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Úvodník

Česká cena za architekturu letos slaví půlkulaté výročí. Pět let existence
jakékoli soutěže není nic proti tisíciletému vývoji architektury, ale přesto
stojí za krátkou rekapitulaci.
Prvého ročníku vyhlášeného v lednu
2016 se zúčastnilo 475 přihlášených
realizací, z nichž mezinárodní porota
vybrala 63 nominovaných a vyhlásila
8 finalistů, zvítězila stavba Zen-Houses. V dalších čtyřech letech se přihlásilo 245, 145, 186 a letos 191 realizací, z nichž pokaždé jiná mezinárodní porota nominovala 42, 33, 34
a letos 27 realizací pro výběr finalistů
a laureáta ČCA. Postupně se jím tedy
staly Zen-houses, Archeopark Pavlov,
Administraivní budova ve Strančicích, a vloni Mateřská škola Nová
Ruda, skutečnou shodou náhod od
stejných autorů jako v 1. ročníku
ceny, tedy od Petra Stolína a Aleny
Mičekové z Liberce. Za pět ročníků
tak byla posuzována více než tisícovka staveb.
Letošních 6 finalistů a 6 držitelů cen
partnerů představuje vzorek realizovaných návrhů architektů na území
ČR, který zahrnuje škálu od rodinného domu po sídlo firmy, od rekonstrukcí po novostavby, objekty drobné s omezeným rozpočtem i větší budovy, financované ze soukromých
i veřejných prostředků.
Česká cena za architekturu nerozděluje ani letos stavby do kategorií, ale
hledá jejich kvalitu bez ohledu na
výši investičních nákladů nebo prestiž funkce. Ukazuje, že kvalitu prostředí, v němž se každodenně pohybujeme a žijeme, netvoří většinově
výjimečné a extravagantní stavby, ale
veřejný prostor měst a obcí či náměs-

tí s lávkou přes potok, upravená ulice
s uměřenými bytovými či rodinnými
domy, školka či škola, kam vodíme
děti, nebo komunitní centra podporující místní aktivity… To neznamená,
že by v soutěži nemohly uspět stavby
výjimečné svým účelem nebo formou, jako jsou galerie, divadla, sportovní haly, obřadní síně či kaple. Výjimečnost funkce nebo finanční náročnost provedení stavby však není tím,
co poroty uplynulých pěti ročníků
nejvíc zaujalo. Ani letos tomu nebylo
zásadně jinak.
Pro příští, 6. ročník ČCA Grémium
Ceny hledá možnosti, jak ohodnotit
zvlášť drobné stavby nezávisle na
stavbách finančně náročnějších,
u nichž je důležité ocenit také pracnost a komplexnost návrhů i jejich
realizace. U drobné zakázky lze snadněji dosáhnout kvalitního výsledku,
bez kompromisů, které jsou u větších
staveb nevyhnutelné, a mohou tak
snižovat výsledný dojem. Nejde o zavádění typologických kategorií, ale
o rovnou šanci jak pro drobné stavby,
často komunitní intervence ve veřejném prostoru, tak pro stamilionové
investice zpravidla soukromých investorů, které však významně ovlivňují naše vystavěné prostředí. Více se
dozvíte při vyhlášení 6. ročníku v lednu 2021. Hledáme také cestu, jak
podpořit stavby přinášející inovativní
záměry a prvky udržitelného navrhování budov, šetrné v nakládání s dešťovou vodou a energiemi, všeobecně
úsporné a respektující principy cirkulární ekonomiky.
Sedmičlenná mezinárodní porota si
letos stejně jako v minulosti zaslouží
velké poděkování – na rozdíl od mi-

nulých let musela z důvodu striktních
epidemických opatření posuzovat
zaslané stavby „na dálku“, prostřednictvím online zasedání a předtočených video medailonků. Na druhou
stranu měla možnost tak podrobně
posoudit všechny nominované stavby
a vybrat finalisty i laureáta ČCA v bohaté několikadenní „zoomové“ diskusi. „Zoom“ jako technický prostředek
tak umožnil porotě „zazoomovat“,
soustředit se na detailní aspekty posuzovaných staveb.
Jako v předchozích ročnících jsme jí
vděčni za objektivní, českým prostředím a vztahy nezatížený pohled na
naši soudobou tvorbu. Porota vedená
architektem Henrim Bavou pečlivě
hodnotila nejen unikátnost jednotlivých staveb, ale i jejich význam v kontextu české architektury. Stejně jako
v minulých letech byly uděleny
zvláštní ceny partnerů ČCA a Akademie České ceny za architekturu vybrala k ocenění za Výjimečný počin
dokumentární seriály České televize
Šumná města a Šumné stopy režiséra
Radovana Lipuse a scenáristy a architekta Davida Vávry, který nás zároveň architektonickými díly prováděl.
V důsledku koronavirové pandemie
byly výsledky letošního ročníku vyhlášeny online z virtuálního galavečera Ceny v Divadle Archa, šířeného
prostřednictvím streamu na webu
ČT art a na dalších sociálních
médiích. Všechny nominované i oceněné stavby budou vystaveny v pražském Centru architektury a městského plánování – CAMP a na dalších
výstavách v průběhu příštího roku
také v krajích, v závislosti na povolení konání kulturně společenských

akcí. Jsem si jist, že poslouží jako inspirace dobrých příkladů z praxe pro
veřejnost i obecní samosprávy. Věřím, že se letošní oceněné stavby
stanou i vašimi oblíbenými.
Jan Kasl
Předseda České komory architektů
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Editorial

The Czech Award for Architecture celebrates its fifth anniversary this year.
Five years of existence of any competition is nothing compared to a thousand years of architectural development but is still worth a brief recapitulation.
475 built projects were submitted the
first year – 2016. The Jury shortlisted
63 nominated projects and announced eight finalists; Zen-Houses
was the winner. There were 245, 145,
and 186 entries in the following years,
and 191 this year. A different Jury
every year shortlisted 42, 33, 34 projects in the past, and 27 built projects
this year, from which they selected finalists and the laureate of the ČCA.
The winners were Zen-Houses, the
Archeopark Pavlov, an office building
in Strančice, and the kindergarten in
Nová Ruda last year – incidentally,
designed by the same studio that had
won the first year – Petr Stolín and
Alena Mičeková from Liberec. In five
years, more than a thousand buildings were assessed.
Six finalists and six projects that
were awarded the Partner of the ČCA
Award represent a sample of built
projects designed by architects in the
territory of the Czech Republic; they
range from a family house to a corporate headquarters, from refurbishments to new buildings, small buildings with a limited budget to larger
ones privately or publicly funded.
The Czech Award for Architecture
does not categorize the projects in
the same way as before, but explores
their quality irrespective of their investment costs or function’s prestige.
It shows that the quality of the envi-

ronment we daily move and live in is
not primarily formed by unique and
extravagant buildings but by pu‑
blic space of towns and villages, or
a square with a footbridge over a
creek, a neat street with moderate
tenement or family houses, a kindergarten or a school where we take our
children, or community centers supporting local activities… That does not
mean that buildings unique by their
purpose or form could not be successful in the competition, such as
galleries, theatres, sports halls, ceremonial halls, or chapels. However,
the construction’s unique function or
high budget are not what held the last
five year’s Juries’ attention most. And
this year was no exemption.
For the next year – the sixth year of
the ČCA, the award’s panel has been
looking for possibilities of how petite
builds could be evaluated separately,
independent of high-budget projects
that have to be appreciated for their
labor-intensivity and complexity of
design and construction. It is much
easier to get a good result in smaller
projects, without the unavoidable
compromises in big projects and can
diminish the final effect. The goal is
not to introduce typological categories, but give equal treatment both to
small builds, often community interventions into public space, and usually, private hundred-million crown
investments that, nonetheless, substantially affect our built environment. You will learn more at the sixth
annual Gala Evening in January, 2021.
We have also been investigating how
to support buildings that introduce
innovative ideas and elements of sus-

tainable building design, thrifty rainwater and energy management, and
generally economical and respecting
principles of a circular economy.
This year, as always, the seven members of the international Jury deserve
many thanks. As opposed to the past
years, due to strict epidemiologic restrictions, contrary to the past years,
they had to assess the entries remotely at online sessions and through
short pre-recorded videos. On the
other hand, the Jury could evaluate
all nominated projects in detail and
select finalists and the laureate of
the ČCA during a “ZOOM” video-conference discussion lasting several
days. As a technical means, the
“ZOOM” platform allowed the Jury to
“zoom in”, to concentrate on detailed
aspects of the assessed built projects.
The same as in the past years, we appreciate the Jury’s objective view of
our contemporary work, unburdened
by the Czech environment and local
relations. The Jury, led by Henri Bava,
carefully assessed each building’s
unique character and its significance
in the context of Czech architecture.
As in the past years, partners of
the Czech Award for Architecture
anounced their special awards, and
the Academy of the Czech Award for
Architecture decided to bestow for
a Special Achievement two documentary series produced by Czech Television – Graceful Towns and Graceful
Traces directed by Radovan Lipus and
hosted by scriptwriter and architect
David Vávra.
This year’s results were announced
at the virtual gala evening in Divadlo

Archa streamed on the Czech TV
ART’s web site and other social media due to the coronavirus pandemic.
All the nominated projects will be exhibited at the Prague Centre for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP) and other exhibitions in
regions next year, depending on the
permission to hold cultural and social events. I am sure that they will be
inspirational as examples of good
practice to the public and local councils. I believe that projects recognized this year will become your favorite, too.
Jan Kasl
Chairman of the Czech Chamber
of Architects
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O ceně

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila již 5. ročník přehlídky realizovaných staveb nazvané Česká cena za
architekturu (ČCA). Posláním ČKA,
profesní organizace s přeneseným
výkonem státní správy, je mimo jiné
pečovat o stavební kulturu v České
republice a podporovat její vysokou
úroveň. Vyhlášením České ceny za architekturu Komora navazuje na své
další aktivity, jimiž propaguje kvalitní
výsledky práce jak etablovaných, tak
začínajících architektů. Snahou ČKA
je zmapování architektonické produkce v ČR a představení kvalitních
děl a zásahů člověka do urbanizovaného prostředí i krajiny nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům
státní správy a samosprávy. Soutěžní
přehlídka byla otevřena stavbám
realizovaným na území České republiky v posledních pěti letech (2015–
2019). O ocenění se mohla ucházet
i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, která se v nich dostala mezi užší okruh nominovaných.
Práci českých tvůrců hodnotilo stejně
jako v předchozích ročnících sedm
erudovaných zahraničních architektů. Základní úlohou poroty byla nominace přibližně 50 děl (letos jich bylo
27), která byla představena na nominačním večeru a která jsou součástí
putovní výstavy i katalogu Ceny. Dále
byl úlohou poroty výběr 5–10 staveb,
jejichž autoři obdrží čestné označení
Finalista (letos 6 staveb). Z nich porota hlasováním vybrala vítěze. Díla nejsou posuzována v rámci žádných kategorií.
Důležitým aspektem ČCA je působení
odborné Akademie České ceny za architekturu, kterou ustavilo předsta-

venstvo ČKA. Významné osobnosti
působící v oblasti architektury (více
než 300 akademiků z řad architektů,
publicistů a kritiků architektury a dalších odborníků) mají možnost aktivně
vyhledávat zajímavé stavby a realizace a podnítit jejich přihlášení do soutěže, pokud tak autoři neučiní sami.
Představenstvo ČKA pověřilo dramaturgií, dohledem nad dodržováním
statutu, nominacemi na Výjimečný
počin či Ceny partnerů Grémium České ceny za architekturu. Aktuální složení Grémia: Ivan Plicka – předseda
Grémia, Jan Kasl, David Hlouch, Pavel
Hnilička, Patrik Hoffman, Radek Kolařík, Milan Svoboda, Jaroslav Šafer,
Petr Velička.
Statut soutěžní přehlídky, jednací
řády jejích orgánů (včetně jmenného
seznamu členů Akademie České ceny za
architekturu) a způsob výběru děl,
jejich hodnocení i vyhlášení výsledků
jsou podrobně popsány na www.ceskacenazaarchitekturu.cz
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About the Award

The mission of the Czech Chamber of
Architects (ČKA), the professional organization with a delegated power of
state administration, is, among others, to take care of public works culture in the Czech Republic and support its high-quality level. That is why
it announced the fifth year of the
Czech Award for Architecture (ČCA).
By announcing the fifth Czech Award
for Architecture, the Chamber joins
other activities it uses to promote
good results of the established and
starting architects. ČKA tries to map
architects’ production in the Czech
Republic and present good works and
human encroachments into the urbanized environment and landscape
not only to the professional and general public but also to representatives of state and local administration bodies. The competition exhibition opened to projects built in the
territory of the Czech Republic in the
past five years (2015–2019). Those
works entered in the past years could
apply for the prize except those
shortlisted. Seven erudite foreign architects assessed works by Czech architects the same as in the previous
years. The Jury’s principal task was to
nominate approximately 50 projects
(27 this year) that were presented at
the nomination event and are part of
a touring exhibition and the Award
catalogue. Furthermore, the jury had
to select 5–10 buildings whose architects would be awarded the title Finalist. The jury then voted for the winner. The works are not assessed within any categories.
Activities of the professional Academy of the Czech Prize for Architecture

established by the Board of the Czech
Chamber of Architects is an essential
aspect of the ČCA. Renowned persons from the architectural scene
(over 300 academics from architects,
publicists and critics of architecture,
and other professionals) can actively
look for impressive buildings and
built projects and initiate their entries into the competition if architects do not do it themselves. The
Board of ČKA charged the Panel of
the Czech Prize for Architecture to
manage, supervise that the statutes
are followed, nominate for the Unique
Feat or Partners’ Awards. The current
Panel members are: Ivan Plicka –
Chairman of the Panel, Jan Kasl, David Hlouch, Pavel Hnilička, Patrik
Hoffman, Radek Kolařík, Milan Svoboda, Jaroslav Šafer, Petr Velička.
For details of competition exhibition
statutes, Rules of Procedure of its
bodies (including the list of names of
members of the Academy of the Czech
Prize for Architecture) and the method
of selection of the works, their
assessment, and the announcement of
results – see www.ceskacenazaarchitekturu.cz
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Do pátého ročníku České
ceny za architekturu
se přihlásilo 191 realizací

ČCA 2020 – Přihlášená díla / Entries
Celkem přihlášených děl 2015–2019 / Total entries 2015–2019
Děl z roku 2019 / Entries in 2019				
Děl z roku 2018 / Entries in 2018				
Děl z roku 2017 / Entries in 2017				
Děl z roku 2016 / Entries in 2016				
Děl z roku 2015 / Entries in 2015				
Soukromých zakázek / Private commissions			
Veřejných zakázek / Public commissions			
Z toho staveb z architektonických 				
soutěží / From that projects from architectural
competitions
Užší nominace poroty / Nominated projects 			

Typologie staveb / Typology of building
191
107
45
17
10
12
132
59
7

27

Novostavba / New build				
Rekonstrukce / Restoration				
Bydlení / Housing				
Rodinné domy / Family housing				
(novostavby, rekonstrukce / new builds, refurbishments)
Interiéry / Interiors				
Administrativní budovy, zázemí firem / Office buildings, 		
company facilities
Školská a vzdělávací zařízení / Schools and education facilities
Rezidenční komplexy, bytové domy / Residential		
complexes, houses
Chaty a chalupy / Cabins and cottages				
Veřejná prostranství / Public areas				
Hotely, restaurace / Hotels, restaurants				
Kulturní a společenská zařízení / Culture and social facilities
Služby, obchody / Services, shops				
Památky / Listed buildings				
Veřejné budovy / Public buildings				
Dopravní stavby / Transport structures				
Zdravotnická zařízení / Health service facilities			
Rozhledny / Lookouts				
Sakrální stavby / Sacral buildings				
Sportovní stavby / Sports facilities				
Výtvarné dílo, design / Artwork, design				
Památník / Monument				
Mosty, lávky / Bridges, pedestrian bridge				

117
75
76
44
25
21
18
15
14
12
9
9
9
7
7
6
6
5
4
4
3
3
1
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191 built projects entered
in the 5th year of Czech
Architecture Award

Přihlášené stavby dle krajů / Entries according to regions
Praha / Prague 				
Brno / Brno				
Středočeský kraj / Central Bohemia Region			
Jihomoravský kraj / South Moravia Region			
Kraj Vysočina / Vysočina Region				
Královéhradecký kraj / Hradec Králové Region			
Moravskoslezský kraj / Moravia-Silesia Region 		
Plzeňský kraj / Pilsen Region				
Jihočeský kraj / South Bohemia Region				
Zlínský kraj / Zlín Region				
Olomoucký kraj / Olomouc Region				
Pardubický kraj / Pardubice Region				
Ústecký kraj / Ústí nad Labem Region				
Liberecký kraj / Liberec Region				
Karlovarský kraj / Karlovy Vary Region				

58
3
35
13
12
11
11
8
7
7
7
7
7
3
2

Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný
na webu soutěžní přehlídky www.ceskacenazaarchitekturu.cz
a stavby byly prezentovány rovněž v Bulletinu ČKA 2/2020.
For the catalogue of all entries – see
www.ceskacenazaarchitekturu.cz; the projects were also
presented in the magazine Bulletin ČKA 2/2020.
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Česká cena
za architekturu 2016
475 přihlášených děl – 63 nominovaných děl

HLAVNÍ CENA / MAIN PRIZE
ZEN Houses – Ateliér a dům v Liberci / ZEN Houses – Studio and House, Liberec (Petr Stolín, Alena Mičeková)

CENY PARTNERŮ
Jonášovic stodola, Bořislav
(A2F, Berlín, Filip Nosek)
Adaptace bývalých zemědělských garáží
na zázemí biotopu, Honětice
(Prokš Přikryl architekti)

VÝJIMEČNÝ POČIN
Ročenka Česká architektura – Dagmar
Vernerová
FINALISTA / FINALIST
Dolní oblast Vítkovice, Ostrava / Lower Vítkovice area,
Ostrava (AP atelier)

FINALISTA / FINALIST
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli / Revitalization
of the castle hillock in Litomyšl (AP atelier)

Kruh, o. s. – Marcela Steinbachová
Pražské stavební předpisy
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Czech Architecture
Award 2016
475 entries – 63 nominated projects

FINALISTA / FINALIST
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání,
Vrchlabí / Krkonoše Centre of Environmental Education,
Vrchlabí (Petr Hájek architekti)

FINALISTA / FINALIST
Rekonstrukce vily Tugendhat v Brně / Restoration of the
Villa Tugendhat in Brno (OMNIA projekt, Archteam, RAW)

FINALISTA / FINALIST
Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně / Revitalization
of the Gahura Boulevard in Zlín (Ellement – Jitka Ressová,
Hana Maršíková, Jan Pavézka)

PARTNERS’ PRIZES
The Jonášovis’ barn, Bořislav
(A2F, Berlín, Filip Nosek)
Conversion of former farm garage into
biotope facilities in Honětice (Prokš
Přikryl architekti)

UNIQUE FEAT
Yearbook – Czech Architecture – Dagmar
Vernerová
FINALISTA / FINALIST
Tři věže Líbeznice / Three Towers in Líbeznice (Atelier M1
architekti – Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba)

FINALISTA / FINALIST
Klášter Nový Dvůr u Toužimi / Nový Dvůr Abbey by Toužim
(Atelier Soukup Opl Švehla, Johh Pawson, Jan Soukup)

KRUH, o. s. – Marcela Steinbachová
Prague Building Regulations
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Česká cena
za architekturu 2017
249 přihlášených děl – 42 nominovaných děl

HLAVNÍ CENA / MAIN PRIZE
Archeopark Pavlov/ Pavlov ArecheoPark (Architektonická kancelář Radko Květ – Radko Květ, Pavel Pijáček)

CENY PARTNERŮ
Dům pro spisovatelku v Čechách
(Emergenative Architecture)
Léto pod viaduktem (CCEA MOBA)
Archeopark Pavlov (Architektonická
kancelář Radko Květ)
Společenské centrum Breda & Weinstein
(Šafer Hájek architekti)

VÝJIMEČNÝ POČIN
Dům umění v Českých Budějovicích
– kurátorská činnost Michala Škody
Starostové města Litomyšl – Miroslav
Brýdl, Jan Janeček, Michal Kortyš,
Radomil Kašpar
FINALISTA / FINALIST
Komunitní centrum Máj, České Budějovice / Máj Community
Centre, České Budějovice (SLLA Architects)

Bourání – rozhlasový pořad ČRo Radia
Wave a Adama Gebriana
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Czech Architecture
Award 2017
249 entries – 42 nominated projects

FINALISTA / FINALIST
Chata u jezera, Doksy / Lake cabin, Doksy (FAM Architekti)

FINALISTA / FINALIST
Dům v cihlové zahradě, Prušánky / The house in a brick
garden, Prušánky (Jan Proksa)
PARTNERS’ PRIZES
House for a female author in Bohemia
(Emergenative Architecture)
Summer under the viaduct (CCEA MOBA)
Pavlov ArcheoPark (Architektonická
kancelář Radko Květ)
Breda & Weinstein Community Centre
(Šafer Hájek architekti)

UNIQUE FEAT
ArtHouse in České Budějovice
– curated by Michal Škoda
Town managers of the town of Litomyšl
– Miroslav Brýdl, Jan Janeček, Michal
Kortyš, Radomil Kašpar
FINALISTA / FINALIST
Javornická palírna, Javornice-Dub / Javornice Distillery,
Javornice-Dub (ADR – Petr Kolář, Aleš Lapka)

FINALISTA / FINALIST
Galerie nábytku, Brno-Vinohrady / Furniture Gallery, Brno‑Vinohrady (Chybik + Kristof Architects & Urban Designers)

Demolishing – a radio program on the
Czech Radio’s Radio Wave station
hosted by Adam Gebrian
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Česká cena
za architekturu 2018
145 přihlášených děl – 33 nominovaných děl

HLAVNÍ CENA / MAIN PRIZE
Administrativní budova ve Strančicích / Office building in Strančice (Architektura – David Levačka Kraus)

CENY PARTNERŮ
Kotelna Libčice nad Vltavou
(Atelier Hoffman)
Pivovar Trautenberk, Malá Úpa
(ADR – Petr Kolář, Aleš Lapka)
Centrum Caolinum, Nevřeň
(Jakub Chvojka, Radek Dragoun)
Kinonekino, Planá (XTOPIX architekti,
Simona Ledvinková)

VÝJIMEČNÝ POČIN
FINALISTA / FINALIST
Polyfunkční objekt DORN v Brně / DORN multi-purpose
building in Brno (Atelier RAW)

FINALISTA / FINALIST
Výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách / Pustevny
chair lift terminal (Kamil Mrva Architects)

Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) – Roman Koucký a tým
kanceláře Metropolitního plánu a CAMP
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Czech Architecture
Award 2018
145 entries – 33 nominated projects

FINALISTA / FINALIST
Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení, Slapy /
Restoration and conversion of a mill to housing, Slapy
(Stempel & Tesař architekti)

FINALISTA / FINALIST
Pivovar Trautenberk v Horní Malé Úpě / Trautenberk Brewery
in Horní Malá Úpa (ADR – Petr Kolář, Aleš Lapka)

FINALISTA / FINALIST
Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli / Renovation of the
embankment of the river Loučná in Litomyšl (Rusina Frei
architekti, Atelier Partero)

PARTNERS’ PRIZES
Boiler plant in Libčice nad Vltavou
(Atelier Hoffman)
Trautenberk Brewery, Malá Úpa
(ADR – Petr Kolář, Aleš Lapka)
Caolinum Centre, Nevřeň
(Jakub Chvojka, Radek Dragoun)
Kinonekino, Planá (XTOPIX architekti,
Simona Ledvinková)

UNIQUE FEAT

FINALISTA / FINALIST
Útulna / Cozy nook (Jan Tyrpekl)

FINALISTA / FINALIST
Sportovní hala Dolní Břežany / Sports Hall in Dolní
Břežany (Sporadical)

The Institute of Planning and
Development Prague (IPR) –
Roman Koucký and the team of the
Metropolitan Planning Office and CAMP
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Česká cena
za architekturu 2019
186 přihlášených děl – 34 nominovaných děl

HLAVNÍ CENA / MAIN PRIZE
Mateřská škola Nová Ruda / Kindergarten in Nová Ruda (Petr Stolín, Alena Mičeková)

CENY PARTNERŮ
Rekonstrukce hospody se sálem
v Máslovicích (Atelier BOD Architekti)
Technologický dvůr v Českých
Budějovicích (boq architekti)
Rodinný dům v Blatnici pod Svatým
Antonínkem (Ateliér 6, AIR)
Mateřská škola Sedlejov (ARCHOO)

FINALISTA / FINALIST
Centrum současného umění DOX+, Praha 7 / DOX+ Centre for
Contemporary Art, Prague 7 (Petr Hájek ARCHITEKTI)

VÝJIMEČNÝ POČIN
Centrum současného umění DOX, Praha 7
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Czech Architecture
Award 2019
186 entries – 34 nominated projects

FINALISTA / FINALIST
Chata u rybníka, Vyklantice / Cabin by a pond, Vyklantice
(Atelier 111 architekti)

FINALISTA / FINALIST
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích / Renovation
of the pub with a hall in Máslovice (Atelier BOD
Architekti)

PARTNERS’ PRIZES
The renovation of a pub with a hall in
Máslovice (Atelier BOD Architekti)
Technological yard in České Budějovice
(boq architekti)
House in Blatnice pod Svatým
Antonínkem (Ateliér 6, AIR)
Kindergarten in Sedlejov (ARCHOO)

UNIQUE FEAT
FINALISTA / FINALIST
Lávka přes Dřetovický potok / Footbridge over the
Dřetovický creek (Aoc architekti)

FINALISTA / FINALIST
Usedlost Maneschowitz, Manešovice / Maneschowitz Mansion,
Manešovice (a1 architects)

DOX Centre for Contemporary Art,
Prague 7

MEZINÁRODNÍ
POROTA
MEZINÁRODNÍ
POROTA
MEZINÁRODNÍ
POROTA
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Do letošního, již pátého ročníku České ceny za architekturu organizovaného Českou komorou architektů se
přihlásilo 191 prací. Opět byla zvolena mezinárodní porota, tentokrát
s architekty a krajinářskými architekty ze Slovenska, Maďarska, Francie,
Holandska a Velké Británie, aby posoudila a ocenila současnou českou
architekturu v národním a mezinárodním kontextu. V prvním kole výběru porota sestavila z předložených
prací seznam 27 nominací. V druhém
kole byl tento seznam po mnoha diskusích a hlasování zkrácen na šest,
o kterých porota znova zevrubně debatovala, aby výběr opět zúžila na tři
projekty a z nich vybrala vítěze.
Také letos se do soutěže přihlásil
úctyhodný počet staveb, což porota
přivítala a ocenila jejich šíři a rozsah.
Od velkých po malé, rekonstrukce
i novostavby, krajinářská architektura, průmyslové i školní budovy, bytové
i kancelářské prostory, kostely i pivovary, památníky i parkingy. Porota
posuzovala řadu projektů finan‑
covaných jak ze soukromých, tak veřejných prostředků, od renomovaných architektů i méně známých
tvůrců, nechyběly ani projekty realizované na základě vítězství v architektonických soutěžích. Užší výběr
reflektoval různorodost předložených prací – zařadili jsme mezi ně revitalizaci nábřeží, mateřskou školu,
rodinný dům, průmyslovou halu, vinotéku a sídlo firmy. Porota si také velmi váží staveb, které realizovali svépomocí studenti. Takové projekty porotu velmi zaujaly a zajistily podnětnou diskusi. Totéž platí také o některých dalších projektech, které se do
užšího výběru nedostaly. I ony si kvůli svému důvtipu a imaginaci zaslouží uznání.

Porotu velmi překvapil a udělal na ni
dobrý dojem vysoký standard architektonických řešení, což zužující výběr ztěžovalo. Velká péče, kreativita,
představivost a citlivost k širším
vztahům byly evidentní v mnoha projektech, které jsme viděli. Vyjadřujeme náš upřímný obdiv a gratulujeme
všem projektům v užším výběru. Tyto
kvalitní stavby jsou důvodem k oslavě pro celou českou architekturu!
O cenách za rok 2020 se nemůže
mluvit bez zmínky o pandemii nemoci covid-19, která ovlivňuje všechny
aspekty života na celé zeměkouli. Pro
proces udělování cen to bohužel znamenalo, že porota nemohla navštívit
nominované budovy osobně, a tak se
výběr prováděl prostřednictvím digitálních médií, na dálku. Organizátoři
vyvinuli obrovské úsilí pro to, aby nečekané překážky překonali. Zajistili
natočení filmů o všech 27 nominovaných dílech, takže porota dostala podrobné informace a měla možnost
se ke kterémukoliv z nich vyjádřit
a vznášet dotazy a vyjasňovat si řešení staveb. I když to samozřejmě
znamenalo, že porota bohužel přišla
o prožitek toho, když se člověk k nominovaným stavbám přibližuje, když
do nich vstupuje, obchází je, dotýká
se a vnímá jejich komplexnost, což
není možné digitálně dostatečně reprodukovat. Ale doufáme, že budeme
moci fantastické budovy, které jsme
alespoň na dálku viděli, navštívit příští rok a užít si a oslavit dosažené výkony, kterých jsme byli svědky v přihlášených pracích.
Ještě důležitější je to, že pandemie
nám všem zdůraznila význam místa,
prostoru a spojení s nimi – bez ohledu na vzdálenost. Jedná se o skutečnosti, které architekti znají dlouho,
ale které nyní široce a akutně vnímáme, bohužel často proto, že je mnozí

postrádají. Ačkoliv se v Evropě začíná
rýsovat ekonomická recese, která nevyhnutelně ovlivní stavebnictví, myslím si, že je důležité, aby architekti
a lidé, kteří vytvářejí různé prostory,
nezapomněli na tuto pozitivní lekci
tvrdě získanou z omezení pohybu
a spolupráce, která byla na nás v této
době uvalena. A aby tyto zkušenosti
i nadále propagovali mimo své profesní bubliny. Naše okolí má na naše
životy a to, jak je žijeme, obrovský
vliv – dobrá architektura může znamenat velmi mnoho. Promyšlené návrhy pečlivě realizované tak, aby vytvářely místa povzbuzující společenské styky a umožňující slušné podmínky prostřednictvím vhodně voleného měřítka, jsou základem jakékoliv dobré architektury, kdykoliv a kdekoliv. Přívětivá autobusová zastávka,
která láká člověka, aby se zastavil na
kus řeči se sousedem; rozhledna,
která nabízí cíl a možnost pohledu
z jiné perspektivy, obnovený park,
který dává prostor k nadechnutí, reflexi a načerpání nových sil; revitalizované nábřeží, které otevírá další
kousek města a podporuje umělecké
i komerční využití. Další z těchto projektů, které byly nedávno v České republice postaveny, i mnoho jiných,
mimo jiné odhalují, co všechno může
architektura přinést a jak velký vliv
může i jen relativně malý zásah mít.
Nezapomínejme na tuto pravdu v jinak zamlžené nejistotě dnešní doby.
A oslavme pozitivní přínos, který
může architektura mít, v oceněných
stavbách České ceny za architekturu.

