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Úvodem
Foreword

Stavebnictví v České republice patří, podobně jako ve většině
ekonomicky vyspělých zemích, mezi hlavní národohospodářská odvětví.
Mění prostředí, ve kterém žijeme, a ovlivňuje náš život, naší pohodu
a spokojenost. Reaguje na hospodářský rozvoj a musí se pružně
vyrovnat se změnou požadavků investorů.
Na jedné straně vytváří vhodné podmínky pro podnikání v dalších
hospodářských sektorech, na druhé straně je jejich významným
odběratelem. Představuje jednolitý proces mnoha navazujících
závislých, propojených a koordinovaných činností, vyžadujících
komplexní přístup. Zahrnuje celou škálu technických, ekonomických,
správních, projektových, inženýrských, výrobních, stavebních
a v neposlední řadě také organizačních činností, jejichž výsledkem
musí být po všech stránkách funkční stavba.
Stavba je charakteristická svým estetickým, sociálním i ekologickým,
dopadem. Musí být technicky dokonalá a současně reagovat na
společenské vztahy a formovat je. Na tom také je založena soutěž STAVBA ROKU, která je vypisována
na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla.

The construction industry in the Czech Republic is, like in most economically developed countries,
one of the major economic sectors. It transforms the environment in which we live and affects our lives,
our well-being, and the rate of satisfaction. It mirrors the economic environment and has to flexibly cope
with changing investors‘ requirements.
On the one hand, it creates suitable prerequisites for doing business in the rest of the economic sectors,
on the other hand, it is their regular customer. It is a coherent process involving many related, interconnected
and coordinated activities, demanding a comprehensive managerial approach. The resulting in all respects
fully functional construction project cannot do without a wide range of technical, economic, administrative,
design, engineering, manufacturing, building and last but not least, organizational activities.
Typically, the building makes a characteristic aesthetic, social and environmental impact. It proclaims its
ultimate technological sophistication while at the same time responding to social relationships, and even
shaping them. This is also the objective of the CONSTRUCTION OF THE YEAR competition, organized to
promote high-quality comprehensive construction work.
The CONSTRUCTION OF THE YEAR competition re-affirms the well-known fact that a quality construction calls
for close cooperation between the builder, architect and contractor and the responsible attitude of all parties
involved including blue-collar workers, and the suppliers of building materials.

Soutěž STAVBA ROKU potvrzuje známou skutečnost, že kvalitní stavba vyžaduje úzkou spolupráci stavebníka,
architekta a zhotovitele a zodpovědný přístup všech účastníků výstavby, řemesel, které se na ní podílí,
i dodavatelů stavebních materiálů.

From its very launch, the competition aims at promoting broad communication among the professional
and general public, and the Industry and Trade Ministry in its capacity as one of its founders also participates
in awarding its best industrial construction prizes.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je od samého počátku jedním z vypisovatelů této soutěže, jejíž cíl spočívá
především ve vytvoření vhodných podmínek pro širokou komunikaci v řadách odborné i laické veřejnosti.
Na soutěži se podílí také tím, že uděluje ocenění nejlepší průmyslové stavbě.

The 2019 CONSTRUCTION OF THE YEAR competition helps to highlight the gradual onset of digitalization
including the BIM method. Many entries have used the BIM method, which made it possible to speed up
and improve the process of preparing and implementing the construction projects with a cost-cutting effect,
the evidence of the progress in the task of putting BIM into practice, as entrusted to the Ministry of Industry
and Trade.

Soutěž STAVBA ROKU 2019 ukazuje rovněž postupné uplatňování digitalizace a metody BIM. Na řadě
z přihlášených staveb byla metoda BIM využita, což umožnilo urychlit a zkvalitnit postup přípravy a provádění
stavby a uspořilo náklady. To potvrzuje postupné plnění úkolu zavést BIM do praxe, kterým bylo pověřeno
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
V rámci výstavby se vzájemně střetávají různé zájmy, zejména zájmy soukromé se zájmy veřejnými. Proto
je třeba disponovat s odpovídajícími právními nástroji, které umožní tyto střety vhodným způsobem rychle
a efektivně řešit. Na tento požadavek reagovala vláda České republiky ve svém programovém prohlášení,
ve kterém konstatuje, že podpoří a zrychlí výstavbu v České republice a předloží rekodifikaci veřejného
stavebního práva, která povede ke zjednodušení a zkrácení přípravy staveb. V souladu s tím v současné době
probíhají práce na přípravě paragrafového znění nového stavebního zákona. Jsem přesvědčen, že nový stavební
zákon významným způsobem urychlí výstavbu.
Výsledky letošního ročníku soutěže STAVBA ROKU, stejně jako těch předchozích, prokazují um českých
architektů, stavebních inženýrů a dalších pracovníků podílejících se na výstavbě. Proto mi dovolte závěrem
poblahopřát všem, kteří se podíleli na návrhu a výstavbě oceněných staveb.

The construction process usually cannot avoid various clashes, notably those of private and public interests.
Therefore, appropriate legal instruments should be in place to facilitate their prompt and efficient resolution.
In this respect, the Government of the Czech Republic responded with a policy statement voicing its
commitment to support and accelerate construction in the Czech Republic through the Public Building Law
recodification believed to be conducive to streamlined and expedited building. Accordingly, work is currently
underway on the sectional wording of the new Building Act. I am convinced that the new Building Act will
significantly speed up the construction process.
The results of this year‘s CONSTRUCTION OF THE YEAR competition, as was the case in the past, acknowledge
the acumen of Czech architects, civil engineers, and other construction workers. Therefore, let me conclude
in congratulating all those who participated in the designing and construction of the award-winning projects.

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Minister of Industry and Trade

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr průmyslu a obchodu
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Úvodem
Foreword

Stavba roku každoročně představuje stavby, technologie a výrobky
a novou architekturu zrealizovanou v České republice. Prestiž soutěže
postupně přivedla přihlašovatele: investory, dodavatele i projektanty
k poznání, že sami provádí „první kolo“ hodnocení při rozhodnutí
o přihlášení jejich dokončené stavby k veřejnému posouzení. Pro
soutěž to znamená, že v ní posuzované stavby, a letos jich bylo 53
o 30% víc než loni, nesou vysokou kvalitu a skutečnou úroveň našeho
stavitelského umění. Proto se stalo nezbytností, letos poprvé, v procesu
hodnocení staveb navštívit všechny stavby. Porota procestovala během
tří týdnů 2690 km napříč všemi kraji České republiky. Potvrdilo se, že
fotografická ani výkresová dokumentace nedokážou často vystihnout,
jak stavba skutečně vypadá a co je její největší hodnotou, to lze
většinou posoudit až po prohlídce stavby. Na druhou stranu samotná
návštěva stavby neozřejmí ekonomický a investorský úspěch, význam
špičkových technologií, které byly při stavbě použity ani sociální dopad
pro konkrétní lokalitu, k tomu je potřeba předkládaná dokumentace
i diskuse s členy realizačního týmu stavby. Kvalita letošního ročníku
a snaha po tomto širším pojetí hodnocení se odrazila ve faktu, že bylo nakonec uděleno 17 nominací (o dvě více
než je tradiční) a 6 titulů (o jeden více). Komplexní hodnocení nominací a titulů, které provádí porota je náročný
proces, ve kterém mezi sebou soutěží různé typologické druhy staveb a různé velikosti staveb a právě soulad
všech výše naznačených posuzovaných hodnot je rozhodující pro její verdikt.
Každá stavba je výsledkem procesu optimalizace řady často protichůdných požadavků, kdy řešení
některých dosahuje nejvyšší kvality, a jiné jsou poznamenány jistými kompromisy. Sbor expertů složený
ze zástupců partnerských organizací proto hodnotí dílčí kritéria (řemeslné zpracování, použití metody BIM,
inženýrskotechnické řešení, typologické řešení, sociální či ekonomický aspekt stavby a podobně). Výsledky
tohoto hodnocení jsou podkladem pro zvláštní ceny, které jsou samostatně presentovány i v tomto katalogu.
Jinak je pojata: „Cena veřejnosti“, ve které sbírají po desetitisících hlasy „laiky“ stavby, snad nejvíce
za popularitu od cílové skupiny, pro kterou jsou realizovány.
Stalo se již tradicí, že Stavba roku v České republice je následována Zahraniční Stavbou roku určenou
pro stavby realizované v zahraničí: jako vývoz stavebních kapacit, nebo významných dodávek projektových,
materiálových nebo i investičních. Letos bylo přihlášeno 6 staveb, tři získali Nominaci a jedna Titul. Podobně
byly oceněny i Urbanistické Projekty roku, kterých bylo letos přihlášeno 8. Soutěž oceňuje zejména podrobná
urbanistická řešení (územní a krajinářské studie, regulační plány a zastavovací studie), které jsou nejlepší
přípravou pro tvorbu veřejného prostoru a předpokladem pro zkrácení a zjednodušení schvalovacího procesu
povolování staveb, jehož délka je tolik diskutována. Konečně nebo možná nejprve: Dobrou stavbu není možno
realizovat bez špičkových výrobků a technologií, a proto udělila Nadace ABF spolu se svými partnery i devět
Známek kvality Výrobek-Technologie pro stavebnictví a architekturu 2019.
Celá přehlídka, tak jak je zdokumentována v tomto katalogu je dokladem o stavbách z roku 2019 a poctou
a poděkováním jejich tvůrcům. Je i presentací široké podpory oboru stavebnictví a architektury od všech
partnerů, vyjádřené jejich zvláštními cenami i záštitami celé přehlídky. Věřím, že tento katalog spolu s širokou
mediální podporou v časopisech, na internetu a na veletrzích a výstavách pomůže přesvědčit nejširší veřejnost
o zajímavosti a významu všech profesí, které se na každé stavbě podílejí.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
a rady programu Stavba roku
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Each year, the Construction of the Year Competition presents buildings, technologies, products and the new
architecture as implemented in the Czech Republic. Considering the growing prestige of the Competition,
applicants including investors, contractors and designers gradually started to realize that they themselves
actually conduct the „first or preliminary round“ of the evaluation in deciding to submit their completed
projects for public scrutiny. For the Competition, this means that the entries under review, and this year there
have been 53 of them, i.e. 30% more than last year, are of ever-higher quality and truly meeting the prevailing
standard of our building art. Therefore, it has become a must for the Jury to visit all entries as part of the
evaluation process for the very first time this year. Within three weeks, the Jury covered 2690 km across all
regions of the Czech Republic in an exercise that confirmed the fact that the photographic documentation
including drawings often fails to convey what the building really looks like and what actually constitutes its
greatest assets, which can usually be established only through an in-situ inspection. On the other hand, the
visit itself would hardly reveal the economic success of the investment, the role of the applied cutting-edge
technologies and the project‘s social impact for a specific location which is the purpose of the submitted
documentation dossier, visuals as well as the discussion with the project‘s realization team. The overall good
quality of this year‘s event and the pursuit of this broader concept of evaluation, are reflected in the fact that
there have been 17 nominations (two more than the traditional number) and 6 projects (one more than usually)
have eventually won the titles. The complex evaluation of nominations and titles as carried out by the Jury
is a demanding process, in which diverse typological types and sizes of projects compete with each other,
and the very harmony of the above-mentioned array of assessed values is crucial for the Jury‘s verdict.
Each building is the result of a process of optimizing many often conflicting requirements, with some solutions
reaching the top quality, and others were marked with inevitable compromises involved. A panel of experts,
composed of representatives of partner organizations, therefore, evaluates partial criteria (craftsmanship,
the use of the BIM method, engineering solutions, typological solutions, social or economic aspects of the
project, etc.). Their evaluation results serve as the basis for special recognition awards, which are also
presented separately in the present Catalogue. Pursuant a different concept the projects vying for the „General
Public‘s Award“, receive on-line votes or ‘likes‘ from members of the general public in their dozens of thousands
mostly fuelled by their popularity among the target group for whom they have been realized in the first place.
It has already become a tradition that the Construction of the Year in the Czech Republic is followed by
the Construction of the Year Abroad held for projects carried out abroad: such as exports of construction
capacities or significant deliverables of design, materials or investment. This year, there have been 6 entries,
three of them have been nominated for the title and one has won it. Similarly, Urban Development Projects
of the Year have been acknowledged from among this year‘s nine submissions. The competition is intended
to highlight in particular detailed urban development solutions (territorial and landscape studies, regulatory
or detailed local and land use plans and studies), which are the best practice to create the public space as
well as a prerequisite for streamlining the building permit approval process, the excessive length of which
is much debated. Finally, or perhaps first of all: a good construction project is not feasible without the use of
cutting-edge building products and technologies, which inspired the ABF and its partners to award nine 2019
Architecture and Building Product-Technology Quality Marks.
The show, as documented in the present Catalogue, is a comprehensive presentation of 2019 construction
projects as well as a tribute and acknowledgment to their creators. It also highlights the broad support for the
sector of built environment and architecture from all its partners and stakeholders as expressed by their Special
Awards and patronage of the entire show. I believe that the present Catalogue, along with its wide reach media
support in magazines, on the Internet, at fairs and exhibitions will help and convince members of the general
public of how absorbing and meaningful all the professions involved in each construction project actually are.

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Chairman of the Board of the Architecture and Building Foundation
and the Construction of the Year Program Board
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Rada soutěže

Sbor expertů

Board of the Competition

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation
předseda rady soutěže | Chairman Board of the Competition

Team of Experts

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Mgr. Klára Zubíková
Ing. arch. Jiří Krejčík

CZ BIM
Ing. Petr Vaněk
Ing. Tomáš Minka

Ing. Petr Serafín
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministry of Industry and Trade

Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Tomáš Hábel
Ing. Jiří Grosz
Ing. Vladimír Pospíšil
Ing. Pavel Štěpán

Ministerstvo kultury ČR
Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Ing. Pavel Křeček
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized Engineenes and Technicians

Ing. Michael Smola, MBA
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic
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Státní fond rozvoje bydlení
Ing. Hana Pejpalová
Ing. Markéta Tučková

Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Ivo Vykydal
Ing. Karel Havlíček
Ing. Ladislav Kubíček

Asociace pro urbanismus a územní plánování
doc. Ing. arch. Petr Durdík, CSc.
Ing. arch. Petr Vávra
Ing. arch. Vladimír Mackovič

Časopis STAVITEL
PhDr. Jiří Kučera

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. arch. Romana Darmovzalová

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Ing. Dana Petrová
Ing. Tomáš Hábel
Ing. Terezie Vydrová, PhD.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. arch. Josef Morkus

Český svaz stavebních inženýrů
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Miloslav Mašek
Ing. Michal Smola, MBA

Českomoravský beton
Ing. Jan Veselý

Státní fond životního prostředí
Ing. Jakub Hrbek

Baumit
Ing. arch. Karel Kladívko
Paris Sideridis
Ing. Daniel Majer
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Odborná porota soutěže
Competition Jury

...Jako obvykle čekala porotu velmi rozmanitá skladba staveb, z toho některé typy zcela nově. Od mateřské
školy přes halu logistického centra k železnici, přehradě a čistírně odpadních vod. A taky k robotické kavárně.
Vedly administrativní budovy, těch bylo devět, zrovna tak jako staveb pro bydlení (kdyby k nim patřil i domov pro
seniory, tak by bydlení bylo nejvíc). Přihlásily se dvě hospody a dvě smuteční obřadní síně, dvě lávky pro pěší,
dva objekty pro rodinné bydlení, dvě stavby železniční. Pět školských budov. Kam ovšem zařadit ájurvédský
pavilon?
Složité je určovat, co byla novostavba a co rekonstrukce, protože některé stavby v sobě měly obojí,
ale obecně se dá říci, že novostaveb bylo 2x více než rekonstrukcí.
Přitom je jasné, že většina těch, kdo stavby do soutěže přihlašují, činí tak s vědomím, že pro ně to vskutku je ta
letošní stavba roku. A při prohlídkách je to patrné. Většina chce stavbu představit v nejlepším světle, to je také
důvod, proč porota vítá, aby při prezentaci stavby byli přítomni všichni tři z té základní trojice, oni se doplňují,
stejně jako korigují. Prohlédnout si stavbu na vlastní oči, nejen podle materiálů, které provázejí přihlášku,
je pro práci poroty zásadní.
Porota uznala, že letošní úroveň staveb byla velmi vysoká. Zkušenost s návštěvou všech 53 staveb je velmi
přínosná. Byť to bylo hodně namáhavé, rozhodně vrcholně zajímavé a pro upřesňování kritérií důležité.
Pětici titulů udržet nešlo, i tak je šest jen dolní hranice. Nebylo by však vhodné tituly devalvovat výraznějším
zvyšováním jejich počtu. Za 27 let existence soutěže se to letos stalo potřetí…
Z textu předsedkyně poroty.

Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana
Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství
Architecture and Building
Foundation

doc. Ing. Jan Pašek, Ph. D.
Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR
Association of Building
Entrepreneurs
of the Czech Republic

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
předsedkyně poroty | Chairwoman of the Jury
Národní galerie Praha
National Gallery Prague

Ing. Ladislav Vaněk

Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized
Engineenes and Technicians

... As usual, the Jury was to judge a truly diverse array of constructions, some types of which were completely
new, ranging from a kindergarten through a logistics centre hall to a railroad job, a dam and a waste-water
treatment plant or a robotic café. Office and residential buildings, nine each, were in the lead. If a home for
the elderly were also included, the housing would make up the largest single group. Two pubs and two funeral
ceremonial halls, two pedestrian bridges, two family houses, two railway constructions were entered as well
as five schools and an Ayurvedic pavilion, which was not easy to pin down, was it?
Similarly, it was difficult to tell a new build from a reconstruction, as in some projects both merged seamlessly,
but in general new builds outnumbered renovations two times.
Each entry, indeed, appeared to be the construction of the year in the eyes of those who submitted it, a fact
that became obvious during the tours. Most of them wished to present their buildings in the best light, that‘s
why the Jury appreciated the presence of all three involved parties (i.e. the investor, architect and contractor)
during in-situ inspections because they complemented as also corrected each other. Seeing buildings with
your own eyes, not merely through the materials accompanying
the application, is essential for the Jury‘s work.
The Jury acknowledged the high-quality standard of this year‘s entries. Though strenuous, the first-hand
experience of visiting all 53 entries, was very beneficial, interesting and crucial for refining the criteria.
Five title awards could not do this time around, even six were just the bottom line. However, it would not be
appropriate to devalue titles by significantly increasing their number. This is the third time it ever happened
in the 27- year existence of the Competition.
From the text by the Chairwoman of the Jury.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministry of Industry and Trade
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Vyhlášení nominací v Národním technickém muzeu v Praze
Nomination Event in National Technical Museum in Prague

9. 9. 2019
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Stavba roku 2019 v číslech

Tituly Stavba roku 2019

2019 Constructions of the Year in figures

Constructions of the Year 2019

Corso Pod Lipami, Řevnice

27 let celostátní prestižní soutěžní přehlídky

27th prestigious nationwide competition show

59 celkem přihlášených staveb

59 Entries in total

53 přihlášených staveb v České republice

53 Entries in the Czech Republic

13 staveb v hlavním městě Praze

13 Entries in the Capital City of Prague

7 staveb Královéhradecký kraj

7 Entries, Hradec Králové Region

7 staveb Středočeský kraj

7 Entries, Central Bohemian Region

modernizace stávajícího vzdělávacího
a výcvikového střediska

5 staveb Jihočeský kraj

5 Entries, South Bohemian Region

UPO Velké Poříčí - modernization
of the existing education and training centre

5 staveb Moravskoslezský kraj

5 Entries, Moravian-Silesian Region

4 stavby Plzeňský kraj

4 Entries, Pilsen Region

3 stavby Liberecký kraj

3 Entries, Liberec Region

2 stavby Jihomoravský kraj

2 Entries, South Moravian Region

2 stavby Pardubický kraj

2 Entries, Pardubice Region

2 stavby Zlínský kraj

2 Entries, Zlín Region

1 stavba Karlovarský kraj

1 Entry, Karlovy Vary Region

1 stavba Ústecký kraj

1 Entry, Ústecký Region

1 stavba Kraj Vysočina

1 Entry, Vysočina Region

6 přihlášených staveb zahraničních

6 Entries abroad

53 navštívených staveb porotou v roce 2019

53 Entries visited by the Jury in 2019

2 690 km najetých porotou při návštěvách staveb v roce 2019

2,690 km covered by the Jury during 2019 situ-visits

17 nominací na titul Stavba roku 2019

17 Nominations for 2019 Construction of the Year title

14 zvláštních cen v roce 2019

14 Special Awards in 2019

6 titulů Stavba roku 2019

6 2019 Construction of the Year titles

Pod Lipami Corso, Řevnice

Mateřská škola Nová Ruda,
Vratislavice nad Nisou
Nová Ruda Kindergarten, Vratislavice nad Nisou

UPO Velké Poříčí

Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, Počátky
Ayurvedic Pavilion, St. Catherine Resort, Počátky

DRN, Praha
DRN, Prague

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Nová vodní linka, Praha

Císařský Island Prague Central Sewage Treatment System (Csts)
General Reconstruction And Extension - New Water Line, Prague
24
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Stavba roku 2019

Construction of the Year 2019

UPO Velké Poříčí, modernizace stávajícího vzdělávacího
a výcvikového střediska / titul
UPO Velké Poříčí - modernization of the existing education
and training centre / Title
DRN, Praha / titul
DRN, Prague / Title
Zvláštní cena / Special Award
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Nová
vodní linka, Praha / titul
Císařský Island Prague Central Sewage Treatment System (CSTS),
General Reconstruction And Extension - New Water Line, Prague / Title
Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou / titul
Nová Ruda Kindergarten, Vratislavice nad Nisou / Title
Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, Počátky / titul
Ayurvedic Pavilion, St. Catherine Resort, Počátky / Title
Corso Pod Lipami, Řevnice / titul
Pod Lipami Corso, Řevnice / Title
AFI Karlín Butterfly, Praha / nominace / nominace
AFI Karlin Butterfly, Prague / Nominated
Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice / nominace
Solnice Restaurant and Brewery, České Budějovice / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
VD Šance, Převedení extrémních povodní, katastrální území obce
Ostravice, Staré Hamry, vodní tok Ostravice / nominace
Šance Dam - Extreme Floods Transfer, Ostravice, Staré Hamry
Municipality Cadastral Area, The Ostravice watercourse / Nominated
Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel,
Dolní Břežany / nominace
Archbishop‘s Chateau and Gardens Conversion to a Hotel, Dolní
Břežany/ Nominated
Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha / nominace
Hlávka Bridge Collector No. 8615 Construction Lot,
Prague / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
Modernizace trati Rokycany – Plzeň / nominace
Rokycany – Plzeň Railway Line Modernization / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
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Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec pod Sněžkou / nominace
Svatý Vavřinec (Saint Lawrence) Apartment Hotel,
Pec pod Sněžkou / Nominated
Centrála ČSOB – SHQ, Praha / nominace
ČSOB Headquarters - SHQ, Prague / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
Nízkoenergetické domy „Na Americe“, Mníšek u Liberce / nominace
„Na Americe„ Low-energy Houses, Mníšek u Liberce / Nominated
Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací
chodby, Praha / nominace
National Museum Historical Building Refurbishment complete
with connecting corridor construction, Prague / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště - Sv. Václav,
Písek / nominace
Footbridge over the Otava River, Hradiště - Sv. Václav,
Písek / Nominated
Zvláštní cena / Special Award
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času, Trutnov
Trutnov Leisure Centre Reconstruction and Extension
Zvláštní cena / Special Award
Vývojový areál Fryčovice, II.etapa
Fryčovice Development Area, Phase II
Zvláštní cena / Special Award
Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory
Dačice Hospital Conversion to a New Home For Seniors
Zvláštní cena / Special Award
Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové
Jan Gayer Parking House in Hradec Králové
Zvláštní cena / Special Award
Obnova Lobezského parku Plzeň
Lobezský Park Restoration, Pilsen
Zvláštní cena / Special Award
Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice
Na Stínadlech Indoor Ice Ring, Teplice
Zvláštní cena / Special Award

Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509,
Vrchpolí, Zbyslavice
No. 509, Vrchpolí, Zbyslavice Residential House
Reconstruction and Extension
Zvláštní cena / Special Award
Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově
Úsměv (Smile) Kindergarten New Build in Benešov
Administrativni Centrum PIANO, České Budějovice
PIANO Administrative Centre, Czech Budejovice
Polyfunkční centrum - AFI Vokovice
AFI Vokovice Polyfunctional Centre, Prague
Administrativní budova CITY ELEMENT
CITY ELEMENT Office Building, Prague
Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ
Veleň Elementary School Capacity Enlargement
and Class 6 to 9 Extension
Panattoni Park Cheb - DHL pro Esteé Lauder Companies
Panattoni Park Cheb - DHL for Esteé Lauder Companies
Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách
Multi-purpose Physical Education Facility in Brno - Žabovřesky
Smuteční obřadní síň Břeclav
Břeclav Funeral Ceremony Hall
Uzel Plzeň, 2.stavba, přestavba osobního nádraží, včetně mostů
Mikulášská
Pilsen Node, 2nd Construction Lot involving the reconstruction
of the passenger station including Mikulášská bridges
Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí Funeral Ceremony Hall
Rezidence Park Masarykova - I. Etapa, Liberec
Park Rezidence, Masarykova St. - I. Stage, Liberec
Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd
After-school Club with a Diner Extension to Plzeň – Újezd
Elementary School
L´ART Multifunkční centrum, Lanškroun
L´ART Multifunctional Centre, Lanškroun

Nová zkušebna exhalací Česana - JIH, Mladá Boleslav
Česana – South New Air Pollutants Testing Laboratory,
Mladá Boleslav1
CarTec Group, BMW Premium Selection a Motorrad - Dolní
oblast Vítkovice
CarTec Group - BMW Car
EDEN Rožnov pod Radhoštěm
EDEN, Rožnov pod Radhoštěm
Revitalizace budovy muzea východních Čech, Hradec Králové
East Bohemian Museum Premises Revitalization, Hradec Králové
Obnova a rehabilitace zámku v Písečném
Písečné Chateau Refurbishment and Rehabilitation
Nové byty Hostivař, Praha
New Apartments Hostivař, Prague
Budova odborné výuky SŠZaT Litomyšl
Vocational Training Building SŠZaT, Litomyšl
Rekonstrukce kina Biograf Český ráj, Jičín
Bohemian Paradise Cinema Reconstruction, Jičín
Hospoda se sálem v Máslovicích
Pub with a Hall in Máslovice
Rodinný dům Radimovice
Radimovice Family House
Cyberdog, Praha
Cyberdog, Prague
Výstavba administrativních budov Palmovka park, Praha
Palmovka Park Office Buildings Construction, Prague
Lávka přes řeku Lubinu v Příboře
Footbridge across the Lubina River in Příbor
Rezidence u Veleslavínského zámku, Praha
Residences near Veleslavin Castle, Prague
Kanceláře společnosti Deloitte, Praha
Deloitte Offices, Prague
Energeticky aktivní administrativní budova, Nové Město nad Metují
Energetically Active Office Building, Nové Město nad Metují
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CONSTRUCTION OF THE YEAR 2019

Titul
Stavba roku 2019
30

UPO Velké Poříčí
modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
31

Titul Stavba roku 2019

UPO Velké Poříčí

modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Construction of the Year 2019

UPO Velké Poříčí - modernization of the existing education and training centre

A

3

Přihlašovatel | Submitted by:

STYLBAU s.r.o., Hradec Králové | STYLBAU s.r.o., (Ltd.) Hradec Králové

09
1.08

01

1

C

11

1.07

1

02
B

ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Czech Republic - Fire Brigade of Hradec Králové Region, Hradec Králové

10
2

2

3

Investor | Investor:

07

1.05

B

Autor | Author:

1.06

15

1.03

Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich

06

05

Projekt | Design:

ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod | ATELIER TSUNAMI s.r.o., (Ltd.) Náchod

A

STYLBAU s.r.o., Hradec Králové | STYLBAU s.r.o., (Ltd.) Hradec Králové

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

750 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

8041,6 m

08

1.04
1.02

Dodavatel | Contractor:

03

04

1.01

C

M 1:150 │ 0

UPO VELKÉ POŘÍČÍ

1.01
1.02

ZÁDVEŘÍ
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1

1.03

VÝCVIKOVÝ PROSTOR OBJEKTU 1

1.04

SKLAD

1.05

VÝCVIKOVÁ PROSTOR OBJEKTU 2

1.06
1.07
1.08

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2
POLYGON STÍSNĚNÝCH PROSTOR

01
02
03

POLYGON STÍSNĚNÝCH PROSTOR - PŘÍČKOVÝ LABYRINT
POLYGON STÍSNĚNÝCH PROSTOR - POTRUBNÍ LABYRINT
VNITŘNÍ STĚNA, LEZECKÁ - ŽELEZOBETON

04
05
06

STUDNIČNÍ ŠACHTA
KOTEVNÍ DESKA, STROMOVÝ KMEN

07

VNITŘNÍ STĚNA, CVIČNÁ 2 - PŘEKLIŽKA (VČETNĚ ZÁPICHOVÉHO BAZÉNU HL. 400MM)

08

VNĚJŠÍ STĚNA, LEZECKÁ 1 (VÝCHODNÍ) - ŽELEZOBETON

09

VNĚJŠÍ STĚNA, LEZECKÁ 2 (ZÁPADNÍ) - ŽELEZOBETON

10
11
12
13
14
15

VNĚJŠÍ STĚNA, CVIČNÁ - PŘEKLIŽKA, PLECH

VNITŘNÍ STĚNA, CVIČNÁ - PŘEKLIŽKA

JEŘÁBOVÁ DRÁŽKA
VÝCVIKOVÁ STŘECHA OBJEKTU 1
VÝCVIKOVÝ KROV
VÝCVIKOVÁ STŘECHA OBJEKTU 2
PROSTOR PRO PÁDOVOU VĚŽ

7,5 M

PŮDORYS 1.NP

3

A

09

3

1

C

11

01

1

02

B

10

Doba výstavby | Construction period:

2

3

Investice | Investments: 	veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

2

07
B

2018–2019

06

03

05

04
A

Porota ocenila vytvoření unikátní cvičné stavby s potřebně komplikovanými částmi stavby, se zřetelem k vysoké
výtvarné hodnotě betonové konstrukce.
The Jury has acknowledged excellence in creating a unique training facility featuring all indispensable sophisticated
components, with regard to the high artistic value of the concrete structure.
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UPO VELKÉ POŘÍČÍ

M 1:500 │ 0

SITUACE

25 M

UPO VELKÉ POŘÍČÍ

C

M 1:150 │ 0

08

01
02
03

POLYGON STÍSNĚNÝCH PROSTOR - PŘÍČKOVÝ LABYRINT
POLYGON STÍSNĚNÝCH PROSTOR - POTRUBNÍ LABYRINT
VNITŘNÍ STĚNA, LEZECKÁ - ŽELEZOBETON

04
05
06

VNITŘNÍ STĚNA, CVIČNÁ - PŘEKLIŽKA

07

VNITŘNÍ STĚNA, CVIČNÁ 2 - PŘEKLIŽKA (VČETNĚ ZÁPICHOVÉHO BAZÉNU HL. 400MM)

08

VNĚJŠÍ STĚNA, LEZECKÁ 1 (VÝCHODNÍ) - ŽELEZOBETON

09

VNĚJŠÍ STĚNA, LEZECKÁ 2 (ZÁPADNÍ) - ŽELEZOBETON

10
11
12
13
14
15

JEŘÁBOVÁ DRÁŽKA
VÝCVIKOVÁ STŘECHA OBJEKTU 1
VÝCVIKOVÝ KROV
VÝCVIKOVÁ STŘECHA OBJEKTU 2
PROSTOR PRO PÁDOVOU VĚŽ

STUDNIČNÍ ŠACHTA
KOTEVNÍ DESKA, STROMOVÝ KMEN

VNĚJŠÍ STĚNA, CVIČNÁ - PŘEKLIŽKA, PLECH

7,5 M

PŮDORYS
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Jedná se o neobvyklou kombinaci železobetonového a ocelového skeletu, která
odpovídá nárokům na maximální univerzálnost nejen prostoru, ale i kotvení
komponentů či způsobů jištění. Veškeré konstrukce vnějších monolitických
konstrukcí a konstrukce polygonu v interiéru umožňující zatopení vodou a jsou
realizovány z vodostavného betonu v pohledové kvalitě.
Zhotovením monolitů dvou věží – lezecké stěny a polygonu vznikla unikátní
socha, kterou později pohltilo opláštění fasádou a lezeckou stěnou v interiéru.
Dispozičně se objekt skládá ze vzájemně propojených prostorů horizontální
a vertikální haly.
Horizontální hala plní funkci univerzálního výcvikového prostoru s možností
vjezdu hasičské techniky. Objekt jako celek je tedy navržen tak, aby maximum
vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Stavební konstrukce
jsou maximálně přizpůsobeny účelu stavby, tak aby umožňovaly univerzální
jištění, případně dodatečné kotvení cvičebních komponentů.
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It is an unusual combination of reinforced concrete and steel skeleton, which
meets the requirements for maximum versatility not only of space but also
anchoring components or climber’s belaying methods. All external monolithic,
│0
well as interior polygon structures, are made of waterproofM 1:150
fair-faced
UPO VELKÉas
POŘÍČÍ
concrete to withstand flooding with water.

7,5 M

ŘEZY A

The monoliths of two towers – that of the climbing wall and the polygon
gave rise to a unique statue, which later vanished in the façade cladding
and climbing wall finish in the interior.
In terms of its layout, the structure consists of interconnected spaces
of horizontal and vertical halls.
The horizontal hall serves as a universal training area with fire-fighting
vehicular access. The building as a whole is designed so that the maximum
internal and external areas serve to training activities. Building structures
are fully adapted to the purpose of the facility, to allow for universal safety
or if need be, additional anchoring of exercise components.
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Titul
Stavba roku 2019
36

DRN,
Praha
37

Titul Stavba roku 2019

DRN, Praha

Construction of the Year 2019

DRN, Prague

Cena primátora hlavního města Prahy | str. 118

Přihlašovatel | Submitted by:

Hinton, a.s. | Hinton, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

SEBRE, a.s. | SEBER, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Stanislav Fiala

Projekt | Design:

Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
Fiala + Nemec s.r.o . (Ltd.); NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Hinton, a.s. | Hinton, a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba a rekonstrukce | New Build and Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

2 200 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

70 585 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2012–2018

Porota ocenila vytvoření výrazně zelené administrativní budovy v centru Prahy, se zřetelem k ojedinělému
propojení starého a nového v jednom celku.
The Jury has recognized a distinctly green office building situated in the centre of Prague with regard
to the unique reconciliation of the old and the new in one unit.
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7. PATRO

39

SEVERNÍ POHLED

STŘEŠNÍ TERASA

JIŽNÍ DVORNÍ POHLED

Novostavba tvoří nároží a její hmota spojuje Palác Dunaj z roku 1930
s barokním palácem v Mikulandské. Obrys budovy sleduje uliční čáru
a na výškové rozdíly sousedů reaguje ustupujícími patry, lemovanými
balkóny se zelení a výtvarnou mříží. Významným městotvorným prvkem
je pasáž a přístupný dvůr.

The new build forms a corner section connecting the Danube Palace from 1930
with a Baroque palace in Mikulandská St. Its contour follows the street line
and responds to the height differences of its neighbours with receding floors,
balconies lined with greenery and artistic grilles. The passage and accessible
courtyard constitute an important city-forming element.

Prolínání barokního světa s moderním, propojení starého a nového, to jsou
motivy, které prostupují celým objektem. Najdeme je na hlavních stavebních
konstrukcích i na drobných prvcích interiéru. Do pohledové železobetonové
konstrukce jsou vkládány různé prvky, například původní cihly, prejzy, kameny
a staré trámy. Do povrchu jsou otlačeny kmeny stromů, lana a různé druhy
bednění. Beton je různě probarvený.

The intertwining Baroque and modern world, reconciling the old and the new
are motifs that permeate the whole project. We can find them in the main
building structures as well as in minor interior elements. Various materials,
such as original bricks, convex tiles, stones and old beams, are inserted into
the exposed reinforced concrete structure. Tree trunks, ropes and various
types of shuttering are pressed into its surface. The concrete is differently
coloured.

Na uliční prostor navazují dvě obchodní podlaží obchodních prostor a suterén
pod dvorem. Horní patra jsou kancelářská, střecha slouží jako terasa s pečlivě
udělanou zahradou. Budova svou zelení na fasádě i na střeše výrazně přispívá
k osvěžení této oblasti hustého kamenného města.
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The street space is linked with two floors of retail space and the basement
below the yard. The upper floors serve as offices, the roof offers a terrace with
a carefully made garden. The building, with its greenery on its facade and roof,
significantly contributes to refreshing this dense stone city.

