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Stavba roku Středočeského kraje 2019 Zvláštní poděkování

Vypisovatelé 

Soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje  
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu  
Středočeského kraje, pod vedením Mgr. Kateřiny Pešatové. 

Organizátorem a odborným garantem je Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,  
pod vedením Ing. arch. Jana Fibigera, CSc.

Produkce soutěže
Marcela Surá
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Koordinace soutěže za Krajský úřad Středočeského kraje
Ing. arch. Markéta Svobodová

Středočeský kraj

Mgr. Karel Horčička, MPA
radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje

Mgr. Kateřina Pešatová
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského kraje
a pracovníci odboru Bc. Blanka Švarcová a Ing. arch. Markéta Svobodová

BcA. Hana Mastrini 
vedoucí Odboru Kancelář hejtmanky Krajský úřad Středočeského kraje
a pracovníci odboru Mgr. Josef Řihák, Bc. Jiřina Rábiková Dzamková, Bc. Jana Pancířová Kopřivová 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. 
Předseda správní rady

Marcela Surá
produkce soutěže

GASK

Jana Šorfová
ředitelka Galerie Středočeského kraje 

Ing. Luciana Krčilová
produkce Galerie Středočeského kraje 
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Vážení obdivovatelé a příznivci krásné a hodnotné architektury  
a stavitelství, dámy a pánové,

již pošesté se náš kraj zapojil do prestižní soutěže Stavba roku 
Středočeského kraje 2019. Náš region nestárne, je krajem, který  
se dynamicky rozvíjí a prosperuje. A jak tomu bylo vždy po tisíce  
let v lidské historii, prosperita a úspěch se vždy nejnázorněji odráží  
v architektuře. Právě ta je nejen dokladem hmotného a duchovního 
bohatství kraje, ale také odvahy, rozletu, umu a prozíravosti stavitelů 
a jejich architektů. Právě v architektuře se odráží stav společnosti 
nejkomplexněji a je jejím dokladem často na desetiletí či dokonce  
na dlouhá staletí.

Proto jsem moc ráda, že do letošního ročníku bylo nominováno víc 
staveb, než v minulých ročnících. Dvacet staveb z mnoha oblastí 
představuje laické i odborné veřejnosti ty nejlepší realizace, které 
Středočeský kraj obohatily za poslední rok. Ve svém průřezu všechny 

nominované stavby reprezentují hlavní směry dynamického rozvoje našeho regionu, od škol, přes památky, 
sociální péči, sport, dopravní stavby, prostor, rodinné i rezidenční bydlení, veřejný, městský i venkovský prostor, 
zdařilé rekonstrukce i novostavby, veřejnou infrastrukturu i soukromé počiny.

Pro harmonický rozvoj kraje je také důležité, že kvalitní stavební díla realizují kvalitní stavební firmy. I ony 
jsou nositelkami pokroku v regionu na poli technického umu a dovednosti. Nic z toho by ovšem nebylo bez 
osvícených, odvážných a přemýšlivých „zadavatelů“, bez stavebníků, nebo (jak se dnes říká) investorů. Jsou 
mezi nimi kraj i obce s důrazem na péči o veřejný sektor. Ale i další stavby soukromých investorů svědčí  
o tom, že stavebníkům není lhostejné prostředí, v němž žijeme a které společně sdílíme. Náš kraj našel cestu 
ke kvalitní architektuře a stavebním dílům. Vděčíme za to hlavně odvaze a invenci architektů a projektantů. 

Kromě náročné práce neváhali, všichni ti, kteří mají svůj podíl na vzniku přihlášených staveb, nastavit výsledky 
svého úsilí kritickému zrcadlu odborné poroty. Proto jim patří velký dík. Ke všem oceněným pak směřuji velké 
gratulace a naděje, že se s jejich pracemi potkáme i v dalších ročnících.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
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Rada soutěže

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. 
Předseda rady

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ing. arch. Petr Malinský

Ing. Ladislav Bukovský
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Bedřiška Vaňková 
Český svaz stavebních inženýrů

Ing. Jan Veselý 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Vladimír Kovalčík
Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Ing. arch. Vladimíra Leníčková
Obec architektů

Publikace, kterou otevíráte, katalog Stavby roku Středočeského kraje 
2019, je „dobrou zprávou“ o architektuře a stavbách, které byly na území 
kraje v poslední době dokončeny. Soutěž representuje Středočeský kraj, 
ale i krajské odborné organizace, svazy, profesní komory i hospodářskou 
komoru, které spolu s hlavním organizátorem soutěžní přehlídky, 
Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, jako spoluvypisovatelé,  
již po šesté vyhlásili společně soutěž, spojili se při přípravě soutěžních 
podmínek, oslovení svých členů s výzvou k účasti a jmenování svých 
zástupců do poroty. 

Pro soutěž je proto charakteristické a velmi významné, že posuzuje 
všechny typologické druhy staveb i stavby různých velikostí. Při 
hodnocení jsou uplatňována hlediska investorská, dodavatelská, 
architektonická i stavebně konstrukční. Vrcholnou prioritou je pohled 
uživatelský. Nejde jen o to, jak byly stavebně ukončeny, ale i jaké mají 
předpoklady pro ekonomický provoz, údržbu, jaké jsou předpoklady pro 
jejich trvanlivost. Hledisko kvality vystavěného prostředí, veřejný prostor, 

který vytvářejí, architektonická kvalita exteriéru i interiéru staveb jsou proto integrující hlediska posuzování.

Porota soutěže složena ze zástupců vypisovatelů má nelehký úkol při srovnávání často velmi různorodých 
staveb. Paní předsedkyně poroty Ing. arch. Markéta Svobodová ve svém krátkém úvodu velmi výstižně 
charakterizuje konkrétní poznatky z dvacítky letos navštívených a posuzovaných staveb. Rád bych jen dodal, 
že pro účastníky Stavby roku Středočeského kraje byla otevřená účast i v celostátní přehlídce Stavby roku a to 
dvěma formami. Vítězové krajské soutěže postupují do celostátní přehlídky pro příští rok, ale zároveň je možné 
přihlásit v jednom ročníku stavbu do krajské i celostátní přehlídky. Domnívám se, že dokladem kvality letošních 
středočeských staveb je nejedno ocenění staveb získané v krajském i celostátním posuzování. 

Je potřeba ještě zmínit veřejné hlasování, ve kterém bylo registrováno v době, kdy byly psány tyto řádky již  
přes 30 000 hlasů. To je zajímavá sonda, jak veřejnost stavby vnímá. Hlasy „laiky“, které veřejnost uděluje,  
jsou vlastně vyjádřením popularity, kterou ta či ona stavba si od svého dokončení dokázala získat. 

Je mou povinností jménem všech vypisovatelů ocenit porotu za odvedenou práci a poděkovat jí. Vypisovatelé si 
ale především váží přístupu všech účastníků letošní přehlídky a blahopřejí těm, kteří mají zásluhu za přípravu  
a realizaci oceněných staveb. 

Kromě tohoto katalogu a návštěvy staveb samotných se můžete se stavbami podrobněji seznámit na stránkách 
www.stavbaroku.cz, na facebooku soutěže, na putovní výstavě věnované všem účastníkům soutěže a v řadě 
partnerských médií.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. 
Předseda rady 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
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Porota soutěže

Ing. arch. Markéta Svobodová
Předsedkyně poroty

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče 

Ing. arch. Pavel Weishaupt
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 

Ing. Pavel Němec
Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Ing. Ladislav Brett 
Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha

Ing. Petr Nicek 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Mach
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

pro Prahu a Střední Čechy

doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. 
Obec architektů

Ing. arch. Markéta Svobodová
Předsedkyně poroty

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče

Vážené dámy, vážení pánové,

po roce se opět setkáváme nad novými stavebními realizacemi  
ve Středočeském kraji. Letošní, již 6. ročník této soutěžní přehlídky 
přináší dvacet staveb ze soukromého i veřejného sektoru napříč mnoha 
typologickými oblastmi – soubory bytové výstavby a služeb, novostavby 
i modernizace školských a sportovních staveb, obnovy kulturních 
památek, projekt sociálních služeb, modernizace veřejných prostranství, 
rodinné domy. Zvláštní pozornost zasluhují i projekty, byť menší 
rozsahem, nikoliv však významem a ojedinělostí – obnova venkovské 
hospody na základě architektonické soutěže nebo vlastní studentská 
realizace školního projektu. 

Stejně jako v předchozích letech odborná porota složená ze zástupců 
profesních komor a Středočeského kraje navštívila všechny přihlášené 
stavby, které následně hodnotila v širším spektru. Kromě stavebních 
a architektonických kvalit porota hodnotí i jejich účel, přínos jaký 

dávají kraji i svému okolí. Předmětem posuzování není tedy mnohdy pouze samotná architektonická hodnota 
díla nebo stavebně-technického řešení, čímž se soutěž odlišuje od jiných přehlídek v oblasti architektury 
a stavebnictví. Během minulých let si tato soutěž vydobyla, snad právě pro svoji odlišnost, své místo mezi 
soutěžními přehlídkami v oblasti stavebnictví a stala se v kraji tradicí. 

Mnoho staveb z letošního ročníku představuje ve své oblasti významné stavební počiny, kterým náleží uznání, 
což se porota snažila vyjádřit udělenými cenami. 

Nově je od letošního ročníku ve statutu soutěže ustanovena možnost udělení zvláštního ocenění hejtmankou 
Středočeského kraje osobnosti, která svým dílem významně přispěla k úrovni, rozvoji a propagaci těchto oborů 
ve vztahu k území Středočeského kraje. Návrh na udělení této ceny doporučuje odborná porota soutěže po 
projednání s odbornou radou soutěže hejtmance Středočeského kraje. Je nám ctí, že v tomto ročníku soutěže 
se můžeme setkat s legendou české moderní architektury prof. Ing. arch. akad. arch. Alenou Šrámkovou, jejíž 
projekt je rovněž zastoupen mezi soutěžícími stavbami.

Zde mi dovolte osobní poznámku, kdy bych ráda vzpomenula na dobu svých studií a nezapomenutelné chvíle 
při výuce v ateliéru paní architektky. Stejně tak se mi vybavují slova paní architektky „baráky jsou vážná věc,…“. 
Mějme tato slova vždy v paměti, ať se se stavební činností setkáváme jako profesionálové v mnoha oblastech – 
od investorského záměru, projektové přípravy až po realizaci, i jako laici vnímající stavby a prostředí kolem nás.
Ráda bych jménem poroty vyslovila poděkování všem účastníkům soutěže za jejich prezentaci v této soutěžní 
přehlídce a gratulovala všem oceněným. 