Závěrečná zpráva poroty
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Now in its fifth year, the Czech Architecture Award organised by the
Czech Chamber of Architects saw
a record 191 entries. Once again, an
international jury panel was elected,
this year with architects and landscape architects from Slovakia, Hungary, Holland, Italy, France and Great
Britain to consider and assess contemporary Czech architecture in
a national and international context.
In the first round of selection, the
Jury produced a longlist of 27 nominations from those submitted. In the
second round, after much discussion
and a vote, this was reduced to
a shortlist of 6, which the jury debated at length before making a final
shortlist of 3 projects from which the
winner was chosen.
An impressive variety of projects
were submitted this year which the
Jury welcomed for its breadth and
scope. Entries ranged from large to
small; gardens to buildings; renovations to new builds; industrial to education; homes to offices; churches
to breweries; and memorials to car
parks. And the Jury were encouraged
to see a mix of privately and publicly
funded projects along with some
commendable architect-led initiatives and architectural competition-winners. The shortlist reflected
the diversity of the submissions,
comprising urban regeneration,
a school, a family house, an industrial
shed, a brewery and office headquarters. The jury also wanted to express
our appreciation and encouragement
of the self-built student projects that
were submitted, which caught our attention and stimulated a positive debate. As did the ingenuity and imagination that we saw in some of the
other very small project entries, that

although did not make it to the shortlist were appreciatively noted.
Jury were struck and impressed by
the high standard of design in the
submissions that made the job of
shortlisting a difficult one. A great degree of care was evident in so many of
the projects that we saw, as well as
creativity, imagination and a welcome
contextual sensitivity. We extend our
sincere admiration and congratulations to all of those shortlisted as
well as to the winner. A great cause
for celebration for all of Czech architecture!
The 2020 awards cannot be discussed without mention of the Covid-19 pandemic that is affecting all
aspects of life across the globe. For
the awards process it sadly meant
that the Jury were not able to visit the
shortlisted buildings in person as all
of the judging procedures were conducted digitally, remotely. The awards
organisers made an admirable effort
to overcome these challenges, arranging films to be taken of all of the
27 longlisted projects and making detailed project information available
for the Jury with the opportunity to
ask questions needing clarification
about any project. Though of course
this still meant that the Jury missed
the experience of approaching, entering, walking around, touching and
sensing the nominated projects that
cannot be replicated digitally. But we
hope to be able to visit the fantastic
projects we saw in the coming year,
and to enjoy and celebrate the
achievements we witnessed in the
submission entries.
More significantly, the pandemic has
highlighted the importance to us all
of place as well as space and of connection despite distance. Things the
architectural community has long

known but that are now being widely
and acutely felt, sadly often through
their absence for many. Although economic recession looms in Europe that
will have its inevitable impact on construction, I think it is important for architects and place-makers not to lose
sight of this positive lesson, hard
learnt through the restrictions placed
on our movements and interactions
during this time. And to keep promoting it beyond our own professional
bubbles. Our surroundings have
a huge effect on our lives and how we
live them – good design can make
a profound difference. Thoughtful designs that are carefully executed to
create places that invite social connection and afford decency through
appropriate space allowance is the
base of all good design, at any time,
in any place. A welcoming bus stop
that invites lingering to chat to
a neighbour; a viewing tower that offers a destination and a chance for
some perspective; a restored park
that gives a breathing space to reflect
and rejuvenate; a revitalised waterfront that opens up another piece of
the city and encourages local business. All of these projects that have
recently been built in the Czech Republic, and many more besides reveal
just how much architecture can give
and what a huge impact a relatively
small intervention can have. Let us
not forget that truth in the otherwise
foggy uncertainty of this time. And let
us celebrate the positive contribution
that architecture can make, that is reflected in these awards.

Jury Report
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předseda
poroty

Henri Bava
*1957 Tunisko
Agence Ter
agenceter.com

Alessandra Cianchetta
*1971 Itálie
AWP Architecture & Design
www.awp-architecture.com

Jeanne Dekkers
*1953 Nizozemsko
Jeanne Dekkers Architectuur
jeannedekkers.nl

Gillian Horn
*1967 Velká Británie

Henri Bava je krajinářský architekt
a urbanista narozený v Tunisku a působící ve Francii. Je spoluzakladatelem ateliéru Agence Ter, který vede
s kolegy Michelem Hösslerem a Olivierem Philippem. Tento ateliér má
svůj tým kromě Paříže také v Karlsruhe, Šanghaji a Los Angeles. Snaží se
posouvat limity a k projektům při‑
stupuje experimentálně se snahou
o snoubení oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury.
Z jeho projektů můžeme zmínit například Pershing Square v Los Angeles, Aqua Magica Park v německém
Bad Oeynhausen-Lohne nebo Grand
Park Garonne v Toulouse. Bava původně vystudoval biologii se zaměřením na rostliny na Univerzitě Paris-Orsay. Navázal dalším studiem na
École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP) ve Versailles, současně
také studoval scénografii na pařížské
Acques Lecoq École Internationale
de Théâtre. Aktivně se podílel na dění
v oboru také ve francouzské asociaci
krajinářských architektů. Po profesním přesunu do Německa se zapojil
i do tamní akademické a odborné
scény. Stal se profesorem a současně
vedoucím katedry krajinářské architektury na technologickém institutu
v Karlsruhe. Po návratu do Paříže se
stal předsedou správní rady École
Nationale de la Nature et du Paysage
(ENSNP) v Blois. Hostuje také na Harvard University Graduate School of
Design.

Britská architektka italského původu
Alessandra Cianchetta je zakladatelkou londýnského ateliéru působícího
i v Paříži Alessandra Cianchetta –
AWP Architecture & Design, zaměřeného na architekturu a územní plánování. Sama Cianchetta se věnuje
také soudobému designu a módě.
Z posledních projektů uveďme oceňovaný pařížský Central Business
District, Poissy Galore – muzeum
a observatoř, které jsou součástí parku rozkládajícího se na ploše 113 ha
u Seiny, rozsáhlý projekt územního
plánu pro pařížskou čtvrt La Défense
nebo uměleckou čtvrť v Liverpoolu
o rozloze 51 ha. Architekturu vystudovala na univerzitě La Sapienza
v Římě a vysoké škole architektury
ETSA v Madridu a v Barceloně. Kancelář má na svém kontě úspěšné
realizace po celé Evropě. Vedle již
zmíněných projektů je to například
administrativní komplex v Lausanne,
revitalizace Malmo Quay v Newcastle-Upon-Tyne, návrh expozice v Louvru a budova pro italskou ambasádu
v Paříži. Přednáší po celém světě. Její práce byla vystavena na Trienále architektury v Lisabonu, Bienále architektury v Benátkách, Bienále současného umění v Istanbulu nebo Bienále architektury v Chicagu.

Jeanne Dekkers je nizozemská architektka, která vede v Delftu vlastní
ateliér věnující se široké škále projektů, od tvorby územních plánů po
design nábytku. Nejvíce se ovšem zaměřují na návrhy školních budov, projekty pro bydlení, interiérový design
a také výzkum. Z realizací je možné
zmínit například Hotel Estate Huize
Bergen ve Vughtu, multifunkční objekt Ligne Sittard ve Fontysu (muzeum, kino, komerční prostory) nebo výzkumný institut Deltares v Delftu. Architekturu vystudovala Jeanne Dekkers na Technické univerzitě v Eindhovenu (studium ukončila v roce
1978), kde dnes působí jako profesorka. V diplomové práci zpracovala
územní studii Maastrichtské čtvrti
Randwijck Noord, ve které se podrobně věnovala také budově Maastrichtského městského divadla. Po dostudování působila v ateliéru EGM Architecten, vlastní praxi pak založila
o deset let později. Jeanne Dekkers
je vedle své praxe velmi aktivní v akademické i odborné sféře, je členkou
mnoha komisí a porot soutěží a přehlídek. Věnuje se také publikační
činnosti.

Gillian Horn je britská architektka
aktuálně se uplatňující v akademické
sféře, výzkumu, poradenství v navrhování a publikační činnosti. Je oceňována její snaha o propojení výzkumu s praxí a je zakládající členkou
Research Practice Leads Group of Architects, platformy řešící výzkumné
příležitosti v oboru architektury. Působí na řadě britských univerzit, aktuálně je hostující profesorkou Královské akademie inženýrů na univerzitě v Readingu. Věnuje se výzkumu
na téma rozkolu mezi běžným „lidovým“ a vytříbeným vkusem. Architektka Gillian Horn studovala na univerzitách v Cambridgi a na Harvardu.
Doktorát získala na Sheffieldské univerzitě, svoji dizertační práci dokončila v loňském roce. Ve veřejném sektoru působí jako poradkyně neziskové organizace Urban Design London,
která podporuje místní samosprávu
ve tvorbě kvalitního vystavěného prostředí. Dále je členkou londýnského
odborného panelu Urban Design
London’s Architecture panel a mnoha
dalších po celé Velké Británii. Na
kontě má také příspěvek do uznávané publikace Managing the Brief for
Better Design. Je hlavní přispěvatelkou magazínu Royal Institute of British Architects (RIBA). V oblasti praxe
byla Gillian Horn 15 let – do listopadu
loňského roku – partnerkou v uznávaném ateliéru Penoyre & Prasad,
oceňovaném na poli designu a udržitelného přístupu.

Složení
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Csaba Nagy
*1956 Maďarsko
Archikon Architects
archikon.hu

Štefan Polakovič
*1963 Slovensko
GutGut
www.gutgut.sk

Jeroen van Schooten
*1960 Nizozemsko
V Architectuur
teamv.nl

Csaba Nagy je maďarský architekt
praktikující ve vlastním ateliéru Archikon Architects (vede ho společně
s Károly Pólusem) v Budapešti. Záběr
jejich prací je široký – přestavby i novostavby veřejných, komerčních, rezidenčních a průmyslových budov.
Mezi mnohými realizacemi se mohou
pyšnit například prvním pasivním domem ve střední a východní Evropě ve
větším měřítku Passive House For
100 Apartments či rekonstrukcemi
ikonických budapešťských památek
včetně objektů lázní Palatinus nebo
Pesterzsébet. Architekt Csaba Nagy
vystudoval na Fakultě architektury
Technické univerzity v Budapešti
(1987) a také u profesora Gustava
Peichla na Akademii výtvarných umění ve Vídni (1989). Je členem představenstva Maďarské asociace architektů. Za přínos v oblasti architektury
obdržel Nagy v roce 2011 nejprestižnější maďarskou cenu Ybl Prize, pojmenovanou po architektu Miklósi
Yblovi. O rok později pak byl oceněn
také Reitter Ferenc Award. V roce
2018 získal ocenění Prima Primissima Award v kategorii maďarské architektury. Řadu ocenění pak získala
práce celého ateliéru. Mateřská škola FairyTale byla před dvěma lety nominována na evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der
Rohe Award, stejně jako rekonstrukce lázní Palatinus, navržená na toto
prestižní ocenění v loňském roce.

Štefan Polakovič je slovenský architekt a urbanista, spoluzakladatel ateliéru GutGut. Ve svých návrzích zohledňuje lokální kontext, historii
i společenský dopad, avšak přidává
k tomu svoji mezinárodní zkušenost.
Z realizací je třeba zmínit bytový dům
v Dunajské ulici v Bratislavě, rekonstrukci panelového bytového domu
v Rimavské Sobotě nebo rekonstrukci areálu Mlynica v Bratislavě. Všechny mají pozitivní ohlasy u odborné
i laické veřejnosti. Ateliér GutGut je
laureátem ceny ARCH, Ceny Dušana
Jurkoviča a čtyřikrát uspěl v Ceně za
architekturu CE-ZA-AR. Architekt Štefan Polakovič aktuálně působí také na
Fakultě architektury STU v Bratislavě,
kde od roku 2013 vedl Ústav architektúry občianskych budov. Polakovič
se dlouhodobě věnuje aktivitám podporujícím přesahy architektury do veřejného života. V roce 2010 se stal
spoluzakladatelem festivalu DAAD
(Dni architektúry a dizajnu) v Bratislavě, přičemž se dodnes jako spoluorganizátor podílí na jeho přípravě.

