Vytvoř tým a zapoj se
do výzvy THE TRAIL !*

VÝZVA INOVACE
otevřená až do 1. března 2020
SPORTOVNÍ UTKÁNÍ
v květnu 2020
Naskenujte
pro více informací
o výzvě

www.agorize.com/thetrail
www.agorize.com/thetrail2020

VÝHRA

CESTA, SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
A PŘEDMĚTY S TÍM SPOJENÉ, PŘÍLEŽITOSTI STÁŽÍ
A ZAMĚSTNÁNÍ PRO VŠECHNY.
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JSI STUDENT.KA A MÁŠ
CHUŤ VYZVAT
SVĚT STAVEBNICTVÍ?

THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION
Jsi student.ka a máš chuť vyzvat svět stavebnictví? Vytvoř tým
a zapoj se do druhého ročníku mezinárodní výzvy The Trail! Inovuj
trvalá výstavba & udržitelnost, město na povrchu a pod ním.
kola čeká sportovní utkání ve výjimečné krajině Savojských Alp.
REAGUJTE NA VÝZVY VE SVĚTĚ NEUSTÁLÝCH ZMĚN A PŘEDSTAVTE
SI SVĚT, KDE BY PŘÍKLADNÁ VÝSTAVBA BOJOVALA PROTI EXCESŮM
NAŠÍ SPOTŘEBNÍ SPOLEČNOSTI!
Dnešní svět musí čelit značnému množství výzev: podstatnému
celosvětovému nárůstu městského obyvatelstva, rostoucím nárokům
spojeným s mobilitou, novým klimatickým a environmentálním problémům
a podobně.

• Jak naložit s infrastrukturou v podzemí, až budou díky novým typům
mobility současné parkovací plochy zastaralé?
• Jaké nové služby bychom mohli nabídnout obyvatelům měst
budoucnosti?
• Jak by města se stále se zvyšujícím počtem obyvatel mohla být
příjemnější pro život?
Představte si rozvoj měst pod novým úhlem pohledu!
JAK POSTUPOVAT PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Pro účast v soutěži Trail by VINCI Construction je třeba v termínu
do
předložit následující dva dokumenty:
PREZENTACE NA TŘECH SLIDECH V PDF

40 % spotřebované energie a emisí skleníkových plynů. Jsou tedy
ústředním bodem problematiky energetické transformace a urbanistické
odolnosti.
Stavebnictví musí nutně projít reorganizací, aby dokázalo těmto novým
výzvám čelit
nových
technologií, jimiž jsou: projektování a realizace staveb za pomoci digitálních modelů (BIM – informační modely budov), zavádění robotizace do
výstavby anebo 3D tisku stavebních materiálů – to je jen několik příkladů
zmíněných inovačních technologií.
STAVBA A METODY VÝSTAVBY BUDOUCNOSTI
Digitalizace, robotika, propojení operátoři, 3D tisk, snímače dat, systémy
začleněné do oděvu anebo umělá inteligence a podobně.
• Jak lze tyto nové digitální prostředky a nástroje integrovat
do stavebnictví?
• Jak na stavbách aplikovat kolaborativní spolupráci a metodu
just-in-time?
• Jakou budoucnost před sebou díky těmto technologiím mají jednotlivé
stavební profese?
• Jak stavba budoucnosti zohlední sociální, společenské a životní prostředí?
Představte si a navrhněte projekt, který bude kombinovat to nejlepší
TRVALÁ VÝSTAVBA A UDRŽITELNOST
Jak jít ve stavebnictví příkladem při řešení současných environmentálních
a klimatických problémů? Jak nově reagovat na následující úkoly?
• Začlenění ekologické problematiky do celého řetězce
projektování-výstavba-provoz.
• Energetická účinnost budov.
• Životnost budov.
• Adaptabilita výstavby a odolnost vůči klimatickým změnám, zejména
přírodním pohromám.
• Používání inovativních a ekologicky odpovědných materiálů, zohlednění
nutného zvýšení podílu vegetace ve městech, biodiverzity a podobně.
• Vytvoření budovy užitečné pro lidi, faunu a flóru.
Představte si svět, kde by příkladná výstavba bojovala proti excesům naší
spotřební společnosti.
MĚSTO NA POVRCHU A POD NÍM
Počet městských obyvatel se v průběhu příštích 30 letech
zdvojnásobí. Jak reagovat na problém, který takový nárůst představuje
pro budovy, dopravní infrastrukturu, veřejné služby a městskou zeleň?
• Jak budou vypadat města budoucnosti? Jak optimálně řešit problematiku
nedostatku prostoru?
• Jak může rozvoj autonomních dopravních prostředků přispět k lepší
urbanizaci?

použít, přínosy apod. Dokument musí být předložen ve francouzštině
anebo v angličtině.
PREZENTAČNÍ VIDEO
Svůj projekt představte pomocí krátkého videa (v maximální délce
1:30 minuty). Doprovoďte ho informacemi a zkuste nás přesvědčit, že
právě váš projekt je ten nejlepší. Video můžete natočit zcela podle svého
přání, nicméně musí být opatřeno francouzskými nebo anglickými titulky.
Pro uložení videa využijte některou distribuční platformu (Youtube,
účastníka soutěže.
vytvořit animaci pomocí on-line nástroje, jako např. goanimate.com,
powtoon.com, explee.com, prezi.com, wideo.co anebo videoscribe.com
apod.
Buďte kreativní a inovativní!

FINÁLE SOUTĚŽE
budou pozvány na 2 dny do
The Trail by VINCI Construction.
Můžete se těšit na sportovní výzvy, týmový duch, prezentace
projektů před závěrečnou porotou. Připravujeme pro vás nabitý
vypořádat!
PLATFORMA PRO REGISTRACI PROJEKTŮ:
www.agorize.com/thetrail2020
KONTAKT PRO INFORMACE O SOUTĚŽI:

