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Úvodník

Česká komora architektů je stavov‑
skou profesní organizací, která má
ze zákona, jímž je zřízena, uloženo,
kromě řady povinností spojených
s dohledem na výkon profese, i pod‑
porovat péči o kvalitu vystavěného
prostředí a propagovat dobrou ar‑
chitekturu.
Logicky se tak již před lety na půdě
Komory zrodila myšlenka pořádat
každoroční soutěžní přehlídku rea‑
lizovaných projektů, jež došla napl‑
nění letos v podobě prvního ročníku
České ceny za architekturu.
Cena, do které bylo přihlášeno té‑
měř pět set děl, dokončených v po‑
sledních pěti letech – přičemž tře‑
tina z nich v roce 2015 – nabí‑
zí dobrou příležitost k tomu, aby si
jak odborná, tak široká veřejnost
mohla prohlédnout skutečně repre‑
zentativní výběr z toho, co v poslední
době bylo u nás postaveno, a na zá‑
kladě toho si utvořit i svoji představu
o stavu české architektury.
Potěšující je, že se nejedná pouze
o velké realizace, ale i o skromná,
ale o nic méně kvalitní díla. Důvo‑
dem k radosti je rovněž skutečnost,
že řada přihlášených děl vznikla na
základě architektonických soutěží,
případně z veřejných investic.
Česká cena za architekturu není jen
závěrečný večer či s ním spojená
výstava – v průběhu roku proběhla
řada akcí, výstav, diskusních setká‑
ní, které budou pokračovat i v roce
příštím. Smyslem je, aby Cena byla
celoroční aktivitou rozšiřující obec‑
né povědomí o architektuře a práci
architektů.

Důležitou součástí České ceny za ar‑
chitekturu je její Akademie, sdružu‑
jící několik set akademiků, kteří se,
kromě jiného, podíleli i na ocenění
za výjimečný počin s architekturou
související – je bezpochyby význam‑
né poukázat na to, že architekturou
není možné chápat jen pouhé reali‑
zace projektů, ale že s ní souvisí řada
dalších aktivit, které zpětně mají ne‑
zanedbatelný význam pro prostor, ve
kterém architektura vzniká.
Je na místě poděkovat porotě Čes‑
ké ceny za architekturu: sešly se v ní
silné osobnosti evropské architek‑
tury, které si našly čas na náročnou
práci poroty, a výsledek jejich práce
stojí za to. Díky!
Architektura je vždy odrazem doby,
ve které vznikala. To jistě platí i o dí‑
lech z letošního ročníku České ceny
za architekturu. Dobrá architektu‑
ra není jen výsledkem práce archi‑
tektů, stejně důležitý je i investor,
klient, potenciál a ambice společ‑
nosti. Věřme, že dobré příklady táh‑
nou – a že Česká cena za architek‑
turu svým dílem přispěje k zlepšení
podmínek nezbytných pro vznik kva‑
litní architektury.
Ivan Plicka
předseda České komory architektů
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Editorial

The Czech Chamber of Architects
is a self-governing professional or‑
ganization, which is tasked by the
act which establishes it to execute
many obligations related to observ‑
ing practice of the profession, but
also to promote care for quality of
the work and propagate good archi‑
tecture.
It is a natural conclusion that this
Chamber produced an idea to organ‑
ize annual competition of realised
projects, which took form this year
as the inaugural year of the Czech
Architecture Award.
The Award, which had almost five
hundred submissions of works fin‑
ished in last five years – almost
a third from 2015 – offers a good
opportunity for both profession‑
al and non-professional public to
see truly representative selection
of everything that was built in our
country these last years, and based
on that, to make their own image of
the state of Czech architecture.
It is good to see that those do not
include only huge projects, but also
small, more humble, but not any less
quality works. Another reason we are
glad for is the fact that many of the
submitted works were made based
on architectural competitions, or
funded from public investments.
The Czech Architecture Award is not
only the finale gala evening, or the
related exhibition – during entire
year there were many events, exhi‑
bitions, discussion meetings, which
will continue in the next year. The
goal is to make the Award a wholeyear activity expanding general

knowledge about the architecture
and work of architects.
Important part of the Czech Archi‑
tecture Award is also it´s Academy,
which unites several hundred aca‑
demics, which, among other things,
took part in selecting the Unique
Feat Award in regards to architec‑
ture – it is very important to point
out that architecture cannot be un‑
derstood simply as realisation of
projects, but that it relates to many
other activities, which in turn have
appreciable impact on the space
where the architecture comes into
being.
The jury of the Czech Architecture
Award should also be thanked: many
strong figures of European architec‑
ture met here, and found the time
to do the hard work of the jury, and
the result of their work is definitely
worth it. Thank you!
Architecture is always a reflection of
the time when it comes into being.
This can be surely said about this
year´s projects from the Czech Ar‑
chitecture Award. Good architecture
is not only a work of an architect;
investor, client and potentials and
ambitions of the public holds equal
importance. We believe that good
examples can lead – and that the
Czech Architecture Award can make
its mark and contribute to improve‑
ment of the conditions necessary for
fine architecture to arise.
Ivan Plicka
president of the Czech Chamber
of Architects
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Průběh

V lednu 2016 vyhlásila Česká komo‑
ra architektů (ČKA) první ročník sou‑
těžní přehlídky Česká cena za archi‑
tekturu.

Cena ČKA při svém startu sázela
především na přítomnost odborné
akademie, prestižní sedmičlennou
mezinárodní porotu, ojedinělý kon‑
cept propagace architektury v prů‑
běhu celého roku a skrze jednotlivé
regiony České republiky.

Potěšující zprávou zejména pro mla‑
dé architekty byl rovněž nulový po‑
platek za registraci do soutěže.

Prvního ročníku Ceny se mohli zú‑
častnit jednotlivci nebo kancelá‑
ře s projekty realizovanými na úze‑
mí ČR a dokončenými mezi lety 2011
a 2015.

I z těchto důvodů se Cena ve svém
prvním ročníku setkala s obrovským
zájmem architektů, kteří do ní při‑
hlásili 475 realizací.

Prestižní sedmičlenná mezinárodní
porota z téměř pětistovky prací no‑
minovala celkem 63 děl do užšího
výběru.

Z tohoto okruhu porota následně vy‑
brala 8 finalistů, z nichž se etabloval
držitel hlavní ceny.

Přihlášená díla nejsou posuzována
v žádných soutěžních kategoriích.

Finalisté a laureáti cen za výjimeč‑
ný počin a mimořádných cen spo‑
lečnosti VELUX a časopisu ERA21
byli představeni na slavnostním ga‑
lavečeru, který se uskutečnil 7. lis‑
topadu 2016 v Místě pro nové umě‑
ní – Jatka 78, kde autoři vítězného
díla a držitelé označení Finalista
i dalších ocenění obdrželi výtvar‑
ný objekt navržený tradiční českou
sklářskou firmou Moser.
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Process

In January 2016, the Czech Chamber
of Architects (CCA) introduced the
inaugural year of the competition
Czech Architecture Award.

From the beginning the Award
counted on presence of the expert
academy, prestigious seven-mem‑
ber jury, and unique concept of prop‑
agating architecture throughout the
whole year and throughout all the
regions of the Czech Republic.

Very welcoming was also the ab‑
sence of any registration fee, espe‑
cially for young architects.

In this inaugural year any individual
or atelier could participate with pro‑
jects realised on the territory of the
Czech Republic in years from 2011 to
2015.

Thanks to those reasons, among
others, the Award met with huge re‑
sponse from architects, who sub‑
mitted 475 completed projects.

The prestigious seven-member jury
nominated altogether 63 projects
from that almost five hundred.

From this pool of contestants the
jury selected 8 finalists, from which
the winner was established.

Submitted projects are not judged
based on any sort of categories.

Finalists and laureates of the Award
for Unique Feat and Special VELUX
and ERA21 Award were introduced
during ceremonial gala evening,
which took place 7th of November
2016 at The Place for New Art – Jat‑
ka 78, where authors of the winning
project and other finalists and lau‑
reates received art piece designed
by traditional Czech glassworks
company Moser.
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Cíle a vize České ceny
za architekturu

Důkladné zmapování
architektonické produkce v ČR

Celoroční přísun architektury

Prostor pro nové tváře

Nezávislá mezinárodní porota

Důležitým aspektem nového obo‑
rového ocenění je působení odbor‑
né Akademie České ceny za archi‑
tekturu, která kromě děl, jež přihlásí
autoři sami, aktivně mapuje domá‑
cí architektonickou produkci. Více
než 300 akademiků z řad architektů,
publicistů a kritiků architektury mělo
možnost aktivně vyhledávat zajíma‑
vé stavby a realizace a podnítit jejich
přihlášení do soutěže. Do letošního
ročníku doporučili celkem 163 děl.
Hlavním cílem zapojení odborníků
působících ve všech regionech Čes‑
ké republiky bylo pokrýt celou šíři
domácí architektonické produkce za
dané období. V pravomoci Akademie
byly také nominace na výjimečný
počin v oblasti architektury a výběr
držitelů tohoto ocenění.

Stěžejním motivem soutěžní pře‑
hlídky Česká cena za architekturu je
prezentace architektury široké ve‑
řejnosti, a to nejen z hlediska její es‑
tetické a technické kvality, ale pře‑
devším v souvislostech jejího vzniku,
vztahu k okolí a společenského pří‑
nosu. Z tohoto důvodu ocenění bě‑
hem celého roku provázela řada
doprovodných akcí. Cena tak archi‑
tekturu propagovala průběžně po
celý rok a ve všech regionech České
republiky. V návaznosti na užší okruh
63 děl, která byla veřejnosti předsta‑
vena v červnu 2016 na nominačním
večeru v pražské La Fabrice, zača‑
la propagace architektury v jednot‑
livých regionech. Zástupci meziná‑
rodní odborné poroty současně byli
české veřejnosti představeni formou
přednášek.

Česká komora architektů si součas‑
ně kladla za cíl z České ceny za ar‑
chitekturu vybudovat prestižní, ni‑
koliv však elitní ocenění. Z tohoto
důvodu Cena zavedla nulový popla‑
tek za registraci do soutěže. Vyhla‑
šovatel soutěže si od tohoto kroku
sliboval zejména přístup mladých
architektů a začínajících ateliérů,
pro něž by registrační poplatek mohl
představovat nemalou překážku při
prezentaci jejich děl, a v neposled‑
ní řadě také objevení nových a krea‑
tivních tvůrců. Cena též soutěžícím
týmům nabídla jednoduchý přihla‑
šovací systém. Architekti své rea‑
lizace vkládali do jednoduchého
on-line formuláře, jehož vyplnění za‑
bralo sotva pár minut. Elektronickou
evidencí vznikl katalog soutěže, kte‑
rý je volně přístupný na webu sou‑
těžní přehlídky, a současně zanikly
další případné náklady soutěžících
architektů na tisk panelů apod.

Pro první ročník ceny České komory
architektů se podařilo získat sedm
erudovaných zahraničních expertů,
kteří hodnotili díla českých kolegů.
Členy mezinárodní odborné poroty
byli britský architekt a držitel něko‑
lika prestižních ocenění RIBA Award
Joe Morris, který se zároveň stal
předsedou poroty. Jeho kolegy byli
krajinářský architekt argentinského
původu Martin Rein-Cano z berlín‑
ské kanceláře TOPOTEK 1, slovenská
architektka Miriam Lišková ze studia
SLLA, architekt slovinského původu
Boris Bežan, velký propagátor me‑
zinárodních architektonických sou‑
těží. Belgickou architekturu v porotě
České ceny za architekturu repre‑
zentoval Jan De Vylder. Jediným čes‑
kým zástupcem, nicméně již čtyřicet
let žijícím ve švýcarském Lausanne,
byl architekt Ivan Koleček. Svébytný
nizozemský pohled na architekturu
pak v rámci svého působení v porotě
představil Kees Kaan.
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Goals and visions of the
Czech Architecture Award

Thorough mapping of architectural
production in the Czech Republic

Year-round income of architecture

Space for new faces

Impartial international jury

An important aspect of this new
professional award is the influence
of the professional Academy of the
Czech Architecture Award, which,
apart from project submitted by
the authors themselves, active‑
ly searches domestic architectur‑
al scene. Well over 300 academics
from the ranks of architects, publi‑
cists, and critics of architecture had
the opportunity to actively look up
interesting constructions and real‑
isations and motivate their submis‑
sion to the competition. This year
they recommended 163 projects in
total. Main goal of the involvement
of experts from all regions of the
Czech Republic was to cover entire
scope of domestic architectural pro‑
duction over selected period. The
Academy had the right to nominate
for the Unique Feat in the field of ar‑
chitecture and to select the holder
of this award.

Primary motive for the competitive
display of the Czech Architecture
Award is presentation of architec‑
ture to the wide public, not only form
a view of aesthetical and technical
quality, but mostly in context of its
creating, relationship with its sur‑
roundings and contribution to soci‑
ety as a whole. For this reason the
award was surrounded by number
of accompanying events. The award
so propagated architecture for the
whole year and in all the regions
of the Czech Republic. In connec‑
tion with the selection of 63 works,
which were introduced to the pub‑
lic in June 2016 at nomination gala
evening at Prague´s La Fabrica, the
propagation of architecture in each
region was started. Representatives
of the international expert jury were
also introduced to the Czech public
via lectures.

The Czech Chamber of Architects
also set its goal to make the Czech
Architecture Award prestigious, yet
not elite prize. For this reason the
award introduced zero entry fee
for registration into the competi‑
tion. Announcer of the competition
hoped this step would allow for en‑
try of young architects and starting
ateliers, for which a registration fee
could present not insignificant ob‑
stacle in presenting their work, and
also yet not least the discovery of
new and creative authors. The award
also offered the submitting teams a
simple system for registrations. Ar‑
chitects input their submission into
easy online form which completion
takes only a few minutes. With the
electronic records the catalogue
of the award was created, which
is freely available on web pages of
the Award, and in this way any oth‑
er costs of printing and submitting
perished.