Do dalších ročníků přeji „Stavbě roku Středočeského kraje“ i nadále zájem veřejnosti a mnoho úspěšných 
staveb.
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Přehled staveb

Corso Pod Lipami, Řevnice

DOB Centrum Dobřichovice

Základní škola se sportovní halou Chýně

Domov seniorů - nový ubytovací pavilon,
Nové Strašecí

Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun

Black Roofs, Vysoký Újezd

Hospoda se sálem v Máslovicích

Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou

Most ev.č. 24032-4  
přes Červený potok v Sazené

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad
na hotel, Dolní Břežany

Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty

Výstavba dopravního terminálu Kolín

Dům „U Zlaté štiky“ v Kolíně

Rodinný dům v Radimovicích

Rekonstrukce a dostavba  
funkcionalistické vily, Pyšely

Rekonstrukce náměstí  
Arnošta z Pardubic, Úvaly

MŠ Všetaty – Přívory

Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy
ZŠ Průhonice

Navýšení kapacity ZŠ Veleň
a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Sportovní hala Dolní Břežany
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prof. Ing. arch. akad. arch. Alena Šrámková

Osobnost legendy české architektury  
Aleny Šrámkové, která je rovněž označována za první 
dámu na tomto poli, není třeba dlouze představovat.

Alena Šrámková se narodila 20. června 1929  
v Praze, vyrůstala na Slovensku, kde také  
v Bratislavě vystudovala Vysokou školu technickou, 
Fakultu architektury. Následně působila jako hlavní 
architekt v bratislavském Chemoprojektu. V letech 
1955-58 studovala na AVU v Praze v atelieru prof. 
Jaroslava Fragnera. Po té pracovala v několika 
projektových ústavech. Na některých projektech 
spolupracovala se svým manželem architektem 
Janem Šrámkem. Na konci 80. let působila  
v libereckém SIALu Karla Hubáčka. V roce 1990  
byla členkou parlamentu za Občanské fórum.  
Na počátku 90. let působila jako předsedkyně  
a místopředsedkyně rady Obce architektů. V roce 

1992 založila vlastní ateliér Šrámková architekti, na nějž navazuje v současnosti atelier Ehl & Koumar 
architekti.

Velice významné je její mnohaleté pedagogické působení na Fakultě architektury ČVUT od roku 1991  
i Fakultě architektury VUT v Brně. Za svoji profesní dráhu svojí osobností, nezaměnitelným stylem tvorby 
a postoji výrazně ovlivnila a vychovala řadu architektů několika generací, ať v rámci výuky nebo svými 
projekty. Někteří z jejích žáků patří dnes již k známým postavám domácí architektonické scény,  
s realizacemi i ve Středočeském kraji.

Jako autor nebo spoluautor je podepsaná pod řadou význačných staveb, které představují milníky na 
poli naší architektonické scény 2. pol. 20. stol. - např. dům ČKD v Praze Na Můstku, budova hlavního 
nádraží v Praze, nová budova Fakulty architektury ČVUT, Tyršův most v Přerově. Získala ocenění v řadě 
architektonických soutěží, např. návrhy radnice v Ostravě – Porubě, Skandinávské centrum na Karlově 
náměstí v Praze, dostavba radnice v Českých Budějovicích, dostavba Divadla Járy Cimrmana, Dům  
s pečovatelskou službou, Horažďovice, zástavba proluky Spálená – Charvátova v Praze, lávka pro pěší  
v pražských Holešovicích, nebo návrh na náměstí v Řevnicích.

Její tvorba byla prezentována v rámci mnoha autorských výstav doma i v zahraničí – např. v Mnichově, 
Barceloně, 9. Biennale v Benátkách „Metamorph“. V současné době probíhá do ledna 2020 v Museu 
Kampa na Malé Straně v Praze výstava Alena Šrámková: Architektura, která prezentuje autorské návrhy  
z majetku ateliéru a ze Sbírky architektury Národní galerie v Praze.

Alena Šrámková je nositelkou řady ocenění a vyznamenání, z nejvyšších lze jmenovat Medaili Za zásluhy 
o stát v oblasti kultury a umění, kterou obdržela z rukou prezidenta republiky v roce 2008. Dále obdržela 
Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury 2010, ocenění Osobnost české architektury 
1994 a Pocta České komory architektů 2007. 

Na území Středočeského kraje se nachází její známé realizace - v obci Košík u Nymburka věž pro 
vědeckého pracovníka, vily v Dolních Jirčanech a Černošicích a vlastní dům v Jenštejně. Nejnovější 
realizací z ateliéru Aleny Šrámkové je obytný soubor se službami Corso Pod Lipami v Řevnicích, který 
prezentuje moderní nadčasovou architekturu, významně rozvíjí urbanismus historického centra obce,  
a který si již za krátkou dobu od svého nedávného dokončení získal oprávněně pozornost architektonické 
scény.
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Cena hejtmanky Středočeského kraje 
osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji

Corso Pod Lipami, Řevnice
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, realizace 2018) 

soutěž obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, 2015) 

www.radiohost.cz/Novak a Rasch
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 soutěž revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích 
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, spolupráce Ing. arch. Juraj Smoleň, soutěž 2010)

bytový dům Kutná Hora – Malín 
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, projekt ÚR 2009)

studie rozšíření radnice v Brandýse nad Labem 
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, studie 2012)

 vila Mnichovice 
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, spolupráce Ing. arch. Juraj Smoleň, studie 2006)

vlastní dům v Jenštejně (realizace 2009)
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rodinný dům v Jirčanech 
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Jan Hájek, realizace 2002)

věž v Košíku 
(spolupráce Ing. arch. Hana Kačírková, realizace 1994)

Vila Černošice
(spoluautoři Ing. arch. Lukáš Ehl, Ing. arch. Tomáš Koumar, realizace 2018)
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Corso Pod Lipami, Řevnice
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Projekt Corso Pod Lipami je mimořádným počinem na architektonické scéně, prezentuje moderní nadčasovou architekturu, navazuje 
na historickou zástavbu a rozvíjí urbanismus městského centra. Investor svým úsilím významně přispěl k rozvoji bytové výstavby  
a vybavenosti ve městě, kultivaci veřejného prostoru a zároveň umožnil vznik významného architektonického díla. 

Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.
Investor: 2Q spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.

Kategorie: novostavba, rekonstrukce
Zastavěná plocha: 1 410 m2

Investice: soukromé prostředky
Realizace: 2016–2018

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě  
za největší přínos Středočeskému kraji

Cena za nejlepší investiční záměr

Soubor pěti staveb Corso Pod Lipami se nachází v centru města, 
jižní strana souboru zahrnuje domy na náměstí Krále Jiřího  
z Poděbrad. Před několika roky vedení města rozhodlo kultivovat 
prostor nevyužité proluky mezi náměstím a přednádražním 
prostorem. Zastupitelstvo tehdy vybralo k realizaci 
architektonickou studii Corso Pod Lipami z atelieru Šrámková 
architekti.

Cílem investora, který v Řevnicích bydlí a dlouhodobě se věnuje 
rozvoji města, bylo vybudovat velkorysou, živou zástavbu, která 
poskytne komfortní bydlení a zároveň bude místem pracovního  
i společenského setkávání. Areál navazuje na zdejší výstavbu vil  
z let 1900 -1905 architekta Eduarda Sochora.

Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková k projektu uvedla: „Chceme 
vybudovat prostředí, ve kterém bychom sami rádi žili. Prostředí 
bohaté ale obyčejné, krásné a současně normální. Rádi bychom dali 
prostor rodinám, aby zde vychovaly sebevědomé a velkorysé děti. 
Protože to je vlastnost „prostředí“, které je to schopno v člověku 
vypěstovat. Řevnice totiž nikdy nebyly Pražskou periferií, bylo zde 
spíše prostředí vhodné pro odpočinek a tak zde rostly některé části 
vilových čtvrtí s domy s vysokým standardem a výjimečně dobré 
architektury. K tomuto období bychom se rádi připojili.”

Příprava projektu byla zahájena na podzim roku 2012. Symbolicky 
dne 11. 11. 2015 na svátek sv. Martina byly za účasti veřejnosti 
slavnostně položeny základní kameny všech domů souboru Corso 
pod Lipami. Každý kámen má svůj příběh (např. vzácný onyx  
z rodinného dědictví investorů, slavný slivenecký mramor dílny 
akademického sochaře Petra Váni, nebo kámen nalezený při 
zdejším archeologickém průzkumu). 

Koncept celého souboru je založený na propojení města a přírody, 
starého a nového, jedinečnosti místa, spojení tradice náměstí 
a modernosti. Každý dům představuje silnou individualitu, má 

svůj výrazný postoj, má svůj výrazný tvar koruny – střechy, svoji 
odlišnou funkci v parteru. Společně tvoří pevné nerozbitné 
seskupení Corso, které se zároveň stává přirozenou součástí 
vyššího celku – města. 

Autoři popisují domy: 
„Dům, který se krčí pod lipami a má šikmou střechu (Cecílie)  
s prodejnou potravin,
dům rozmarný s kulatou střechou (Otýlie) s kosmetikou,
dům, který se točí (Rudolf) s rehabilitací,
dům prosklený – bohatý (Sylvie) s cooworkingem,
dům kolem náměstíčka (Otakar) s barem
a rekonstrukce historického domu č.p. 2 s restaurací a hotelem.“

Vilové nové domy mají bílou fasádu, původní dům č. p. 2 
na náměstí Jiřího z Poděbrad s přístavbou do dvora má 
červený cihlový odstín. Nosná konstrukce domů je tvořená 
železobetonovými stěnami a monolitickými železobetonovými 
stropy. Pozemek protíná veřejná cesta s kašnou a ocelovou lávkou. 
Cesta spojuje náměstí Krále Jiřího z Poděbrad s ulicí Pod Lipami 
a s nedalekým nádražím a vnáší tak do nového veřejného prostoru 
mezi domy každodenní ruch. Projekt zahrnuje 44 bytů (1+kk až 
4+kk s mezonetem) s garážovými stáními v suterénu a obchodní 
a nájemní prostory v parteru nových domů. V rekonstruovaném 
domě čp. 2, který je pokládán za nejstarší dům v Řevnicích, 
je vybudován Corso Boutique Hotel a restaurace se stylovým 
interiérem italského architekta Luciana Belcapa. V domě Sylvie 
jsou prostory cooworkingového centra Meandr, který slouží jako 
pracovní, vzdělávací a eventový prostor. 

Realizace souboru byla dokončena v roce 2018. Projekt byl 
realizován ze soukromých prostředků. Stavba byla v nedávné době 
nominovaná mezi díla soutěžící o Českou cenu za architekturu 
2019 a rovněž obdržela nominaci na hlavní titul v celorepublikové 
soutěži Stavba roku 2019.
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Cecílie Otýlie Rudolf Sylvie Otakar
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DOB Centrum Dobřichovice

29

Stavba DOB Centrum Dobřichovice představuje významnou obnovu části historického centra města se zachováním paměti místa. 
Developerský projekt představuje významný investorský počin, je mimořádný svým rozsahem a propracovaným konceptem 
architektonicko-urbanistického řešení. Funkční využití areálu ve městě významně rozšiřuje nabídku bydlení, včetně specifického 
bydlení seniorů, které je zde přirozeně integrováno do ostatní zástavby. Areál rovněž svojí vybaveností společenskými, sportovními 
i komerčními prostory významně oživil dění v centru a je rovněž příkladnou ukázkou koncepčního navázání na historickou zástavbu 
města.

