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RADA SOUTĚŽE

MGR. TOMÁŠ PROCHÁZKA

POROTA SOUTĚŽE
ING. ARCH. MARKÉTA SVOBODOVÁ

Středočeský kraj

Předsedkyně poroty

Architektka, odborná pracovnice památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje

MGR. KATEŘINA PEŠATOVÁ

ING. ARCH. JAN FIBIGER, CSC.

Členka poroty za Středočeský kraj

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje

ING. ARCH. JIŘÍ VASILUK, CSC.

ING. LADISLAV BUKOVSKÝ

Člen poroty za Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Projektující architekt – urbanista, člen správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

ING. PAVEL NĚMEC

ING. BEDŘIŠKA VAŇKOVÁ
Český svaz stavebních inženýrů

Člen poroty za Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy

ING. BOHUSLAV ŠTANCL

ING. PETR NICEK

ING. VLADIMÍR KOVALČÍK

ING. VÁCLAV MACH

Předseda představenstva akciové společnosti DYNASPOL a člen představenstva Krajské hospodářské komory Střední Čechy.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Člen poroty za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Člen poroty za Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Dopravní inženýr a statik, bývalý dlouholetý předseda ČKAIT.

ING. ARCH. MILOŠ G. PARMA

ING. ARCH. VÁCLAV MASTNÝ

Obec architektů

Obec architektů

PRODUKCE
PETRA MIŠKEJOVÁ

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
manažerka nadačních programů
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Jaroslava Pokorná Jermanová

Hejtmanka Středočeského kraje
Governor of the Central Bohemian Region

Jsem ráda, že do konečného nominačního kola Stavba roku ve Středočeském kraji
postoupilo třináct nádherných i užitečných staveb. Ve svém souboru reprezentují průřez
prioritami Středočeského kraje, od významných staveb dopravní infrastruktury, přes
kultivaci nevyužitých ploch, oživení významných kulturních památek, podporu kvalitního
bydlení, rozvoj průmyslu a podnikání, až po rozvoj školství a sportu.
Je také velmi potěšující, že mezi tolika stavbami je převaha staveb veřejných a téměř
polovina staveb jsou stavby, jejímiž investory je kraj nebo jsou obce Středočeského
kraje. Svědčí to o tom, že i krajská správa našla cestu ke kvalitní architektuře a že
neváhá s uplatněním současných trendů ve stavitelství. I to je pozitivní zpráva letošního
ročníku Stavby roku.
I am glad that thirteen beautiful and useful buildings have advanced to the final
nomination round of the Construction of the Year in the Central Bohemian Region.
These nominations represent a cross-section of functionalities for the Central Bohemia
Region, from important transport infrastructure construction to the cultivation of
unused areas, the revival of important cultural monuments, the support for quality
housing, the development of industry and entrepreneurship to the development of
education and sport.
I am also delighted that the majority of the nominations are dominated by public
buildings, and almost half of the buildings, are buildings whose investors are from the
counties or the municipalities of the Central Bohemia Region. This shows that even
the regional administration has found its way to high-quality architecture and does not
hesitate to apply the current trends in the building industry. This is also great news for
this year’s Construction of the Year competition.
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Ing. arch. Markéta Svobodová
Předsedkyně poroty soutěže
Foreword by the Jury President

Vážené dámy, vážení pánové,
uběhl rok a opět se setkáváme nad několika novými stavbami, které reprezentují stavební dění
ve Středočeském kraji. Letošní ročník opět zahrnuje typologicky bohaté spektrum staveb.
Zastoupeny jsou stavby pozemní i letecké dopravy, modernizované školy a industriální objekty,
rekonstruované památky, bytová výstavba a stavby sportu a wellnesu. Oproti minulým ročníkům
je zde zastoupen také projekt zahrnující rozsáhlou práci s krajinou.
Ráda bych vyslovila poděkování všem, kteří se zasloužili o konání již čtvrté soutěžní přehlídky
„Stavba roku Středočeského kraje 2017“. Soutěži udělila záštitu hejtmanka Středočeského
kraje, paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. Součinnost s konáním soutěže poskytl Odbor
kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Hlavním vypisovatelem
soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pod vedením pana Ing. arch. Jana
Fibigera CSc., dále Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů
ve stavebnictví v ČR a Obec architektů, jejichž zástupci byli členy rady a odborné poroty soutěže,
a se kterými mi bylo potěšením se setkat při prohlídkách všech zúčastněných staveb a v bohaté
odborné diskuzi na jejich hodnocením.
Jménem poroty děkuji účastníkům soutěže za jejich zájem prezentovat výsledky své práce v této
soutěžní přehlídce a gratuluji všem, kteří mají svůj podíl na vzniku oceněných staveb.
Věřím, že tato soutěž se ve Středočeském kraji stane dobrou tradicí a zbývá mi tedy než popřát
„Stavbě roku Středočeského kraje“ do další ročníků mnoho dalších úspěchů.
Dear Ladies and Gentlemen,
A year has passed and we are meeting each other again for some new buildings that represent
the building events in the Central Bohemian region. This year’s edition again includes a
typologically rich spectrum of buildings. There are buildings of land and air transport,
modernized schools and industrial buildings, reconstructed monuments, housing construction
and construction of sports and wellness. Unlike previous years, there is also a project involving
extensive work with the landscape.
I would like to thank all those who have made this fourth year of the “Construction of the Year
of the Central Bohemian Region 2017” competition possible. It was sponsored by the Governor
of the Central Bohemia Region, Mrs Ing. Jaroslava Pokorna Jermanová. The Department of
Culture and Monument Care of the Regional Authority of the Central Bohemia Region has
provided co-operation with the competition. The main authorities of the competition are the
Foundation for the Development of Architecture and Construction, under the direction of Ing.
Jana Fibiger CSc., Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians in Construction,
Regional Chamber of Commerce of Central Bohemia, Czech Union of Civil Engineers, Union
of Building Entrepreneurs in the Czech Republic and Municipality of Architects, whose
representatives were members of the board and expert jury of the competition and with whom I
was pleased to meet during the tours to all the buildings involved and in a rich expert discussion
on their evaluation.
On behalf of the jury, I thank the contestants for their interest in presenting the results of their
work in this competition and congratulations to all who took a part in the creation of awardwinning buildings.
I believe that this competition will become a good tradition in the Central Bohemia Region and
there is nothing left to do for me then to wish the “Building the Year of the Central Bohemian
Region” competition success.
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Autor | Author

Libor Jirásek, Martin Rajniš, Mojmír Ranný, Michael Terech

Projektant | Designer

Golfer s. r. o., AED project, a. s., Ranný architects s. r. o.

Investor | Investor

Sázava Parkland, a.s.

