S TAV E B N Í K O N S T R U K C E
5a

❚

STRUCTURES
5b

Obr. 5 a) Noční osvětlení stavby, b) interiér ❚
Fig. 5 a) Construction in night lights, b) interior

NOMINACE V SOUTĚŽI ECOLA AWARD

Ve stejný den, kdy se Silo Tower stal stavbou Olomouckého
kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova, byl projekt nominován do prestižní mezinárodní architektonické soutěže Ecola Award v Německu.
Investor
Autor návrhu
Spolupráce
Realizace
Celkový objem
investic

Hopr Group, a. s.
Studio Zlamal – ing. arch. Blanka Zlamalová
Stavební firma, a. s. – Ing. Zdeněk Tomek
IP Systém, a. s., Bisa, s. r. o.
45 mil. Kč bez DPH

Ing. arch. Blanka Zlamalová
Studio Zlamal
tel.: 739 086 535
e-mail: blankazlamalova@seznam.cz
www.studio-zlamal.cz

INŽENÝŘI Z CACE BODOVALI V EVROPSKÉ
SOUTĚŽI EFCA YOUNG PROFESSIONALS 2015
Soutěž Young Professionals (YPs), pořádaná
evropskou federací EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations), je určená mladým profesionálům –
konzultačním inženýrům ve věku do 35 let.
Jejím cílem je podporovat talent a schopnosti mladé generace konzultantů a motivovat je
k dalšímu profesnímu rozvoji.
Vítězkou letošního 6. ročníku soutěže, kterého se zúčastnilo sedmnáct mladých profesionálů ze sedmi zemí, byla vyhlášena Anne
Moloney (33 let, Ramboll, Dánsko) za projekt The Queensferry Crossing. Jde o jeden
z největších mostních projektů v severní Evropě a největší inženýrský projekt ve Skotsku
v posledním desetiletí. Anna Moloney musela prokázat nejen vysokou odbornou úroveň,
ale také výborné komunikační schopnosti při
vedení týmu 35 spolupracovníků. Vítězná cena byla spojena s bezplatnou účastí na EFCA GAM – konferenci a setkání YPs v Oslo 28. až 30. května 2015 a prezentací oce-
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něného projektu během odborného jednání konference.
Z užšího okruhu finalistů vybrala odborná mezinárodní porota dvě druhá místa:
Francescu Del Din (27 let, Ramboll, Dánsko) za Gina Krog Field Development project
a Marka Foglara (34 let, SUDOP, Česká republika) za projekt rekonstrukce Negrelliho
viaduktu v Praze. V oceněném projektu má
inženýr Foglar trojnásobnou zodpovědnost,
jako manažer projektu, jako hlavní mostní inženýr a jako mostní inženýr zodpovědný
za rekonstrukci historického 1 400 m dlouhého mostu, kde např. přemostění Křižíkovy
ulice bude nově řešeno kompozitní ocelobetonovou konstrukcí (obr. 1). Oba držitelé druhého místa obdrželi finanční podporu účasti na EFCA GAM – konferenci a YPs setkání
v Oslo ve výši € 500.
Porota udělila také sedm čestných uznání.
Jedno z nich obdržel Jan Loško (31 let, Česká republika).
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Ze tří přihlášených účastníků z České republiky se dva dostali mezi oceněné, inženýr
Foglar získal dokonce druhou cenu, což je
velký úspěch mladých českých profesionálů.
Ing. Jana Margoldová, CSc.
sekretariát CACE
zdroj: zpráva EFCA květen 2015
Obr. 1 Vizualizace navrhovaného řešení přemostění
Křižíkovy ulice v pražském Karlíně (SO 14-07)
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