41

Titul
Stavba roku 2019
42

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
etapa 0001 - Nová vodní linka, Praha
43

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
na Císařském ostrově

Titul Stavba roku 2019
Construction of the Year 2019

Nová vodní linka, Praha

Císařský Island Prague Central Sewage Treatment System (CSTS)
General Reconstruction And Extension - New Water Line, Prague
Přihlašovatel | Submitted by:

SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
SMP CZ, a.s.(Inc.), CSTS Prague Association leading member

Investor | Investor:

Hlavní město Praha | Capital City of Prague

Projekt | Design:

Sweco Hydroprojekt a.s. | Sweco Hydroprojekt a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor: 	Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International,
WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s)
CSTS Prague Association - SMP CZ a.s.(Inc.), HOCHTIEF CZ a.s. (Inc.),
SUEZ International, WTE Wassertechnik GmbH,
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAGUE v.o.s. (General Partnership)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

64 132 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

520 720 m3

Investice | Investments: 	veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds
Doba výstavby | Construction period:

2015–2018

Porota ocenila vytvoření technicky a prostorově náročné stavby, dokonale odpovídající technologickým požadavkům
se zřetelem k environmentálním požadavkům.
The Jury has recognized a demanding structure in terms of its technical and spatial solution in perfect compliance
with both technological and environment-friendly requirements.
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Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá. Moderní architektonickourbanistické řešení areálu, a jeho jednotlivých technologických celků, přispěje
ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé je uplatnění kontejmentu
biologické linky, kdy za povodní je celý objekt hermeticky uzavřen a zaplaven.
Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čistírny odpadních
vod s chemickým srážením fosforu tak, aby bylo možné splnit emisní limity pro
citlivé oblasti. Zakrytí umožňuje plnou integraci objektu do okolního prostředí
Trojské kotliny. Biologický proces odstraňování dusíku je založen na 3 stupňové
kaskádě nitrifikace a denitrifikace.
Stavba je situována na Císařském ostrově v Praze 6 – Bubenči a je plně
integrována do okolního prostředí zelení a cyklostezkou.
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The new wastewater treatment plant is designed to be fully covered.
The modern architectural and urban design of the complex and its
individual technological units will contribute to the Vltava river water quality
improvement. The use of the biological line containment, when in the event
of floods the whole utility is hermetically sealed and flooded, is unique
worldwide.
The project solves the construction of a new mechanical-biological wastewater
treatment plant with chemical precipitation of phosphorus to meet emission
limits for sensitive areas. The covering allows the full integration of the
infrastructure into the surrounding Troja basin. The biological nitrogen removal
process is based on a 3-step nitrification and denitrification cascade.
The utility is situated on the Císařský island in Prague 6 - Bubeneč and is fully
integrated into the surrounding greenery complete with a cycle path.
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Titul
Stavba roku 2019
48

Mateřská škola Nová Ruda,
Vratislavice nad Nisou
49

Mateřská škola Nová Ruda,
Vratislavice nad Nisou

Titul Stavba roku 2019
Construction of the Year 2019

Nová Ruda Kindergarten, Vratislavice nad Nisou

Přihlašovatel | Submitted by:

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Liberec - Vratislavice nad Nisou City District

Investor | Investor:

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Liberec - Vratislavice nad Nisou City District

Autor | Author:

Petr Stolín, Alena Mičeková

Projekt | Design:

CUBE LOVE s.r.o. | CUBE LOVE s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

BREX spol. s r.o. | BREX spol. s r.o. (Ltd.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

915 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

3 050 m3

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds
Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Porota ocenila vytvoření podnětného, netradičního prostoru pro rozvoj dětí, se zřetelem k použitým
stavebním materiálům.
The Jury has acknowledged excellence in creating a stimulating, unconventional space to foster the child’s
development with regard to the building materials used.
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Objekt školky je navržen jako zděná stavba s fasádou z hladkého sklolaminátu
vynesenou na dřevěném roštu. Celý objekt dále objímá ocelová konstrukce
s pochozími rošty a druhou vrstvou z laminátu trapézového. Tento koncept
transparentnosti celý objem ozvláštňuje a vytváří tak pocit bezpečí ve vlastním
světě, s možností nahlédnout do světa vnějšího. Vnější provětrávaná fasáda má
obklad z plochých sklolaminátových desek čiré barvy. Jako jemný závoj objímá
všechny prostory vnitřního světa školky a nahrazuje zároveň plot. Při pohledu
z venku plášť nechává tušit dvě štíhlé hmoty obou oddělení, které jsou v zadní
části propojeny společnými prostory. Tyto základní objemy vytvářejí mezi sebou
příjemný a chráněný prostor vnitřního atria a spojitých vnějších teras.
Záměrem bylo děti naučit vnímat architekturu prostoru v rozličných formách,
které jsou zapsané do celé její kompozice. Celý dům je zároveň jedna velká
prolézačka.
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The kindergarten is designed as a brick building with a facade made of smooth
fiberglass suspended on a wooden grate. The whole building is also clasped
in a steel structure with walkable gratings and the second layer of trapezoidal
laminate. This concept of transparency makes the whole volume special,
providing a sense of security in one‘s own world, with the opportunity to look
into the outside world. The ventilated exterior facade has a lining made of clear
fiberglass sheets. As a gentle veil, it embraces all the spaces of the inner
world of the kindergarten replacing the fence. When viewed from the outside,
the shell lets us suspect two slender masses of both rooms, which are
connected in the rear with common spaces. These basic volumes create
a pleasant and secure space between the inner atrium and continuous
external terraces.
The intention was to teach children to perceive the architecture of space
in its variety of forms as featured throughout the entire composition.
The whole house is also one big climbing frame.
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Titul
Stavba roku 2019
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Ájurvédský pavilon,
Resort Svatá Kateřina, Počátky
55

Ájurvédský pavilon,
Resort Svatá Kateřina, Počátky

Titul Stavba roku 2019
Construction of the Year 2019

Ayurvedic Pavilion, St. Catherine Resort, Počátky

Přihlašovatel | Submitted by:

ŠÉM, a.s. | ŠÉM, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

ŠÉM, a.s. | ŠÉM, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Jakub Tejkl

Projekt | Design:

Jakub Tejkl

Dodavatel | Contractor:

ŠÉM, a.s. | ŠÉM, a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

1 537 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

8 676,5 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Porota ocenila vytvoření ojedinělé plně relaxační stavby se zřetelem
k citlivé kombinaci přírodních materiálů s novodobou technologií.
The Jury has recognized a unique truly relaxing facility with regard
to its sensitive combining natural materials with modern technology.
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V hlubokých lesích, pod korunami stromů, v mlází a mechu, se rozprostírají
pole žulových kamenů rozmanitých tvarů a velikostí. Tato lokální danost byla
s pokorou využita pro založení stavby. Na místě byla vytýčena modulová síť
pro rozmístění 89 monolitických kamenů tak, aby jejich vrcholy vytvořily ve
zvlněném terénu rovinu. Na poli kamenů povstává dřevěný pavilon. Nosný
skelet pavilonu je složen ze svislých křížových sloupů a vodorovných překladů.
Kompozice křížového sloupu a překladu tvoří vnitřní řád stavby, v němž je každý
interval skeletové konstrukce svým vlastním středem. Motiv středu akcentují
dva centrální prostory - otevřené atrium a sál s bazénem. Vnější obvod stavby
tvoří galerie, která poskytuje vizuální kontakt s okolní krajinou.
Tři strany pavilonu nabízejí tři odlišné scenérie – výhled do otevřené krajiny,
blízkost lesa a uzavřenou meditační zahradu. Předěl mezi interiérem
a exteriérem změkčuje textilní drapérie. Celá stavba (prostor, konstrukce
a materiál) tak umocňuje účinky áyurvédské medicíny a vytváří oázu klidu,
meditace a odpočinku.
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In deep forests, under the canopies of trees, in coppice and moss, there are
fields of granite stones of various shapes and sizes. This particular local
specificity was humbly exploited for building foundations. A modular grid
was set up on the site for the placement of 89 monolithic stones so that their
peaks would form a plain in the undulating terrain. On the field of stones,
there rises a wooden pavilion. The supporting frame of the pavilion consists
of vertical cross columns and horizontal lintels. The composition of the cross
column and the lintel form the internal order of the structure, in which each
frame structure interval forms its own centre. The centre theme is further
accentuated with two central spaces - an open atrium and a hall with
a swimming pool. The outer perimeter of the building is encircled with
a gallery that provides a visual link with the surrounding landscape.
The three sides of the pavilion offer three different vistas - a view of the open
countryside, the proximity of the forest and a closed meditation garden.
A textile curtain softens the interior and exterior dividing line. The entire house
(including its space, structure and materials) thus enhances the effects of
Ayurvedic medicine and creates an oasis of peace, meditation and relaxation.
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Titul
Stavba roku 2019
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Corso Pod Lipami,
Řevnice
61

Titul Stavba roku 2019

Corso Pod Lipami,
Řevnice

Construction of the Year 2019

Pod Lipami Corso, Řevnice

Přihlašovatel | Submitted by:

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. | EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

2Q spol. s r.o. | 2Q spol. s r.o. (Ltd.)

Autor | Author: 	Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
	Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková /
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o. (Ltd.)
Projekt | Design:

DELTAPLAN spol. s r.o. | DELTAPLAN spol. s r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Subterra a.s. | Subterra a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba a rekonstrukce | New Build and Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

1 410 m2

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2016-2018

Porota ocenila vytvoření skupiny přívětivých bytových domů se zajímavě koncipovanými komerčními plochami
se zřetelem k urbanistickému řešení.
The Jury has acknowledged the excellence of a group of friendly apartment buildings complete with interestingly
conceived commercial areas with regard to its urban design.
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Celý koncept projektu je založený na propojení města a přírody, starého
a nového, jedinečnosti místa, spojení tradice náměstí a modernosti. Každý
dům představuje vlastní individualitu, má svůj vlastní tvar koruny – střechy,
svoji odlišnou funkci v parteru. Společně pak tvoří pevné a nerozbitné
seskupení.

The concept of the project strives to reconcile the city and nature, the old and
the new, the tradition of the square with the modernity while highlighting the
uniqueness of the place. Each house proclaims its individuality, has its shape
of the roof - its crown, and its different function in the parterre. Together they
constitute a solid and coherent grouping within the city:

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.

Crouching under linden trees the (Cecilia) house with a sloping roof
and a grocery store
Playful (Otýlie) house with a round roof and a cosmetic parlour
Revolving (Rudolf) house with a rehabilitation department
Rich and glazed (Sylvie) House with co-working spaces
(Otakar) house at the lesser square with a bar
and the refurbished historical No. 2 house with a restaurant and a hotel.

Nosná konstrukce domů je tvořená železobetonovými stěnami a monolitickými
železobetonovými stropy. Nové domy mají bílou fasádu. Pozemek protíná
veřejná cesta s kašnou a ocelovou lávkou, která tak vnáší do nového veřejného
prostoru mezi domy každodenní ruch.
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The load-bearing structure of the houses consists of reinforced concrete walls
and monolithic reinforced concrete floors. The new houses have white façades.
The site is intersected by a public road with a fountain and a steel footbridge,
which brings the everyday bustle into the new public space between the
houses.
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Nominace na titul
Stavba roku 2019
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AFI Karlín Butterfly,
Praha
67

Nominace na titul Stavba roku 2019

AFI Karlín Butterfly,
Praha

Nominated Construction of the Year 2019

AFI Karlin Butterfly, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

CMC architects, a.s. | CMC architects, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

AFI EUROPE Czech Republic s.r.o. | AFI EUROPE Czech Republic s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

David Richard Chisholm, Vít Máslo, Martina Chisholm

Projekt | Design:

CMC architects, a.s. | CMC architects, a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

IMOS Brno, a.s. | IMOS Brno, a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

4 566 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

25 9041 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2016–2018

PŮDORYS PŘÍZEMÍ / 1:750

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření nápaditého
0m
7,5m
univerzálního administrativního objektu se zřetelem k citlivému vstupu
do městské urbanistické kompozice.

15m

30m

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
in recognition of creating an imaginative universal administrative building
with regard to its sensitive inclusion into the urban composition.
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Nominace na titul
Stavba roku 2019
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Restaurace Solnice, Pivovar Solnice,
České Budějovice
71

Nominace na titul Stavba roku 2019

Restaurace Solnice, Pivovar Solnice,
České Budějovice

Nominated Construction of the Year 2019

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice | str. 124

Solnice Restaurant and Brewery, České Budějovice

SALINUM CB a.s. | SALINUM CB a.s. (Inc.)
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Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o.
Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o. (Ltd.)
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Investor | Investor:

SALINUM CB a.s. | SALINUM CB a.s. (Inc.)
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Přihlašovatel | Submitted by:
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KOSTEL OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE

Kategorie | Category: 	

186

rekonstrukce | Reconstruction

LEGENDA
33

KLÁŠTER SV. DOMINIKA

470 m2 + 201 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

5 680 m + 2 580 m

RESTAURACE SOLNICE

HISTORICKÉ CENTRUM
NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II
LEGENDA FUNKČNÍCH CELKŮ

189

Zastavěná plocha | Building area:

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2017–2019
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Nominace na titul
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VD Šance - Převedení extrémních povodní, katastrální území obce Ostravice,
Staré Hamry, vodní tok Ostravice
75

Nominace na titul Stavba roku 2019

VD Šance

Převedení extrémních povodní, katastrální území obce Ostravice,
Staré Hamry, vodní tok Ostravice

Nominated Construction of the Year 2019

Šance Dam - Extreme Floods Transfer, Ostravice, Staré Hamry Municipality Cadastral Area,
The Ostravice watercourse
Přihlašovatel | Submitted by:

OHL ŽS, a.s. | OHL ŽS, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Povodí Odry, státní podnik | The Odra River Basin, State Enterprise

Projekt | Design:

AQUATIS a.s. | AQUATIS a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

OHL ŽS, a.s. | OHL ŽS, a.s. (Inc.)

PŘÍČNÝ ŘEZ 2 /11.1
km -0,036 74
1:100

LEGENDA :

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce | Reconstruction

Zemní práce | Earth moving work:

322 088,77 m3

Bourací práce | Demolition work:

13 457,3 m3

Betonové monolitické konstrukce
Monolithic concrete structures:

17 377,32 m3

Investice | Investment

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2015–2018

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za stavbu, posilující povodňovou
odolnost významné nádrže pitné vody se zřetelem ke krajinným úpravám
v turisticky důležité oblasti.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
in recognition of the construction boosting the flood resistance of a significant
drinking water reservoir with regard to landscaping in an attractive tourist
area.
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77

Nominace na titul
Stavba roku 2019
78

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel,
Dolní Břežany
79

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel,
Dolní Břežany

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019

Archbishop‘s Chateau and Gardens Conversion to a Hotel, Dolní Břežany

Přihlašovatel | Submitted by:

Arcibiskupství pražské | Archbishopric of Prague

Investor | Investor:

Arcibiskupství pražské | Archbishopric of Prague

Autor | Author:

Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, interiér: Bára Škorpilová

Projekt | Design:

AED project, a.s. | AED project, a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

STARKON, a.s. | STARKON, a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce | Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

1 404 m2

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2016–2018

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za citlivou rekonstrukci
historického objektu pro novou funkci se zřetelem ke krajinným úpravám,
včetně výhledových

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
for the sensitive reconstruction of a historical sight to fit a new function
with regard to landscaping opening new vistas
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Nominace na titul
Stavba roku 2019
82

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most,
Praha
83

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most,
Praha
Hlávka Bridge Collector No. 8615 Construction Lot, Prague

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě | str. 122

Přihlašovatel | Submitted by: 	Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.
Subterra + Hochtief, Hlávka Bridge Collector, represented by Subterra a.s. (Inc.)
Investor | Investor:

Hlavní město Praha | Capital City of Prague

Autor | Author:

Ingutis spol. s r.o. | Ingutis spol. s r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

Ingutis spol. s r.o. | Ingutis spol. s r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most
(Subterra a.s., vedoucí účastník a HOCHTIEF CZ a.s.)
Subterra + Hochtief, Hlávka Bridge Collector
(Subterra a.s., lead participant and HOCHTIEF CZ a.s.)

Těšnovský tunel

Těšnovský tunel

Těšnovský tunel

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Odbor strategických investic
Vyšehradská 2075, Praha 2
(+420) 236 004 508

Kolektory Praha, a. s.
Pešlova 341, Praha 9
(+420) 272 184 111, sekretariat@kolektory.cz

Souřadnicový systém
Výškový systém

Kategorie | Category: 	

ZAVOS s.r.o.
Vinohradská 28, Praha 2
(+420) 284 683 487, info@zavos.cz

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

2 717 m

Obestavěný prostor | Built-up area:

17 434 m3

S-JTSK
Bpv

Společnost Subterra + Hochtief Kolektor
Hlávkův most
S u b t e r r a a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8
(+420) 266 017 201
info@subterra.cz

2

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, Praha 6
(+420) 224 354 363
ingutis@ingutis.cz

stavba č. 8615
"Kolektor Hlávkův most"
D

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds

Kolektor RNLS - přechod přes těšnovský tunel

2016–2018

Dokumentace objektů a technických
a technologických zařízení

DSPS

Dokumentace skutečného provedení stavby

D.1

Dokumentace stavebních objektů

11/2018

D.1.4

Propojení se stávajícími kolektory
a objekty VZT

1:50 16 A4

D.1.4.1

Doba výstavby | Construction period:

HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Praha 5
(+420) 257 406 000
info@hochtief.cz

SO 401 - Propojení s kolektorem
RNLS na těšnovském předmostí
Souhrnný výkres definitivní konstrukce
napojení na kolektor RNLS

D.1.4.1.7

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření technicky důležité
stavby rozšiřující pražskou kolektorovou síť a umožňující budoucí rekonstrukci
Hlávkova mostu.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
for creating a technically essential construction lot expanding the Prague
collector network and facilitating future reconstruction of the Hlávka Bridge.
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Nominace na titul
Stavba roku 2019
86

Modernizace trati
Rokycany - Plzeň
87

Nominace na titul Stavba roku 2019

Modernizace trati
Rokycany - Plzeň

Nominated Construction of the Year 2019

Rokycany – Plzeň Railway Line Modernization

Přihlašovatel | Submitted by:

SŽDC s.o., SSZ

Investor | Investor:

SŽDC s.o., SSZ

Autor | Author:

Ivan Pomykáček

Projekt | Design:

SUDOP PRAHA a.s. | SUDOP PRAHA a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Association MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Traťový úsek | Track section:

evkm 88,063 – 108,300 železniční trati 0202 Praha-Plzeň
(Rokycany/mimo/-Plzeň/mimo/)
evkm 88,063 - 108,300 railway line 0202 Praha-Plzeň
(Rokycany / outside / -Plzeň / outside /)

Investice | Investment:

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2013-2019

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury | str. 126

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření stavby trati
odpovídající vysokým technickým požadavkům koridorové trati se zřetelem
ke zvýšení komfortu cestování.

The Entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title for
building a railway line meeting the high technical requirements for the corridor
track with a view to enhance the comfort while traveling.
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89

Nominace na titul
Stavba roku 2019
90

Aparthotel Svatý Vavřinec,
Pec pod Sněžkou
91

Aparthotel Svatý Vavřinec,
Pec pod Sněžkou

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019

Svatý Vavřinec (Saint Lawrence) Apartment Hotel, Pec pod Sněžkou

Přihlašovatel | Submitted by:

Kubík Sněžka s.r.o. | Kubík Sněžka s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

Kubík Sněžka s.r.o. | Kubík Sněžka s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Anna Schneiderová, Vojtěch Kratochvíl

Projekt | Design:

ov architekti s.r.o. | ov architekti s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce a dostavba | Reconstruction and Extension

Zastavěná plocha | Building area:

2 786 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

nadzemní 13 537 m3, podzemní 18 192 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2016–2019

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření nového typu obytné
stavby v horském sídle se zřetelem k urbanistickému řešení.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title for
creating a new type of a mountain resort residential facility with regard to its
urban design.
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93

Nominace na titul
Stavba roku 2019
94

Centrála ČSOB – SHQ,
Praha
95

Centrála ČSOB – SHQ,
Praha

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019

Centrála ČSOB - SHQ
Řezy, m 1: 500

ČSOB Headquarters - SHQ, Prague

Cena CZ Bim za rozsah využítí technologie Bim | str. 130

příčný řez západními pavilony

Přihlašovatel | Submitted by:

Radlice Rozvojová, a.s. | Radlice Rozvojová, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Radlice Rozvojová a.s., člen skupiny ČSOB
Radlice Rozvojová a.s. (Inc.), member of the ČSOB group

Autor | Author:

Marek Chalupa, Štěpán Chalupa

Projekt | Design:

Chalupa architekti, AED project

Dodavatel | Contractor:

Hochtief CZ a.s. | Hochtief CZ a.s. (Inc.)
příčný řez středními pavilony a hlavní dvoranou

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

17 182 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

306 672 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2016–2019

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření velkorysého
soudobého administrativního objektu se zřetelem k architektonickému
a urbanistickému řešení.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
for the creation of a generous contemporary office building with regard
to its architectural and urban design.
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97

Nominace na titul
Stavba roku 2019
98

Nízkoenergetické domy „Na Americe“,
Mníšek u Liberce
99

Nízkoenergetické domy „Na Americe“,
Mníšek u Liberce

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019

„Na Americe „ Low-energy Houses, Mníšek u Liberce

Přihlašovatel | Submitted by:

Hlaváček – architekti, s.r.o. | Hlaváček - architekti, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

KONHEFR, STAVBY A INTERIÉRY, S. R. O.
KONHEFR, STAVBY A INTERIÉRY, S. R. O. (Ltd.)

Autor | Author:

 ichal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská, Josef Kaban,
M
Michal Sporina, Štefan Onofrej

Projekt | Design:

Hlaváček – architekti, s.r.o. | Hlaváček - architekti, s.r.o. (Ltd.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

5 261,8 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

22 101,8 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2017–2019

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření souboru částečně
podzemí zapuštěných rodinných domů se zřetelem k citlivému umístění
v krajině.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
for creating a set of partially below-ground site-sensitive family houses

100

101

Nominace na titul
Stavba roku 2019
102

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a výstavba spojovací chodby, Praha
103

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a výstavba spojovací chodby, Praha
National Museum Historical Building Refurbishment complete
with connecting corridor construction, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Národní muzeum | National Museum

Autor | Author:

Zdeněk Žilka (hlavní architekt rekonstrukce)
Zdeněk Žilka (chief architect of reconstruction)

Projekt | Design:

Sdružení „Národní muzeum“ (VPÚ DECO Praha a.s.; SUDOP PRAHA a.s.)
„National Museum“ Association (VPO DECO Praha a.s .; SUDOP PRAHA a.s.)

Dodavatel | Contractor:

Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)
M-P-I National Museum Association (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce | Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

7 650 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

cca 480 000 m3 | approx. 480,000 m3

Nominace na titul Stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019
Cena Ministerstva kultury ČR | str. 114

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds
Doba výstavby | Construction period:

2015–2019

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za obnovu a dotvoření
významného historického objektu s maximálním zachováním původních
stavebních prvků se zřetelem k restaurátorským pracím.

National Museum Historical Building Reconstruction complete with
a connecting corridor, Prague The entry has been nominated for the 2019
Construction of the Year title for the renovation and completion of an important
historical landmark aimed at maximum preservation of original building
elements in retrofitting efforts.
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Nominace na titul
Stavba roku 2019
106

Lávka pro pěší přes řeku Otavu,
Hradiště - Sv. Václav, Písek
107

Nominace na titul Stavba roku 2019

Lávka pro pěší přes řeku Otavu,
Hradiště - Sv. Václav, Písek

Nominated Construction of the Year 2019

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví | str. 132

Footbridge over the Otava River, Hradiště - Sv. Václav, Písek

380.480

SO 201 PŘEDPOLÍ LÁVKY

368.330

SO 301 LÁVKA

1300

Josef Pleskot, Vladimír Janata

364.850

TĚSNÍCÍ JÍLOVÝ ZÁSYP

MIKROPILOTY
KOTVENÍ BŘEHOVÉ OPĚRY
DO SKALNÍHO PODLOŽÍ

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

ZÁKLADOVÁ PATKA OPEVNĚNA
TĚŽKOU KAMENNOU ROVNANINOU

356.400

60

5180

OTAVA NAD JEZEM

TĚSNÍCÍ JÍLOVÝ ZÁSYP

DNO OTAVY NAD JEZEM
358.300

TĚLESO VÁCLAVSKÉHO JEZU

ZÁKLADOVÁ PATKA OPEVNĚNA
TĚŽKOU KAMENNOU ROVNANINOU
356.400

SKALNÍ PODLOŽÍ
355.000

355.000

SKALNÍ PODLOŽÍ
355.000

354.850

354.600

363.430
Q100 - HLADINA STOLETÉ POVODNĚ

360.250

356.050

355.400

SKALNÍ PODLOŽÍ
355.000

HLADINA STOLETÉ POVODNĚ NAVÝŠENÁ O
UVAŽOVANÉ VZDUTÍ ZPŮSOBENÉ REALIZACÍ LÁVKY
363.490

PROVIZORNÍ ŠTĚTOVÁ STĚNA BUDE PO
VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY ODSTRANĚNA

DNO OTAVY NAD JEZEM
358.300

DNO OTAVY POD JEZEM
357.550

357.550

Dodavatel | Contractor:

HLADINA OTAVY NAD JEZEM
360.250

PŘELIVNÁ HRANA VÁCLAVSKÉHO JEZU
360.250

HLADINA OTAVY POD JEZEM
358.640

367.025

366.420

366.390

1765

1940
359.700

VÁCLAVSKÝ JEZ

PROVIZORNÍ ŠTĚTOVÁ STĚNA BUDE PO
VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY ODSTRANĚNA

OCHRANA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

OTAVA POD JEZEM

361.110

RYBÍ PŘECHOD

VÝPUSŤ Z MVE

362.310

361.555

AP ATELIER, EXCON

364.225

363.145

362.610

Projekt | Design:

364.395
905

364.400

1095

364.210

365.255

150

368.165

366.990

366.540

735

Autor | Author:

368.165

367.140

1300

Město Písek | City of Písek

2900

Investor | Investor:

1300

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

1100

Přihlašovatel | Submitted by:

1300

PODÉLNÝ ŘEZ VISUTOU LÁVKOU (1:100)

354.850

PŘEDPOKLÁDANÝ PROFIL
VÝPUSTI Z MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

PROFIL RYBÍHO PŘECHODU A ÚPRAVY DNA POD JEZEM
PŘEVZATO Z DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
REKONSTRUKCE VÁCLAVSKÉHO JEZU (06/2014)

374.355

OCELOVÁ TRUBKA PROFIL 30 mm
DŘEVĚNÉ MADLO

368.330

368.165

368.165

366.990

367.025

366.390

366.420

SO 301 LÁVKA

366.195

3060

665

364.770

363.430
Q100 - HLADINA STOLETÉ POVODNĚ

PROVIZORNÍ ŠTĚTOVÁ STĚNA BUDE PO
VYBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÉ PATKY ODSTRANĚNA

TĚSNÍCÍ JÍLOVÝ ZÁSYP
360.250

HLADINA OTAVY NAD JEZEM
360.250

OTAVA NAD JEZEM

363.490

část projektu

objekt č.2 - LÁVKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ

364.850
1280

HLADINA STOLETÉ POVODNĚ NAVÝŠENÁ O
UVAŽOVANÉ VZDUTÍ ZPŮSOBENÉ REALIZACÍ LÁVKY

2900

35
200

2,0%

60

cca 47 m
approx. 47 m

CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍK
Hradiště - průmyslová zóna a centrum města Písek
1300

1100
366.540

VODÍCÍ TYČ - TRUBKA PROFIL 30 mm

1300

MOSTOVKA OPATŘENA
PROTISKLUZNÝM NÁTĚREM

3300

Délka lávky z levého břehu:
Footbridge length from the left bank:

SO 201 PŘEDPOLÍ LÁVKY

STOJKY PROFIL 60/20 mm PO 1500 mm

2,0%

364.155

místo stavby

364.340

361.660

Písek, kú. Písek 720756

362.880

ZÁSYP KAMENIVEM

KAMENNÝ OBKLAD

361.510

361.360

361.370

stavebník

Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek

360.910

spolupráce:
Mgr. Art. Andrej Škripeň

projektant profese

část dokumentace

SO 301 - LÁVKA

MIKROPILOTY
KOTVENÍ BŘEHOVÉ OPĚRY
DO SKALNÍHO PODLOŽÍ

profese

ZÁKLADOVÁ PATKA OPEVNĚNA
TĚŽKOU KAMENNOU ROVNANINOU
356.400

356.220
355.800

D 3.1. Architektonicko stavební řešení

stupeň PD

Dokumentace pro provádění stavby

SKALNÍ PODLOŽÍ
355.000

datum
354.850

05/2017

měřítko:

Ing. arch. Josef Pleskot
Zdeněk Rudolf

1:25, 1:100
číslo výkresu

název výkresu

ŘEZY LÁVKOU
V/Š = 600 / 1250 (0.75m˛)

Doba výstavby | Construction period:

AP ATELIER, ing.arch. Josef Pleskot
Komunardů 1529/5
170 00 Praha 7
IČO: 14908352
tel.: 220876201, fax: 220808507
atelier@apatelier.cz

KAMENNÝ OBKLAD

360.460

DNO OTAVY NAD JEZEM
358.300

358.300

SKALNÍ PODLOŽÍ
355.000

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds

návrh

název projektu

60

1300

110

1100

3300
3080

110

780
1100
1300

NEREZOVÁ SÍŤ MEZI NEREZ. VYPÍNACÍMI LANKY

cca 82 m
approx. 82 m

PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKAMI (1:25)
60

100

Délka lávky z pravého břehu:
Footbridge length from right bank:

novostavba | New Build

60

Kategorie | Category: 	

PODÉLNÝ ŘEZ ZAVĚŠENOU LÁVKOU (1:100)

číslo paré

D 3.1.3.
Allplan 2009

2018

Nominace na titul Stavba roku 2019 je udělena za vytvoření konstrukčně
nápadité lávky se zřetelem k celkovému krajinnému a výtvarnému řešení.

The entry has been nominated for the 2019 Construction of the Year title
for creating an imaginative footbridge with regard to its overall landscape
and artistic design.

108

109

Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času,
Trutnov

Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky
President of the Senate of the Czech Republic’s Parliament

Trutnov Leisure Centre Reconstruction and Extension

Přihlašovatel | Submitted by:

BAK stavební společnost, a.s. | BAK stavební společnost, a.s. (Inc.)

Investor | Investor: 	
Město Trutnov | City of Trutnov
Autor | Author:

Martina Rosová, Michal Rosa, Dana Peterková

Projekt | Design:

JIKA-CZ s.r.o. | JIKA-CZ s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

BAK stavební společnost, a.s. | BAK stavební společnost, a.s. (Inc.)

Zastavěná plocha | Building area:

9 761 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

20 488 m3

Investice | Investment:

veřejné prostředky | public funds

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Cena je udělena za velmi zdařilou rekonstrukci a dostavbu původního objektu
sportovní haly, a vytvoření tak moderního, bezpečného, víceúčelového
a originálního objektu Střediska volného času Trutnov, který bude sloužit
dětem, mládeži i další veřejnosti. Oceněno bylo i účelné a smysluplné využití
veřejných prostředků k vytvoření výjimečného prostředí, které bude stimulovat
cílené i spontánní volnočasové aktivity.

The Award, which goes to a very successful, existing sports hall reconstruction
and completion project, acknowledges excellence in creating a modern, safe,
multi-purpose, and original Trutnov Leisure Centre, which will serve children,
youth and the rest of general public. The purposeful and meaningful use
of public funds for an exceptional facility that will stimulate both target
and spontaneous leisure activities, is also appreciated.
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Vývojový areál Fryčovice, II.etapa
Fryčovice Development Area, Phase II

Přihlašovatel | Submitted by:

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
The Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic Award

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor: 	
IDEA AIR, s.r.o. | IDEA AIR, s.r.o., (Ltd.)
Autor | Author: 	
David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ltd.)
Projekt | Design:

INPROS FM, s.r.o. | INPROS FM, s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Beskydská stavební a.s. | Beskydská stavební a.s. (Inc.)

Zastavěná plocha | Building area:

900 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

7 470 m3

Investice | Investment:

soukromé prostředky | private funds

Doba výstavby | Construction period:

2018-2019

Cenu stavba vývojového centra získává za netradiční a citlivý přístup investora
i architekta k řešení průmyslového objektu, který je velmi zdařilým způsobem
zasazen do samého centra obce a svým charakterem, provedením i podobou
místo obohacuje. Rovněž je oceněno i architektonické a technické pojetí nejen
celku, ale i detailů stavby.

The Award goes to the development centre in recognition
of the unconventional and sensitive approach by the investor and architect
to the solution of an industrial building, with its fortunate location in the very
centre of the village, thus adding variety to the site with its character, design,
and appearance. Also appreciated are the architectural and technical concepts
of the building and its details.
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Rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a výstavba spojovací chodby, Praha
National Museum Historical Building Refurbishment complete
with connecting corridor construction, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Národní muzeum | National Museum

Autor | Author:

Zdeněk Žilka (hlavní architekt rekonstrukce)
Zdeněk Žilka (chief architect of reconstruction)

Projekt | Design:

Sdružení „Národní muzeum“ (VPÚ DECO Praha a.s.; SUDOP PRAHA a.s.)
„National Museum“ Association (VPO DECO Praha a.s .; SUDOP PRAHA a.s.)

Dodavatel | Contractor:

Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)
M-P-I National Museum Association (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce | Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

7 650 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

cca 480 000 m3 | approx. 480,000 m3

Cena Ministerstva kultury ČR

The Ministry of Culture of the Czech Republic Award
Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 102

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds
Doba výstavby | Construction period:

2015–2019

Cena je udělena za velmi citlivou a zdařilou rekonstrukci významné historické
památky, při velkém respektu k jejímu charakteru a významu. Oceněna je
i práce celého projekčního týmu, realizačního týmu i investora, za velmi
profesionální přístup, respekt a pochopení významnosti a jedinečnosti této
stavby.

The Award recognizes a very sensitive and successful reconstruction
of an emblematic historical monument, executed with great respect for this
revered landmark. The work of the entire design cum implementation team,
and investor, as also their professional approach and esteem to the unique
sight, is also appreciated.
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Rekonstrukce Nemocnice Dačice
na nový domov pro seniory

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR

The Ministry of Regional Development of the Czech Republic Award

Dačice Hospital Conversion to a New Home For Seniors

Přihlašovatel | Submitted by:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Investor | Investor: 	
Krajský úřad Jihočeského kraje
Regional Office of the South Bohemian Region
Autor | Author:

Milan Špulák ml., Milan Špulák

Projekt | Design:

JPS J. Hradec s.r.o. | JPS J. Hradec s.r.o.(Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Zastavěná plocha | Building area:

1 087 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

21 937 m3

Investice | Investment:

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Cena je udělena stavbě, která vytvořila důstojné, funkční a uživatelsky příjemné
prostředí nového Domova pro seniory, realizované z veřejných prostředků
a dotace. Projekt byl zrealizován s pokorou k prostředí, do kterého byl zasazen,
a to i při použití nových materiálů a technologií. Velký význam zde hrála
i souhra projektantů, realizační firmy, investora i uživatelů.

The Award goes to a building that provided a dignified, functional and userfriendly environment for the new Home for the Elderly, built using public
funds and subsidies. The project is site-sensitive, even though deploying
new materials and technologies. The harmonious collaboration of designer,
contractor, investor, and occupiers also played an important role here.
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Cena primátora hlavního města Prahy

DRN, Praha

The Mayor of Prague Award

DRN, Prague

Titul Stavba roku 2019 | str. 36

Přihlašovatel | Submitted by:

Hinton, a.s. | Hinton, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

SEBRE, a.s. | SEBER, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Stanislav Fiala

Projekt | Design:

Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
Fiala + Nemec s.r.o . (Ltd.); NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Hinton, a.s. | Hinton, a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba a rekonstrukce | New Build and Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

2 200 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

70 585 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2012–2018

Cena byla udělena díky ekologickému konceptu celé stavby nejen ve smyslu
toho, že má zelenou střechu a fasády, ale i proto, že v interiéru moderní části
jsou použity materiály vybourané z původní barokní stavby. Nejde tedy jen
o ekologii prostřednictvím technologie, ale o jistou recyklaci původní stavby
ve vizuální a materiální rovině. Dále stavba jako taková podporuje organický
růst města a prolínání různých slohů, které bylo dříve pro Prahu typické,
a odvrací se tak od soudobého trendu skanzenizace a fasádnictví. Drn se
zkrátka vrací ke kořenům.