For the inaugural year of the award
of the Czech Chamber of Architects
it was managed to attract seven
erudite foreign experts, who eval‑
uated the projects of their Czech
colleagues. Members of the inter‑
national expert jury included Brit‑
ish architect and holder of several
prestigious RIBA Awards Joe Morris,
who also became chairman of the
jury. His colleagues were landscape
architect of Argentinian origin Mar‑
tin Rein-Cano of the Berlin agency
TOPOTEK 1, Slovak architect Miri‑
am Lišková from SLLA studio, archi‑
tect of Slovenian birth Boris Bežan,
huge propagator of international ar‑
chitectural competitions. Belgian
architecture on the jury was rep‑
resented by Jan De Vylder. The sole
Czech member, who resides for over
40 years in Swiss Lausanne, was ar‑
chitect Ivan Koleček. Unique Neth‑
erland view on architecture was
brought to the jury by Kees Kaan.
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O vyhlašovateli

Česká komora architektů je samo‑
správným profesním sdružením
s přeneseným výkonem státní sprá‑
vy, které bylo zřízeno zákonem
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výko‑
nu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě. ČKA
nese odpovědnost za profesionální,
odborný a etický výkon profese ar‑
chitektů v ČR. Od začátku roku 2015
je Komora oficiálním připomínko‑
vým místem pro zákony, právní úpra‑
vy a předpisy, které se týkají profese
architekta. Česká komora architektů
se podílí na propagaci české archi‑
tektury. Pořádá i řadu akcí či oboro‑
vých ocenění zaměřených na veřej‑
nost. Patří mezi ně Česká cena za
architekturu, Pocta ČKA, Přehlíd‑
ka diplomových prací, Architekti na
jedné lodi, diskusní setkání OTTA
(Otevřený think tank architektů)
apod. Pořádáním soutěžní přehlíd‑
ky Česká cena za architekturu chce
Komora prezentovat kvalitní archi‑
tektonickou produkci nejen odborné
a laické veřejnosti, ale i zástupcům
státní správy a samosprávy.

www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.cka.cz
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About the announcer

The Czech Chamber of Architects is
a self-governing professional asso‑
ciation with transferred executive
powers of civil service, which was
established by the Act No. 360/1992
Col. on the professional practise of
authorized architects and on the
professional practise of author‑
ized engineers and technicians ac‑
tive in construction. CCA bears re‑
sponsibility for professional, expert
and ethic practices of the architect
profession in the Czech Republic.
From the year 2015 the CCA is also
an official suggestion seat for laws,
legal adjustments and regulation
which concern the architect profes‑
sion. CCA partakes in propagating
Czech architecture. It organises se‑
ries of events and campaigns, pro‑
fessional awards focused on public.
That includes the Czech Architec‑
ture Award, Honor of the CCA, Com‑
petition of dissertations, Architects
on one ship, discussion session of
OTTA (Open Think Tank of Architects)
and others. By organising the com‑
petition of the Czech Architecture
Award the Chamber wants to pres‑
ent top quality architectural produc‑
tion no only to the professional and
non-professional public, but also to
members of the state and local gov‑
ernments.

www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.cka.cz
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Krátce ze statutu

Akademie České ceny za
architekturu
Představenstvo ČKA ustanovilo Aka‑
demii České ceny za architekturu
(AČCA) z řad významných osobnos‑
tí působících v oboru architektura
a z oborů majících na výsledek čin‑
nosti architekta vliv. AČCA je z hle‑
diska zastoupení oborů různoro‑
dá, má nejméně sto čestných členů,
v současné době jich je 322. Aka‑
demie je garancí respektu a vysoké
prestiže Ceny u jejích partnerů, pro‑
fesní komunity i široké veřejnosti.
Členství v AČCA vzniká jmenováním
představenstvem ČKA. Členy AČCA
se stávají pro další ročníky také fi‑
nalisté ČCA. Složení současné Aka‑
demie viz web Ceny.

Grémium
Představenstvo ČKA pověřilo drama‑
turgií, dohledem nad dodržováním
statutu, nominacemi na Výjimečný
počin či Mimořádnou cenu Grémium
ČCA, které je složeno z vybraných
členů představenstva ČKA. Grémium
má nejméně pět členů. Aktuální slo‑
žení Grémia: Ivan Plicka – předseda
Grémia, Pavel Hnilička, Radek Kola‑
řík, Pavel Martinek, Milan Svoboda,
Jaroslav Šafer, Petr Velička.

Porota
Představenstvo ČKA jmenuje na ná‑
vrh Grémia členy poroty z řad re‑
spektovaných osobností oboru. Po‑
rota má minimálně pět členů, počet
členů je vždy lichý, nadpoloviční
většina členů poroty je zahranič‑
ní. Základní úlohou poroty je no‑
minace zpravidla 50 děl (letos jich
bylo 63), která byla představena na
nominačním večeru, byla součás‑
tí putovní výstavy a byla uveřejněna
v katalogu Přehlídky. Díla jsou vy‑
brána hlasováním per rollam z do‑
kumentace všech řádně přihláše‑
ných prací. Dále je úlohou poroty
výběr 5–10 staveb, jejichž autoři ob‑
drží čestné označení Finalista. Díla,
která obdržela nejvíce hlasů, získá‑
vají čestné ocenění Finalista. Z nich
porota hlasováním vybírá vítěze. Po‑
rota o udělení Ceny a čestného oce‑
nění Finalista rozhoduje na základě
poskytnutých materiálů od autorů
a předchozí osobní prohlídky děl.

Termín konání soutěžní přehlídky
→→ 20. ledna 2016		
vyhlášení 1. ročníku ČCA
→→ 15. dubna 2016			
uzavření přihlášek
→→ květen 2016
on-line hlasování mezinárodní
poroty – nominace užšího
výběru ze všech přihlášených
děl do soutěže
→→ 14. června 2016
nominační večer – La Fabrika,
Praha-Holešovice
→→ 4.–7. září 2016		
jednání poroty
(výběr finalistů a laureáta)
→→ 7. listopadu 2016
slavnostní galavečer ČCA
v prostoru Jatka 78,
Praha-Holešovice
→→ 8. listopadu 2016
vernisáž výstavy v DOX, Praha 7
→→ 9. listopadu – 11. prosince 2016
výstava v DOX, Praha 7
→→ 2. března 2017
vernisáž výstavy v Galerii
architektury Brno
→→ 3. března – 2. dubna 2017
výstava v Galerii architektury
Brno
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Statut soutěžní přehlídky, jednací
řády jejích orgánů (včetně jmenné‑
ho seznamu členů Akademie České
ceny za architekturu) a způsob výbě‑
ru děl, jejich hodnocení i vyhlášení
výsledků jsou podrobně popsány na
www.ceskacenazaarchitekturu.cz

Všech 475 přihlášených děl bylo pre‑
zentováno v Bulletinu ČKA 2/2016
a je k dispozici v on-line galerii
www.ceskacenazaarchitekturu.cz.
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O Českou cenu za
architekturu bojovalo
475 děl

Česká komora architektů letos
v lednu vyhlásila 1. ročník soutěž‑
ní přehlídky Česká cena za archi‑
tekturu (ČCA). O nové prestižní oce‑
nění se ucházelo úctyhodných téměř
500 přihlášených staveb realizova‑
ných v letech 2011–2015.

Z nich porota složená z renomova‑
ných zahraničních architektů vybra‑
la v květnu 63 nominovaných děl.

Mezi stavbami od známých i méně
známých autorů najdeme široké
spektrum různorodých architekto‑
nických počinů. Soutěžní přehlídka
přináší vše, co si pod tématem ar‑
chitektura můžeme představit. Od
drobných zásahů do interiérů či ex‑
teriérů po rozsáhlá rezidenční a po‑
lyfunkční centra; přihlášeno bylo
257 novostaveb a 130 rekonstrukcí.

Celkem 163 z přihlášených staveb
bylo dokončeno teprve v minulém
roce 2015.

Přehlídka ukazuje na 42 příkladech
design a drobnou architekturu –
počínaje mobiliářem, památníky,
kapličkami, rozhlednami, stezkami
či hnízdy v korunách stromů a kon‑
če rozmanitými stavbami sloužícími
rekreačním účelům.

Velkou část realizací tvoří adaptace,
obnovy, renovace či konverze celých
staveb nebo jejich interiérů, které
slouží jak bydlení, tak administra‑
tivním či komerčním účelům, mu‑
zeím či galeriím. Mezi přihlášenými
se objevuje 10 instalací výstav a ex‑
pozic, a to jak architektury, tak dal‑
ších oborů.

Důležitým tématem zůstává i nadá‑
le bydlení. Ve větších městech vzni‑
kají rezidenční komplexy a bytové
domy, mezi přihlášenými ale převlá‑
dají rodinné domy, kterých se obje‑
vilo 139, ať už rekonstrukcí či novo‑
staveb. Mezi náročnější investiční
akce patří mosty, planetária, rekon‑
strukce průmyslových či klášterních
areálů nebo kostelů. Významnou po‑
ložku z celkového počtu tvoří také
rekonstrukce a novostavby 17 škol,
tedy budov mateřských, základních
i středních škol, a také řada vysoko‑
školských objektů.

32 staveb slouží administrativním
účelům a 19 polyfunkčním účelům.
Nákladné administrativní projekty
se objevují jen ve větších městech,
především v Praze a Brně. Na inte‑
riér se přitom zaměřuje padesátka
prací.
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Mezi pracemi se vyskytuje jen asi
25 % staveb realizovaných z veřejné‑
ho rozpočtu, což vypovídá o součas‑
ném přístupu k zadávání veřejných
zakázek v České republice. Z toho‑
to počtu bylo 13 veřejných zakázek
realizováno formou architektonické
soutěže, kterou Česká komora ar‑
chitektů považuje za nejkvalitnější
a nejvíce transparentní způsob vý‑
běru projektanta. Do prestižního vý‑
běru poroty se přitom dostalo hned
10 realizací vzešlých z architekto‑
nických soutěží. Potvrzuje to zejmé‑
na vysokou úroveň architektonické
produkce, kterou soutěže přinášejí.
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Dobrým příkladem a výjimkou v tom‑
to ohledu je již tradičně město Lito‑
myšl, kde se, jak ukazují přihlášky,
v posledních letech podařilo reali‑
zovat několik výjimečných objektů.
Stejně tak se objevuje jen 26 pří‑
kladů řešení veřejných prostran‑
ství, zastávek, nábřeží, 14 náměstí či
7 parků. Mezi přihlášenými najdeme
také 4 památníky. Celkem se přihlá‑
silo 11 čistě krajinářských počinů.
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Více než polovina staveb byla rea‑
lizována ve velkých městech, jen
v Praze 135 a v Brně 41. Zde existuje
větší poptávka investorů a zároveň
svou profesi vykonává také největší
množství autorizovaných architektů.
Stavby, které realizovaly pouze ženy,
bychom spočítali na prstech.

Regionální úspěchy staveb nominovaných na Českou cenu za architekturu
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Praha
Ústecký kraj
Kraj Vysočina

2 nominovaná díla
5 nominovaných děl
3 nominovaná díla
5 nominovaných děl
6 nominovaných děl
4 nominovaná díla
5 nominovaných děl
9 nominovaných děl
1 nominované dílo
1 nominované dílo
1 nominované dílo
11 nominovaných děl
7 nominovaných děl
3 nominovaná díla
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2016: Rok architektury

Cena České komory architektů si
klade za cíl propagovat architektu‑
ru průběžně po celý rok a ve všech
regionech České republiky. Z toho‑
to důvodu Cenu hned v prvním roč‑
níku konání doprovázela řada akcí.
Současně předpokládáme, že v dal‑
ších ročnících bude počet podob‑
ných akcí zaměřených na veřejnost
dále narůstat.

V polovině června jsme představili
dva členy mezinárodní poroty na pa‑
nelové diskusi s tématem veřejné‑
ho prostoru. O tom, co je a není ve‑
řejným prostorem, přišli polemizovat
porotci Martin Rein-Cano a Miriam
Lišková. Třetím diskutujícím byl kra‑
jinářský architekt Vladimír Sitta,
který promluvil o svých četných rea‑
lizacích v Austrálii. Diskusi v galerii
DOX moderovala Karolína Vránková.
Na akci plynule navázal nominační
večer v La Fabrice v pražských Ho‑
lešovicích, kde jsme společně se
zástupci poroty představili 63 děl,
která se dostala do užšího okruhu
České ceny za architekturu.
Na konci června jsme na akci Archi‑
tekti na jedné lodi stanuli společ‑
ně se starosty českých měst a obcí,
s nimiž jsme na pražské náplav‑
ce hodnotili kvalitu architektury ve
městech. Zaměřili jsme se napří‑
klad na dvouapůltisícové Líbeznice,
které se mohou pyšnit jedním z fi‑
nalistů České ceny za architektu‑
ru a také jedním nominovaným pro‑
jektem. Naší pozornosti samozřejmě
nemohla uniknout ani Mekka kvalit‑
ní architektury – východočeská Lito‑
myšl.
Proběhla rovněž řada diskusních
setkání OTTA (Otevřený think tank
architektů). V Plzni jsme se ve spo‑
lupráci se spolkem Pěstuj prostor
a Nadací Proměny Karla Komárka

zabývali tématem participace, v Pra‑
ze pak administrativními budovami.
V září jsme vyrazili na tour po nomi‑
novaných projektech, u nichž jsme
umístili informační panely pro ve‑
řejnost, které upozorňují na skuteč‑
nost, že stavba se dostala do užšího
výběru mezinárodní poroty.
Na přelomu září a října jsme se roz‑
jeli do Litomyšle, kde jsme Cenu
prezentovali v rámci akce ArchiMy‑
šl. Konec října pak patřil akci, která
představila nominace v Jihomorav‑
ském kraji, součástí byla například
prohlídka rekonstrukce vily Tugend‑
hat v Brně.
Na podzim jsme pozornost zaměřili
také na komunální architekturu,
kdy na půdě pražské Kanceláře ČKA
proběhla debata shrnující výsledky
krajských voleb.
Na konec listopadu jsme ve spolu‑
práci se sdružením Zachraňme kino
Varšava v Liberci připravili diskusi
s autory oceněných děl v Liberec‑
kém a Královéhradeckém kraji.
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Diskuse

Plácek, park a tržiště. Co je a není veřejný prostor? Tak se jmenovala červnová
panelová diskuse v DOX – Centru současného umění. Diskutujícími byl Martin
Rein-Cano, Miriam Lišková a Vladimír Sitta. Akci moderovala Karolína Vránková
z Respektu. Foto: Michal Pick

Nominační večer

14. června 2016 jsme v La Fabrice odtajnili jména 63 projektů, které se dostaly
do prestižního výběru mezinárodní poroty. Foto: Jan Hrdý
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Architekti na jedné lodi

Již 6. ročník akce Architekti na jedné lodi se letos nesl ve znamení ozvěn
nominačního večera. O kvalitní městské architektuře přišli diskutovat předseda
ČKA Ivan Plicka, starosta Líbeznic Martin Kupka, starosta Dolních Břežan
Věslav Michalik, městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová, Josef Morkus
z Ministerstva pro místní rozvoj, architekt Jaroslav Zima a starosta Tehova
a člen představenstva ČKA David Hlouch. Foto: Jan Hrdý

OTTA Participace Plzeň

Diskuse OTTA (Otevřený think tank architektů) pořádá Česká komora
architektů již od roku 2013. Letos poprvé proběhly pod hlavičkou České ceny
za architekturu. V Plzni jsme debatovali o participaci v architektuře.
Foto: Tereza Šobrová
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Panely v regionech

Díky informačním panelům již žádná stavba nominovaná na Českou cenu za
architekturu 2016 neunikne pozornosti veřejnosti! Foto: archiv ČKA

ArchiMyšl

Česká cena za architekturu se letos stala součástí již tradiční akce ArchiMyšl,
která se koná u příležitosti Světového dne architektury první říjnový víkend.

