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Své želízko v ohni v nominacích na letošní Českou cenu za 

architekturu 2017 má i Moravskoslezský kraj 
 

Tisková zpráva ČKA, 9. 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. Moravskoslezský kraj v soutěži reprezentuje společenské a 

obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě. 

 

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 opavská mimořádná stavba spojující objekty bývalého pivovaru Zlatovar 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 Moravskoslezském kraji 

 

1. Společenské a obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě 
 

Adresa: Opava 
Autoři: Šafer Hájek architekti s.r.o. - Ing.arch Oldřich Hájek, prof.Ing.arch Jaroslav Šafer, 
Ing.arch Laco Fecsu, Ing.arch Olga Kostřížová, Ing.arch Jakub Koníř, Ing.arch Radek Toman, 
Ing.Aleš Marek 
 
Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové 
společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím 
obchodním domem Breda z 30 tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského 
pivovaru se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy. Po dohodě s orgány 
památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, 
fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s 
konstrukcí zaklenutí. Klíčové stávající objekty dvou sladoven, varny a spilky jsou velmi logicky 
umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra. Přirozeně se tak staly 
základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu. Podél stávajících objektů 
byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto 

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/ceska-cena-za-architekturu-vstupuje-2-rocniku/
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/ceska-cena-za-architekturu-vstupuje-2-rocniku/
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/prestizni-ceskou-cenu-za-architekturu-2017-se-uchazi-249-praci/
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/nominacni-vecer-2-rocniku-ceske-ceny-za-architekturu-12-cervna-2017-pragovka
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/spolecenske-centrum-breda-weinstein-2/?nominace=1
https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/spolecenske-centrum-breda-weinstein-2/?nominace=1
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veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k 
rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí 
prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky 
orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový 
komplex na stávající Bredu. Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí 
zasklených atrií a pomocí artikulace stávajících budov. Komplex tím získává měřítko, které je 
více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech je navržena jako zelené 
terasy s výhledy, hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech. 
 
 

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.  

http://ceskacenazaarchitekturu.cz/
mailto:alice@2media.cz
mailto:vladana@2media.cz
http://ceskacenazaarchitekturu.cz/
https://www.facebook.com/CeskaCenaZaArchitekturu/