Dodavatel | Contractor

Construction Management

Přihlašovatel | Entered by

GOLFER s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

4/2014 - 7/2016

Cena | Price

250 000 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

6 033 m3

Zastavěná plocha | Built up area

42 ha

21. golfové hřiště ve Středočeském kraji vzniklo v oblasti
Posázaví, na svazích na okraji městyse Kácov, poblíž dálnice
D1. Do té doby se zde nacházely převážně zemědělsky
využívané pozemky soukromých vlastníků a městyse, a
objekty bývalého továrního areálu. Vzhledem ke svažitosti
terénu však byly zemědělské plochy dlouhodobě ohroženy
vodní a větrnou erozí. Městysem Kácov byla na základě
studie řešena územním plánem změna využití území. Změna
využívá turistického potenciálu místa a s tím souvisejícího
rozvoje městyse, včetně vzniku nových pracovních příležitostí.
Koncept řešení tohoto rozsáhlého území o rozloze 123 ha
zahrnuje golfové hřiště s 27 jamkami, stavbu golfového
klubu a objektů zázemí, dětské hřiště, dále počítá s budoucí
výstavbou obytných a rekreačních objektů. Realizace
krajinářských úprav spočívala v náročné úpravě morfologie
terénu, protierozních opatřeních, řešení retence vod,
řešení kontaminace části území těžkými kovy použitím
rostlin k remediaci, a dále v zatrávnění a výsadbě 3 000
vzrostlých stromů a odrostků. Závlahový systém využívá
povrchových vod. Přirozená retence povrchových je doplněna
vybudováním dvou malých vodních nádrží, které zároveň
slouží k akumulaci srážkových vod. Na základě průzkumů
historického vývoje území byla vybudována mokřadní kaskáda
ve formě nepůvodních slepých ramen řeky. Prostor hřiště
je krajinářsky unikátní svým postupem hry po jednotlivých
jamkách, kdy z každé jamky se otevírá nový rozhled po
krajině a na historické jádro Kácova. Na vrcholu je situována
dvoupodlažní budova golfového klubu, zahrnující restauraci,
hotelovou část a konferenční prostory. Stavba svým hmotovým
řešením a použitými materiály dřeva a kamene přirozeně
zapadá do krajiny. Architektura objektu vyniká především
řešením dřevěných konstrukcí, včetně propracovanosti
detailů. Vybavení interiéru poskytuje svým návštěvníkům
nadstandartní zázemí. Celý areál je bez oplocení, je tak volně
přístupný nejenom příznivcům golfu, ale i veřejnosti. Areál
splňuje nejnáročnější kritéria soutěžního golfu i amatérské
hry a může se tak řadit mezi nejlepší evropská hřiště.

The 21st golf course in the Central Bohemia Region is
situated in the Sázava valley, on Kácov township sloping
outskirts, near the D1 motorway where until then it was used
for predominantly private agricultural land with contained
defunct former factory compounds. Due to the sloping terrain,
however, the soil had been steadily eroded by water and wind.
Based on a study, which it had commissioned, the Kácov
Authority was instrumental in bringing about a change to
the Land Use Plan. The change takes advantage of the local
tourist potential and the related urban development, whilst
also creating new job opportunities. The development concept
of this vast 123-hectare area includes a golf course with 27
holes, a golf club building with related facilities, a playground
and is also envisaging a residential development complete with
recreational amenities for the future. The landscaping design
featured demanding modifications to the terrain morphology,
anti-erosion and water retention measures, solution to partial
bioavailability of heavy metals and de-contamination of soil by
plants, grassing over and planting of 3,000 young and mature
trees. The irrigation system uses surface water. The natural
surface retention is complemented by two small rainwater
tanks. Based on surveys of the area historical records, a
wetland cascade was built in the form of additional blind
arms of the river. The golf course area is uniquely landscaped
with individual holes opening new views of Kácov historical
core and its surroundings. On the higher grounds there is
a two-storey golf club complete with restaurant, hotel and
conference facilities. With its mass solution, use of wood and
stone, the building naturally blends into its surroundings. The
architecture stands out notably owing to its wooden structures
and exquisite workmanship of details. Interior decoration and
furnishings provide its visitors with above-standard comfort.
The whole area is surrounded with no fence, which makes it
freely accessible not only to golf fans but also to members
of the general public. The resort meets the most stringent
criteria of competitive and amateur golf and can thus be
ranked among the best European golf courses.
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Stavba je mimořádná svým rozsahem a propracovaným
konceptem řešení krajinářských úprav, vyniká urbanistickým
konceptem areálu a architektonickým řešením budovy klubu.
V oblasti golfového developmentu se může řadit k nejlepším
evropským areálům. Realizace projektu výrazně přispívá
k rozvoji turistického ruchu ve Středočeském kraji.
The resort project is extraordinary in terms of its scope and
elaborate concept of landscaping; it stands out with both the
layout and architectural design of its club building. In the sphere
of golf course development, the resort has the potential to
rank among the best European venues. The implementation of
the project thus, helps to considerably promote tourism in the
Central Bohemian Region.
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Autor | Author

Adam Rujbr, Michal Grošup

Projektant | Designer

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Investor | Investor

Středočeský kraj

Dodavatel | Contractor

Alstap s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

Alstap s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

11. 8. 2015 - 11/2016

Cena | Price

43 575 695 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

15 112 m3

Zastavěná plocha | Built up area

1 275 m2

Novostavba tělocvičny navazuje na budovu gymnázia z 90. let
20. stol., v území poblíž historického centra města Mělník a
sídlištní zástavby. Stavba je řešena jako víceúčelová sportovní
hala, pro sporty jako basketbal, házená, badminton atd.
V část haly je umístěna také lezecká stěna. Rozměry haly
45x23m a kapacita 115 diváků umožňují i pořádání ligových
utkání. Součástí realizace byla také přestavba stávajících částí
budovy gymnázia pro šatny a sociální zařízení. V exteriéru
byla realizována výstavba příjezdové komunikace, venkovního
parkoviště a úpravy zeleně. Nosnou konstrukci haly tvoří
ocelová konstrukce. Fasáda je ze sendvičových panelů v barvě
antracitu, v kombinaci s mléčnými panely pro osvětlení. Hala
je plně bezbariérová.

