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COLORCRETE®
Stále na očích

Baumit Ionit

Síla čerstvého
a zdravého vzduchu!
Vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav.
Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe
dýchá. Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné
ionty též snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.
Baumit Ionit je jedinečný nátěr, který přirozeným způsobem zvyšuje koncentraci
zdraví prospěšných iontů a aktivuje vzduch. Významně přispívá ke zdravému vzduchu
v místnostech a tím i k našemu většímu komfortu.

Baumit Ionit

COLORCRETE® – barevný beton
■ pro konstrukce s vysokým nárokem
na pohledovost
■ vynikající a stálá barevnost
■ probetonování i nejsložitějších detailů
■ betonáž konstrukcí i s vysokým stupněm
vyztužení
■ vysoká přesnost
■ dokonalý vzhled pohledových ploch
■ pro betonáž tenkých a silně vyztužených
konstrukcí
■ rychlá realizace

 Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti
 Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu
 Snižuje množství prachových a pylových částic

Náp ady s budoucno stí.

Stříbrnou Známku kvality Výrobek – Technologie pro stavitelství
a architekturu 2019 získal barevný beton COLORCRETE®.

transportbeton.cz
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Partneři a záštity

Vypisovatelé Stavby roku Středočeského kraje 2020

Mediální partneři

Zvláštní poděkování

Soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu
Středočeského kraje, pod vedením Mgr. Kateřiny Pešatové.
Mgr. Karel Horčička, MPA
radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje
Mgr. Kateřina Pešatová
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajský úřad Středočeského a pracovníci
Bc. Blanka Švarcová a Ing. arch. Markéta Svobodová
BcA. Hana Mastrini
vedoucí Odboru Kancelář hejtmanky Krajský úřad Středočeského kraje a pracovníci odboru
Mgr. Josef Řihák, Mgr. Michal Mezera, Bc. Jana Pancířová Kopřivová

Soutěž se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka
a ve spolupráci s odborem Stavebnictví a stavebních hmot, pod vedením Ing. Petra Serafína.
Odborným garantem, organizátorem a jedním z vypisovatelů je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství pod vedením
Ing. arch. Jana Fibigera, CSc., předsedy správní rady a předsedy rady programu.

Slavnostní vyhlášení se koná ve spolupráci s GASK pod vedením Jany Šorfové, ředitelky Galerie Středočeského kraje.
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Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

Vážení ctitelé krásné a účelné architektury,
je skvělé, že architektura, stavby a díla architektů Středočeského kraje jsou již tradičně hodnoceny regionální
přehlídkou Stavba roku Středočeského kraje a účastní se i nejprestižnější české architektonické soutěže Stavba
roku.
I letošní soubor přihlášených a posuzovaných staveb svědčí o tom, že jsme krajem dynamickým, progresivním,
moderním a přívětivým k lidem a prostředí, které náš kraj utváří. Mnohotvárnost našeho regionu dokládá i pestrá
škála nominovaných staveb – od staveb účelových, infrastrukturních, architektonických počinů, jež zvelebují
tvářnost našich obcí, měst a krajiny, až po stavby, jež oživují dosud ladem ležící plochy, i stavby, které vdechují
život odkazu významných kulturních památek, poskytují nové formy kvalitního bydlení, prostor pro průmysl
a podnikání, vlídné prostředí pro vědu, školství či sport.
Bylo mi přitom ctí udělit Cenu hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji
2020. Je jím tentokrát Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna. Jde o unikátní komplex
církevních staveb. Jeho součástí je bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem. Magickým centrem tohoto
místa je kostel obklopený terasou s přístupovými schodišti. Vše je citlivě zasazeno do působivého celku baziliky
s bočními výklenkovými kaplemi, presbytářem s dvojicí hranolových věží a s půvabnými cibulovými báněmi po
stranách. Procházka trojkřídlými ambity s pilířovými arkádami a nádhernými klenbami jen podtrhuje mistrovské
dílo architektů. Ocenit přitom musíme také to, že v rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího
pláště i interiéru objektů s citlivým důrazem na památkovou hodnotu objektů.
Ráda bych touto cestou poblahopřála všem oceněným v letošní přehlídce, presentovaným v tomto katalogu
a využila této příležitosti vyzdvihnout i prestiž samotných autorů skvělých architektonických děl. Proto jsem
udělila i Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury a stavitelství za přínos Středočeskému kraji
2020 Ing. Janu Vítkovi, DrSc. Je to vynikající odborník v oblasti betonových mostů a předpjatého betonu. Je autorem
mnoha inovativních řešení, podílel se na řadě významných dopravních staveb na území Středočeského kraje.
V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Je jedním z těch, kdo tvoří podobu našeho kraje a to, jak
dnešek budou vnímat naši potomci.
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Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Ing. Petr Serafín

předseda rady programu soutěže
Stavba roku Středočeského kraje 2020

ředitel odboru Stavebnictví a stavebních hmot
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Žijeme v době, kdy každodenní zprávy nás ujišťují o nastupující 4. průmyslové revoluci, jsme svědky prvních
tištěných domů, parlament přijímá nové „digitální zákony“, sledujeme robotizaci výrobních procesů a nástup
robotů do prvních staveb, coronavirus nás přivedl k novým formám vzdálené komunikace, dokonce si můžeme
přečíst rozhovor se zesnulým presidentem Václavem Havlem, kterého zastoupila „umělá inteligence“. Cílem
stavebnictví však nicméně zůstává realizace domů a staveb, které budou dobře sloužit svému účelu a stanou
se kulturním obohacením míst, kde jsou realizovány. Pro mne bylo velmi příjemné vyslechnout závěry poroty
Stavby roku Středočeského kraje, že letošní ročník dokončených staveb svojí kvalitou je dokladem významného
pokroku.

Jedním ze základních faktorů hospodářského, sociálního, ale i kulturního růstu každého státu je stavebnictví.
Stavby zpravidla mnoho desetiletí po svém vzniku ovlivňují společnost a významně působí na pohodu
a spokojenost obyvatel a podílejí se významnou měrou na prostředí pro život. Každá stavba je charakteristická
svým individuálním estetickým, sociálním i ekologickým dopadem. Musí být technicky dokonalá, ale i reagovat
na společenské vztahy a současně je formovat.

Porotci se přitom shodli, že pro dobrý výsledek je nezbytný stavebník (investor), který ví, co chce realizovat,
a má pro svoji představu zajištěny odpovídající prostředky. Ten musí „mít štěstí“ na architekta (projektanta),
který jej vyslechne, pochopí a požadovaný cíl dokáže projektem vymodelovat. Takto připravená stavba je potom
šance pro kvalitního realizátora – stavební dodavatelskou firmu zrealizovat dílo, které se přirozeně uchází
o ocenění v soutěži. Tím potvrdili zkušenost z řady rozhovorů s oceněnými týmy z minulosti, že u oceněných
staveb vždy šlo o mimořádně úspěšnou spolupráci všech partnerů. Novým poznáním letošního roku, snad proto,
že mezi přihlašovateli byla řada obcí je poznání, že pro úspěch stavby je významná podpora a zájem obce a tím
i pochopení sousedů, pro které proces výstavby je vždy jistým zatížením.

Při vědomí všech těchto požadavků kladených na subjekty podílející se na výstavbě je Ministerstvo průmyslu
a obchodu s cílem porovnat jejich konkurenceschopnost jedním z vypisovatelů celostátní přehlídky staveb
STAVBA ROKU a podporuje krajské soutěže, včetně „Stavby roku Středočeského kraje 2020“.

Rada programu složená ze zástupců všech spoluvypisovatelů proto potvrdila navržené závěry poroty a v této
publikaci máte i vy možnost seznámit se s letošním výsledkem hodnocení středočeských staveb a s nositeli
všech titulů a ocenění, ale i s těmi, kteří „jenom“ přispěli k poznání, že kvalita se celkově vylepšila. Patří jim
všem poděkování.
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Od všech, kdo se podílejí na přípravě a provádění staveb, se proto vyžaduje vysoká míra odborných znalostí,
a především odpovědnosti a jejich vzájemná spolupráce na profesionální bázi.

Oceněné stavby jsou charakterizovány dobrými investorskými záměry, vysokou kvalitou návrhů staveb, včetně
jejich vhodného začlenění do daného prostředí, vysokou jakost stavebních prací a odpovídajícím použitím
stavebních výrobků a materiálů a také tam, kde je to možné, zajištěním udržitelného rozvoje.
Děkuji proto jak organizátorům soutěže, tak architektům, projektantům, dodavatelům a investorům, kteří se
podíleli na oceněných stavbách, za dobře odvedenou práci.
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Porota soutěže

Ing. arch. Markéta Svobodová
předsedkyně poroty
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče

Ing. arch. Markéta Svobodová
předsedkyně poroty
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče

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

Ing. Pavel Němec
Krajská hospodářská komora Střední Čechy

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

Ing. Petr Nicek
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Mach
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
pro Prahu a Střední Čechy

Vážené dámy, vážení pánové,
znovu se po roce setkáváme nad novými stavebními realizacemi ve Středočeském kraji. Přestože nelehká doba
tohoto roku přinesla omezení v mnoha oblastech našeho konání a je tak naší náročnou zkouškou, nikterak
nepoznamenala zájem o dění ve stavebnictví a architektuře. Letošní 7. ročník Stavby roku Středočeského kraje
přináší 27 staveb, prezentujících široké typologické spektrum – industriální objekty, církevní stavby, projekty
bydlení, stavby pro kulturu, sport, zdravotnictví, dopravní a technickou infrastrukturu. Významným projektem
je i zastoupená rekonstrukce národní kulturní památky – obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi. Přehlídce
počtem přihlášených realizací letos dominuje několik kvalitních realizací školských staveb. Rozhodování poroty
o cenách tak nebylo lehké. Řada přihlášených staveb představuje významné stavební počiny, kterým bezpochyby
náleží uznání.
Odborná porota složená ze zástupců profesních komor a Středočeského kraje navštívila všechny přihlášené
stavby a setkala se s jejich reprezentanty. Stejně jako v minulých letech porota hodnotila, kromě architektonické
hodnoty díla nebo stavebně-technického řešení, i účel a přínos jaký dává stavba kraji i svému okolí. Posouzením
staveb v širším spektru se tato soutěž odlišuje od jiných přehlídek v oblasti architektury a stavebnictví. Ráda
bych na tomto místě poděkovala členům odborné rady soutěže za chvíle strávené s porotou v bohaté odborné
diskuzi nad výsledky vyhodnocení.
Druhým rokem je ve statutu soutěže ustanovena možnost udělení zvláštního ocenění hejtmankou Středočeského
kraje osobnosti, která svým dílem významně přispěla k úrovni, rozvoji a propagaci těchto oborů ve vztahu
k území Středočeského kraje. Návrh na udělení této ceny doporučuje odborná porota soutěže po projednání
s odbornou radou soutěže hejtmance Středočeského kraje. Letos získal toto ocenění Ing. Jan Vítek, DrSc.
– vynikající odborník v oblasti betonových mostů a předpjatého betonu, autor řady inovativních řešení, který se
rovněž podílel na řadě významných dopravních staveb na území Středočeského kraje. Práce Ing. Jan Vítka, DrSc.
je dokladem významu těchto staveb, které mnohdy vnímáme jako samozřejmost, ovšem bez invence a úsilí
odborníků by takováto díla nevznikla.
Jménem poroty děkuji všem účastníkům soutěže za jejich účast v této soutěžní přehlídce a gratuluji všem
oceněným.
Věřím, že další ročník „Stavby roku Středočeského kraje“ přinese opět mnoho úspěšných realizací a přeji nám
všem, aby proběhl již v klidnější a radostnější době.

doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc.
Obec architektů
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Ing. Jan Vítek DrSc.

