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KATALOG
25. ROČNÍKU
PRESTIŽNÍ
SOUTĚŽE
STAVBA ROKU

PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY
PROJECT IN CONTEST
2017
PRAHA

GULLIVER v Praze
GULLIVER in Prague

VILADOMY NA VACKOVĚ
Na Vackově Appartment Houses in Prague

CENA ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

Bytový soubor na Vackově v Praze
Na Vackově Residence Complex in Prague
Dejvice house v Praze
Dejvice house in Prague
CENA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
THE STATE HOUSING DEVELOPMENT FUND AWARD

Rezidence u Dvou Sov v Praze
U Dvou Sov Residence in Prague
Rezidence U sv. Václava v Praze
U Sv. Václava Residence in Prague
Rezidence Waltrovka - 1. etapa
Waltrovka Residence in Prague, 1st phase
Classic 7 Business park - budova “M”
v Praze
Classic 7 Business Park - M Building
in Prague
CIIRC - Český institut informatiky
robotiky a kybernetiky v Praze
CIIRC - Czech Institute of Informatics,
Robotics, and Cybernetics in Prague
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Rekonstrukce a dostavba areálu Obecní
dvůr v Praze
Obecní dvůr Area Reconstruction and
Completion in Prague
2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

Five v Praze
Five in Prague
CENA NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A
STAVITELSTVÍ A CZ BIM

ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZECH CHAMBER OF AUTHORIZED ENGINEERS
AND TECHNICIANS AWARD

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Residence Garden Towers v Praze
Garden Towers Residence in Prague

VYSOČINA

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Reconstruction of Art Nouveau Villa in Jihlava

THE ASSOCIATION OF BUILDING ENTREPRENEURS
OF THE CZECH REPUBLIC AWARD

Kotelna Park Radlice v Praze
Kotelna Park Radlice in Prague
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE AWARD

Vila Nová Koulka v Praze
Nová Koulka Residence in Prague
Dock in Two v Praze
Dock in Two in Prague
2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

4BLOK v Praze
4BLOK in Prague
2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

STŘEDOČESKÝ KRAJ
ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích
Juventa Kindergarten and Primary School in
Milovice
Rodný dům Ferdinanda Porsche ve
Vratislavicích
Birth House of Ferdinand Porsche in
Vratislavice
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá
Hora v Příbrami
Restoration of the Pilgrimage Site of Svatá
Hora in Příbram
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

DOCK River Watch 2
DOCK River Watch 2 in Prague

CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

JIHOČESKÝ KRAJ

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu
výškové budovy v Měšicích u Prahy
Construction Works and Reconstruction of
the High-rise Building in Měšice
by Prague

Dokončení vltavské vodní cesty
v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou
Completion of Vltava Waterway
from Hněvkovice Dam to Týn nad Vltavou
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017

THE ARCHITECTURE AND BUILDING FOUNDATION

NOMINATED CONSTRUCTION

AND CZ BIM AWARD

Rezidence U Kapličky
U Kapličky Residence in České Budějovice

Smart byty Nové Butovice
Smart Apartments Nové Butovice in Prague

Rekonstrukce parteru obvodové linie
historického centra města Písek
Reconstruction of the Peripherial Line
of the Historical Center in Písek

MINISTY OF CULTURE AWARD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Kampus Palace v Ostravě
Kampus Palace in Ostrava
CENA POROTY
THE JURY AWARD

CENA HLAVNÍHO MEDIÁLNÍHO PARTNERA

Výstavba administrativní budovy KŘ České
Budějovice
Construction of the Administration
Headquarters Building in České Budějovice

ČASOPISU STAVITEL

2. KOLO SOUTĚŽE

Viadukty přes údolí potoka Hrabynka
a údolí potoka Kremlice na Opavsku
Viaducts over Hrabynka River (SO 206)
and Kremlice Valley (SO 207) in Opava Region

THE MAIN MEDIA PARTNER STAVITEL MAGAZINE’S

2ND ROUND

TITUL STAVBA ROKU 2017

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

AWARD

Generální rekonstrukce a oprava objektu
Tržiště 20 v Praze
General Reconstruction of Tržiště 20
Complex in Prague

CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017

Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Town Hall and Library in Kardašova Řečice
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A

2. KOLO SOUTĚŽE

CENTRA PASIVNÍHO DOMU

2ND ROUND

THE STATE ENVIRONMENTAL FUND AND THE
PASSIVE HOUSE CENTRE AWARD

Firemní sídlo společnosti Lumius ve
Sviadnově
Lumius Company Headquarters in Sviadnov
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Atletická hala Vítkovice v Ostravě
Vítkovice Athletic Hall in Ostrava

PARDUBICKÝ KRAJ

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017

Nové administrativní a vývojové centrum
firmy ERA v Pardubicích
ERA’s New Administrative and Development
Center in Pardubice

NOMINATED CONSTRUCTION

Přístavba a rekonstrukce budovy Slezské
univerzity v Opavě
Reconstruction and Extension of the Silesian
University Building in Opava
ANTRACIT HOUSE v Ostravě
ANTRACIT HOUSE in Ostrava

OLOMOUCKÝ KRAJ
Termální park Velké Losiny
Velké Losiny Thermal Park
Rekonstrukce železniční stanice Olomouc
Railway Station Reconstruction in Olomouc

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Aupark Shopping Center v Hradci Králové
Aupark Shopping Center in Hradec Králové
Stavební úpravy Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Gallery of Modern Art Construction Works
in Hradec Králové

Revitalizace Tyršových sadů podzámeckého parku v Pardubicích
Revitalisation of Tyršovy sady in Pardubice

