V letošních nominacích na Českou cenu za architekturu 2017
boduje i kraj Vysočina
Tisková zpráva ČKA, 12. října 2017

Česká komora architektů v lednu 2017 vyhlásila 2. ročník České ceny za
architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili téměř 250 realizací. Sedmičlenná
mezinárodní odborná porota (Marianne Loof – předsedkyně poroty, Matija Bevk,
Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Doris Wälchli, Jakub Szczęsny a Ľubomír Závodný)
do užšího výběru nominovala 42 děl, ze kterých na konci listopadu 2017 vzejde
zhruba deset finalistů a držitel historicky druhé České ceny za architekturu.
Nominační večer se konal 12. června 2017 v kulturní zóně Pragovka v pražských
Vysočanech. V nominacích poroty je zastoupeno 10 regionů České republiky a
hlavní město Praha. Kraj Vysočina v soutěži reprezentuje autobusový terminál
Gagarin v Telči.
Do soutěžní přehlídky bylo možné přihlásit díla realizovaná v letech 2012–2016,
z nominovaných staveb jich však byla převážná většina dokončena v období posledních dvou let
(22 nominací bylo dokončeno v roce 2016 a pět v roce 2015). ČKA si současně váží velké aktivity
Akademie České ceny za architekturu složené z tří stovek odborníků, která České komoře
architektů pomáhá vytipovávat zajímavá díla, jejichž autory ČKA následně oslovuje s žádostí o
přihlášení do soutěžní přehlídky. V letošním roce 16 z těchto doporučení akademiků postoupilo
mezi nominované.
Zda telčský terminál, ukrývající v sobě bronzovou plastiku prvního člověka ve vesmíru, osloví
porotce natolik, že se zařadí mezi finalisty, bude jasné 27. listopadu 2017 na slavnostním
galavečeru v Místě pro nové umění – Jatka 78 v Praze. Na akci budou rovněž vyhlášeny
výsledky Ceny za výjimečný počin a Mimořádné ceny partnerů soutěžní přehlídky.
Den po galavečeru se v Galerii Jaroslava Fragnera uskuteční vernisáž výstavy Česká cena za
architekturu. Výstava bude v Praze k vidění až do 10. ledna 2018, poté se přesune do brněnské
Galerie architektury.
Realizace v kraji Vysočina
1. Terminál Gagarin
Adresa: Telč
Autoři: ARCHOO s.r.o. - Ing. arch. Jiří Ondráček, Ing. arch. Lukáš Komín, Jaroslav Svoboda,
Ing. Zdeněk Tesař, Ing. Libor Kavalec
Jedno město, stovky cestujících, jeden přístřešek - objekt zářící, o čase informující a před
deštěm, větrem, sněhem a sluncem nejen cestující, ale i historii chránící... Autobusový záliv,
dnes již místními nazývaný Gagarin, vznikl v nevyužívané ploše mezi základní školou a
gymnáziem. V minulosti autobusy zastavovaly při obou stranách hlavní komunikace v ulici
Hradecká, což v dopravní špičce pravidelně zpomalovalo a znepřehledňovalo provoz a docházelo
tak k nebezpečnému a ztíženému přecházení ulice. Původní zanedbaná čekárna byla nahrazena
novým otevřeným přístřeškem plnícím nejenom svoji základní funkci pro dojíždějící studenty a
žáky, ale stal se i místem setkávání a odpočinku místních obyvatel a návštěvníků města.
Ozvláštňujícím prvkem je umístění bronzové plastiky, kulové skořápky zhotovené na počest
prvního člověka mimo zemskou atmosféru - Jurije Gagarina, vytvořené roku 1977 sochařem a
rodákem Rostislavem Magnim a výtvarníkem Arnoštem Chalupou. Dílo, stojící v minulosti
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přehlížené a zelení skryté o pár desítek metrů blíže k silnici, nalezlo důstojnější místo v
kruhovém otvoru krajního betonového pilíře. Nosnými prvky stavby jsou dřevěné lepené profily,
spolu s fasádními prkny tvořící jednotlivé svislé panely. Střecha je ze dvou kusů křížem lepených
dřevěných panelů. Barevnost kontrastní – bílé plochy obvodových nosných prvků a plochy barvy
černé - prvků terasové podlahy a sedaček. Do stropních desek jsou zafrézovány světelné pásky,
které mohou v průběhu noci měnit bílý povrch přístřešku odstíny barevného spektra jako
chameleon. Neobvyklost místními kladně přijata, orgány památkové péče následně zakázána.
Zbývá se pouze připojit k dochovanému přání tvůrců plastiky, které bylo nalezeno uvnitř:
„Zhotoveno v naději, že dílo přetrvá alespoň desítku let neklidného času.“
Seznam všech nominovaných staveb 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!

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE
Alice Titzová, mediální servis 2media.cz, alice@2media.cz, + 420 724 258 661
Vladana Drvotová, mediální servis 2media.cz, vladana@2media.cz, +420 605 901 336
SLEDUJTE ČESKOU CENU ZA ARCHITEKTURU
Na novém portálu www.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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