Cena hejtmanky Středočeského kraje
osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2020

Jan Vítek se narodil 16. 9. 1925 v Praze. Hned po absolvování Vysoké školy inženýrského stavitelství ČVUT se
v rámci aspirantury začal věnovat novému oboru – předpjatému betonu. V rámci firmy Stavby silnic a železnic
vytvořil výzkumné pracoviště, které se zaměřovalo na řešení technických a technologických problémů,
především v mostním stavitelství. Podílel se i na řadě projektů předpjatých mostů včetně technologie výstavby
v ČSR (např. most přes Labe v Pardubicích) nebo v zahraničí (most přes Nil v Káhiře). Úspěšný byl i v soutěži
o návrh Nuselského mostu. Předpjatý beton využíval i na projektech válcových nebo čočkových nádrží (např.
letiště Mošnov).
Nejvýznamnějšími technickým přínosem Ing. Vítka jsou technologie výstavby mostů bez použití skruže.
A to jak pro vysouvání (např. most v Davli), tak pro letmou betonáž. Pro tu navrhl novou koncepci betonážních
vozíků, prvně použitých při výstavbě zvíkovských mostů, později při výstavbě mostu přes vodní nádrž Švihov pro
vodovod Želivka. Tuto koncepci převzali i zahraniční výrobci těchto technologických zařízení.

Tuřice, forma pro výrobu nosníků
Most na D1 přes Sázavu u Hvězdonic. Zadní most je hotový, vpředu je výsuvná skruž připravena pro betonáž.

Dr. Vítek působil jako poradce pro výstavbu dopravních staveb v Praze, podílel se na výzkumných úkolech s ČVUT
a působil jako náš reprezentant v řadě evropských aktivit.
K nejvýznamnějším z řady ocenění patří státní cena za rozvoj předpjatého betonu (1963). Byl i členem Společnosti
francouzských inženýrů a je čestným členem ČSSI.
Přestože aktivity dr. Vítka jsou přinejmenším celoevropské, významné stopy jeho činnosti jsou i ve Středočeském
kraji. Kromě již zmíněných staveb je to např. spolupráce na výstavbě dálničního mostu před Sázavu
v Hvězdonicích, záchrana železobetonového obloukového mostu v Debři (Mladá Boleslav) nebo mostu přes Jizeru
v Mladé Boleslavi. Nejvýznamnější je ale návrh a technologie výstavby 450 m dlouhého mostu přes Jizeru na
dálnici D10 u Tuřic. Technologie výroby těžkých předem předpjatých nosníků v místě staveniště a jejich doprava
pomocí drážky na místo v konstrukci vytyčilo nový směr v použití předpjatého betonu. Pro fotografy ale bohužel
není tento most zajímavý.
Technickou zajímavostí byla provizorní úprava obloukového mostu v Davli pro natáčení amerického filmu Most
u Remagenu v roce 1968.
Kontakty s významnými osobnostmi z oboru využil dr. Vítek i při publikační činnosti. Kniha Historie předpjatého
betonu (IC ČKAIT 2016) nejen mapuje vývoj předpjatého betonu u nás od jeho začátků až do rozdělení republiky,
ale začleňuje jej do světového vývoje tohoto odvětví.
V popisu pedagogické činnosti se zapomíná na to základní, výchovu vlastních dětí.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng. pokračuje ve šlépějích svého otce a úspěšně rozvíjí jeho technický odkaz.
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Most přes Jizeru v Debři

Most přes vodní nádrž Švihov vodního díla Želivka
Most přes Vltavu v Davli
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Zvíkovské mosty
– pohled na montážní vozíky
Zvíkovské mosty – most přes Vltavu
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Základní škola Amos, Psáry

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Spoluautoři: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: učebny, odborné pracoviště, tělocvičny, sportoviště, kuchyň a jídelna, knihovna + další zázemí školy
Zastavěná plocha: 3 834 m2
Obestavěný prostor: 43 000 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Nová základní škola volně doplňuje zástavbu srostlice obcí Psáry a Dolní Jirčany. Budova je zasazena do mírného svahu a její
veřejný předprostor ukončuje urbanistickou osu vedoucí k právě revitalizované dolnojirčanské návsi.
Dvě podlouhlá křídla školy s nenápadným výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, která obsahují především učebny a administrativu, svírají v úhlu mezi sebou nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen obložený dřevěnými lamelami.
Interiér školní budovy je navržen jako volně plynoucí prostor vytvářející přirozeně ohraničené zóny s rozdílnou mírou intimity,
tzv. „learning landscape“.
Budova rámci obce plní i funkci komunitního centra, důraz byl proto kladen na kvalitní společné prostory. Srdcem školy je
dvoupodlažní prostor jídelny, který je díky důmyslnému dispozičnímu uspořádání možné přeměnit na auditorium s jevištěm
v přilehlé malé tělocvičně. Místo pro setkávání poskytuje i přilehlá venkovní terasa s pobytovým schodištěm, která zároveň
rozšiřuje výukový prostor odborných učeben v přízemí. Veřejnosti mohou sloužit i dvě tělocvičny, venkovní sportoviště a školní
knihovna. Výukové prostory jsou organizovány do klastrů složených ze dvou až tří kmenových učeben seskupených kolem společné centrální haly. Klastry jsou vertikálně propojené pobytovými schodišti, každý má vlastní barevnou identitu a přístup na
venkovní terasu. Důležitá pro celkový charakter interiéru je práce se dřevem. Je použito jako konstrukční materiál nad vstupním vestibulem a jídelnou, na obkladech stěn a nábytkových vestavbách, parapetech i fasádě a dodává škole hřejivou a domácí
atmosféru podpořenou orientačním systémem založeném na principu dětské kresby.
Nosnou konstrukci budovy tvoří monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky. Společné prostory centrálního objektu
jsou zastropeny lepenými dřevěnými vazníky, zastřešení objektů se sedlovými střechami je řešeno pomocí ocelových rámů.
Výplňové konstrukce obvodových stěn a vnitřní akustické příčky jsou realizovány z vápenopískových bloků.
Celý objekt je řešen jako energeticky pasivní s vlastním systémem sběru dešťové vody.

Hodnocení poroty
Poměrně rozsáhlý stavební program základní školy s 1. a 2. stupněm, s jídelnou, kuchyní a tělocvičnou, doplněný o další
komunitní prostory včetně obecní knihovny, je měřítkově i materiálově bravurně zvládnut s citem pro bezkolizní funkční provoz
školní i veřejné části umístěný na svažité parcele v těsné blízkosti obce. Měřítkově citlivá hmotová kompozice vytváří vně
i uvnitř areálu velkoryse působící prostory s noblesními, čistě provedenými architektonickými detaily. Urbanistický tvoří
celek výjimečně inspirativní prostředí školy 21. stol., zároveň je na něm znát i houževnaté úsilí jeho pořizovatele.
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Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi
Mariánská zóna

Cena hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020
Cena za rekonstrukci památkového objektu
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 3 účelové jednotky - 1. kostel a ambity, 2. infocentrum, 3. duchovní poradna
Zastavěná plocha: kostel Nanebevzetí Panny Marie 1048 m2, ambity 436 m2
Investice: soukromé investice + IROP
Doba výstavby: 2018-2019

S budováním velkého, důstojného poutního chrámu pro Palladium začal v roce 1617 italský stavitel Jaccoppo de Vaccani na
popud císařovny Anny, manželky císaře Matyáše. Stavba byla dokončena a vysvěcena roku 1723. Svou architektonickou koncepcí, jejímž autorem byl dvorský architekt Giovanni Maria Filippi, patřila k prvním chrámovým stavbám ve stylu raného baroka
v Čechách. V důsledku 30leté války byla stavba pozdržena, a tak severní věž kostela dostavěl Abrahám Leuthner roku 1675
a jižní až v roce 1749 Kilián Ignác Dienzenthofer, který také nově vyřešil průčelí chrámu se sochami hlavních českých světců
s Palladiem. Vnitřní výzdoba a zařízení chrámu, do něhož se podnes vchází původními, bohatě řezbovanými ranně barokními
dveřmi, je provedena ve stylu vrcholného baroka. Hlavní oltář, realizovaný dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky je zdoben
sousoším Nanebevzetí Panny Marie a sochami Sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Kosmy a Damiána z dílny Matyáše Bernarda
Brauna. K úschově Palladia sloužil zvláštní oltář, schrána v levé straně presbytáře, vytvořená na místě původní kapličky – je
opatřena stříbřenou mříží s osmi korunovanými hvězdami rodu Šternberků. Také boční kaple chrámu, zasvěcené významným událostem ze života Panny Marie, byly zařízeny na náklady šlechtických donátorů a nesou jejich jména: Černínská, Berků
z Dubé, Lažanských, Slavatovská, Valdštejnská a Morzinsko-Martinická. Areál poutního chrámu byl také v rozmezí let 1728-1731
doplněn ambity, které roku 1775 freskovou výmalbou vyzdobil Josef Kramolín.
Jedná se o komplex církevních staveb, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie s ambitem po východní straně.
Kostel je obklopen terasou s přístupovými schodišti. Z terasy je rovněž vstup do ambitu. Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi
po stranách. Presbytář a loď sklenuty valeně s lunetami, závěr presbytáře konchou s lunetami, boční kaple valeně, podvěží
křížovou klenbou s lunetami. Trojkřídlé ambity s pilířovými arkádami a sklenuté plackovými klenbami.
V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu
objektů.

Hodnocení poroty
Stavební obnova areálu národní kulturní památky areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, který náleží
k nejvýznamnějším mariánským poutním místům ve střední Evropě a představuje rovněž symbol českého státu, představuje náročné stavební dílo, zahrnující i restaurátorské práce. Stavba byla realizovaná v krátkém časovém limitu, pod dohledem státní památkové péče. Součástí projektu bylo rovněž zřízení nového informačního a kulturního centra. Projekt
rovněž zahrnuje plánovanou novou prezentací národní kulturní památky staroboleslavského Palladia. Areál byl slavnostně
znovuotevřen při mši svaté 1. ledna 2020 za účasti kardinála Dominika Duky.
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Společenské centrum Sedlčany

Cena za realizaci veřejného prostoru
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: společenské centrum, bytové a nabytové jednotky
Zastavěná plocha: 593 m2
Obestavěný prostor: 4 782 m3
BIM: ano
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní
stavba modlitebny je pojata jako expresivní stavba, jejíž hmotovou kompozici tvoří systém rovnoběžné svislé podélné stěny
v kombinaci se šikmými příčnými stěnami a šikmou střechou ve třech základních sklonech. Materiálové řešení modlitebny je
zvoleno tak, aby korespondovalo s hmotovým řešením. Objekt je podsklepen a založen na základových pasech Nosnou konstrukci celé modlitebny tvoří monolitická železobetonová skořepina o objemu cca 78 m3 zateplená izolací na bázi PIR. Jako
fasádní plášť je zvolen provětrávaný fasádní systém, kde je vnější vrstva tvořena hliníkovým tahokovem na speciálním nosném
roštu o celkové ploše 620 m2, pod kterým je položena barevně výrazná hydroizolační folie. Objekt je prosvětlen jak ve stěnovém
plášti, tak ve střeše hliníkovými prosklenými výplněmi otvorů. Vnitřní prostor je rozdělen vyzděnými příčkami na jednotlivé
místnosti. Podlahy jsou provedeny jako epoxidové stěrky v hlavním sálu a dřevěné podlahy v ostatních místnostech. Součástí
objektu je osobní výtah o nosnosti 630 kg, který umožňuje bezbariérový pohyb osob mezi všemi podlažími včetně podzemního.
Vytápění je řešeno pomocí dvou plynových kotlů o výkonu 2 x 25kW. Výměnu vzduchu a klimatizaci prostor zajišťuje VZT s kapacitou 3500 m3/h, která je umístěna v podzemní části objektu. Venkovní zpevněné plochy o výměře cca 770 m2 jsou provedeny
ze žulových kostek kladených do štěrkového lože.
Bytový dům přebírá z modlitebny princip „odřezávání“ hmoty, kde ze základní formy jsou „odřezány“ lodžie, parter a od vnitrobloku je odřezán roh. Hmotově se objekt principiálně odklání od přilehlé rostlé zástavby. Řešení východní fasády k modlitebně
je navrženo jako maximálně minimalistická a vytvářela nerušící prostředí k expresivní hmotě modlitebny. Materiálové řešení
exteriéru je podřízeno urbanistickému řešení kompozice celku, kde je bytový dům řešen standardními technologiemi.
Objekt je navržen a rozdělen na dvě části. Přízemní část slouží jako společenské centrum a další dvě nadzemní podlaží jsou
určená k bydlení. Nachází se zde celkem čtyři bytové jednotky. Jeden z bytů je navržen a určen k bezbariérovému bydlení pro
osoby s omezenou schopností pohybu. Založení objektu je realizováno na základových pasech. Konstrukční nosný systém je
kombinovaný železobetonový monolitický s výplňovým zdivem z keramických tvárnic a kontaktním zateplením z EPS a omítky.
Prosvětlení objektu zajišťují dřevěné a hliníkové prosklené výplně otvorů, společně s Profilitovým zasklením. Střecha je plochá
s hydroizolací z hydroizolační střešní fólie. Vnitřní prostor je rozdělen zděnými příčkami na jednotlivé místnosti. Podlahy jsou
provedeny jako kombinace dřevěných lepených podlah a dlažby. Vytápění zajišťují 2 plynové kotle. Vzduchotechnika využívá tuto
topnou vodu při teplotním spádu 70/50 C° k temperování objektu. Přístup do objektu je bezbariérový. Stejně tak jako pohyb
mezi jednotlivými patry, který umožňuje osobní výtah o nosnosti 630 kg. Výstavba obou objektů probíhala v blízkosti centrálního
náměstí a bezprostředním sousedství nemocnice bez zvláštních omezení provozu přilehlých objektů a dopravy.