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
PUBLIC SPACE AWARD BY THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ASSOCIATION
FOR TOWN AND TERRITORIAL PLANNING OF THE
CZECH REPUBLIC
CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY
PRESIDENT OF THE SENATE OF THE CZECH REPUBLIC’S PARLIAMENT

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Campus rezidenční areál II - LIVE UP v Brně
Campus Residential Area II - LIVE UP in Brno

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Kadaň - Studentské náměstí
Studentské náměstí in Kadaň

THE TITLE OF URBAN DEVELOPMENT PROJECT OF

CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017 ABROAD

MÍSTNÍ ROZVOJ A ASOCIACE PRO URBANISMUS A

Rekonstrukce mostu v km 80,930
Hohenaun (ÖBB) - Přerov
Bridge Reconstruction at 80,930.km
from Hohenaun (ÖBB) to Přerov

INFRASTRUCTURE AWARD

TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017 ABROAD

CENA ZA VEŘEJNÝ PROSTOR MINISTERSTVA PRO

ÚSTECKÝ KRAJ

THE STATE FUND FOR TRANSPORT

TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017

TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017

2ND ROUND

INFRASTRUKTURY

Územní plán Plzně
Master Plan of Pilsen

CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017

2. KOLO SOUTĚŽE

CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ

VD Želiezovce v Levicích, Slovensko
Želiezovce Dam in Levice, Slovakia

TITUL STAVBA ROKU 2017

CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění
řeky Chomutovky
I/27 Velemyšleves - Ring Road and Bridge
over Chomutovka river

URBANISTICKÝ PROJEKT
ROKU 2017

Warsaw Spire, Varšava, Polsko
Warsaw Spire, Poland

TITUL STAVBA ROKU 2017

Malá kancelářská budova BROKER VISION
BROKER VISION Small Administrative
Building in Teplice

ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU
2017

LIBERECKÝ KRAJ
CENTRAL JABLONEC v Jablonci nad Nisou
CENTRAL JABLONEC in Jablonec nad Nisou

Stavba obchvatu Pawlowice, Polsko
Construction of the By-pass in Pawlowice,
Poland
NOMINACE NA TITUL ZAHRANIČNÍ
STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Rekonstrukce Objektu “H” - Vědeckovzdělávací objekt Filozofické fakulty UPJŠ
v Košicích
Reconstruction of H Building - Scientific and
Educational Building of Philosophical Fakulty
UPJŠ in Košice, Slovakia
2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

Haus Merkur I v Drážďanech, Německo
Merkur Haus I in Dresden, Germany
2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

THE YEAR 2017

Obytný soubor Sun City Stodůlky – jih
v Praze
Sun City Residential Complex - Stodůlky South in Prague
NOMINACE NA TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT
ROKU 2017
NOMINATED PROJECT

JIŽ 15 LET STAVÍME STAVBY
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TITULY STAVBA ROKU 2016
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2016
TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA V PRAZE
BLANKA TUNNEL COMPLEX IN PRAGUE
Autor Author 			
Dodavatel Contractor		

RADA SOUTĚŽE
BOARD OF THE COMPETITION
ING. ARCH. JAN FIBIGER, CSC.

SATRA, spol. S r.o., METROPROJEKT Praha a.s., PUDIS a.s.
Metrostav a.s.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Architecture and Building Foundation

ARCHEOLOGICKÝ PARK PAVLOV
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN PAVLOV
Autor Author 			
Dodavatel Contractor		
Investor Investor			

Architektonická kancelář ing. arch. Radko Květ
OHL ŽS, a.s.
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

ING. PETR SERAFÍN
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministry of Industry and Trade

MODERNIZACE TRATI TÁBOR - SUDOMĚŘICE
TÁBOR – SUDOMĚŘICE RAILWAY LINE MODERNIZATION
Autor Author 			
Dodavatel Contractor		
Investor Investor			

SUDOP PRAHA a.s.
OHL ŽS, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ING. PAVEL KŘEČEK
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians

STEZKA V OBLACÍCH V DOLNÍ MORAVĚ
THE SKY WALK IN DOLNÍ MORAVA
Autor Author 			FRÁNEK ARCHITECS
Dodavatel Contractor		 TAROS NOVA s.r.o.
Investor Investor			Sněžník, a.s.

ING. MICHAEL SMOLA, MBA
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH
OSTRAVA VÍTKOVICE MUNICIPAL STADIUM RECONSTRUCTION
Autor Author 			
Dodavatel Contractor		
Investor Investor			

Hutní projekt Ostrava a.s.
Metrostav a.s., HOCHTIEF CZ a.s.
statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARENA

PRODUKCE
PRODUCTION

CENA VEŘEJNOSTI 2016 PUBLIC AWARD 2016
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIONU V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH
OSTRAVA VÍTKOVICE MUNICIPAL STADIUM RECONSTRUCTION

PETRA MIŠKEJOVÁ

Manažerka programů Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Programme Manager of Architecture and Building Foundation

www.stavbaroku.cz
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ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽE
COMPETITION JURY
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SBOR EXPERTŮ
TEAM OF EXPERTS
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DOC. ING. ARCH. RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ, CSC.
předsedkyně poroty | Chairwoman of the Jury

V porotě Stavby roku pracuje od jejího prvního ročníku (1993). Pro Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství přednáší o dějinách
architektury, o Praze a o aktuálních otázkách soudobé architektury. Připravila řadu výstav o české architektuře doma i v zahraničí.
Radomíra Sedláková has sat on the ‘Construction of the Year’ Jury since the start in 1993. She lectures on the history of Prague
architecture and topical issues of the contemporary architecture in the ABF Foundation. She was instrumental in staging a number of
exhibitions on Czech architecture both in the Czech Republic and abroad.