The newly build gym complements the grammar school from
the 1990s situated in the vicinity of Mělník historical centre.
The building is designed as a multipurpose hall for sports
such as basketball, handball, badminton, etc. There is also a
climbing wall in the hall. With its dimensions of 45x23m and
a capacity of 115 spectators the hall can serve as a suitable
venue for holding league matches. The scope of work also
includes the conversion of some existing parts of the school
building to changing rooms and sanitary facilities. An access
road, outdoor parking lot and ornamental greenery also
formed part of the project, which also included a steel load
bearing structure. The fasade features sandwich panels in
anthracite colour, combined with milk glass panels for lighting.
The hall is fully barrier-free.
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střešní světlík

150

+3,200

strojovna VZT 36,0 m2

5 030

tribuny 101 diváků

26 050

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

+12,600
2 600

Hejtmanka Středočeského kraje
Governor of the Central Bohemian Region

+10,000

Many great buildings have been nominated in the Central Bohemian Construction of the Year. It was a hard
decision to make, however I did not hesitate in deciding whom to give the Governor’s Award to. I chose the
construction of the Jan Palach High School in Mělník.
My decision was based not only on the undoubted architectural qualities of the whole building and its modern,
even futuristic appearance. I also, appreciated the high functionality of a new gym, which will allow many
sports to played, not only for high school students but also for sports clubs around Mělník. We do not have
many gyms in the region that allow for more space-demanding sports such as futsal, handball, floorball,
basketball, volleyball and badminton, due to a large and high-quality playing area, which is needed. It is also
fantastic that the gym, with its parameters, allows hosting even professional league’s matches. Its significance
thus oversteps the boundaries of the city and the region.
The most important thing for my decision was, however, that the two priorities of the Central Bohemian
Region - the support of education and the support of sport - are combined here into one architectural unit.
Indeed, the success and quality of both areas are closely related and even mutually conditioned. The ancient
Greeks knew it when they proclaimed the unity of body and spirit. Empress Maria Theresa knew it when,
while thinking about the compulsory school attendance, she also thought about the necessity of sports for the
students. The Central Bohemian Region also considered the same thing as an investor because they know
that the interconnection of school, sport and especially the sport for the young people is important. I also,
appreciate the fact that the whole area is complemented by greenery, which creates a pleasant environment.

3 200 100

500
2 900

+2,300
-1,000

3 600

500

±0,000

budova gymnázia

spojovací krček

4 100

původní terén

3 200

opěrná stěna

Mé rozhodnutí se opíralo nejen o nepochybné architektonické kvality celé stavby, o její moderní až futuristický
vzhled. Ocenila jsem i vysokou funkčnost nové tělocvičny, která umožní provozovat řadu sportů nejen
studentům gymnázia, ale i sportovním klubům z okolí Mělníka. Nemáme v kraji mnoho tělocvičen, které by
umožňovaly provozovat i prostorově náročnější sporty, jako jsou futsal, házená, florbal, basketbal, volejbal či
badminton díky velké a kvalitní hrací ploše. Je také skvělé, že tělocvična svými parametry umožňuje pořádat
dokonce ligová utkání. Její význam tím přerůstá hranice města i kraje.
Nejdůležitější pro mé rozhodování však bylo, že se v této stavbě do jednoho architektonického celku spojují
dvě priority Středočeského kraje – podpora školství a podpora sportu. Vždyť úspěch a kvalita obou oblastí
spolu úzce souvisí a dokonce se i vzájemně podmiňuje. Věděli to již staří Řekové, když hlásali jednotu těla a
ducha. Věděla to i císařovna Marie Terezie, když s povinnou školní docházkou myslela i na nutnost sportovního
vyžití žáků. Na stejnou věc myslel i Středočeský kraj jako investor, protože ví, jak je propojení školy, sportu a
zejména sportování mladých lidí důležité. Cením si také toho, že celý areál vhodně doplňuje i zeleň, která zde
celkově vytváří příjemné prostředí.

18 600

-1,300
-4,600

25 100

možnost dělení haly na 3 tréninková
hřiště (velikost pro volejbal)
posuvnými stěnami

24 800
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Areál ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech - Pavilon,
spojovací krček, jídelna
Elementary School and Kindergarten Compound - Pavilion,
connecting passage, dining room in Dolní Břežany
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Anna Šlapetová

Projektant | Designer

AP STUDIO s.r.o.

Investor | Investor

Obec Dolní Břežany

Dodavatel | Contractor

PKS Stavby a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Obec Dolní Břežany

Doba výstavby | Construction period

2013/2014 - 2015

Cena | Price

89 800 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

16 030 m3

Zastavěná plocha | Built up area

1 906 m2

Předmětem modernizace areálu ŽŠ a MŠ v Dolních
Břežanech byla výstavba nového pavilonu učeben, přístavba
jídelny a jednopodlažního spojovacího krčku. Nové objekty
architektonickým řešením navazují na koncept areálu z 80. let.
Třípodlažní pavilon učeben je řešen jako trojtrakt se střední
chodbou, které dominuje schodiště. Pavilon zahrnuje prostory
učeben, kabinetů, místnosti družiny, zasedací místnost,
kanceláře a další provozní zázemí školy. Nový pavilon je
propojen se stávajícími objekty spojovací chodbou se šatnami.
Spojovací chodba je výrazně odlišena od svoji prosklenou
fasádou. Do vybraných polí fasády jsou osazené oboustranné
reprodukce známých a malířských děl z období od 14. – 20.
stol. z českého prostředí, např. Mistr Třeboňského Oltáře,
Škréta, Mánes, Zrzavý atd. Přístavba jídelny byla řešena jako
nástavba na stávající objekt. Neformálně řešený interiér
oboustranně prosvětlené jídelny je vybaven „klasickými
tonetkami“ a barevně výraznými moderními svítidly.

The modernization of the Elementary School and Kindergarten
compound in Dolní Břežany called for the construction of a
new pavilion of classrooms, an extension of the dining room
and a single-floored connecting passage. The architectural
design of the new additions is adjusted to match the concept
of the compound dating from the 1980s. The three-floored
classroom pavilion is designed as a three-wing building with
a central corridor and a dominant staircase. The pavilion
includes classrooms, cabinets, after-school club, a conference
hall, offices, and other auxiliary rooms essential for the
school’s operation. The new pavilion is linked to the existing
buildings through a connecting passage with locker rooms.
The connecting passage features a prominent glass facade.
Two-sided reproductions of well-known Czech paintings from
the 14th - 20th century are mounted on selected panels of the
facade, e.g. Master of the Třeboň Altarpiece, Škréta, Mánes,
Zrzavý etc. The extension of the dining room was designed as
a superstructure on top of the existing building. Its informally
designed interior soaks in the daylight coming from two-sides.
The dining room is furnished with classical Thonet chairs and
bright coloured modern lighting fixtures.
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Areál ZŠ a MŠ v Dolních Břežanech - Pavilon,
spojovací krček, jídelna
Elementary School and Kindergarten Compound - Pavilion,
connecting passage, dining room in Dolní Břežany
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Modernizace školy je ukázkou kvalit architektonického řešení,
založeném na střídmosti, které významně kultivuje stávající
školní budovu. Instalace reprodukcí obrazů klade důraz
na vizuální vnímání prostoru a zároveň dává významná díla
z dějin českého umění do povědomí dětí. Stavba je významným
přínosem v rozvoji školství v obci.
The present modernization project is an example of quality
architecture based on modesty in design, which significantly
cultivates the existing school building. The idea of installing
oil painting reproductions highlights the visual expression
of the space, while also raising the children’s awareness of
seminal works from the Czech art history. The construction is a
significant contribution to the development of education in the
municipality.
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Horní zámek v Panenských Břežanech
Upper Chateau in Panenské Břežany
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
BEST MONUMENT RENEWAL AWARD

Autor | Author

Peter Kováčik, Jiří Kryl

Projektant | Designer

Peter Kováčik

Investor | Investor

Středočeský kraj

Dodavatel | Contractor

MTStav Příbram, s.r.o., EMH Stavební CZ, s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