Hodnocení poroty
Výtvarně expresívní geometricky až neuchopitelně tvarovaná hmota budovy s liturgickým obsahem s technicistní - neměstsky působící ocelovou fasádou z tahokovu, je uvnitř vyvážena harmonicky klidným, střízlivě řešeným interiérem ve světlých
odstínech. Realizovaný soubor staveb - bytový dům jako dostavba slepého štítu nemocnice, z uliční fronty ustoupená modlitebna a návazná plocha parku s komponovanou zelení a herními prvky ve vnitrobloku, vytváří přívětivý veřejný městský
prostor v dosahu sedlčanského náměstí.
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VSCT Veolia Smart Control Tower - Kladno

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Kategorie: rekonstrukce
Zastavěná plocha: 112,2 m2
Obestavěný prostor: 5351,4 m3
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2018-2020

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa
a obezděný cihlovým zdivem. Zdivo tedy není nosné a tvoří pouze plášť a tepelnou izolaci. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové
oceli C 38 a je tvořena 8 sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,3 m. Ve výšce
25 m nad zemí byla uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívala ocelová kostra horní
obvodové stěny. Nádrž na vodu byla nýtovaná z ocelových plátů a měla tvar půlkoule o průměru 11,5 m nastavené ještě válcovou
plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže byl zřízen ochoz. Průběžný horizontální pás oken, který zakončoval celou horní hmotu
nesloužil k výhledům, ale k osvětlení horního meziprostoru. Vůči pochozí plošině byl ve značné výšce.
V osmdesátých letech, po dokončení nového obrovského vodojemu na Kožově hoře se tento vodojem v areálu vodáren stal
nadbytečným. V jednu chvíli se uvažovalo i o jeho zbourání. V roce 2015 přišla myšlenka předělání vodojemu na moderní Future
Tower Kladno, neboli víceúčelové centrum, kde by byla vyhlídková věž a řídící středisko. Přestavba byla zahájena 1. 7. 2017
a projekt kompletní rekonstrukce naplno odstartoval v pátek 25. srpna 2017 demontáží vnějšího obalu věže, snesením střechy
a vyjmutím vnitřní nádrže vodojemu. Právě v místě, kde byla nádrž umístěna, je dnes jeden z nejmodernějších dispečinků
v zemi. V průběhu stavby se projektant i stavební firmy museli vypořádat hned s několika úskalími. Například na sejmutí
původní nýtované nádrže byl povolán speciální čtyřsettunový jeřáb – jeden ze dvou svého druhu v České republice. Nádrž totiž
vážila 60 tun a její vyjmutí z vrcholu věže a doprava na zem musely kvůli přesnosti a bezpečnosti probíhat za úplného bezvětří.
Stejné podmínky pak musely být splněny i při sejmutí a opětovném nasazení střechy vodojemu. Výzvou byla i vestavba pater,
schodiště a výtahu – vše se muselo s využitím kreativity vměstnat mezi stávající ocelové nohy věže a kruhový půdorys – vnější
plášť dříku věže z cihel má totiž pouze izolační, nikoliv nosnou funkci.
První funkcí vodojemu je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník,
Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Kromě běžného ovládání této infrastruktury je dispečink dimenzován i na zvládání
krizových situací, například déletrvajícího sucha či naopak povodní.
Ve věži najdou také návštěvníci i dvě moderní expozice, řízené virtuální asistentkou Oliveou. Ty se nacházejí v nove vloženém,
22,5 metrů vysokém vertikálním jádru věže. První z expozic je věnována příběhu vody – procesu získávání a dodávky pitné vody,
jejímu využití a následnému zpracování odpadní vody před jejím vrácením do přírodního koloběhu. Druhá expozice návštěvníkům
nabídne nahlédnutí do života ve vodě a kolem vody, složitostem i krásám vodních ekosystémů a ochraně vodní flóry a fauny.

Hodnocení poroty
Komplexní rekonstrukce a nalezení nového využití pro vodojem z 30. let 20. stol. je příkladnou ukázkou rehabilitace
technické památky. Projekt je skloubením respektu k historické stavbě a použití nových konstrukcí a detailů. Věž nyní
zahrnuje funkci vodárenského řídícího střediska pro několik okresů Středočeského kraje, je jedním z nejmodernějších
dispečinků v republice, zároveň je přístupná veřejnosti.
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Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
-Líbeznice

Cena za architektonické řešení
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: Obec Líbeznice
Investor: Obec Líbeznice
Autoři: L
 ukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lanka
Ivana Šrámková /sochy ochránců stromů/
Projekt: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.; Atelier RENO s.r.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 2, hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb
Zastavěná plocha: 421 m2
Obestavěný prostor: 2 565 m3
Investice: veřejné prostředky + dotační prostředky
Doba výstavby: 2019-2020

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, která jsou úhelným kamenem
celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit nový intimnější prostor - jakousi agoru
nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.
Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu
komunikují a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními
a sochami ochránců stromů Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.
Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy v zadním plánu řešeného území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvoru a je orientována ve směru příjezdu.
Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová
místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné
čtvrti v záhumením prostoru obce.
Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují
užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor
mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce.
Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené - od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část
vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií - zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.

Hodnocení poroty
Přirozeně a vyváženě, zároveň velkoryse, za užití minima stavebních prvků komponovaný veřejný prostor „druhoplánového“
prostranství v centru obce, nechává vyniknout promyšlené jednoduchosti stavby hasičské zbrojnice se zázemím. Všudypřítomná je materiálová střídmost, harmonické proporce budov i vliv osvíceného stavebníka. Líbeznice se během několika
posledních let stávají šťastnou ukázkou tvorby kvalitního veřejného prostoru s dobrou moderní architekturou.
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Rozšíření kapacit Základní a mateřské školy
Třebotov

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: Obec Třebotov
Investor: Obec Třebotov
Autoři: Jan Linhart
Spoluautoři: Andrea Regnier
Projekt: Ing.arch. Jan Linhart
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 3 kmenové učebny, 2 oddělení MŠ, 3 oddělení družiny a kuchyně s jídelnou pro 500 osob
Zastavěná plocha: 1 012 m2
Obestavěný prostor: 7 822 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2017-2019

Výstavba nové budovy ve stávajícím areálu základní a mateřské školy v Třebotově propojila dříve rozptýlené budovy. Nahradila
dožívající objekt, rozšířila výukové a ostatní školní prostory a pomohla uspořádat členění a přehlednost areálu. Díky ní vznikl
jednoznačný prostorový rámec pro vytvoření nového vstupu do areálu a jednotlivých jeho částí.
Nová stavba tvoří jeden architektonický celek, ale vnitřní uspořádání plní tři částečně provázané funkce. Jedná se o provoz mateřské školy (dvě oddělení propojené s jedním stávajícím), o rozšíření kapacity základní školy (tři kmenové učebny s kabinetem
a družinu) a provoz školní kuchyně s jídelnou. Všechny prostory jsou logicky uspořádány tak, aby dispozičně vázaly na stávající
provozy a zároveň maximálně využívaly kvalit pozemku.
Architektura objektu nabízí novou úroveň v rámci obce, ale svým usazením a tvarovými detaily (především v úrovni střechy) se
snaží nenarušit měřítko navazující zástavby. Tomuto konceptu odpovídají i použité materiály. Fasády jsou členěny pomocí ploch
s dřevoplastovým obkladem a zelená střecha je veřejně přístupná.
V intenzivní spolupráci s investorem se podařilo naplnit cíle projektu:
Vznikly nové vnitřní i venkovní prostory pro rozvoj dětí, ale i společenských aktivit v obci.
Došlo ke zkvalitnění a zjednodušení provozu školy (bude pokračovat další etapou)
Budovu se podařilo navrhnout tak, že díky zapuštění a koncepci obytné zelené střechy se nepřišlo ani o metr zahrady, naopak
užitných venkovních ploch je více než před zahájením stavby.
Podařilo se i přes rozsáhlé terénní úpravy zachovat vzrostlé stromy a především jabloně, které mají výborná jablka.
Energetická koncepce výrazně sníží finanční náklady na provoz budovy a potažmo celého areálu školy.
Velmi významná v tomto případě byla úloha stavebníka, který svým přístupem významně napomohl celkovému výsledku. Jeho
zapojení, snaha a v důležitých chvílích i pochopení pomohlo zdárnému dokončení díla. Z hlediska výše investice i z pohledu
architektonického dopadu se jednalo pro obec zatím o nejvýznamnější počin. Potvrdila se schopnost citu pro důležitost architektonické úrovně, racionálního přístupu k řešení dílčích problémů i zajištění finančních prostředků včetně jejich účelného
vynaložení.

Hodnocení poroty
Architektonicky, výtvarně i materiálově kreativní kompozice přístavby školy umožňující zažít uvnitř i vně budovy nastupující
generaci třebotovských dětí rafinované, odvážné a promyšlené řešení pobytových prostor, prolínajících se v několika úrovních v neočekávaných, velkoryse působících souvislostech. Dostavba školy je unikátním příkladem inovativního architektonického návrhu zhodnocujícího stávající prostředí spolu s chápavou spoluprací zadavatele.
Stavba získává zvláštní cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za inovativní přístup k energetické koncepci.
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Technologické centrum SAF Kamenice

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihlašovatel: ABTSMOLEN spol. s.r.o.
Investor: Strojmetal Aluminium Forging a.s.
Autoři: Juraj Smoleň, Štěpán Abt, Vítězslav Rejšek
Projekt: ABTSMOLEN spol. s.r.o.; EUROPROJEKT spol. s.r.o.
Dodavatel: PP 53, a.s.
Kategorie: novostavba a rekonstrukce
Účelové jednotky: Centrum diagnostiky, Centrum Vývoje supravodivých materiálů
Zastavěná plocha: 1 241 m2
Obestavěný prostor: 8 789 m3
Investice: soukromé prostředky + dotační prostředky
Doba výstavby: 2019

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automobilového průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací
svým vývojem supravodivých materiálů. V rámci rozvoje areálu firmy vznikl požadavek na vytvoření technologického centra pro
vývoj a diagnostiku vlastních výrobků.
Projekt tak řeší nelehký úkol umístění technologického centra do objektu kulturní památky, která se po letech opět stala součástí celého výrobního areálu. Zadání investora využít pro tuto funkci historický objekt zámku se jevil od počátku jako velice
diskutabilní jak s ohledem na stavebně-technický stav objektu, v jakém ho zanechal předchozí majitel, tak na řemeslnou náročnost jeho obnovy a především na neustálý konflikt potřeb TC s památkovou ochranou.
Vznikla tak nakonec novostavba, inspirovaná technickými objekty podobně starých zámeckých areálů. Část, která je náročná
na hluk či nevyžaduje přístup denního světla, je umístěna pod zemí, v přirozené terase hradby, zatímco čisté laboratoře a přidružené prostory se nacházejí v nadzemní, prosklené části stavby. Hmota skleníku pouze přirozeně doplňuje prostor terasy na
hradbách, kde vzniká intimní zahrada pro uživatele obou budov.
Myšlenka na vznik vlastního učiliště v objektu novogotické vily, kde by firma vychovávala dorost pro své provozy, je zatím nerealizovaná. Vztah školy a technologického prostoru laboratoří, který může žáky motivovat k vyšším ambicím, nás ale velmi
baví a považujeme jej za logický a prozíravý. Stejně zajímavý je i pohled z druhé strany, když v továrně vidí, jak jim dorůstají
noví kolegové. Obě složky se v tomto prostoru mohou ovlivňovat. Stejně jako už dnes komunikuje nový skleník se svým starším
kamenným sousedem.

