Společnost pro Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašuje
9. ročník soutěže pro studenty vysokých škol

O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI
ZAMĚŘENOU NA STŘECHY
Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice
Přihlašovat mohou své práce, projekty, detaily a semináře související se STŘECHAMI

Soutěžní kategorie:
▲ Grafická práce na téma STŘECHY ▲ Nejzajímavější detail STŘECHY
▲ Textová práce na téma STŘECHY ▲ Soutěž o titul Junior Star
U všech soutěžních prací je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehlednost zpracování
Do 9. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací,
které byly zpracovány v období od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019
Po formální stránce se na soutěžní práci nevztahují žádné požadavky, rozsah není limitován

Soutěžní práce spolu s vyplněnou přihláškou zašlete nejpozději do 15. 10. 2019
Pořádající Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z. s., apeluje na všechny zájemce o účast, aby své práce související se střechami přihlašovali bez ohledu
na srovnávání se s již oceněnými pracemi! Cílem soutěže je především podpořit zájem o téma střech a to svou účastí naplníte!

Více informací získáte na:

www.memorial-af.cz ■ tel.: +420 728 265 523 ■ memorial.af@gmail.com
Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc.,

byl jedním z našich předních odborníků na problematiku plochých i šikmých střech. V roce 2010 nás předčasně opustil ve věku
nedožitých 61 let.
Jeho jméno bylo a stále je dobře známé všem, kdož se pohybují ve střechařském oboru. Dnešním mladým, kteří už neměli to štěstí
být jeho studenty, alespoň ze skript, odborných knih a jistě i z doslechu.
Vyučoval na Stavební fakultě VUT v Brně a vedle pedagogické činnosti byl členem vědecké rady Evropské společnosti pro výzkum
střech, přednášel doma i v zahraničí, publikoval v odborných titulech a je autorem či spoluautorem několika vysokoškolských
skript, katalogů a knih. Provozoval také znaleckou kancelář jako soudní znalec se zvláštní specializací na střechy, ve které se zabýval především sanacemi defektních střech.