ING. JIŘÍ KOLIBA

člen poroty | Member of the Jury

Od jara 2014 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstek ministra pro stavebnictví. Je soudním znalcem v oboru
ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků. V odborné porotě zasedá již druhým rokem. V rámci ABF se pravidelně
účastní na řadě akcí. Since the spring of 2014 Jiří Koliba has acted as the Deputy Minister for Construction at the Ministry of Industry
and Trade. He is an expert witness in the field of economics - property prices and estimates and business valuation. He has sat on the
Jury for two consecutive years and regularly participates in numerous events hosted by the ABF.

ING. ARCH. AKAD. ARCH. JAN VRANA
člen poroty | Member of the Jury

Od roku 1991 do roku 2013 byl jednatelem a spolumajitelem architektonického ateliéru HÉTA. V roce 2007 byl zvolen
1. místopředsedou ČKA, kde poté až do května 2012 zastával pozici předsedy představenstva. V odborné porotě zasedá jako člen za
Nadaci ABF. Od roku 2013 s nadací spolupracuje také na výstavních činnostech a akcích zaměřených na architekturu a stavitelství.
From 1991 to 2013 Jan Vrana was the managing director and co-owner of the HÉTA architectural studio. In 2007 he was elected first
vice-chairman of the CCA, where he held the position of the Chairman of the Board until May 2012. Currently he sits on the Jury as a
member on behalf of the ABF Foundation. Since 2013, in liaison with the Foundation he has also been involved in exhibition activities
and events focusing on architecture and the art of building.

DOC. ING. FRANTIŠEK KULHÁNEK, CSC.
člen poroty | Member of the Jury

Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a působí také jako soudní znalec v oboru stavebnictví se specializací stavební
tepelná technika. V porotě soutěže Stavba roku pracuje s krátkými přestávkami po celou dobu jejího trvání. S Nadací pro rozvoj
architektury a stavitelství spolupracuje také jako odborný garant a přednášející na seminářích zaměřených na tepelnou ochranu budov.
František Kulhánek is a certified engineer in the field of building construction and also acts as an expert witness in civil engineering
specializing in building thermal technology. He has been working on the Construction of the Year Jury with short breaks throughout
its duration. He also works with the ABF Foundation in his capacity as a technical expert and lecturer at seminars focused on thermal
protection of buildings.

JIŘÍ VASILUK

JAKUB HRBEK

Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství

Státní fond životního prostředí

KLÁRA ZUBÍKOVÁ

FRANTIŠEK HADÁČEK

Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství

Státní fond rozvoje bydlení

JIŘÍ GROSZ

MILAN VESELÝ

Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků

Státní fond rozvoje bydlení

VLADIMÍR POSPÍŠIL

KAREL HAVLÍČEK

Ministerstvo kultury

Státní fond dopravní infrastruktury

PAVEL ŠTĚPÁN

IVO VYKYDAL

Ministerstvo kultury

Státní fond dopravní infrastruktury

ROMANA DARMOVZALOVÁ

PETR DURDÍK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Asociace pro urbanismus a územní
plánování

MILOSLAV MAŠEK

PETR VÁVRA

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Asociace pro urbanismus a územní
plánování

MICHAL ČEJKA

JOSEF MORKUS

Centrum pasivního domu

Ministerstvo pro místní rozvoj

ING. RENATA ZDAŘILOVÁ, PH.D.
člen poroty | Member of the Jury

Odborný asistent na Fakultě stavební VŠB-TU v Ostravě. Poradce předsedy ČKAIT. V odborné porotě zasedá jako člen za ČKAIT.
Dlouhodobě spolupracuje s nadací také na zajištění odborných seminářů a jejich lektorování v oblasti bezbariérového užívání staveb.
Assistant professor at the Faculty of Civil Engineering, VSB-TU in Ostrava. Advisor to the President of ČKAIT. He sits on the professional
jury, as its member on behalf of ČKAIT. He has a long-term cooperation with the Foundation and is ensuring specialized seminars and
lecturing on the barrier-free use of buildings

ING. ARCH. PETR KORDOVSKÝ

člen poroty | Member of the Jury

Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha. Pracuje jako autorizovaný architekt a hlavní architekt kanceláře KNK
architekti. V současné době vede vlastní ateliér na FA ČVUT Praha. V rámci spolupráci s ČVUT se podílel na výzkumném
úkolu metodiky zadávání územních plánů.
Ing. Arch. Kordovský graduated from the Faculty of Architecture of the Czech Technical University in Prague. He works
as an authorized architect and chief architect of KNK Architects. Currently, he runs his own studio at the Faculty
of Architecture of the Czech Technical University in Prague. In cooperation with the Czech Technical University, he
participated in the research task of the methodology of awarding spatial plans.

ING. LADISLAV VANĚK

náhradník poroty | Substitute Juror

Ing. Ladislav Vaněk vystudoval strojní fakultu ČVUT. V současnosti pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci stavebnictví.
Se soutěží Stavba roku spolupracuje již od prvních ročníků jejího konání. Ing. Ladislav Vaněk graduated from the Faculty of
Mechanical Engineering CTU. He is currently working with the Ministry of Industry and Trade, Construction Section, and has been
involved in the Construction of the Year Competition since its begnining in 1993.

ING. TOMÁŠ CHROMÝ

člen poroty | Member of the Jury

Celý jeho profesní život je spojen s projektováním, především pozemních staveb.
U realizovaných staveb hodnotí především jejich účelnost a kvalitu návrhu i kvalitu provedení. Od založení ČKAIT v roce 1992 je jejím
členem, z toho 11 let byl členem předsednictva. V odborné porotě soutěže Stavba roku zasedá od roku 2010.
Throughout his entire professional career Tomáš Chromý has been nobtably associated with the design of buildings. He also evaluates
the design effectiveness and the quality of workmanship of completed buildings. He has been a member of ČKAIT since its foundation in
1992, and a Board member for 11 years. He has been sitting on the Construction of the Year Jury since 2010.