Hodnocení poroty
Měřítkově citlivě zvolený koncept umísťuje velký objem náročných průmyslových provozů a zkušeben do dvojpodlažního,
terénní zlom vyrovnávajícího bastionu s působivou vnější kamennou zdí, na jehož zatravněné střešní terase v sousedství
historické budovy Rienghofferovy vily staví přízemní skleněný kvádr pavilonu s kancelářemi a doplňkovými laboratořemi
technologického centra. Umožňuje tak zároveň vyniknout reprezentativní neorenesanční architektuře vily, kterou lze v budoucnu využít vhodnějším způsobem.
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Montessori školka, Klecany

Cena pro stavbu určenou k veřejnému účelu

Autor: Jakub Filip Novák, Daniela Baráčková
Projektant: No Architects s.r.o.
Spoluautor: Barbora Jelínek, Martin Hlusička
Přihlašovatel: No Architects s.r.o.
Investor: ASTRA Mateřská škola
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: mateřská škola
Zastavěná plocha: 182 m2
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2015-2019

Svět nepatří poslušným dětem. Svět patří těm, kdo ho znají dost na to, aby ho dokázali změnit.

Bylo nebylo, autoři územního plánu malého středočeského města na pravém břehu Vltavy – Klecan – vymezili na malém pozemku přímo uprostřed rozsáhlých rozvojových ploch pro bydlení, plochu pro občanskou vybavenost. Místní patrioti, dobrovolný
hasič s manželkou, si trojúhelníkový pozemek pořídli s vizí, že zde vybudují školku s menším přidruženým kulturním provozem,
kterou budou sami provozovat podle zásad Montessori vzdělávacího systému.
Barevná i věcná střídmost, absence křiklavých hraček a s nimi i motivů, to vše provází specifika vzdělávání, které je postaveno
na Montessori pomůckách. Návrh však ze všeho nejvíce odráží jeden ze základních principů Montessoriovské pedagogiky,
a sice tzv. připraveného prostředí. Podle této zásady bývá prostor uspořádán do koutků, v nichž se často odehrávají tzv. skutečné aktivity.
Na začátku práce na návrhu byla trojúhelníková parcela stavebního dvora, vylitá zčásti betonem, ze všech stran obklopena
silnicemi, přes její jižní část vedl dost neskromně obecní kanalizační řad a přes její východní část další směs veřejné technické
infrastruktury. Jednu ze tří silnic se nakonec podařilo proměnit v pěší cestu, s pomocí tří typů neprůhledného oplocení jsme si
pomohli s udržením vlastního kontextu v (zatím) nedostavěné periferii obce. A udrželi jsme při životě největší devizu pozemku
– košatý topol.
Zatímco v přízemí domu se nachází školka, v patře se samostatným vstupem a multifunkčním sálem se odehrává nejen administrativa a poradenství školky, ale i řada aktivit pro dospělé jako je cvičení apod. Školka tak od svého otevření slouží jako malé
kulturní centrum a dá se předpokládat, že její role se bude vyvíjet spolu s tím, jak se zastaví další rozvojové plochy v jeho okolí.
Investoři školku postavili prakticky vlastníma rukama a dále ji vedou, spravují, pečují o zahradu i dům.

Hodnocení poroty
Novostavba mateřské školky, která je novou osobitou architektonickou dominantou, vhodně zakomponovanou v okolní zástavbě, představuje významný stavební počin v oblasti rozvoje školství v rámci obce. Výstavba mateřské školky z iniciativy
místního soukromého investora je zde rovněž významným počinem pro soudržnost života v obci.
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Cena za investiční záměr

Rekonstrukce hotelu SEN Senohraby

Přihlašovatel: Resort Senohraby, a.s.
Investor: Resort Senohraby, a.s.
Projekt: Arch Design, s.r.o.
Dodavatel: Relycon, s.r.o.
Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 2 616 m2
Obestavěný prostor: 35 050 m3
BIM: ano
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Objekt byl postaven v 90. letech minulého století. Celkový architektonický výraz díla byl dán již v době jeho vzniku. Současná
rekonstrukce objektu nikterak neměnila jeho vnější vzhled. Jednalo se pouze o změny dispoziční, a to zejména přeměnu mezonetových pokojů se vstupy ve 4. NP na pokoje jednopodlažní se vstupy ze 4. a 5.NP. Tím došlo k navýšení počtu pokojů. Dále
se velký dvoupodlažní apartmán původního majitele a stavitele hotelu o rozloze přes 200 m2 rozdělil na běžné hotelové pokoje
a jeden menší apartmán s terasou. Zrekonstruována byla i posilovna a squashový kurt. Dále došlo ke stavebním úpravám
v chodbách. Bylo vyměněno veškeré vybavení hotelových pokojů a to včetně kompletní renovace koupelen. Výměna interiérového vybavení proběhla také v lobby, na chodbách a v restauraci. V hotelové kuchyni bylo dosluhující gastro zařízení kompletně
nahrazeno novým. Interiéry jsou moderní, přitom však v souladu se zámeckým stylem exteriérem hotelu, který byl vystaven
v duchu francouzského chateau. Nábytek je nový, s použitím některých původních solitérů. V exteriéru se úpravy týkaly vybourání částí zdí, které areál obklopují, čímž se hotel pocitově otevřel svému okolí. Ve volných polích byla nově vysazena nízká
zeleň. Realizace hotelových pokojů proběhla v rekordně krátkém čase, včetně vybudování nových pokojů v nejvyšším podlaží.
Stávající pokoje prošly kompletní rekonstrukcí včetně instalací a technologií tak, aby odpovídaly současným požadavkům na
kvalitu ubytování, bezpečnost provozu a v neposlední řadě na vysokou estetickou hodnotu. Největší předností této stavby je její
poloha. Hotel Sen se nachází 2 km od dálnice D1, a přitom je zasazen do malebné krajiny Benešovské pahorkatiny a blízké řeky
Sázavy.

Hodnocení poroty
Novodobými interiérovými rekonstrukčními zásahy v kvalitativně i materiálově vysokém standardu, je patrná snaha současného investora posunout původní hotelový rezort ze začátku 90. let 20. stol., postavený v pseudohistorizujícím stylu,
do kategorie zážitkového „snového“ chateau s bohatou nabídkou volnočasových a pobytových aktivit všech myslitelných
kategorií.
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Obec Suchomasty - přístavba a přestavba MŠ

Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvková organizace

Přihlašovatel: Obec Suchomasty
Investor: Obec Suchomasty
Autoři: Tomáš Kopecký
Spoluautoři: Mojmír Kopecký
Projekt: Atelier KOPECKÝ s.r.o.
Dodavatel: Veduta s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 2 třídy
Zastavěná plocha: 423 m2
Obestavěný prostor: 2 190 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2019-2020

Suchomastská školka se nachází uprostřed obce v dolíku pod hrází obecního rybníka. Stávající školka, která vznikla přestavbou původní hospodářské budovy, prošla v minulost velkým množství přestaveb a přístaveb. Původní objekt doplnil v 70. letech
minulého století kvádr nové podsklepené třídy a přístavek se sociálním zázemím. Přístavby probíhaly živelně, což se projevilo
na poměrně nesourodé figuře původní budovy. Školka už kapacitně nevyhovovala, obec tak hledala možnosti navýšení kapacity.
Navržená přístavba je jednoduchá obdélníková hmota o rozměrech ca 10 x 15 m, která je v severní části převýšená. Výška přístavby je srovnána s výškovou úrovní stávající ploché střechy. Zároveň pohledově splývá s výškovou úrovní svahu západně od
přístavby. Dispozice třídy je maximálně otevřená, zároveň je možné ji libovolně dělit na jednotlivé segmenty a umožnit variabilnější výuku a hru žáků. Návrh mimo přístavbu řeší také úpravu a sjednocení hmoty stávající budovy. Je navrženo prodloužení
sedlové střechy a sjednocení výškové úrovně střech pozdějších přístaveb a úprava východního štítu stávající budovy.
Přístavba třídy je řešena jako dřevostavba kombinovaného systému, zateplená tepelnou izolací na bázi dřeva. Pohledové části
jsou sladěny do světlých přírodních odstínů – světlá omítka (prodloužená hmota stávající budovy) a přírodní dřevěný laťkový
obklad. Podlahy přístavby jsou světlé matné z přírodních materiálů, stěny v interiéru s bílou malbou, podhledy akustické,
perforované SDK s přímou kruhovou perforací, vestavěný nábytek je vyroben z biodesek z tuzemského dřeva. Velký důraz byl
kladen na udržitelnost a energetickou nenáročnost budovy – celá přístavba je pokryta zelenou střechou, dešťová voda je zachytávána do akumulační nádrže a slouží k zálivce zahrady. Přístavba je nadstandardně zateplena, maximalizaci denního osvětlení
obstarávají veliké kruhové světlíky – zmenšují tak nutnost použití umělého osvětlení.

Hodnocení poroty
Nápaditá byť komorní přístavba a rekonstrukce původní budovy MŠ ve velmi intimním prostředí skryté zahrady obklopené
v terénním zářezu okolní zástavbou, nabízí zvolenou architektonickou formou i použitými stavebními materiály přírodního
charakteru vlídně působící prostředí mateřské školy, zároveň umožní dětem zažít i velkorysý prostor neotřelého svěžího
účinku.
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Cena za technickou infrastrukturu

SV MH – VDJ Boseň

Zvláštní cena ČKAIT Praha a střední Čechy

Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Projekt: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Dodavatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 15 m2
Obestavěný prostor: 31 m3
Investice: soukromá investice
Doba výstavby: 2019

Stavební pozemek zemního vodojemu se nachází 0,6 km severovýchodně od obce Boseň v lese ve stráni v nadmořské výšce
323.7 m n.m. Terénní vyvýšeninu tvoří umělý násyp nad stávající akumulační komorou který se zdvíhá do výšky 326 m n.m.
K východní části objektu přiléhá pískovcový skalní masív. Objekt vodojemu se nachází ve III. zóně chráněné krajinné oblasti
„Český ráj“. Jedná se o vodohospodářský objekt – podzemní vodojem s obsahem 75m3 a s nadzemní stavbou armaturní komory.
Při rekonstrukci akumulační komory vodojemu se vyšlo z požadavku objednatele sanovat stávající betonové povrchy uvnitř
komory a zateplit vnější líc stropu a boky akumulační komory. Zároveň se provedly nové hydroizolace. Podlaha v přízemí armaturní komory byla vybourána a nahrazena pororoštem z kompozitu. Trubní vystrojení v suterénu bylo kompletně vyměněno za
nerezové. Přízemí armaturní komory bylo obestavěno novým cihelným zdivem, zvenku zatepleným. Fasádu tvoří lícové zdivo
se vzduchovou mezerou. Nad nově vystavěnými obvodovými zdmi přízemí byl zbudován dřevěný krov s asymetrickou sedlovou
střechou. Obestavěný prostor armaturní komory je 31m3. Stávající zemní násyp nad akumulační komorou byl odtěžen a znovu
dosypán. Přístup do přízemí armaturní komory je pomocí nově zrekonstruovaného schodiště se zábradlím. Násyp akumulační
komory byl opevněn opěrnou zdí z kamenné rovnaniny z pískovce. Počítá se s postupným porostem mechem a zasypáním lesní
hrabankou. Opěrná zeď tak nenarušuje okolní lesní prostředí CHKO Český Ráj.