2014 - 2016

Cena | Price

39 323 051 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

4 603 m3

Zastavěná plocha | Built up area

857 m2

Kulturní památka Horní zámek v Panenských Břežanech
pochází z přelomu 17. a 18. stol. Zámek sloužil jako letní
sídlo benediktinských řeholnic z pražského kláštera sv. Jiří.
Abytyše Františka Helena Pieroni da Galiano nechala v letech
1705-7 u zámku vybudovat kapli sv. Anny, jejímž autorem byl
Jan Blažej Santini Aichel. Na poč. 20. stol. zámek zakoupil
přední výrobce stylového nábytku Friedrich Gerstel. Historie
Panenských Břežan – Horního i nedalekého Dolního zámku, je
spojena s událostmi 2. sv. války. Zámek se stal sídlem
K. H. Franka. V poválečných letech sloužil jako školicí
středisko KNV a poté domov důchodců. V nedávné době byla
realizována Středočeským krajem, pod dohledem Národního
památkového ústavu, rozsáhlá rekonstrukce zámku a kaple,
nyní se připravuje obnova zahrady. Zámek je ve správě
Oblastního muzea Praha-východ a je zde umístěna expozice
Památníku národního útlaku a odboje, prezentující tragické
období 2. sv. války v našich dějinách. Památník národního
útlaku a odboje vyhrál prestižní národní soutěž muzeí Gloria
musaealis 2016 v kategorii „Muzejní počin roku“.

Panenské Břežany Upper Chateau cultural monument dates
back to the turn of the 17th and 18th centuries. The chateau
served as the summer residence of the Benedictine monks
from Prague Castle’s St. George monastery. Abbess Františka
Helena Pieroni da Galiano commissioned the master-builder
Jan Blažej Santini Aichel to build the St. Anne Chapel in the
chateau. At the beginning of the 20th century the leading
stylish furniture manufacturer Friedrich Gerstel purchased the
chateau. The history of the Panenské Břežany Upper and the
nearby Lower Chateau is linked with the events of the WW2.
The chateau became the home of K. H. Frank. In the post-war
years it served as a Regional Authority training centre and later
a retirement home. The Central Bohemian Region, under the
supervision of the National Monument Institute, has recently
carried out an extensive reconstruction of both the chateau
and chapel, which is to be followed by remodelling the garden
in the near future. The chateau is administered by the Regional
Museum Prague-East and currently houses an exhibition of the
National Oppression and Resistance Memorial, which presents
the tragic period of the WW2. The Memorial is the winner
of the prestigious 2016 Gloria Musaealis competition in the
“Museum Feat of the Year” category.
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Horní zámek v Panenských Břežanech
Upper Chateau in Panenské Břežany
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU
BEST MONUMENT RENEWAL AWARD

Výsledkem projektu je nejenom náročná stavební obnova
kulturní památky, ale rovněž nové využití památky v souladu
s historickým kontextem místa, který významem přesahuje
rámec Středočeského kraje.
The project has resulted not merely in the successfully
completion of a demanding renewal of a cultural monument,
but also in putting it to a new use. This is in harmony with the
historical significance of area, which also goes far beyond the
boundaries of the Central Bohemian Region.
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Casa Serena – novostavba wellness na zámku Roztěž
Casa Serena – wellness at the Roztěž Chateau
CENA ZA NEJLEPŠÍ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
BEST ENERGY-EFFICIENCY SOLUTION AWARD

Autor | Author
Projektant | Designer

ATIP a.s.

Investor | Investor

Casa Serena s.r.o.

Dodavatel | Contractor

PSG Zlín

Přihlašovatel | Entered by

ATIP a.s.

Doba výstavby | Construction period

02/2016 - 12/2016

Cena | Price

90 000 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating
Obestavěný prostor | Enclosed volume

5 300 m3

Zastavěná plocha | Built up area

670 m2

Budova wellnessu je součástí areálu kulturní památky,
zámku Roztěž. Součástí tohoto soukromého areálu Casa
Serena je také privátní golfové hřiště. Novostavba wellnessu
byla vybudována na místě staršího hospodářského
objektu, který byl již ve špatném stavu. Stavba zaujme svoji
elegancí, spočívající v jednoduchém hmotovém řešení třech
prolínajících se objektů se sedlovými titanzinkovými střechami
a použitím pískovcového kamenného obkladu na fasádách,
v kombinaci s prosklenými plochami. Ústředním prostorem
budovy je 25 m bazén, propojený s exteriérem. V suterénu,
který je propojen podzemní chodbou se zámkem, se nachází
sauna a technické zařízení objektu – strojovna
a trafostanice. Vytápění a ohřev teplé vody objektu zajišťuje
technologie tepelných čerpadel s vrty. Čerpadlo se nachází
v podzemním podlaží, kde je osazen i zásobníkový ohřívač
vody, který zajistí dodávku teplé vody. Systém vytápění
v objektu je nízkoteplotní, s nuceným oběhem topné vody.
Zdrojem tepla pro objekt jsou dvě tepelná čerpadla (země/
voda), která získávají tepelnou energii z podzemních
geotermálních vrtů. Na rozvod tepelných čerpadel je za dvěma
akumulačními zásobníky napojen rozdělovač a sběrač topného
systému, ze kterého jsou vedeny jednotlivé větve rozvodu
ústředního vytápění. Dotápění bazénové haly je zajištěno
vzduchotechnikou.

The wellness building is part of the cultural monument, Roztěz
Chateau. A private golf course is also part of this private
area Casa Serena. The new wellness building was built on
the site of an older agricultural building that was already in
poor condition. The building will captivate your interest with
its elegance, consisting of a simple mass solution of three
intersecting objects with saddle-shaped titanium-zinc roofs
and the use of sandstone on facades in combination with
glazed surfaces. The central spot of the building is a 25-meter
swimming pool connected to the exterior. In the basement,
which is connected to the underground corridor with the
castle, there is a sauna and technical equipment of the object
- machine room and transformer station. The heating and
hot water source of the building is provided by the technology
of heat pumps with wells. The pump is located on the
underground floor, where a storage water heater is provided
to ensure the plentiful supply of hot water. The heating system
in the building is low temperature, forced circulation of
heating water. The source of heat for the building consists of
two heat pumps (ground/water) that acquire thermal energy
from underground geothermal wells. The distributor and the
collector of the heating system are connected to two storage
reservoirs on the heating system, from which the branches of
the central heating distributed. Heating of the swimming pool
hall is provided by the air-conditioning system.
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Stavební úpravy a rekonstrukce objektu
výškové budovy v Měšicích u Prahy
Extension and Refurbishment of a High-rise
Building in Měšice u Prahy
CENA ZA NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR
BEST INVESTMENT PROGRAMME AWARD

Autor | Author

Albert Pražák, Martin Vomastek, Jiří Bardoděj, Jan Vojtěch, Radek Bačovský

Projektant | Designer

LABOR13 s.r.o.