JOSEF SMOLA
Centrum pasivního domu

ÚVODEM
FOREWORD
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Jiří Havlíček
ministr průmyslu a obchodu
Minister of Industry and Trade

Za jeden ze základních faktorů hospodářského, sociálního, ale i kulturního růstu lze považovat rozvoj
investic a stavebnictví, které významným způsobem ovlivňují všestranný ekonomický a sociální rozvoj
společnosti. Stavby jsou na jedné straně obrazem společenské poptávky a na straně druhé představují
díla dlouhodobé životnosti, které vytvářejí kulturní prostředí pro život a určují míru pohody občanů často
ještě mnoho desetiletí po svém vzniku. Každá stavba je charakteristická svým individuálním estetickým,
sociálním i ekologickým dopadem. Musí být technicky dokonalá, schopná reagovat na společenské vztahy a
současně je formovat.
Tím se stavebnictví odlišuje od výrobců zboží. Od všech, kdo se podílejí na přípravě a provádění staveb, se
vyžaduje vysoká míra odborných znalostí, odpovědnosti a jejich vzájemná spolupráce na profesionální bázi.
Stavby představují průsečík kulturních snah a možností techniky i hospodářských potřeb společnosti.
Poskytují svědectví o způsobu myšlení a práce, ale i o společenských vztazích v určité době.
Jsou společným výsledkem práce stavebního týmu, tvořeného především investorem, architektem, resp.
projektantem a zhotovitelem, ale i dalšími účastníky výstavby.
Dobrá kvalita staveb by nebyla možná bez součinnosti s dalšími průmyslovými odvětvími. Stavebnictví tak
reprezentuje i výsledky práce mnoha profesí, které samy obecně nejsou považovány za stavební.
O současném stavu stavebnictví se můžeme přesvědčit i díky přihlášeným a zejména oceněným stavbám.
Přitom je patrné, že se neustále zlepšuje provedení staveb a také jejich technické vybavení.
K tomuto trendu svým dílem přispívá již 25 let i soutěž STAVBA ROKU. Proto chci na závěr poděkovat
organizátorům, porotě a zejména všem, kteří do ní přihlásili své projekty. Gratuluji týmům, které se podílely
na realizaci oceněných staveb.

As one of the fundamental factors of economic, social and cultural growth: the volume of investments into
the built environment sector has a profound effect on the economic and social advancement of the society.
On the one hand, buildings reflect the social demand and on the other hand, they represent works of longlasting life, the fabric of our cultural environment, our place for life and determine the well-being of our
population often for many decades to come after their creation. Each building has its individual aesthetic,
social and ecological impact. Equal weight needs to be given to its technical excellence, as well as its
response to social relationships while shaping them.
This makes the construction sector different from the manufacturers of goods. Everyone involved in the
preparation and execution of buildings is, therefore, required to show a high level of expertise and, above
all, accountability and team spirit.
Buildings represent the intersection of cultural aspirations, the possibilities of technology and the
economic needs of the society. They provide evidence of the way of thinking and working, as also the social
relationships in a particular time.
They are the result of joint efforts by the construction team, consisting mainly of the investor, architect or
designer and contractor, as well as other parties to the building process.
If not for synergies with the rest of industries, a good construction quality would hardly be feasible. In this
respect, the building sector also represents the achievements of many professions, which are generally not
subsumed under the building category.
Competition entries and especially the award-winning ones are indicative of the current condition of the
building industry. Moreover, it is obvious that the execution and technical equipment of buildings have been
steadily improving.
It is towards this very trend that the CONSTRUCTION OF THE YEAR competition has been contributing for
25 years. That is why I would like to acknowledge its organizers, jury and especially all those who have
entered their projects. My congratulations go to the teams that participated in the implementation of the
award-winning buildings.
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Jan Fibiger
prezident SIA ČR – Rady výstavby, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku
president of SIA ČR, chairman of the board of the Architecture and Building Foundation and chairman of the board of the
Construction of the Year contest