Hodnocení poroty
Zvláštní cena za technickou infrastrukturu a Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Praha
za mimořádný přístup všech účastníků výstavby. Požadavek investora, aby stavba byla navržena a provedena tak, aby nejméně 20 let nevyžadovala žádnou stavební činnost je skutečně ekologický. Omezuje zejména spotřebu hmot, množství odpadů a staveništní dopravu. Správná volba materiálů a konstrukcí
zajistila,
zapadá do prostředí lesa, ve kterém
PŘÍČNYÝ
ŘEZ že
B -vodojem
B´
se nachází aBjež je součástí CHKO Českého ráje.
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Zázemí baseballového a softbalového klubu
MINERS KLADNO

Cena za stavebně-konstrukční řešení

Přihlašovatel: MINERS KLADNO, s.z.
Investor: Statutární město Kladno
Uživatel: MINERS KLADNO, s.z.
Autoři: Lukáš Cvrcek
Projekt: ing. Lukáš Cvrcek
Dodavatel: Smart Module s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: zázemí a hřiště
Zastavěná plocha: 196 m2
Obestavěný prostor: 607 m3
Investice: veřejné prostředky
Doba výstavby: 2020

Jedná se o jednopodlážní modulární objekt. Objekt je vyroben z jednotlivých modulárních prvku-kontejnerů, kde nosná konstrukce je ocelový rám. Unikátní technologický postup výstavby je především dán vlastní výstavbou/výrobou celého objektu,
který se provádí ve specializovaném výrobním závodě. Tím nedochází k omezení provozu v místě budoucí výstavby, nevznikají
stavební odpady, stavba jako taková nenarušuje ekologické klima lokality ať už hlukem, světlem nebo omezením provozu.
Objekt nahradil neobydlený starý objekt, který byl staticky nestabilní a naopak vytvářel nebezpečné prostředí pro provoz sportovního oddílu, který je především orientovaný na mládežnický sport. Jedná se o modulární flexibilní stavbu, která v rekordním
časovém úseku 4 týdnů umožnila sportovnímu spolku dalšímu rozvoji a výchovy dětí a mládeže.
S ohledem na technologii výstavby-modulární stavba, nedošlo v místě výstavby k žádnému odpadu stavební suti, hluku a dalším
ekologickým omezením. Objekt je z 93% recyklovatelný, lze ho demontovat a znovu použít. Stavba jako taková neomezila vlastní
provoz sportovního areálu.

Hodnocení poroty
Stavba je ukázkou použití účelného modulárního systému „smart module“, který umožňuje rychlé, kvalitní a flexibilní
stavební řešení v mnoha oblastech výstavby a zároveň je vhodný i pro opakované použití. Systém pracuje s ojedinělým technologickým postupem výstavby objektu, který se provádí ve výrobním závodě, čímž jsou eliminovány ekologické, provozní
a další dopady realizace stavby na okolí.
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Pivovar Řevnice

Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce

Přihlašovatel: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková
Autoři: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
Projekt: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Kategorie: rekonstrukce
Účelové jednotky: pivovar, restaurace, pokoje
Zastavěná plocha: 2 17m2
Obestavěný prostor: 1 823 m3
Investice: soukromá investice
Doba výstavby: 2017-2018

Šetrná konverze historického objektu – drážní budovy. Investor se ujal vyklizené a na několika místech vybourané chátrající
budovy. Původní záměr výsledného vzhledu pivovaru byl spíše industriální, nakonec ale zvítězila varianta se zdůrazněním nádražního charakteru. Tam, kde kdysi bývala výdejna jízdenek, je dnes výčep a v místě původní čekárny je hostům k dispozici pivnice, kde se mohou pohodlně usadit na klasické nádražní lavice. Interiér pivovaru je skvostný a vyladěný do posledního detailu.
Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s podkrovím, krytý sedlovou střechou. Při celkové rekonstrukci byly opraveny nosné konstrukce stropů, výplně otvorů, nové instalace inženýrských sítí. Bylo obnoveno charakteristické členění fasád římsami
a lisénovými pásy a navrácena byla dvoukřídlová, ven otvíraná okna a obnoveno lemování oken profilovanými šambránami.
Při obnově se vycházelo z historické fotografie z doby kolem roku 1930. Byly zachovány staré kamenné schody od přízemí do
podkroví a fragmenty teracových podlah.
Stavba železnice mezi Prahou a Plzní začala v roce 1859 ze soukromé iniciativy. Po třech letech, v roce 1862, byla stavba dokončena, a tak mohl být zahájen provoz na tzv. Západní dráze Praha – Plzeň. V Řevnicích byla zřízena nejprve zastávka čp. 76,
kterou jako strážní domek navrhl architekt Ignác Řechka. V souvislosti s rozšířením provozu dráhy na trati Praha – Plzeň
v letech 1881–1882 byla hned vedle strážního domku postavena budova nádraží na místě původní stavby – čp. 71. Tato staniční
budova, původně přízemní, byla zvýšena v roce 1883 o patro.
Stará výpravní budova v Řevnicích si přes celou řadu pozdějších necitlivých zásahů zachovala půvab nádražních objektů postavených za Rakouska – Uherska. Toho se architekti spolu s investorem rozhodli využít a v rámci možností obnovit vzhled
typizované drážní budovy z 2. poloviny 19. století. Její hmota se naštěstí nezměnila, bylo pouze odstraněno dekorativní členění
fasád a změněny formáty oken. V interiéru byla upravena původní čekárna s prodejem lístků v přízemí pro pivnici – konzumaci
piva vyráběného v minipivovaru v patře. Do podkroví bylo projektováno zázemí pro personál a ubytovací prostory. Provoz minipivovaru s venkovním posezením a zázemím pro návštěvníky blízko současného nádraží v Řevnicích doplnilo a oživilo oblíbenou
cyklistickou trasu podél Berounky.

Hodnocení poroty
Investor, který se dlouhodobě podílí na rozvoji obce Řevnice (v loňském roce v soutěži oceněný rozsáhlý projekt Corso
Řevnice) svým dalším investičním počinem významně přispěl k rozvoji společenského života a vybavenosti ve městě.
Zároveň tímto příkladným projektem rekonstrukce, který respektuje paměť místa i budovy, oživil památkově hodnotný
objekt bývalého nádraží.
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Řevnice č.p.71, Praha - západ

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

Rekonstrukce drážního objektu na pivovar
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Rám v krajině

Cena za architektonické řešení individuálního bydlení

Přihlašovatel: Master Design s.r.o.
Investor: soukromý investor
Autoři: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček
Spoluautor: Lukáš Richter
Projekt: Master Design s.r.o.
Dodavatel: Spektra Beroun s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: rodinný dům
Zastavěná plocha: 325 m2
Obestavěný prostor: 1 403 m3
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Ze strany ulice nenápadný, z té druhé velmi výrazný. Takový je rodinný dům na Berounsku navržený ateliérem Master Design.
Dům o dispozici 8+kk a podlahové ploše 326 m2 je nápaditě začleněn do svažitého pozemku o nadstandardní plošné výměře
s optimální sluneční orientací. Chytré začlenění domu do pozemku zajišťuje majitelům naprosté soukromí a úchvatné výhledy
do okolní krajiny. Rozprostírá se na třech podlažích, a to dvou nadzemních a jednom podzemním, z nichž každé má svou specifickou funkci. Přízemí domu tvoří prakticky samostatná rodinná sekce s obytnou a klidovou zónou. V částečně zapuštěném
podzemním podlaží se skrývá relaxační a společenská zóna, která umožňuje přímý přístup na terasu s bazénem. Horní patro
je řešeno pouze jako samostatný umělecký ateliér. Díky dobrému porozumění mezi architekty a velmi vstřícnými investory se
podařilo vytvořit dům dokonalý jak po stránce estetické, tak funkční.

Hodnocení poroty
Novostavba vily je zajímavou ukázkou řešení tohoto druhu nadstandardního individuálního bydlení. Přestože se jedná
LEGENDA
o rozsáhlou soliterní stavbu, vila svoji hmotou a nápaditým zakomponováním do terénu nenarušuje okolní
zástavbu a krajiNAVRŽENÝ OBJEKT - ZASTAVĚNÁ PLOCHA
nu. Projekt prezentuje rovněž pečlivé zpracování architektonických a stavebních detailů.
- 324,76 m
2

NAVRŽENÝ OBJEKT - NÁSPY/OPĚRNÉ STĚNY
- 82,25 m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY
OKAPOVÝ CHODNÍK- BETONOVÉ DLAŽDICE
- 21,69 m2

STAVEBNÍ PARCELA Č. 2331/126, 2331/125 - NEZASTAVĚN
HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
VJEZD NA POZEMEK
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±0,000 m = 1.NP = 439,610 m.n.m.; výškový systém = Bpv; souřadnicový systém = S-JTSK;
STAVBA :

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU

dílo je chráněno

PROJEKTANT :
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OBVODOVÁ STĚNA - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ S OMÍTKOU
OMÍTKA - WEBER.PAS AQUA BALANCE
PENETRACE - WEBER.PAS PODKLAD UNI
STĚRKOVÝ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
+ VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA - WEBER THERM R117
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F
V ROZSAHU SOKLU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
(DO VÝŠKY MIN. 500 MM NAD U.T. NEBO NAD STŘECHOU)
LEPÍCÍ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
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OMÍTKA - WEBER.DUR GIPSGLÄTTER
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OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÍ S VELKOF. OBKLADEM
VELKOFORMÁTOVÝ OBKLAD
VZDUCHOVÁ MEZERA + SVISLÝ HLINÍKOVÝ ROŠT
STĚRKOVÝ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
+ VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA - WEBER THERM R117
TEPELNÁ IZOLACE - EPS GREYWALL
V ROZSAHU SOKLU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
(DO VÝŠKY MIN. 500 MM NAD U.T. NEBO NAD STŘECHOU)
LEPÍCÍ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
KM BETA SENDWIX 16 (12) DF-LD, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
PENETRACE - KM BETA KONTAKT SX
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S-06
10 mm
40 mm

140-160 mm

175-240 mm

OBVODOVÁ STĚNA - TERÉN SVAH- ŽB STĚNA - INTERIÉR
PŮVODNÍ TERÉN POPŘ. ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU
NOPOVÁ FÓLIE - GUTTA GUTTABETA N
TEPELNÁ IZOLACE - XPS
BETONOVÉ ZDIVO
TEPELNÁ IZOLACE - XPS
LEPÍCÍ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS - 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
1x EPASTEK 40 SPECIAL MINERAL
PENETRACE - DEKPRIMER
KM BETA SENDWIX 16 DF-LD, CELOPLOŠNÉ LEPIDLO
PENETRACE - KM BETA KONTAKT SX
OMÍTKA - WEBER.DUR GIPSGLÄTTER
VÝMALBA - WEBER.DECO MAL

H-01

H-04

STŘECHA PLOCHÁ - 2.NP - VIDITELNÉ TRÁMY
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE - DEKPLAN 76
GEOTEXTÍLIE - FILTEK 300
SPÁDOVÉ KLÍNY ISOVER EPS 150 S
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S
PAROZÁBRANA - GLASTEK 30 STICKER PLUS
OSB DESKY PD
DŘEVĚNNÉ TRÁMY 80/160 S PALUBKAMI MEZI TRÁMY

60 mm
300 mm
160 mm

1,5 mm
20 - 113 mm
300 mm

10 mm

H-02

25 mm
160 mm

8 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA / PŘÍRODNÍ KÁMEN

LEPIDLO - WEBER.FOR PROFIFLEX 1000 LD

2 mm

KLADECÍ VRSTVA - BETON

20 mm

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR SANIFLEX

PODKLADNÍ BETON C 16/20 + SVAŘ. SÍŤ 6/150

2x PAROZÁBRANA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL+GLASTEK 30 STICKER

PENETRAČNÍ NÁTĚR ASO UNIGRUNDEM GE

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP FRAKCE 0-32

TEPELNÁ IZOLACE XPS - SPÁDOVÉ DESKY - 2%

ANHYDRITOVÁ PODLAHA - WEBER.FLOOR 4490

TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 150 S
2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS - 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
1x EPASTEK 40 SPECIAL MINERAL

330 mm

PENETRACE - 1x DEKPRIMER

STĚRKOVÝ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
+ VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA - WEBER THERM R117
PENETRACE - WEBER.PAS PODKLAD UNI

GEOTEXTÍLIE - FILTEK 200
DEKDREN T20 GARDEN

180 mm

2,0 mm

HYDROIZOLACE - DEKPLAN 77

OMÍTKA - WEBER.PAS AQUA BALANCE

SPÁDOVÉ DESKY - ISOVER EPS 150 S
TEPELNÁ IZOLACE - PIR

P-05

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
VZDUCHOVÁ MEZERA

8 mm
2 mm

HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR SANIFLEX
PENETRAČNÍ NÁTĚR ASO UNIGRUNDEM GE

P-01

ANHYDRITOVÁ PODLAHA - WEBER.FLOOR 4490

LAMINÁTOVÁ PODLAHA - 2.NP

60 mm

SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE
220 mm

LAMINÁTOVÁ PODLAHA
LEPIDLO A PENETRACE - DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE

30 mm

250 mm

10 mm

DŘEVĚNÁ TERASA
DŘEVOKOMPOZITOVÁ WPC PRKNA
KOTEVNÍ ROŠT - WPC
BETONOVÉ DLAŽDICE 400/400 mm, PO 700/600 mm
HUTNĚNÝ PODSYP - DRCENNÉ KAMENIVO FRAKCE 0/4
HUTNĚNÝ PODSYP - DRCENNÉ KAMENIVO FRAKCE 8/16
TERÉN SE ZHUTNĚNÝM POVRCHEM