MEZINÁRODNÍ

MEZINÁRODNÍ
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Do pilotního ročníku České ceny
za architekturu pořádané Českou
komorou architektů se přihlásilo
přes 400 prací dokončených během
posledních pěti let, téměř ze všech
regionů České republiky – počí‑
naje soukromými rodinnými domy
a kancelářemi přes stavby urče‑
né veřejnosti a kulturní budovy
po školy a rekonstrukce objektů.
Všechna přihlášená díla byla hod‑
nocena pro tento účel sestavenou
odbornou porotou složenou z archi‑
tektů.
Česká cena za architekturu je od‑
vážný a do budoucna přínosný po‑
čin, jehož úkolem je vyvolat u veřej‑
nosti kritickou debatu zaměřenou
na kvalitu výstavby. Jedná se o počin
o to odvážnější, protože se podaři‑
lo sestavit mezinárodní porotu slo‑
ženou z předních odborníků z mno‑
ha evropských států – Holandska,
Německa, Slovenska, Belgie, Švý‑
carska, Velké Británie a Španělska,
což v důsledku otevírá debatu mno‑
hem širšímu mezinárodnímu publi‑
ku i mimo hranice hostující země.
Pomocí jasně stanoveného procesu
posuzování nejlepších staveb bylo
zvoleno osm finalistů včetně jedno‑
myslně vybraného vítěze. Rozhodně
stojí za povšimnutí, že žádná z nej‑
výše hodnocených prací nebyla po‑
stavena na území hlavního měs‑
ta Prahy. Tato skutečnost vypovídá
o širokém záběru architektonických
aktivit napříč zemí a jejich vysoké
kvalitě, ale zároveň se tak poodkrývá
znepokojující rozvoj hlavního města,
které se potýká s mnoha typickými
urbanistickými problémy.
Porota v rámci třídenního výletu pro‑
cestovala křížem krážem celou Čes‑
kou republiku. Hovořila s architekty
i majiteli staveb v historických cen‑
trech, autory krajinářských počinů,
klienty rodinných domů, diskutovala
projekty revitalizace a rekonstrukce.
Členy poroty také zaskočila absence
jakýchkoliv smysluplných projektů

zaměřujících se hlouběji na sociální
problematiku hromadného bydlení
či škol v městském prostředí. Poro‑
ta doufá, že se situace v této oblas‑
ti v nadcházejících ročnících této
prestižní ceny zlepší.
Česká cena za architekturu je defi‑
nována tak, že nečiní rozdíly mezi
jednotlivými díly, co se týče jejich ve‑
likosti, typologie či funkce. Právě na‑
opak. Nabádá porotu, aby se shod‑
la na jediném díle, které podle nich
předčí všechny ostatní svým kon‑
ceptem i provedením. Porota během
své architektonické odyseje zhlédla
realizace mnoha měřítek i typů. Prá‑
vě kvůli tomuto širokému záběru se
porota rozhodla definovat si předem
kritéria, podle nichž bude jednotlivá
díla posuzovat: komplexnost, přínos,
klima prostředí, efektivita, přizpůso‑
bivost, kontext, historie, důslednost.
Ale ze všeho nejvíce tu byla touha
nalézt u staveb „něco výjimečného“,
co z velmi dobrého učiní vskutku mi‑
mořádné.
Smyslem Ceny je vyhledávat a oce‑
ňovat nejkvalitnější architektonická
díla na území České republiky. Pro
porotu je kvalitní architektura tako‑
vá, která splňuje podmínky defino‑
vané statutem této soutěžní přehlíd‑
ky. Architekti nemohou tvořit dobrou
architekturu, pokud společnost není
schopna formulovat své problémy
a požadavky. Tento problém přesa‑
huje bezprostřední kulturní úroveň
„architektury“. Nicméně společnost
definuje prostředí, v němž architekt
pracuje; uvědomováním si důleži‑
tých problémů se architekt inspiruje
a ovlivňuje tak svoji tvorbu.
Porota ctí statut soutěžní přehlídky
a její program, ale zároveň je také ve‑
dena svým vlastním svědomím. Sou‑
těžní přehlídka má mnoho různoro‑
dých aspektů, které nabízejí důvody
k zamyšlení. Mezinárodní porota při
svém posuzování narážela na růz‑
né komplikace a obtíže. Získali jsme
dojem, že české architektuře jedno‑

duše chybí přesah. Tato absence se
odráží v nedostatečném zastoupe‑
ní českých architektů mimo území
České republiky i v malém množství
přihlášených prací zahraničních au‑
torů. Zároveň se objevuje také málo
děl, která by byla výsledkem kulti‑
vované spolupráce domácích a za‑
hraničních architektů. Porota však
doufá, že se tento aspekt v nadchá‑
zejících letech změní.
Ale zpět k ceně. Rádi bychom ozřej‑
mili důvody, proč jeden specifický
stavební počin zvítězil a řada dalších
nikoliv. Všechna díla uvedená na se‑
znamu finalistů reprezentují skuteč‑
ně vysokou úroveň tvorby. Jen jedna
práce ale vynikla nad všechny ostat‑
ní, a tou je Zen-Houses – ateliér
a dům v Liberci. Prostý, ekonomic‑
ký a nenáročný projekt je charak‑
terizován specifičností své lokace,
schopností na toto prostředí reago‑
vat, svou naprostou unikátností i vy‑
trvalou snahou provokovat a sebe‑
jistě zkoušet nové principy i za cenu
případných chyb. Díky tomu všemu
Zen-Houses dokázal uspět a beze‑
sporu se tak jedná o vynikající dílo,
o stavbu se skutečnou ambicí po‑
koušet hranice a stát se vzorem pro
mnohé z nás.
Ze všech těchto důvodů porota gra‑
tuluje autorům Zen-Houses, histo‑
ricky prvním vítězům České ceny za
architekturu.

Závěrečná zpráva poroty
Česká cena za architekturu 2016

Mezinárodní porota

24

This is the inaugural year of the
Czech Architecture Awards, intro‑
duced by the Czech Chamber of Ar‑
chitects. Over 400 projects comple‑
ted within the last five years from
nearly every region of the Czech Re‑
public were submitted, ranging from
private houses to offices, public pro‑
jects to cultural buildings, and edu‑
cation programmes to regenerati‑
on projects, all of which have been
reviewed by a specially assembled
Jury of architects and designers.
This is a brave and forward thinking
programme which aims to bring to
the public theatre a critical debate
focused on the demand for excellen‑
ce within the construction industry.
Even braver is that the Jury for this
special prize has been assembled
from an international stage of many
European states; Holland, Germany,
Slovakia, Belgium, Switzerland, the
United Kingdom and Spain, in turn
opening the debate to a wider inter‑
national audience beyond the bor‑
ders of the host country.
It is of particular note however, that
through an extensive judging pro‑
cess resulting with a shortlist of ei‑
ght finalists including unanimous
winner, non of the projects featu‑
red were built within the capital city,
Prague. This suggests a broad depth
of architectural endeavour for this
country with an ambition to build
high quality work but also raises
worrying trends for a city which sees
an intensity of many contemporary
urban issues.
As part of a three day trip, the Jury
travelled the length and breadth of
the Czech Republic to interrogate
the architects and owners of pro‑
jects for historical centres, projects
in landscape settings, projects for
domestic clients, regeneration and
renovation projects. However it is
also worrying to note an absence
of meaningful projects managing
the wider social concerns of mass

housing or schools within urban
settings. A trend the jury hopes is
reversed in subsequent years of this
prestigious award.
By its definition, this award pro‑
gramme seeks to make no distinc‑
tion between scale, typology or pro‑
gramme, but instead challenges the
select Jury to reach agreement on
a single project, that in its opinion,
transcends all others in its concep‑
tion and execution. Accordingly, as
part of the architectural odyssey, the
Jury has seen projects across many
scales and typologies. In response
to this broad selection of work, the
Jury‘s assessment by necessity has
been defined by a self imposed set
of criteria, being; complexity, rich‑
ness, climate, efficiency, adaptabili‑
ty, context, history, consistency and
above all the desire to find that ‚spe‑
cial something‘, a thing which eleva‑
tes the really good to something ex‑
ceptional.
The intention of this award pro‑
gramme is to seek out and reward
the most successful architectural
projects completed within the Czech
Republic. For the Jury, successful
architecture responds to the condi‑
tions defined by a carefully curated
programmatic brief. Architects can‑
not make good architecture if a so‑
ciety cannot articulate its problems
and requirements. This is a problem
which goes beyond the immediate
culture of ‚architecture‘ but is one
defined by the society within which
the architect is working; an aware‑
ness this important programme
seeks to inspire.
Whilst acknowledging the impor‑
tance of this programme, the Jury is
also to be guided by its own consci‑
ence. There are many aspects of the
programme therefore which suggest
reason for reflection. As an interna‑
tional Jury many pressing matters
and difficulties were encountered.
Perhaps most significantly, the ar‑

chitectural culture of the Czech Re‑
public was felt not to be internati‑
onal in outlook or makeup, a factor
reflected by a lack of representati‑
on of architects outside of the Czech
Republic and demonstrated by a
lack of projects included on the sub‑
mission list by non domestic archi‑
tects. Equally there appeared to be
a distinct lack of the culture of co‑
llaborative work. The Jury also hopes
to see this trend addressed in sub‑
sequent years.
But returning to the prize, the Jury
wishes to reflect on why a specific
project was a winner and why a num‑
ber of projects did not win. Whilst all
projects on the final list represen‑
ted a high achievement, one project,
above all others, stood out; the Zen
–houses, Studio and House, Liberec.
A simple, economic and unassuming
project, it is characterised by its site
specificity, it‘s site responsiveness,
its uniqueness, it‘s unrelenting am‑
bition to challenge and its confiden‑
ce to make mistakes in trying. This is
a stand out project for 2016. A sche‑
me with real ambition testing the
boundaries and delivering the exem‑
plar.
The Jury congratulates Zen – hou‑
ses, Studio and House as the wi‑
nner of the 2016 Czech Architecture
Awards.

Jury citation
Czech Architecture Award 2016
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předseda poroty

Joe Morris
* 1970 Warwickshire (Velká Británie)
Duggan Morris Architects

Boris Bežan
* 1972 Kranj (Slovinsko),
žije a projektuje ve Španělsku
Architectural Studio MX_SI

Kees Kaan
* 1961 Breda (Nizozemsko)
KAAN Architecten

Ivan Koleček
* 1943, Ostrava (Československo)
žije a projektuje ve Švýcarsku
Atelier d’architecture Ivan Kolecek

Vystudoval University of Greenwich
a Bartlett School of Architecture.
Praxi získal ve věhlasných architek‑
tonických kancelářích, např. Allford
Hall Monaghan Morris. V roce 2004
v Londýně založili společně s archi‑
tektkou Mary Duggan studio Duggan
Morris Architects. Mezi jejich četné
realizace patří např. plavecký bazén
Alfriston School v Buckinghamshiru,
který získal prestižní ocenění RIBA
National Award Winner 2015. Mezi
neméně zdařilé realizace londýn‑
ského studia patří Komunitní cen‑
trum Richmond, jež je jedním z 58
projektů zařazených do ceny Civic
Trust Awards 2016. Mezi další vysoce
ceněné práce ateliéru patří Pavilon
ORTUS v Londýně obsahující vzdě‑
lávací zázemí i prostor pro výstavy,
akce a designovou kavárnu. Tento
projekt získal několik významných
cen (např. RIBA National Awards Win‑
ner 2014, RIBA Regional Awards Win‑
ner 2014, AIA Awards Honourable
Mention či Civic Trust Awards Winner
2014). Joe Morris je současně stálým
členem mnoha poradních orgánů
londýnského územního plánování.
Působí např. v komisích londýnských
čtvrtí Southwark, Lewisham a Hack‑
ney. Své zkušenosti uplatňuje také
jako porotce architektonických sou‑
těží a ocenění (např. RIBA Awards či
Manser Medal). Věnuje se i přednáš‑
kové činnosti. Působí jako hostují‑
cí kritik na řadě škol architektury ve
Velké Británii.

Vystudoval Fakultu architektury na
univerzitě ve slovinské Lublani. Poté
získal magisterský titul v oboru ar‑
chitektury a urbánní kultury na Ka‑
talánské polytechnické univerzitě
(UPC) v Barceloně. Cenné pracovní
zkušenosti získal v ateliéru Joseho
Luise Matea v Barceloně, kde spo‑
lupracoval na významných meziná‑
rodních projektech. Dostalo se mu
ocenění na několika mezinárodních
architektonických soutěžích, jako
např. Europan 5 z roku 1999. Po zís‑
kání první ceny v mezinárodní archi‑
tektonické soutěži o návrh Kulturní‑
ho centra Federika Garcíi Lorky ve
španělské Granadě (realizace 2015),
kterou získal se třemi mexickými
spolupracovníky, se v roce 2005 roz‑
hodl založit architektonický ateliér
MX_SI. Jeho práce je zaměřena pře‑
devším na rozvoj architektonických
soutěží či na urbanistickou koncepci
v historických centrech měst. Krea‑
tivita a přínos ateliéru byly mnoho‑
krát oceněny národními i meziná‑
rodními cenami. Za muzeum Gösta
Pavilion Serlachius ve Finsku bylo
studio nominováno na Mies van der
Rohe Award – Evropskou cenu za ar‑
chitekturu 2015, dále získalo oceně‑
ní Arquitectura Española Interna‑
cional či finské ocenění za Nejlepší
projekt ze dřeva v roce 2014 apod.
Zájmu veřejnosti nezůstal skryt ani
další unikátní projekt ateliéru MX_SI
– Dětské muzeum Papalote v Izta‑
palapa, Mexico City, vzešlý, jak jinak,
z architektonické soutěže v roce
2015.

Vystudoval architekturu na Technic‑
ké univerzitě v Delftu. V roce 1987
se stal spoluzakladatelem kancelá‑
ře Claus en Kaan Architecten, která
fungovala do roku 2013. Nyní v Rot‑
terdamu společně se svými partne‑
ry Vincentem Panhuysenem a Dikkie
Scipio vedou architektonickou kan‑
celář KAAN Architecten. Ateliér
sestává z mezinárodního týmu archi‑
tektů, krajinářských architektů, ur‑
banistů, inženýrů a grafiků. Mezi vý‑
znamné realizace studia patří např.
Nejvyšší soud v Haagu, Nizozemské
velvyslanectví v Maputu (Mozambik)
či Krematorium Heimolen v Sint‑
-Niklaas a vzdělávací centrum Eras‑
mus v Rotterdamu, které se dostalo
do užšího výběru Mies van der Rohe
Award 2015 – Evropské ceny za sou‑
časnou architekturu. Kees Kaan se
věnuje rovněž přednáškové činnos‑
ti, jako profesor předsedá projek‑
tům oboru architektury na Technic‑
ké univerzitě v Delftu. Jeho výzkum
se zaměřuje na velké projekty, které
charakterizuje rychlá globální urba‑
nizace. Kees Kaan přednáší i na me‑
zinárodní úrovni a je členem různých
porot a komisí v Nizozemsku i v za‑
hraničí. Jeho dílu bylo věnováno vel‑
ké množství knih a výstav.

Architekt Ivan Koleček žije a pracu‑
je od roku 1969 na břehu Ženevské‑
ho jezera v Lausanne, kde v roce
1982 založil vlastní architektonickou
kancelář. V roce 1977 se stal členem
Společnosti švýcarských architektů
(SIA) a od roku 1990 také Federace
švýcarských architektů. Je autorem
řady veřejných staveb a renova‑
cí, hlavně v Lausanne a jeho okolí,
mimo jiné paláců Rumine a Montbe‑
non, Vysoké pedagogické školy, věz‑
nice v Lonay a klášterních kostelů
v Bonmont a Payerne. Od roku 1990
do roku 2015 vyučoval na brněnské
Fakultě architektury VUT, kde byl
v roce 2005 jmenován profesorem.
Tato činnost nebyla jen návratem do
školy architektury, kterou absolvoval
v roce 1966, ale hlavně do prostředí
české architektonické obce, kde za‑
sedal v porotách významných sou‑
těží. V roce 1996 obdržel od Obce
architektů v rámci přehlídky Grand
Prix cenu udělovanou českému ar‑
chitektovi působícímu v zahraničí.
Úspěšná výstava o díle tohoto čes‑
kého architekta pojmenovaná Vní‑
mání prostoru navázala na kapitoly
publikace Vrstvy/Stratigraphie vy‑
dané nakladatelstvím Arbor vitae
v roce 2010.