Investor | Investor

Q Park Měšice s.r.o.

Dodavatel | Contractor

CL-EVANS s.r.o

Přihlašovatel | Entered by

CL-EVANS s.r.o

Doba výstavby | Construction period

3/2016 - 8/2016

Cena | Price

55 380 366 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

18 240 m3

Zastavěná plocha | Built up area

618 m2

Přestavbou skladu v logistickém areálu Měšice u Prahy
vznikla moderní víceúčelová budova s využitím pro
kancelářské prostory a sklady. Ideou architektonického řešení
bylo zachování a zvýraznění konstrukce skeletu budovy a
vytvoření variabilních otevřených prostorů vybouráním starých
příček. Objekt byl navýšen o jedno podlaží s kancelářskými
prostory a terasou. Koncept architektonického řešení dále
pracuje s použitím barevného zvýraznění jednotlivých částí
objektu v interiéru i exteriéru. Výrazně barevná okna oživují
jednoduchý řád skeletových polí na fasádách. Výškový objekt
tak dominuje z dálky celému areálu.

The reconstruction of a warehouse in the logistics area of
Měšice u Prahy resulted in creating a modern multipurpose
building with office spaces and warehouses. The idea of the
present architectural solution was to preserve and highlight
the skeleton structure of the building and to create flexible
open spaces by knocking down old partitions. The building was
enlarged by one storey for office spaces and a terrace. The
concept of the architectural solution also works with colours
to highlight both the interiors and exteriors of the building.
Brightly coloured window frames revive the monotonous
fasade skeletal array. The high-rise building dominates the
entire area and is visible from afar.

34

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu
výškové budovy v Měšicích u Prahy
Extension and Refurbishment of a High-rise
Building in Měšice u Prahy
CENA ZA NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR
BEST INVESTMENT PROGRAMME AWARD

Stavba je příkladnou ukázkou konverze
průmyslových staveb. Záměr soukromého investora
umožnil vznik architektonicky kvalitní přestavby a
nových pracovních příležitostí.
The project presents an exemplary conversion of
industrial buildings. The private investor’s venture
has given rise to a particularly fine redevelopment
architecturally, whilst also creating new job
opportunities.
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Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi
Municipal Indoor Pool in Mladá Boleslav
CENA ZA NEJLEPŠÍ STAVBU URČENOU K VEŘEJNÉMU ÚČELU
BEST PUBLIC AMENITY AWARD

Projektant | Designer

Tomáš Mrázek, Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.

Investor | Investor

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

Dodavatel | Contractor

SYNER, s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

SYNER, s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

24. 4. 2014 - 31. 3. 2015

Cena | Price

258 227 741 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

C

Zastavěná plocha | Built up area

3 377 m2

Nový městský krytý bazén se nachází poblíž historického
centra Mladé Boleslavi a obytné enklávy při třídě Jičínská,
zároveň těsně sousedí s Lesoparkem Štěpánka. Urbanisticky
vhodně zvolené situování této sportovní stavby veřejné
občanské vybavenosti tak zaručuje dobrou dopravní
dostupnost a zároveň propojení s územím městské zeleně.
Architektonické řešení navazuje na tradici funkcionalistických
staveb. Stavba svým hmotovým členěním i řešením fasád
tak přirozeně zapadá do území rozhraní obytné zástavby a
lesoparku. Stavba je dispozičně členěna do několika vzájemně
propojených funkčních sekcí. Hlavní částí dvoupodlažní stavby
je 25 m bazén s šesti plaveckými dráhami, dále jsou zde dva
dětské bazény s atrakcemi, toboganová věž, odpočinková část
a zázemí pro plavecký oddíl. Kapacita zóny s bazénem je cca
280 osob. Moderně vybavená část wellnessu zahrnuje finskou
saunu, Kneippův chodník, parní kabinu a whirlpool. V 1. patře
je situována restaurace, propojená s prostornou terasou.
Restauraci mohou využívat nejenom návštěvníci bazénu.
Bazénová technologie je umístěna v 1. podzemním podlaží.
Před objektem je parkoviště pro návštěvníky s kapacitou cca
120 vozidel. Bazén byl veřejnosti slavnostně otevřen na jaře
2015. Před rokem, na počátku podzimu 2016, v zařízení uvítali
jubilejního 333 333. návštěvníka.

The new indoor swimming pool is located near the historical
center of Mladá Boleslav and residential enclaves on the
Jičínská Street. It is also close to the Forest Park Štěpánka.
From urbanistic point of view, the well-chosen location of
this sports construction of public amenities guarantees good
transport accessibility and also, a connection with the urban
green area. The architectural solution follows the tradition of
functionalist buildings. The construction, by its mass division
and facade design, naturally fits into the area of the residential
building and the forest park. The structure is divided into
several interconnected functional sections. The main part
of the two-level building is a 25-meter swimming pool with
six swimming tracks, two children’s pools with attractions, a
water slide, a relaxation area and a swimming team facility.
The capacity of the pool is about 280 people. A modern
wellness area includes a Finnish sauna, a Kneipp walkway, a
steam cabin and a whirlpool. On the 1st floor there is located
a restaurant, connected with a spacious terrace, which can be
used also by non-pool visitors. Swimming pool technology is
located on the 1st underground floor. In front of the building,
there is a parking lot for visitors with a capacity of about 120
vehicles. The swimming pool was open to the public in the
spring of 2015. A year ago, at the beginning of autumn 2016,
the facility welcomed a jubilee 333 333rd visitor.

Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi
Municipal Indoor Pool in Mladá Boleslav
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Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi
The Most Holy Redeemer Chapel Refurbishment in
Radim
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY PRO STAVBU, KTEROU FINANCUJE OBEC
BEST MUNICIPALITY-FUNDED CONSTRUCTION SPECIAL AWARD BY THE JURY

Autor | Author

Marek Prchal

Investor | Investor

Obec Radim

Dodavatel | Contractor

AKANT ART, v.o.s.

Přihlašovatel | Entered by

Obec Radim

Doba výstavby | Construction period

7. 12. 2015 - 29. 3. 2017

Cena | Price

10 230 897 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

1 600 m3

Zastavěná plocha | Built up area

149,5 m2

Novogotická kaple se nachází na návsi v centru obce,
v sousedství zámku. Kapli nechal vystavět Jan z Lichtenštejna
v letech 1891-92 dle návrhu Josefa Mockera, jedno z našich
nejvýznamnějších architektů 19. století, který proslul zejména
pro svůj puristický přístup při obnovách památek a jako
jeden z autorů dostavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
V roce 1927 koupil zámek od Jana z Lichtenštejna doktor
Jaroslav Bukovský, majetkem rodiny Bukovských se tak stala
i kaple. Po roce 1948 byla kaple nevyužívaná a začala chátrat.
V roce 2006 byla stavba prohlášena Ministerstvem kultury
za kulturní památku. Kapli zakoupila v roce 2012 obec Radim
od restituentů, rodiny Bukovských. V letech 2015-16 obec
realizovala kompletní rekonstrukcí dlouhodobě zanedbaného
interiéru a exteriéru. Obec Radim financovala obnovu ze svých
prostředků. Náklady na obnovu činily cca
10 miliónů Kč, částku 200 tisíc na restaurování výmalby
poskytlo Ministerstvo kultury ze svého dotačního programu na
obnovu kulturních památek. Kaple je nadále majetkem obce,
je ve správě Řimskokatolické farnosti Pečky v Kolínském
vikariátu. Kaple slouží svému původnímu účelu, konají se
zde pravidelné bohoslužby, je také místem konání křtin,
svatebních obřadů, každoročních adventních koncertů a
dalších akcí.

