Výstava 42 nominovaných děl České ceny za architekturu v Plasích
Tisková zpráva ČKA, 22. srpna 2017

Ve čtvrtek 17. srpna se ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského
dědictví Národního technického muzea v Plasích u Plzně uskutečnila
vernisáž výstavy 42 nominovaných děl České ceny za architekturu 2017
(ČCA). Návštěvníci mohou díla v Plasích shlédnout až do 27. listopadu, kdy
se veřejnost na slavnostním galavečeru v Místě pro nové umění – Jatka 78
v Praze dozví jména finalistů a držitele
hlavní ceny.
Výstavu slavnostně zahájili Ivan Plicka,
předseda České komory architektů, Karel
Ksandr,
generální
ředitel
Národního
technického muzea a autor konceptu
výstavy Ondřej Beneš. „Přehlídka nabízí
dobrou příležitost k tomu, aby si jak
odborná, tak široká veřejnost mohla
prohlédnout skutečně reprezentativní výběr
toho, co u nás bylo v poslední době
postaveno, a na základě toho si utvořit i svoji představu o stavu české
architektury,“ uvedl Plicka. Z úst odborníků přitom čím dál častěji zaznívá pochvala
vzestupu úrovně soudobé české architektury.
Součástí vernisáže byl také křest publikace z mimořádné edice ČCA rekapitulující
finále 1.ročníku doplněné básničkami Davida Vávry. Roli kmotrů přijali Tomáš
Motl, výkonný ředitel ČT ART, Petr Orálek, obchodní ředitel Economia, a.s. a Jiří
Červenka, místopředseda Svazu měst a obcí.
Do druhého ročníku soutěžní přehlídky ČCA bylo možné přihlásit díla realizovaná
v letech 2012 – 2016, většina soutěžících děl přitom vznikla v posledních dvou
letech. O účast se ucházelo téměř 250 projektů. Tři čtvrtiny užšího okruhu
nominovaných tvoří novostavby. Polovinu těchto staveb financoval veřejný sektor.
Tři vzešly z architektonické soutěže. Nominované realizace posoudí prestižní
sedmičlenná mezinárodní porota (Marianne Loof – předsedkyně poroty, Matija
Bevk, Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Doris Wälchli, Jakub Szczęsny a
Ľubomír Závodný).
Seznam všech staveb nominovaných v 2. České ceně za architekturu naleznete na
www.ceskacenazaarchitekturu.cz. Ke stažení zde také najdete fotografie nominovaných
staveb v tiskové kvalitě (sekce Press v hlavním menu).
Prosíme, při použití fotografií vždy uvádějte název realizace, její autory a jméno fotografa.
Děkujeme!
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SLEDUJTE ČESKOU CENU ZA ARCHITEKTURU
Na novém portálu ceskacenazaarchitekturu.cz a na Facebooku ceny.
O ČESKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU
Soutěžní přehlídku realizovaných staveb vyhlásila Česká komora architektů, profesní organizace s
přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České
republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní
architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a
samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty,
složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept
propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.
O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální,
odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním
připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od
ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Od roku 2000 Komora
rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.
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