Složení
Česká cena za architekturu 2016
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Miriam Lišková
* 1973, Žilina (Československo)
SLLA Architects

Martin Rein-Cano
* 1967 Buenos Aires (Argentina)
žije a projektuje v Německu
TOPOTEK 1

Jan De Vylder
* 1968, Sint-Niklass (Belgie)
architecten de vylder vinck taillieu
bvba

Vystudovala architekturu a urbani‑
smus na Fakultě architektury Slo‑
venské technické univerzity v Brati‑
slavě a Ecole d’architecture de Lyon.
Společně s Michalem Sulem založi‑
li v roce 2003 v Barceloně SLLA Ar‑
chitects, od roku 2008 se sídlem
v Bratislavě. SLLA se věnuje projek‑
tům v různých geografických, so‑
ciálních a kulturních situacích na
Slovensku, v České republice, Ra‑
kousku, Španělsku a v Keni. Za pro‑
jekt Komunitního centra Máj v Čes‑
kých Budějovicích vzešlý na základě
architektonické soutěže získali oce‑
nění Slovenské komory architektů
CE∙ZA∙AR 2015 a nominaci na Mies
van der Rohe Award – Evropskou
cenu za současnou architekturu. Na
základě vítězného návrhu v meziná‑
rodní urbanistické soutěži na území
Siemensäcker ve Vídni je SLLA sou‑
částí kooperativního procesu pláno‑
vání nové zástavby veřejného bydle‑
ní s veřejnou a sociální vybaveností,
živými prostory ulic a náměstí bez
automobilové dopravy a podélným
parkem jako centrálním veřejným
prostorem. SLLA v současnosti při‑
pravuje ve spolupráci s UN-Habitat,
programem OSN pro lidská sídla,
a Fakultou architektury Slovenské
technické univerzity v Bratisla‑
vě, Centre of Urban Studies Nairobi
a Escuela Técnica Superior de Arqui‑
tectura de Madrid v rámci projektu
Safer Cities sérii workshopů v Bra‑
tislavě, Nairobi a Madridu zaměře‑
ných na zlepšování podmínek pro ži‑
vot ve městech. Letos jsme ji mohli
vidět v Praze na konferenci reSITE.

Vystudoval dějiny umění na Goetho‑
vě univerzitě ve Frankfurtu nad Mo‑
hanem a krajinářskou architekturu
na Technické univerzitě v Hannove‑
ru a Karlsruhe. Jako praktikant pra‑
coval v kanceláři Petera Walkera
a Marthy Schwartz v San Francisku.
V roce 1996 založil v Berlíně kance‑
lář TOPOTEK 1, která vytvořila a na‑
vrhla velký počet jak německých,
tak mezinárodních projektů. Martin
Rein-Cano byl jmenován hostujícím
profesorem v Evropě a Severní Ame‑
rice, přednáší na mezinárodně uzná‑
vaných univerzitách a institucích,
jako porotce se pravidelně zúčast‑
ňuje architektonických soutěží. Na
základě jeho práce bylo publiková‑
no několik odborných knih a článků
a získal mnoho cen v různých archi‑
tektonických soutěžích. V roce 2013
získal společně s ateliérem BIG ar‑
chitektonické ocenění (zlatou me‑
daili) od Mezinárodního olympij‑
ského výboru IOC/IAKS za projekt
„herního“ náměstí Superkilen v Ko‑
dani a bronzovou medaili za spor‑
tovní areál Heerenschürli v Curychu.
Prvně zmiňovaná realizace se přitom
dostala do finále Mies van der Rohe
Award – Evropské ceny za součas‑
nou architekturu. Unikátní je rovněž
revitalizace okolí památky z okru‑
hu UNESCO – kláštera Lorsch, kte‑
rá získala Cenu německé krajinářské
architektury za rok 2015. Českému
publiku byla práce Martina ReinCana představena na konferenci
reSITE v roce 2012 a 2016.

Po ukončení studií na Hoger Archi‑
tectuur Institute Sint-Lucas v Gentu
pracoval jako spolupracující archi‑
tekt a projektový manažer v archi‑
tektonických kancelářích Frank Del‑
mulle architecten či Stéphane Beel
architecten. V roce 2000 se stal
spoluzakladatelem kanceláře, kte‑
rá byla později pojmenována archi‑
tecten de vylder vinck taillieu bvba.
Mezi výjimečné realizace ateliéru
sídlícího v belgickém Gentu patří
např. produkční studio pro gentskou
divadelní a taneční společnost Les
Ballets C de la B & Lod. Budova vy‑
niká především přiznanými mate‑
riály a odhalenou elementární struk‑
turou, díky čemuž celek působí čistě
technicky a účelově. Není tedy vel‑
kým překvapením, že tato realiza‑
ce byla nominována na Mies van der
Rohe Award 2010. Poněkud odlišný
architektonický pohled poté repre‑
zentuje veterinární klinika Malper‑
tuus či BM House, které v letech 2010
a 2012 získaly národní ocenění Bel‑
gian Building Award. Práce ateliéru
jsou vystavovány po celém světě
(Milán, Istanbul, Brusel, New York,
Londýn apod.). Jan de Vylder se vě‑
nuje také přednáškové činnosti, jako
hostující profesor přenáší v Belgii,
Nizozemsku, Švýcarsku a Dánsku.

Members
Czech Architecture Award 2016
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Foto: Tereza Michalová a Zuzana Hošková
Stodolou v Benešově u Semil nás
provedl architekt Pavel Nalezený
s rodinou.

Ve dnech 4. až 7. září 2016 se uskutečnilo jednání mezinárodní odborné poroty v České republice.
Jeho součástí byla návštěva porotou vybraných objektů. Naši porotci zažili velmi perný program,
v němž si ale také našli čas na zábavu. V průběhu setkání jsme společně oslavili narozeniny Mar‑
tina Rein-Cana. Joe Morris se ukázal jako skutečný předseda poroty. Na majitele a architekty
nominovaných staveb si připravil řadu zvídavých dotazů a vše si pečlivě poznamenával do zá‑
pisníku. Znalost českého kontextu ostatním porotcům předvedl Ivan Koleček (ač již 40 let žije ve
švýcarském Lausanne) a slovenská architekta Miriam Lišková. Boris Bežan se pak jako správný
propagátor architektonických soutěží u každé veřejné stavby zajímal o to, jakým způsobem byl
vybrán zhotovitel jejího projektu. Jako nadšený dokumentarista české architektury se etabloval
Holanďan Kees Kaan. Jediný limit, na který během cesty po České republice narážel, byla kapa‑
cita baterie jeho mobilního telefonu.

Křížem krážem českou
kotlinou
Česká cena za architekturu 2016
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Rozsáhlý projekt Dolních Vítkovic u poroty vzbuzoval řadu otázek.

Expozice ve vile Tugendhat poodhalila úryvky z minulosti této význačné stavby.

K diskusi o české architektuře využili porotci každou volnou chvilku.

Je rozhodnuto! Závěrečné rozloučení s porotou.

Czech Architecture Award 2016
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Atrium – venkovní poloveřejný pobytový prostor
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Průčelí k hlavní ulici, pohled od severu a od východu
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Foto: Filip Šlapal
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Zadáním bylo vytvoření typologie
domů jednoduchého bydlení pomo‑
cí základních výrobních modulů SIP
(Stuctural Insulated Panel). Filozo‑
fie domů je založena na naprostém
zjednodušení definice bydlení i vý‑
stavby. Objekty svým obvodem ur‑
čují vnitřní prostor a jsou oproštěny
od všech atributů klasického domu.
V exteriéru obě hmoty oddělují tři
venkovní pobytové prostory – ve‑
řejný, poloveřejný a soukromý. Díky
kompozici na pozemku a velkému
prosklení strategických průhledů
je okolní krajina neustále přehled‑
ná. Interiér nepůsobí stísněně i přes
vnější šířku domu tři metry, vnitř‑
ní prostor dále plyne směrem k vý‑
hledům. Dobře zvládnuté proporce
domu umožňují jedinečný prostoro‑
vý zážitek. Obyvatelé mají vzájem‑
ný vizuální kontakt i mezi objekty
a vnitřní atrium se pro ně stává dal‑
ším pokojem. Fasáda má působit
jako jemná průsvitná vrstva, nechá‑
vající tušit hmotu domu.
Celou konstrukci domu tvoří výrob‑
ní sortiment SIP panelů K-Kontrol,
tzn. obvodové stěny, podlaha a stře‑
cha, vložené stropní konstrukce
jsou z dřevěných komponentů, stej‑
ně jako druhá vrstva ploché střechy,
domy jsou založeny na betonových
mikropilotách, fasáda ze sklolami‑
nátu je vynesena na dřevěném roš‑
tu, podlahy v provedení průmyslo‑
vá penízková pryž, vnitřní stěny jsou
opatřeny nátěrem a výstup do pa‑
tra zajišťuje subtilní kovové scho‑
diště. Záměrem bylo vytvořit expe‑
rimentální domy – ateliér a dům.
Cílená úsporná opatření měla ověřit
nejen možnost zjednodušení způ‑
sobu výstavby, ale hlavně způsobu
života. Hmoty, zvenku téměř identic‑
ké a uvnitř rozdílné účelem užívání,
mají nastínit možnosti individuální
variability systému tohoto konceptu
typologie výstavby.
Hodnocení poroty
Tato realizace vyzývá k zamyšlení
nad pojmy „norma“ a „očekávání“
v rámci rozvoje venkova a v regio‑
nálním kontextu. Zde jsou všechny
typické představy o bydlení a práci
přehodnoceny a slity dohromady
s ohledem na osobní preference

obyvatel. Dům byl navržen a za‑
mýšlen pro architektonický tandem
a koncipován do dvou jednoduchých
krychlových objemů, jeden je určený
pro bydlení a druhý pro práci. Pravo‑
úhlé objemy rámují robustní strom
v prázdnotě mezi nimi s výhledem na
jih. Porota se domnívá, že u tohoto
projektu jsou základní podmínky pro
život řešeny experimentem a inova‑
cí a hranice mezi veřejným a soukro‑
mým, bydlením a prací se prolínají.
Dům využívá průmyslové kompo‑
nenty, jejichž aplikace je velice efek‑
tivní a zároveň zábavná, často hrani‑
čící s úrovní fetiše. Opláštění, obklad
z průhledných akrylátových pane‑
lů, je jednoduše upevněno na kostru
z měkkého dřeva, čímž vzniká zají‑
mavý detail s obnaženou konstruk‑
cí. Velká zapuštěná okna umocňují
subtilní vzhled stavby a přitom rá‑
mují poutavé výhledy ven i dovnitř.
Interiéry obou domů jsou provede‑
ny ve zredukované a základní paletě
materiálů; dřevotřískovými deskami,
dřevěnými trámy, překližkou, suro‑
vým kovem a pryží. Dokazuje to, že
ta nejlepší architektura nemusí být
ani zdaleka nejdražší.
Přes zdánlivou sofistikovanost, kte‑
rou na nás mohou působit složité
půdorysy a řezy, může být tento dům
snadno považován za prototyp své‑
ho druhu, a to především kvůli své
přizpůsobivosti plánu, situaci a mě‑
řítku. Jedná se o systém, který může
být dle potřeby pozměněn tak, aby
sloužil jednotlivci, rodině či městu.
Realizace také vznáší řadu otázek
týkajících se trvalosti a dočasnosti,
udržitelnosti, přizpůsobení se pod‑
mínkám a hospodaření s energiemi.
Porota doufá, že udělením Čes‑
ké ceny za architekturu 2016 právě
Zen-Houses se veřejnosti představí
reálné alternativní řešení, odlišné od
očekávaného a tradičního bydlení.
Architektům pak tento projekt nabí‑
zí možnost reinterpretace všeho, na
co byli dosud zvyklí, a příslib vyšší
úrovně kreativity a výkonu bez ohle‑
du na rozsah zakázky nebo typologii.

According to the briefs, the creation
of a typology of simple residence
houses by means of basic production
modules called SIP (Structural Insu‑
lated Panel) was required. The phi‑
losophy of these houses is based on
absolute simplification of the defi‑
nitions of housing and development.
The perimeter of the houses deter‑
mines the inner space, which is thus
disencumbered of all attributes of a
classical house. As to the exterior,
both volumes separate three exter‑
nal living areas - public, semi-public
and private. Thanks to the site com‑
position and large glazing of stra‑
tegic vistas, the neighbouring land‑
scape is always transparent. The
interior does not look confined even
though the external width of the
house is 3 meters; the inner space
continuously flows towards vistas.
Well-balanced proportions enable a
unique spatial experience. The res‑
idents have mutual visual contact
even between the houses and the
inner atrium becomes another room
for them. The facade is to appear
as a fine transparent layer allowing
the viewer to sense the mass of the
house. The severity and simplicity of
these objects are inspired by con‑
temporary Japanese architecture.
The experimental character of the
houses was the conceptual starting
point. Yet the deliberate austerity of
the achieved forms definitely brings
new lifestyle qualities to an environ‑
ment built in this way. Still, the slight
contrast between the home and of‑
fice proves that the system could be
adaptable to a variety of individual
solutions and, in this respect, fulfils
the concept of a building typology.
Construction and technology – en‑
tire structure of the building is com‑
posed of manufactured assortment
of SIP panels K-Kontrol, i.e. periph‑
eral walls, roof and floors; embed‑
ded ceiling structure is made from
wooden components, as is second
rood layer; houses are based in con‑
crete micropylons; fibreglass façade
is carried by wooden grate; floors
implement industrial coin rubber;
inner walls have coating and entry to
the second level is provided by deli‑
cate metal staircase.
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Jury statement
This is a project which challeng‑
es the notions of the ‚norm‘ and the
‚expected‘ within a rural and region‑
al context. Here, all typical assump‑
tions about living and working are
re-evaluated and brought together
within the occupiers own personal
preferences. Designed by, and for, an
architect couple, the project is con‑
ceived as two simple cubic volumes,
one for living and one for work, both
rectilinear in plan and framing a
substantial tree by the void between
them with views to the south. In this
way, the jury finds the basic condi‑
tions of life being addressed through
experimentation and innovation,
where the boundaries between pub‑
lic and private, living and working,
are blurred.
The project takes industrial com‑
ponents and adopts a super effi‑
cient but ‚joyful‘ attitude to their
use and integration, often elevating
them to the level of fetish. An agri‑
cultural cladding product of translu‑
cent acrylic panels is simply fixed to
a softwood subframe made graphic
though it‘s visual detail. Flush bond‑
ed super sized windows enhance
the delicate appearance whilst
framing views in and out. Internal‑
ly the buildings are finished with a
reduced and basic palette of mate‑
rials; particle board, timber joists,
plywood, raw metal and rubber. Ac‑
cordingly, this project demonstrates
that the best buildings do not need
to be the most expensive.
Whilst seemingly sophisticated in
complexity through section and
plan, this project could easily be
considered a prototype of its kind,
adaptable to programme, site or
scale. A system therefore, which can

be changed to suit the challenging
needs of the individual, the family
of the city. It also raises significant
questions around notions of perma‑
nence, the temporary and of course
matters of sustainability, adaptabil‑
ity and energy.
By awarding the inaugural Czech
Architectural Award 2016 to the
Zen-Houses, the jury believes this
project represents a promising al‑
ternative strategy to the expected
traditions of living; a reinterpreta‑
tion of everything, which will en‑
courage future architects to aspire
to exemplar levels of creativity and
execution regardless of scale or ty‑
pology.
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Goal – to create experimental build‑
ings – atelier and house. Intended
saving measures were to verify not
only simplification of construction
methods but primarily way of liv‑
ing. From the outside almost identi‑
cal materials and on the inside dif‑
fering in their purpose are supposed
to outline opportunity for individual
variability of this concept building
type.
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Motto
Není malých úloh v architektuře!
Studia / praxe
Petr Stolín po absolvování střed‑
ní průmyslové školy v Liberci a Brně
studoval v letech 1978–1983 Fakultu
architektury na VUT v Brně. Pozdě‑
ji pracoval v ateliéru Pavla Švancera
ve Stavoprojektu Liberec a v SIALu
u Karla Hubáčka. Od roku 1993 se
věnuje samostatné architektonic‑
ké praxi. Na projektech často spolu‑
pracuje se svým bratrem, sochařem
a konceptuálním umělcem Janem
Stolínem. V současné době vede
ateliér na Fakultě umění a architek‑
tury Technické univerzity v Liberci.
Alena Mičeková intenzivně pracu‑
je v ateliéru od roku 2007 a působí
jako spoluautorka na zásadních pro‑
jektech. Vystudovala Fakultu umění
a architektury Technické univerzity
v Liberci, jako studentka participo‑
vala na některých projektech již od
roku 2003 v rámci praxe.