The Neo-Gothic chapel is located on the village square in the
centre of the village, in the neighbourhood of the castle. The
chapel was built by Jan of Liechtenstein in 1891-92 based
on the design by Josef Mocker, one of our most prominent
architects of the 19th century. Renowned for his purist
approach to the restoration of monuments and as one of the
authors of the completion of the St. Vitus Cathedral in the
Prague Castle. In 1927 Jaroslav Bukovský bought the castle
from Jan of Liechtenstein, and so even the chapel became a
property of the Bukovský family. After 1948, the chapel was
unused and began to deteriorate. In 2006 the building was
declared a cultural monument by the Ministry of Culture.
The chapel was purchased in 2012 by the village of Radim
from the Bukovsky family. In the years 2015-16, a complete
reconstruction of the long-lost interior and exterior took place.
The municipality of Radim funded the reconstruction with its
own resources. The reconstruction costed approximately CZK
10 million, and an amount of 200 thousand for the restoration
of painting was provided by the Ministry of Culture from its
subsidy program for the restoration of cultural monuments.
The chapel continues to be the property of the village and
it is administered by the Roman Catholic Parish of Pečky in
Cologne’s Vicariate. The chapel serves its original purpose,
regular worship takes place and it is also the place of baptism,
wedding ceremonies, annual advent concerts and other events.
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Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi
The Most Holy Redeemer Chapel Refurbishment in
Radim

B

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY PRO STAVBU, KTEROU FINANCUJE OBEC
BEST MUNICIPALITY-FUNDED CONSTRUCTION SPECIAL AWARD BY THE JURY
A

A

B

ZNAČENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Souřadnicový systém místní

ZNAČENÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Realizace obnovy kaple je příkladnou ukázkou přístupu
a investování obce k ochraně kulturního dědictví a zároveň
významně přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.
The project constitutes an exemplary cultural heritageminded investment by the municipality, whilst also contributing
significantly to the public space enhancement.
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Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích
Juventa Elementary School and Kindergarten in Milovice
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY ZA DLOUHODOBOU KONCEPCI ROZVOJE VEŘEJNÉ
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE A ZA NÁROČNOU KOORDINACI
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY S PROVOZEM ŠKOLY
SPECIAL AWARD BY THE JURY FOR THE COMMUNAL FACILITIES LONG-TERM
DEVELOPMENT CONCEPT AND SUCCESSFULLY WEDDING THE PROJECT
IMPLEMENTATION WITH THE SCHOOL OPERATION

Autor | Author

Petr Horák

Projektant | Designer

Arch. Design project, a.s.

Investor | Investor

Město Milovice

Dodavatel | Contractor

Strabag a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Město Milovice

Doba výstavby | Construction period

2012 - 2016

Cena | Price

386 948 189 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

76 800 m3

Zastavěná plocha | Built up area

7 705 m2

Stavba představuje rozsáhlou rekonstrukci areálu školy,
která byla postavena na přelomu 70.-80. let 20. stol. pro děti
sovětských vojáků. Kapacita školy tehdy byla okolo 1000
žáků. S odchodem sovětských vojsk v roce 1990 budova
začala, následkem nevyjasněných majetkoprávních vztahů,
chátrat. Město Milovice se rozhodlo objekt zrekonstruovat k
původnímu účelu školského zařízení. Hlavní část financí vložil
do obnovy stát prostřednictvím Ministerstva financí, zbylou
část hradilo město z úvěru. Jedná se o největší investici v
historii města, která je také významným přínosem k rozvoji
zaměstnanosti ve městě, neboť škola poskytuje cca 90
pracovních míst. Rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap,
kdy poslední byla dokončena v polovině roku 2016. V září téhož
roku se škola, příspěvková organizace města, nově otevřela
1 500 žákům. Stavba spočívala v rekonstrukci
a nástavbě původních objektů, dostavbě souvisejících provozů
a parkoviště. Areál dnes zahrnuje provoz základní školy,
školní družiny a jídelny, která se svoji kapacitou 2 500 jídel
slouží i dalším městským organizacím a veřejnosti. Budova
má moderně vybavené třídy, učebny dílen, počítačové
pracovny, hudební a pohybový sál, a tělocvičnu s parametry na
více sportů, včetně velkého venkovního sportoviště. Stavba se
tak řadí se tak mezi nejmodernější školy v České republice.

The building represents an extensive reconstruction of the
school complex which was built at the turn of the 70s-80s for
Soviet soldiers’ children. The capacity of the school at that
time was about 1.000 students. However, with the departure
of Soviet troops in 1990, the building began to deteriorate
as a result of unclear property-law relations. The town of
Milovice decided to restore the building to its original purpose
of being a school facility. The main part of the restoration was
funded by the state through the Ministry of Finance, the rest
of the money was provided by the municipality from a loan.
It was the largest investment in the history of the city and it
now provides a significant contribution to the development
of employment in the city, as the school provides about 90
jobs. The reconstruction was divided into four stages, the final
stage being completed in the middle of 2016. In September of
2016, the school, a contributory organization of the city, was
reopened to 1,500 students. The restoration work consisted of
the reconstruction and extension of the original buildings, the
completion of the related facilities and the parking lot. Today,
the campus includes an elementary school, school dining and
canteen, which with its capacity of 2,500 meals also serve
other municipal organizations and the public. The building has
modern-equipped classrooms, workshops, computer labs, a
musical and exercise room, and a multi-sports gym, including
a large outdoor sports area. Therefore, it is one of the most
modern schools in the Czech Republic.

46

Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích
Juventa Elementary School and Kindergarten in Milovice
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY ZA DLOUHODOBOU KONCEPCI ROZVOJE VEŘEJNÉ
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCE A ZA NÁROČNOU KOORDINACI
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY S PROVOZEM ŠKOLY
SPECIAL AWARD BY THE JURY FOR THE COMMUNAL FACILITIES LONG-TERM
DEVELOPMENT CONCEPT AND SUCCESSFULLY WEDDING THE PROJECT
IMPLEMENTATION WITH THE SCHOOL OPERATION

Přestavba školy v Milovicích je dalším významným počinem
města při řešení využití rozsáhlých objektů po sovětské
armádě. Realizace rozsáhlého projektu musela rovněž skloubit
požadavky stavby a školního provozu. Koncepčně tak záměr
navazuje na projekt přestavby pro účely městského úřadu, který
byl úspěšný v prvním ročníku této soutěže.
Milovice school reconstruction is yet another important
achievement of the city, in its efforts to put large properties
previously serving the Soviet Army, to new uses. The building
process needed to be reconciled with the school operation.
Conceptually, it is a follow-up to the Municipal Authority
redevelopment project, which successfully featured in the first
year of the present Competition.
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Modernizace dálnice D1 - úsek 03 EXIT 29
Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
D1 highway modernization - Section 03 EXIT
29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek

Autor | Author

Autor technologie: Metrostav a.s.