DRN, The TURF House
The award acknowledges the ecological concept of the whole building, not
only as it features a green roof and facades but notably because its modern
part interior reuses materials from the demolished original Baroque building.
It is, therefore, not only about ecology through technology but also about
recycling the original building at both visual and material levels. Furthermore,
the building as such supports the organic growth of the city and the blending
of various styles, which was formerly typical of Prague, thus turning away from
the current trend of outdoor museums and mere house front refacing. The Turf
simply returns to its roots.
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Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové
Jan Gayer Parking House in Hradec Králové

Přihlašovatel | Submitted by:

BAK stavební společnost, a.s. | BAK stavební společnost, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

ISP Hradec Králové, a.s. | ISP Hradec Králové, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Jaromír Chmelík

Projekt | Design:

Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.
Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

BAK stavební společnost, a.s. | BAK stavební společnost, a.s. (Inc.)

Zastavěná plocha | Building area:

2 578 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

26 503 m3

Investice | Investment:

soukromé prostředky | private funds

Doba výstavby | Construction period:

2018-2019

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities
The Architecture and Building Foundation Award for Smart Cities Elements

Cena je udělena za přístup a vizionářství investora a projekčního týmu nejen
ve vztahu na použití prvků Smart Cities, ale i v návaznosti přípravy na jejich
další rozvoj. Budova parkovacího domu je výjimečná také architektonickým
ztvárněním, promyšleností detailů i vlastním stavebním provedením.

The accolade is awarded in recognition of the approach and vision on the part
of the investor and design team not only with respect to the deployment
of Smart Cities elements but also due to their further advancement. The
parking house also stands out due to its exceptional architectural design,
sophisticated details, and solid craftsmanship.
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Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most,
Praha

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
The Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians Active in Construction Award
Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 82

Hlávka Bridge Collector No. 8615 Construction Lot, Prague

Přihlašovatel | Submitted by: 	Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.
Subterra + Hochtief, Hlávka Bridge Collector, represented by Subterra a.s. (Inc.)
Investor | Investor:

Hlavní město Praha | Capital City of Prague

Autor | Author:

Ingutis spol. s r.o. | Ingutis spol. s r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

Ingutis spol. s r.o. | Ingutis spol. s r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most
(Subterra a.s., vedoucí účastník a HOCHTIEF CZ a.s.)
Subterra + Hochtief, Hlávka Bridge Collector
(Subterra a.s., lead participant and HOCHTIEF CZ a.s.)

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

2 717 m

Obestavěný prostor | Built-up area:

17 434 m
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Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Odbor strategických investic
Vyšehradská 2075, Praha 2
(+420) 236 004 508

Kolektory Praha, a. s.
Pešlova 341, Praha 9
(+420) 272 184 111, sekretariat@kolektory.cz

ZAVOS s.r.o.
Vinohradská 28, Praha 2
(+420) 284 683 487, info@zavos.cz

Společnost Subterra + Hochtief Kolektor
Hlávkův most
S u b t e r r a a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8
(+420) 266 017 201
info@subterra.cz

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds
Doba výstavby | Construction period:
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Kategorie | Category: 	

KOL

STAVBA č. 8615
"Kolektor Hlávkův most"
realizace 2016-2018

J101

HOCHTIEF CZ a.s.
Plzeňská 16/3217, Praha 5
(+420) 257 406 000
info@hochtief.cz

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, Praha 6
(+420) 224 354 363
ingutis@ingutis.cz

Ocenění je uděleno inženýrské stavbě, která představuje nejen promyšlené
městské plánování ve vztahu k technické infrastruktuře města, ale i předvedení
stavebního i inženýrského umu, a to jak při projektování tohoto stavebního díla,
tak při jeho vlastní realizaci.

The accolade is awarded to a civil engineering project, which represents
not only thoughtful urban planning in relation to the technical infrastructure
of the city, but also a demonstration of superb building and engineering skills,
in both design and implementation stages of the project.
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Restaurace Solnice, Pivovar Solnice,
České Budějovice
Solnice Restaurant and Brewery, České Budějovice

Přihlašovatel | Submitted by:

SALINUM CB a.s. | SALINUM CB a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

SALINUM CB a.s. | SALINUM CB a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o.
Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

ATELIÉR HERITAS s.r.o., Ateliér PH6 s.r.o.
ATELIER HERITAS s.r.o. (Ltd)., Atelier PH6 s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

AUBÖCK s.r.o. | AUBÖCK s.r.o. (Ltd.)

Kategorie | Category: 	

rekonstrukce | Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

470 m2 + 201 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

5 680 m3 + 2 580 m3

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice
The Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic Award
Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 70

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:

2017–2019

Cena je udělena za citlivou a mimořádně zdařilou realizace záměru investora,
jeho pokoru při obnově objektu, volbu projekčního i realizačního týmu, včetně
týmu specialistů a restaurátorů, a snahu o maximální zachování autentičnosti,
která vedla k vytvoření výjimečného díla, které České Budějovice obohatilo
o další cenné ohlédnutí do historie.

The prize is awarded in recognition of the sensitive and impressive
implementation of the investor‘s intention, his humility while renovating
the building, selecting the design and implementation team, including
specialists and retrofitters in an effort to preserve maximum authenticity,
which was conducive to creating an exceptional work that enriched České
Budějovice with another valuable cue to look back into its history.
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Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

Modernizace trati
Rokycany - Plzeň

The State Fund for Transport Infrastructure Award

Rokycany – Plzeň Railway Line Modernization

Přihlašovatel | Submitted by:

SŽDC s.o., SSZ

Investor | Investor:

SŽDC s.o., SSZ

Autor | Author:

Ivan Pomykáček

Projekt | Design:

SUDOP PRAHA a.s. | SUDOP PRAHA a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Association MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Traťový úsek | Track section:

evkm 88,063 – 108,300 železniční trati 0202 Praha-Plzeň
(Rokycany/mimo/-Plzeň/mimo/)
evkm 88,063 - 108,300 railway line 0202 Praha-Plzeň
(Rokycany / outside / -Plzeň / outside /)

Investice | Investment:

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2013-2019

Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 86

Cena je udělena za zdařilou realizaci zcela výjimečné stavby železničního
koridoru z Prahy do Plzně, jejímž cílem bylo především dosažení vyšších
technických parametrů koridorové trati, včetně zkrácení jízdní doby a zvýšení
bezpečnosti železničního provozu. Součástí a stěžejní záležitostí byla výstavba
tunelu Ejpovice, jehož délka činí zhruba 4 150 m.

The prize is awarded for the successful implementation of an exceptionally
challenging Prague to Pilsen railway corridor construction, which was
primarily aimed at achieving higher technical parameters of the corridor track,
including shorter journey time and improved safety. The Ejpovice tunnel with its
length of approximately 4 150 m, constituted the paramount part of the project.
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Obnova Lobezského parku Plzeň
Lobezský Park Restoration, Pilsen

Přihlašovatel | Submitted by:

Statutární město Plzeň | Statutory City of Pilsen

Investor | Investor:

Statutární město Plzeň | Statutory City of Pilsen

Autor | Author:

Tomáš Rákos, Zora Rákosová

Projekt | Design:

Atelier Rákos s.r.o. | Atelier Rákos s.r.o. (Ltd)

Dodavatel | Contractor:

GREEN PROJECT s.r.o. | GREEN PROJECT s.r.o. (Ltd.)

Plocha pozemku | Land area:

41 674 m2

Investice | Investment:

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2018

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
The Association for Town and Territorial Planning Award

Cena za tvorbu veřejného prostoru je udělena citlivé revitalizaci a obnově
historického parku, který vznikl v roce 1935 ze zaniklého lomu na pískovec.
Zdařilá obnova prostoru, která vrátila park úspěšně do běžného života obyvatel
Plzně, byla realizována i díky intenzivní spolupráci a komunikaci investora,
autorů i celého realizačního týmu.

The Public Space Award goes to the sensitive revitalization and restoration
of the historical park established at the site of a defunct sandstone quarry
in 1935. The successful restoration of the space returned the park to its
everyday use by the inhabitants of Pilsen also thanks to the intensive
cooperation and communication of the investor, authors and the entire
implementation team.
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Cena CZ Bim za rozsah využítí technologie Bim

Centrála ČSOB – SHQ,
Praha
ČSOB Headquarters - SHQ, Prague

The Cz Bim Award for the Utilization of Bim (Building Information Modelling)
Centrála ČSOB - SHQ
Situace, m 1:1440

Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 94
čka

kapli

Radlická

U Kostela

Přihlašovatel | Submitted by:

Radlice Rozvojová, a.s. | Radlice Rozvojová, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Radlice Rozvojová a.s., člen skupiny ČSOB
Radlice Rozvojová a.s. (Inc.), member of the ČSOB group

Autor | Author:

Marek Chalupa, Štěpán Chalupa

Projekt | Design:

Chalupa architekti, AED project

Dodavatel | Contractor:

Hochtief CZ a.s. | Hochtief CZ a.s. (Inc.)

Kategorie | Category: 	

novostavba | New Build

Zastavěná plocha | Building area:

17 182 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

306 672 m3

Investice | Investments: 	soukromé prostředky | private funds
Doba výstavby | Construction period:
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Využití metodiky BIM u této stavby překročilo pomyslnou hranici přínosu BIM
v rámci životního cyklu budovy, tedy BIM byl využít nejen pro tvorbu, koordinaci
a vizualizaci návrhu. Zadavatel si od začátku projektu vytyčil cíl získat pravdivý
model skutečného provedení a ten plně zapojit do svého sw systému pro provoz
a správu budovy.

The use of BIM methodology in this particular construction surpassed
the BIM‘s contribution imaginary limit for the building‘s life cycle, i.e. BIM was
used not only for design creation, coordination, and visualization. From the
start of the project, the contracting authority set itself the goal of obtaining
an as-built model to be uploaded into its building operation and management
software system.
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Lávka pro pěší přes řeku Otavu,
Hradiště - Sv. Václav, Písek

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví
The Main Media Partner Stavebnictví Magazine’s Award
Nominace na titul Stavba roku 2019 | str. 106

Footbridge over the Otava River, Hradiště - Sv. Václav, Písek

LEGENDA :
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ :

vodovod stávající
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
O2 - kabelové vedení
plyn STL

VO

kabelové vedení veřejného osvětlení
kabelové vedení NN - E - ON

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

kabelové vedení NN - napájení ovládání jezu

ODKALENÍ

Přihlašovatel | Submitted by:
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65
7,3
7
7556 88,88
x-7
1259
y-1

VO

3950

2775
5065

nové zpevněné plochy, kamenná dlažba

16

1200

40
8,7 5
7556 ,25
x -7 5989
12
y-1

2750

1650

900

64
7,3
0
7560 48,35
x-7
1260
y-1

1500

51
4,2
8
7561 58,88
x-7
1260
y-1

2700

AP ATELIER, EXCON

nové komunikace pěší - ocelové konstrukce mostovky
nové zpevněné plochy, hlína osázena zelení

6000

10x160/300

oplocení a vjezd autoklubu - SO 401

KABEL VO PODVĚŠENÝ POD LÁVKOU
PROPOJENÍ VO PRAVÉHO A LEVÉHO BŘEHU

obrys nového objektu lávky - průnik s hladinou

14595

Projekt | Design:

nové pochozí objekty - betonové konstrukce

S1
3000

4x159/300

1650

Josef Pleskot, Vladimír Janata

obrys nového objektu lávky - půdorysný pohled

VO

obrys oplocení zařízení staveniště
8,00%

8510

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

1000

nově vysazený jednotlivy strom
stávající svítidla VO

VO

Dodavatel | Contractor:

3755
46

24365

63

5

ZÁBORY:

VO

hranice rozsahu stavby na březích Otavy

VO

VO

15500

15850

VO

dočasné zábory pro realizaci připojení na V.O.

S2

OSTATNÍ:

2620

hranice pozemků - katastr

novostavba | New Build

parcelní čísla
VO

hrana a pata svahu, rozhraní povrchů

0
+3,00 ,850
+364

2750

2700

Kategorie | Category: 	

stávající stromy a jejich ochrana po dobu stavby
8,00%

7495

53/300

13x1

3000

%
7,90

±0,000 = 361,850 m.n.m Bpv / Q 100 = 363,430 m.n.m Bpv

00

30

návrh

název projektu

3000

0

67

11

CYKLISTICKÁ STEZKA A CHODNÍK
Hradiště - průmyslová zóna a centrum města Písek

3320

00

12
80

2085

14

VO

00

12

část projektu

00

42

cca 47 m
approx. 47 m

7x

objekt č.2 - LÁVKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ

16
0/30

00

18

0

AP ATE

VO

místo stavby

Písek, kú. Písek 720756

tel.: 2

stavebník

NOVÝ KABEL
NAYY-J 4x25

6500

Délka lávky z levého břehu:
Footbridge length from the left bank:

polohy provedených geologických sond

2620

VO

cca 82 m
approx. 82 m

STÁVAJÍCÍ
SS 100

S1-S3

23095

STÁVAJÍCÍ KABEL
NAYY - J 4x25

Délka lávky z pravého břehu:
Footbridge length from right bank:

přeložené kabelové vedení NN - napáje
není součástí této PD
stávající objekty

6000

2050

Autor | Author:

81245

0
+3,00 ,850
+364

Město Písek | City of Písek

VO

Investor | Investor:

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY:

Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek

projektant p

část dokumentace

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Investice | Investments: 	veřejné prostředky | public funds

stupeň PD

datum
PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

VJEZD NA STAVENIŚTĚ

SO 201 - OBJEKT PŘEDPOLÍ
- LEVÝ BŘEH OTAVY
/ SCHODIŠTĚ, RAMPY, OPĚRA O2 /

NOVÝ VJEZD - SO 401

PLOCHA ZAŔÍZENÍ
STAVENIŠTĚ

NOVÝ STROM

OPLOCENÍ ZAŘÍZENÍ
STAVENIŚTĚ

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

OCELOVÁ ZAVĚŠENÁ
LÁVKA - SO 301

VÁCLAVSKÝ JEZ

BETONOVÝ PILÍŘ ozn.: P2
V ŘECE - SO 301

OCELOVÁ VISUTÁ
LÁVKA - SO 301

RYBÍ PŘECHOD
VÁCLAVSKÉHO JEZU

BETONOVÝ PILÍŘ ozn.: P1
V ŘECE - SO 301

DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

VÝPUSŤ Z MVE

NAMÍSTO STÁVAJÍCÍ SS 200
OSADIT SS 300

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

SO 201 - OBJEKT PŘEDPOLÍ
- LEVÝ BŘEH OTAVY
/ SCHODIŠTĚ, RAMPY, OPĚRA O1 /

PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

ŽIVIČNÝ POVRCH

REKONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ

SO 101 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
OCHRANA KANALIZACE

2018

VO

Doba výstavby | Construction period:

profese

Dokumentace pro provádění stavby
05/2017

měřítko:

číslo výkre

KOORDINAČNÍ SITUACE

Mimořádně šťastné umístění lávky překračující Otavu v místě jezu
a nasměrování osy většího pole na kostel sv. Václava je umocněno návrhem
elegantní, vzdušné ocelové konstrukce, konstrukce staticky čisté, nesoucí
rukopis jejího autora Ing. Janaty. Město Písek tak má dvě špičkové mostní
konstrukce, středověký kamenný most, nejstarší v Čechách, a lehkou ocelovou
lávku, která reprezentuje dobu nejnovější.

The extremely happy location of the footbridge over the Otava river weir,
combined with orienting the axis of its larger section towards St. Wenceslas
Church, is further enhanced by the crisp design of elegant, airy steel
construction, clear-cut in terms of statics, and bearing the distinct hallmark
of its designer Ing. Janata. The town of Písek now boasts two top-ranking
bridges, a medieval stone bridge, the oldest in Bohemia, and a light steel
footbridge that represents the contemporary period.

132

Ing. a
Zden

1:200

název výkresu

133

C

Krytá ledová plocha Na Stínadlech,
Teplice

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel
The Main Media Partner Stavitel Magazine’s Award

Na Stínadlech Indoor Ice Ring, Teplice

Přihlašovatel | Submitted by:

SYNER, s.r.o. | SYNER, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

Statutární město Teplice | Statutory City of Teplice

Autor | Author: 	Petr Sedláček / MISE s.r.o. Teplice
Petr Sedláček / MISE s.r.o. (Ltd.),Teplice
Projekt | Design: 	SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. (Ltd.)
Dodavatel | Contractor:

SYNER, s.r.o. | SYNER, s.r.o. (Ltd.)

Zastavěná plocha | Building area:

3 487 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

41 670 m3

Investice | Investments:

veřejné prostředky | public funds

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Cena je udělena stavbě z veřejných prostředků, která velmi zdařile rozšířila
a doplnila komplex Teplických sportovišť. Oceněna je nejen architektura,
vlastní dispoziční a provozní řešení stavby, ale i celá realizace – stavební
provedení, včetně řešení i způsobu provedení stavebních i konstrukčních
detailů.

The award goes to a project built from public funds, which successfully
expanded and completed the complex of Teplice sports grounds to
acknowledge not only its architecture, layout and operational solution,
but also its workmanship, including superbly executed construction
details.
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Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509,
Vrchpolí, Zbyslavice

Zvláštní cena poroty
The Jury Special Award

No. 509, Vrchpolí, Zbyslavice Residential House Reconstruction and Extension

Přihlašovatel | Submitted by:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

soukromý investor | Private Investor

Autor | Author:

David Kotek

Projekt | Design:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

subdodavatelský | subcontracted

Zastavěná plocha | Building area:

157 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

820 m3

Investice | Investment:

soukromé prostředky | private funds

Doba výstavby | Construction period:

2015-2018

Porota ocenila ojedinělé propojení historického a soudobého v dokonalém
propojení s přírodou s pokorou vůči okolní krajině se zřetelem k ekologickému
energetickému řešení.