Jeroen van Schooten je nizozemský
architekt působící ve vlastním amsterdamském a předním nizozemském ateliéru V Architectuur (společně s Do Jann Vermeulen). Z aktuálních realizací lze zmínit třeba renovaci sídla pojišťovny ASR v Utrechtu,
House of Province v Arnhemu, který
byl oceněn v roce 2018 jako nejlepší
stavba roku Royal Institute of Dutch
Architects, nebo nádraží a přestupní
uzel veřejné dopravy Zoetermeer
v Amsterdamu. Do roku 2013 vedl se
společníkem ateliér Meyer en Van
Schooten Architects. Z realizací tohoto ateliéru stojí za pozornost například Hlavní nádraží v Rotterdamu, budova Ministerstva financí v Haagu,
nová knihovna v Almere. Vedle aktivní role ve vlastní praxi se van Schooten angažuje také veřejně v rámci
profesních sdružení. V období let
2006 až 2010 byl předsedou Royal Institute of Dutch Architects, současně
byl členem představenstva Centra
pro inovaci procesů ve stavebnictví
na Technické univerzitě v Delftu. Dále
byl členem představenstva Nizozemské rady zelených budov (Dutch
Green Building Council). Je častým
členem porot soutěží a přehlídek.
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Foto Tomáš Souček
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Foto Tomáš Souček
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Kavárna a jednací prostor firmy

Foto BoysPlayNice

35

Třípodlažní prezentační prostor v černé novostavbě

Foto BoysPlayNice

Rekonstruovaný interiér administrativní části památkově chráněného objektu

Současný stav

Foto Tomáš Souček

Původní stav

Foto Tomáš Souček
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Autorská zpráva
Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit
míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické
kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové,
které vycházejí z proporcí typických v místě.
Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy
obdélného půdorysu zastřešeného valbovou
střechou. Dvůr obklopený původními stavbami
i soudobou architekturou se stává chráněnou
„rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Nový
skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve
propojoval historické stavby. Dům je středem
sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem.
Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako
knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků.
Skleněné elementy v policích jsou prozářeny
denním světlem, po setmění jsou podsvíceny
a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech
a střechách v regionu, textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice. Dva historické,
památkově chráněné domy č. p. 170 a 171 byly
renovovány, očištěny od nevhodných zásahů
z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz
firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná
omítka. Napadené trámy byly vyměněny za
nové. Podkrovní prostory jsme ponechali pokud
možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na
provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které
zajištují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky. V zadní části pozemku je kolmo k ulici
umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor
otevřený do krovu, doplněný o jeřábovou dráhu.
Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon. Třináct metrů vysoký prostor je určený
k prezentaci nově vyvíjených artefaktů.

Sídlo firmy Lasvit, Nový Bor /
Lasvit Headquarters, Nový bor
ov architekti
Autoři / Architects
Jiří Opočenský
Štěpán Valouch
Spolupráce / Cooperation
David Balajka
Anna Schneiderová
Klient / Investor
Lasvit, s. r. o.
Realizace / Year of completion
2014–2019

Hodnocení poroty
Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru je podle názoru mezinárodní poroty originálním, suverénním a komplexním dílem. Rozhodování o jeho vítězství předcházela dlouhá dis‑
kuse vyhodnocující všechny vlastnosti projektu, jež vyústila v ocenění skvělého
celkového architektonického řešení i realizace stavby. Oceněné dílo je kombinací
původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě
bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak
složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení
hlavní ceny. Renomovaná česká firma Lasvit je dnes svou produkcí fenoménem s mezi‑
národní prestiží. Před několika lety se rozhodla postavit si sídlo firmy, které by adekvátně reprezentovalo její postavení. Z vyzvané architektonické soutěže vyšel vítězně ambiciózní návrh tehdy mladého dua architektů Opočenský – Valouch, kteří jej dotáhli
v následujících letech do dnešní vítězné podoby. Skupina tradičních severočeských
dřevěných staveb z počátku 19. století byla citlivě zrekonstruována a doplněna dvěma
novými objekty podobného stavebního objemu, ale v nové materializaci. Odvážný vstup
architektů do původní objemové struktury, pochopení její podstaty a doplnění, umocněné novými detaily a materializací jsou nejsilnějšími stránkami neohroženého investorsko-architektonického počinu. Požadavky na nové dispoziční uspořádání částí budovy ve spojení s novými hmotami si vyžádaly jak složité architektonické intervence,
tak citlivou akcentaci anebo jen podtržení těchto zásahů do překrásné struktury
tradiční architektury. Původní dřevěné prvky byly doplněny subtilními ocelovými konstrukcemi schodů, zábradlí a dalších vložených substancí, které v sobě nesou současnou noblesu, smysl pro měřítko a význam svého umístění. Zcela odlišnou kapitolu tvoří
dva nově vložené objemy, které jsou hmotově příbuzné stávajícím objektům. Stávají se
vnímanou částí celku, který ale doplňují po svém. Jeden je tmavý, obložený fasádou
z cementových šupin – tašek. Druhý, rovněž taškový, je transparentním svítícím repre‑
zentantem hlavní ideje návrhu. Vytváří ústřední, dojmový akcent celé kompozice hmot.
Je nositelem řemeslné profesionality firmy, kterou promítá svojí originalitou do pro‑
středí, a zároveň nositelem schopností tvůrců architektonického řešení. Ti se zde nebáli (skoro až s mladickou drzostí) přetavit svého reprezentanta původní ideje do skvělého,
velmi silného, vyabstrahovaného statementu. Sídlo Lasvit je logo prokazující jistý
realizační um všech zúčastněných, které zároveň vysílá signál odvážného pokusu o nestandardní, nonkonformní přístup k řešením. Význam většího historického objektu,
kromě jeho centrálního umístění v kompozici, je i v jeho obsahu – funkci. Je nositelem
reprezentativních částí dispozice. Návrh a následná realizace byly složitou cestou
hledání, nacházení, kombinování, prototypování… Výsledek je ale jednoznačný – silná
idea přetavená do reprezentanta společného úsilí, jehož výsledkem je zpráva, že se po
cestě neuhnulo. Stálo to za to!
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Jury’s statement
In the international Jury’s opinion, the Lasvit headquarters is an original, sovereign, and
complex piece of work. Before it was decided a winner, along discussion preceded evaluating the project’s every quality; this discussion resulted in an appreciation of an excellent overall architectural design and construction. The appreciated work combines the
original and the designed, the old and the new, the traditional and the perfect modern. It
was the virtuosity of the approach to the assigned task and the lightness with which the
final output works in such a complicated architectural environment that led the Jury to
the final verdict and awarding of the Main Prize. The renowned Czech company Lasvit and
its production is currently a phenomenon with an international reputation. The company
decided several years ago to build a new headquarters that would adequately represent
its position. An ambitious project of the then young architects Opočenský-Valouch came
as winners of the competition for invited architects, and the pair made a proper job of
it – today’s winner – in the following years. A group of traditional North-Bohemia timber-frame buildings from the beginning of the 19th century was delicately restored, and
two new buildings were added with a similar volume but using modern materials. A daring entry of the architects into the original volumetric structure, the understanding of the
substance, and its addition augmented by new details and materials are the strongest
features of the intrepid investor-architect’s initiative.
The requirements on the new layout of some parts of the building linked to new volumes
claimed complex architectural interventions, delicate accentuating or just emphasizing these infringements into the beautiful structure of vernacular architecture. Original
timber elements were complemented with subtle steel structures of stairs, railings,
and other inserted substances carrying modern noblesse, sense of scale, and the significance of its location. Another, entirely different chapter, are the two inserted blocks
by their volume close to the existing buildings. They become a perceived part of the
whole which they complement in their own way. One is dark; its façade is clad in sheet
scales – tiles. The second one, also covered in tiles, is a transparent representative of
the design’s principal idea. It forms the key, emotional accent of the whole composition
of volumes. It is a carrier of the company’s artisan professional qualities, by its originality projecting it into the environment and, at the same time, a carrier of abilities of
its architects. They were not afraid (with even a youthful sauciness) to recast their representative of the initial idea into a magnificent, powerful, abstracted statement. The
Lasvit headquarters is a logo proving that all the involved possess specific realization
skills, and signalling a daring attempt at an unusual, nonconforming approach to solutions. The significance of this volume, aside from its central position in the composition, is its content – function. It is the carrier of the representative sections of the layout. The design and the following build were a complicated path of searching, finding
and combining, prototyping… The result is unambiguous – a strong idea transformed
into a representative of a shared effort resulting in a message that the architects did
not stray from the path. It was worth doing it!
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Architect’s report
The overall design of the project reflects the
longstanding tradition of glassmaking that
Lasvit represents and promotes. The two traditional buildings from the early 19th century
were completed with another two similarly sized and shaped abstract black and white
structures to create a harmonic and functional
compound. The first of the new buildings, seemingly composed entirely out of translucent
glass, serves as an office café on the ground
floor with an archive of design samples on the
floor above. This large, well-lit rectangular space featuring an unusual concave dome ceiling
with a grid pattern can also be used as a conference room when enclosed. The second building covered with black metal plates, which resemble the traditional cladding of slate plates
used on roofs throughout the region, provides
a four-story space partly hidden below the
ground. It is used for testing and presenting
full-scale products – chandeliers and light‑sculptures weighing up to 5 tonnes. The two
culturally protected historical buildings were
stripped of the various extensions and additions which were added during the two hundred
years since their construction. Their facades
have been carefully redesigned to their original
historical state and their interiors humbly reconstructed to serve as office space for the
Lasvit company.
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ov architekti /
Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Architektonická kancelář ov-a vznikla v roce
2007. Její zakladatelé Jiří Opočenský (1978)
a Štěpán Valouch (1977) se zpočátku věnovali
především realizaci rodinných domů a interiérů,
od roku 2010 navázali prací na větších projektech a urbanistických celcích. Ve stejném roce
založili společnost ov architekti, s. r. o. V roce
2012–2013 vedli ateliér ZAN na FA ČVUT v Praze.
Kancelář má nyní 12 stálých členů. Oba autorizovaní architekti vystudovali v roce 2005
FA ČVUT v Praze. Jiří Opočenský pracoval v letech 2003–2006 v ateliéru KAVA, Štěpán Valouch získal praxi v ateliéru DŮM architekti, kde
dělal mimo jiné hlavního architekta projektu nákupního centra Šestka, předtím byl na pracovní
stáži v Šanghaji. Autoři za sebou mají mnoho
ocenění – v roce 2007 obdrželi hlavní cenu za
realizaci rodinného domu ve Svitavách v soutěži Nový domov 2007, v roce 2010 získali Young
Architect Award za projekt Visutého parku nad
křižovatkou Malovanka. Zvítězili rovněž v mnoha architektonických soutěžích – např. Přestavba administrativní budovy Beroun, 2014, Mateřská škola Černošice, 2015, Propojení budov
VŠCHT v Praze, 2017, Tréninková sportovní hala
v Borkách, 2017, Multifunkční hala s venkovním
sportovištěm u ZŠ v Praze-Suchdole, 2018, Revitalizace Tržního náměstí v Liberci, 2020 atd.
Jejich Spolkový dům ve Slavonicích byl v roce
2015 nominován na Mies van der Rohe Award,
zároveň získal ocenění Cemex Building Award
2016 (zvláštní cena v kategorii Social Value
a 3. místo v kategorii Collective Space). V roce
2019 byla Uhelna VŠCHT v Praze-Dejvicích nominována na Grand Prix Architektů v kategorii
rekonstrukce, ve stejném roce byl Aparthotel
Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou nominován
na Stavbu roku. Jejich návrhy jsou charakteristické jasným konceptem a kvalitním zpracováním detailu. Studie i realizace jsou publikovány
v prestižních časopisech u nás i v zahraničí.
Štěpán Valouch vede ateliér na FA ČVUT, Jiří
Opočenský je městským architektem v Libčicích nad Vltavou.

Aparthotel Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou / Aparthotel Sv. Vavřinec in Pec pod Sněžkou
(2013)

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT, Praha / The conversion of the coal storage room at
VŠCHT, Prague (2019, foto Václav Novák)

Spolkový dům Slavonice / Club House in Slavonice (2013, foto archiv ateliéru
ov architekti)
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Propojení budov VŠCHT, Praha / Footbridge connecting two buildings of VŠCHT, Prague
(2020)

The architectural office o-va was established
in 2007. In the beginning, the founders Jiří
Opočenský (1978) and Štěpán Valouch (1977)
focused on the building of mostly single-family houses and interiors; since 2010, they have
started working on larger projects and urbanistic plans. The established ov architekti s.r.o.
in the same year. The led the ZAN studio (Architectural Design Basics) at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in
Prague (FA ČVUT) in 2012–2013. The office has
12 permanent members today. Both licensed
architects graduated from FA ČVUT in Prague in
2005. Jiří Opočenský worked in the studio KAVA
in 2003–2006, Štěpán Valouch gained work experience in the studio DŮM architekti, where he
was the Architect-in-Charge for the Šestka
shopping mall project, among others; earlier, he
was at an internship in Shanghai. Both architects have got many awards – in 2007, they
were awarded the main prize for the built project of a single-family house in Svitavy in the
competition Nový domov 2007; in 2010, they got
the Young Architect Award for their project of
a Suspension Park above the Malovanka junction. They won many architecture competitions – for instance, the project for a rebuilding
of an office building in Beroun, 2014; a kindergarten in Černošice, 2015; the connection of
two buildings of VŠCHT in Prague, 2017; Sports
Training Hall in Borky, 2017; Multifunction Hall
with an outdoor sports ground at the Elementary School in Prague-Suchdol, 2018; the revitalization of the Tržní náměstí (square) in
Liberec, 2020, and others. Their Spolkový dům
(Club Hall) in Slavonice was nominated for the
Mies van der Rohe Award in 2015 and, at the
same time, received the Cemex Building Award
2016 (a special award in the category Social
Value and was third in the category Collective
space). The project Uhelna VŠCHT in Prague-Dejvice was nominated for the Grand Prix of Architects in the category Restoration in 2019; the
Aparthotel St. Vavřinec in Pec pod Sněžkou was
nominated for the Build of the Year in the same
year. A clear concept and good detail characterize their designs. Studies and built projects
are published in prestigious magazines in the
Czech Republic and abroad. Štěpán Valouch
has a class at FA ČVUT; Jiří Opočenský is a municipal architect in Libčice nad Vltavou.
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Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

42

FINALISTÉ
FINALISTS
FINALISTÉ
FINALISTS
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

FINALISTÉ
FINALISTS

43

FINALISTÉ
FINALISTS
FINALISTÉ
FINALISTS
FINALISTS

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

FINALISTÉ

DÍLNY OPATOV

FINALISTA

Atelier 111 architekti

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

44

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Foto Alexandra Timpau

FINALIST

WHITE SHED OPATOV
45

Příjezd k hale

Hala je součástí zemědělského areálu

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

FINALISTA

Hala slouží údržbě větších zemědělských strojů

46

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Řez podélný

Situace

FINALIST

Řez příčný

Půdorys

Průsvitnými fasádami a světlíkem prostupuje denní světlo

47

48
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

FINALISTA

Autorská zpráva
Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro
servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého
areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky původních okolních klasických zemědělských staveb (sedlová střecha, střešní světlík), zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu.
Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné jako opláštění sousední bioplynové stanice. Konstruk‑
ční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak
částečně propisuje příhradová konstrukce.