Stavba vznikla v místě bývalého křižovnického statku – Panského 
dvora, který se nacházel západně od dobřichovického zámku  
a společně se zámkem představoval historické jádro sídla, které 
bylo již od 13. stol. převážně v majetku řádu pražských Křižovníků. 
Rozsáhlý statek prošel mnoha proměnami, zejména v rámci 
pozemkové reformy v roce 1924, kdy byl rozparcelován a po té  
v roce 1948, kdy byl řádu zkonsfiskován a následně zde 
hospodařilo JZD. Od počátku 90. let 20. stol. se započalo  
s hledáním nového využití dlouhodobě zanedbané lokality. 
Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům u pozemků 
trvala příprava projektu dlouhou dobu. Zástavba statku byla 
po vyhodnocení z části určena k demolici z důvodu špatného 
technického stavu. Část statku, objekty situované směrem  
k centru města, byly určeny k rekonstrukci. Architektonicko-
urbanistické řešení projektu navazuje na historii místa a zabývá 
se podrobně vztahem měřítka nových objektů ke stávající 
zástavbě, řešením veřejných a poloveřejných prostorů exteriéru 
a jejich vazbami na okolí. Na historickou architekturu odkazují 
tvary střech, které mají evokovat mansardu, zeď z lomového 
zdiva i použití tradičních materiálů – cihelné zdivo, režná omítka, 
dřevo, kámen, ocel apod. Nový areál má charakter polouzavřené 
zástavby s vnitřním dvorem, zároveň se snaží o propojení  
s centrem města, parkem a řekou prostřednictvím sítě pěších 
komunikací. Areál sestává z několika sekcí – novostavby bytových 

domů zahrnující, budova wellnesu a rehabilitace s bazénem, 
čtyřhvězdičkový hotel „Panská zahrada“ s apartmány a restaurací, 
domek vinotéky La Fontana a budova s kancelářemi, učebnami  
a kulturním sálem Dr. Fürsta. Sál je místem kulturního života  
ve městě, slouží pro pořádání koncertů atp., tanečních kurzů  
i pro jednání zastupitelstva města. Bloky bytových domů, blížící 
se formě cohousingového bydlení zahrnují cca 80 bytů. Přízemní 
sekce je řešena formou speciálně upravených bezbariérových bytů 
„Zelený ostrov“ a slouží pro bydlení nebo spolubydlení seniorů 
nevyžadujících stálou péči, v objektu jsou i doplňkové služby např. 
malý společenský sál. Tyto byty mají rovněž k dispozici zahrady  
ve dvoře areálu. Prostory exteriéru zahrnují sportovní plochy  
– tenisové kurty, hřiště pro pétanque a travnaté plochy např. pro 
kroket. Areál zahrnuje parkoviště na terénu a velké podzemní 
garáže. Prostranství exteriéru jsou řešena převážně sadovnickými 
úpravami v kombinaci s kamennou dlažbou.

Přestavba areálu byla částečně zahájena v roce 1998 nultou 
etapou, kdy bylo přestavěno jižní křídlo areálu a vybudován 
společenský sálu a několik učeben. Další tři etapy proběhly 
letech 2013 až 2017, kdy byl přestavěn celý zbytek areálu. Projekt 
byl financován ze soukromých prostředků. Projekt získal cenu 
veřejnosti v prestižní celorepublikové přehlídce developerských 
projektů Realitní projekt roku 2014 za oblast Středočeského kraje.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná
Projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.
Investor: DOB-Invest a.s.
Dodavatel: PORR a.s.

Kategorie: novostavba, rekonstrukce, dostavba
Zastavěná plocha: 4 699 m2

Investice: veřejné a soukromé prostředky
Realizace: 2013–2017
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Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel,  
Dolní Břežany

35

Náročná stavební obnova areálu kulturní památky je příkladnou ukázkou skloubení soudobých architektonických prvků  
s historickým objektem. Projekt, který je prvním takovýmto projektem katolické církve v České republice, je příkladnou ukázkou 
nalezení nového využití pro památkově chráněný rozsáhlý areál. Realizace tohoto díla významně přispěla k rozvoji moderní 
vybavenosti obce i širšího okolí, podpoře cestovního ruchu, představuje rovněž významnou kultivaci prostoru centra obce. 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

Renesanční zámek se nachází v centru obce, počátky zámecké 
stavby lze datovat do konce 16. stol., původně se zde nacházela 
gotická tvrz. Zámek počátkem 18. století koupil pražský arcibiskup 
Ferdinand hrabě Khünburg. Od té doby sloužil objekt jako správní 
centrum dolnobřežanského panství, které bylo téměř 300 let  
ve vlastnictví pražského arcibiskupství. Na konci 19. stol. byla  
k zámku přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny. 
Výraznější přestavbou prošel zámek v minulosti na přelomu 19.  
a 20. století. Součástí zámeckého areálu byla i rozsáhlá zahrada 
a hospodářské zázemí. Po roce 1948 byl zámek znárodněn. V roce 
1965 byl zámek s parkem zapsán na seznam kulturních památek. 
Po znárodnění zámek náležel ministerstvu zemědělství, poté 
ministerstvu národní obrany, následně byl do roku 1992 ve správě 
ministerstva vnitra. 
 
V tomto období nastala devastace zámeckého areálu včetně 
budovy zámku. V 70. letech byly u zámku postaveny ubikace  
a cvičné prostory pro příslušníky ministerstva vnitra, pohotovostní 
pluky a takzvané červené barety. 
 
V areálu byly postaveny benzínová pumpa, garáže, sklady, 
střelnice, psinec, ubikace atd. pro potřeby tehdejších 
bezpečnostních složek. Budova zámku byla značně zdevastovaná 
a znehodnocená novodobými stavebními zásahy, do objektu 
zatékalo, některé konstrukce byly staticky nevyhovující. Zámek 
byl v rámci restitucí spolu dalšími pozemky v obci navrácen zpět 
církvi římskokatolické. Pražské arcibiskupství spolupracuje 

dlouhodobě s obcí na jejím rozvoji. V roce 2014 započalo pražské 
arcibiskupství s přípravou projektu obnovy zámeckého areálu pro 
hotelové služby, byla uspořádána vyzvaná architektonická soutěž. 
Hlavní část rekonstrukce započala po provedení bouracích prací 
na konci roku 2016. Práce probíhaly pod dohledem Národního 
památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních 
Čech. V průběhu byly objeveny také vzácné malby, které byly 
zrestaurovány, nebo zakonzervovány. Hlavním novým motivem 
rekonstrukce, je zastřešení nádvoří vloženou skleněnou subtilní 
stanovou střechou, umístěnou nad úroveň korunní římsy  
a skleněný panoramatický výtah, vložený do nově vzniklého atria 
objektu. Je tak umožněno využít prostor nádvoří jako hotelové 
lobby s recepcí, barem, společenským prostorem, navazujícím na 
restauraci hotelu a propojit všechna podlaží. Hotel Chateau Clara 
Futura, který zde provozuje pražské arcibiskupství, disponuje  
41 pokoji různého standardu. Moderní, nadstandardně řešený 
interiér přirozeně doplňuje zámecké prostory a poskytuje plný 
komfort uživatelům. Zrenovovaná zahrada je dělena na dvě části  
- menší meditativní zahrada se stupňovitými ochozy pro sezení  
a hlavní zahrada navazující na hlavní zámeckou osu. Restaurace je 
v parteru terasou propojena s hlavní zahradou. Realizace projektu 
obnovy byla financovaná z vlastních prostředků investora. Náročná 
rekonstrukce, která probíhala po etapách, byla do končena  
na podzim roku 2018. Projekt získal titul Best of Realty 2018  
v kategorii hotely, Cenu novinářů v soutěži Interiér roku 2018  
a Nominaci na titul v soutěži Stavba roku 2019.

Přihlašovatel: Arcibiskupství pražské
Autor: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, interiér: Bára Škorpilová
Projektant: AED project, a.s.
Investor: Arcibiskupství pražské
Dodavatel: STARKON, a.s.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 1 404 m2

Investice: soukromé prostředky
Realizace: 2016–2018
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Sportovní hala Dolní Břežany

39

Novostavba sportovní haly v Dolních Břežanech představuje spojení výrazné nápadité architektury s kvalitou stavebně-
konstrukčního řešení. Realizovaný projekt je kvalitní ukázkou řešení sportovních staveb. Přestože se jedná o dominantní soliterní 
stavbu, hala nenarušuje zástavbu menšího měřítka v obci. Výrazná stavba haly rozvíjí zástavbu Dolních Břežan a je významným 
počinem obce v rozvoji veřejné občanské vybavenosti v oblasti školství i veřejného života v obci a okolí. 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Cena za architektonické a stavební řešení

Novostavba sportovní haly navazuje na zdejší školský areál, 
který v nedávné době prošel komplexní modernizací. V roce 2013 
proběhla vyzvaná architektonická soutěž na výstavbu sportovní 
haly u školského areálu. Vítězný návrh prezentuje abstraktní 
objekt ve tvaru rotačního elipsoidu. 

Jak uvádí autoři: „Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch 
zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje 
své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké 
schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, 
vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.“

Nosná konstrukce haly sestává z nosných železobetonových 
půdorysně zakřivených stěn v místě tribun a zázemí a prostorové 
ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky 
o rozponu až 44 m. Hlavním nápaditým motivem fasády je 
kompaktní povrch z falcovaných šindelů PREFA z hliníku, který 
přechází ke střešní části z bílé hydroizolační fólie Firestone 
UltraPly TPO. Stavba je založena na základové desce, pod kterou 
je pro funkci tepelného čerpadla uložena soustava 24 vrtů 
hlubokých 112 m. Dvě tepelná čerpadla země /voda zajišťují  
v objektu vytápění a chlazení. Objekt má v celé ploše podlahové 
vytápění. Atmosféru prostoru dodává přirozené denní osvětlení 

skrze 68 tubusových světlovodů a dobré akustické řešení  
s použitím akustických desek v kombinaci s modřínovým 
obkladem stěn. Sportovní plochu 45 x 25 m s výškou 8-9 m je 
možno příčně dělit na tři části mobilními roletami, což umožňuje 
paralelní výuku tělocviku. Kapacita tribun je 250 diváků. Velkoryse 
a kapacitně dostatečně řešený prostor slouží nejenom potřebám 
školní výuky, ale i širší sportovní veřejnosti a také pro pořádání 
kulturních akcí. Stavba tak významně podporuje společenský život 
v obci.

Stavba byla zahájena na podzim roku 2016 a dokončena v říjnu 
2017. Tento projekt je dosud největší investiční akcí obce. Celkové 
náklady projektu, včetně nákupu pozemků a projektové přípravy, 
dosáhly výše 113 mil. Kč. Na realizaci získala obec od Ministerstva 
financí dotaci ve výši 70% (79,2 mil. Kč), Středočeský kraj přispěl 
částkou 10 mil. Kč. 

Hala si získala za krátkou dobu od svého vzniku zájem odborné 
veřejnosti, o čemž svědčí významná ocenění – hlavní titul  
v celorepublikové soutěži Stavba roku 2018, hlavní cena v soutěži 
Grand Prix architektů 2018 - Národní cena za architekturu, 
nebo nominace do prestižní soutěžní přehlídky EU Prize for 
Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award.

Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany
Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Obec Dolní Břežany
Dodavatel: PKS stavby a.s.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 2 130 m2

Investice: veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2016–2017
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Hospoda se sálem v Máslovicích
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Záměr obce Máslovice obnovit z vlastních prostředků na návsi tradiční venkovskou hospodu se společenským sálem a respektovat 
tak původní historickou paměť místa je výrazným počinem k rozvoji soudržnosti a společenského dění v obci. Mimořádným krokem 
bylo vypsání architektonické soutěže v takto malé obci. Výsledkem je architektonicky a stavebně velmi zdařilá rekonstrukce objektu, 
která oživuje a významně kultivuje veřejné prostranství návsi a navázáním na tradici vrací do centra obce společenský život. Stavba 
je tak příkladnou ukázkou nakládání s finančními prostředky obce.

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Obec Máslovice hledala nové prostory pro společenský život obce. 
V roce 2013 se obci naskytla možnost zakoupit dům čp. 16., který 
se nachází přímo v centru obce na návsi, a kde se hospoda se 
sálem nacházela již od roku 1870. Dům čp. 16 prošel ve 20. stol. 
mnoha přestavbami a donedávna zde byla provozovna autoservisu. 
Výhodným bylo i umístění budovy v centru obce u zastávky 
autobusu, což zajišťuje dobrou dostupnost i pro návštěvníky  
z okolí. V roce 2014 se obec rozhodla vypsat ve spolupráci s ČKA 
architektonickou soutěž na téma „rekonstrukce bývalé hospody 
se sálem v Máslovicích“. Vítězný návrh realizovaný návrh je 
založen na dispozičním schématu kříže, které dělí objekt na dva 
hlavní trakty. Trakt obslužný je situován směrem do dvora a trakt 
obsluhovaný bezprostředně přiléhá po celé své délce k návsi. 
Fasáda orientovaná do návsi propojuje francouzskými okny vnitřní 
prostory restaurace a společenského sálu s venkovní zahrádkou 
a centrem obce. Hlavní vstup do domu je řešen na ose objektu, 
směřuje z návsi do dvorku. Velké skládací dvoukřídlé dveře  
u vstupu z chodby do sálu a restaurace umožňují propojení těchto 

dvou prostorů v jeden celek. Prostor tak může být flexibilně 
využíván. Při rekonstrukci byly v možné míře zachovány původní 
historické zděné konstrukce. Stropy nad hospodou jsou nové  
z monolitického pohledového betonu. Prostor sálu byl ponechán 
otevřený do krovu. Krovy bylo potřeba vyměnit, byla však znovu 
použita původní přeskládaná krytina. Dům je možné vytápět 
výměníkem, který je umístěn v krbových kamnech v hospodě.  
V interiéru, který je řešen jednoduchými formami v duchu 
prostředí tradiční hospody, dominuje použití dřeva a světlých 
omítaných stěn. Architektonický koncept pracuje s jednoduchostí, 
čitelností prostorů a tvarů, a zároveň elegantně vnáší do 
centrálního prostoru návsi nové prvky jako francouzská okna. 
Realizace probíhala v období května 2017 až červena 2018. Objekt 
úspěšně slouží svému novému využití. Projekt byl zařazen mezi 
finalisty soutěže Grand Prix Obce Architektů 2018, získal také 
nominaci na Českou cenu za architekturu 2019 a zvítězil v soutěži 
Fasáda roku – v kategorii revitalizace, sanace, renovace.

Přihlašovatel: Obec Máslovice
Autor: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda
Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
Investor: Obec Máslovice
Dodavatel: KyraStav spol. s r.o.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 399,05 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2017–2018

Cena pro stavbu, kterou financuje obec  
nebo jeho příspěvkové organizace
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Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

47

Novostavba účelně řešeného školního areálu představuje významný stavební počin v oblasti modernizace školství nejenom v rámci 
obce, ale širšího okolí. Výstavba nové školní budovy je zde významným počinem pro soudržnost života v obci i okolí.

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

Výstavba nové budovy ZŠ ve Veleni byla realizována z důvodu 
potřeby navýšení kapacit původní školy a poskytnutí moderních 
výukových prostorů pro II. stupeň. Nová budova navýšila celkovou 
kapacitu školy na 290 žáků. Slouží dětem nejenom z Veleně, ale  
i ze sousedních obcí Mírovice, Sluhy a Brázdim. Výstavba probíhala 
ve dvou etapách od roku 2017. Při hloubení základů bylo  
zjištěno bohaté archeologické naleziště keltské osady. Byly 
objeveny základy chýší, úlomky hliněných nádob, vřetýnka  
a kostěné jehly. V první etapě byly realizovány učebny a hlavní 
vstup do budovy, druhá etapa zahrnující tělocvičnu byla dokončena 
v roce 2019. V nové dvoupodlažní budově je devět učeben pro 25 
žáků, šatny, jídelna s varnou a moderní prostorná tělocvična se 
zázemím. Projekt zahrnoval také realizaci venkovních sportovišť 
v areálu školy i parkovacích ploch a ploch zeleně před hlavním 
vstupem. Hlavní hmotu budovy tvoří tři propojená křídla. 

Konstrukční systém budovy je nosná zděná, zateplená konstrukce 
z porothermu v kombinaci s monolitickými stropy. Fasáda vstupní 
části kombinuje dřevěný obklad z lamel s omítanými stěnami 
a velkými prosklenými okny. Střechy školní budovy jsou kryté 
vegetační zelení. Nosná konstrukce tělocvičny je z monolitických 
betonových prvků založených na pilotách a se zastřešením  
z lepených dřevěných vazníků, s prosklenými bočními stěnami. 
Plášť tělocvičny je řešen z typových fasádních sendvičových panelů 
s izolační výplní v kombinaci šedé a modré barvy. Tělocvična slouží 
nejenom potřebám školní výuky, ale i pro sportovní a kulturní 
akce v obci a okolí. Celá budova je řešena bezbariérově. Celkové 
náklady této stavební akce dosáhly 84,7 mil. bez DPH, 70 % 
nákladů pokryly dotace Ministerstva financí z programu „Podpora 
rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst“, zbylá 
část byla financována z rozpočtu obce.

Přihlašovatel: HSF System a.s.
Autor: Bursík Holding, a.s.
Projektant: Miroslav Vajtr
Investor: Obec Veleň
Dodavatel: HSF System a.s.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 3 557 m2

Investice: veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2017–2019
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Průkazy energetické náročnosti budov
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

tepelná izolace minerální vata tl. 150 mm

zdivo nosné obvodové - plynosilikátové tvárnice P4 - 500, tl. 250 mm
pevnost v tlaku 4,2 N/mm2, neprůzvučnost 47 dB

zdivo nosné - plynosilikátové tvárnice P4 - 500, tl. 200 mm
požární odolnost min. REI 120 min, pevnost v tlaku 2,8 N/mm2

zdivo nenosné - plynosilikátové tvárnice P2 - 500,  tl. 200 mm
pevnost v tlaku 2,8 N/mm2, neprůzvučnost 43 dB

zdivo příček - plynosilikátové tvárnice P2 -  tl. 150, 100, 75 mm
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Tabulka překladů

Ozn.

PŘ01

PŘ02

PŘ03
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PŘ05

PŘ06

PŘ07

PŘ08

PŘ08

PŘ09

PŘ09

PŘ09

PŘ10

PŘ011

Popis

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží
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plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží
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plynosilikátový překlad s výztuží

plynosilikátový překlad s výztuží

Počet
[ks]

21

11

22

4

2

2

30

3

8

1

1

1

1

1

Délka
[mm]

1 300

1 300

1 750

2 250

2 500

1 500

1 300

1 300

1 250

1 150

1 200

1 250

1 500

3 000

Šířka
[mm]

200

150

125

125

125

125

125

100

100

100

100

100

100

150

Výška
[mm]

250

250

125

125

125

125

125

250

250

250

250

250

250

125

Poznámky

Nástěnný hydrant

přenosný hasící přístroj

nástěnný hydrant

podlahová vpusť

pojistková skříň

sprchový box

VYSVĚTLIVKY:

RP

SB
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Domov seniorů - nový ubytovací pavilon,  
Nové Strašecí

51

Stavba je další důležitou realizací Středočeského kraje v rozvoji a modernizaci sociálních služeb, poskytující pobytovou sociální 
službu se zvláštním režimem v oblasti péče o klienty se známkami demence a jiných zdravotních problémů. Projekt rovněž vytvořil 
několik nových pracovních míst.

Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho 
příspěvkové organizace

Domov seniorů Nové Strašecí je specifický poskytováním 
dvou typů sociálních služeb - domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem. Domov seniorů Nové Strašecí spolupracuje 
dlouhodobě v rámci mezinárodní spolupráce s Domovem St. 
Bilhildis v partnerském regionu Středočeského kraje Porýní 
– Falc. Výsledkem této spolupráce je speciální koncept SET 
– sebeudržovací terapie, která je jedním z nových způsobů 
managementu nefarmakologických terapeutických přístupů  
v péči o nemocné demencí. Tato metoda umožňuje omezit 
progresi onemocnění a zachovat po určitou dobu soběstačnost 
i dobrou kvalitu života postiženého člověka. Koncept SET je 
akreditován německou Alzheimerovou společností, v ČR je 
přizpůsoben našim podmínkám. Významným faktorem této 
metody je práce vybavování si „pozitivních“ a „negativních“ 
vzpomínek a optimální účast na denním životě. Nový pavilon 
„Domov Oáza“ poskytuje ubytovací a zdravotní služby osobám 
trpícím Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí, vaskulární 
demencí a jinými formami demence, či jinými zdravotními 
potížemi vyžadujícími stálý dohled jinou osobou. Pavilon je 
specifický tím, že poskytuje péči pacientům, kteří se potýkají 
vážným omezením duševních aktivit, ale jsou mnohdy pohybově 
schopní. Koncept projektu výstavby nového pavilonu vznikal v úzké 
spolupráci projektanta a ředitelky Domova seniorů Nové Strašecí 
PhDr. Mgr. Miluše Jůnové, MHA.

Objekt je navržen jako samostatně stojící jednopatrová budova  
o dvou provozních částech – prostory klientů a prostory provozní, 
na kterou navazuje společenský prostor otevřené pergoly pro 
cca 20 osob. Zahrnuje 11 dvoulůžkových pokojů pro max. 22 
klientů, jídelnu sloužící i jako společenská místnost, ordinace, 
kanceláře pro přímou péči, provozní zázemí pro cca 10 pracovníků 
pracujících ve směnách a technické prostory. Nový pavilon „Domov 
Oáza“ navazuje na „reminiscenční zahradu“, kde klienti mohou 
procházet objekty upomínající je na vzpomínky z běžného života. 
Tato zahrada je jediným, unikátním léčebným prostorem tohoto 
typu v ČR, je rovněž autorsky chráněná. Byla vytvořena speciálně 
pro Domov seniorů v Novém Strašecí, na základě vlastních návrhů 
realizovaných ve spolupráci se Střední školou služeb a řemesel na 
Stochově a Odborným učilištěm ve Vrapících u Kladna, za finanční 
podpory Středočeského kraje. 