The Jury has recognized a unique reconciliation of historical and contemporary
forms in perfect harmony with the nature, genuine humility towards the
surrounding landscape and with regard to the entry’s environment-friendly
energy solution.
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově

Administrativni Centrum PIANO,
České Budějovice

Úsměv (Smile) Kindergarten New Build in Benešov

PIANO Administrative Centre, Czech Budejovice

Přihlašovatel | Submitted by:

Město Benešov | City of Benešov

Přihlašovatel | Submitted by:

CMC architects, a.s. | CMC architects, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Město Benešov | City of Benešov

Investor | Investor:

Expandia, a.s. | Expandia, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Milan Mlada

Autor | Author:

David Richard Chisholm, Vít Máslo, Martina Chisholm

Projekt | Design:

AGE project, s.r.o. | AGE project, s r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

CMC architects, a.s. | CMC architects, a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

PRADAST, spol. s r.o. | PRADAST, spol. s r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Řez příčný

M 1:150 (A3)
0

Mateřská škola Úsměv

1

3

5

10m

Pražského povstání 1711, Benešov

Řez příčný
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

140

Polyfunkční centrum - AFI Vokovice

Administrativní budova CITY ELEMENT

AFI Vokovice Polyfunctional Centre, Prague

CITY ELEMENT Office Building, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

GEMO a.s. | GEMO a.s. (Inc.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Investor | Investor:

AFI Vokovice s.r.o. | AFI Vokovice s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Jiří Hejda, Petr Šedivý, David Macháček, Iveta Chitovová

Investor | Investor: 	
S + B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
S + B Plan & Bau Prag spol. s r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

Atelier Smitka s.r.o. | Atelier Smitka s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

GEMO a.s. | GEMO a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2016-2018

Autor | Author:

PP 53, a.s. | PP 53, a.s. (Inc.)

Martin Tröthan, Václav Aulický, Jindřich Sova

Projekt | Design:

 POJPROJEKT PRAHA a.s., ateliér AULICKÝ;
S
OPTIMAL Engineering spol. s r.o.
	SPOJPROJEKT PRAHA a.s. (Inc.), atelier AULICKÝ;
OPTIMAL Engineering spol. s r.o. (Ltd.)
Dodavatel | Contractor:

PP 53, a.s. | PP 53, a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2015-2019
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ
Veleň Elementary School Capacity Enlargement and Class 6 to 9 Extension

Panattoni Park Cheb

DHL pro Esteé Lauder Companies
Panattoni Park Cheb - DHL for Esteé Lauder Companies
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Přihlašovatel | Submitted by:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Přihlašovatel | Submitted by:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Obec Veleň | Velen Municipality

Investor | Investor:

Accolade CZ XVII. s.r.o. | Accolade CZ XVII. s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Miroslav Vajtr

Autor | Author:

Stanislav Jareš

Projekt | Design:

Bursík Holding, a.s. | Bursík Holding, a.s. (Inc.)

Projekt | Design:

RotaGroup, s.r.o. | RotaGroup, s.r.o. (Ltd)

Dodavatel | Contractor:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

HSF System a.s. | HSF System a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách

Smuteční obřadní síň Břeclav

Multi-purpose Physical Education Facility in Brno - Žabovřesky

Břeclav Funeral Ceremony Hall

Přihlašovatel | Submitted by: 	
Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Statutory City of Brno, Brno-Žabovřesky City District

Přihlašovatel | Submitted by:

Město Břeclav | City of Břeclav

Investor | Investor:

Město Břeclav | City of Břeclav

Autor | Author:

Libor Foukal

Investor | Investor: 	
Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Statutory City of Brno, Brno-Žabovřesky City District
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Autor | Author:

Jiří Gerö

Projekt | Design:

F&K&B, a.s. | F & K & B, a.s. (Inc.)

Projekt | Design:

Jiří Gerö

Dodavatel | Contractor:

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | BUILDING COMPANY PLUS s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

SYNER, s.r.o. jako vedoucí společník, FRAMA, spol. s.r.o. jako společník
SYNER, s.r.o. (Ltd.) as Managing Partner, FRAMA, spol. s.r.o. (Ltd.) as Partner

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Uzel Plzeň, 2.stavba

přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí Funeral Ceremony Hall

Pilsen Node, 2nd Construction Lot involving the reconstruction
of the passenger station including Mikulášská bridges
Přihlašovatel | Submitted by: 	METROSTAV a.s. a OHL ŽS, a.s.
a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
METROSTAV a.s. (Inc.) and OHL ŽS, a.s. (Inc.) and Railway
Infrastructure Administration, a Government-run organization
Investor | Investor:

146

 práva železniční dopravní cesty,
S
státní organizace a Statutární město Plzeň
Railway Infrastructure Administration, a Government-run
organization and Statutory City of Pilsen

Autor | Author:

SUDOP Praha, a.s. | SUDOP Praha, a.s. (Inc.)

Projekt | Design:

SUDOP Praha, a.s. | SUDOP Praha, a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s. (Společnost „MTS + OHL - Uzel Plzeň“)
Metrostav a.s. (Inc.), OHL ŽS, a.s. (Inc.) („MTS + OHL - Pilsen Node“ Company)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Přihlašovatel | Submitted by:

Město Valašské Meziříčí | City of Valašské Meziříčí

Investor | Investor:

Město Valašské Meziříčí | City of Valašské Meziříčí

Autor | Author:

Lukáš Pecka, Ivana Smětáková

Projekt | Design:

ARCHISLUŽBA.CZ

Dodavatel | Contractor:

MH-STAVBY, s.r.o. | MH-STAVBY, s.r.o. (Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Rezidence Park Masarykova - I. Etapa, Liberec

Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd

Park Rezidence, Masarykova St. - I. Stage, Liberec

After-school Club with a Diner Extension to Plzeň – Újezd Elementary School

Přihlašovatel | Submitted by:

SYNER, s.r.o. | SYNER, s.r.o. (Ltd.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Statutární město Plzeň | Statutory City of Pilsen

Investor | Investor:

DEVELOP INDUSTRY a.s. | DEVELOP INDUSTRY a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Statutární město Plzeň | Statutory City of Pilsen

Autor | Author:

Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová

Autor | Author:

Bohuslav Strejc

Projekt | Design:

Siadesign Liberec s.r.o. | Siadesign Liberec s.r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

projectstudio8, s.r.o. | projectstudio8, s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

SYNER, s.r.o. | SYNER, s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

PALIS PLZEŇ, spol. s r.o. | PALIS PLZEŇ, spol. s r.o. (Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Doba výstavby | Construction period:

2018

PŮDORYS
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

150

L´ART Multifunkční centrum,
Lanškroun

Nová zkušebna exhalací Česana
JIH, Mladá Boleslav

L´ART Multifunctional Centre, Lanškroun

Česana – South New Air Pollutants Testing Laboratory, Mladá Boleslav

Přihlašovatel | Submitted by:

Město Lanškroun | City of Lanškroun

Investor | Investor:

Město Lanškroun | City of Lanškroun

Přihlašovatel | Submitted by: 	
HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o.
HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Ladislav Vlachynský, Luboš Kaplan, David Firbas

Projekt | Design:

Atelier 90 s.r.o. | Atelier 90 s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

OHL ŽS, a.s. | OHL ŽS, a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Investor | Investor:

ŠKODA AUTO a.s. | ŠKODA AUTO a.s. (Inc.)

Autor | Author: 	Michal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská,
Josef Kaban, Michal Sporina, Štefan Onofrej
Projekt | Design: 	
HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o.
HLAVÁČEK - ARCHITEKTI s.r.o. (Ltd.)
Dodavatel | Contractor:

B.P.B.P. s.a.

Doba výstavby | Construction period:

2014-2019
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

CarTec Group

BMW Premium Selection a Motorrad - Dolní oblast Vítkovice
CarTec Group - BMW Car and Motor Bike Premium Selection Showroom,
Vítkovice Lower Area
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EDEN Rožnov pod Radhoštěm
EDEN, Rožnov pod Radhoštěm

Přihlašovatel | Submitted by:

FEST Ostrava s.r.o. | FEST Ostrava s.r.o. (Ltd.)

Přihlašovatel | Submitted by:

CON CS, s.r.o. | CON CS, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

CarTec Ostrava s.r.o. | CarTec Ostrava s.r.o., (Ltd.)

Investor | Investor:

CON CS, s.r.o. | CON CS, s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Petr Burian

Autor | Author:

Václav Hlaváček

Projekt | Design:

AB Projekt, spol. s r.o. | AB Projekt, spol. s r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

Studio Acht, spol. s r.o. | Studio Acht, Ltd. s r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

FEST Ostrava s.r.o. | FEST Ostrava s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

EDEN Rožnov s.r.o. | EDEN Rožnov s.r.o. (Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Doba výstavby | Construction period:

2018-2019
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Revitalizace budovy muzea východních Čech,
Hradec Králové

Obnova a rehabilitace zámku v Písečném
Písečné Chateau Refurbishment and Rehabilitation

East Bohemian Museum Premises Revitalization, Hradec Králové
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Přihlašovatel | Submitted by:

 polečnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech
S
GEMA ART + Chládek a Tintěra - Museum of East Bohemia

Investor | Investor:

Statutární město Hradec Králové | Statutory City of Hradec Králové

Autor | Author:

Jaroslav Svěrek, Jakub Masák

Projekt | Design:

Ateliér Masák & Partner, s.r.o | Ateliér Masák & Partner, s.r.o (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech
GEMA ART + Chládek a Tintěra - Museum of East Bohemia

Doba výstavby | Construction period:

2018-2019

Přihlašovatel | Submitted by:

FREDI s.r.o. | FREDI s.r.o. (LTD.)

Investor | Investor:

FREDI s.r.o. | FREDI s.r.o. (LTD.)

Autor | Author:

Petr Řehořka, Simona Avratová, Kamila Krejčiříková

Projekt | Design:

 RCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.; Ing. Simona Avratová;
A
Atelier Krejčiříkovi s.r.o.
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o . (Ltd.); Ing. Simona Avratová;
Atelier Krejčiříkovi s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

RHEA STAV s.r.o. | RHEA STAV s.r.o. (Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2015-2019
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Nové byty Hostivař, Praha

Budova odborné výuky SŠZaT Litomyšl

New Apartments Hostivař, Prague

Vocational Training Building SŠZaT, Litomyšl

Přihlašovatel | Submitted by:

AKRO FLATS s.r.o. | AKRO FLATS s.r.o. (Ltd.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Pardubický kraj | Pardubice Region

Investor | Investor:

AKRO FLATS s.r.o. | AKRO FLATS s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

Pardubický kraj | Pardubice Region

Autor | Author:

Markéta Svobodová

Autor | Author:

Petr Benda, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ABV

Projekt | Design:

Architektonický atelier ABV

Projekt | Design:

APOLO CZ s.r.o. | APOLO CZ s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

ASPIRA CONSTUCTION a.s. | ASPIRA CONSTUCTION a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

PROFISTAV Litomyšl, a.s. | PROFISTAV Litomyšl, a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2018-2019

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Rekonstrukce kina Biograf Český ráj, Jičín

Hospoda se sálem v Máslovicích

Bohemian Paradise Cinema Reconstruction, Jičín

Pub with a Hall in Máslovice

Přihlašovatel | Submitted by:

Projektový atelier DAVID, s. r. o. | Projektový atelier DAVID, s.r.o. ( Ltd.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Obec Máslovice | Máslovice Municipality

Investor | Investor:

Město Jičín | City of Jičín

Investor | Investor:

Obec Máslovice | Máslovice Municipality

Autor | Author:

L. David, J. Středa, J. Havránek, D. Dlouhý, H. Svobodová, M. Bulenová

Autor | Author:

Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Projekt | Design:

Projektový atelier DAVID, s. r. o. | Projektový atelier DAVID, s.r.o. ( Ltd.)

Projekt | Design:

Dodavatel | Contractor:

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. | Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. (Inc.)

APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
(Architectural and Design Studio, Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018

Dodavatel | Contractor:

KyraStav spol s r.o. | KyraStav spol s r.o.(Ltd.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

160

Rodinný dům Radimovice

Cyberdog, Praha

Radimovice Family House

Cyberdog, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

Atelier Kunc Architects + DMAE architects

Přihlašovatel | Submitted by:

Trigema a.s. | Trigema a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

soukromý investor | private investor

Investor | Investor:

Trigema a.s. | Trigema a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Michal Kunc, Alžběta Vrabcová

Autor | Author:

David Černý, Tomáš Císař

Projekt | Design:

Atelier Kunc Architects + DMAE architects

Projekt | Design:

Black n Arch s.r.o. | Black n Arch s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Formic Construction

Dodavatel | Contractor:

Trigema a.s. | Trigema a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2016-2019

Doba výstavby | Construction period:

2018

161

Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

162

Výstavba administrativních budov Palmovka park, Praha

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Palmovka Park Office Buildings Construction, Prague

Footbridge across the Lubina River in Příbor

Přihlašovatel | Submitted by:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Blank – Tej s.r.o. | Blank - Tej s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

Metrostav Development a.s. | Metrostav Development a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

Město Příbor

Autor | Author:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Leoš Horák

Autor | Author:

Petr Tej, Marek Blank

Projekt | Design:

Aulík Fišer architekti, s.r.o. | Aulík Fišer architekti, s.r.o. (Ltd.)

Projekt | Design:

Blank – Tej s.r.o. | Blank - Tej s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s. (Inc.)

Dodavatel | Contractor:

KŠ Prefa, Prefa Štětí, Strabag, a.s. | KŠ Prefa, Prefa Štětí, Strabag, a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2016-2019

Doba výstavby | Construction period:

2018
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

164

Rezidence u Veleslavínského zámku, Praha

Kanceláře společnosti Deloitte, Praha

Residences near Veleslavin Castle, Prague

Deloitte Offices, Prague

Přihlašovatel | Submitted by:

Neocity 6, s.r.o. | Neocity 6, s.r.o. (Ltd.)

Přihlašovatel | Submitted by:

Atelier Kunc Architects

Investor | Investor:

Neocity 6, s.r.o. | Neocity 6, s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

Deloitte Česká republika | Deloitte Czech Republic

Autor | Author:

Jaroslav Trávníček

Autor | Author:

Projekt | Design:

Jaroslav Trávníček

Atelier Kunc Architects / M. Kunc, M. Matějíček,
L. Eisová, M.Fiedlerová + MCM architects, Londýn

Dodavatel | Contractor:

PP 53, a.s. | PP 53, a.s. (Inc.)

Projekt | Design:

Jakub Cigler architekti

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

Dodavatel | Contractor:

K4 a.s. | K4 a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2019

165

Energeticky aktivní administrativní budova,
Nové Město nad Metují
Energetically Active Office Building, Nové Město nad Metují

166

Přihlašovatel | Submitted by:

ALUFRONT s.r.o. | ALUFRONT s.r.o. (Ltd.)

Investor | Investor:

ALUFRONT s.r.o. | ALUFRONT s.r.o. (Ltd.)

Autor | Author:

Vladimír Brož

Projekt | Design:

ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. | ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

ABP HOLDING a.s. | ABP HOLDING a.s. (Inc.)

Doba výstavby | Construction period:

2017-2018
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CONSTRUCTION OF THE YEAR 2019 ABROAD

Titul
Zahraniční stavba roku 2019
170

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie,
Polsko
171

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie,
Polsko

Titul Zahraniční stavba roku 2019
Construction of the Year 2019 Abroad

Vertical-Lift Bridge Over the Martwa Wisla in Sobieszewie, Poland

172

Přihlašovatel | Submitted by:

Metrostav a.s | Metrostav a.s (Inc.)

Investor | Investor:

Gmina Miasta Gdańsk

Projekt | Design:

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s (Inc.)

Kategorie | Category:

novostavba | New Builds

Investice | Investment

veřejné prostředky | public funds

Doba výstavby | Construction period:

2016-2019

173

Hlavním stavebním prvkem je pětipolová mostní konstrukce. Ta je po obou
stranách středního ocelového otvíraného pole o rozpětí 59,5 m, tvořena dvěma
betonovými rámy o rozpětí 2 x 25 m.

A five-pole bridge structure constitutes the major building element. Flanking
the central lifting steel field with a span of 59.5 m, the structure consists of two
concrete frames with spans of 2 x 25 m.

Celková délka přemostění je 173 m a šířka nosné konstrukce 14,92 m.

The total length of the bridge amounts to 173 m whereas the supporting
structure width makes up14.92 m.

Mostní konstrukce podepírá celkem 6 masivních železobetonových
monolitických podpor na hlubinném založení. Srdcem celého systému jsou
dvě elektrohydraulické sestavy.
Velice důležitým faktorem výstavby mostu bylo její provádění tzv. z vody.
To znamenalo provádět všechny horizontální i vertikální transporty materiálů
pomocí lodí.
V mnoha ohledech se jedná o unikátní konstrukci, která prozatím nemá
obdobu v Polsku, ani v České republice. Proto úspěšné dokončení stavby
je možno považovat za velký úspěch celého realizačního týmu Metrostavu
a to bylo důvodem k udělení titulu Zahraniční stavba roku 2019.

174

A total of six massive reinforced concrete monolithic supports anchored
in deep foundations, buttress the bridge structure. Two electrohydraulic
assemblies act as the heart of the system.
The crucial feature of the bridge construction was its implementation from
water, involving all horizontal and vertical handling of materials to be executed
by ship.
In many respects, the bridge is a unique construction project, unprecedented
in either Poland or the Czech Republic. Its successful completion can,
therefore, be acknowledged as a great achievement by the entire Metrostav
realization team, which has justified the 2019 Construction of the Year Abroad
title award.

175

Nominace na titul
Zahraniční stavba roku 2019
176

Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, km 23,900 - 29,700,
Maďarsko
177

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2019

Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, km 23,900 - 29,700,
Maďarsko

Nominated Construction of the Year 2019 Abroad

Várpalota City Bypass, No. 8, Road, 23,900 - 29,700 km, Hungary

Projekt | Design:

ÚT - TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.

3pW
I UG
Ę
9iUS
DOR
WD

03/2015-02/2018

15
821

3pWI
9iUSDO UGĘ
RWD

8

14

723

R

P+

72106

Doba výstavby | Construction period:

8

23+900

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

72106

Investice | Investment

8

R

novostavba | New Builds

ta

sola

kapc

P+

Kategorie | Category:

07
72

Dodavatel | Contractor: 	
SDD Konzoricium; Dömper Kft., vedoucí člen sdružení,
Subterra – Raab Kft., člen, a Pannon – Doprastav Kft., člen
SDD Konzoricium; Dömper Kft., Leading association member,
Subterra – Raab Kft., member, a Pannon – Doprastav Kft., member

32+957,75
(megl.:33+100)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

29+700

Investor | Investor:

82
13

Subterra a.s. | Subterra a.s.(Inc.)