Dílny Opatov / White Shed Opatov
Atelier 111 architekti
Autoři / Architects
Jiří Weinzettl
Veronika Indrová
Spolupráce / Cooperation
Michal Hamada
Klient / Investor
Farma Opatov
Realizace / Year of completion
2019

Hodnocení poroty
Realizace haly ve východočeské obci Opatov se
dostala při hodnocení staveb České ceny za architekturu odbornou porotou vysoko – až do
poslední trojky. Spolu s rekonstrukcí rodinného
domu v Jinonicích od stejných autorů a vítězem
ceny se tak stavba stala reprezentantem toho
nejlepšího, co v současné době česká architektura nabízí – jednoduchost, racionalitu, čistý
koncept, to všechno postavené na opodstatněné kontextualitě.
Oceněným návrhem a jeho výslednou realizací
je – ve výsledku – jednoduchý hospodářský objekt údržby těžkých strojů agrovýroby na předměstí Opatova. Logoidní tvar (jako repetice
v okolí již viděného, běžného), krásná, subtilní
konstrukce jako podstata – kostra, nesoucí
v sobě i na sobě otevřený program – vzduch,
barvu a materiál s tímto spojený, jsou nejsilnějšími atributy objektu. Hmotné stavby okolního
prostředí se tak prací ateliéru vyabstraovaly do
objektu srovnatelné architektonické kvality.
Jen vylepšeného, vyčištěného a fungujícího
jako účelné zdůraznění podstaty. Velmi jednoduchý program haly údržby se svým hygienickým zázemím se tímto přetavil do síly jednoduchého výrazu, kvůli němuž se tento v soutěžích
relativně neobvyklý typologický druh architektury dostal tak vysoko v hodnocení porotou.
Krásný, zavětrovaný ocelový skelet, předsazený
zateplený plášť z trapézového plechu, množství
světla pronikajícího přes copilitové plochy fasády a světlíku, to vše se spolupodílelo na finálním dojmu, který přináší něco tvarově i vi‑
zuálně známého, ale zároveň zcela nového.
Čisté, jasné, přesvědčivé řešení obyčejného
problému. Bez přehánění – je moc příjemné vidět bravurně zvládnuté banální zadání, nadřazení kvality výsledku nad běžné očekávání tím,
že si autoři v počátku nepřipustili jeho významovou obyčejnost.
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Jury’s statement
The professional Jury of the Czech Award for
Architecture very much appreciated the hall
built in the east Bohemian town of Opatov – it
was shortlisted among the best three projects.
Together with the winning restoration and addition of the house in Jinonice by the same studio, this project became a representative of the
best qualities contemporary Czech architecture offers – simplicity, rationality, pure concept,
all that built on substantiated contextuality.
The honoured project and its final realization
are – in the end – a simple farm building for
maintenance of heavy agricultural machinery
on the outskirts of Opatov. An archetypal shape
(as a repetition of the ordinary, already locally
seen), a beautiful subtle structure as an essence – a skeleton carrying an open programme in
and on itself – air, colour, and related material
are the strongest attributes of the building.
Material buildings in the vicinity this way,
through the studio’s work, abstracted into a
building of comparable architectural quality. It
is merely improved, cleaned, and functioning as
an efficient emphasis of the substance. The
maintenance hall’s straightforward programme
and the restrooms this way transformed into
the power of a simple expression due to which
the Jury so highly appreciated this typological
form of architecture, quite unusual in competitions. A beautiful wind-braced steel frame, a
corrugated thermally insulated envelope, plenty of light getting inside through Copilit glazed
façade openings and the skylight – all these
elements compose the final appearance that
introduces something formally and visually familiar, but entirely new, at the same time.
A clean, clear, persuasive solution of a simple
problem. No exaggeration – it is very pleasing
to see a brilliantly mastered banal brief; the result’s quality superordinated to the generally
expected, achieved because the architects, at
the very beginning, did not accept the idea that
the significance of this project was ordinary.
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Architect’s report
The White Shed, located in an agricultural compound on the edge of the town of Opatov, is designated predominantly for the servicing and maintenance of large agricultural vehicles and machines. Facilities for
employees of the entire compound, consisting of changing rooms, a day room, and sanitary facilities, are
also part of the building. The architectural expression contains elements of the typical agricultural buildings that surround it, but at the same time, the volume is tailored for its primary usage. The white trapezoidal metal sheet cladding is similar to the cladding of the neighbouring biogas plant. A structural element
in the form of a truss beam creates a distinct linear skylight in a roof ridge. The skylight and side walls are
designed from translucent profiles, allowing the truss structure to show through.
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Pohled od kostela sv. Mikuláše

Foto alex shoots buildings
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sv. Mikuláše

Schéma

Degustační místnost

Půdorys

FINALIST

Foto alex shoots buildings

Foto Laurian Ghinitoiu

53

54

Enotéka Znojmo / House of Wine
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
Autoři / Architects
Ondřej Chybík
Michal Krištof
Spolupráce / Cooperation
Ondřej Mundl
Luděk Šimoník
Martin Holý
Roman Koplík
Lenka Vořechovská
Vratislav Zika
Hanka AlGibury
Petr Novák
Michal Klimeš
Klient / Investor
Vinařství Lahofer
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Realizace / Year of completion
2019

Autorská zpráva
Projekt, nacházející se v přestavěném pivovaru z 19. století a přilehlém technickém prostoru, disponuje výhledem na rotundu svaté Kateřiny z 9. století a sousedící gotický kostel sv. Mikuláše, a tím dohromady vystihuje spletité historické a architektonické vrstvy
města. Naším cílem bylo propojit dvě místa s osobitým dědictvím a u každého z objektů
uplatnit individuální koncepční přístup k renovaci, čímž jsme reflektovali strukturální
a funkční historii budov s ambicí posunout konvenční představy o rekonstrukcích budov.
Pivovar, pocházející z 19. století, byl zrestaurován na základě tradičních postupů a dal
vzniknout degustační místnosti, která vybízí návštěvníky k ponoření se do bohaté historie moravské kultury vína. Bývalá technická místnost byla zachována pouze jako vnější
schránka a její zdi poukazují na změny, kterými si budova prošla. Do této „white cube“ je
vložena expresivní vestavba nově vymezující interiér. Tato tmavá hmota organických tvarů vyplňuje prostor, aby tak přiblížila měřítko a atmosféru tradičních vinných sklepů v regionu. Vzhled fasády této bývalé technické haly není důsledkem estetických ambicí, ale
vyplývá z naší snahy předvést původní vrstvy této budovy a rovněž nabídnout výhledy na
město. Také byla zbourána zeď, která dříve bránila ve výhledu od řeky, což umožnilo nový
dialog mezi obyvateli města a novou enotékou.

Hodnocení poroty
Přeměna bývalé pivovarské technické haly na
enotéku ve Znojmě je založena na velmi jasném
konceptu, který definuje fasádu a interiér do
nejmenšího detailu. Tímto konceptem je dialog,
dialog mezi minulostí a současností, mezi interiérem a okolním městem. Bývalý pivovar
z 19. století byl svědomitě rekonstruován a jeho
sousední technické prostory ze 70. let 20. století byly ponechány jako vnější skořápka. Interiér byl zcela nově definován, v otevřeném prostoru na výšku dvou pater jsou sochařsky uspořádané vzájemně propojené platformy, evokující v této bílé krychli atmosféru místních tradičních vinných sklepů. Bílé stěny znázorňují
různé změny, kterými budova prošla, a nová,
strategicky umístěná okna různých tvarů a velikostí v původně slepé fasádě umožňují výhledy na nedalekou kapli z 9. století, gotický kostel
a hlouběji do údolí. Různé architektonické vrstvy v budově a městě jsou prezentovány v jednotné harmonii, v nadčasovém vzájemném dialogu.
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Architect’s report
The project set in a converted 19th-century brewery and an adjacent technical area
added to the structure in the 1970s overlooks a 9th-century chapel and the neighbouring Gothic church reflecting the town’s many architectural layers and histories. Our
goal was to merge these two spaces of distinct heritage and apply an individual conceptual approach to their renovation, thus respond to each building‘s structural past
and function with an ambition to move conventional ideas on the restoration of buildings in general. The former 19th-century brewery hall was given a classical restoration and has become a tasting room, where visitors are introduced to the rich history of
wine culture in the region of Moravia. The former technical area was retained only as a
shell, whose walls mark the various changes the building has gone through. This “white cube” receives a playful, expressive insertion that redefines its interior. A dark mass
of organic shapes fills the space, adjusting this white cube’s scale and atmosphere to
that of the region’s traditional wine cellars. The design of the façade for the former
technical space is not the result of aesthetic ambitions but emerges from a desire to
make the previous layers of the building visible and open it to views of the city. The wall
that divided and hid the structure from the river valley was removed to create a new
dialogue between the inhabitants of the town and the new House of Wine. Within a fixed
form and in a specific geographical location, the House of Wine expresses a more fluid
type of heritage, that of interaction within our society. We believe that many aspects of
the built environment that are not currently considered “heritage” are essential to preserve and display, as a means of self-reflection for the society that built them.

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Jury’s statement
The conversion of the former technical hall of
the brewery to a wine tasting building in Znojmo is based on a very clear concept, which defines the facade and the interior down to the
last detail. This concept is a dialogue, a dialogue between the past and present, between
the interior space, and the surrounding city. The
19th-century brewery was faithfully restored,
while its adjacent technical space from the
1970s remained as an outer shell. Its interior
was completely redefined, the double -height
single space contains a sculptural arrangement of interconnected platforms, adjusting
the atmosphere of this white cube to that of the
region’s traditional wine cellars. The white
walls mark the various changes the building
has gone through; the new windows of different
shapes startegically positioned in a once blind
facade open views to the nearby 9th-century
chapel, the Gothic church, and the valley. The
diverse architectural layers in the building and
the city are presented in unified harmony in the
building reconstruction designed by the Chybík
and Krištof office, forming a timeless dialog
with each other.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZA BRANOU, PACOV
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KINDERGARTEN
IN PACOV
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Hřiště

Obnovené původní brouzdaliště
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Rozšířená chodba propojující pavilony
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Mateřská škola Za Branou, Pacov /
Kindergarten in Pacov
VYŠEHRAD atelier
Autor / Architect
Pavel Marek
Zdeněk Rychtařík
Jiří Smolík
Martin Šafránek
Tomáš Maceška
Spolupráce / Cooperation
Tereza Mandíková
Kristina Sudreová
Klient / Investor
Město Pacov
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Realizace / Year of completion
2018

Autorská zpráva
Na rozlehlém pozemku severně od centra města Pacov stála původní mateřská škola
o pěti odděleních, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Byla navržena nová
budova splňující parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí.
Ta se skládá z hlavní dvoupodlažní budovy a pěti jednopodlažních pavilonů, propojených
spojovací chodbou. Pavilony, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými
dřevěnými terasami. Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami. Mezi vstupem
do hlavní budovy a ulicí Jana Vojny se nachází parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky, zásobování je směrováno na východní stranu hlavní budovy. Konceptem návrhu
nové budovy mateřské školy je rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení
do velké zahrady. V návrhu jsou použity dva typy pavilonů, lišící se vnitřním uspořádáním. Pavilony jsou vůči sobě pootočeny o 90 ° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny.
Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup do budovy. Hlavní vstup navazuje na společný prostor/halu, která vbíhá mezi jednotlivé pavilony a vytváří zde neméně zajímavý komunikační prostor propojující všechny pavilony a umožňující jejich obslužnost. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých
otvorů je pojednána i hlavní budova. Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami,
lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí je pojednána v neutrální šedé omítce.

Hodnocení poroty
Školka je velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny
funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak i s exteriérem. Jednotlivé prostory jsou
dobře orientovány ke slunci, všechny místnosti určené pro děti jsou přímo napojené na
dřevěné terasy. Zatím není pozemek moc zarostlý, ale to se časem změní, až zeleň víc
vyroste. Materiály použité na budově jsou velmi jemné – dřevo v exteriéru a pastelové
barvy na venkovním hřišti. Vnitřek vypadá trochu moc čistě, ale jsme si jisti, že děti ho
po čase promění na krásný prostor pro hru i učení. Budovu lze bezesporu považovat za
příklad dobré architektury. Děti, které v této školce vyrostou, si budou pamatovat školku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času
v tomto nádherném prostředí!

Jury’s statement
The kindergarten is a very well designed building with a simple plan, where all functions
are connected in a natural way with each other and with the outdoor spaces. The different spaces are well oriented to the sun, all the spaces for the children have a direct relation to the wooden terraces. The green surroundings looks very empty now, but that
will change when the green will grow up. Materialisation of the building is very soft by
using the wood on the outside and the soft colours of the outdoor playground. The interior looks a bit too clean now, but we are sure that children will turn it into a wonderful
setting for playing and learning. This building is worth to be an example of good architecture. The children who grow up in this Kindergarten will remember the garten as
a beautifull and safe place. They will be proud they lived so many hours in this beautifull
surroundings!
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Architect’s report
The original kindergarten stood north of Pacov’s town centre. Given the poor state of
its five sections, the decision was taken to design a new building in line with the current
standards for preschool education. The new building consists of a two-storey main
building and five one-storey pavilions linked by a corridor. The pavilions, each dedicated
to an individual section, open into the surrounding garden thanks to large wooden terraces, while pavements connect playground areas throughout the kindergarten. A parking
lot for employees and visitors is situated between the main two-story building and Jan
Vojna street. Catering and supply are located on the eastern side of the main building.
The new kindergarten’s design concept places each of the pavilions into the site’s large
garden at different angles and positions. There are two types of pavilions, rotated and
set to create exciting courtyards for the children. The main building, located on the north
side of the site, is a two-story building with classrooms. The generous jutting second
floor clearly defines the main entrance. The foyer leads into the main hall that connects
the pavilions and provides a comfortable and interesting space for children and staff.
The expression of the pavilions is dominated by the large loggias that mediate the connection between the interior and the exterior. The principle of contrast between plain
surfaces and generous openings is used in the main building as well as the pavilions,
which are covered by a wooden larch facade accented with expressively coloured loggias. The main building is treated in neutral grey plaster.
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Hořejší nábřeží, 14 kobek
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Ocelové skulpturální dveře do kobek, Hořejší nábřeží
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Autorská zpráva
Projekt budovaný 10 let jsme spoluiniciovali
v roce 2009 jako programové a architektonické
oživení pražské náplavky, historicky koncipované jako přístaviště a překladiště materiálu.
V době našeho vstupu byl prostor opuštěný po
povodni v roce 2002 a oficiálně pronajímaný pro
parkování. Postupnou obsahovou aktivací jsme
dosáhli dnes již legendárního kulturně společenského oživení a následně architektonické
kultivace. Rozsáhlé území je v součtu dlouhé
4 km a rozkládá se na třech pražských nábřežích – Rašínově, Hořejším a Dvořákově. Dokončená první fáze je největší porevoluční pražskou investicí do veřejného prostoru, první svého druhu a sociokulturního přesahu. Koncentrovala se na rekonstrukci 20 prostor kobek
v nábřežní zdi (dříve čapadel ledu a skladů).
Nevytváří klasické interiéry, pracuje s logikou
definující kobky jako zálivu vnějšího prostoru
s maximálním kontaktem s náplavkou a řekou.
Budou sloužit jako kavárny, ateliéry, galerie
a veřejné WC s modulární diverzitou a vybavením dle každého nájemce. Vrací se do nich většina provozovatelů, kteří fenomén náplavky
spoluvytvářeli. Zásahy jsou řešeny jako symbiotické splynutí s původní architekturou nábřežní zdi, do které přirozeně vrůstají a akupunkturou drobného měřítka znovuvytváří monumentální celek. Na Rašínově nábřeží je
6 kobek přístupných eliptickými pivotovými
okny z organického skla o tloušťce 7 cm a průměru 5,5 m. 14 kobek na Hořejším nábřeží má
ocelové skulpturální dveře. Povrchy jsou betonové pískované s litou podlahou, vložené prvky
z potitanovaného černého plechu. Vzduchotechnika s rekuperací a vytápěním podlah
umožňuje spolu s infrazářiči celoroční provoz.
Kobky jsou bezbariérové s mobilními protipovodňovými lamelami. Další fáze řeší mobiliář,
plovoucí lázně, lodní terminál a dokončení
zbylých kobek.