Od privatizace k digitalizaci, 25 let přehlídky Stavba roku
Když v roce 1992 vznikl projekt soutěže Stavba roku, bylo to v době, kdy ještě většina dokončovaných
staveb měla svůj projektový počátek v minulé éře. Byla to však doba plná změn, kdy se všichni účastníci
stavebního procesu chtěli prezentovat v novém prostředí a s novými myšlenkami. Projektanti zažívali
osamostatnění z projektových ústavů a přebírali plnou zodpovědnost za projekt jako autorizované
osoby. Stavební dodavatelé tvořili první obor, který byl ze sta procent privatizován. Na trh vstoupili první
soukromí investoři. Aby toho nebylo málo, dovoz z otevřeného stavebního evropskému trhu, znamenal
rostoucí nabídku každoročně až o 60% nových výrobků. To byla proti 5% ročních inovacím z 80-tých let
zásadní změna. Každý se musel učit, ale zároveň si šlo splnit sen o stavbě, který byl ještě nedávno zcela
nedostupný. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF), vytvořila pro tyto novinky platformu
veletrh FOR ARCH a jeho vrcholem bylo udělování cen v přehlídce Stavba roku. Soutěž se postupně
prosadila jako nejprestižnější celostátní přehlídka v oboru architektury a stavitelství a s novým tisíciletím
se osamostatnila. Jde o každoroční přehlídku dokončených staveb, která vyznamenává všechny účastníky
stavebního procesu podílejících se na jejich vzniku: investora, projektanta i dodavatele, obsáhla celý obor.
Vypisovatelem a organizátorem soutěže od začátku byla Nadace ABF a její spoluvypisovateli byli
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a vydavatelství Economia a.s.
se svým časopisem Stavitel. Tento model doznal změnu po dlouhých 20 letech, kde se časopis posunul do
pozice hlavního mediálního partnera a čtvrtým spoluvypisovatelem se stala Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Soutěžní podmínky, vzniklé již v prvním ročníku, ve svém principu provází soutěž bez zásadních změn:
posuzovány jsou všechny typy a velikosti staveb dokončených do konce května příslušného roku, přičemž
původní omezení stáří dokončené stavby na jeden rok bylo postupně opuštěno s ohledem na etapové stavby
a účast vítězů oborových či regionálních soutěží. Od druhého ročníku se počet přihlášených drží v rozmezí
45-75 staveb ročně. Odborná porota posuzuje stavby ve třech kolech. V prvním vybírá stavby,
When the Construction of the Year project was launched in 1992, it happened at a time when most of the
buildings were then approaching their completion and proceeded according to projects that had been
started in the past era. It was a time of change. All participants to the building process were keen to come
up with transformative ideas to match the emerging situation. Experiencing their newly won independence
from large project offices, the designers in their capacity as authorized persons, assumed full responsibility
for their projects, construction contractors formed the first branch to be hundred percent privatized, and
then first private investors entered the market. Everyone had to learn to get abreast of developments,
but at the same time the dream of building the new way could come true. The Architecture and Building
Foundation (ABF Foundation) rolled out a forum for the mentioned novelties - the FOR ARCH Fair with
the Construction of the Year award ceremony as its highlight. The Construction of the Year competition
has gradually become the most prestigious nationwide show in the field of architecture and building that
became self-reliant with the arrival of the new millennium. The annual show of completed buildings, which
honors all participants to the construction process, i.e. the investor, designer and contractor, has covered
the entire building sector.
The ABF Foundation has been the initiator and organizer of the competition from its beginning and
the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, the Association of Building Entrepreneurs
in the Czech Republic and the Economia a.s, publishing house with its Slavitel magazine acted as coinitiators. This model has changed after a long 20 years, with the magazine shifting to the position of the
competition’s main media partner while the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians
active in construction assumed the role of the fourth co-initiator.
The competition rules, as adopted for the very first year of the event, have been in place without major
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které budou navštíveny, těch je cca polovina a na základě návštěvy vybírá 15 nominací. Ve třetím kole je z nominací vybráno pět
titulů Stavba roku. Nominace ani tituly nemají pořadí a nemají ani kategorie. To umožňuje vybírat z přihlášených staveb ta nejlepší
díla a tím prezentovat kvalitu staveb i měnící se program investorů. Za pětadvacet let ocenila Stavba roku 376 nominací a z nich
vybrala 126 titulů Stavba roku. Pouze jednou u nominací a jednou u titulů byl základní počet navýšen.
Toto přísné odborné hodnocení, bylo v průběhu let doplňováno o další zvláštní ceny. Nejvýznamnější z nich je cena veřejnosti,
hlasovaná od roku 2008 na internetu, která se vybírá z 15 nominací a jejího výběru se ročně účastí na 140 tisíc hlasujících.
Opakem tohoto hodnocení jsou zvláštní ceny partnerů a vypisovatelů, které jsou spojeny s odborným zaměřením nebo
společenským postavením partnera a oceňují jednu nebo skupinu vlastností stavby: její technické řešení, funkční a typologické
určení, společenský přínos lokalitě, její architektonický design, nebo použití inovativních prvků a podobně. Na vývoji zvláštních
cen je možné dokladovat hlediska, na které byl za uplynulých 25 let kladen postupně důraz. Stále rostoucí množství kritérií u
posuzovaných staveb dovedl vypisovatele od roku 2016 k založení sboru expertů, do kterého vysílají všichni partneři a vypisovatelé
soutěže své odborné zástupce. Ti ze svého přísně odborného pohledu přidělí stavbě nejvíce 3 body. Je zajímavé, že paralelní
hodnocení poroty v prvním kole se z více jak 90% kryje se známkou 2,0 a vyšší, získanou od sboru expertů a může proto sloužit
jako objektivizační korektiv. Známka stavby je však významná zejména pro udělení zvláštních cen, protože dává instituci či
dokonce osobě, jejímž jménem je zvláštní cena udělována možnost využít tohoto odborného hodnocení.
Soutěžní přehlídka je řízena Radou nadačního programu za účasti zástupců všech spoluvypisovatelů. Rada schvaluje soutěžní
podmínky, vypisuje jednotlivé ročníky, jmenuje porotu, schvaluje udělení nominací a titulů a vyhlašuje výsledky ročníku.
Zodpovědnost za hodnocení staveb leží na odborné porotě, která stavby posuzuje, navštěvuje a zpracovává k nim i závěrečné
výroky. Toto každoroční hodnocení si vyžádá vždy několik měsíců intenzivní práce. Jako porotci se hodnocení za 25 let účastnilo
celkem 26 odborníků (viz přehled). Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. s výjimkou jednoho roku stálá předsedkyně poroty,
v samostatném článku sděluje svůj pohled na čtvrt století vývoje české architektury a stavitelství, které ukázalo hodnocení
s názvem Stavba roku.
changes to date, featuring the following principles: all types and sizes of buildings completed by the end of May of the year under
review, are eligible, the initial limitation of one year from their completion was gradually abandoned with respect to staggered
construction projects as also the participation of professional or regional competitions winners. Starting from the second year of