7204

Přihlašovatel | Submitted by:

2

TENDERTERV

Maďarská silnice č. 8 patří k vytíženým tahům. Ze Székesfehérváru,
vzdáleného půl hodiny jízdy od Budapešti, vede až na hranici s Rakouskem,
do Szentgotthárdu. Součástí postupné přestavby silnice č. 8 na čtyřpruhovou,
směrově rozdělenou komunikaci byl rovněž obchvat města Várpalota o celkové
délce 9,2 km. Frekventovaná silnice č. 8 procházela samotným centrem
dvacetitisícové Várpaloty a její přeložka proto byla dlouho plánována
a očekávána.

KONZORCIUM

TENDERTERV

NP-803/64-E

Road No. 8 belongs to Hungary’s busiest routes. From Székesfehérvár, half
an hour‘s drive from Budapest, it leads to Szentgotthárd at the border with
Austria. The Várpalota City Bypass with its total length of 9.2 km, formed a part
of the gradual reconstruction of road No. 8 to a four-lane, dual-direction link.
The busy communication used to cut through the very centre of Várpalota
with a population of 20,000, and its relocation had, therefore, been planned
and looked forward to for a long time.
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179

Nominace na titul
Zahraniční stavba roku 2019
180

OC Galéria Martin,
Martin, Slovenská republika
181

OC Galéria Martin,
Martin, Slovenská republika

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2019
Nominated Construction of the Year 2019 Abroad

OC Galéria Martin, Martin, Slovak Republic

Přihlašovatel | Submitted by:

A8000 s.r.o. | A8000 s.r.o.(Ltd.)

Investor | Investor:

Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. | Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. (Inc.)

Autor | Author:

Martin Krupauer

Projekt | Design:

A8000 s.r.o. | A8000 s.r.o.(Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s. | Metrostav a.s (Inc.)

Kategorie | Category:

novostavba | New Builds

Zastavěná plocha | Building area:

10 316 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

113 000 m3

Investice | Investment:

soukromé prostředky | private funds

Doba výstavby | Construction period:

2016-2018

Nová Galéria Martin je objekt svébytný, jasně definovaný, který je ale přirozeně
zasazen do městské struktury. Objekt, který je pozitivně přijímán laickou
i odbornou veřejností. Obchodní galerie nyní tvoří západní hranu náměstí
SNP. Uzavřením této hrany je také konečně jasně definována plocha náměstí,
celý prostor je prostorově stabilizován a centrální pěší zóna získává důstojné
zakončení. Spolu s návratem významné obchodní funkce do centra města,
přichází i oživení uličního prostoru, násobně vzrůstá pohyb lidí v této části
města, stoupá atraktivita lokality.

The new Martin Gallery is a distinctive focal point naturally embedded
in the urban fabric. The lay and professional public have positively received
the project. The shopping mall forms the western edge of SNP Square now.
By closing this edge, the square area is finally clearly defined, spatially
stabilized, and the central pedestrian zone has got a dignified finish.
The return of the retail function to the city centre, has also revived the street
space, the bustle has multiplied in this part of the city, the attractiveness
of the location has increased.
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Ostatní přihlášené stavby
Other entered Constructions

Rekonstrukce Náměstí Míru,
Kramatorsk, Doněcká oblast, Ukrajina

Státní věznice / Maximum Security State Prison,
Bosnia and Herzegovina

Peace Square Reconstruction, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine

State Prison / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina

Přihlašovatel | Submitted by:

Přihlašovatel | Submitted by:

OHL ŽS, a.s. | OHL ŽS, a.s. (Inc.)

Investor | Investor:

 roject Implementation Unit on behalf of the Ministry
P
of Justice of Bosnia and Herzegovina

Autor | Author:

FRICK KRÜGER NUSSER PLAN2 GMBH

Projekt | Design:

Studio NONSTOP d.o.o. Sarajevo

Dodavatel | Contractor:

Joint Venture OHL ŽS - OHL

Kategorie | Category:

novostavba | New Builds

Zastavěná plocha | Building area:

13 000 m2

Obestavěný prostor | Built-up area:

130 000 m3

Investice | Investment

veřejné a dotační prostředky | public and subsidy funds

Doba výstavby | Construction period:

2014-2017

BAK stavební společnost, a.s., organizační složka na Ukrajině
BAK construction company, a.s., branch office in Ukraine

Investor | Investor: 	
Department of Capital Construction and Development
of the City of Kramatorsk

184

Autor | Author:

Maya Polivanova a Nikola Furlano

Projekt | Design:

„ARKON PROJECT COMPANY“ s.r.o.
„ARKON PROJECT COMPANY“ s.r.o. (Ltd.)

Dodavatel | Contractor:

BAK stavební společnost, a.s., organizační složka na Ukrajině
BAK construction company, a.s., branch office in Ukraine

Kategorie | Category:

rekonstrukce | Reconstruction

Zastavěná plocha | Building area:

30 515 m

Investice | Investment:

veřejné prostředky | public funds

Doba výstavby | Construction period:

05/2018-11/2018

2

185

Zahraniční stavba roku 2019
Construction of the Year 2019 Abroad

Rychlostní komunikace S-7 Gdaňsk - Elblag
úsek Koszwaly, Polsko
Gdansk-Elblag S-7 Expressway Construction, Koszwaly-Elblag Section, Poland

186

Přihlašovatel | Submitted by:

Metrostav a.s | Metrostav a.s (Inc.)

Investor | Investor:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Projekt | Design:

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.

Dodavatel | Contractor:

Metrostav a.s | Metrostav a.s (Inc.)

Kategorie | Category:

novostavba | New Builds

Délka stavby/ liniové stavby
Built-up area:

20,5 km

Investice | Investment

veřejné prostředky | public funds

Doba výstavby | Construction period:

10/2015-04/2019

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie, Polsko / titul
Vertical-Lift Bridge Over the Martwa Wisla in Sobieszewie, Poland / Title
Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, km 23,900 – 29,700, Maďarsko / nominace
Várpalota City Bypass, No. 8, Road, 23,900 - 29,700 km, Hungary / Nominated
OC Galéria Martin, Martin, Slovenská republika / nominace
OC Galéria Martin, Martin, Slovak Republic / Nominated
Rekonstrukce Náměstí Míru, Kramatorsk, Doněcká oblast, Ukrajina
Peace Square Reconstruction, Kramatorsk, Donetsk region, Ukraine
Státní věznice / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina
State Prison / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina
Rychlostní komunikace S-7 Gdaňsk – Elblag, úsek Koszwaly, Polsko
Gdansk-Elblag S-7 Expressway Construction, Koszwaly-Elblag Section, Poland
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Vypisovatelé:
Founders:

Urbanistický projekt roku 2019
Urban Development Project of the Year 2019

Odborná porota
Expert Jury

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

doc. Ing. arch. Petr Durdík, předseda poroty | Chairman of the Jury
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Association for Town and Territorial Planning of the Czech Republic
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Ing. Pavel Křeček
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in Construction
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministry for Regional Development of the Czech Republic

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Association for Town and Territorial Planning of the Czech Republic

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Český svaz stavebních inženýrů
Czech Association of Civil Engineers

Urbanistický projekt roku 2019

Urban Development Project of the Year 2019
Rozvoj brněnského výstaviště / titul
Development of the Brno Exhibition Centre / Title
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in Construction

Urbanistická studie Botič, Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou
a Kozinovým náměstím, Praha 10 / nominace
Urban Development Study – The Botič, in its section flowing between Perucka Street
and Kozina Square, Prague 10 / Nominated
Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí / nominace
Revitalization of Perla 01 in Ústí nad Orlicí / Nominated

Český svaz stavebních inženýrů
Czech Association of Civil Engineers

Veřejná prostranství města Svitavy
Public spaces of the town of Svitavy
ÚS Uherský Brod, rekreační osa řeky Olšavy
Uherský Brod TS - Recreational Axis of the Olšava River
Regulační plán RP, Nemocnice, Uherské Hradiště
RP1 Regulatory Plan - Hospital, Uherské Hradiště
Regulační plán Území bývalého cukrovaru v Lenešicích
Lenešice Former Sugar Refinery Territory Regulatory Plan
Územní studie veřejného prostranství Rancířov, Dančovice, Hluboká
Rancířov, Dančovice, Hluboká Public Space Territorial Studies
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Titul
Urbanistický projekt roku 2019
192

Rozvoj brněnského výstaviště
193

Titul Urbanistický projekt roku 2019

Rozvoj brněnského výstaviště

Urban Development Project of the Year 2019

Development of the Brno Exhibition Centre

Autor | Author:

Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehořová

Projektant | Designer:	
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Ltd. + RadaArchitekti, Ltd.
Přihlašovatel | Submitted by: 	
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Ltd. + RadaArchitekti, Ltd.
Investor | Investor:

Statutární město Brno | Statutory City of Brno

Hodnocení poroty:
Návrh dostavby Brněnského výstaviště kompozičně dotváří stávající historické
založení výstavního areálu ve formě dvou os do písmene V. Nově je navržen
západní uzávěr celého komplexu dostavbou kongresového a obchodního centra
s výškovou dominantou, včetně nového veřejného prostranství, vymezené
objekty se zelenými střechami.
Titul Urbanistický projekt roku 2019 je udělen za komplexní přístup k řešení
lokality a koncepční řešení, které reaguje na stávající prostorovou strukturu
zástavby.

Assessment by the Jury:
The Brno Exhibition Grounds completion project proceeds from the existing
historical lay out of the compound complementing it with two V-shaped axes.
The new western outpost focal point features a convention and shopping centre
extension with its dominant verticality.
The Urban Development Project of the Year 2019 is awarded for
a comprehensive approach to the solution of the site in a concept that
responds to the existing spatial structure of the built environment.
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Základní myšlenky návrhu:
z apojení areálu Výstaviště do organismu města; otevření nového veřejného
prostoru - zpřístupnění historické části areálu veřejnosti (využití památkově
chráněných původních pavilonů)
 osílení urbanistických a architektonických hodnot areálu - prodloužení
p
historických pěších a kompozičních os - zajišťuje prostupnost území
a vytváří nové dominanty

I ncorporation of the Exhibition Grounds into the city; creating of a new public space - making the historical part of the area accessible to the public
(use of the original protected pavilions)
 nhancing the urban and architectural values of the complex - extension of historical pedestrian and compositional axes ensuring permeability
E
of the area and creating new dominant features
Barrier-free links of the town with the recreational zone - Riviera complex, Antropos park and Červený kopec forest park

 ezbariérové propojení města s rekreační zónou - areál Riviéra,
b
park Antropos a lesopark Červený kopec

 trengthening the exhibition function of the complex through new pavilions, entrance terminals, operational facilities
S
or the variable use of the exhibition complex

 osílení výstavní funkce areálu - nové pavilony, vstupní terminály,
p
provozní zázemí - variabilní využití výstavního areálu

 olution for a long-neglected space - the Expo City
S
multifunctional area

využití dlouho neřešeného území - polyfunkční areál Expo City

 reation of a ring service road + transport terminals for
C
public transit + pedestrian and cycling routes system +
cableway

v ytvoření okružní obslužné komunikace + dopravních terminálů
MHD + systému pěších a cyklistických tras + lanovka
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Basic pursuits of the proposal:
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Nominace na titul
Urbanistický projekt roku 2019
198

Urbanistická studie Botič, Úsek toku Botič, protékající
mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10
199

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2019

Urbanistická studie Botič,

Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

Nominated Urban Development Project of the Year 2019

Urban Development Study – The Botič, in its section flowing between Perucka Street
and Kozina Square, Prague 10
Hodnocení poroty:

Autor | Author:	
Eva Šarochová, Václav Matějka, Michal Petr, Šimon Vojtík,
Ondřej Hronek, Miroslav Krejčíř, Eliška Machátová, Jiří Rákosník
Projektant | Designer:	
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum architekti s.r.o.
PROJEKTOR Ltd. & Archum Architects Ltd. Achitectural Offices
Přihlašovatel | Submitted by:

Městská část Praha 10 | Prague 10 City District

Investor | Investor:

Městská část Praha 10 | Prague 10 City District

Urbanistická studie zpracovává v souladu se zadáním úsek toku Botiče
na území Prahy 10, s přesahem do dalších městských částí.
Dokumentace předkládá představu využití a rozvoje koryta Botiče, a na něj
navazujících především veřejných prostranství. Důraz je kladen na využití
a zároveň obnovu přirozeného vztahu města a vodního toku.
Nominace na Urbanistický projekt roku 2019 je udělena za hloubku zpracování
a prezentaci návrhu na vysoké úrovni s velkým podílem architektonického
řešení jednotlivých prostor.

Assessment by the Jury:
In accordance with its assignment, the Urban Development Study tackles
a section of the Botič stream as passing through the territory of Prague 10,
with an overlap into other city districts.
The documentation presents the utilization and development concept of the
Botič riverbed and its adjacent public areas in particular. The emphasis is
placed on the use and restoration of the natural relationship between the city
and the watercourse.
It has been nominated for the 2019 Urban Development Project of the Year title
in recognition of the profoundity in its elaboration and presentation notably
in terms of the detailed architectural articulation of individual spaces.

Urbanistická studie Botiče se v souladu se zadáním věnuje úseku toku mezi
ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího
nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jedná se o úsek protékající
územím Městské části Praha 10 s přesahem na sousední městské části, Praha
2 a Praha 15. Segment toku na pozemcích Městské části Praha 4 je ve studii
pro kontinuitu zahrnut, pouze není detailněji návrhově řešen. Tento dokument
nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu
přirozeného vztahu města a toku. Zabývá se především architektonickourbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku
a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.

In accordance with the assignment, the Botič urban development study focuses
on the section of the flow between Perucka Street and Kozina Square (with the
exception of the section of the watercourse flowing through the inaccessible
area of the Michelské Heat and Power Plant). It is a section flowing through
the territory of the Prague 10 City District with an overlap to the neighbouring
Prague 2 and Prague 15 Districts. The flow segment on the plots of Prague 4
is included in the study for the continuity sake, but it is not designed in detail.
This document offers a vision of the development of the Botič riverbed and its
surroundings with an emphasis on restoring the natural relationship between
the city and the stream. It deals mainly with architectural-town planning
aspects, seeking for the ideal linear permeability along the flow and develops
the use of the public space in its surroundings.
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Nominace na titul
Urbanistický projekt roku 2019
202

Revitalizace území Perla 01
v Ústí nad Orlicí
203

Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2019

Revitalizace území Perla 01
v Ústí nad Orlicí

Nominated Urban Development Project of the Year 2019

Revitalization of Perla 01 in Ústí nad Orlicí
Hodnocení poroty:

Autor | Author:	
Michal Šourek, Milan Ševčík, Pavel Hřebecký
Projektant | Designer:

MS Plan s.r.o. | MS Plan, Ltd.

Přihlašovatel | Submitted by:

MS Plan s.r.o. | MS Plan, Ltd.

Investor | Investor:	
Městský úřad Ústí nad Orlicí - stavební úřad
Ústí nad Orlicí Municipal Office - Building Authority

Urbanistický projekt Revitalizace území Perla 01 Ústí nad Orlicí je příkladným
řešením přístupu k regeneraci městské struktury, který klade důraz na
přirozené postupné využití přestavovaného území a jeho infrastruktury. Využitá
hodnoty stávajících objektů a navrhuje jejich doplnění a zapojení do utvářeného
nově definovaného veřejného prostoru.
Nominace na Urbanistický projekt roku 2019 je udělena za návrh etapového
přístupu a variantního způsobu financování, který vytváří předpoklad
pro úspěšnou realizaci urbanistického záměru.

Assessment by the Jury:
Perla 01 Ústí nad Orlicí Revitalization Urban Development project constitutes
an exemplary approach to the regeneration of an urban structure, which
emphasizes the natural gradual use of the rebuilt area and its infrastructure
utilizing the value of existing buildings and proposes ways to bring them up to
date and integrate them into the newly defined public space.
It has been nominated for the Urban Development Project of the Year 2019
title for the proposal of a staggered process and varying methods of financing,
which creates a prerequisite for a successful implementation of the urban
development plan.

Návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí.
Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruktury
města, eliminuje jeho dosavadní bariérové efekty. Revitalizovanou Perlu
koncipuje jako součást městské tkáně s různorodým, komplexním využitím,
které naplní očekávání obyvatel Ústí nad Orlicí, jejich potřeby a potřeby
komplexního rozvoje města. Zvolený systém eliminuje předčasné demolice,
zajistí kontinuitu rozvoje městské struktury i stálý potenciál pro rozvoj na všech
hospodářských, společenských a kulturních úrovních.
Zvláště důležitými aspekty navržené koncepce jsou jednak její schopnost trvale
se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel
i podnikatelské sféry, jednak její ekonomická proveditelnost. Ta je založena
jednak na flexibilní etapovitosti přestavby, jednak na zapojení širokého spektra
zdrojů financování.

The proposal takes into account the current links in the territory developing
them in a positive manner. It reclaims the regenerated area into the structure
of public spaces and infrastructure of the city, eliminating its existing barrier
effects. It conceives the revitalized Perla as a part of urban tissue with
a diverse, comprehensive use that will meet the expectations of Ústí nad Orlicí
residents and reconciling them with the needs of a comprehensive urban
development. The chosen system will eliminate premature demolitions, ensure
continuity in the development of the urban structure as well as permanent
potential for development at all economic, social and cultural levels.
Among the particularly important aspects of the proposed concept let us
mention its ability to adapt continuously to the changing needs and ambitions
of the city, its inhabitants and business on one hand and its economic feasibility
on the other. This is based on a flexible staggering of the transformation
proces and the ready availability of a wide range of project funding sources.
204
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Ostatní přihlášené projekty
Other entered Project

Veřejná prostranství města Svitavy
Public spaces of the town of Svitavy

Územní studie se primárně zabývá rozvojem systému veřejných prostranství města Svitavy, včetně
specifikace jejich atributů a vzájemných funkčních a kompozičních vazeb. Autorský kolektiv při
zpracování této studie velmi silně zohledňoval systémový aspekt návrhu a vymezená tři základní
(negativní) specifika města.
Záměrem autorů bylo dosáhnout zlepšení kvality života ve městě s nápravou negativních specifik.

