch obce s niekoükými úrovĀami pohüadových a funkêných prepojení interiéru s exteriérom. Architekti pri návrhu kládli dôraz na prepojenia interiéru s exteriérom a upriamili pohüady na siluetu pohoria Malých Karpát.

13. 6. 2022 19:09:38

Foto: Tomáš Manina

Kategória
«Zateplená budova»
DOM NA HLAVNEJ
ULICI
Na Hlavnej ulici v Trnave vznikla jedineêná fasáda, ktorá sa tiež prebojovala do finále súČaže
Baumit Life Challenge 2022. Samostatne stojaci objekt bytového domu je zaêlenený do zástavby polyfunkêných a obchodných budov centra
Trnavy. Tvar budovy a zaujímavé riešenie fasády
plynulo zapadá do okolitého prostredia a obohacuje ho o jedineêné prvky.
Architekt: Ing. Tibor Psalman – Ing. PSALMAN,
V-Projekt, s. r. o.
Zhotoviteü: Arcus Signum, s. r. o.
Lokalita: Trnava
Rok: 2020

inále architektonickej súČaže o najkrajšie európske fasády
roka 2022 Baumit Life Challenge už pozná svojich víČazov. Tento rok sa ceny udeüovali v španielskej Valencii. Rekordný poêet viac ako
300 projektov sa užším výberom vyfiltroval do úzkeho «shortlistu», na ktorom sa ocitli naozaj jedineêné projekty. Aj štyri zo Slovenska.
Odborná porota mala tento rok plné ruky práce
a bolo naozaj nároêné vybraČ tie najkrajšie projekty.
Nakoniec sa jej podarilo zúžiČ výber na šiestich finalistov pre každú súČažnú kategóriu, kde sme mali aj
my naše «želiezka v ohni».
Tohtoroêný galaveêer a slávnostné odovzdávanie
cien bolo veükolepé a vo Valencii sa 19. mája 2022
rozhodlo o víČazoch. Kvalita prihlásených projektov každoroêne dvíha latku vyššie a vyššie. Symbióza spolupráce spoloênosti Baumit s architektmi a realizátormi priniesla aj tento rok množstvo
skvostov v podobe projektov zaradených do jednotlivých kategórií. Do súČaže sa prihlásilo viac ako
300 projektov z 23 európskych krajín. Odborná
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porota vybrala 36 finalistov prostredníctvom online
hlasovania. Najlepších 6 fasád vybraných odbornou
porotou z každej kategórie sa zúêastnilo finále. Medzi nominovanými kandidátmi boli aj štyri slovenské projekty a niektorým z nich unikla cenná soška len o kúsok.
Baumit udelil ocenenie Baumit Life Challenge
Award už po piatykrát. Valencia, hlavné mesto dizajnu 2022, sa stala miestom najkrajších fasád z celej Európy. Okrem dizajnu, vzhüadu a remeselného
spracovania pri hodnotení zohüadnili aj óalšie kritériá, akými sú sociálne aspekty, udržateünosČ a použitie stavebných materiálov šetriacich zdroje.
VíČazný slovinský projekt «Cukrarna Gallery» je
ukážkovým príkladom toho, ako môže stará, nevyužívaná industriálna budova nadobudnúČ nový
život prostredníctvom premysleného plánovania
a rekonštrukcie a priniesČ úplne nové využitie. Po
podrobnom skúmaní projektov 13 medzinárodných porotcov rozhodlo o óalších víČazoch zo šiestich stanovených kategórií: Rodinný dom, Bytový
dom, Nebytová stavba, Zateplená budova, Historický objekt, Štruktúra podporuje dizajn.

Dôvod na oslavu mali aj óalšie štyri krajiny. Rakúsko získalo ceny v kategórii Historický objekt
s projektom Friedensburg Schlaining a v kategórii Štruktúra podporuje dizajn s projektom «Live in
the Green Joseph Lister Street». Z víČazstva v kategóriách Zateplená budova a Nebytová stavba
sa radovalo Nemecko. Odborná porota po prvý
raz rozhodla o ocenení projektu v Írsku v kategórii Rodinný dom. Hostiteüskej krajine – Španielsku,
sa podarilo vyhraČ v kategórii Bytový dom s projektom z Madridu.
«V súêasnosti je Life Challenge obüúbenou medzinárodnou súČažou, ktorá zaêala v roku 2014
pozvánkou do všetkých európskych krajín, kde
sa Baumit nachádza, aby ukázali verejnosti svoje najkrajšie fasády. Každé dva roky sme na udeüovaní cien Baumit Life Challenge svedkami toho,
êo dokáže dokonalá symbióza predstavivosti a remeselnej zruênosti a aké fascinujúce fasády vznikajú kombináciou inovatívnych materiálov, štruktúr,
tvarov a farieb,» hovorí Robert Schmid, generálny
riaditeü skupiny Baumit a iniciátor súČaže.
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