Investor | Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Metrostav a.s.

Doba výstavby | Construction period

5/2015 - 10/2016

Cena | Price

549 000 000 Kč

Zastavěná plocha | Built up area

5 km

Stavba je součástí dlouhodobého plánu modernizace
21 jednotlivých úseků nejstarší a nejvytíženější dálniční
komunikace D1. Modernizace cca 5 km dálnice D1 ve směru
od Prahy spočívala v kompletní rekonstrukci čtyřpruhové
komunikace, včetně rozšíření původní dálniční vozovky,
úpravě příčných sklonů a nivelety, výměně podkladních
a svrchních konstrukčních vrstev a povrchů vozovky. Byl
demolován dosavadní dálniční most a vybudován nový, dále byl
demolován a vybudován nový dálniční most v km 32
a nadjezd v km 34, zárubní gabionová zeď a demolována
a vystavěna nová protihluková stěna u obce Bělčice. Součástí
stavby byla modernizace veškerého dálničního příslušenství
a bezpečnostních zádržních systémů, výměna dálniční dešťové
kanalizace v rozsahu celého úseku, provedení kabelových
vedení dálničního informačního systému SOS-DIS a provedení
přeložek datových optických kabeláží. Stavební činnost
probíhala za omezeného provozu.

The construction forms part of a long-term plan to modernize
21 sections of the oldest and busiest D1 motorway. The
modernization of approximately 5 km of the D1 motorway
in the direction from Prague consisted of a complete
reconstruction of the four-lane road, including extension of the
original highway road, modification of the transverse inclines
and levels, replacement of the underlying and upper structural
layers and road surfaces. The reconstruction consisted of;
demolition of an existing highway bridge replacing it with a
new one, a new highway bridge at km 32, an overpass at km
34, a gabion wall and a new anti-noise wall near the village of
Bělčice was also built. The project included the modernization
of all motorway accessories and safety restraint systems, the
replacement of the highway drainage throughout the whole
section, the installation of the cable lines of the SOS-DIS
motorway information system and the data fibre-optic cabling.
The construction activity was conducted during light traffic
periods to minimise the effect on motorists.
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Bytový dům Viničná v Mladé Boleslavi
Viničná Apartment House in Mladá Boleslav

Autor | Author

Jan Gregora

Investor | Investor

KASTEN s.r.o.

Dodavatel | Contractor

KASTEN s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

KASTEN s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

dokončeno 16. 2. 2017

Cena | Price

33 575 155 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

8 927,34 m3

Zastavěná plocha | Built up area

521 m2

Novostavba bytového domu v centru města Mladá Boleslav
zahrnuje cca 15 bytových jednotek. Dům vznikl na místě
nevyužívaného pozemku. Objekt má dvě samostatné sekce
o třech nadzemních bytových podlažích a jedním společným
podlažím garážových stání. Výškovým uspořádáním
navazuje objekt na okolní zástavbu. Fasády jsou hmotově
členěné a dále odlišené barevností a použitými materiály.
Byty jsou komfortně vybavené lodžiemi, terasami nebo
předzahrádkami. Objekt má kvalitní tepelně technické
vlastnosti obalových konstrukcí. Solární kolektory na
střeše snižují spotřebu energie na ohřev teplé vody. Dům je
deklarován jako nízkoenergetický. Stavba svým hmotovým
uspořádáním a členěním vhodně navazuje na okolní zástavbu
a poskytuje kvalitní nové moderní bydlení v městské zástavbě.

The new residential building in the centre of Mladá Boleslav
includes about 15 dwelling units. The house was built on the
site of unused land. The building has two separate sections
of three above-ground residential floors and one floor of
common garage parking spaces. Its height respects its
surrounding built fabric. Its fasades are articulated in terms of
mass and further differentiated by colour and materials used.
The apartments are liberally provided with loggias, terraces
or front gardens. The building’s cladding offers has good
thermal-technical properties. Roof-mounted solar pannels
reduce the hot water energy consumption,which contributes
to the house’s low energy standard. With its mass layout and
articulation, the building blends with its surroundings and
provides new quality modern living in an urban neighbourhood.

Palmový skleník v Lánech
Palm Greenhouse in Lány
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Projektant | Designer

PROKON ATELIER

Investor | Investor

Správa Pražského hradu

Dodavatel | Contractor

SP spol s r.o.

Přihlašovatel | Entered by

SP spol s r.o.

Doba výstavby | Construction period

11/2014 - 11/2015

Cena | Price

21 136 000 Kč

Palmový skleník je součástí areálu významné kulturní
památky zámku Lány. Skleník nechali vybudovat
Fürstenberkové v letech 1879-81 dle plánu Jana B. Urbana.
Železné konstrukce byly vyrobeny ve fürstenberských
železárnách ve Staré Huti, litinové konstrukce dodala známá
vídeňská firma Albert Milde. Zámek zakoupil v roce 1921 stát
jako letní sídlo T. G. Masaryka, tehdy se uvažovalo o demolici
skleníku. Záměr se neuskutečnil a skleník byl tehdy opraven
a rozšířen za účasti architekta Josipa Plečnika. V 80. létech
20. stol. byl skleník rekonstruován a rozšířen o další prostory.
V letech 2013-15 Správa Pražského hradu ve spolupráci
s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky
provedla podrobné průzkumné práce a následně realizovala
projekt kompletní obnovy skleníku. Byly odstraněny dostavby
z 80. let, modernizováno technologické vybavení, provedena
obnova nosných konstrukcí, skleněného pláště atd., včetně
úprav okolního exteriéru budovy. Stavba je ukázkou náročné
obnovy památky, jejímž cílem bylo maximální zachování
autentické podoby stavby a úprav Josipa Plečnika. Skleník byl
slavnostně otevřen prezidentem Milošem Zemanem v březnu
roku 2016, slouží pro reprezentativní účely letního sídla
prezidenta a je také přístupný veřejnosti.

