ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem
státním 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. Česká komora architektů se podílí na propagaci české
architektury. Pořádá i řadu akcí či oborových ocenění zaměřených na
veřejnost. Patří mezi ně Česká cena za architekturu, Přehlídka diplomových
prací, Architekti na jedné lodi, diskusní setkání OTTA apod.
Více informací o České komoře architektů naleznete na webu:
www.cka.cz

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je
Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků
práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen
z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech
jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem
přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla
hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena.
Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Soutěžní
přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci nebo kanceláře s realizacemi na
území ČR dokončenými v posledních pěti letech. ČCA je celoroční aktivita. Z
přihlášených děl porota vybírá v prvním kole užší nominaci, ze které v
dalším kole volí finalisty a držitele hlavní ceny. V rámci ČCA se udělují také
ceny partnerů a ocenění za výjimečný počin.
4. ročník České ceny za architekturu byl vyhlášen 7. ledna 2019.
Více informací o České ceně za architekturu naleznete na webu:
www.ceskacenazaarchitekturu.cz

HLAVNÍ PARTNER ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU
Logo na pozici hlavní partner na všech tiskovinách, oficiálních materiálech a
akcích souvisejících s Českou cenou za architekturu v průběhu celého
ročníku (katalog ČCA, pozvánky, plakáty, informační panely u
nominovaných staveb atd.)
Logo na pozici hlavní partner na oficiálních stránkách ČCA s prolinkem na
stránky partnera (https://ceskacenazaarchitekturu.cz/)
Právo po dobu partnerství používat označení „Hlavní partner České ceny
za architekturu 2019“ pro svou vlastní interní a externí komunikaci.

Mediální výstupy:


Celostránková inzerce nebo PR článek v Bulletinu ČKA (obálková
pozice) – hlavní partner má nárok na 2 x 1/1 inzerci – Bulletin
vychází 4 x ročně v nákladu 5 000 ks - cca 3 800 ks dostávají členové
ČKA, 700 ks míří do oblasti správy a samosprávy a zbytek výtisků je
součástí promoakcí ČKA)



Inzerce v 6 vybraných vydáních newsletteru ČCA nebo ČKA
(vychází cca 12 x ročně)



Celostránková inzerce (1/1) v celorepublikovém vydání mimořádné
přílohy HN vydávané u příležitosti vyhlášení výsledků ČCA

Místo na pozici hlavní partner na oficiální tabuli partnerů při všech akcích
ČCA – rozpis viz dále

Prezentace v rámci hlavních akcí:


Nominační večer - červen 2019
- loga v rámci prostor a dle konceptu večera
- vizuální prezentace loga partnera formou projekce
- možnost prezentace formou časově omezeného spotu na
obrazovkách ve foyer
- prezentace hlavního partnera při vstupech moderátora
- volný vstup pro hlavního partnera a jeho hosty
- další prezentace dle dohody



Prezentace v regionech, doprovodné akce ČCA
- putovní výstavy 4. ročníku ČCA (průběžně po celý rok v rámci ČR (Praha, Brno, Plasy, Slavonice, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí,
Uherské Hradiště apod.) - od nominačního večera 4. ročníku do
nominačního večera dalšího ročníku – loga v rámci panelů, prostor a
dle konceptu výstav – další prezentace dle dohody



Galavečer - listopad 2019
- loga v rámci prostor a dle konceptu večera
- vizuální prezentace loga partnera formou projekce
- možnost prezentace formou časově omezeného spotu na
obrazovkách ve foyer
- prezentace hlavního partnera při vstupech moderátora
- volný vstup pro hlavního partnera a jeho hosty (10 vstupenek)
- další prezentace dle dohody
- možnost vytvoření a předání CENY HLAVNÍHO PARTNERA nebo
předání jedné z udělovaných cen dle dohody (rozhovor zástupce
generálního partnera s moderátorem)
- vklad propagačních materiálů do tašek pro hosty (předávají
hostesky při odchodu hostů)
- další prezentace během galavečera dle dohody

Očekávané plnění za pozici „hlavní partner“: 500 tis. Kč

PARTNER ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU
Logo na pozici partner na všech tiskovinách, oficiálních materiálech a akcích
souvisejících s Českou cenou za architekturu v průběhu celého ročníku
(katalog ČCA, pozvánky, plakáty, informační panely u nominovaných staveb
atd.)
Logo na pozici partner na oficiálních stránkách ČCA s prolinkem na stránky
partnera (https://ceskacenazaarchitekturu.cz/)
Právo po dobu partnerství používat označení „partner České ceny za
architekturu 2019“ pro svou vlastní interní a externí komunikaci.

Mediální výstupy:


Celostránková inzerce nebo PR článek v jednom z vybraných vydání
Bulletinu ČKA (vychází 4 x ročně v nákladu 5 000 ks - cca 3 800 ks
dostávají členové ČKA, 700 ks míří do oblasti správy a samosprávy a
zbytek výtisků je součástí promoakcí ČKA)



Inzerce ve 2 vybraných vydáních newsletteru ČCA nebo ČKA
(vychází cca 12 x ročně)

Místo na pozici partner na oficiální tabuli partnerů při všech akcích ČCA –
rozpis viz dále

Prezentace v rámci hlavních akcí:


Nominační večer - červen 2019
- loga v rámci prostor a dle konceptu večera
- vizuální prezentace loga partnera formou projekce
- možnost prezentace formou časově omezeného spotu na
obrazovkách ve foyer
- prezentace partnera při vstupech moderátora
- volný vstup pro partnera a jeho hosty
- další prezentace dle dohody



Prezentace v regionech, doprovodné akce ČCA
- putovní výstavy 4. ročníku ČCA (průběžně po celý rok v rámci ČR (Praha, Brno, Plasy, Slavonice, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí,
Uherské Hradiště apod.) - od nominačního večera 4. ročníku do
nominačního večera dalšího ročníku – loga v rámci panelů, prostor a
dle konceptu výstav
- další prezentace na jedné z vybraných výstav dle dohody



Galavečer - listopad 2019
- loga v rámci prostor a dle konceptu večera
- vizuální prezentace loga partnera formou projekce
- možnost prezentace formou časově omezeného spotu na
obrazovkách ve foyer
- 4 ks vstupenek pro partnera a jeho hosty

Očekávané plnění za pozici „partner“: 100 tis. Kč

DALŠÍ MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ
na základě individuální dohody
PARTNER NOMINAČNÍHO VEČERA
PARTNER GALAVEČERA
PARTNER VÝSTAVY NEBO JINÉ DOPROVODNÉ AKCE

Nominační večer
místo: alternativní prostor v Praze (bude upřesněno)
2017 - Pragovka, 2018 - Divadlo Archa
termín: červen 2019
návštěvnost: cca 500 hostů
program:
prezentace všech přihlášených děl
vyhlášení nominací
vyhlášení Pocty ČKA 2017, 2018
večírek s rautem

Prezentace v regionech
místo: Praha, Brno, Ostrava, Slavonice, Plasy, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí,
Uherské Hradiště atd.
termín: celoročně
program: putovní výstavy nominovaných a oceněných

Galavečer
místo: Forum Karlín
2017 - Jatka 78, 2018 - Forum Karlín
termín: listopad 2019
návštěvnost: cca 1000 hostů
program: vyhlášení oceněných (finalisté, hlavní cena, ceny partnerů atd.)

kontakt:
Dagmar Petrová
koordinace ČCA
tel.: 702 035 234
e-mail : dagmar.petrova@cka.cz
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
www.cka.cz