Motivace, krédo, cíle
Krédem i motivací je pracovat s do‑
stupnými, levnými materiály a před‑
měty, věci zjednodušovat, minima‑
lizovat nároky i prostory. V poslední
době se zabýváme materiály trans‑
parentními a jejich následným vrst‑
vením. Nejraději však necháváme
materiály vyniknout v jejich primár‑
ní podobě tak, aby bylo využito je‑
jich základních vlastností. Rádi ex‑
perimentujeme. To nás nutí jít až
na samotnou hranu jednoduchos‑
ti ve všech ohledech i architekto‑
nických projevech. Byť architektura
tímto nabývá na zdánlivé obyčejnos‑
ti, zvyšují se tak nároky na pečlivý
výběr materiálů a orientaci ve všu‑
dypřítomném balastu. Je potřeba
„vyzobat“ jen ty dobré kousky, kte‑
ré mají právo se stát součástí kva‑
litní architektury. Snažíme se tím‑
to vytvářet architekturu dostupnou
široké veřejnosti a dosáhnout tím
i zvýšení její společenské role.
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Hlavní cena

www.stolin58.com

Významné projekty, realizace
→→ návrh Mateřské školy ve
Vratislavicích, 2016
→→ návrh Slunečního pavilonu
v Jablonci nad Nisou, 2014
→→ Kulturní centrum 101010
ve Vratislavicích, 2010 (Stavba
roku Libereckého kraje 2011)
→→ malá administrativní budova
Ermeg Liberec, 2008 (Stavba roku
Libereckého kraje 2009)
→→ rekonstrukce kočárovny na
Informační centrum a kavárnu
Oskara Schindlera ve Svitavách,
2009
→→ rekonstrukce Městského úřadu
ve Svitavách
→→ Střední odborná škola v Liberci
→→ Památník bojovníkům a obětem
za svobodu vlasti v Liberci, 2000
(Grand Prix Obce architektů –
čestné uznání)
→→ Dům s pečovatelskou službou
v Liberci (Grand Prix Obce
architektů 1996)
→→ Střední umělecko-průmyslová
škola sklářská v Železném Brodě,
2001
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Petr Stolín. Foto: Roman Dobeš
Informační centrum a kavárna Oskara Schindlera – Kulturní centrum 101010, Vratislavice, 2010
Foto: Jiří Jiroutek, Tomáš Malý
Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti, 2000. Foto: archiv autora
Návrh mateřské školy, Vratislavice, 2016. Vizualizace archiv autora

Notable projects and realisations
→→ Proposal of kindergarten in
Vratislavice, 2016
→→ Proposal of Sun Pavilion in
Jablonec nad Nisou, 2014
→→ Cultural Centre 101010 in
Vratislavice, 2010 (Building of the
year 2011 in Liberec region)
→→ Small administrative building
Ermeg Liberec, 2008 (Building of
the year 2009 in Liberec region)
→→ Reconstruction of pram room at
information centre and coffee
Oskar Schindler at Svitavy, 2009
→→ Reconstruciton of the Municipal
building at Svitavy
→→ Vocational school at Liberec
→→ Memorial to soldiers and
victims fallen for the freedom of
their homeland at Liberec, 2000
(Grand Prix Obce architektů 2001
– certificate of merit)
→→ House with domiciliary services
at Liberec (Grand Prix Obce
architektů 1996)
→→ Technical and art high school for
glasswork at Železný Brod, 2001
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Petr Stolín – photo by Roman Dobeš
Coffee Oskar Schindler, Cultural Centre 101010 in Vratislavice, 2010 – photo by Jiří Jiroutek, Tomáš Malý
Memorial to soldiers and victims fallen for the freedom of their homeland, 2000 – photo from archive of author
Kindergarten in Vratislavice, 2016, photo from archive of author
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Main Award

Studio / practice
After finishing secondary technical
high school in Liberec, Petr Stolín
studied in years 1978-1983 at Facul‑
ty of Architecture of VUT in Brno. Af‑
ter that, he worked in atelier of Pavel
Švancer at Stavoprojekt Liberec and
at SIAL under Karel Hubáček. Begin‑
ning with the year 1993 he runs in‑
dependent architectural practice. In
his projects he often works with his
brother, a sculptor and conceptual
artist Jan Stolín. Presently he runs
atelier at Faculty of Arts and Archi‑
tecture of Technical University in
Liberec.
Alena Mičeková works in the atelier
from 2007 and is co-author of funda‑
mental projects. She graduated from
Faculty of Arts and Architecture of
Technical University in Liberec, and
as a student she participated on
some projects as early as 2003 as a
part of her practice.

Motivation, creed, goals
Our creed and motivation is to work
with available, inexpensive materi‑
als and items, simplify things and
minimise their demands and space.
Recently we are most interested
in transparent materials and their
subsequent layering. Most of all we
like to let the materials distinguish
themselves in their primary shape
and use their base functions. We
like to experiment. All of this push‑
es us to the brink of absolute sim‑
plicity in all aspects and architec‑
tural expressions. Even though the
architecture seemingly gains cer‑
tain commonness and tediousness,
requirements for high quality selec‑
tion of materials and orientation in
everyday ballast only rises. It is nec‑
essary to “pick out” only those piec‑
es that are worthy of being part of
first-rate architecture. We are seek‑
ing to create architecture available
to the whole public and increase its
role in society this way.
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Motto
No architecture is too small!
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2015

AP atelier
Josef Pleskot, Petr Sýkora,
Vladimír Janata, Andrej
Škripeň, Milan Šraml, Jiří
Trčka, Zdeněk Rudolf,
Miloš Linhart, Michaela
Dytrtová-Košařová, Daniel
Kříž, Jindřich Smetana, Jan
Albrecht, Norbert Schmidt

Dolní oblast Vítkovice,
Ostrava

Finalista
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Finalist

Lower Vítkovice Area,
Ostrava
47
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Dolní oblast Vítkovice – panorama vysokých pecí

Vysoká pec č. 1 s nástavbou

Česká cena za architekturu 2016

Finalista

Trojhalí

Trojhalí – zastřešené náměstí

Foto: archiv autorů
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Gong – hlavní sál

Velký svět techniky – hlavní výstavní sál

Finalist

Velký svět techniky
Historický plynojem - multifunkční aula Gong
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Finalist
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Hodnocení poroty
V rámci tohoto projektu se světy prů‑
myslu, kultury a vzdělávání prolína‑
jí v nový dynamický formát, který vy‑
tváří novou a fungující alternativní
identitu pro postindustriální město
Ostrava-Vítkovice. Zde se vize klien‑
ta a konceptuální ambice architekta
setkaly a vytvořily nový svět. Svět, ve
kterém se ruiny průmyslové minu‑
losti poeticky spojují s intervencemi
moderního programu. Díky tomuto
přístupu je zachována rezivějící síť
rafinerie a současně je do tohoto in‑
dustriálního prostředí vkládána řada
nových společenských prostor včet‑
ně divadel. Tato realizace se pravdě‑
podobně stane důležitou referenční
stavbou pro další česká města, která
procházejí podobnou proměnou.

Jury statement
In this project the worlds of indus‑
try, culture and education combine
in a new dynamic format, one which
creates a new and viable alternative
identity for the post industrial city of
Ostrava Vítkovice. Here the vision of
the client and the conceptual ambi‑
tion of the architect has created a
new world. A world in which the ruins
of an industrial past fuse poetically
with the interventions of a contem‑
porary programme. The approach,
which preserves in-tact the rusting
network of the refinery, introduces a
vast new public programme of the‑
atres and event spaces. This is like‑
ly to become an important reference
point for other Czech cities who are
experiencing similar transitions.
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Multifunkční aula Gong, Vysoká pec č. 1 (Bolt tower),
Velký svět techniky, Trojhalí. Národní kulturní památka
industriální architektury Dolní oblast Vítkovice se roz‑
prostírá na ploše asi 500 × 500 m. Je tvořena souborem
staveb bývalého Dolu Hlubina, 200 m dlouhou koksovací
baterií a vyhaslým hutním komplexem. V letech 2007 až
2009 byl dohodnut rámcový program nového využití ce‑
lého areálu pro kulturní a vzdělávací účely. Jeho urbani‑
stická a architektonická podoba byla definována v roce
2010. Bývalý uzavřený tovární areál byl pak v letech 2012
až 2015 přebudován tak, aby mohl být veřejností využí‑
ván jako otevřené živé město. Vznikly zde nové veřejné
prostory – ulice, náměstí, veřejná parkoviště s novým
osvětlením i park. V uplynulých čtyřech letech také byly
postaveny či revitalizovány důležité veřejné stavby. Mul‑
tifunkční aula Gong vznikla z bývalého obřího plynojemu
s průměrem přes 70 m a výškou okolo 30 m. Do vnitřku
tohoto válce byl po zdvižení jeho horní pohyblivé části
umístěn velký sál s kapacitou 1529 sedadel, menší sál
s kapacitou 400 sedadel, konferenční salonky, galerie
výtvarného umění a kavárna. Velké vstupní foyer je poja‑
to jako rozšířený okolní veřejný prostor. Nejstarší vysoká
pec č. 1 byla zpřístupněna jako vyhledávaný edukativní
exponát. V její nástavbě se nachází kavárna s kapaci‑
tou přibližně 100 míst, výuková místnost a vyhlídková
plošina. Velín vysoké pece byl proměněn v návštěvnic‑
ké centrum. Podnož vysoké pece je využívána jako ven‑
kovní hudební scéna s možností zastřešení. Energetická
ústředna U6 byla péčí jiných kolegů architektů (Fránek
architects) přeměněna na edukativní technické muzeum
pro mládež. Jako novostavba vznikl tzv. Velký svět tech‑
niky (Science learning centrum) s rozsáhlými edukativ‑
ními expozicemi, s učebnami, laboratořemi a 3D kinem
pro 200 diváků. Pro všechny uvedené stavby bylo vybu‑
dováno efektivně a ekologicky pracující energocentum.
Významné objekty Dolu Hlubina byly proměněny pro kul‑
turní účely využívané mládeží. Z bývalé vrátnice vznikl
profesionální hudební klub Heligonka hudebníka Jarka
Nohavici. V návazné blízkosti byl přestavěn a revitali‑
zován soubor tří obřích energetických hal pro všestran‑
né sportovní a kulturní volnočasové občanské využívá‑
ní. Tzv. Trojhalí – zastřešené náměstí – má kapacitu pro
shromáždění více než čtyř tisíc lidí. Mezi Dolní oblastí
Vítkovic a Trojhalím byla obnovena prastará pěší cesta
se stromořadím. Rozsah dosud realizovaných staveb se
pohybuje v investičních nákladech okolo dvou miliard
korun. V současné době se připravuje celá řada dalších
projektů pro veřejné i komerční účely.
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2014

Petr Hájek ARCHITEKTI
Petr Hájek

Krkonošské centrum
environmentálního
vzdělávání, Vrchlabí

Finalista
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Finalist

Krkonose Mountains Centre
Environmental Education,
Vrchlabí
53

Pohled na čelní stěnu s hlavním vchodem a zámkem v pozadí
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Finalista

Pohled shora, směrem ke staré budově Správy Krkonošského národního parku
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Hybrid laboratoře, studovny a knihovny

Foto: Benedikt Markel

Finalist

Knihovna – pohled skrze pororoštovou lávku

Hybrid auditoria a kina
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vectors / anchored steel channels
green roof / sedum

Finalista

trapezoidal shaped glass facade

Situace 

concrete shell
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pine veneered plywood interior

concrete walls and basement

Schéma

Hodnocení poroty
Výjimečná kvalita, ambice a prove‑
dení této stavby jsou pozoruhodné.
Ilustrují pozitivní vliv, který může ar‑
chitekt mít při výstavbě. Porota se
však domnívá, že jako architekti by‑
chom měli být schopni přijmout vý‑
zvy vyplývající z potřeb začleňová‑
ní současné moderní architektury
do historického prostředí – nikoliv
ukrýváním nových objektů, ale pev‑
nějším propojením starého s novým.

Jury statement
The special quality, ambition and ex‑
ecution of this project is remarka‑
ble, in turn illustrating the positive
influence that the architect can ex‑
ert upon the construction phase of a
project. Nevertheless, the jury con‑
sider that as architects, we should
embrace the challenges imposed
by the need to build contemporary
structures within historic settings,
not by concealment but by a more
direct engagement between the old
and the new.
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Finalist

Základním architektonickým konceptem je návrh ekologického objektu, který by sám o sobě
sloužil jako učební pomůcka k praktické ekologické výuce a jako příklad šetrného přístupu při
využívání krajiny. Objekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí je na‑
vržen do městského parku před správní budovu KRNAP. Geometrie objektu vychází z geomet‑
rie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly mají svůj přírodní protějšek. Budova je odsazena
od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma s lavicí a vlaj‑
kovými stožáry. Atmosféru veřejného prostoru dokresluje prosklená boční stěna, skrze niž je
možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky. Objekt je
energeticky nenáročný a měl by příkladně vyjadřovat filozofii správy parku o ochraně a využívání
krajiny. Pro vytápění budovy je využito tepelné čerpadlo. Hlavní nosné konstrukce a stěny pod‑
zemní části jsou z přírodního pohledového betonu. Vnitřní dělicí příčky a nábytek jsou ze dřeva.
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2012

OMNIA projekt, ARCHTEAM,
RAW, Marek Tichý, Milan Rak,
Ivan Wahla, Tomáš Rusín,
Petr Řehořka

Rekonstrukce vily Tugendhat
v Brně

Finalista

Czech Architecture Award 2016

Finalist

Reconstruction of the
Tugendhat house, Brno
59
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Pokoj paní – původní stav, 1931

Obytný pokoj – původní stav, 1931

Foto: David Židlický
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Finalista

Pohled ze zahrady – původní stav, 1931

61
Pokoj paní – stav po rekonstrukci
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Obytný pokoj – stav po rekonstrukci

Finalist

Pohled ze zahrady – stav po rekonstrukci
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Finalista
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Situace