the competition, the number of entries ranged between 45-75 buildings annually. The jury evaluates buildings in three rounds: in
the first round the jury selects the buildings to be visited, approximately one half of the list. Then based on the in-situ visits, 15
entries are nominated for the title. In the third round, five Construction of the Year titles are selected from the nominated entries.
Neither nominations nor titles are ranked or have any categories. This makes it possible to choose the best works from among
the entries highlighting the quality of the buildings as well as the changing program of investors. During its twenty-five year
existence the Construction of the Year competition, 376 entries have been nominated for the title and of which, 126 Construction
of the Year titles have been awarded. In the whole period only once the basic number was increased, in case of nominations and
once for titles. Over the years, the present rigorous professional evaluation has been rounded off with additional special prizes,
for example the prestigious Award by the Public that has been awarded online since 2008. Selecting from among 15 entries
nominated for the title, as many as 140,000 anonymous members of the public take part in the online voting on an annual basis,
which is regularly held in September.
Conversely, special prizes are awarded by partners or initiators of the competition according to their professional orientation or
social position to highlight certain properties of the build under review, e.g. its technical solution, function, typology, social benefit
to its site, architectural design, use of innovative features etc. Based on special prizes awards, the development of aspects as
progressively emphasized over the last 25 years can be traced.
The ever-increasing number of criteria for the buildings under consideration, has led the initiator to set up an expert panel
starting from 2016. This is composed of professional representatives of the competition’s partners and initiators. The role of the
panellists is to assign, from their strictly professional view, the projects a maximum of 3 points each. Interestingly, the jury’s
parallel first- round evaluation coincides in more than 90%, with a mark of 2.0 or higher, obtained from the expert panel and may
therefore serve as an objectification correction. However, the building’s mark is especially important for the award of special
prizes, as it gives the institutions or even the people on whose behalf the special prizes are bestowed, the opportunity to avail
them of such professional guidance.
The competition is run by the Foundation Program Council in conjunction with the representatives of all co-initiators.
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Soutěž byla zpočátku koncipována pro české firmy, brzy však bylo stanoveno, že posuzovány budou stavby v České republice bez
ohledu na to, zda projektant, dodavatel či investor sídlí v tuzemsku či v zahraničí. A tak je dodnes udělováno všech 15 nominací a 5
titulů Stavba roku. Toto vymezení však časem přivedlo na svět Zahraniční stavbu roku, která naopak ukazuje samostatně výsledky
vývozu českých inženýrů, dodavatelských kapacit či výrobků nebo i českého kapitálu do zahraničí. Tento trend byl posílen zejména
v důsledku dlouhotrvající stavební krize a růstem českého stavebního exportu. Jde i o zajímavé srovnání s domácí produkcí.
Stavba roku za uplynulých 25 let zdokumentovala období výstavby bank, benzinových pump, hotelů. Trvale získávaly ocenění
rekonstrukce historických staveb a revitalizace bývalých průmyslových areálů. Samostatnou kapitolou byla výstavba vysokých
škol, knihoven a výzkumných ústavů. Přinesla i svědectví o těžkém hledání nového pojetí bytové výstavby o novém formování
nákupních center, průmyslových a administrativních areálů a je i dokladem o prosazujícím se zájmu o veřejný prostor, náměstí,
parky a sportovní areály. Řada smělých mostů, tunelů a konstrukcí nových silničních a železničních staveb, vodohospodářská
a energetická díla jsou dokladem, jak velmi postoupila schopnost našich inženýrů, architektů a stavebních dodavatelů využít
nabízené možnosti a vytvořit stavby, které snesou evropské srovnávání. Stavba roku v posledním desetiletí každoročně
dokumentuje i zápas o prosazování energeticky úsporných koncepcí a hodnotí úspěšnost celkového ekologického vyznění
stavebních záměrů.
Poslední tři roky, ale dynamiku změn začala diktovat digitalizace stavebnictví. Je zjevné, že vývoj ICT technologií, který se
prosazuje pod souhrnným pojmem 4. průmyslová revoluce a dramaticky mění řadu vztahů a zvyklostí ve společnosti se začíná
prosazovat i ve stavebnictví. Stavba roku již třetím rokem hodnotí míru a způsob uplatnění BIM (Building Information Modeling).
Nejprve šlo pouze o 3D projektování, loni již však byly hodnoceny první stavby, jejichž výstavba byla pomocí BIM řízena. Na
stavbách se objevuje stále více výrobků, které vznikly s přispěním IT. Tyto technologie řídí zásobování staveb, komunikace
stavebního týmu a celá administrativa se z papíru přenesla na internetové sítě. Na stavbách se objevují první roboti. Internet věcí
se prosazuje nejen při přípravě a výstavbě, ale i jako cílový koncept pro chytré domy a Smart Cities.
The council approves the terms of the competition, calls each year of the competition, appoints the jury, approves entries
nominated for the titles, as well as, titles and announces the results of the year. The responsibility for evaluating the buildings
lies with the professional jury, which assesses and visits the buildings and processes its final statements. The annual review will
always require intensive work in June and July. A total of 26 experts have participated in their capacity as jurors in the evaluation
process over the last 25 years (see overview). Doc. Ing. Radomíra Sedláková, CSc. , the standing chairman of the Jury except for
just one year, shares in a separate article her view on the 25-year development of the Czech architecture and building as captured
in the Construction of the Year competition’s results.
The competition had originally been intended for Czech companies only, but it soon became clear that buildings in the Czech
Republic will be judged regardless of whether the designer, contractor or investor were based in the Czech Republic or abroad.
The rule has been in place for all 15 nominations and 5 Titles of the Year to date and later gave rise to the Construction of the Year
Abroad category, which, separately showcases the practice of outsourcing projects to Czech engineers, contractors, exports of
Czech building products or even capital. This trend was boosted mainly due to the local long-term construction slump. Thus, in
recent years the growth of Czech building exports has inspired an interesting comparison with the domestic production.
Over the past 25 years, the Construction of the Year show documented periods of building banks, gas stations or hotels.
Reconstructions of historical buildings and revitalizations of former industrial sites were among regular recipients of awards.
The construction of universities, libraries and research institutes formed a separate chapter. The show witnessed the difficult
search for new concepts of housing construction, shopping centres, industrial and administrative complexes while also providing
evidence of the public’s growing interest in public space, squares, parks and sports facilities. A host of bold bridges, tunnels