25 mm
40 mm
40 mm
40 - 80 mm
200 mm

KERAMICKÁ PODLAHA - NAD INTERIÉREM
KERAMICKÁ DLAŽBA

20 - 188 mm
160 mm

PENETRACE - DEKPRIMER
300 mm

100 mm
150 mm

LEPIDLO - WEBER.FOR PROFIFLEX 1000 LD

PAROZÁBRANA - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Z-02

PODKLADNÍ BETON - C 16/20 XC2 + SVAŘOVANÁ SÍŤ 6/100
HUTNĚNÝ PODSYP Z PŘÍRODNÍHO KAMENE FRAKCE 8/16
2 mm

20 mm
1,5 mm

GEOTEXTÍLIE - FILTEK 300

50 mm

TERÉN SE ZHUTNĚNÝM POVRCHEM

150 mm

PŮVODNÍ TERÉN POPŘ. ZÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU

GEOTEXTÍLIE - FILTEK 300
OMÍTKA - WEBER.PAS AQUA BALANCE
PENETRACE - WEBER.PAS PODKLAD UNI
STĚRKOVÝ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
+ VÝZTUŽNÁ SKLENĚNÁ TKANINA - WEBER THERM R117
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F
V ROZSAHU SOKLU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
(DO VÝŠKY MIN. 500 MM NAD U.T. NEBO NAD STŘECHOU)
LEPÍCÍ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK
BETONOVÉ ZDIVO

60 mm

40 mm
100 mm

SEPARAČNÍ A REFLEXNÍ FÓLIE
200 mm

LEPÍCÍ TMEL - WEBER.THERM ELASTIK

SUBSTRÁT DEK RNSO 80

OPĚRNÁ STĚNA - SEVERNÍ ČÁST

60-97 mm

PENETRACE - DEKPRIMER

TRAVNATÝ POROST

KAMENNÁ DLAŽBA - POJÍZDNÁ

KERAMICKÁ DLAŽBA

30 mm

SCHÜLTER - TROBA - PLUS 8G

ASFALTOVÝ PÁS - SKLOBIT S40

STŘECHA PLOCHÁ NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM

Z-01

KERAMICKÁ PODLAHA - NA TERÉNU

40 mm

SCHÜLTER - BEKOTEC-DRAIN + POTĚR SOPRO 610

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
240 mm

P-04

TERASA- KONZOLA-DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA / PŘÍRODNÍ KÁMEN

TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 150 S

150 mm

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

200 mm
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Novostavba skladové haly s administrativou
pro firmu Würth, Nepřevázka
Přihlašovatel: Würth, spol. s r.o.
Investor: Würth, spol. s r.o.
Autoři: David Kraus - Architektura, s.r.o.
Spoluautoři: Alina Fornaleva, Miroslav Styk, Pavel Nikl
Projekt: VMS projekt, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: skladová hala, vložená administrativa
Zastavěná plocha: 6 134 m2
Obestavěný prostor: 82 809 m3
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2019

Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu ( vedle již fungujícího, stojícího ) s vloženou administrativou a pomocnými
technologickými provozy.
Rozměrnou hmotu skladu dělíme ve dvou osách. V ose y soustředíme za sebe všechny funkce, které jsou od nového skladu
požadovány: část administrativní, část pro skladování nebezpečných látek a hlavní část skladu. Celek tvoří základní funkční
MODUL 20 x 95 m. Funkční modul je odlišen opláštěním AL šablonami ve firemních barvách. Osa x orientovaná V-Z je osa
růstová. Lze vedle sebe skládat jak celý funkční modul, tak i jeho dílčí části. Všechny osy jsou rytmizovány po 5m. Nosné prvky
skeletu skladu mají rozpon 20 m, nosné prvky administrativy dovolují i při zachování otevřené dispozice 10 m. Toť hlavní princip
objektu jako takového, vnější obraz zadání.
Uvnitř ale pracují lidé. Lidé nejsou stroje, nelze je programovat, plně předvídat. Na tuto kontrastní charakteristiku reaguje
interiér. Ten je pojatý jako vyvažující element, prostředí je navrženo maximálně uživatelsky příjemně, s velkorysými relaxačně
zábavními prvky i když v industriálním tónu. Původní zadání investora bylo technické, utilitární, šlo pouze o dostavbu skladu,
plus nějaké kancelářské prostory. Jako architekti jsme si ale řekli, že ani sklad, natož administrativa nejsou ničím méně důležitým než např. obytný prostor. Věříme, že čím lépe se člověk cítí ve svém pracovním prostředí, tím efektivněji pracuje, radostněji
pracuje. Práce nemusí být nutnost, trávíme v ní velkou část dne. Jako architekti se snažíme v každém novém zadání a projektu
hledat též něco nového pro investora i pro nás. Myslíme, že open space lze buď navrhnout jako továrnu na výkon, suchý prostor, neobohacující, pouhé místo pro práci anebo příjemné prostředí, s překvapeními, motivujícími prvky, světlem, možností
vzájemné lidské komunikace, životem.
Interiér je velikostně a proporčně členěn cca takto: kancelářské plochy cca 1 500 m2 pro cca 80 zaměstnanců ( z toho cca 1/3
společné relaxačně komunikační plochy ), sklad cca 5 200 m2 pro cca 20 pracovníků, pomocné technologické provozy cca 1 000 m2.
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Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice
IV. a V. etapa
Přihlašovatel: Obec Líbeznice; Metrostav a.s.; David Grulich; Markéta Grulichová; Grulich architekti s.r.o.
Investor: Obec Líbeznice
Autoři: David Grulich; Markéta Grulichová
Projekt: Grulich architekti s.r.o.; KT ING s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 20 učeben, jídelna (400 míst)
Zastavěná plocha: 3 048 m2
Obestavěný prostor: 15 027 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2020

Nový školní pavilon, pevný bod vzdělání, prostor pro kreativitu, inspirativní prostředí, souznění s přírodou, to jsou základní myšlenky návrhu. Koncept vychází z urbanistického členění školního areálu, dokonalé provázanosti funkcí, otevření veřejnosti a adaptabilitě jednotlivých prostor. Tvarově kompaktní objekt je výrazně horizontální a dokonale se začleňuje do parku a veřejného prostoru.
Jednopodlažní budova má kruhový půdorys vnějšího průměru 81,5m. Posazena je do zářezu svahu. Vlastní nosný systém tvoří
železobetonové sloupy posazené na piloty. Výškový rozdíl horního terénu a podlahy školy zajišťuje úhlová opěrná stěna stabilizovaná v koruně betonovým stropem. Stropní konstrukce byly navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové desky
vyztužené po obvodě atikovým nosným průvlakem. V atriu se nachází venkovní sezení amfiteátrového typu, doplněné po kraji
schodišťovými stupni. Jedná se o podezděnou železobetonovou monolitickou konstrukci. Obvodové nenosné konstrukce jsou
z keramických tvarovek, vnitřní nenosné konstrukce jsou ze sádrokartonových příček s dvojitým opláštěním a akustickou izolací. V učebnách je instalován speciální zvukově pohltivý podhled z děrovaného sádrokartonu v kombinaci s akustickou izolací.
Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém z minerální vlny. Finální vrstvu tvoří ručně škrábaná omítka s metalickým nátěrem. V rámci fasády jsou před okny instalovány předokenní žaluzie pro odstínění slunečního svitu. Přirozenému provětrávání
a rovnoměrnému osvětlení interiéru pomáhají rozměrné střešní světlíky s motorickým otevíráním. Návrh respektuje původní stav
a ponechává historickou budovu jako dominantu celého areálu, napomáhá tomu i terénní vlna, do které je nový pavilon zasazen.
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Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany
Přihlašovatel: Město Sedlčany
Investor: Město Sedlčany
Autoři: Jiří Košťál, Petr Obermann
Projekt: Ing. arch. Jiří Košťál, Ing. Petr Obermann; LUCIDA s.r.o.
Dodavatel: SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL / SLÁDEK GROUP, a. s., POHL cz, a. s. - o. z. Roztoky
Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: Odbavovací hala - 251m2
Obestavěný prostor: Odbavovací hala - 1795 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2019

Stavba „autobusového terminálu“ v centru města je klíčovým přestupním dopravním uzlem mezi autobusovou, vlakovou, automobilovou a osobní dopravou pro Sedlčany i blízké okolí.
Odbavovací hala se zázemím pro cestující i personál leží v centru terminálu a jednoznačně prostorově odděluje výstupní i nástupní plochy. Objekt tvoří dvoupodlažní, plně prosklená hala s možností občerstvení, úschovy zavazadel a dalších služeb pro
cestující. Nechybí ani úschovna kol a zázemí pro řidiče autobusů a dispečera. Svojí transparentností, respektive „průhledností“
se objekt terminálu zcela integruje do stávající zástavby a stává se de facto „neviditelným“. Odpovídá to celkové filozofii návrhu,
kdy jasný provoz a bezpečný pohyb všech účastníků je cílem, nebo-li funkce definuje architektonický koncept. Aplikace vysoce
kvalitních materiálů – sklo, hliník, ocel, kámen – dávají stavbě předpoklady dlouhodobě udržitelné kvality.
Halu terminálu tvoří jednoduchý kvádr, prosklený na celou výšku budovy. Objekt má tvar jednolodní haly o rozpětí 7 700 mm
a výšce 6 200 mm. Ocelová konstrukce haly je opláštěna systémovým lehkým obvodovým pláštěm v antracitové barvě. Na objekt
odbavovací haly navazují dvě samostatné konstrukce zastřešení nástupišť, montované z válcovaných ocelových profilů. Nosné
sloupy „vlaštovek“ jsou kotveny do betonových základových patek. Střešní plášť je tvořen trapézovými plechy s prosvětlovacími
částmi z polykarbonátových desek se stejnou profilací.
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Nová zkušebna exhalací ČESANA
JIH, Mladá Boleslav
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
Autoři: H
 laváček - architekti s.r.o.: Michal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská, Josef Kaban,
Michal Sporina, Štefan Onofrej
Projekt: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. a.s., Bielsko Biala
Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 1 493 m2
Obestavěný prostor: 38 810 m3
BIM: ano
Investice: soukromá investice
Doba výstavby: 2014-2019

Budova nové zkušebny exhalací se nachází v centru vznikajícího areálu Škoda – auto a. s. na území bývalého Lihovaru. Tento
prostor se nachází v jihozápadní části města Mladá Boleslav v území podél řeky Jizery, které bylo tradičně věnované průmyslové funkci. Areál je vymezen Ptáckou ulicí z východní strany, řekou Jizera ze západní, ulicí U zastávky ze severní strany a říčkou
Klenice z jižní. Celé údolní území přiléhá k ostrohu, na kterém leží centrum Mladé Boleslavi, její staré město a dominantní
Mladoboleslavský hrad.