Autor | Author:	
Roman Svojanovský a kolektiv: Monika Baráková, František Stratil,
Petra Handlířová, Adéla Chroboczková, Radim Klíč, Oldřich Mervart
	
Pavel Šimek a kolektiv: Anna Svobodová, Pavla Mudráková,
Pavel Šimek ml., Stanislava Hasoňová, Martin Kovář
	
Petr Kučera a kolektiv: Jozef Sedláček, Barbora Náhlíková,
Irena Kučerová
Projektant | Designer:

Ing. Pavel Šimek – FLORART

Přihlašovatel | Submitted by:

Město Svitavy | Town of Svitavy

Investor | Investor:	
Město Svitavy | Town of Svitavy
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Navrhované řešení prokazuje, že formulované požadavky zadání jsou ve městě splnitelné a mohou
přispět ke zlepšení života obyvatel a k postupnému naplňování udržitelného rozvoje.

The territorial study primarily deals with the development of the system of public spaces in the town
of Svitavy, including the specification of their attributes and mutual functional and compositional links.
The team of authors took very strongly into account the systemic aspect of the design and defined three
basic (negative) specificities of the town.
The authors‘ intention was to enhance the quality of life in the town providing the remedy to negative
specificities.
The proposed solution proves that the requirements as formulated in the project are feasible
and conducive to the improvement of residents‘ life, while enabling the town to gradually embark
on a sustainable development.
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Ostatní přihlášené projekty
Other entered Project

ÚS Uherský Brod

Smyslem územní studie bylo řešit celkovou koncepci revitalizace prostoru podél řeky Olšavy, vytipovat
důležité prostory, které je nutno upravit a navrhnout principy jejich řešení.

rekreační osa řeky Olšavy

Autor | Author:	
Jana Benešová, Daniel Matějka, Štěpán Malach; konzultace vodní
hospodářství Vítězslav Vaněk, vizualizace Lukáš Lattenberg

Navržené stavební objekty v jednotlivých lokalitách budou detailně řešeny podrobnější dokumentací.
Obecně platí, že v navazujícím stupni projektové dokumentace bude u stavebních zásahů a umísťování
objektů do koryta Olšavy nutné provést výpočet ovlivnění odtokových poměrů. Zároveň tyto stavby
a objekty musí být navrženy tak, aby byly odolné při případných povodních a nedocházelo při zvýšených
průtocích k jejich poškození, stejně jako k rozplavení a poškození koryta a břehů a negativnímu ovlivnění
odtokových poměrů.

Projektant | Designer:

ATELIER URBI spol. s r.o | ATELIER URBI, Ltd.

Velikost řešeného území je 327118,746 m2.

Přihlašovatel | Submitted by:

ATELIER URBI spol. s r.o | ATELIER URBI, Ltd.

Uherský Brod TS - Recreational Axis of the Olšava River

Investor | Investor:	
Město Uherský Brod | City of Uherský Brod

The purpose of the Territorial Study was to solve the overall concept of revitalization of the area along
the Olšava River, to identify crucial areas that need to be modified and to propose principles for their
solution.
The proposed buildings in individual locations will be solved in more detail by detailed documentation.
Generally, in the subsequent stage of the project documentation, it will be necessary to calculate
the impact of the construction interventions including the placing structures in the Olšava riverbed
on runoff conditions. At the same time, these structures and solid bodies must be designed to
withstand high flow rates in the event of floods without damage to themselves as well as the eroaion
to the riverbed or banks while avoiding any negative impact on runoff conditions.
The area under review covers 327118,746 m2.
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Ostatní přihlášené projekty
Other entered Project

Regulační plán RP1

Regulační plán RP1 – Nemocnice se pořizuje z vlastního podnětu. Zadání regulačního plánu
RP1- Nemocnice je obsahem platného Územního plánu Uherské Hradiště, který byl vydán
zastupitelstvem města Uherské Hradiště dne 12. 09. 2011 a účinnosti nabyl dne 29. 09. 2011.

RP1 Regulatory Plan - Hospital, Uherské Hradiště

Návrh regulačního plánu byl vybrán v roce 2014 formou veřejné ideové urbanistické soutěže
Přeměna části bývalé Nemocnice na město, v souladu s pravidly České komory architektů.

Autor | Author:

Pavel Pekár, Martina Holubová, Bohdana Nytrová

Pořízení regulačního plánu a jeho způsob je důsledným naplněním principů obsažených
v dokumentu Politika architektury a stavební kultury České republiky (MMR, ÚÚR, 2015).

Projektant | Designer:

P. P. Architects s.r.o. | P. P. Architects, Ltd.

Přihlašovatel | Submitted by:

P. P. Architects s.r.o. | P. P. Architects, Ltd.

Nemocnice, Uherské Hradiště

Investor | Investor:	
Město Uherské Hradiště | City of Uherské Hradiště

The RP1 - Hospital Regulatory Plan has been procured from the City’s own incentive The assignment
of the RP1- Hospital regulatory plan features in the valid Uherské Hradiště Master Plan, which was
issued by the Uherské Hradiště City Council on 12 September 2011 and came into effect
on 29 September 2011.
The Draft Regulatory Plan was selected in 2014 through the public participation in an urban planning
competition entitled ‘The Transformation of a Part of the Former Hospital into the City’, in accordance
with the rules by the Czech Chamber of Architects.
The elaboration of the Regulatory Plan and its method constitutes the consistent implementation
of principles as stipulated in the Architecture and Building Culture Policy document of the Czech
Republic (MRD, i.e. Regional Development Ministry, ÚÚR, i.e. Institute for Spatial Development), 2015).
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Ostatní přihlášené projekty
Other entered Project

Regulační plán Území bývalého cukrovaru v Lenešicích
Lenešice Former Sugar Refinery Territory Regulatory Plan

Autor | Author:

Michal Šourek, Milan Ševčík, Kateřina Holotová, Pavel Hřebecký

Projektant | Designer:

MS architekti s.r.o. | MS architekti, Ltd.

Přihlašovatel | Submitted by:

MS architekti s.r.o. | MS architekti, Ltd.

Investor | Investor:

 ěstský úřad Louny - stavební úřad
M
City of Louny - Building Authority

Areál bývalého cukrovaru v Lenešicích představuje zhruba šestinu rozlohy urbánní struktury obce
a jedná se tedy o velký rozvojový potenciál, který má předpoklady výrazně změnit současné rozvrstvení
obce (po stránce obyvatel, vybavenosti, dopravy, služeb a pod). Jedná se tedy o příležitost správně
nastavit na dlouhou dobu dopředu rozvoj obce. Je zřejmé, že se jedná o zodpovědný úkol s mnoha
aspekty majícími vliv na kvalitní výsledné řešení. Úkolem není pouhý návrh struktury rodinných
domů. Úkolem je návrh plnohodnotné rezidenční struktury s odpovídajícími veřejnými prostranstvími,
vybaveností, dopravním napojením apod.
Základní principy návrhu nové urbanistické struktury na místě bývalého cukrovaru Lenešice vycházejí
z flexibilního řešení, které dokáže snadno reagovat na aktuální potřeby obce jak po stránce ekonomické,
společenské, tak sociální. Jedná se o souhru několika vrstev, které se vzájemně doplňují.

The area of the former sugar refinery in Lenešice covers roughly one sixth of the urban structure area
of the municipality and it, therefore, represents a great development potential which is expected to
significantly change the current stratification of the municipality (in terms of inhabitants, facilities,
transport, services, etc.). Hence, it is an opportunity to set the development of the municipality for
a long time in advance. Obviously, this is a responsible task with many aspects affecting the quality
of the resulting solution. The challenge is not just to design the pattern of houses. The aim is to design
a fully-fledged residential neighbourhood with appropriate public spaces, amenities, transport links,
etc.
The basic principles of the design of the new urban entity situated on the site of the former Lenešice
sugar refinery proceed from a flexible solution that can easily respond to the current needs of the
municipality, both economically and socially as well as in terms of social wellfare. It is the interplay
of several layers that complement each other.
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Ostatní přihlášené projekty
Other entered Project

Územní studie veřejného prostranství
Rancířov, Dančovice, Hluboká

Rancířov, Dančovice, Hluboká Public Space Territorial Studies
Autor | Author:	
Milan Grygar, Lukáš Petr, Lukáš Svoboda, Magdaléna Křivánková
Projektant | Designer:

DISprojekt s.r.o. | DISprojekt, Ltd.

Přihlašovatel | Submitted by:

DISprojekt s.r.o. | DISprojekt, Ltd.

Investor | Investor:	
Městský úřad Dačice | Dačice Municipal Authority
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Cílem a účelem územních studií Rancířov, Dančovice a Hluboká, je stanovení koncepce úprav veřejného
prostranství vč. regulací činností jako podkladu pro navazující projektovou přípravu a realizaci úprav
(uspořádání ploch včetně materiálů povrchů, koncepce zeleně, rozmístění prvků drobné architektury,
rozmístění mobiliáře a potřebného technického vybavení).
Cílem je zkvalitnění užitných a estetických vlastností veřejného prostoru jako celku.

The aim and purpose of Rancířov, Dančovice and Hluboká Territorial Studies, is to determine the
concept of landscaping including public space. regulation of activities as a basis for subsequent project
preparation and implementation of adjustments (arrangement of areas including surface materials,
concept of greenery, small architecture forms layout, placement of street furniture and necessary
technical equipment).
The studies aim at improving the utility and aesthetic properties of the public space as a whole.
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Vypisovatelé:
Founders:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

Ve spolupráci s těmito institucemi a organizacemi: | In conjunction with the following organizations:

Hospodářská komora ČR
Chamber of Commerce
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians
Český svaz stavebních inženýrů
Czech Union of Civil Engineers

Odborná porota Známka kvality 2019
The Qualitymark Expert Jury

Posláním programu „Známky kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu“
je hodnocení a propagace známkou oceněných produktů a služeb, které pomůže při rozhodování
stavebníků, projektantů a zhotovitelů staveb jako doporučení při jejich výběru. Důraz je proto kladem
nejen na samotnou kvalitu a inovativnost posuzovaných výrobků a technologií, ale i na dokumentaci
pro jejich správné použití na stavbě. Oceněné výrobky – technologie mají právo užívat chráněnou
známku „Známka kvality VÝROBEK –TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu“ v příslušné barvě
a s udáním roku jejího udělení. Známka je spojena s právem označovat s ní veškeré informace
o oceněném výrobku – technologii v tištěné či elektronické podobě, případně přímo na výrobku nebo
na technické dokumentaci, při obchodních nabídkách, při prezentacích, na výstavách, veletrzích apod.

The “Trademarks of Quality PRODUCT- TECHNOLOGY for Building and Architecture” scheme evaluates
and promotes trademarkwinning products and services in order to provide guidance and a favorable
reference for end-users including investors, designers and building contractors in their selection
process. Emphasis is therefore placed not only on the quality and innovative features of the assessed
products and technologies, but also on the documentation for their proper application on site. Awardwinning products - technologies are entitled to use the protected trademark of “Trademark of Quality
PRODUCTTECHNOLOGY for Building and Architecture” in the relevant color and with the indication
of the year of its award. The trademark is associated with the right to attach it to all information
on the award-winning product - technology in printed and electronic forms, directly on the product
or in technical documentation, commercial offers, presentations, exhibitions, fairs and the like.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Road Constructors Association Prague
Svaz zkušeben pro výstavbu
Association of Testing Laboratories for Construction
České vysoké učení technické - Fakulta stavební
Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering
Asociace inovačního podnikání ČR
Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic
Odborná rada pro BIM
CZ BIM

Záštity | Auspices
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Výrobky – technologie hodnotí odborná komise:
The members of the Committee:
Ing. Petr Kučera CSc., předseda /Chairman
Ing. Eva Štejfová
Ing. Ladislav Bukovský

Členové hodnotící komise – přední nezávislí odborníci posuzovali výrobky a technologie na základě
dodané kompletní dokumentace opravňující uvedení na český trh, použití na stavbě a podle přiložených
vzorků. Hodnotili jejich technickou a inovační úroveň, naplnění normových požadavků a požadavků
na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Posuzována byla i původnost a design.

Members of the Committee featuring leading independent professionals assessed the products
and technologies based on complete documentation including samples to justify their marketing
in the Czech Republic. The Committee rated the technical and innovative level of the entries, their
compliance with standards in place, their energy, economical or environmentfriendly performance.
Originality and design were also considered.
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Známka kvality VÝROBEK-TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu
The Qualitymark of PRODUCT-TECHNOLOGY
for Construction and Architecture

VELUX ACTIVE with NETATMO
řídící jednotka vnitřního prostředí
Výrobce: Velux Česká republika s.r.o.
Udělena zlatá Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

Baumit Klima
Výrobce: BAUMIT, spol. s r.o.
Udělena zlatá Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

HELUZ AKU Z 17,5
Výrobce: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s
Udělena stříbrná Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

Schiedel KombiAir
Výrobce: Schiedel, s.r.o.
Udělena stříbrná Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

COLORCRETE barevný beton
Výrobce: Českomoravský beton, a. s.
Udělena stříbrná Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

Elektronický stavební deník
Výrobce: PBW INNOVATION s.r.o.
Udělena stříbrná Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

weberpas extraClean active
pastovitá omítka
Výrobce: Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s. Divize WEBER
Udělena bronzová Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

Dolti Collection
Výrobce: Oresi s.r.o.
Udělena bronzová Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.

iRoof TONDACH
tepelně izolační systém střech
Výrobce: Wienerberger s.r.o.
Udělena stříbrná Známka kvality
VÝROBEK - TECHNOLOGIE
pro stavitelství a architekturu 2019.
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Osobnost stavitelství 2019

2019 Architectural Engineering Personality

Laureáti „Osobnost stavitelství“
Architectural Engineering Personality Laureates

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ocenění „Osobnost stavitelství“ udělila SIA ČR – Rada výstavby v roce 2019 Ing. arch. Janu Fibigerovi, CSc.,
za jeho významnou dlouhodobou činnost pro obor jako celek, a za klíčový podíl na rozvoji a propagaci
stavitelství a architektury.
Je ceněním jeho zásluh na zvyšování povědomí o stavebnictví a jeho positivního vnímání mezi profesionální
i laickou veřejností. Při naplňování tohoto cíle čerpal z dlouholetých zkušeností ze své úspěšné projektové
činnosti a založil Nadaci ABF s mezinárodně oceněným Baucetrem, ale hlavně veletrhy FOR ARCH a Českou
Stavební Akademii.
Cena zároveň odráží jeho 20tiletou stopu na ČVUT v pozici předsedy Správní rady, ale i v rámci
SIA ČR– Rada výstavby, kde působil po celé desetiletí jako president a od letošního června zůstává aktivní
na pozici viceprezidenta.

The SIA CR - Construction Council awarded the “2019 Personality of Architectural Engineering” accolade
to Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. in recognition of his significant long-term work to promote the field as a whole,
and his pivotal contribution to the advancement of the art of building and architecture.
The award recognizes his merits in raising the awareness of the built environment sector and its positive
perception among the professional and general public. In pursuit of this objective, he drew on his long
and successful experience as a designer and was instrumental in launching the ABF Foundation with its
internationally acknowledged Baucentrum, but notably FOR ARCH Fairs and the Czech Building Academy.
At the same time, the award reflects his 20-year- footprint at Czech Technical University in his capacity
as CTU Board of Directors Chairman as well as that within the SIA - Construction Council, where he held
the position of President for a decade till June 2019 and remains active as its Vice President now.
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2007
Ing. Bořivoj Kačena

2013
JUDr. Miroslav Hegenbart

2008
Ing. Václav Mach

2014
Ing. Jiří Bělohlav

2009
Ing. Svatopluk Zídek

2015
p. František Vaculík

2010
Ing. Václav Matyáš

2016
Ing. Pavel Štěpán

2011
doc. Ing. arch. Jan Štípek

2017
Ing. Jiří Havlík

2012
Ing. Vladimír Veselý
Ing. Jiří Požár

2018
Ing. Zdeněk Rataj
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Působivé detaily,
přesvědčivý celek

PRO RYCHLÉ A ÚSPORNÉ ZDĚNÍ
Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ
www.heluz.cz/sidi
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Od detailu k celku vždy progresivní,
osobní a módní. Z řadou výhod největšího
prodejce kuchyní. Kuchyně Dolti Collection
se Známkou kvality 2019 od Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství.

www.oresi.cz

Digitální
STAVEBNÍ
DENÍK
wienebecker

Vyzkoušejte online

PŘÍSTUP VÍCE UŽIVATELŮ V JEDEN MOMENT
VYŠŠÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ
PŘEHLEDNÁ SPRÁVA A KONTROLA INFORMACÍ
EXPORT A IMPORT ZÁZNAMŮ DAT
MOŽNOST INTEGRACE S DALŠÍMI SYSTÉMY

Registrujte se zdarma
na naší online platformě
a získejte přístup do Stavebního deníku
https://sd.pbwi.cz

Hliníkové STŘEŠní
A FASÁDní SySTémy

KDYŽ VÁŠ PROJEKT
PŘERŮSTÁ HRANICE
VAŠICH MOŽNOSTÍ.

Pro jedinečnou architekturu.

Střešní a fasádní prvky PREFA se řadí mezi hi-tec materiály moderní
architektury. Vyznačují se nízkou váhou, odolností, bezúdržbovostí, mimořádnou kvalitou a tvárností. Umožňují vytvářet
futuristický design moderních střech a fasád. Kromě
dokonalého optického vzhledu nabízí řadu praktických výhod v oblasti zpracování. Díky svým
vlastnostem jsou vhodné nejen pro moderní
architekturu, ale i pro rekonstrukce.

Potřebujete spolehlivého partnera,
který vám bude vždy stát po boku.

100% hliník! Záruka 40 let!

Kdo ve velkém měřítku plánuje nejvyšší kvalitu, potřebuje mít na své straně partnera, který
smýšlí také tak. Partnera, který dodá mimořádně kvalitní výrobky pro oblasti sanity, plynu
a topení a ani tváří v tvář největším výzvám neztratí ze zřetele sebemenší detail. Ať již osobně na
staveništi, telefonicky na naší horké lince nebo v některém z našich seminárních center Viega.
Viega. Connected in quality.

produkt: PREFA falcovaný šindel
barva: přírodní hliník
objekt: sportovní hala Dolní Břežany
architekt: Atelier SPORADICAL
realizace: KLIPS s.r.o.

STŘecHY & faSÁDY
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www.prefa.coM

viega.cz/O-nas

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Český svaz stavebních inženýrů
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
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