Hodnocení poroty
Porota byla okouzlena projektem na revitalizaci pražských náplavek, nadšená jasným a zároveň citlivým návrhem nových otvorů do kobek
podél Vltavy. Celý projekt pokrývá celkem
4 kilometry, na kterých přináší do jednoduše rekonstruovaných nik novou náplň, jako jsou kavárny, galerie, dílny a veřejné toalety. Tento projekt se připravoval 10 let a je výsledkem představivosti a vytrvalosti architekta, který tuto
regeneraci inicioval a s tak vytříbeným vkusem
realizoval. Je to skvělý příklad toho, jak může
architektura oživit místo a lehkým, přesným
působením mít na věci velký vliv. Porotu nejvíce
zaujala důmyslná otočná eliptická skleněná
okna/dveře do některých kobek, umístěná do
původních oblouků nábřežní zdi. Přinášejí do
místa cosi čerstvého a vzrušujícího a zároveň
sem dobře zapadají a nevypadají nepatřičně.
Architektonický přístup a odezva perfektně odhaduje hravost a eleganci, která přitahuje další
interakci a zapojení. Porota ocenila moudré
úvahy architekta při navrhování tohoto projektu, s břitkými a vysoce kvalitními vestavbami
do mohutných stávajících zdí nábřeží a jednoduchými úpravami kobek v nich, umožňujícími
různé využití a náplň v budoucnu.

Revitalizace pražských náplavek /
Prague Eyes – Riverfront
revitalisation
Petr Janda / brainwork
Autor / Architect
Petr Janda
Spolupráce / Cooperation
Anna Podroužková
Maty Donátová
Bára Simajchlová
David Fořt
Kateřina Tšponová
Klient / Investor
Hlavní město Praha
Realizace / Year of completion
2019
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Jury’s statement
The Jury was enchanted by the Prague Eyes revitalization of the riverfront by Petr Janda, very
much enjoying the bold yet sensitive new openings to the hidden vaults along the Prague river.
The whole project covers a total of 4 kilometres
in length with new programmes in the simply
restored vaults including cafés, galleries, workshops and public toilets. This project was 10
years in the making; the product of the imagination and persistence of the architect, who initiated this regeneration and executed it with
such finesse. It is an excellent example of how
architecture can revitalise places and make
a big impact with a light, precise touch.
The Jury was most captivated by the ingenious
pivoting elliptical glass windows/doors into
some of the vaults, set within the original arches of the embankment wall. They bring something fresh and exciting to the setting and yet,
at the same time, they seem fitting and not out
of place here. The architectural approach and
response perfectly judge playfulness and elegance that entices further interaction and engagement.
The Jury appreciated the wise judgement of the
architect in this project, with the sharp, high‑
‑quality insertions into the heavy existing embankment walls and the simple treatment of
the vaults behind allowing for multiple uses
and occupation to unfold over time.
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Architect’s report
We co-initiated this ten-year project in 2009 as
a programmatic and architectural revitalisation
of the Prague riverfront, built initially as a quay
and transhipment point. After the 2002 floods,
the area was deserted and used as a car park.
Still, through gradual content activation, we
have achieved a spontaneous cultural and social revival, as well as the subsequent architectural rehabilitation. The vast, revitalised riverfront stretches almost 4 km along three Prague embankments: Rašín, Hořejší and Dvořák.
The completed Phase 1 focused on the restoration of 20 vaults in the riverside wall (originally storage areas), and it currently represents
Prague‘s largest post-revolutionary investment
in public space, the first of its kind and having
an unprecedented sociocultural impact. Instead of creating classic interiors, the vaults
merge with their exteriors for maximum contact with the riverfront area and the river itself.
The vaults will serve as cafes, workshops,
galleries, and public toilets, with possible adjustments and specialised equipment tailored
to the needs of individual tenants, many of
whom co-created the phenomenon of the riverfront area and will continue to operate there. The interventions merge symbiotically with
the riverside wall‘s original architecture into
which they fuse naturally using the acupuncture strategy to re-create a monumental whole.
Six vaults on the Rašín Embankment are accessible via elliptical pivoting windows made
of organic glass, whose proportions (thickness
7 cm and diameter 5.5 m) are derived from the
proportions of the vaults, making them likely
the largest in the world. The 14 vaults on the
Hořejší Embankment have steel sculptural entrances. The surfaces are made of sand-blasted concrete with cast floors and individual
elements of titanium-coated black metal. Air-conditioning with heat recovery and infrared
heaters allow for year-round operation. The
vaults are accessible for wheelchair users, with
mobile flood protection barriers. The next phases include eight more vaults, street furniture,
a floating pool, and a shipping terminal.

RODINNÝ DŮM
V JINONICÍCH

FINALISTA

Atelier 111 architekti

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

68

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Foto BoysPlayNice

FINALIST

FAMILY HOUSE IN
JINONICE
69

Interiér kuchyně
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Autorská zpráva
Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým
charakterem starých Jinonic se v jednom místě
rozevírá v plácek se studní. V jeho čele stál
opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšovaly původní
přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, se nacházel ve velmi zanedbaném, neobývatelném
stavu. V návrhu ponecháváme pouze nejstarší
kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni
je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část věnujeme dětem. Všechny
obytné prostory, včetně dětských podkrovních
pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou
svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním
domem. Terasy jsou ve dvou výškových úrovních
propojeny s hmotou bazénu. Jeho betonová
stěna nabízí stinné venkovní místo navazující
na hlavní obytný prostor, vodní hladina je pak
přímo přístupná od dětských pokojů. Starou
a novou část spojuje z vnějšku v celek jednotná
barevnost štukové omítky i režná keramická
taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu
napoví zejména detail; s původním tvaroslovím
lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí. To je patrné zejména u okenních otvorů.

Rodinný dům v Jinonicích /
Family house in Jinonice
Atelier 111 architekti
Autoři / Architects
Jiří Weinzettl
Barbora Weinzettlová
Veronika Indrová
Spolupráce / Cooperation
Michal Hamada
Klient / Investor
Soukromí investoři / Private investors
Realizace / Year of completion
2019

Hodnocení poroty
Tento rodinný dům v Jinonicích od Atelieru 111
vyvolal mezi porotci velmi inspirující diskusi. Týkala se jeho dialogu se stávajícím okolím, velkého množství různých řezů domem a porovnání
minimalistických detailů a místních materiálů.
Dům sestává ze tří hmot. Nejstarší, kamenná
část obrácená do ulice, je částečně zachována
a je hlavním vstupním prostorem. Dvě nové hmoty, ve kterých je garáž, obývací pokoj a ložnice,
jsou pootočené vůči hlavní budově coby potvrzení toho, jak byl dům v minulosti přistavován.
Štukové omítky a režné keramické tašky na
všech třech budovách sjednocují staré a nové,
jemně a chytře.
Proporce domu vycházejí ze struktury okolní zástavby. Tímto způsobem prostý a skromný exteriér popírá velkorysost a bohatost domu, které
člověk vnímá uvnitř.
Svažitý terén přidává kompozici hmot další rozměr. Dynamická část domu nabízí neustále se
měnící vztah mezi budovou a okolní krajinou.
V interiéru jsou působivé a nečekané úrovně
denního osvětlení. Jednoduché a prosté materiály a čisté detaily, jako například odhalený
dřevěný krov, vytvářejí v domě příjemnou a útulnou atmosféru. Detaily schodiště do prvního patra spojují ocel a dřevo způsobem, který je příjemný na dotek a zároveň je jasně vyjádřený.
To jsou důvody, proč je porota nadšená tímto
příspěvkem do soutěžní přehlídky a považuje ho
za dobrý příklad toho, jak může být architektura
prospěšná společnosti i soukromému majiteli.
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Jury’s statement
This family home in Jinonice by Atelier 111
sparked an inspiring discussion with the Jury
in relation to its dialogue with the existing context, the richness of its sectional qualities and
its considered juxtaposition of minimal detailing with vernacular materials.
The house consists of three volumes. The oldest
building, a stone structure facing the street, is
partly preserved and becomes the main entrance volume. The two new volumes containing
parking, living and sleeping quarters are placed
at shifting orientations, a nod to the accumulation of building additions to the site over its past.
Stucco plaster and ceramic roof tiles line all
three volumes, unifying the old and new in
a subtle and clever way.
The proportions of the house are informed by
the urban fabric of its immediate context. In
this way, the generosity and richness of the
house as experienced from within are belied by
its modest and humble exterior.
The multi-tiered terrain gives an added dimension to the composition of the volumes. The dynamic section of the house offers an ever-changing relationship between building and
landscape.
The interior presents impressive and unexpected levels of daylight. The use of simple and honest materials and clean detailing, wooden roof
structure, gives the house a rich and warm atmosphere. The stair to the first floor is detailed
with a combination of steel and wood in a way
that is both tactile and articulate.
For these reasons, the Jury is very enthusiastic
about this contribution and find it a good example of what architecture can contribute both to
the community as well as to the private owner.
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Architect’s report
A narrow street, where the sleepy character of
old Jinonice is still preserved, broadens out to
create a tiny square with a well. It was dominated by an abandoned house, formed by the gradual addition of extensions, some of which
overshadowed the original structure. The complex of these small buildings, placed in a sloping garden, was in a very dilapidated and uninhabitable state. The new design preserves only
the oldest, street-facing stone structure and
uses it as an entrance to the main living areas
in the two new wings. The tallest section is dedicated to children. All of the living areas, including the children’s bedrooms, offer direct ac�
cess to the sloping, sunlit garden, which is
shielded from the street by the mass of the
house. The terraces are connected to the pool
at two levels. Its concrete wall offers a shaded
outdoor space adjoining the main living space,
and the water level is accessible from the children’s rooms. Old and new sections are visually
unified by the colour of the stucco plaster and
beavertail ceramic tiles on the roof. The age of
the individual parts is revealed through detail:
the original morphology slightly contrasts with
the contemporary minimalist form. This is particularly evident in the window openings.
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Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat
některé z přihlášených děl a nominovat je na udělení
Ceny partnera.
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Partners of the Czech Architecture Award can select
some of the entered works and nominate them for
the Awards.
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ROZHLEDNA
NA VELKÉ DEŠTNÉ

CENA AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ZA INSPIRATIVNÍ
ŘEŠENÍ DOMINANTY V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ

Foto David Stejskal

A LOOKOUT
ON VELKÁ DEŠTNÁ

architekti.in
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Portál

Jihozápadní pohled

NATURE CONSERVATION AGENCY FOR INSPIRATIVE REALIZATION
OF DOMINANT IN THE NATURAL LANDSCAPE
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Přízemí, 1. patro, 4. patro, vyhlídková plošina
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Schodiště

Jižní pohled

CENA PARTNERA

Celkový pohled
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Autoři / Architects
Lukáš Svoboda
Tomáš Jurák
Spolupráce / Cooperation
Václav Kočí
Jan Martinek
Adam Michna
Andrea Chroustová
Vít Gerhard
Veronika Kavková
Zuzana Šarmanová
Petr Kříž
Klient / Investor
Obec Deštné v Orlických horách
Realizace / Year of completion
2019

Odůvodnění udělení Ceny partnera
Agentura ocenila zejména respekt novostavby
vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené
výšky zohledňující dorůstání okolních stromů,
užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat
jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových
pohledů. Ztvárnění obvodového pláště, které
evokuje působení deště a větru, odráží typické
klimatické podmínky v nejvyšších partiích Orlických hor.

Partner’s Prize – justification of the award
The agency especially appreciated the new
building’s respect of the natural environment
including its adequate height taking into account the continuous growth of surrounding
trees, the use of wood as a natural material for
the exposed part of the structure, and an original layout design allowing to perceive the
building’s simple verticality from afar. The envelope evoked by the effect of rain and wind
reflects typical weather conditions in the highest areas of the Orlické Mountains.
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Architect’s report
The primary inspiration for the design of the lookout tower atop Velká Deštná was the local
climate. As the name of the mountain implies,
rain is both frequent and abundant here. The
wind is the second characteristic feature of the
local conditions. Rain drifted by wind thus
emerged as the chief visual and aesthetic motif of the design, and the architectural intention
was to materialize rain in its various forms. Torrents of rain are transformed into the rod elements of the lookout‘s structure, while the
changing directions of wind-driven rainstorms
are reflected in the directions of the elements
that cross its walls. The airiness, transparency,
and openness of the walls‘ structure allow all
the elements and weather into the tower‘s interior, resulting in continuous contact with the
surrounding natural world. The top platform is
entirely open, with nothing to interfere with the
exceptional panoramic view, allowing visitors
to enjoy the landscape’s freedom and perceive
its natural beauty in a broad context. After the
climb to the top, visitors can fully experience a
feeling of freedom or even euphoria. In harsh
weather conditions, when it will be impossible
to appreciate the landscape’s long-distance
views, the lookout tower itself, or the ascent to
its top, will remain an exciting goal. The transparency or closeness of the individual walls
constantly varies depending on the viewing angle in reference to the rapidly changing local
weather. Wind and rain, the elements that determined the look of the tower, are represented
by symbols located at both its extreme ends: a
windsock is exposed to the strongest gusts of
wind on the topmast, while a raindrop-shaped
bench is located at the lowest point, where the
water naturally falls.
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Autorská zpráva
Návrh rozhledny na vrcholu Velké Deštné byl inspirován především místními klimatickými
podmínkami. Jak samotný název hory napovídá, zásadním klimatickým jevem, který se zde
hojně vyskytuje, je déšť. Druhým zásadním jevem, který neodmyslitelně patří k místním podmínkám, je vítr. Déšť unášený větrem se proto
stal hlavním vizuálním a výtvarně-estetickým
motivem návrhu. Architektonickým záměrem je
zhmotnění deště v jeho různých podobách.
Proudy deště byly transformovány do tyčových
prvků konstrukce rozhledny. Různé směry dešťových přívalů hnaných větrem se propisují do
směrů prvků, které se kříží na jednotlivých stěnách rozhledny. Vzdušnost, transparentnost,
otevřenost či průhlednost stěnových konstrukcí nechává do interiéru věže vstoupit všechny
živly a projevy počasí, díky čemuž se ani při výstupu na vyhlídkovou plošinu nepřeruší kontakt
s okolní přírodou. Vrcholová plošina je zcela
otevřená, bez jakýchkoliv překážek, které by
narušily výjimečný panoramatický výhled. Tato
otevřenost umožňuje vychutnat si volnost krajiny a v širokých souvislostech vnímat její přirozenou krásu. Návštěvník zde může plně prožít pocit volnosti a svobody, možná i euforie po
výstupu. Při nepříznivých klimatických podmínkách, kdy nebude možné ocenit daleké výhledy
do krajiny, má být zajímavým cílem již samotná
stavba rozhledny, případně výstup na její vrchol. Průhlednost, případně uzavřenost jednotlivých stěn se plynule proměňuje v závislosti na
úhlu pozorování a odkazuje tak na rychlou proměnlivost místního počasí. Na oba živly, určující podobu rozhledny, odkazují symboly umístěné na samém vrcholu a také v patě rozhledny.
Větrný rukáv je vystaven nejsilnějším poryvům
větru na vrcholovém stožáru. Lavička ve tvaru
dešťové kapky je naopak umístěna v místě nejnižším, kam voda přirozeně dopadá.