Stavba započala v roce 2018 a byla dokončena, včetně instalace 
vybavení v květnu 2019. Pavilon je od svého zprovoznění plně 
kapacitně obsazen. Výstavba tohoto objektu rovněž umožnila vznik 
nových cca 10 pracovních míst. Projekt byl ze 40% financován  
z prostředků zřizovatele, Středočeského kraje, a z 60 % z Projektu 
ISPROFIN – program investice reprodukce majetku MPSV ČR – 
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Přihlašovatel: Domov seniorů Nové Strašecí
Autor: Jaroslav Satranský, Miluše Jůnová
Projektant: Jaroslav Satranský
Investor: Středočeský kraj
Dodavatel: INVES SALES, spol. s r.o.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 690,89 m2

Investice: veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2018–2019
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Jaroslav Satranský
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Autorizovaný inženýr pro Pozemní stavby

Projekty, inženýrink, technické dozory
Koordinátor BOZP na staveništi
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Os2

St3

St1

velkoplošné poplastované plechové panely ................. 1 mm
latě/kontralatě 60x40 mm ............................................ 80 mm
pojistná hydroizolační membrána ..........................................
OSB desky .................................................................. 18 mm
dřevěný sbíjený vazník .................................................

netkaná geotextilie  ....................................................... 1 mm
minerální vata λD = 0,039 W/m2K............................... 300 mm
parozábrana PE folie  ................................................. 0,3 mm
SDK podhled RED  ..................................................... 15 mm

betonová mazanina
CP 350 s Kari sítí 1x6/100x100 .................................. 80 mm
folie PE ................................................................................
EPS S 100 λD = 0,035 W/m2K .................................. 120 mm
protiradonová izolace ................................................... 4 mm
hydroizolace .............................................................. 3,5 mm
základová betonová deska
C 8/10 se sítí Kari 1x8/150x150  ............................... 150 mm
štěrkopískový podsyp ............................................... 150 mm
rostlý terén

St2

P1

Os1

Os2

silikátová omítka ............................................................. 3 mm
lepící malta ..................................................................... 2 mm
minerální vata
s kolmým vláknem λD = 0,039 W/m2K .......................... 150 mm
lepící malta ...................................................................... 2 mm
plynosilikátové tvárnice ................................................ 250 mm
vnitřní omítka s perlinkou  ............................................... 5 mm

netkaná geotextilie  ........................................................ 1 mm
minerální vata λD = 0,039 W/m2K................................ 300 mm
parozábrana PE folie  .................................................. 0,3 mm
vzduchová mezera ..................................................... 200 mm
zavěšený minerální podhled ......................................... 10 mm

St3

Os3

silikátová omítka .............................................................. 3 mm
lepící malta ...................................................................... 2 mm
XPS λD = 0,034 W/m2K ............................................... 120 mm
lepící malta ....................................................................... 2 mm
plynosilikátové tvárnice ................................................ 250 mm
vnitřní omítka s perlinkou  ............................................... 5 mm

silikátová omítka ............................................................. 3 mm
lepící malta ..................................................................... 2 mm
XPS λD = 0,034 W/m2K ............................................... 120 mm
lepící malta ..................................................................... 2 mm
duté betonové tvárnice
vyplněné betonem C20/25, výztuž V12 ...................... 300 mm

Os4
SDK RED ...................................................................... 15 mm
parozábrana PE folie  ................................................... 0,3 mm
minerální vata λD = 0,039 W/m2K ................................. 300 mm
netkaná geotextilie ......................................................................

betonová  dlažba 500x500x80 mm .............................. 80 mm
ložní vrstva štěrkodrť fr. 2-4 mm/ 4-8 mm .................... 30 mm
štěrkodrť fr. 8-16 mm .................................................. 100 mm
navezená zemina zhutněná

P2

betonová zámková dlažba - pochozí plocha
betonová  dlažba 200x100x60 mm .............................. 60 mm
ložní vrstva štěrkodrť fr. 2-4 mm/ 4-8 mm .................... 40 mm
štěrkodrť fr. 8-16 mm .................................................. 150 mm
geotextilie 300g/m2 ......................................................... 2 mm
zhutnělý stávající terén

P3

betonová zámková dlažba - pojezdová plocha
betonová  dlažba 200x100x80 mm .............................. 80 mm
ložní vrstva štěrkodrť fr. 2-4 mm/ 4-8 mm .................... 30 mm
štěrkodrť fr. 8-16 mm .................................................. 100 mm
štěrkodrť fr. 16-32 mm ................................................ 200 mm
geotextilie 300g/m2 ......................................................... 2 mm
zhutnělý stávající terén

P4

Os5

silikátová omítka ............................................................. 3 mm
lepící malta ..................................................................... 2 mm
minerální vata
s podélným vláknem λD = 0,039 W/m2K ........................ 150 mm
lepící malta ...................................................................... 2 mm
OSB desky .................................................................... 18 mm
latě 60x40  .................................................................... 40 mm
sbíjený dřevěný vazník

ŘEZ A1 - A1´

ŘEZ A2 - A2´
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Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty

55

Rekonstrukce mostu je příkladnou ukázkou postupu obnovy technické kulturní památky, která tak nadále slouží svému původnímu 
využití dopravní komunikace.

Cena za dopravní infrastrukturu  
- obnova technické památky

Kamenný, dvakrát zalomený most z lomového zdiva se nachází 
v místní části Kamenné Mosty, v obci Žleby, přemosťuje říčku 
Hostačovku (pravobřežní přítok Doubravy) a Zehubský potok, 
převádí zde silnici III/33736. Most je o třech obloucích, zaklenutý 
valenými klenbami. Po obou stranách vozovky jsou cca 1 m vysoké 
masivní kamenné zídky, kryté nakoso kladenými cihlami. Most 
je doložený v r. 1702, je však zřejmě staršího původu, mohl být 
součástí cesty do kláštera Vilémov nebo částí rybniční hráze v 
místě přelivu v 16. stol. Celý most, včetně parapetních zdí kleneb 
a křídel byl v roce 1991 opatřen betonovým torkretem. V roce 2001 
byl most prohlášen za kulturní památku. Ani ze zásypů a ze zbytků 
dřeva při nynější obnově se nepodařilo upřesnění data vzniku 
mostu.

Cílem rekonstrukce mostu, která vyplynula ze zjištěných závad, 
bylo zachovat most v původním vzhledu a technologii výstavby dle 
původních pracovních postupů. Zjištěné závady měly významný 
vliv na únosnost mostu, bezpečnost pro veřejné využívání mostu 
a životnost stavby. Diagnostický průzkum potvrdil možnost 
hospodárné opravy mostu pro jeho další používání. V roce 
2015 započala příprava projektu obnovy a realizace stavby, pod 
dohledem Národního památkového ústavu – územního odborného 

pracoviště středních Čech. Kompletní rekonstrukce mostu 
zahrnovala celkovou sanaci mostu zajišťující jeho dlouhodobou 
stabilitu a odolnost, opravu spodní stavby a výstavbu nového 
mostního svršku, upravení stávajících šířkových poměrů na 
mostě, zpevnění koryta pod mostem a v okolí a čištění od nánosů. 
Nejprve bylo odstraněno stávající betonové opevnění spodní 
stavby a líc zdiva byl šetrně mechanicky očištěn tak, aby byla 
odstraněna torkretová omítka a současně nedošlo k významnému 
poškození zdiva. V rámci opravy bylo provedeno kompletní 
snesení mostního svršku, obnažení rubu kleneb a čelních zdí, 
hloubkové přespárování zdiva, příp. dozdění, a zřízení nových 
zásypů a vozovky na mostě. Přezdění částí původních konstrukcí 
bylo řešeno tak, že nová konstrukce svým tvarem a uspořádáním 
odpovídá konstrukci původní. Veškeré zdivo nosných konstrukcí 
bylo prováděno na vápennou maltu. Byla provedena hydroizolace 
mostu a systému odvodnění rubu opěr a kleneb. Odvodnění 
mostu bylo řešeno podélným a příčným spádem vozovky, voda 
je svedena do prostupů odvodnění nad klenbami, případně na 
předpolí mostu. Rekonstrukce byla dokončena v roce 2018. Stavba 
byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury.

Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Marek Pelant, Jan Šesták, Jiří Schindler
Projektant: Michal Drahorád
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 210,70 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2017–2018

ZHOTOVITEL:

AUTORSKÝ DOZOR:

OBJEDNATEL STAVBY :

TECHNICKÝ DOZOR:

Razítko:

Razítko:

Středočeského kraje p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5   IČ: 000 66 001

Krajská správa a údržba silnic

ALFA 88, s.r.o.
Nezvalova 288
293 01 Mladá Boleslav

VPÚ DECO Praha, a.s.
Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6

STRABAG a.s. 
Dopravní stavitelství

Na Bělidle 198/21
Dir. TC, Oblast Mosty

150 00 Praha 5     IČ: 6083 8744

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska

IČ: 2470 2897

IČ: 6019 3280

Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska
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Výstavba dopravního terminálu Kolín
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Stavba představuje komplexní modernizaci nejvýznamnějšího uzlu veřejné dopravy ve městě zahrnující několik úseků veřejných 
prostranství a dopravních staveb. Architektonické řešení je založeno na jednoduchosti a střídmosti hmot a materiálového  
a barevného řešení. Provozní řešení klade maximální důraz na přehlednost a účelnost.

Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru

Předmětem stavby byla modernizace autobusového nádraží  
a navazujícího veřejného prostoru u kolínského vlakového nádraží. 
Veřejný prostor a dopravní řešení již delší čas nevyhovovalo 
současným požadavkům na provoz i vzhled této provozně vytížené 
lokality. Cílem projektu bylo objektem autobusového terminálu 
architektonicky navázat na funkcionalistickou budovu hlavního 
kolínského nádraží, zjednodušit přestupy z vlaků na autobusy 
městské a regionální dopravy a zjednodušit orientaci v prostoru. 
Stavba byla zahájena na jaře roku 2017, dokončena byla na podzim 
roku 2018. Realizaci projektu předcházely opravy vodovodního  
a kanalizačního řadu financované městem Kolín a opravy sítí 
plynu. Projekt zahrnoval provedení bouracích prací, odstranění 
nevhodné výsadby zeleně, realizaci nových zpevněných ploch 
a komunikací autobusového nádraží, úpravy ulic Rorejcova, 
Pod Hroby, Dukelských Hrdinů, budování odstavné plochy pro 
autobusy, parkoviště K+R a SŽDC, zastřešení nádražního prostoru, 
realizaci veřejného osvětlení, informačního, parkovacího  

a kamerového systému, dále realizaci sadových úprav a mobiliářů. 
Předsunutí elegantní jednoduché betonové střešní konstrukce 
autobusového terminálu, nesené subtilními ocelovými sloupy 
umožňuje přestup suchou nohou z vlaku. V prostoru nádraží 
jsou použity obvyklý materiály - především beton a žulový 
kámen. Prostor vizuálně sjednocuje dlažba ze žulových desek 
u autobusového terminálu. Na předprostor nádraží navazuje 
parkovací pruh pro krátkodobé zastavení kiss and ride  
a parkoviště s kapacitou cca 104 míst. Součástí projektu jsou 
také nové plochy zeleně a instalace městského mobiliáře, který 
materiálovým řešením (převážně beton a tahokov) doplňuje 
celkový architektonický koncept založený na použití tradičních 
a účelných materiálů. Na parkoviště navazuje projekt cyklověže 
– úschovny jízdních kol. Projekt „Modernizace přestupního 
terminálu v Kolíně“ byl spolufinancován Evropskou unií  
z programu IROP. Na tento projekt nyní navazuje rekonstrukce 
budovy vlakového nádraží. 

Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Autor: BRAK architects - Petr Brožek
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Investor: Město Kolín
Dodavatel: STRABAG a.s.

Kategorie: novostavba, rekonstrukce
Zastavěná plocha: 18 333 m2

Investice: veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2017–2018
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Rodinný dům v Radimovicích

63

Projekt rodinného domu v Radimovicích prezentuje použití moderních technologií inteligentního bydlení.

Dům je součástí obytné zástavby rodinných domů, mezi kterými  
se výrazně odlišuje svoji hmotou a barevným řešením fasády  
s obkladem z černého plechu, které bylo inspirováno 
architekturou Nového Zélandu. Projekt byl autory koncipován 
„na míru“ majitelům - manželský pár s odrostlými dětmi. Jak 
uvádí architekti, dům tedy nemá žádné dětské pokoje, jednoduchá 
dispozice má sloužit pohodlnému bydlení, být místem, kde se 
setkávají rodiny. Prostoru dominuje hlavní obytná místnost 
propojená s kuchyní. Tato část je prosklenými stěnami otevřena  
na terasu a do okolní zahrady a je tak svoji fasádou v kontrastu  
s plochami tmavé fasády z plechu. Elegantně řešený interiér, kde 
převládají světlé plochy podlah a stěn v kombinaci s chromovými 
prvky, je tak v kontrastu k tmavé barvě fasády v exteriéru. Vnější 
stěny domu jsou ze zateplených pórobetonových tvárnic. Dům 
splňuje podmínky energetické náročnosti budov třídy A. Dům 

využívá rekuperace s vlastním tepelným čerpadlem s reverzním 
chodem. Vytápění je zajištěno druhotným tepelným čerpadlem 
vzduch/voda s integrovaným zásobníkem TUV a doplněno krbovou 
vložkou, jako lokálním zdrojem tepla, a el. topnou patronou  
v teplovodním žebříku. Na domě jsou solární panely, které dobíjejí 
baterie, a to včetně možnosti nabíjení elektroauta. Příprava teplé 
vody, vytápění a chlazení jsou zajišťovány pomocí tepelného 
čerpadla. Teplovodní otopná soustava je dvoutrubková s nuceným 
oběhem vody a nízkoteplotním spádem pro mokrý systém 
podlahového vytápění. Větrání je z většiny nucené s rekuperací  
tepla pomocí protiproudého výměníku a bez vlhčení. V letním 
období je v části objektu využíván chladící výkon tepelného 
čerpadla. Rozvody TUV jsou bez cirkulace. Celý dům je řízený 
systémem inteligentní domácnosti od firmy Inell. Budova má 
téměř nulovou spotřebu energie.

Přihlašovatel: Alžběta Vrabcová
Autor: Alžběta Vrabcová, Michal Kunc
Projektant: Michal Kunc, Jan P. Vlček
Investor: soukromá osoba
Dodavatel: Formic construction s.r.o.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 272 m2

Investice: soukromé prostředky
Realizace: 2018

Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky  
rodinného domu
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Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun
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Projekt komplexní modernizace této MŠ je příkladnou ukázkou rehabilitace dosud funkční školské stavby v sídlištní zástavbě  
z 60. let. 20. stol. ve vlastnictví obce. Projekt je významným rozšířením služeb v oblasti školské vybavenosti města Beroun.

Zvláštní cena za modernizaci školského objektu

Budova mateřské školky z 1968, se nachází na Velkém sídlišti 
v Berouně. Pravděpodobně byla vyprojektována v tehdejším 
Krajském projektovém ústavu v Praze. V loňském roce školka 
oslavila 50 let svého trvání. V době svého vzniku byla stavba 
typologicky zajímavá svoji pavlačovou dispozicí, kdy se do 
jednotlivých tříd vstupovalo z pavlače. Fasády doplňoval tehdy 
typický prvek dekorativní tvárnice a vlnitý plech. Školu tvoří tři 
budovy propojené zastřešenými chodníky. Ve dvou patrech je 
umístěno sedm tříd, každá se samostatným vchodem  
a s nezbytným provozním zázemím. Kuchyň v provozní budově 
slouží nejenom potřebám MŠ, ale i pro jednu z berounských 
základních škol, zdravotní školu, dětský domov i pro veřejnost. 
Stejně tak zdejší prádelna poskytuje služby pro školku i pro 
veřejnost.

Zřizovatel, město Beroun, dlouhodobě podporuje modernizaci 
technického stavu všech objektů, které slouží školství. V roce 2014 
započal projekt „MŠ Beroun – Inovace a legrace“ financovaný 
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cílem 
projektu bylo v šesti mateřských školkách ve městě, mezi které 
patří i MŠ Pod Homolkou, prostřednictvím nových moderních 
technologií rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí 
cestou přirozené výchovy a tím položit základy celoživotního 

vzdělávání. Součástí projektu bylo vybavení mateřských školek 
didaktickými pomůckami, vybavení zahrad školek herními prvky, 
vybudování dopravních hřišť v areálech jednotlivých školek. V roce 
2017 město přistoupilo k technologicko-stavební modernizaci 
objektu spočívající v rekonstrukci technických instalací topení, 
elektroinstalace, vodoinstalace. V další fázi proběhl, s využitím 
dotačních prostředků z OP životní prostředí (Státní fond životního 
prostředí) na zateplování objektů s cílem snížit ekonomickou 
náročnost provozu a vytápění školních prostorů, projekt zateplení 
objektu, výměny výplní otvorů, dozateplení plochých střech  
a realizace systému nuceného větrání s využitím odpadního tepla. 
Na oknech na jižní straně fasády byly dle energetického posudku 
instalovány venkovní žaluzi na elektrické ovládání. Původní terasy 
na jižní straně objektů byly přeměněny na téměř celoročně 
využívané zimní zahrady. Původní zastřešení ochozů na severní 
straně byly nahrazeno drátosklem. V současnosti probíhá příprava 
realizace Projektu environmentální zahrady (kvetoucí louky  
s hmyzími domečky, živé vrbové stavby, pískoviště s tzv. kutišti, 
záhony s bylinkami, pocitové chodníčky, valy, tunely, pobytová plata 
apod, v prostoru rozsáhlé školní zahrady. Celková rekonstrukce 
MŠ trvala velmi krátce (červen – září 2018) a to díky velmi dobré 
koordinaci a spolupráci Města Beroun, projektantů, dodavatelské 
firmy a ředitelky Mgr. Jitky Haklové a zaměstnanců školky.

Přihlašovatel: Město Beroun
Autor: Martin Gazda
Projektant: SPECTA, s.r.o.
Investor: Město Beroun
Dodavatel: OTISTAV, s.r.o.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 1 400 m2

Investice: veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2017–2018
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 Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou
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Projekt formou „design - build“ je příkladnou ukázkou způsobu výuky architektury a stavitelství. Prezentuje dobrou spolupráci 
vysoké školy, obce a investora a je příkladem pro další projekty tohoto druhu.

Skupina devíti studentů z FA ČVUT v Praze, Ústav navrhování II, 
Ateliéru Hlaváček - Čeněk, měla možnost realizovat dle vlastního 
návrhu, vypracovaného v rámci semestrální práce, drobnou 
stavbu stožáru s vyhlídkou. Zadáním pedagogů pro studentskou 
školní práci byl “iniciační bod”, prvotní stavební počin v místě 
zanedbaného místa, které v budoucnu developer plánuje změnit 
na rezidenční park. 

Vedoucí ústavu Dalibor Hlaváček k této práci uvádí: 
„Prostřednictvím těchto projektů se snažíme předat studentům to 
nejdůležitější – vášeň pro architekturu, ale i smysl pro konstrukci, 
materiál a detail. Poprvé zažijí ten jedinečný pocit, zhmotnění návrhu 
do skutečné stavby“. 

Konkrétní podobu malé stavby měli studenti vymyslet, a vlastními 
silami ji zrealizovat. Na počátku stáli individuální návrhy studentů, 
následně poté navrhli koncept, který finalizovali. Projekt po 
konzultacích se statiky dopracovali do výrobní dokumentace 
a vlastními silami realizovali. Projekt se nachází v lokalitě Na 
Cihelce, na místě, kde má být vystavěn rezidenční park. Zde se  
od konce 19. století těžila hlína pro zdejší cihelnu „A. Dvořák  
a K. Fischer“, která byla předním dodavatelem staveb 
továrenských komínů. 

Tyto historické souvislosti inspirovaly autorku návrhu vyhlídkového 
stožáru Kristýnu Rejskovou: „Chtěla jsem vytvořit něco, s čím se 
člověk bude moct v parku identifikovat. Stožár tak nese vlajku jako 
symbol, tvarem se vztahuje k ostatním libčickým komínům a svou 
konstrukcí odkazuje na cihlářskou historii.“ 

Konstrukční systém stožáru tak odkazuje na cihelnou vazbu. 
Celková výška stavby včetně vlajkové části je 7,9 m. Nosnou 
konstrukci tvoří ocelové vnitřní schodiště a vnější dřevěná 
konstrukce z modřínových BSH hranolů a příčlí. Konstrukce 
je kotvená do betonového základu. Stavbu finančně zajistila 
spol. Skanska Reality a. s., dřevěné konstrukce byly dodány ve 
spolupráci s VOŠ a SPŠ ve Volyni. Projekt vznikl ve spolupráci 
s městem Libčice na Vltavou. Projekt je zdokumentován na 
stránkách https://libovelibcice.cz/ . Studenti tak měli v rámci 
výuky ojedinělou možnost podílet se bezprostředně od vlastního 
návrhu stavby na přípravném procesu projednávání stavby, 
přípravy staveniště, zajištění dodávek a finální realizace. Rovněž 
se tak seznámili s formou týmové projektové práce a komunikace, 
která je nezbytná pro povolání architektů a projektantů. 

Přihlašovatel: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L. Lenčéšová, J. Sedlická, S. Tesková, K. Vicherek, A. Vopařilová
Projektant: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze
Investor: Skanska Reality, a.s.
Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 2,5 m2

Investice: soukromé prostředky
Realizace: 2019

Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce 
architektury
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Dům „U Zlaté štiky“ v Kolíně

75

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se rozhodl udělit projektu zvláštní cenu za podnikatelský záměr, jehož klíčovým kritériem byla  
a je příkladná snaha obnovit kulturní památku do původní podoby budoucím generacím.

Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Dům čp. 7 se nachází na Karlově náměstí, v městské památkové 
rezervaci v Kolíně. Gotické jádro domu lze datovat do doby 
založení města ve 3. čtvrtině 13. století, dům tak patří mezi 
nejstarší a nejcennější měšťanské domy města. Majitelé domu 
jsou doložení v historických pramenech již od roku 1368. V 18. 
stol. zde byla zřízena poštovní stanice s hostincem a ubytováním, 
původní název „U zlaté štiky“ se změnil na „Císařská pošta“. 
Pobývali zde i významné osobnosti – císař Josef II., Ferdinand 
V., A. V. Suvorov, nebo H. Ch. Andersen. V 18. stol. dům zachvátil 
požár, gotické jádro však zůstalo zachováno. Dům byl po té 
přestavěn stavitelem Josefem Jedličkou. V 1. pol. 19. století prošel 
dům dalšími úpravami. Pošta byla zrušena v roce 1850. V roce 
1958 byl dům zapsán na seznam kulturních památek.  
V 60. letech při rekonstrukci byly zjištěny statické závady, v roce 
1985 musela být patra domu pro havarijní stav vyklizena. Statické 
zajištění objektu bylo provedeno na začátku 90. let. V roce 1997 
dům zakoupil současný vlastník s cílem památku obnovit. Vlastík 
zahájil v roce 2002 postupnou obnovu objektu pod dohledem 

Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště 
středních Čech, která trvala po etapách až do roku 2018. Práce 
zahrnovaly statické zajištění, opravy balkónů, zdí ve dvoře, 
obnovu kleneb, obnovu chybějících stropních konstrukcí, krovu 
a dřevěných konstrukcí, repase, výrobu oken a výplní balkónů, 
repase a obnovu historických schodišť, chodeb a pasáže domu, 
restaurování části podloubí domu, konzervace a restaurování 
historických omítkových a barevných vrstev v interiéru domu, 
opravu historických kamenných dělících parcelních zdí ve dvoře  
a obnovu fasády. V maximální možné míře byly aplikovány tradiční 
materiály a technologie. V interiéru jsou dochované cenné barokní 
výmalby. Fasáda domu pochází z konce sedmnáctého století, 
výzdoba byla upravována ještě v raném rokoku.

Obnova byla financována jak z vlastních zdrojů vlastníka, tak  
i s podporou dotačních programů na rekonstrukci a zachování 
kulturních památek z programů Středočeského kraje  
a Ministerstva kultury.

Přihlašovatel: Stavba roku střední Čechy, Kolín, Jan Dufek, ASYS IJD, spol. s r.o.
Autor: Jan Dufek, Miroslav Hujer, Dorota Havlíková, Miloš Gavenda
Projektant: Miroslav Hujer, Zdeněk Žiško
Investor: ASYS IJD, spol. s r.o.
Dodavatel: ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 797 m2

Investice: soukromé a dotační prostředky
Realizace: 2016–2018

stav před rekonstrukcí
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Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy  
ZŠ Průhonice

79

Přihlašovatel: Obec Průhonice
Autor: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Investor: Obec Průhonice
Dodavatel: EKIS spol. s r.o.

Kategorie: rekonstrukce, dostavba
Zastavěná plocha: 1 352 m2

Investice: soukromé, veřejné a dotační prostředky
Realizace: 2017–2019

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě

Zvláštní cena Pražské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků ocenila několik věcí. V prvé řadě využití v podstatě 
typové halové konstrukce s velkým volným prostorem. Montovaná hala z tenkostěnných ocelových prvků s viditelnými obloukovými 
vazníky je nejen estetická, ale vzhledem k nízké spotřebě oceli i ekologická. Nápadité je rovněž řešení společného zázemí, 
umožňující provoz staré a nové tělocvičny současně nebo odděleně.

Předmětem projektu modernizace ZŠ Průhonice byla realizace 
přístavby moderní tělocvičny, rekonstrukce stávající tělocvičny, 
rozšíření šatnového bloku, stavební úpravy atletického oválu  
a realizace přeložek sítí splaškové a dešťové kanalizace. Potřeba 
těchto úprav vyvstala z navýšení kapacity základní školy z 360 
na 594 žáků, zároveň bylo cílem poskytnout moderní sportovní 
zázemí obyvatelům obce a okolí. 

Stávající základní škola je dílem architektů manželů 
Machoninových z 2. pol. 20. stol. Pavilonový areál však 
prošel v průběhu let několika stavebními úpravami. Snahou 
architektonického řešení bylo doplnit areál jednoduchou hmotou 
tělocvičny, která bude navazovat na tvarosloví stávající budovy 
školy, hmotové řešení přizpůsobit měřítku stávající školy, sjednotit 
celkový výraz areálu a zároveň vyřešit v areálu provozní vazby 
a využití ploch. Zastupitelstvo obce rozhodlo o rekonstrukci 
stávajících prostor a výstavbě nové tělocvičny. Limitujícím 
faktorem bylo zadání investičního záměru. Z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto o ekonomicky výhodném řešení nové tělocvičny jako 
jednopodlažní, jednolodní montované ocelové konstrukce.
Ve výběrovém řízení na stavbu jednopodlažní, jednolodní 
montované ocelové konstrukce, v červenci 2017 byla vybrána 
společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. jako 

generální dodavatel a dodavatel ocelové konstrukce společnost 
LLENTAB, jejíž systémy umožňují konstrukci hal až do řádu 
desítek metrů bez potřeby vnitřních podpěrných pilířů. Výstavba 
nové haly byla zahájena v říjnu 2017, celý areál byl dokončen na 
začátku roku 2019. Konstrukční ocelový systém haly je navržen 
z montovaných tenkostěnných ohýbaných profilů se zastřešením 
systémovými střešními vazníky rovněž z těchto profilů. 

Hrací plocha nové tělocvičny 20x40 m a výškou 9 m může 
sloužit pro basketbal, volejbal, tenis, sálovou kopanou atd., 
prostorové kapacity tak umožňují i pořádání sportovních soutěží 
s kapacitou pro 70 diváků. Obě tělocvičny – stará i nová jsou 
dispozičně propojené, což umožňuje konání turnajů a dalších 
akcí. Multifunkční prostor je však možné i oddělit pomocí 
přestavitelných akustických příček.

Celkové náklady této stavební akce dosáhly 53,1 mil. včetně 
DPH, přičemž 70 % nákladů pokryly dotace Ministerstvu financí 
z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství“, zbylá část byla financována obcí 
ze svého rozpočtu a s podporou sponzorského daru ve výši  
4 milionů korun.
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Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly

83

Přihlašovatel: Město Úvaly
Autor: Peter Lacko, Filip Tittelbach, Michal Šiška
Projektant: A.LT Architekti
Investor: Město Úvaly
Dodavatel: SATES ČECHY s.r.o.

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 14 400 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2017–2018

Náměstí Arnošta z Pardubic představuje historický střed a hlavní 
veřejné prostranství obce přesto, že se nachází na jejím okraji.  
Na náměstí navazuje Husova ulice, která protíná železniční trať  
a navazuje dále na historickou cestu – dnes ulice Pražská. 
Náměstí prošlo dlouhodobým vývojem od prostoru venkovského 
charakteru až po novodobé úpravy se zpevněnými plochami. 
V roce 2008 byl představen návrh regenerace tohoto prostoru. 
Následovala příprava projektu a po té projednávání se 
Středočeským krajem, který je zde vlastníkem hlavní dopravní 
komunikace vedoucí v tomto prostoru. Středočeský kraj schválil 
svoji finanční na účast rekonstrukci komunikací na Náměstí 
Arnošta z Pardubic a Husovy ulice. Ostatní plochy financovalo 
město. Stavba probíhala od října 2017 do října 2018. Nejprve 
proběhla rekonstrukce náměstí a po té, po etapách, rekonstrukce 
Husovy ulice. Jak popisují autoři: „Původní dlažba, rozebraná při její 
rekonstrukci, byla nahrazena novou ctětínskou žulou a znovu použita 
v místech parkování a pojezdu aut po ploše náměstí. Ostatní plochy 

náměstí jsou dlážděné šedožlutou sumrakovskou žulou v různých 
stupních hrubosti a skladebného vzoru podle převažujícího funkčního 
využití. Plocha je členěna liniemi žulových kostek, naznačující hranice 
parcel a trasy vjezdů. Původní zanedbané stromy jsou nahrazeny 
novými platany, lípami a trvalkovými záhony.“ Nutným bylo nahradit 
poškozené vzrostlé stromy.

Projekt řešil dosavadní problémy prostoru - nejasné prostorové 
vymezení, nedostatečnou regulaci automobilového provozu, 
kapacity parkovacích stání, nevhodné záplaty zpevněných ploch, 
nedostatečné osvětlení, nekoncepční rozmístění zeleně  
v kritickém stavu a chybějící nebo špatný městský mobiliář. 
Autoři se snažili vyhnout se monumentalizaci veřejného prostou 
a naopak prostor uzpůsobit každodennímu životu města. Projekt 
si kladl za cíl iniciovat zde další rozvoj města a zlepšit prostor 
každodenního pobytu uživatelů tohoto prostoru.
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Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok v Sazené
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Přihlašovatel: TOP CON SERVIS s.r.o.
Autor: Matěj Mikšovský
Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatel: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství

Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 300 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2018

Barokní čtyřobloukový kamenný most z pískovcového zdiva,  
se sochami sv. Jana Nepomuckého a Ukřižováním, pochází  
z 18. stol., některé prameny ho datují až do 16. století. Most se 
nachází se v centru obce Sazená nad Červeným neboli Bakovským 
potokem a převádí silniční dopravu na silnici III/24032. Most prošel 
rozsáhlou přestavbou kolem roku 1757, tehdy byl osazen šesti 
barokními sochami zřejmě od Ignáce Františka Platznera - sochy 
sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa s Ježíškem, sv. Kateřiny,  
sv. Klimenta, ukřižování Ježíše Krista (kalvárie) a sv. Jana 
Nepomuckého. Do současnosti se zachovalo pouze sousoší 
Kalvárie a sv. Jana Nepomuckého (originály jsou uloženy  
v městském muzeu ve Velvarech, na mostě se nacházejí jejich 
kopie). Od roku 1958 je most zapsán na seznam kulturních 
památek. V 80. letech 20. století byl povrch mostu stabilizován 
stříkaným betonem vyztuženým kari sítěmi. Poslední stavební 
práce byly na mostě provedeny v roce 2014, v rámci odstranění 
povodňových škod, kdy byl torkret na spodní stavbě částečně 
odstraněn, pilíře ve 2. poli byly opatřeny kamenným záhozem. 
Cílem této rekonstrukce mostu, která probíhala pod dohledem 
Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště 
středních Čech, byla oprava jeho nevyhovujícího stavebního 
stavu a prodloužení životnosti této významné památky. Projekt 
rekonstrukce musel respektovat technické požadavky stanovené 

objednatelem a zároveň v maximální možné míře zohlednit 
historickou hodnotu mostu. Kloknerovým ústavem ČVUT  
v Praze byl zpracován průzkum stavby, který potvrdil, že most 
nemá významnější statické poruchy a může být renovován. 
Nejprve bylo z povrchu kamenného zdiva nutné odstranit veškerý 
zbývající torkret. Dále bylo nutné provést celkovou obnovu zdiva 
ledolamů, sanaci kamenného zdiva kleneb a pilířů, nízkotlakou 
injektáž za účelem bylo zpevnit narušené zdivo, hydroizolaci  
a odvodnění povrchu. Byla rovněž znovuvystavěna parapetní  
zeď a opatřena novou římsou z ostře pálených cihel, vzhledem  
k nízké výšce bylo potřeba doplnit zábradlí. Pod stávající vozovkou 
byla nalezena původní dlažba, s tím souvisel požadavek orgánu 
památkové péče na uvedení vozovky do historického stavu,  
na mostě je tedy proveden vozovkový kryt z kamenné žulové 
dlažby. Na mostě byly doplněny podstavce pro kamenné sochy  
v rozsahu dle fotodokumentace z první poloviny 20. století, která 
ještě zachycovala dnes již nedochované sochy. Most je vzácnou 
památkou a v Sazené před lety vznikla z iniciativy sazenského 
kronikáře Ing. Rudolfa Votruby petice za obnovu mostu.  
V současné době probíhá hledání v archivech a historických 
pramenech s cílem nalézt detailnější podobu zničených sousoší. 
Snahou obce Sazená je nyní nalézt investiční prostředky na 
doplnění replik zbývajících čtyř sousoší. 

stav před rekonstrukcí
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Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily, Pyšely
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Přihlašovatel: David architekti s.r.o.
Autor: Aleš David, Igor David
Projektant: David architekti s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Dodavatel: Rekosta Plus s.r.o.