and projects of new roads, railways, water management and power utilities testify to the accomplishment on the part
of our engineers, architects and building contractors in taking advantage of new opportunities to create constructions
that can stand European benchmarking. Over the past decade the Construction of the Year competition also marked and
facilitated the endeavour to promote energy-saving design concepts in acknowledging the success of such environmentfriendly efforts.
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Očekávají se strukturální změny v požadavcích na jednotlivé profese, prosazuje se vědomí, že bez dalšího učení a sdílení
zkušeností bude za krátkou dobu obtížné obstát na nově se transformujícím trhu. Stavebnictví 4.0 zatím zasáhlo jen výsek celého
sektoru, zejména projekci, velké developery, větší stavební firmy a některé výrobce. Otevřít se mu však musí zejména systém
vzdělávání a vysoké školy, státní správa, drobní investoři a potom dlouhá řada řemeslníků a drobných firem, kteří se zatím drží
ověřené praxe. Stavebnictví 4.0 je šance jak lépe a chytřeji stavět, jak vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro
funkční využívání staveb pro jejich ekonomický provoz a správu. Bylo by však omylem považovat tento proces za cíl, tím byly a
budou stavby, jejich krása, odvážnost jejich konstrukčního provedení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního
standardu, který umožní jejich trvanlivé, ekologické a ekonomické užívání. A právě posuzování těchto vlastností je předmětem
hodnocení, které již 25 let říkáme Stavba roku. Letošního ročníku Stavba roku 2017 se účastnilo 52 staveb z toho pět v kategorii
zahraniční stavba. 15 českých staveb získalo nominaci na titul Stavba roku 2017 a 5 staveb titul Stavba roku 2017. Partneři a
spoluvypisovatelé udělili celkem 12 zvláštních cen. V období od 7.9.2017 (vyhlášení nominací) do slavnostního vyhlášení, které
oslavilo vítěze dne 5.10.2017 v Betlémské kapli v Praze, proběhlo hlasování veřejnosti, které bylo ukončeno až po uzávěrce této
publikace. V kategorii Zahraniční Stavba roku 2017 byly uděleny tři nominace a dva tituly. Následující stránky obsahují i ceny
udělené v Urbanistickém projektu roku. Účast v soutěži i udělená ocenění jsou spojena se získáním bodů do hodnocení RABF
(Rating ABF), který vydává Nadace ABF ve spolupráci s řadou dalších organizátorů hodnocení dokončených staveb.
Tato publikace je poděkováním všem účastníkům soutěže a oslavou těch, kteří oceněnými stavbami obohatili naše prostředí a
zapsali se do 25. ročníku celostátní přehlídky Stavba roku 2017.
In the last three years, however, the digitization has gathered momentum starting to dictate the dynamics of change in the
construction industry. ICT technologies known as the 4th Industrial Revolution dramatically impact the established practice in
society in general and the building industry in particular. For the third consecutive year, the Construction of the Year competition
has been assessing the extent and manner of the BIM (Building Information Modelling) application. Initially, it was merely the 3D
design, but last year there were first buildings in the contest, the construction of which was controlled by BIM. More and more
products used on building sites, have been created with the help of IT technologies, IT technologies manage the building supplies,
building team communications, the entire administration is transferred from paper to the iInternet. The first robots appear on
building sites. The Internet of Things is being promoted not only in preparation and construction processes, but also as the target
concept for smart houses and cities. Structural changes in the requirements for individual professions are expected to come.
The idea of life-long learning and sharing of experience has increasingly been embraced as a prerequisite of success in the new
and ever transforming market. The Construction 4.0 concept, has so far penetrated only a part of the sector, notably the design,
large developers, major construction companies and some manufacturers. However, it is the system of education and the higher
learning, the state administration, small investors followed by a long line of craftsmen and small businesses, who still tend to
stick to their beaten tracks that need to open up themselves to it. The Construction 4.0 constitutes a chance to build in a better
and smarter way to create a better environment, public space as also functional use, economical operation and management of
building. However, it would be misleading to embrace this process as our goal, as our goal will always remain to be the building,
its beauty, the dignity and boldness of its structural solution, the adequate workmanship and quality standard of all its details that
allow its durable, ecological and economical use. And it is the very assessment of the above-mentioned features that has been
the subject and purpose of our Construction of the Year competition for 25 years.
As many as 53 buildings have been entered in the current run of the Construction of the Year 2017, of which five in the
Construction of the Year Abroad category. 15 Czech buildings have won the nominations for the title and 5 others the Construction
of the Year 2017 titles. Partners and co-initiators have granted a total of 12 Special Prizes. In the intervening period from 7
September, 2017 (nominations) to the prize-awarding ceremony in the Bethlehem Chapel in Prague on 5 October 2017, there was
a public vote underway, which ended after the closing of this publication. Three entries were nominated for the Title and another
two Titles were awarded in the Construction of the Year Abroad category of 2017. The following pages also feature the prizes
awarded in the Urban Development Project of the Year. The participation in the Competition as well as received awards are linked
to the acquisition of points in the RABF Rating (ABF Rating) published by the ABF Foundation in cooperation with a number of
other organizers of completed buildings contests.
The present publication is a tribute to all participants in the Competition and the celebration of those who have enhanced our
environment with award-winning buildings and signed up for the 25th nation-wide Construction of the Year 2017 show.
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Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka
a údolí potoka Kremlice na Opavsku
Viaducts over Hrabyňka River (SO 206)
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Autor | Author