ŘEZ
A-A'
V dnešní době je v nově
vznikajícím
areálu dokončená novostavba Zkušebního centra agregátů (ZkCA), které se díky své hmotě
stalo novou dominantou území. V návaznosti na tento objekt je již realizováno několik menších souvisejících staveb infrastruktury, jako například vnitroareálová čerpací stanice nebo odpadové hospodářství a hlavní vjezd do areálu s vrátnicí. Kromě těchto
VĚŽ
STROJOVNA
novostaveb je v území několik stavebCHLADÍCÍ
pozůstalých
z původního komplexu,
i když většina původního lihovaru byla již v minulosti
demolována a území je připraveno pro budoucí výstavbu.
6NP
(+22,925)

6NP
(+22,925)

5NP
(+18,375)

5NP
(+18,375)

CHODBA

STROJOVNA společnosti Škoda auto a. s. pro toto území. Je
Nová zkušebna exhalací vznikla
v souladu s dříve vypracovaným generelem
ŠATNA HASIČI
umístěna v návaznosti na objekt ZkCA, se kterým sousedí přes vnitroareálovou komunikaci, a na který navazuje především svou
čelní fasádou směrem k Ptácké ulici. Tato fronta bude nicméně do budoucna zastavěna plánovanými objekty, které vzniknou
KLIMAKOMORA
KLIMAKOMORA
KONDIČNÍ PROSTOR
v areálu v přímém sousedství Ptácké ulice a Starého města.BOXAreál spadá svou částí do zóny památkové ochrany města, území
dotčené stavbou Nové zkušebny exhalací se, ale s touto zónou míjí.
4NP
(+13,825)

4NP
(+13,825)

3NP
(+8,400)

3NP
(+8,400)

KONDIČNÍ PROSTOR
2NP
(+4,550)

2NP
(+4,550)

VJEZD - PALIVA

PARKOVACÍ PLOCHA V RÁMCI OBJEKTU

1NP
(±0,000)

1NP
(±0,000)

ŘEZ B-B'
6NP
(+22,925)

6NP
(+22,925)

SCHODIŠTĚ S
VÝTAHOVOU ŠACHTOU
5NP
(+18,375)

5NP
(+18,375)

4NP
(+13,825)

4NP
(+13,825)

MĚŘÍCÍ MÍSTNOST

3NP
(+8,400)

2NP
(+4,550)

3NP
(+8,400)

PŘEDÁVACÍ
STANICE

GARÁŽ - HASIČI
1NP
(±0,000)

ROZVODNA VN

ROZVODNA NN + UPS
2NP
(+4,550)

PARKOVACÍ PLOCHA V RÁMCI OBJEKTU
1NP
(±0,000)
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NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ - AREÁL ČESANA JIH

Dokumentace k soutěži Stavba roku 2019

PODÉLNÉ ŘEZY A

Přístavba pavilonu /odborné učebny/
na 2. ZŠ Beroun
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Autoři: Martin Hlaváček, Martin Halaška
Projekt: Hlaváček a Partner s.r.o.; Spektra, spol. s r.o.
Dodavatel: ACG-Real s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: Pavilon 7 odborných učeben ZŠ (3x cizí jazyk, 1x zeměpis, 1x fyzika, 1x přírodopis, 1x polytechnika)
Zastavěná plocha: 643,5 m2
Obestavěný prostor: 7 950,0 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Základní škola v Preislerově ulici je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Je úplnou základní školou, která
poskytuje vzdělání cca 540 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Od září 2010 je ve školním
areálu umístěna i mateřská škola, nový název zní 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z blízkého sídliště a ostatní přilehlé zástavby a disponuje jedinečným, uzavřeným areálem
s šesti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem, parkovými plochami a zahradou. Prostorové podmínky ZŠ vzhledem
k ostatním školám ve městě lze označit za nadstandardní.
Nový dvoupodlažní a částečně podsklepený bezbariérový pavilon se sedmi odbornými učebnami na výuku cizích jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a učebny pěstitelských prací v návaznosti na školní pozemek vznikl na severní straně areálu základní školy.
Jeho součástí jsou šatny, kabinety, výtah, bezbariérové sociální zařízení a propojovací krček.
Tvůrčímu týmu se podařilo navrhnout přístavbu pavilonu, která hmotově i vizuálně koresponduje s ostatními stavbami v areálu
školy, podřizuje se původní koncepci a stávajícím objektům nekonkuruje. Zároveň je ale navržena moderně a je patrné, že se
opravdu jedná o novostavbu.
Důležitými architektonickými prvky pavilonu je členění na část s učebnami, část se sociálním zařízením a schodišťovou sekci,
členění oken a řešení vstupů do budovy. Navržené řešení fasád využívá i kontrastu rozdílných materiálů - omítky na zateplovacím systému, dominantní prosklené plochy a obkladové fasádní desky z vláknocementu.
Na projekt Přístavba pavilonu na 2. ZŠ získalo Město Beroun dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, dotace
byla poskytnuta nejen na stavbu samotnou, ale i na všechno vybavení, nábytek, mobiliář i na učební pomůcky. Celkové náklady
stavby včetně vybavení činily 71,6 mil. Kč a doba výstavby byla 14 měsíců.
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Mateřská škola Zvole
Přihlašovatel: Obec Zvole
Investor: Obec Zvole
Autoři: Ladislav Ježdík
Projekt: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: mateřská škola
Zastavěná plocha: 774 m2
Obestavěný prostor: 6 920 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, proto byl
v roce 2008 zpracován návrh nové budovy a po získání finančních zdrojů v roce 2018 byla zahájena výstavba nové budovy. Nově
navržená budova využívá stávající svažitost terénu, je třípodlažní, kde jedno podlaží s velkokapacitní kuchyní a technickým zázemím je řešeno jako suterénní a zbylá dvě podlaží jsou řešena jako nadzemní, kde jsou situovány dětské třídy, šatny, sociální
zázemí, ředitelna a zázemí učitelů. Nadzemní podlaží jsou propojena centrální aulou s dominantním, prostorným a samonosným schodištěm a tento architektonický záměr vytváří vnitřní prostorný a zároveň vzdušný prvek s napojením venkovní terasu,
prostor zahrady a jednotlivé třídy. Vizuálně je budova s ohledem na svou velikost, vzhledem ke stávající zástavbě, materiálově
a barevně členěna na menší celky, jenž opticky budovy zmenšují a vytváří tak sice dominantní, ale vhodnou stavbu s ohledem na
okolí. Jednotlivé třídy jsou barevně odlišeny a to včetně sociálního zázemí. Kontrast vůči stávající zástavbě vytváří citlivý soulad
moderní architektury s okolím. S ohledem na ekologii byla navržena kaskáda tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev TUV
a zároveň jsou srážkové vody akumulovány a využívány pro závlahu zahrady. Nově navržená velkokapacitní kuchyně zajišťuje
jídlo nejen pro účel mateřské školy, ale i pro stávající základní školu a výdej obědů pro seniory. Celková kapacita mateřské školy
je 112 dětí.

dlažba

Původní

mateřská

školka

STUDIO DEGREE s.r.o.
architektonický a projekční atelier
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MŠ Vrané nad Vltavou
Přihlašovatel: Obec Vrané nad Vltavou
Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Autoři: Ladislav Ježdík
Projekt: Studio Degree s.r.o.
Dodavatel: ALSTAP s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: mateřská škola
Zastavěná plocha: 1 271 m2
Obestavěný prostor: 6 625 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu, vybavení a zároveň nebyla
řešena jako bezbariérová. Obcí byl proto vybrán nový návrh budovy, který splňoval požadavky pedagogické i technické současné
doby. Nový návrh budovy korespondoval se stávající zelení, napojením na technickou a dopravní infrastrukturu a okolní zástavbu. Z důvodu bezbariérovosti a maximálního využití přirozeného osvětlení a výhledem do zeleně byla navržena jednopodlažní
budova atypického tvaru, kde pět tříd je rozděleno do samostatných pavilonů, které jsou komunikačně propojeny, ale vytváří
samostatné paprsky budovy a vytváří tak architektonicky velmi zajímavou a členitou hmotu. S ohledem na ekologii byla jako
zdroj tepla navržena kaskáda tepelných čerpadel, kde v kombinaci se zadržováním srážkových vod do akumulačních nádrží byl
vytvořen zajímavý a pro přírodu úsporný technologický koncept. S ohledem na malou vzdálenost přilehlé základní školy nebylo
nutno vytvářet novou velkokapacitní kuchyni pro účel mateřské školy, neboť již při realizaci nové kuchyně v základní škole bylo
uvažováno se závozem jídla do nové budovy mateřské školy. Nově navržená budova mateřské školy plní funkci samostatných
výdejen jídel pro děti. Jednotlivé pavilony a třídy jsou barevně odlišeny a sladěny a to jak na fasádách tak i s ohledem na vnitřní
vybavení, čímž dochází k zajímavému barevnému pojetí jak vnitřní kompozice a vybavení, tak i členění fasády. Vnitřní otevřené
atrium se zelení plní funkci klidové zóny a s ohledem na umístění dětských zahrad a herních prvků umocňuje celkový dynamický a přitom uklidňující dojem celkového koncepčního řešení budovy a jejího okolí. Celková kapacita mateřské školy je 140 dětí.
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Za Větrníkem Dobříš
Přihlašovatel: boq architekti s.r.o.
Investor: Naevia Estate s.r.o.
Autoři: boq architekti - Miroslav Stach, Jana Stachová
Projekt: boq architekti s.r.o.
Dodavatel: Constructing
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 1 dvojdům, 2 bytové jednotky
Zastavěná plocha: 187 m2
Obestavěný prostor: 1 500 m3
Investice: soukromé prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Jak zajistit soukromí obyvatelům solitérních domů uvnitř rozvíjejících se lokalit? V reakci na vzrůstající potřebu individuálního
bydlení a na rozrůstající se množství developerské výstavby na periferiích větších měst je zde snaha nalézt rovnováhu mezi
potřebami developera a potřebami majitelů domů. Při prvotních úvahách tak stála na jedné straně hustota výstavby s ohledem
na ekonomiku projektu a zhodnocení investice developera. Na straně druhé pak stál samotný design. Byl hledán universální
prostředek, který by fungoval jako prvek zajišťující soukromí a zároveň tvořil architektonický výraz celé lokality. Výsledkem
tohoto hledání je kostka v kostce. Jednoduchá krychle, doplněná o předsazenou dřevěnou konstrukci. Semknutá, účelná dispozice využívající výhledů do krajiny.
Signifikantním prvkem celého projektu je předsazená ocelová konstrukce s dřevěnou výplní, která plní hned několikero funkcí.
Konstrukce je vůči hlavní obytné kostce výrazně pootočena, takže vytváří skrytá zákoutí pro uložení zahradního náčiní, dále
přispívá k odstínění vnitřních prostor. A hlavně vytváří druhotný plášť, bariéru, která zajišťuje majitelům daleko větší soukromí.
Postupem času bude do fasády zakomponována popínavá zeleň, která tento efekt ještě posílí.
Rodinný dvojdům má vstupní část, na kterou navazuje šatna, toaleta a pracovna/pokoj hosta, která vede do obytného prostoru
s kuchyní a jídelnou. V horním podlaží se nacházejí dva pokoje s koupelnou a dále samostatné rodičovské křídlo s ložnicí, šatnou a koupelnou.
Ačkoli je to rodinný dům, jedná se vzhledem k jeho umístění v rámci celé lokality o jakousi kombinaci ryze městské a venkovské
architektury. Z tohoto důvodu je navržen téměř z každé obytné místnosti v domě výstup ven na balkon. Díky předsazenému
plášti je zajištěno soukromí, a obyvatelé si tak mohou více užívat benefitu bydlení v domě s přímým výstupem na čerstvý vzduch.
Dům se nachází v těsné blízkosti krásného borovicového lesa. Celým projektem se prolínají svislé dřevěné prvky, které vytvářejí
dialog mezi tím, co zde stojí desetiletí a tím, co zde vzniká. Hlavní hmota domu je řešena v bílé omítce a je doplněna ocelovými
prvky.