1. úroveň

2. úroveň

3. úroveň

Finalist

Jury statement
Villa Tugendhat is a magnificent ex‑
ample of recent modern architec‑
ture that through it‘s careful restora‑
tion is now open to a wide audience
now able to experience the extra or‑
dinary quality of Mies van Der Ro‑
he‘s work; a work that demonstrates
the unique and exquisite vision also
found in projects such as the Barce‑
lona Pavilion or Farnsworth House,
but this time in a family house.
This renovation is a comprehensive
and complete piece of work, both
rigorous and attentive to every de‑
tail. In this way It does not shy away
from the fundamental matter of this
project in which knowledge, un‑
derstanding and interpretation are
as importance as the original pre‑
served fabric itself; a project there‑
fore which is central to the discourse
of authenticity. More importantly
perhaps, the jury believes that the
renovation of Villa Tugendhat should
act as an exemplar approach to re‑
furbishment and renovation essen‑
tial for any architectural project.
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Hodnocení poroty
Vila Tugendhat je úžasným příkla‑
dem architektonické moderny, která
je po pečlivé rekonstrukci nyní zpří‑
stupněna široké veřejnosti, jež může
obdivovat mimořádnou kvalitu práce
Miese van der Rohe. Tedy práce, kte‑
rá se projevuje unikátní a fascinu‑
jící vizí, již lze pozorovat i v dalších
jeho projektech, jako jsou němec‑
ký pavilon pro mezinárodní výstavu
v Barceloně nebo Farnsworth House
v americkém Illinois.
Tato rekonstrukce je komplexním
a uceleným počinem, nekompromis‑
ní stavbou kladoucí důraz na každý
detail. Svým přístupem se autoři ne‑
odvracejí od základních principů to‑
hoto projektu, v němž poznání, po‑
rozumění a interpretace jsou stejně
důležité jako původnost dochované
tkaniny; proto je projekt rekonstruk‑
ce ústředním bodem rozpravy o au‑
tenticitě. Důležité je pro porotu též
přesvědčení, že by se rekonstrukce
vily měla stát následováníhodným
příkladem rekonstruování a renovo‑
vání památek v České republice.
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Vila se nachází ve čtvrti Černá Pole v horní části svažité parcely s jižní orien‑
tací s výhledem na panorama města. Zadáním bylo restaurování vily Grety
a Fritze Tugendhatových od Ludwiga Miese van der Rohe do původní podoby
z roku 1931. Vila je národní kulturní památkou a památkou UNESCO. Dům je
provozován jako muzeum, doplněné o dokumentační centrum vily a expozici
zaměřenou na stavebníky a jejich život ve vile a původní plánovou a fotogra‑
fickou dokumentaci.
Cílem bylo odstranění nepůvodních stavebních zásahů a navrácení chybě‑
jících částí se snahou o co největší zachování originální materiality, stejně
jako navrácení původní výškové siluety domu snížením atiky a rekonstrukce
zahradní terasy a schodiště. Došlo k restaurování všech dochovaných ven‑
kovních a vnitřních omítek a opětovné instalaci čirých a leptaných skel v pů‑
vodních rozměrech. Položeno bylo nové linoleum, keramické dlažby a ob‑
klady. Realizovány byly kopie suchých zahradních zídek a obnova zahrady.
V interiéru proběhlo restaurování dochovaného a doplnění chybějícího ve‑
stavěného mobiliáře se zakomponováním kopie půlobloukové jídelní stěny
s opětovně nalezenými díly. Doplněny byly kopie volně stojícího nábytku, tex‑
tilií a interiérové vegetace.
Z konstrukčního a technologického hlediska došlo k novému statickému za‑
jištění zahradní terasy a schodiště. Dále pak k obnově a zprovoznění kotelny,
vzduchotechniky a spouštěcích oken, stejně jako umístění nových instalač‑
ních vedení s koncovými prvky v autentické podobě – vodovodní armatury,
sanita, radiátory, světla, vypínače a zásuvky.
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ellement
Jitka Ressová, Hana
Maršíková, Jan Pavézka

Revitalizace Gahurova
prospektu – předprostor
Kulturního a univerzitního
centra ve Zlíně

Finalista
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Finalist

The Gahura’s Prospect
Revitalisation – Front
space of the Cultural and
University Centre, Zlín
65

Foto: Dorota Velek

Celkový pohled
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Finalista

Noční pohled z Kulturního a univerzitního centra
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Aplikace piktogramů do sklocementových obkladů

Finalist

Detail sklocementového obrubníku
Pohled na spodní křížení. Foto: Jitka Ressová
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Hodnocení poroty
Tato realizace byla porotci považována za vynikající re‑
akci na řadu specifických urbanistických výzev. Jedná
se o zřetelné propojení univerzity se sousedícími zaří‑
zeními a občanskou vybaveností přes dobře navrženou
zelenou plochu. Revitalizace názorně poukazuje na ne‑
zbytnost promyšleného přístupu při úpravách veřejného
prostoru – v tomto případě se vstup vydařil díky jedno‑
duchému konceptu a designu. Řešení má pozitivní vliv
na prostředí a přirozeně navazuje na historické uspořá‑
dání místa, které se skrývá v nově navržených zapuště‑
ných liniích.

Jury statement
This was considered by the jurors to be an outstanding
response to a number of site specific urban challenges.
By emphatically connecting the university to adjacent
local amenities across a well established undulating
green space, It demonstrates the importance of a con‑
sidered attitude when modifying public space through
its simplicity of concept and design. It therefore creates
a positive impact and a continuum of the historic struc‑
ture of local public spaces, in turn hiding new desire
lines below visual datums.

Czech Architecture Award 2016

Gahurův prospekt je součástí urbanistického plánu na‑
vrženého F. L. Gahurou (1891–1958) ve 20. a 30. letech
minulého století, patří k nejcennějším místům ve Zlí‑
ně. Jedná se o severojižní kompoziční osu centra měs‑
ta, tvoří „zelenou“ páteř, která propojuje okolní lesy nad
městem s městskými parky. Zelený pás završuje památ‑
ník T. Bati. Řešení revitalizace Gahurova prospektu (GP)
vzešlo z veřejné architektonické soutěže, iniciované po
komunálních volbách novými radními města. Řešená
část GP se nachází ve spodní části prospektu, je obklo‑
pena budovami Tržnice a Obchodního domu na západ‑
ní straně a na východní straně budovou Kongresového
centra a rektorátu UTB. Hlavním se stalo naplnění ideje
„projít a nepřerušit“. Projít – umožnit lidem volný pohyb
v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkč‑
ní, nepřerušit – cíleně reagovat na koncepci F. L. Gahu‑
ry. Tento záměr byl realizován prostřednictvím modelace
terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do po‑
doby mírných kopečků a vybudováním nových chodníků
zapuštěných pod úroveň terénu. Pro vzdáleného pozoro‑
vatele vzniká dojem, že území je zatravněné a celistvé,
nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří efekt
trávníkového zrcadla. Uvnitř GP naopak nově vzniklý te‑
rén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovat‑
ky. Nové trasy odkazují na již existující chodníky v horní
části GP, které v diagonálách protínají travnatou plochu
a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách.
GP je místem křížení a pohybu lidí, proto je i v návrhu
zdůrazněn moment křížení protínajícími se cestami pro
pěší. Modelovaná travnatá plocha je výtvarným prvkem
sama o sobě. Minimalistické řešení doplnilo dílo kon‑
ceptuálního umělce Jiřího Valocha. Textové sdělení –
„pokaždé úplně jiná slova“ je šestkrát zopakováno na‑
příč prostorem na stěnách obrubníků.
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2014

AP atelier
Josef Pleskot, Jiří Vlach,
Andrej Škripeň, David Ambros,
Marek Barták, Daniel Kříž

Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli

Finalista
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Finalist
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Revitalisation of the Castle
Hill, Litomyšl

Foto: archiv autorů

Vstupní objekt

Česká cena za architekturu 2016

Finalista

Úpravy předprostoru

Kašna před muzeem

72

Archeologická expozice

Finalist

Expozice vývoje zámeckého návrší
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Nově vytvořené příčné spojení s dolním městem

Vstup do staré budovy

73

Situace
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Finalista

1. podzemní podlaží – stav po revitalizaci

1. podzemní podlaží – původní stav

74

Finalist
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Hodnocení poroty
Prvotní návrhy na řešení místa a pro‑
gram byly zásadně změněny, jakmile
byly zpřístupněny výsledky historic‑
ky důležitého archeologického prů‑
zkumu. Výsledná omezení přinutila
klienta i architekta, aby pozměni‑
li strategii. Nové komplexní řešení
zahrnovalo všechny aspekty a kom‑
binovalo nový interní program spo‑
lu s úpravami okolních ulic; jediné
a umírněné gesto – minimální zása‑
hy – jako odpověď na řadu složitých
programových a kontextových vazeb.

Jury statement
The initial response to this site
and programme, was ultimate‑
ly challenged during the construc‑
tion phase, once historically impor‑
tant archaeological conditions were
exposed. The resultant site con‑
straints forced the client and archi‑
tect to re-appropriate the extant site
strategy with a fully comprehensive
solution combining a new internal
programme with a remodelled sur‑
rounding streetscape; a single and
measured gesture responding to a
range of complex programmatic and
contextual constraints through min‑
imal means.

Czech Architecture Award 2016

Rozsáhlý projekt revitalizace zá‑
meckého návrší v Litomyšli byl dopl‑
něn doprovodným dotačním progra‑
mem, který se soustředil na obnovu
bývalého piaristického gymnázia.
Od jeho zániku sídlí v autentické ba‑
rokní budově asi osmdesát let re‑
gionální muzeum. Obnova muzea se
nezaměřila jen na opravu stávají‑
cích stavebních konstrukcí, ale sou‑
středila se na kvalitativní proměnu
budovy jako celku tak, aby muzejní
instituce dostala současné spole‑
čenské parametry. Velká pozornost
byla věnována vstupu, hygienické‑
mu zázemí, prostupům pro pořádání
dočasných výstav, celkově bezbarié‑
rovému provozu, interaktivnímu po‑
jetí dlouhodobých expozic, dětským
programům, vzdělávacím aktivitám
a také otevření muzea nejbližšímu
okolí i celému městu. Vznikl rovněž
moderní archiv a v zámeckém pivo‑
varu detašované restaurátorské díl‑
ny muzea. Při realizaci předsevzaté‑
ho programu byly objeveny pozdně
středověké archeologické pozůstat‑
ky tzv. Kostkova města. Tyto cenné
nálezy ovlivnily koncept řešení mu‑
zea natolik, že se staly součástí no‑
vého řešení a nakonec i nejvzácněj‑
ším sbírkovým exponátem. Ambicí
projektu bylo i vytvoření společen‑
ské aktivní zóny okolo budovy, vlast‑
ně veřejného prostoru pro živelné
občanské využívání. Vznikly tak po‑
bytové schody, plošina a kašna. Sa‑
motná revitalizace zámeckého ná‑
vrší vygradovala úpravou hlavního
prostranství do podoby regulérního
veřejného prostoru – náměstí, o je‑
hož názvu bude ještě nějaký čas ve‑
dena politická diskuse.
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Atelier M1 architekti
Jakub Havlas, Jan Hájek,
Pavel Joba

Tři věže Líbeznice

Finalista
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Finalist

Three towers, Líbeznice
77

Foto: Petra Hajská

Radnice a kostel – vztah nového a starého

Česká cena za architekturu 2016

Finalista

Radnice a dům služeb – dialog veřejných objektů
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Veřejné budovy
původní stav a stav po rekonstrukci

Radniční domy
původní stav a stav po rekonstrukci

Czech Architecture Award 2016

Finalist

Detail radnice
Dům služeb
původní stav a stav po rekonstrukci
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dùm služeb

post and construction
office

obecní úøad

kostel
church

Situace
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Finalista

municipal office

Hodnocení poroty
Tři věže dávají obci Líbeznice novou
identitu díky rozvážnému a chirur‑
gicky přesnému přístupu. Provedeno
bylo mnoho prostých a rozumných
zásahů, také s ohledem na omeze‑
ný rozpočet. Porota zastává názor,
že by se tato realizace mohla časem
stát dobrým příkladem pro mnoho
dalších českých vesnic, jejichž vý‑
voj během období silné a nekontro‑
lované urbanizace stagnoval či pří‑
mo zeslábl.

Jury statement
This project creates a new identity
for the village of Líbeznice through a
measured and surgical approach. A
number of interventions have been
carried out that are sensible, simple,
and all within a limited budget. The
jury considers that this project could
in time represent a good example for
many other Czech villages who have
faltered though a rapid and uncon‑
trolled period of urbanisation.
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Finalist

Při rekonstrukci hlavních správních budov obce byla maximálně využita příležitost pro získá‑
ní dotace na zateplení. Obecní úřad sídlí ve srostlici dvou bývalých hospodářských budov, která
byla různě dostavována podle aktuálních potřeb. Před zraky projíždějících je utopena kvůli mos‑
tu přes potok. Úpravou získala radnice novou dominantu – zvýšením prostoru kdysi sloužícího
k sušení hasičských hadic – a díky věži s obecním znakem je nyní viditelná už zdálky. Pro další
zdůraznění funkce radnice byla hlavní budova s věží a vstupy do úřadu doplněna do přísné sy‑
metrie a opatřena svisle kanelovanou fasádou. Naopak druhému domu, přimknutému k hlav‑
ní budově, byl navrácen výraz vesnického domku s hrubou fasádou a asymetricky rozházenými
okny. Obdobný princip byl použit i při úpravě domu služeb, který s radnicí sousedí. Bývalá obytná
budova statku, velkoryse postavená v novorenesančním stylu, byla místním národním výborem
přestavěna a rozšířena o jedno podlaží pro potřeby nejrůznějších prodejen, drobných provozoven
a kanceláří, které zajišťovaly servis i pro ostatní obce v regionu. Dnes v něm mimo jiné sídlí i poš‑
ta a stavební úřad. Rekonstrukcí byl domu navrácen řád a důstojnost. Jeho významné postave‑
ní bylo posíleno věží s hodinami v ose hlavní silnice. Projektu se mezi obyvateli začalo přezdívat
„tři líbeznické věže“. Tou třetí je míněna věž kostela. Podařilo se nám dosáhnout kýženého cíle:
potvrdit významné postavení správních budov v obci. Kostel, radnice, pošta.
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ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
John Pawson, Jan Soukup

Klášter Nový Dvůr u Toužimi

Finalista
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Finalist

Nový Dvůr Monastery, Toužim
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Finalista

Kostel. Foto: Gilbert McCarragher

Východní křídlo kláštera. Foto: Gilbert McCarragher

Interiér kostela. Foto: Jens Weber
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Výrobní objekt – schodiště. Foto: Gilbert McCarragher

Dům pro hosty. Foto: Jens Weber

Pokoj pro hosty. Foto: Štěpán Bartoš

Czech Architecture Award 2016

Finalist

Výrobní objekt – jihovýchodní pohled. Foto: Gilbert McCarragher
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Situace širších vztahů
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Po dokončení prací (2004) – axonometrie
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Před zahájením prací (1999) – axonometrie
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Situace širších vztahů
AREÁL KLÁŠTERA NOVÝ DVŮR

100m

OVČÍN

GARÁŽ
KLÁŠTER
DŮM PRO HOSTY

Hodnocení poroty
Zachování, opakované využití a posílení hodnoty země‑
dělských budov pro účely kláštera jsou skutečně mo‑
delovým příkladem a stanovují standardy pro realizaci
staveb této typologie. Klášter integrovaný do historické
krajiny spojuje lidové a moderní do formální skladby du‑
chovní úplnosti a důslednosti. Prostory jsou svou formou
a detailem velmi elegantní, nabízejí paletu reduktivismu,
v němž vnější forma a vnitřní uspořádání korespondují
stejnou měrou s poetickou krásou okolní krajiny a kvali‑
tou světla. Výsledkem je poklidný a duchovní celek.