The palm greenhouse forms part of the important cultural
monument of the Lány Castle. It was built by Fürstenberks
in 1879-81 according to the plan of Jan B. Urban. Iron
constructions were made in the Fürstenberg ironworks in
Stará Huť, the cast iron construction was supplied by the
well-known Vienna-based Albert Milde firm. The Government
purchased the castle as TG Masaryk’s summer residence in
1921, when the greenhouse was considered for demolition.
The idea was abandoned and the greenhouse was then
repaired and extended with the participation of architect Josip
Plečnik. In the 1980s the greenhouse was reconstructed
and extended with additional spaces. In 2013-15, the Prague
Castle Administration, in cooperation with the Department of
Monument Care attached to the Office of the President of the
Republic, conducted detailed survey and subsequently carried
out the complete restoration of the greenhouse. Building
modifications from the 1980s were removed, the technological
equipment was modernized and supporting structures and
glass cladding were renewed, as was the rest of the building
exterior. The project is an example of a demanding monument
restoration, the aim of which was to preserve at the very
most the authenticity of the original construction and the
modifications by Josip Plečnik. In March 2016 President Miloš
Zeman ceremonially opened the glasshouse to serve for the
representative purposes of the President’s summer residence.
It is also open to the public.
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NISA AIR - servisní středisko a restaurace
s ubytováním v Mladé Boleslavi
NISA AIR - service centre and restaurant
with accommodation in Mladá Boleslav

Autor | Author

Martin Hradečný, Eliška Špatzová, HRADEČNÝ ARCHITEKTI s.r.o.

Projektant | Designer

Martin Hradečný

Investor | Investor

Spel a.s.

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s., Divize 3

Přihlašovatel | Entered by

HRADEČNÝ ARCHITEKTI s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

3/2015 - 3/2015

Energetický štítek | Energy efficiency rating

A+B

Areál novostavby společnosti NISA AIR, která se zabývá
prodejem, provozem a servisem, vrtulníků, se nachází
u průmyslové zóny v jihozápadní části města Mladá Boleslav.
Stavba zahrnuje jednopodlažní budovu administrativního
zázemí a školicího střediska letecké školy, která navazuje na
halu členěnou v 15 m modulech pro 5 hangárů. Samostatnou
částí je dvoupodlažní budova restaurace renomovaného
kuchaře Miroslava Grusze se čtyřmi apartmány a
víceúčelovým sálem pro pořádání akcí, na který navazuje
terasa, poskytující výhled na letiště Mladá Boleslav a nedaleké
Letecké muzeum Metoděje Vlacha. V prostoru mezi oběma
stavbami je situováno vlastní parkoviště areálu s kapacitou
27 parkovacích stání. Areál je volně přístupný z komunikace
Pražská, která propojuje centrum Mladé Boleslavi a dálnici
D10. Architektonické řešení areálu je založené na konceptu
jednoduchosti členění hmot, s dominancí technicistní stavby
hagárové haly. Objekt restaurace zaujme střídmostí v řešení
fasád a elegantně vybaveným interiérem. Stavba poskytuje
komfortní zázemí pracovníkům leteckého provozu i veřejnosti
se zájmem o letectví.

The premises of NISA AIR, a company focused on selling,
operation and repair of helicopters, is located near the
industrial zone in the southwestern part of Mladá Boleslav.
The area consists of a one-level administrative building and a
flight school training centre, which connects to a hall divided
into 15 m modules of 5 hangars. It also includes a two-storey
restaurant building of the renowned chef Miroslav Grusz with
four apartments and a multipurpose hall for events, followed
by a terrace providing a view of the Mladá Boleslav Airport
and the Metoděje Vlach Aviation Museum nearby. In the area
between the two buildings, there is private parking area with
a capacity of 27 parking spaces. The area is freely accessible
from Pražská Street, which connects the Mladá Boleslav city
centre and the D10 highway. The architectural solution of the
complex is based on the concept of simplicity of the division
of masses, with the dominance of the technical building of the
hangar hall. The restaurant building will take your interest by
its modesty in facade design and elegantly furnished interior.
The building provides comfortable facilities for air traffic
operators and also the public with an interest in aviation.

ADRESÁŘ STAVEB
DIRECTORY OF ENTRIES
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D1 Modernizace - úsek 03 EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek

Bytový dům Viničná v Mladé Boleslavi

dálnice D1 mezi exity 29 Hvězdonice a 34 Ostředek
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu#/poi/55ba860db8d6b8961fba51ae

Viničná 1479
293 01 Mladá Boleslav
http://www.kasten.cz/pozemni-stavby/developerske-projekty/prave-realizovane-projekty/bytovy-dum-vinicna-v-mladeboleslavi.html

Horní zámek v Panenských Břežanech

Gymnázium Jana Palacha Mělník - výstavba tělocvičny

Oblastní muzeum Praha-východ, p. o. - Památník národního útlaku a odboje
Hlavní 11
250 70 Panenské Břežany
Tel.:739 452 165
http://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/

Gymnázium Jana Palacha Mělník
Pod Vrchem 3421
276 01 Mělník
http://www.gjp-me.cz/

D1 highway modernization - Section 03 EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek

Upper Chateau in Panenské Břežany

Areál ZŠ a MŠ Dolní Břežany - Pavilon, spojovací krček,
jídelna Dolní Břežany

Elementary School and Kindergarten Compound - Pavilion, connecting passage, dining room
Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany
Na Vršku 290
252 41 Dolní Břežany
http://www.skolabrezany.cz/

Viničná Apartment House in Mladá Boleslav

Jan Palach Grammar School in Mělník - Construction of a Gym

Městský krytý bazén, Mladá Boleslav
Municipal Indoor Pool in Mladá Boleslav
Městský bazén Mladá Boleslav na Štěpánce
Na Celně 1456
293 01 Mladá Boleslav III
http://www.bazenmb.cz/

Obnova palmového skleníku - Zámek Lány
Palm Greenhouse in Lány

Casa Serena - novostavba WELLNESS na zámku Roztěž
Casa Serena – wellness at the Roztěž Chateau
Casa Serena s.r.o.
Roztěž 1, Vidice
284 01 Kutna Hora
http://www.casaserena.cz/

Radim - obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele

The Most Holy Redeemer Chapel Refurbishment in Radim
Radim - obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele
Náves (poblíž silnice 329)
281 03 Radim
http://www.obecradim.cz/informace-o-obci/kaple-nejsvetejsiho-vykupitele/

Zámek Lány
Zámecká 2
270 61 Lány
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/ostatni/zamek-lany-10271

ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích

Milovice - Juventa Elementary School and Kindergarten
Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace
Komenského 578,
289 23 Milovice – Mladá
http://www.zsjuventa.cz/

NISA AIR - servisní středisko a restaurace s ubytováním

NISA AIR - service centre and restaurant with accommodation in Mladá Boleslav

Panorama Golf Resort v Kácově
Panorama Golf Resort in Kácov
Panorama Golf Resort
Panorama 1
285 09 Kácov
http://www.panoramagolf.cz/

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy
Extension and Refurbishment of a High-rise Building in Měšice u Prahy
Q Park Měšice s. r. o.
Nádražní 203
250 64 Měšice
http://www.qpark.cz/novinky/budova-q1

NISA AIR s.r.o.
Bezděčín 136,
293 01 Mladá Boleslav
https://www.nisaair.cz/
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