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Rozhledna na Velké Deštné /
A lookout on Velká Deštná

VILA PARK OLOMOUC

CENA SPOLEČNOSTI CENTRAL GROUP ZA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
K ŘEŠENÍ NOVÉHO BYDLENÍ

Foto alex shoots buildings

VILA PARK OLOMOUC

CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

80

Popisek

THE PRIZE AWARDED BY CENTRAL GROUP FOR AN INNOVATIVE
APPROACH TO THE DESIGN OF NEW HOUSING

Bydlení je protkané vegetací
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Pohled na prostor mezi obytnými bloky
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Půdorys typického podlaží
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Detail fasády s lodžií

CENA PARTNERA
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Vila Park Olomouc / Vila Park Olomouc
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
Autoři / Architects
Ondřej Chybík
Michal Krištof
Spolupráce / Cooperation
Martin Holý
Ondřej Mundl
Lucie Skořepová
Matěj Štrba
Ondřej Švancara
Victor Cojocaru
Klient / Investor
GEMO, a. s.
Realizace / Year of completion
2019

Architect’s report
The main quality of the site, located in an
attractive yet quiet part of Olomouc, is its natural character. The place is part of the Neředín
horizon – one of the most important natural
formations that form the border between the
city and the landscape. The proposal builds on
this character and creates a place for living interwoven with vegetation, which brings with it
many qualities in terms of a more favourable
climate, a high degree of privacy and, last but
not least, the continuity of local biodiversity.
The spatial concept of the complex with 336
apartments on an area of five hectares is based
on five separate blocks arranged around the
central public park, at the entrance to the site
supplemented by shops on the ground floor
and a new public transport stop. The park’s
openness ensures pedestrian permeability and
helps to navigate well throughout the area.
Each of the five stages consists of a group of
townhouses on a common base, thus forming a
separate whole with its own courtyard – a semi-public space, which serves mostly the inhabitants of the given phase and naturally develops their community life. Above-ground storeys of the villa houses contain apartments in
the maximum number of three per storey. The
common entrance and the premises are, thus,
shared by six to nine flats, which ensures a
sense of community within the building. Almost
every apartment has a generous loggia, a transversely ventilated layout, an ideal orientation
to the sun and views to the park and private
courtyard. The natural character of housing is
further developed at the architectural level of
the design, mainly by choice of materials, where the primary expressive element of the houses is the use of larch wood cladding without
surface treatment.
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Odůvodnění udělení Ceny partnera
Rezidenční areál Vila Park Olomouc se vyzna‑
čuje nenápadnou elegancí uměřené architek‑
tury, skvělým obytným měřítkem staveb a do‑
taženým parterem. Areál představuje nad‑
časový přístup k pohodlnému příměstskému
bydlení a vyniká domyšlenými stavebními detaily a kvalitou použitých materiálů.

Partner’s Prize – justification of the award
The Vila Park Olomouc residential complex is
specific by its discreet elegance of modest architecture, a brilliant residential scale of buildings, and a well-detailed streetscape. The complex represents a timeless approach to comfortable suburban housing and is unique by its
meticulously designed construction details
and the quality of used materials.
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Autorská zpráva
Hlavní kvalitou lokality, nacházející se v atraktivní, a přitom klidné části Olomouce, je její přírodní ráz. Místo je součástí Neředínského horizontu – jednoho z nejvýznamnějších přírodních
útvarů, které tvoří hranici mezi městem a krajinou. Návrh navazuje na tento charakter a vytváří místo pro bydlení protkané vegetací, která
s sebou přináší řadu kvalit v podobě příznivějšího klimatu, vysoké míry soukromí a v neposlední řadě kontinuitu zdejší biodiverzity. Prostorový koncept souboru o celkovém počtu 336
bytů na ploše pěti hektarů je založen na pěti
samostatných blocích uspořádaných kolem
centrálního veřejného parku, při vstupu do území doplněného o obchody v parteru a novou zastávku MHD. Park svojí otevřeností zajišťuje
pěší prostupnost a napomáhá dobré orientaci
v celém území. Každá z pěti etap je tvořena
skupinou viladomů na společné podnoži, tvoří
tak samostatný celek s vlastním vnitroblokem – poloveřejným prostorem, který slouží
převážně obyvatelům dané etapy a přirozeně
rozvíjí jejich komunitní život. Nadzemní podlaží viladomů obsahují byty v maximálním počtu
tři na podlaží. Společný vchod a prostory tedy
sdílí šest až devět bytů, díky čemuž je zaručena
vzájemná sounáležitost ke společným částem
domu. Téměř každý byt v území má velkorysou
lodžii, příčně provětranou dispozici, ideální
orientaci vůči slunci a výhled do parkové zeleně
i soukromého vnitrobloku. Přírodní charakter
bydlení je dále rozvíjen v architektonické úrovni návrhu, a to především volbou materiálů, kdy
jako hlavní výrazový prvek domů je použit obklad lodžií modřínovým dřevem bez povrchové
úpravy.

Foto Monolot

EHL & KOUMAR
ARCHITEKTI
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FIRE STATION AND
TECHNICAL SERVICES
IN LÍBEZNICE

HASIČSKÁ ZBROJNICE
A ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB V LÍBEZNICÍCH

CENA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ZA PROSAZOVÁNÍ KVALITNÍ
VÝSTAVBY PROSTŘEDNICTVÍM ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ
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MINISTY OF REGIONAL DEVELOPMENT AWARD FOR PROMOTING QUALITY
CONSTRUCTIONS THROUGH ARCHITECTURAL COMPETITIONS

Společný dvůr
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Zázemí technických služeb
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Situace
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Místnost pro odbornou přípravu

Šatna

CENA PARTNERA
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Architect’s report
The fire station and technical services with the
white House of Public Services form three buildings communicating with each other and giving a human scale to the new public space.
The fire station faces Mělnická Street, and the
staircase allows a noble entry into the new public space. The technical services building visually separates the representative section of
the courtyard from the handling and storage
area. The uniform appearance and the shape of
the buildings refer to the traditional construction of village farmsteads. The unified colours of
the buildings emphasize the communal importance and their social mission.

Partner’s Prize – justification of the award
The Ministry for Local Development pointed out
that it was a particular utility building for which
architecture competitions are scarce and in
small villages even more; that is why this approach should be appreciated. The result
shows that in similar types of jobs, it is reasonable to use architecture competition and that
is not only with respect to the aesthetic value
of the resultant building but to operational
simplicity and easy maintenance not overly
burdening the village’s budget. The fire station
offers “sow thin and mow thick”, it is a building
proportionate to its environment, decent and
pure in details.

Hasičská zbrojnice a zázemí
technických služeb v Líbeznicích /
Fire station and technical services
in Líbeznice
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Odůvodnění udělení Ceny partnera
Ministerstvo pro místní rozvoj vyzdvihlo, že se
jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání
architektonických soutěží výjimečné, tím spíše
u relativně malé obce, a proto si tento přístup
zaslouží ocenění. Výsledek ukazuje, že i u tohoto typu zakázek je smysluplné architektonickou
soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetic‑
kou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní
jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude
rozpočet obce nadmíru zatěžovat. Hasičská
zbrojnice nabízí „za méně peněz více muziky“,
jde o objekt úměrný prostředí, decentní a čistý
v detailu.

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Autoři / Architects
Lukáš Ehl
Tomáš Koumar
Klient / Investor
Obec Líbeznice
Realizace / Year of completion
2019
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Autorská zpráva
Objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu komunikují a dávají novému prostoru lidské měřítko. Hasičská
zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. Objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje
pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy. Jednotný vzhled
a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Sjednocená barevnost objektů zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.

VÝROBNÍ
A ADMINISTRATIVNÍ
OBJEKT FIRMY PILANA
KARBID V HULÍNĚ

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ZA VELKORYSÝ PŘÍSTUP
K NOVOSTAVBĚ PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Foto BoysPlayNice
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Nová hala s navazující administrativní budovou

PILANA KARBID
PRODUCTION AND OFFICE
BUILDING IN HULÍN

ellement architects

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020
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THE MINISTRY FOR INDUSTRY AND TRADE PRIZE FOR A GENERAL
APPROACH TO A NEW BUILT OF AN INDUSTRIAL BUILDING
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CENA PARTNERA

Zelená pochozí střecha haly
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Situace

Interiér administrativní části
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ellement architects
Autoři / Architects
Hana Maršíková
Jitka Ressová
Jan Pavézka
Spolupráce / Cooperation
Kateřina Páterová
Ondřej Stolařík
Jakub Bachman
Pavel Gurecký
Pavel Ohnoutek
Klient / Investor
PILANA Karbid, s. r. o.
Realizace / Year of completion
2019

Partner’s Prize – justification of the award
The Prize is awarded for the construction of a
building for production, sales, and servicing of
rotary tools for CNC machining, very well designed architecturally and in respect of its utility qualities providing to the staff adequate
space for the production and servicing, storing,
administration, and staff amenities.
The building consists of a production hall and
an office block. Employees can circulate
through an open atrium to the office building,
on terraces, galleries; transparent walls provide views through the building. Due to the pure
architectural design, good organization, and
enough daylight, the architects achieved to
create a comfortable interior climate; a walkable extensive green roof significantly contributes to it as it cools not only the building but its
surrounding, too.
By its architectural expression and the landscaped front, the building positively affects the
vast and somewhat desolate industrial zone on
the Hulín’s outskirts where it is located; last
but not least, this project shows a way worth of
following in order to increase the employment
rate in the region, and that is not only in the engineering sector.
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Odůvodnění udělení Ceny partnera
Cena je udělena za výstavbu architektonicky
i z hlediska užitných vlastností zdařilého objektu pro výrobu, skladování, prodej a servis rotačních nástrojů pro CNC obrábění. Budova se‑
stává z výrobní haly a administrativní přístavby.
Potřebná komunikace zaměstnanců je zajištěna
prostřednictvím otevřeného atria protínajícího
správní budovu, terasy, ochozů a transparentních stěn umožňujících průhledy. Díky čistotě
architektonického řešení, přehlednosti a dostatku denního světla se docílilo příjemné vnitřní klima, ke kterému přispívá také pochozí, budovu
i její okolí ochlazující extenzivní zelená střecha.
Budova svým architektonickým výrazem a před
ní provedenou parkovou úpravou pozitivně
ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou industriální zónu na okraji Hulína, ve které je
umístěna, a v neposlední řadě ukazuje následováníhodnou cestu pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství.

PARTNER AWARD

Architect’s report
Pilana Karbid ltd. is a young Czech family business manufacturing carbide tools. Due to the development, there
has been a need to build a new factory building. Thus,
communication within the building and keeping close
distance and visual contact turned to be the main theme
of the architectural design. For the new building, it was
necessary to consider its restricted area limiting opportunities for further expansion to the surrounding grounds.
A single-storey hall was built first on a plot 2,450 m2 large
later complemented by a three-storey building with an
overhanging upper floor, which can later be extended by
one more storey, and an area in front of the entrance. The
rectangular hall meets strict standards for manufacturing. There is enough natural light in the hall permeating
through windows and skylights intentionally oriented
northwards. Space is well-arranged and clear, maintaining the permanent temperature around 24°C all-year-round. The hall has a walkable green roof and sandwich-panel facade that follow onto the office part of the building. The three-storey office building is a monolithic concrete frame visible in the interior. By their dimensions and
lower headroom individual offices resemble rooms in a
family house rather than vast open-plan ones. A small
roofed atrium through which light permeates inside is a
vital circulation element inside the building. It is possible
to see from one building to the other; the busy activity in
the manufacture can be seen from the exterior, too. There are galleries in the atrium used as a meeting space
and, at the same time, a pathway to the green roof.

Výrobní a administrativní objekt firmy
Pilana Karbid v Hulíně / Pilana Karbid
production and office building
in Hulín
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Autorská zpráva
PILANA Karbid, s. r. o., je mladá rodinná česká firma zabývající se výrobou karbidových nástrojů. Ve dvou etapách vznikla nová hala a na ni navazující administrativní
budova. Komunikace uvnitř budovy, vizuální kontakt a potřeba být si na blízku se stala hlavním tématem architektonického návrhu. Pro novou stavbu bylo důležité zohlednit omezený prostor bez perspektivy dalšího růstů do
okolí. Na parcele o rozměru 2450 m2 vznikla nejdříve jednopodlažní hala a na ni navázala třípodlažní stavba s převislým horním patrem, které je možné v budoucnosti doplnit o další poschodí, a předprostorem. V hale je dostatek denního světla, které proniká hlavními okny a světlíky
záměrně orientovanými na severní stranu, celoročně je
zde stabilní teplota okolo 24 °C. Hala má pochozí zelenou
střechu a je opláštěná sendvičovými panely, které přechází na administrativní část. Třípodlažní budova administrativy je monolitickým betonovým skeletem, který je
přiznaný v interiéru. Důležitým komunikačním prvkem
uvnitř objektu je malé zastřešené atrium, jímž proniká
světlo. Z jedné budovy je možné vidět do druhé a naopak,
průhled na pracující firmu funguje také z exteriéru. V atriu
jsou ochozy fungující jako místo setkávání a zároveň cesta na zelenou střechu.