Jury statement
The preservation, reuse and enhancement of redundant
agricultural buildings which are reimagined as a mona‑
stery sets exemplar standards for this typology. Integra‑
ted within its historic landscape, the project fuses the
vernacular and the contemporary into a formal composi‑
tion of spiritual completeness and consistency. The spa‑
ces are elegant in form and detail, adopting a reductivist
palette, where external form and internal sequence re‑
spond in equal measure to the poetic quality of the land‑
scape setting and the quality of light; a tranquil and spi‑
ritual whole.
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Finalist

Nový Dvůr byl zemědělským hospodářstvím vybudovaným v polovině 18. sto‑
letí. Do příchodu mnichů trapistů v roce 1999 bylo místo zcela zdevastováno.
Práce na projektu byly zahájeny v dubnu roku 1999 a základní kámen klášte‑
ra byl položen v roce 2002. Koncepce celého areálu navázala na historickou
osovou kompozici objektů a stromových alejí se čtvercovým klášterem v jeho
středu. Hlavní osa západ–východ je definována stromořadím podél původní
příjezdové cesty proti hlavnímu vstupu do rezidenčního (západního) křídla,
přes rajský dvůr do průjezdu východního křídla. Druhá osa je definována zre‑
konstruovaným domem pro hosty na severu a novostavbami hospodářského
a technického zázemí na jih od kláštera. Tvorba nového kláštera vycházela
z cisterciácké architektonické tradice. Svou skladbou se konventní budovy
drží tradičního schématu uspořádání dispozice. Minimalistická architektura
podtrhuje prostý mnišský život, zároveň je obohacena průhledy do měnících
se obrazů okolní krajiny. Tvarování prostorů je podřízeno optickým kvalitám
působení světla a stínu. Bílé stěny interiérů odrážejí proměnlivost denního
světla, od něj je odvozena i hmotnost či nehmotnost všech konstrukčních
prvků. Světlo spojuje působení starých i nových částí a je hlavním vyjadřova‑
cím prostředkem stavby. Kostel byl vysvěcen již v roce 2004. V roce 2007 se
stal klášter převorstvím a začala rekonstrukce bývalého ovčína na dům pro
hosty. V roce 2011 byl klášter povýšen na opatství a byly zahájeny práce na
projektu výrobního objektu, který byl zkolaudován v prosinci 2014. V součas‑
né době se připravuje projektová dokumentace novostavby kaple v blízkosti
domu pro hosty.
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MIMOŘÁDNÉ CENY

Partneři České ceny za architekturu mohou
vybrat některé z přihlášených děl, případně
osob, a nominovat je na udělení Mimořádné ceny.
Z nominovaných vybírá Grémium ty, kterým bude
ocenění uděleno.

MIMOŘÁDNÉ CENY

Česká cena za architekturu 2016

MIMOŘÁDNÉ CENY
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Partners of the Czech Architecture Award can select some of the submitted
projects or persons, and nominate them for the Special Award. The Gremium
selects from those nominees the ones which will receive the Award.

SPECIAL AWARDS

SPECIAL AWARDS

SPECIAL AWARDS

Foto: Ester Havlová

Meziprostor – mezi starým a novým

Ložnice

Česká cena za architekturu 2016

2013
Původní stav objektu

A2F, Berlín / Filip Nosek

Jonášovic stodola, Bořislav

Cena VELUX – za nejlepší
práci s denním světlem

Mimořádné ceny
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Večerní pohled

Vstup na schody

Special Awards

Jonáčovic´s barn, Bořislav

VELUX Award – for the best
work with daylight

Obytný prostor
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Půdorys 2. nadzemního podlaží

Situace
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Půdorys 1. nadzemního podlaží

Cenu vybírala mezinárodní odborná
porota společnosti VELUX v tomto
složení architektů:
→→ Patricia Araya,
Chile
→→ Marthijn Reekers,
Holandsko / Netherlands
→→ Christina Brunner,
Rakousko / Austria
→→ Christian Krüger,
Německo / Germany
→→ Domen Pogorevc,
Slovinsko / Slovenia
→→ Henrik Norlander Smith,
Dánsko / Denmark

The jury appreciates very refined un‑
ion of historical heritage and mod‑
ern demands for comfortable living
and innovative solution of both the
entire concept of renovation and in‑
dividual details. The project is de‑
signed to reflect maximum of to‑
day´s demands for interior quality,
energy efficiency and heat comfort
during all seasons. It purposefully
works with daylight and connects in‑
terior with exterior. The uniqueness
is in careful work with each view and
opening both to the yard and up at
the sky. The ceiling illumination not
only stresses selected places in the
house, but also lights up each place
in relation to its function. And the
jury was also very impressed by ar‑
tistic value of the dialogue of histor‑
ical cover of the building with mod‑
ern installation, which uses modern
means of expression.
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Porota ocenila velmi kultivova‑
né skloubení historického dědictví
s moderními požadavky na pohodl‑
né bydlení a inovativní způsob řeše‑
ní jak celého konceptu renovace, tak
jednotlivých detailů. Objekt je navr‑
žen tak, že v maximální míře reflek‑
tuje současné požadavky na kvali‑
tu vnitřního prostředí, energetickou
efektivitu i tepelný komfort ve všech
ročních obdobích. Cíleně pracuje
s denním světlem a propojením inte‑
riéru s exteriérem. Unikátní je právě
pečlivá práce s jednotlivými pohledy
a průhledy, a to jak do zahrady a na‑
příč domem, tak s průhledy na oblo‑
hu. Horní osvětlení nejen akcentu‑
je jednotlivá místa v domě, ale také
cíleně osvětluje jednotlivé prostory
adekvátně jejich funkci. V nepo‑
slední řadě porotu oslovila výtvarná
hodnota dialogu historické obálky
budovy s moderní vestavbou, která
pracuje se současnými výrazovými
prostředky.

Czech Architecture Award 2016

Předložený projekt je přestavbou tradiční venkovské stodoly z 19. století, která byla vestavbou dřevěného objektu
přeměněna v obytný rodinný dům. Přestavba stodoly, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti České středohoří,
představuje inovativní příspěvek k zachovávání tradičních staveb a zároveň jejich novému využití, splňujícímu po‑
žadavky dnešního standardu bydlení. Šedesát centimetrů silné zdivo stodoly z kamene a cihel s pouze mělkými zá‑
klady a zároveň požadavek na zachování původního vzhledu stodoly společně s nutností splnit nároky na tepelnou
izolaci (vnější izolace by zcela pozměnila charakter objektu, vnitřní izolace by byla i vzhledem k vzlínání vlhkosti
problematická) vedly ke konceptu domu v domě. Kamenná stavba stodoly chrání vnitřní dřevostavbu před deštěm,
vnitřní dřevěný dům působí jako větrná a tepelná ochrana. Mezi starým a novým objektem je vytvořen nevytápěný
vnitřní meziprostor rozšiřující obytný prostor, který je využíván zejména v létě. Tento meziprostor, který až na jižní fa‑
sádu obklopuje celý dům, funguje jako druhý plášť. Má pozitivní vliv na energetickou bilanci domu v zimě a zároveň
působí jako tepelná ochrana v letních měsících. Dřevěný dům opakuje formálně typický tvar stodoly uvnitř. Scho‑
diště z této formy vyčnívá jako zvláštní prostorový objem. Nová dřevěná konstrukce převzala během stavby nosnou
funkci starého krovu. Původní odstraněné trámy byly integrovány do projektu jako stupně pro schodiště. Velkorysé
bezrámové prosklené otvory dřevostavby propojují vnitřek, vnějšek a meziprostor. Ten je v letních měsících využíván
jako další obytný prostor. Dva průjezdové otvory stodoly na jih a na sever nabízejí poutavé prolnutí s okolní přírodou.
Vznikl tak dům plný výhledů a průhledů.

Foto: archiv autorů

Příčky z původních cihel

Původní stav objektu s garážemi z roku 1962
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Prokš Přikryl architekti
Martin Prokš, Marek Přikryl

Adaptace bývalých
zemědělských garáží na
zázemí biotopu, Honětice

Cena časopisu
–
za přínos k obnově venkova
a citlivou práci
s pozůstatky minulosti

Mimořádné ceny
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Průhledy umožňují otevřená vrata

Občerstvení s jídelnou

Special Awards

Adaptation of former
agricultural garages in
the environs of a biotope,
Honětice
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The Award of the magazine
– for contribution to
rural renovation and careful
work with relics of the past

Celkový pohled

Situace

Česká cena za architekturu 2016

Půdorys

Mimořádné ceny
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Hodnocení poroty
Přestavba chátrající ryze účelové stavby je součástí dlouhodobého
rozvojového plánu nefunkčního zemědělského areálu. Projekt řeší
důležité téma obnovy venkova a citlivě pracuje s pozůstatky minu‑
losti, zároveň přispívá k tématu udržitelného rozvoje. Ocenění ná‑
leží nejen architektům, ale také investorovi za snahu o vzkříšení
aktivit ve venkovské krajině.

Jury statement
The reconstruction of decaying, purely utilitarian building is a
part of long term development plan for non-functional agricultu‑
ral compound. The project solves an important theme of revitali‑
sation of country areas and works very carefully with relics of the
past, and also contributes to the theme of sustainable progress.
The Award goes not only to the architects, but also to the investor
for the effort to reviving activities in rural landscape.

Cenu vybírali zástupci redakce časopisu ERA21.

The Award was selected by the editors of ERA21 Magazine.

Czech Architecture Award 2016

Special Awards
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Zázemí biotopu, stále oblíbenějšího typu umělého koupališ‑
tě s přirozeným procesem čištění vody, využívá původní provoz‑
ní objekt zemědělského družstva. Ponecháváme železobetonový
montovaný skelet garáží i s žebírkovým stropem a prostor mezi
sloupy vyplňujeme novým programem – občerstvením, jídelnou,
půjčovnou sportovních potřeb a hygienickým zázemím. Celý dům
se může jednoduše otevřít do všech stran díky velkým dřevěným
vratům vsazeným do modulů sloupů, a i když jsou zavřená, fasáda
funguje jako polopropustný filtr mezi vnitřkem a vnějškem. Příč‑
ky jsou vyzděny z recyklovaných, ostře pálených vážanských ci‑
hel, ze kterých byly vyzděny původní garáže z roku 1962. Umývací
žlaby, sprchy a toalety jsou vyrobeny z nerezového plechu, v de‑
tailu a robustnosti odpovídající provozu kempu. Rozvody přizna‑
né, prostory osvětlené rozptýleným světlem odraženým od stropu.
Přirozené větrání. V noci svítící lampion. Dvůr Honětice je histo‑
rický zemědělský dvůr, který byl od nepaměti součástí nedaleké‑
ho zámku ve Zdislavicích. Po válce byl znárodněn a přestavěn pro
potřeby JZD. Původní koncept uzavřeného dvora se správní budo‑
vou v čele byl znejasněn: dvě původní stodoly při vstupu byly na‑
hrazeny rozlehlým skladem s opačnou orientací hlavního hřebene,
k hlavní budově byly přistavěny garáže, celek chátral. Posledních
pět let probíhá celková regenerace usedlosti na turistický areál,
jehož součástí je také biotop s výše zmíněným zázemím. Obno‑
vit zemědělskou funkci možné není, funkci společenskou obnovit
možné je. Nepochybně před sto a více lety dvůr znamenal pro obec
téměř vše. Dnes se zdá, že se smysl pomalu vrací.
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VÝJIMEČNÝ
POČIN
VÝJIMEČNÝ
POČIN
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VÝJIMEČNÝ
POČIN
VÝJIMEČNÝ
POČIN

V rámci České ceny
za architekturu jsou
rovněž oceňovány
výjimečné aktivity
na poli architektury.
Nominace, stejně jako
hlasování, provádějí
členové Akademie ČCA
na webovém portálu
Ceny per rollam.
Na ocenění může
Akademie nominovat
díla nebo osoby bez
omezení. Seznam
nominovaných je
předán Grémiu, které
jej doplní o vlastní
nominace, předá zpět
AČCA k hlasování
a sdělí, jaký počet
ocenění za výjimečný
počin bude v daném
ročníku udělen.
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UNIQUE
FEAT
UNIQUE
FEAT
UNIQUE
FEAT
UNIQUE
FEAT
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As a part of the
Czech Architecture
Award, the unique
activities in the field
of architecture are
also acknowledged.
Their nomination, as
their selection and
voting, is made by
members of the Academy
of CCA though the
Award web portal. The
Academy can nominate
persons or projects
for the Award without
restrictions. The list
of nominated works is
handed to the Gremium,
which adds its own
nominations and hands
it back to ACCA for
voting and also states
how many Awards for
Unique Feat will be
selected that year.
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Ročenka – Česká architektura
Yearbook – Czech Architecture
Dagmar Vernerová
Vydavatelství Prostor –
architektura, interiér, design, o. p. s.

Odůvodnění Akademie ČCA
Dlouhodobá propagace české archi‑
tektury u veřejnosti laické i odborné,
nekomerčním způsobem, založená
na výběru staveb jednou osobností.
Již 16 ročenek vydaných soukromým
nakladatelem si v naší zemi získalo
mimořádné renomé. Každý rok oslo‑
ví Dagmar Vernerová jednu osobnost
české architektury, aby vybrala zhru‑
ba třicítku nejlepších staveb za jed‑
no roční období. Každý autor vybírá
z několika stovek realizací a obyčej‑
ně jich navštíví okolo stovky. Tako‑
vé množství by žádná komise nikdy
nezvládla. Ukazuje se, že osobní vý‑
běr jednoho autora je pro publikaci
výhodou a každá kniha si tak nese
autentické hodnocení a pohled na
současnou českou architekturu. Ar‑
chivní sběr obsáhlých dat a událostí
jednoho roku v architektuře ve spo‑
jení s kvalitními fotografiemi, plány
a technickými údaji u každé stavby
je cennou sondou do úrovně naší vý‑
stavby. Vysokou laťku publikace na‑
stavuje od prvních vydání grafická
úprava Studia Najbrt. Je až k nevíře,
kolik toho pro úroveň stavební kultu‑
ry Dagmar Vernerová jako soukromá
osoba – nadšenkyně vykonala a jaký
společenský dopad její ročenka Čes‑
ká architektura má. Rozpočet velko‑
lepé knihy se přitom jen z malé části
pokryje vlastním prodejem, většinu
nákladů kryjí sponzoři.

Academy Statement
Long term propagation of Czech ar‑
chitecture to both professional and
non-professional public, through
art-house means, based on one per‑
son selection of projects.
The 16 yearbooks already published
by private publisher gained very well
grounded reputation in our coun‑
try. Each year Dagmar Vernerová ap‑
proaches a single person from the
Czech architectural scene, and asks
them to select approximately thir‑
ty best projects from one season.
Each author can select from hun‑
dreds of buildings and usually vis‑
its around a hundred of them. Such
numbers could never be managed
by any committee. It shows that per‑
sonal touch and selection of a sin‑
gle author is very beneficial for the
publication and for that reason each
book holds authentic evaluation
and view of current Czech architec‑
ture. Archival gathering of vast data
and events from each year in archi‑
tecture, together with good quali‑
ty photographs, plans and technical
figures for each project is a very val‑
uable probe to the level of our con‑
struction. The bar was set very high
right at the start by excellent graph‑
ical editing made by Studio Na‑
jbrt. One almost cannot believe how
much a single person-enthusiast
like Dagmar Vernerová did for qual‑
ity of building culture, and how large
social impact her almanac Czech Ar‑
chitecture has. The bill for this grand
book can only partially pay for itself,
and most of the costs are covered by
sponsors.