Kategorie: rekonstrukce, dostavba
Zastavěná plocha: 178 m2

Investice: soukromé prostředky
Realizace: 2017–2018

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci funkcionalistické vily 
a novodobé přístavby. Požadavkem klienta bylo dostavět dům, 
zvětšit ho a přizpůsobit a dotvořit pro současný život, jak uvádí 
architekt. Na severní straně byl ubourán původní vstup se 
zádveřím a prodlužena hlavní část hmoty vily s novým tělesem 
schodiště. Dále byla přistavěna nová garáž částečně zapuštěná 
pod úrovní suterénu, její střecha je pochozí zelená a plynule 
přechází v terén. 

Dispozice vily jsou členěné do čtyř podlaží. V suterénu jsou garáže, 
technické zázemím domu a letní místnost s kuchyňkou. V přízemí 
je obývací pokoj, kuchyně s jídelnou a ložnice. První patro s pokoji 
a terasou slouží především hostům. Poslední ustupující podlaží 

je určeno prostorům pro oddych, s východem na střešní terasu. 
Na funkcionalistický duch stavby odkazují i prvky interiéru – např. 
zábradlí, svítidla, luxfery ve stěnách. 

V kontrastu k pravoúhlým formám vily byla navržena boční 
přístavba oblých tvarů, která slouží jako odpočinkový prostor 
s ložnicemi. Oblé tvary jsou promítnuty i do vnitřních prostorů 
přístavby. Nosná konstrukce této přístavby je z dřevěných hranolů, 
konečný tvar je vytvarován z biodesek a opláštěn prkny. Kontrast 
přístavby s původní stavbou vily byl zdůrazněn i řešením její fasády 
obkladem z hliníkových šablon Prefa. Kruhová okna přístavby 
otvírají výhled do zahrady.
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MŠ Všetaty – Přívory
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Přihlašovatel: Domesi, s.r.o.
Autor: Prodesi/Domesi, Klára Vratislavová, Pavel Horák
Projektant: Prodesi, v.o.s., Josef Tománek
Investor: Městys Všetaty
Dodavatel: Domesi, s.r.o.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 239,5 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2018–2019

Novostavba mateřské školy doplňuje areál stávající mateřské 
školy. Jednopodlažní dřevostavba je situována podél východní 
hranice pozemku směrem do ulice, západní fasáda je prosklenou 
stěnou otevřena směrem do velké školní zahrady. Autoři 
architektonicko-stavebního řešení kladli důraz na vzhled exteriéru 
i interiéru, účelnost a jednoduchost dispozičního řešení a na 
ekologii - s použitím trvale udržitelného materiálu dřeva. Hlavní 
vstup navádí od branky přes chodbu přímo do hlavní pobytové 
místnosti. Bezbariérová budova jednotřídky má jednoduchou 
přehlednou dispozici, kdy přes vstupní prostor a na navazující 
obslužné prostory se vchází do hlavní velké pobytové místnosti. 

Stavba je provedena z masivních dřevěných panelů Novatop, 
s fasádním obkladem z modřínu. Důraz na použití přírodních 
materiálů je kladen i v interiéru, jako podlahová krytina je použito 
přírodní linoleum marmoleum Forbo a dřevěný nábytek zn. Ton,  
v hlavní místnosti je dřevěný podhled. Důraz byl kladen dostatečné 
prosvětlení místností i na vizuální pojetí interiéru ve vztahu  
k dětskému vnímání (barevné tapety, řešení obkladů atd.), snížené 
parapety oken atd. Stejně tak návrh dbal na vizuální propojení 
pobytové místnosti s prostředím zahrady. Novostavba jednotřídky 
MŠ je důležitou stavbou v rozvoji veřejné školské vybavenosti  
v obci.
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Základní škola se sportovní halou Chýně
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Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Autor: Atelier CMJN, François Lepeytre, Gaël Brulé
Projektant: AED project, a.s., Aleš Marek, Petra Strnadová
Investor: Obec Chýně
Dodavatel: PKS stavby a.s.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 4 282 m2

Investice: veřejné prostředky
Realizace: 2016–2018

Stavba nové školy se nachází v jižní části obce, v sousedství 
zástavby rodinných domů. Potřeba výstavby nové školy vycházela  
z nedostostatečných kapacit stávajících školských prostorů  
- Chýně je nejrychleji rostoucí obcí v České republice. J Cílem 
projektu nové školy pro 1. a 2. stupeň, s kapacitou cca 544 žáků, 
bylo vybudování prostoru, který bude sloužit nejen výuce, ale  
i jako společenské a kulturní centrum obce a místo pro setkávání 
komunitních skupin. Obec se rozhodla pro výběr projektu 
prostřednictvím mezinárodní jednokolové architektonické soutěže, 
organizované Centrem pro středoevropskou architekturu. Vítězný 
návrh architektonické soutěže v roce 2015 byl oceněn pro své 
celkové urbanistické a architektonické řešení a s ohledem na 
ekologické aspekty. Následně v roce 2016 započala příprava 
projektové dokumentace, zahrnující náročnou koordinaci se 
zahraničním projektantem, dále příprava a výběrového řízení. 

Stavba byla zahájena v říjnu 2016 a v srpnu 2017 byla škola 
otevřena ve zkušebním provozu. Školní areál se skládá ze základní 
školy, tělocvičny, venkovních sportovišť, gastroprovozu s jídelnou  
a společenského sálu. Hmotově členité řešení několika dvou 
až čtyř podlažních objektů pracuje s propojováním prostoru 
exteriéru, kterému dominuje veřejný prostor piazzetty, odkud je 
hlavní vstup do areálu. Při ulici před piazzettou jsou navržena 
parkovací stání K+R. Stavba se svoji členitostí snaží reagovat 
na měřítko okolní zástavby rodinných domů. Interiéru dominuje 
použití světlého dřeva. Prostory interiéru jsou zejména v parteru 
maximálně prosklené směrem do patií, nebo zahrad a hřišť  
a umožňují flexibilitu využití. Venkovní prostory tak mohou sloužit  
i výuce, setkávání a akcím. Dominantou školního areálu je 
moderně řešená budova tělocvičny, která spolu se sportovištěm, 
slouží i veřejnosti a je rovněž místem společenských akcí v obci.
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Black Roofs, Vysoký Újezd
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Přihlašovatel: GETBERG real estate s.r.o.
Autor: Ján Strcula
Projektant: RM Projekt s.r.o.
Investor: GETBERG real estate s.r.o.
Dodavatel: GOOPAN BUILDING s.r.o.

Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 278,78 m2

Investice: dotační a soukromé prostředky
Realizace: 2018–2019

Developerský projekt rezidence Black Roofs prezentuje 
nízkoenergetické bydlení v komfortních rodinných domech 
nedaleko Prahy, v blízkosti ruzyňského letiště a golfového hřiště 
nejvyššího evropského standardu. Společnost GETBERG si 
klade za cíl spoluvytvářet prostředí v místě výstavby, při tvorbě 
projektů se věnuje i komunikaci s obcemi a obyvateli s cílem 
rozvoje a zlepšení prostředí. Projekt bungalowů nabízí systém 
inteligentního bydlení. Domy jsou pasivní dřevostavbou splňující 
podmínky energetické náročnosti budov třídy kategorie A. Domy 
jsou vybavené podlahovým vytápěním z teplo-elektrické folie, 
rekuperačním výměníkem tepla s možností instalace HEPA filtru 
a tepelným čerpadlem pro centrální vytápění domu. Na střeše 
jsou instalovány fotovoltaické panely. Ventilaci prostřednictvím 
rekuperace automaticky řídí čidla CO₂ v místnostech. U domů 
je také příprava pro nabíjecí stanici elektrického vozidla. Domy 
jsou vybavené systémem inteligentního hlasového ovládání 
prostřednictvím virtuální asistentky Alexa nebo Siri. Vstupy 

do domu jsou ovládané klíčenkou s čipem, kterým je možné 
ovládat nastavení prostředí domu. Objekty mají nainstalovanou 
technologii smart domu, umožňující ovládání domácnost hlasem, 
nebo pomoci touch panelů a přes aplikaci. Uživatelům je tak 
umožněno nastavit si hudbu, nebo světlo, které bude po vstupu 
do domu automaticky spuštěno. Osvětlení je možné ovládat 
pomocí pohybových čidel. Součástí technologického vybavení 
je také meteostanice, prostřednictvím které lze regulovat např. 
předokenní žaluzie, topení a zavlažování zahrady. Přes mobilní 
aplikaci je také možné kontrolovat stav bezpečnostního systému. 
Architektonické řešení je založeno na jednoduchém, přehledném 
dispozičním konceptu dvojdomů a propojení interiéru s exterierém 
terasy a zahrady přes prosklenou fasádu. V komfortně vybaveném 
a barevně sladěném interiéru dominuje světlé dřevo na podlahách 
a odstíny krémové a pískové barvy. Domy tak poskytují svým 
uživatelům příjemné a technologicky komfortní bydlení  
a významně šetří náklady na provoz.
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Přehled staveb
www.stavbaroku.cz

1.   Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ 
 Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

11.  Dům „U Zlaté štiky“ v Kolíně
 Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

2.   Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany 
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 
 Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

12.  Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice
 Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

3.    Hospoda se sálem v Máslovicích
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019
 Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo jeho příspěvkové organizace

13.  Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty
 Cena za dopravní infrastrukturu - obnova technické památky

4.  Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic, Úvaly 14.  Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily, Pyšely

5.  Domov seniorů - nový ubytovací pavilon, Nové Strašecí
 Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace

15.  Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun
 Zvláštní cena za modernizaci školského objektu

6.  Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok v Sazené 16.  Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou
 Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce architektury

7.  Výstavba dopravního terminálu Kolín
 Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru 17.  MŠ Všetaty – Přívory

8.  Sportovní hala Dolní Břežany
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019
 Cena za architektonické a stavební řešení

18.  Základní škola se sportovní halou Chýně

9.  Corso Pod Lipami, Řevnice
 Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019
 Cena za nejlepší investiční záměr

19.  DOB Centrum Dobřichovice
 Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019
 Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

10.  Rodinný dům v Radimovicích
 Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky rodinného domu 20.  Black Roofs, Vysoký Újezd
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