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Třetí ročník předčil všechna očekávání orga-
nizátorů nad účastí, neboť se zde sešlo více 
než 150 posluchačů. „Tento Den ocelových 
konstrukcí byl výjimečný tím. Celý seminář 
byl zaměřen na digitální architekturu, využití 

oceli v architektuře a možnosti dispozičních 
řešení těchto staveb. Největší pozornost 
vzbudila přednáška zmíněného Kase Ooster-
huise z Nizozemska, který zde mimo jiné 
představil projekt kokpitu a protihlukové ba-
riéry a také realizace budov v Japonsku a Sa-
údské Arábii,“ řekl zástupce spoluorganizá-
tora Martin Kokta z vydavatelství Konstrukce 
Media. 
Mezi vystoupivšími byl i Petr Jehlík, který 
představil projekt koncepčního řešení mra-
kodrapu. Stanice metra jako společenský 
prostor byl název přednášky Jaroslava Váchy 
z firmy Excon, která osvětlila konstrukční 
řešení stanice Střížkov – prodloužení trasy C 
pražského metra (blíže na str. 7). Slova jako 
kvantové body či nanoarchitektura zazněla 
z úst Miloše Floriána z FA ČVUT v Praze, 
který představil nový pohled ze strany struk-
tury materiálů a jejich využití. 

„Snahou setkání architektů, inženýrů a vý-
robců ocelových konstrukcí bylo představit 
moderní trendy navrhování budov z oceli, 
ovlivněné novými možnostmi v oblasti navr-
hování i technologie výroby a vytvořit mezi 
účastníky procesu realizace zajímavých sta-
veb prostor k diskuzi,“ přiblížil význam akce 
Tomáš Měřínský z pořádající České asociace 
ocelových konstrukcí (ČAOK). 
Vysokou úroveň akce, kterou zaštítila Česká 
komora architektů a kterou pořádaly ČAOK, 
BVV Brno a Velvyslanectví Nizozemského 
království, podpořila účast sponzorujících 
firem Skanska, Excon (hlavní partneři), Hoch-
tief VSB (partner), dále AB studio, Servind, 
ProInox, Hacker a Construsoft. Mediálními 
partnery byly časopisy e-architekt.cz, ERA 
21 a vydavatelství KONSTRUKCE Media.

(mila, čes)

DEN OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM 

Architektura byla zvolena jako nosné téma třetího ročníku Dne ocelových konstrukcí, který byl součástí doprovodného 

programu letošních Stavebních veletrhů v Brně. Bohatá náplň setkání ( 26. dubna) vyvrcholila přednáškou nizozemského 

architekta Kase Oosterhuise, přezdívaného „rebel digitální architektury“.

21. česká a slovenská medzinárodná konferencia

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY 2006
20.–23. september, Bratislava

 
21. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2006 nadväzuje na tradíciu Československých konfe-
rencií v oblasti oceľových konštrukcií konaných od roku 1953. Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť fórum na výmenu nových in-
formácií a skúseností pre vedcov, projektantov, manažérov, výrobcov a užívateľov oceľových konštrukcií. Konferencia sa uskutočňu-
je v čase, keď sa Slovenská republika a susedné štáty stali členmi Európskej únie, čo vytvára nové podmienky, možnosti a výzvy pre 
užšiu spoluprácu. Dôležitým faktorom je harmonizácia a unifikácia noriem, výroby a kontroly kvality oceľových konštrukcií na med-
zinárodnej úrovni.
21. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2006 sa bude konať na pôde Stavebnej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Hlavné témy konferencie:
• navrhovanie, teoretický výskum a experimenty,
• materiál, výroba, kvalita, požiadavky,
• normalizácia,
• realizácie, montáž,
•  diagnostika, údržba, rekonštrukcie, protikorózna ochrana, požiarna odolnosť,
• nový most cez Dunaj v Bratislave.

Súťaž o najlepšiu oceľovú konštrukciu:
Súčasťou konferencie je i tradičná česko-slovenská súťaž o najlepšiu oceľovú konštrukciu realizovanú v období medzi konferencia-
mi. Súťaž organizujú a vyhlasujú v odbornej tlači Česká a Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie. Súťažné podmienky budú 
ďalším záujemcom zaslané na požiadanie. Ocenené práce budú vystavené počas konferencie.

Kontakt:
Magdaléna Štujberová, katedra kovových a drevených konštrukcií, Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 1, 
e-mail: magdalena.chladna@stuba.sk, tel.: 00421 259 274 377, fax: 00421 252 494 116

Rozhovor Kase Oosterhuise s jedním ze 
studentů, které jeho předáška zaujala.
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