Foto: archiv vydavatelství
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Výjimečný počin

www.prostor-ad.cz
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KRUH, o. s.
Marcela Steinbachová
pořádání přednášek a propagace architektury
lecture organising and architecture propagation

15 let Kruhu
asi 30 000 návštěvníků
přes 240 přednášek

15 years of Kruh
approx. 30 000 visitors
over 240 lectures

5 let Dne architektury
asi 26 000 návštěvníků
110 zapojených měst
přes 600 akcí

5 years of Day of Architecture
approx. 26 000 visitors
110 invoved cities
over 600 events

Nominace za propagaci architektury
a její přiblížení veřejnosti.

Nomination for propagating archi‑
tecture and introducing it to public.

Unique Feat

Odůvodnění Akademie ČCA
Marcela Steinbachová je vůdčí
osobností malého občanského sdru‑
žení KRUH, které má nebývalý spo‑
lečenský dopad. Od roku 2001 pořá‑
dá přednášky významných českých
a zahraničních architektů. Zahranič‑
ní, opravdu zvučná jména zve vždy
ve spolupráci s ambasádami jejich
zemí a tím mezi posluchače umí do‑
stat začínající architekty a studenty.
Nyní se již obecná úroveň předná‑
šek na školách zlepšila, ale býva‑
ly doby, kdy Marcela Steinbachová
s několika málo lidmi pořádala před‑
nášky zajímavější a lepší než na sa‑
motných školách architektury. Ob‑
čanské sdružení Kruh dále pořádá
Den architektury po celé zemi. Hlav‑
ním lákadlem akce jsou komentova‑
né procházky s architekty, historiky
a dalšími osobnostmi po architek‑
tonicky zajímavých místech a čtvr‑
tích. KRUH je skvělou ukázkou napl‑
ňování ideje občanské společnosti,
jak ji definoval Václav Havel a další
myslitelé.

Academy Statement
Marcela Seinbachová is a leading
figure of a small civil association
KRUH, which has unusual social im‑
pact. Beginning in 2001, it organis‑
es lectures by prime Czech and for‑
eign architects. Really well-known
names from abroad are always in‑
vited though cooperation of embas‑
sies from their countries, and this
way many new and up-and-coming
architects are interested to attend.
Nowadays the quality of lectures in
schools rose up dramatically, but in
the past, Marcela Steinbachová and
few others organised lectures that
were far ahead in terms of interest
and quality standard than on many
architecture schools in the country.
Civil association Kruh also organises
Day of Architecture across the whole
country. Main attraction of this
event are walks with commentary by
architects, historians and other fig‑
ures, through architecturally inter‑
esting places and quarters. KRUH is
an excellent example of fulfilling the
idea of citizen society, as defined by
Václav Havel and other thinkers.

Czech Architecture Award 2016

Foto: René Volfík

www.kruh.info
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Pražské stavební předpisy
Prague Building Regulations

Česká cena za architekturu 2016

Výjimečný počin

Eva Faltusová, Pavel Hnilička, František Korbel,
Renata Králová-Pintová, David Tichý, Filip Tittl

Odůvodnění Akademie ČCA
Architekt Pavel Hnilička a jeho tým
na Institutu plánování a rozvoje. hl.
m. Prahy předvedl profesionální pří‑
stup při přípravě Pražských sta‑
vebních předpisů. Za příkladné lze
považovat rovněž neúnavné vystu‑
pování na veřejnosti při projednává‑
ní těchto předpisů při následné po‑
litické a mediální obhajobě tohoto
zásadního dokumentu umožňujícího
realizaci městské výstavby v Praze.
Jedná se o mimořádný pokus o vý‑
znamné zkvalitnění výstavby a ve‑
řejného prostoru v hlavním městě.

Academy Statement
Nomination of architect Pavel Hni‑
lička and his team for adaptation of
new Prague Building Regulations.
For their professional approach du‑
ring preparations and work at the
Prague Institute of Planning and
Development, for tireless public
appearances when the regulations
were being debated, and their sub‑
sequent political and media de‑
fence of this important document,
that allows for urban construction in
Prague.
An extraordinary attempt for signi‑
ficantly improving construction and
public spaces in the capital city.

Nominace Akademie a Grémia na Výjimečný počin jsou uvedeny v časové posloupnosti, v jaké nominace přicházely.
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Seznam nominací na Výjimečný počin
Baugruppe ist super! (výstava)
Legenda o sídlišti (publikace)
Šumné stopy a Šumná města (televizní pořady)
Statutární město Zlín
Michal Škoda (kurátor)
Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (publikace)
Sídelní kaše (publikace)
Stezka v oblacích
Budování státu (výstava)
Autonomní sociální centrum Klinika
Archwars (Facebooková stránka)
Libeňský most Nebourat (iniciativa)
Pražské stavební předpisy
Gebrian versus (on-line pořad)
Den architektury (celorepublikový festival)
Architekti CZ / 20 rozhovorů (publikace)
Zachraňme kino Varšava (spolek)
Ročenka Česká architektura (publikace)
Encyklopedie sídlišť (publikace)
KRUH (sdružení)
Miroslav Brýdl (bývalý starosta Litomyšle)
reSITE (konference)
Pracovní skupina ČKA pro soutěže
Kabinet architektury Ostrava
Hanuš Zápal 1885–1964. Architekt Plzeňska (publikace)
Leopold Bauer – Heretik moderní architektury (publikace)
Jezdecká socha markraběte Jošta v Brně
Patrik Hábl (umělec)
Adam Gebrian (propagátor architektury)
Jan Soukup (architekt)
A vy to ještě nevíte? (výstava)
Velká Morava a počátky křesťanství (výstava)
CCEA – Centrum pro středoevropskou architekturu
Olympijský park Soči – Letná 2014
Residence Golf
Martin Kupka (starosta Líbeznic)
Můj baťovský domek (výstava a publikace)
Světelná sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
Švýcarsko-české inspirace (cyklus přednášek)
Oxymorón a Pleonasmus I a II (publikace)
Zrod Anarchostrukturalismu (manifest, cyklus přednášek a workshop)
Dialogy s historií (cyklus přednášek)
Ukradená Galerie
Bourání (rozhlasový pořad)
Galerie Jaroslava Fragnera
Zdeněk Zavřel za cyklus mezinárodních přednášek na FA ČVUT v Praze
Smart Cities (časopis)
Hromadné bydlení (publikace)
Můj dům, naše ulice (publikace)
Nakladatelství Archa
Pivovar v Lobči
Nadace Proměny Karla Komárka
Starostové města Litomyšl

PROJ

Česká cena za architekturu 2016

PROJEKTY
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NOMINOVANÉ

NOMINOVANÉ

NOMINATED
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PROJECTS
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NOMINATED
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14|15 Baťův institut, Zlín / CITY
WORK (2013)

Adaptace bývalých zemědělských
garáží na zázemí biotopu, Honětice
/ Proš Přikryl architekti (2013)

Česká cena za architekturu 2016

Nominované projekty

Mimořádná cena ERA21 

Aparthotel Lípa, Krásná Lípa /
Ateliér Hoffman (2013)

str. 94

Areál Café Fara, Klentnice / Atelier
Štěpán (2015)

Bytový dům Nad Malovankou, Praha /
Znamení čtyř architekti (2014)

City Green Court, Praha / Richard
Meier & Partners, Architects LLP,
CUBOID ARCHITEKTI (2012)

Concept House, Ostrava /
PROJEKTSTUDIO EUCZ (2012)

Bytový dům s tělocvičnou, Praha /
DAM architekti (2011)

Dolní oblast Vítkovice /
AP atelier (2015)

Finalista 

str. 46
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Galerie Závodný, Mikulov /
Špěpán Děnge + desk architekti
(2011)

Hemodialyzační centrum Bulovka
B. Braun, Praha / Ivan Kroupa
architekti (2015)

Hnízdo, Stinná – Strančice / Jan
Tyrpekl (2015)

Chata v Zadní Telnici u Ústí nad
Labem / studio NEW WORK (2014)

JACER, rekonstrukce hospodářského
dvora, Ústí nad Labem / 3+1
architekti (2011)

Jonášovic stodola, Bořislav /
A2F (2012)

Mimořádná cena VELUX 

str. 90

Kinokavárna, rekonstrukce foyer kina
Varšava v Liberci / Spolek Zachraňme
kino Varšava (2015)

Nominated Projects

Dům s bazénem, Roudnice nad Labem /
Ivan Kroupa architekti (2012)

Czech Architecture Award 2016

Dům Chameleon, Lipence / Petr Hájek
ARCHITEKTI (2014)
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Nominované projekty
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Klášter Nový Dvůr / ATELIER SOUKUP
OPL ŠVEHLA (2014)

Krkonošské centrum
environmentálního vzdělávání,
Vrchlabí / Petr Hájek ARCHITEKTI
(2014)

Finalista 

Finalista 

str. 82

Krytý plavecký bazén v Litomyšli /
Architekti DRNH (2011)

str. 52

Lesní útulna, Dobrá Voda /
Uhlík architekti (2013)

Letní scéna AmFík, Kadaň /
třiarchitekti (2011)

Liaporbetonové atriové domy, Brno /
Makovský & partneři (2012)

Multifunkční sál v Litomyšli / HŠH
(2014)

Národní centrum zahradní kultury,
Kroměříž / Architekti DRNH (2015)

Nízkoenergetický dům Zilvar, Lodín –
Janatov / ASGK Design (2014)
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Opravy, rekonstrukce a nástavba
bytového domu Na Smetance, Praha /
LÁBUS AA - Architektonický ateliér
(2015)

Oranžérie Čerčany /
Lennox architekti (2011)

Park 4Dvory, České Budějovice
/ David Prudík, Markéta a Petr
Veličkovi (2014)

PASK – Pavilon skla Klatovy /
atelier25 (2014)

Pavilon základní školy, Líbeznice /
Projektil Architekti (2015)

Piazzetta u kaple Sv. Kosmy
a Damiána v Emauzích, Praha /
IXA (2015)

Polyfunkční dům Minská, Brno /
Makovský & partneři (2014)

Nominated Projects

Obnova Jiráskových sadů
v Litoměřicích / Ateliér zahradní
a krajinářské architektury (2015)

Czech Architecture Award 2016

Obnova interiéru hradu Lipnice nad
Sázavou / GIRSA AT (2014)
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Nominované projekty
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Prototyp rodinného domu v Posázaví,
Kamenná Lhota / A69 architekti
(2015)

Přístavba laboratoří
a počítačového centra CzechGlobe,
Brno / atelier-r (2013)

Rekonstrukce a dostavba základní
školy Hovorčovice / architekt
Ondřej Tuček (2015)

Rekonstrukce náměstí ve Frýdlantu
/ Balda architekt, Atakarchitekti
(2012)

Rekonstrukce piaristického kostela
v Litomyšli / Atelier Štěpán (2015)

Rekonstrukce povrchů náměstí
Republiky ve Žďáru nad Sázavou /
Atelier RAW (2015)

Rekonstrukce vily Tugendhat v Brně
/ ARCHTEAM (2012)

Finalista 

str. 58

Revitalizace Bastionu u Božích muk
XXXI, Praha / MCA atelier (2011)

Revitalizace Gahurova prospektu –
předprostor Kulturního
a univerzitního centra ve Zlíně /
ellement (2013)
Finalista 

str. 64
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Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli / AP atelier (2014)

Finalista 

str. 70

Rodinný dům Rezkova, Brno /
Kuba & Pilař architekti (2013)

Socialbakers Karlín, Praha / D3A
(2015)

Spolkový dům Slavonice / ov-a (2014)

Stezka v oblacích, Dolní Morava /
Fránek Architects (2015)

Stodola, Benešov u Semil / Studio
Raketoplán (2012)

Šatny Wikov, Hronov / IXA (2015)

Nominated Projects

Revitalizace prostoru Parku
Komenského ve Zlíně / Ateliér
zahradní a krajinářské architektury
(2015)

Czech Architecture Award 2016

Revitalizace Městských lázní
na galerijní objekt, Liberec /
SIAL architekti (2013)

112

Trojský most, Praha /
koucky-arch.cz, Mott MacDonald CZ
(2014)

Tři věže, Líbeznice /
Atelier M1 architekti (2014)

Česká cena za architekturu 2016

Nominované projekty

Finalista 

Tyršův most v Přerově /
Šrámková architekti (2012)

str. 76

Uhelný Mlýn – Továrna na
architekturu, design, umění
a řemeslo, Libčice nad Vltavou /
Ateliér Hoffman (2012)

Vila Frýdava / Uhlík architekti
(2013)

Vstupní budova areálu Punkevních
jeskyní v Moravském krasu, Blansko /
Architektonická kancelář Burian –
Křivinka (2015)

Zelný trh, Brno / Atelier RAW (2015)

Vila v Podolí, Procházkova ulice,
Praha / AP atelier (2012)

Zen-Houses, ateliér a dům, Liberec
/ PETR STOLÍN ARCHITEKT (2015)

Hlavní cena 

str. 32
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Všechna přihlášená díla najdete na
www.ceskacenazaarchitekturu.cz

ČESKÁ
KOMORA
ARCHITEKTŮ
děkuje
partnerům,

kteří
podpořili
1. ročník
České ceny za
architekturu.

Hlavní partneři

Hlavní mediální partner

Záštity

Partneři

Mediální partneři

®

Č A S O P I S

S O

Z M Y S L O M

P R E

D I Z A J N

A

A R C H I T E K T Ú R U

Ttb

Top trendy v bývaní

®

PRAHA

VÝSTAVA

www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.dox.cz

8. 11. 2016
19.30 vernisáž výstavy
9. 11. – 11. 12. 2016
DOX – Centrum současného umění
Poupětova 1, Praha 7

ČESKÁ

ZA

2016

CENA

63 nominovaných děl
8 finalistů
1 vítěz
3 výjimečné počiny
2 mimořádné ceny
Cena společnosti VELUX za nejlepší práci s denním světlem
Cena časopisu ERA21 za přínos k obnově venkova a citlivou
práci s pozůstatky minulosti
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2016
2. 3. 2017
17.00 vernisáž výstavy
3. 3. – 2. 4. 2017
Galerie architektury Brno
Starobrněnská 18, Brno-město

BRNO

ARCHITEKTURU

www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.galeriearchitektury.cz

Česká cena za architekturu 2016

Tiráž

Katalog 1. ročníku České ceny za architekturu
Českou cenu za architekturu vyhlašuje Česká komora architektů.
Redakce
Zuzana Hošková – texty
Markéta Pražanová – texty
Iveta Königsmarková – produkce
Josef Šebek – jazykové korektury
Jakub Dohnal – překlady
Grafický design
studio Jakub Straka
Papír
Arctic Paper G-Print 130 g/m2
Arctic Paper Volume White 250 g/m2
Náklad
1500 ks
Expedice
7. 11. 2016
Tisk
Triangl, a. s.
Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.cka.cz
Údaje a obrazová dokumentace byly převzaty z podkladů
poskytnutých přihlašovateli staveb.
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Kontaktní osoby pro ČCA
Jednání s partnery ČCA
Marie Špačková
Sekretář ČKA, pověřena řízením Kanceláře ČKA
marie.spackova@cka.cc
+420 727 812 736
Přihlášky, Akademie ČCA, mezinárodní porota
Tereza Michalová
Projektový manažer ČCA
tereza.michalova@cka.cc
+420 731 508 028
Kontakt pro média
Zuzana Hošková
Tisková mluvčí ČKA
zuzana.hoskova@cka.cc
+420 608 427 516

Czech Architecture Award 2016
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