Foto Petr Polák

PRO-STORY
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NA SYLVÁNU HOUSE
IN PILSEN

BYTOVÝ DŮM
NA SYLVÁNU V PLZNI

CENA SPOLEČNOSTI VEKRA ZA DOSTUPNÉ BYDLENÍ
S NADČASOVOU PERSPEKTIVOU
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Pohled od vstupu

PRIZE AWARDED BY VEKRA FOR AFFORDABLE HOUSING
WITH A TIMELESS PERSPECTIVE
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Půdorys typického podlaží

Dvůr – situace

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

Pohled na fasády ze dvora

CENA PARTNERA
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Autor / Architect
Jiří Zábran
Spolupráce / Cooperation
Patrik Novák
Josef Houška
Petr Vávra
Klient / Investor
BC Real, a. s.
Realizace / Year of completion
2019

Odůvodnění udělení Ceny partnera
Bytový dům Na Sylvánu v Plzni v plné míře
naplňuje požadavky na stavbu vyváženou z hle‑
diska užitné hodnoty, designu a nízkých
provozních nákladů, a představuje tak jednu
z plnohodnotných cest pro budoucí velké
i menší stavební projekty. Úspora v pořizovacích
nákladech nespočívá ve využití levných, nebo
dokonce ošizených materiálů, ale naopak, jak
je tomu zde, v použití vysoce funkčních a kva‑
litních konstrukčních prvků s důrazem na maxi‑
mální životnost. Dům citlivě zapadá do svého
okolí a díky čistému architektonickému řešení
se stává dominantou v oblasti se starším pane‑
lovým sídlištěm a typickou porevoluční bytovou
výstavbou. V jeho okolí našly místo vzrostlé
stromy i retenční nádrž. Stavba je pro své obyvatele nejen dobrou investicí, ale i příjemným
a bezpečným místem k životu.

Partner’s Prize –
justification of the award
The Na Sylvánu house in Pilsen fully
meets requirements on a building balanced in terms of its utility value, design, and low running costs; it, therefore, represents one of the fully‑
-fledged ways for future big and
smaller projects. Economies through
investment costs do not mean using
cheap or even fiddled materials; on
the contrary, the way it is used here, it
means using highly functional and
quality construction elements emphasizing maximal durability. The
house delicately fits into its surroundings and due to its pure architectural
design becomes a landmark in the
area with an older panel housing development and typical post-revolution houses. There is even a place for
mature trees and a reflecting pool.
The building is not only a good investment for its occupants but also a
pleasant and safe place for living.
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Architect’s report
This residential building is located on
the border between a district of concrete block flats and lower, post-revolution residences in Sylván, Pilsen.
The complex consists of an L-shaped
building and a tower. The building’s
appearance is based on an irregular
grid of simple elements and windows, rather than colours. It is a response to the over-coloured facades
of a recently renovated neighbouring
block of flats. The task was to design
a low-budget building. This project
aimed to show that a strong architectural expression can be achieved
using inexpensive elements. These
were, in this case, pre-fabricated
concrete balconies and translucent
plastic sheets. Particular effort was
put into the design of the courtyard,
where an underground rainwater reservoir and large trees are situated.

PARTNER AWARD

PRO-STORY

Autorská zpráva
Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici
posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží.
Výraz domu není založený na barevném řešení,
ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků
a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště.
Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední
době na sídlištích nevídaných rozměrů. Zadáním
bylo navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem.
Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku.
Navrhli jsme zde retenční nádrž a prostor pro
vysoké stromy.
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Bytový dům na Sylvánu v Plzni /
Na Sylvánu house in Pilsen

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JÁRY CIMRMANA
V PRAZE-LYSOLAJÍCH

CENA SPOLEČNOSTI VELUX ZA PRÁCI S DENNÍM SVĚTLEM

Foto Alexandra Timpau

JARA CIMRMAN
ELEMENTARY AND
SECONDARY SCHOOL,
PRAGUE-LYSOLAJE

PROGRES ATELIER

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020
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Popisek

VELUX AWARD FOR WORKING WITH DAYLIGHT

Dobytí severního pólu – pohled ven do atria

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

Pohled z ulice
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Základní škola Járy Cimrmana
v Praze-Lysolajích / Jara Cimrman
Elementary and Secondary School,
Prague-Lysolaje
PROGRES ATELIER
Autoři / Architects
Vojtěch Kaas
Jan Kalivoda
Spolupráce / Cooperation
Petr Sova
Milada Vorzová

Půdorys přízemí

Pohled na učebny družin z atria

CENA PARTNERA
ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2020

Realizace / Year of completion
2018

Podélný řez

Dlouhý, široký a krátkozraký – pracovní část

Klient / Investor
MČ Praha-Lysolaje

Partner’s Prize – justification of the award
Public buildings, according to the organizer, much largely affect the space
cultivation than private ones and, therefore, it is essential to appreciate new
quality solutions generated in this segment. Many studies show that
a well-designed school supports not only gaining knowledge and erudition,
but it affects physical and mental health and children’s wellbeing. Because
school attendance usually takes one hundred and ninety-five days a year, before the pandemic hit the world, one million and three hundred Czech children
had spent more time in schools than anywhere else, except for their homes.
The quality of the internal environment in schools principally affects children’s ability to concentrate, and well-performed daylighting may substantially help to reach this goal. From the available sources results that students
in classrooms with the strongest daylighting improved their mathematic
tests’ results by twenty per cent and by up to twenty-six per cent in reading
skills.
Nevertheless, many projects are organized, neglecting this vital attribute. The
architects of the project for the Jára Cimrman School addition use a very sophisticated strategy to position windows in the school building, bringing the
daylight into classrooms during all usual tuition hours. The Velux company
appreciates the care the architects paid to the lighting parameters in the project, the same as to the design of the classrooms that due to this attention
provide full-fledged space for day-long education to school children.

99
PARTNER AWARD

Odůvodnění udělení Ceny partnera
Veřejná stavba má, podle vypisovatele, mnohem širší dopad na kultivaci prostoru než soukromá, tudíž je velmi
důležité oceňovat vznik kvalitních řešení z tohoto segmentu. Celá řada studií ukazuje, že dobře navržená škola
podporuje nejen získávání znalostí a vědomostí, ale má
vliv na fyzické i psychické zdraví a pohodu dětí. Protože
školní docházka obvykle trvá sto devadesát pět dní
v roce, předtím, než náš svět zasáhla pandemie, trávilo
milion a tři sta tisíc českých dětí ve škole více času než
kdekoli jinde, vyjma svých domovů. Kvalita vnitřního pro‑
středí ve školách má zásadní vliv na schopnost dětí se
soustředit a dobře provedené osvětlení denním světlem
může významnou měrou tomuto cíli napomoci. Z do‑
stupných zdrojů vyplývá, že studenti ve třídách s nejsilnějším denním osvětlením se zlepšili o dvacet procent
v testech z matematiky a až o šestadvacet procent v testech ze čtení. Přesto i dnes vzniká mnoho projektů, které
tento důležitý atribut zanedbávají. Autoři projektu
dostavby ZŠ Járy Cimrmana velmi promyšleně pracují se
strategií rozmístění oken, díky čemuž jsou učebny prosvětleny přirozeným světlem téměř po celou dobu obvyklé
výuky. Společnost VELUX oceňuje péči, kterou architekti
v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako
vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí.

Architect’s report
During the past few years, several architectural studies were carried out to
address the lack of capacity for new pupils, and functional collisions and poor
technical condition of some parts of the building. All proposals worked with
an addition to the school garden. After a thorough analysis, we decided to use
a different approach. We think it is only right for the project to address the
problem spots created by the previous insensitive interventions and new functional demands. Therefore, we do not follow up on the poorly designed parts
of the building, we do not add any other appendix, but we work in dialogue
with the historical building. Our design, unostentatious extension in the exterior, creates modern, attractive interiors full of light. We propose a new extension above the existing gym. Large span steel frames form double-height
attic spaces for art, chemistry and physics classrooms, and after-school activities. Specialized classrooms generously stretch to the seven and a half
meters high rooftop. A pleasant study environment is supported by daylight
coming from two directions and acoustic fibreboard panels. We place the
main locker room for 300 pupils into the space of lesser quality on the historical building’s ground floor. The locker room’s dominant feature is a one-ton
oak tree trunk, which serves as a bench. Thanks to the chosen concept of
building above the existing floor plan, we minimize interventions in the school
garden, which allows us to create a new entrance area of adequate dimensions. Materials used in the entrance are granite, concrete, and wooden elements combined with plants. The school garden is protected by a fence made
of zinc-coated steel. Carefully designed spacing between the fence’s lamellas
gives pedestrians passing by variously changing views of the school building
and the garden.
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Autorská zpráva
Během posledních let bylo zpracováno několik studií,
které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky
a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Nenavazujeme na nekvalitně řešené
části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku
samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům. Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy dávají vzniknout převýšeným podkrovním prostorům. Specializované
učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se
stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních
prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro
300 žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen,
který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace. Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká
tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Školní
zahradu chrání plot z ocelové pozinkové pásoviny, který
díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po
chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím.
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VÝJIMEČNÝ
POČIN
VÝJIMEČNÝ
POČIN
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VÝJIMEČNÝ
POČIN
V rámci České ceny za architekturu jsou
rovněž oceňovány výjimečné aktivity
na poli architektury. Nominace, stejně
jako hlasování, provádějí členové
Akademie ČCA.

101

UNIQUE
FEAT
UNIQUE
FEAT
FEAT
As part of the Czech Architecture
Award, the unique activities in the
field of architecture are acknowledged,
too. Their nomination, selection and
voting are performed by members of the
Academy of CCA.

CZECH ARCHITECTURE AWARD 2020

UNIQUE
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VÝJIMEČNÝ POČIN

Šumná města. Foto archiv České televize

Šumné stopy. Foto archiv České televize

ŠUMNÁ MĚSTA
A ŠUMNÉ STOPY

Odůvodnění Akademie ČCA
Přestože je architekturu nejlépe fyzicky prožít, rozhodla
se již před čtvrtstoletím dvojice Radovan Lipus a David
Vávra přiblížit českou architekturu prostřednictvím televizní obrazovky nejširší veřejnosti. Hluboko do paměti televizních diváků se tak zapsaly nezaměnitelné komentáře architekta Davida Vávry, který nás provázel všemi díly
dokumentárních cyklů Šumná města (natáčených v produkci České televize letech 1995–2008) a Šumné stopy
(2010–2019). Šumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz
českých architektů ve světě. Režisér a autor cyklů Radovan Lipus a scenárista David Vávra předložili veřejnosti
erudovaný, citlivý a s úctou sestavený pohled na přeměny
městské krajiny posledních století a srozumitelnou a hravou formou připomněli každému z nás jejich skutečné
hodnoty.
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UNIQUE FEAT

Graceful Towns. Photo archive Česká televize

Graceful Traces. Photo archive Česká televize

GRACEFUL TOWNS
AND GRACEFUL TRACES

Academy Statement
Because the best way to experience architecture is to live
it physically, Radovan Lipus and David Vávra decided
twenty-five years ago to use TV screens to bring Czech
architecture to homes. David Vávra hosted all episodes of
the documentary series Graceful Towns (Šumná města),
produced by the Czech Television in 1995–2008, and
Graceful Traces (Šumné stopy), 2010–2019, and his unmistakeable commentaries graved on the minds of his TV
viewers. Graceful Towns were dedicated to modern architecture in Czech towns and had 66 episodes; Graceful
Traces focused, in 54 episodes, on the unjustly neglected
heritage of Czech architects worldwide. Radovan Lipus,
the director and author of the series, and scriptwriter David Vávra submitted an erudite, sensuous, and with deep
respect prepared review of the transformation of the recent centuries’ urban landscape, and by a comprehensive
and playful form reminded each of us of their real values.
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NOMINOVANÉ
STAVBY
NOMINATED
PROJECTS
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NOMINOVANÉ
STAVBY
Do užšího výběru nominovala porota
ze 191 přihlášených děl 27 staveb.
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Revitalizace pražských náplavek,
Praha / Petr Janda, brainwork
(2019)

Tree house, Hrusice / Jan Tyrpekl
(2019)

Památník Jana Palacha, Všetaty /
MCA atelier (2019)

NOMINATED PROJECTS

s. 62

Rodinný dům, Praha 5-Jinonice /
Atelier 111 architekti (2019)

Finalista 

Rozhledna Doubravka, Praha 14 /
Huť architektury Martin Rajniš
(2018)

s. 68

Rekonstrukce kostela, Hodslavice /
OBJEKTOR ARCHITEKTI (2019)

Dílny, Opatov / Atelier 111
architekti (2019)

Finalista 

Rozhledna na Velké Deštné,
Deštná v Orlických horách /
architekti.in (2019)

s. 44

Cena partnera 

s. 76
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Finalista 

Panorama golf resort, Kácov /
Huť architektury Martin Rajniš
(2016)
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Enotéka, Znojmo / CHYBIK + KRISTOF
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
(2019)

Stezka nad vinohrady, Kobylí /
KEEO4DESIGN (2018)

Vinařství Lahofer, Dobšice /
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN
DESIGNERS (2019)

Parkovací dům Jana Gayera, Hradec
Králové / architekti chmelík
& partneři (2019)

Pravá vesnická zastávka,
Krucemburk / DPA (2016)

Manifesto Smíchov, Praha /
CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN
DESIGNERS (2019)

Dům se skleníkem,
Chlum v Podkrkonoší /
RicharDavidArchitekti (2018)

Aparthotel Sv. Vavřinec, Pec pod
Sněžkou / ov architekti (2019)
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NOMINOVANÉ PROJEKTY

Finalista 

s. 50

Sídlo firmy Lasvit, Nový Bor /
ov architekti (2019)

Hlavní cena 

s. 32
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Mateřská škola Za Branou, Pacov /
VYŠEHRAD atelier (2018)

Finalista 

Bytový dům Prachnerova, Praha 5 /
A.LT ARCHITEKTI (2019)

Kømen – útulna u Balvanového
vodopádu, Špindlerův Mlýn / 1:1 lab
– FA ČVUT (2019)

Nová radnice, Praha 7 / Atelier bod
architekti (2019)

Bytový dům na Sylvánu, Plzeň /
PRO-STORY (2019)

Cena partnera 

s. 92

s. 56

Hotel URBAN CREME, Praha 1 / ra15
(2019)

Chatka na Sirákově, Liptál-Povalčice
/ ellement architects (2018)

NOMINATED PROJECTS

Vindyšova továrna, Ski a Bike
Centrum, Praha 16-Radotín / Vllnna,
Martin Duba studio (2019)
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Změna využití prostoru uhelny VŠCHT,
Praha / ov architekti (2019)
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Údaje a obrazová dokumentace byly převzaty
z podkladů poskytnutých přihlašovateli staveb. /
The data and illustrations were taken over from
documents provided by the applicants.
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků ČCA 2020
– on-line 23. listopadu 2020, Divadlo Archa, Praha /
The Gala Evening – 23 November 2020 in Divadlo Archa,
Prague
Nominační večer s vyhlášením staveb postupujících do
užšího výběru – 24. června 2020 v Kotelně v Libčicích
nad Vltavou / The Nomination Evening Gala where the
shortlisted projects will be announced – 24 June 2020
in the Kotelna in Libčice nad Vltavou
Součástí soutěžní přehlídky je doprovodný program
s výstavami / The competition exhibition is
accompanied by other events with more exhibitions
www.ceskacenazaarchitekturu.cz
www.cka.cz
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