DO 3. ROČNÍKU ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU SE PŘIHLÁSILO 145 REALIZACÍ
Tisková zpráva ČKA, 10. dubna 2018
O titul ve 3. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 145 děl. Mezinárodní
odborná porota z nich nyní vybere užší okruh nominovaných. Jaké realizace postoupily
mezi nominované, se veřejnost dozví 31. května na nominačním večeru v Divadle Archa.
Jména Finalistů ČCA a držitele hlavní ceny pak budou vyhlášena na slavnostním
galavečeru 19. listopadu. Uděleny budou také Ceny za výjimečný počin, jejichž výběr
provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů.
Do soutěžní přehlídky České komory architektů se mohla přihlásit díla realizovaná na území České
republiky mezi lety 2013 až 2017. Oproti prvním dvěma ročníkům vzrostl počet projektů
dokončených teprve v předchozím roce – letos jsou téměř dvě třetiny realizací (95) z roku 2017.
Novostavby převládají nad rekonstrukcemi a činí rovněž přibližně dvě třetiny z přihlášených
projektů (98). Potvrzuje se, že důležitým tématem výstavby v České republice zůstává bydlení,
v letošním ročníku ČCA tvoří rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy polovinu
přihlášených děl (72). Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný na webu soutěžní
přehlídky.
Převažují soukromé investice
Za více než 2/3 projektů (104) stojí soukromí investoři. U veřejných zakázek (41) je pak větší podíl
rekonstrukcí, tvoří skoro polovinu (19). Pouhé dvě stavby přihlášené do letošního ročníku přehlídky
vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se
o Přestavbu kina na multifunkční kulturní zařízení v Plané / XTOPIX architekti (soutěž v roce 2013)
a Obnovu nábřeží řeky Loučné v Litomyšli / Rusina Frei architekti a Atelier PARTERO (soutěž
vyhlášená Nadací Proměny Karla Komárka také v roce 2013). Z pohledu investic jsou v letošním
ročníku zastoupena jak díla drobná, tak i s vyššími investičními náklady (sem spadají především
univerzitní a školní budovy či bytové komplexy).
Třetina děl realizovaných v Praze a Brně
Třetina přihlášených realizací vznikla v Praze nebo Brně (47), z krajů vede v počtu děl ucházejících
se o ocenění Středočeský kraj (15) před Moravskoslezským a Zlínským (11) a Jihomoravským
a Plzeňským krajem (10). Nejméně staveb je z krajů Karlovarského, Pardubického a Ústeckého
(vždy po dvou dílech).
Projekty pro bydlení tvoří polovinu přihlášených realizací
Typologicky tvoří polovinu přihlášených staveb (72) projekty pro bydlení. Dále jsou zastoupena
kulturní a společenská zařízení (19), školy a vzdělávací objekty (9) nebo sportovní stavby (7).
Velmi málo je veřejných prostranství či krajinářských počinů. Mezi přihlášenými najdeme tři
sakrální stavby a také památky, např. rekonstrukci národní kulturní památky Národního hřebčína
Kladruby nad Labem.
Autorství staveb doménou mužů
Zajímavý je pohled na autory přihlášených děl. Ačkoli počet studentek a studentů architektury je
dlouhodobě spíše vyrovnaný, v letošním ročníku ČCA jsou jen čtyři díla, jejichž autorkami jsou
ženy. Tento jev přitom vykazovaly i předchozí ročníky.

Mezinárodní odborná porota
Práci českých architektů bude hodnotit prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Jejím členy
jsou rakouský architekt Carlo Baumschlager, architekt Zsolt Gunther, který patří
mezi nejvýznamnější maďarské architekty, slovenská architektka Andrea Klimko, polský architekt
Robert Konieczny, zástupkyně nejen krajinářské architektury Yael Moria Klain z Izraele, Ivan
Reimann, architekt českého původu působící v Německu a německý architekt a pedagog Roger
Riewe.
Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci
Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno
členy Akademie České ceny za architekturu, která je složena z více než 300 českých architektů
a dalších odborníků a osobností spojených s oborem. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená
do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Tato
možnost ovšem příliš využita nebyla. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese
katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.
Všechny

přihlášené

stavby

a

jejich

fotografie

naleznete

na

webu

České

ceny

za architekturu: https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2018/. V případě žádosti
o konkrétní fotografie v tiskové kvalitě se na nás neváhejte obrátit. Prosíme, při použití
fotografií vždy uvádějte název realizace, její autory a jméno fotografa.
Na webu www.ceskacenazaarchitekturu.cz dále naleznete sekci PRESS s medailonky
porotců včetně fotografií a podkladů k jejich realizovaným dílům.
Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO
MÉDIA.
O ČESKÉ CENĚ ZA ARCHITEKTURU
Soutěž vyhlásila Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu
se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím
pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i
zástupcům státní správy a samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné
mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý
koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.
O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese
architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy
a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena
za architekturu. Od roku 2000 Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory
architektů.
KONTAKT PRO MÉDIA
Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz,
mobil: +420 777 464 453
SLEDUJTE Českou cenu za architekturu
Na portálu ČCA a na Facebooku.