MASTERPLAN

FIRST FLOOR

GROUND FLOOR

main entry

carport

main entry
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Snížení energetické náročnosti sportovní haly
Dobříš
Přihlašovatel: POHL cz, a.s.
Investor: Město Dobříš
Projekt: Energy Benefit Centre a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: sportovní hala
Zastavěná plocha: 2 520 m2
Obestavěný prostor: 12 141 m3
Investice: veřejné prostředky + dotační prostředky
Doba výstavby: 2019-2020

Rekonstrukce multifunkčního objektu z roku 1982, ve kterém se nachází sportovní hala, posilovna, restaurace a městská
knihovna. Předmětem rekonstrukce je snížení energetické náročnosti této budovy, což je dle projektu společnosti Energy
Benefit Centre a.s. zaručeno:
zateplením celého objektu KZS 180 mm MV
výměnou výplní všech okenních a dveřních otvorů (AL profily trojskla)
vybudováním kompletního systému vzduchotechniky pro halu, restauraci a zázemí
Vzhledem k charakteru rekonstrukce zůstaly nosné konstrukce stávající (zdiva), byla vyměněna kompletně ocelová konstrukce
haly a provedeno zateplení. Při vnitřních úpravách byly vyměněny konstrukce SDK a nášlapné vrstvy (dlažba).
V objektu proběhla i kompletní rekonstrukce restaurace a městské knihovny.
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Přístavba a stavební úpravy ZŠ
Bakov nad Jizerou
Přihlašovatel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Investor: Město Bakov nad Jizerou
Projekt: Realstav MB, spol. s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Bakov ZŠ / EMH stavební CZ s.r.o.; Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: školní třídy a zázemí
Zastavěná plocha: 658 m2
Investice: veřejné prostředky
Doba výstavby: 2019-2020

Nová přístavba základní školy byla realizována pro město Bakov nad Jizerou. Realizaci provedlo sdružení firem EMH stavební
CZ s.r.o a Ještědská stavební společnost spol. s r.o. na základě projektové dokumentace od Realstav MB, spol. s.r.o.
V první fázi výstavby byla demolice stávajícího objektu šaten, který propojoval starou s novou budovou školy. Následně byla
postavena nová budova, ve které se v prvním patře nacházejí šatny a v druhém učebny včetně sociálního zařízení. V rámci této
výstavby byly provedeny úpravy okolních budov. Jedná se o zděnou budovu z broušených cihel POROTHERM a stropní konstrukce z panelů Spiroll. Střecha je plochá s krytinou z PVC fólie. Estetický vzhled budovy vycházel z podoby stávající nové budovy
školy. V budově byla zřízena vzduchotechnika s rekuperací. Teplo v budově zajišťuje plynový kondenzační kotel.
Rozšíření základní školy o nové učebny, šatny a sociální zařízení, zvyšuje kapacitu školy o 90 nových žáků.
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Společenské centrum Nupaky
Přihlašovatel: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Investor: Obec Nupaky
Autoři: DESIGN4FUNCTION s.r.o.
Projekt: DESIGN4FUNCTION s.r.o. ; ATELIER POLEDNE
Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
Kategorie: novostavba
Zastavěná plocha: 558 m2
Obestavěný prostor: 15 510 m3
Investice: veřejné prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Objekt se nachází na hranici mezi komerční a obytnou zónou. Od obytné zóny je oddělen pásem zeleně. Tvar budovy je přizpůsoben trojúhelníkovému tvaru pozemku. Pozemek má poměrně dynamickou morfologii, která byla využita při osazení budovy,
díky tomu se nekříží jednotlivé provozy v budově. Výška budovy od ulice je 12 m, budova se ale zvedá směrem ke špici a pozemek naopak klesá, tudíž je objekt v nejužším místě vysoký 16 m nad okolní terén.
Severovýchodní fasáda, která je otočená do zeleně a k obytné zóně je rozdělena na několik postupně ustupujících ploch, čímž
získala menší měřítko. Na této fasádě je také umístěn hlavní vstup do objektu pro návštěvníky centra. Hlavní vstup je tedy
orientován směrem k městu. Vzhledem k morfologii terénu se vstupuje přímo do 2.NP, kde je umístěna kavárna (recepce). Budova z této strany působí nižším dojmem, naopak jihozápadní fasáda otočená k průmyslové zóně je jednodušší, přizpůsobená
měřítku průmyslových hal. Bílá fasáda objektu je členěna úzkými vysokými okny. Dochází zde k cílenému kontrastu materiálů
– bílé matné omítky a lesklého tmavého zasklení. V interiéru je kontrastu docíleno střídáním světlých prostor sálů a tmavých
místností sociálního zázemí a baru.
Z ulice Průběžná je vjezd na pozemek s několika parkovacími stáními pod budovou a vstupem pro zaměstnance v 1.NP
a bezbariérový vstup do objektu. Návštěvníci přicházející po ulici Průběžné prochází schodištěm pod budovou, které je dovede
k hlavnímu vstupu. Cesta pokračuje podél objektu a vytváří terénní schodiště, které může sloužit jako venkovní hlediště pro
menší pódium v úrovni nejnižšího podlaží a dále pokračuje do centra obce.
Budova je vnitřním schodištěm rozdělena na širší jihovýchodní a užší severozápadní část. Stropy v obou částech jsou posunuty
o podlaží. V jihovýchodní části je umístěn hlavní sál, v severovýchodní části menší sály a kanceláře. Hlavní víceúčelový sál slouží
pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. Prostor je rozdělen na dvě podlaží, v přízemí se nachází hlavní víceúčelový sál se zázemím, které je odděleno velkoplošnými posuvnými akustickými panely. V druhém podlaží se nachází galerie,
která je dostatečně prostorná pro sedící diváky a zároveň zde zbývá prostor pro pořádání výstav. Vstup do sálu je přes kavárnu
(recepci) oddělenou skleněnou příčkou. Druhý přístup je umožněn po vnitřním schodišti přes galerii. Objekt nabízí i prostory
s komerčním využitím. V prostorách byl kladen důraz na kvalitní prostředí pro pořádání akcí, čehož bylo dosaženo návrhem
výkonné vzduchotechniky, prosklenými částmi stěn a stropu s možností zastínění a důrazem na řešení akustických opatření.

Pohled jihozápadní
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Pavilon Základní školy
Mníšek pod Brdy
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Město Mníšek pod Brdy
Autoři: Peter Sticzay-Gromski
Spoluautoři: Jan Doubek, Ladislav Vendel, Sebastian Sticzay
Projekt: Grido, architektura a design, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 21 učeben, 2 multifunkční sály, 6 sociálních zázemí, sklad, mateřské centrum, kavárna
Obestavěný prostor: 12 000 m3
BIM: ano
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2018-2019

Pozemek je součástí poměrně velkého nezastavěného vnitrobloku – orámovaného velkoryse ze severu panelákovou zástavbou
a z jihu lineární zástavbou školy. Vnitroblok není strukturovaný, je to jenom uzavřený prostor, osetý trávou a náletovou zelení.
Objekt dostavby školy se proto ocitá uprostřed tzv. socialistické zahrady a je velmi obtížné dokomponovat její objem i výraz. Proto
byl navrhnut objekt zahradního pavilon, který nebude svým tvarem ani výrazem navazovat na stávající budovy kolem. Objekt má
proto kompaktní tvar se zakulacenými rohy, co ještě více zesiluje jeho samostřední charakter. Spojovací krček s budovou školy
prozrazuje jeho vztah k budově školy. Pavilon mění urbanistickou situaci ve vnitrobloku. Buď je altánem v zahradě nebo citadelou
uprostřed hradeb. Třípodlažní polyfunkční objekt v sobě snoubí – na horních dvou podlaží prostory školy a družiny – bezbariérově
spojené s původní budovou školy pomocí spojovacího můstku a komunitní prostory na přízemí. Kumulovaní dalších funkci do
prostoru před školou se významně posiluje veřejný prostor. Ten představuje nově vzniklé náměstí prostorově vytvořené po stranách hlavním vstupem do školy, hernou předškolního zařízení, kavárnou a vestibulem kulturního sálu. Pavilon tedy kromě svého
prioritního poslání – poskytnout prostory pro expanzi školy a kulturu města, se podílí na vytvoření aktivního veřejného prostoru
mimo centrální náměstí města. Úlohou fasády objektu je tedy nabídnout působivý obraz funkčního designu odpovídajícího době
svého vzniku. Výškové dělení pavilonu vychází z traktace školy. Objekt je poměrně velký, proto výraz fasády by měl být přátelský,
pohostinný – a proto otevřený. Tento výraz se dosahuje poměrně velkou plochou prosklení a texturou lamelových žaluzii.
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Rekonstrukce a přístavba objektu
dětské léčebny v Choceradech
Přihlašovatel: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha
Investor: Středočeský kraj, Krajský úřad
Autoři: František Hanuš, Jiří Chodora, Pavel Kaštánek, Tomáš Jeníček, Ondřej Herlík
Projekt: Valbek, spol. s r.o., středisko Praha; TRANSPARENT studio s.r.o.
Dodavatel: TREPART s.r.o.
Kategorie: novostavba
Účelové jednotky: 11 pokojů pro děti a z toho 27 lůžek
Zastavěná plocha: 750 m2
Obestavěný prostor: 7 594 m3
Investice: veřejné investice + dotační prostředky
Doba výstavby: 2017-2019

Tato stavba se v příštích letech stane domovem mnoha nemocných dětských pacientů většinou velmi nízkého věku, jež budou
vyžadovat často 24hodinovou péči. Stane se také druhým domovem personálu, zdravotních sester a doktorů, kteří se o tyto děti
budou starat. Celý objekt byl navrhován a stavěn v blízké součinnosti s těmito lidmi tak, aby všem stranám poskytl vše potřebné
k tomu, aby mohli svůj díl odvést tím nejlepším způsobem, nebo aby zde mohli získat tu nejpříjemnější a nejlepší péči. Proto, ač
se jedná o relativně menší, avšak o to v ČR jedinečnější lékařský objekt, bude mít pro obrovské množství životů také obrovský
význam. V České republice se najde jen málo podobných zařízení, které by byli schopné se postarat o pacienty s tak těžkými
případy v tak nízkém věku.
Provoz tohoto objektu je však nákladný, a protože se jedná o příspěvkovou organizaci, která velké množství prostředků na svou
efektivní činnost čerpá od dobrovolných dárců, tak každé zviditelnění a každá pomoc tomuto objektu k přispěvovatelům, nebo
odborným pracovníkům, kteří by mohli pomoci, je více než potřebná a vítaná.
LEGENDA
HRANICE AREÁLU - POZEMKY INVESTORA

244/9
274

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ OBJEKT AREÁLU
OKOLNÍ OBJEKTY

244/8

478

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- DLAŽBA (VIZ SKLADBY - VP 01, VP 02, VP 03)

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZATRAVŇOVACÍ POJEZD
ŘEŠENO V RÁMCI SAMOSTATNÉ DOKUMENTAC
ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY
- NARUŠENÁ STÁVAJÍCÍ VOZOVKA OBNOVENA
225

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- BETONOVÁ DLAŽBA
ZELEŇ
247

HOUPAČKY, KOLOTOČE

223

SKLUZAVKY

SEZENÍ
244/3

OPLOCENÍ - PLETIVO (VIZ OSTATNÍ VÝROBKY -

299,0

244/10

NAVRHOVANÉ STROMY

244/13

STÁVAJÍCÍ STROMY

244/6

P

298,0

OHNIŠTĚ
229
HŘIŠTĚ

SO.04

297,0

P

244/12

SO.02

248/3

296,5

SO.03

244/11

237

P

SO.01

±0,000 = 296,8 m n.m.

175

296,0

904/2

295,0

112/5

369

244/2

904/3
185
244/15
244/14
898/1

108

156
155/30

155/5
155/21
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Přehled staveb
SV MH – VDJ Boseň

Přístavba a stavební úpravy ZŠ
Bakov nad Jizerou

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice
IV. a V. etapa

Nová zkušebna exhalací ČESANA
JIH, Mladá Boleslav

Hasičská zbrojnice
a zázemí technických služeb Líbeznice
Montessori školka
Klecany

VSCT Veolia Smart Control Tower
Kladno

Novostavba skladové haly
s administrativou pro firmu Würth
Nepřevázka

Zázemí baseballového a softbalového
klubu MINERS KLADNO
Obnova poutního areálu ve Staré
Boleslavi - Mariánská zóna

Rozšíření kapacit Základní
a mateřské školy Třebotov

Společenské centrum Nupaky
Mateřská škola
Zvole

Přístavba pavilonu
/odborné učebny/
na 2. ZŠ Beroun
Obec Suchomasty
přístavba a přestavba MŠ

MŠ Vrané nad Vltavou

Rám v krajině

Základní škola Amos
Psáry
Pivovar Řevnice

Pavilon
Základní školy
Mníšek pod Brdy

Za Větrníkem
Dobříš
Snížení energetické náročnosti
sportovní haly Dobříš
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Rekonstrukce hotelu SEN
Senohraby

Rekonstrukce a přístavba objektu
dětské léčebny v Choceradech

Technologické centrum SAF
Kamenice

Společenské centrum Sedlčany
Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany
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Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

Galerie Středočeského kraje

KONFERENCE
SEMINÁŘE
KURZY
PREZENTACE FIREM
SPOLEČENSKÉ AKCE
VÝSTAVY

Galerie Středočeského kraje, p. o.
Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora

www.gask.cz
info@gask.cz
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www.facebook.com/galerie.GASK
www.instagram.com/galerieGASK
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email: saly@abf-nadace.cz
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