Jiří Stráský, Tomáš Dvořák

Projektant | Designer

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Investor | Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Dodavatel | Contractor

EUROVIA CS, a.s., závod Ostrava

Přihlašovatel | Entered by

Stráský, Hustý a partneři s.r.o., EUROVIA CS, a.s.

Doba výstavby | Construction period

1/2008 - 1/2015

Cena | Price

426 368 042 Kč bez DPH

Zastavěná plocha | Built up area

8 200 m2

Most přes údolí potoka Hrabyňka o celkové délce 327 metrů
přemosťuje hluboké údolí a viadukt přes údolí potoka
Kremlice je největší mostní objekt na stavbě silnice I/11. Oba
mosty mají podobné uspořádání a oba byly stavěny podobnou
technologií. Rozdíly v konstrukci a postupech výstavby
vyplývají z konfigurace terénu, vedení trasy a technologických
preferencí jednotlivých zhotovitelů.
Místo tradičních konstrukcí tvořených dvěma souběžnými
mosty navrhli jedinou konstrukci, po níž jsou vedeny oba
směry komunikace. Pro oba jízdní směry byla navržena
jedna nosná konstrukce, která je tvořená spřaženým
ocelobetonovým komorovým nosníkem. Ten je sestaven
z ocelového koryta a betonové desky. Nosné konstrukce
jsou tvořené komorovými nosníky s vyloženými konzolami
podepřenými štíhlými podpěrami.
Viadukty působí čistě, mají vysokou estetickou kvalitu, která
je proporční, elegantní a mají propracované detaily, které
umožňují jednoduchou inspekci a údržbu. Dokázaly, že ani
most, na který jsou kladeny vysoké nároky, nemusí být nudný.
A tak podpěry s příčným řezem tvaru písmene H vytváří
hru stínů, která zjemňuje jejich funkci. Podepření konzol
ocelovými trubkami vytváří členitý podhled, který umocňuje
architekturu obou mostů.
Architektonickou výzvou, kterou se podařilo splnit, bylo
vysouvání půdorysně zakřivené konstrukce. S ohledem na
proměnný poloměr bylo nutné ocelové konstrukce vysouvat od
obou opěr a navrhnout montážní podepření, které umožňuje
jejich příčný posun.

The bridge over the Hrabynka stream, totalling 327 meters,
bridges the deep valley and the viaduct across the valley
of the Kremlice creek is the largest bridge built on the I/11
road. Both bridges have a similar layout and both have been
built with similar technology. Differences in construction and
construction procedures result from the terrain configuration,
route management and technological preferences of individual
contractors.
Instead of traditional constructions made up of two parallel
bridges, they designed a single structure that allows travel in
both directions. For both directions, one supporting structure
was designed, which consists of a composite steel-concrete
chamber. It is composed of a steel channel and a concrete
slab. The supporting structures are made of hollow beams
with loose consoles supported by slender supports.
Viaducts work purely, have high aesthetic qualities that are
proportionate, elegant and have sophisticated details that
allows easy inspection and maintenance. This shows that even
a bridge, which has high demands, need not be boring. Thus,
H-shaped crosscuts create a shadow game that softens their
function. Supporting steel brackets creates a rugged ceiling
that enhances the architecture of both the bridges.
The architectural challenge that has been achieved was the
ejecting of a curved construction. With respect to the variable
radius, it was necessary to pull the steel structures out of
both supports and design a mounting support that allows their
lateral displacement.
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Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka
a údolí potoka Kremlice na Opavsku
Viaducts over Hrabyňka River (SO 206)
and Kremlice Valley (SO 207) in Opava Region
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Stavební úpravy Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Gallery of Modern Art Construction Works
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TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017

30

Stavební úpravy Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Gallery of Modern Art Construction Works
in Hradec Králové
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Autor | Author

Pavel Tušl

Projektant | Designer

3Q PROJECT a.s.

Investor | Investor

Královéhradecký kraj

Dodavatel | Contractor

STAKO s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

STAKO s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

7/2014 - 11/2015

Cena | Price

93 978 574 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

D

Obestavěný prostor | Enclosed volume

31 050 m3

Zastavěná plocha | Built up area

935 m2

Pozdně secesní budova bývalého Záložního úvěrního ústavu
byla vystavěná v letech 1911 a 1912. Autorem projektu byl
významný český architekt Osvald Polívka. Na vstupním průčelí
jsou umístěné bronzové plastiky, alegorie Obchodu a Úrody,
Ladislava Šalouna. Během socialismu budova sloužila jako
Muzeum dělnického hnutí. Od roku 1990 zde působí Galerie
moderního umění.
Projekt rekonstrukce se zaměřil zejména na vytvoření
výstavních prostor Galerie. Budova byla rehabilitována
a zbavena necitlivých stavebních úprav z minulosti.
Obnoveny a restaurátorsky ošetřeny byly dochované
uměleckořemeslné prvky.
Podstatně se zlepšily podmínky pro ukládání a vystavování
uměleckých sbírek galerie. V budově vznikly nové depozitáře
s moderním vybavením, jež odpovídá soudobým požadavkům
na správu a ochranu sbírek. Architekt pamatoval i na
návštěvníky, kteří se těší z nového zázemí, jako je šatna,
odpočinkové prostory, přednáškový sál, výtvarný ateliér,
studovna nebo kavárna. V neposlední řadě se podařilo
vylepšit i pracovní podmínky pro zaměstnance galerie. Kromě
zmiňovaných kanceláří vznikl i prostor pro manipulaci s
uměleckými díly nebo pro další odbornou práci a nezbytné
technické činnosti.
Zajímavostí a dominantou rekonstrukce je vybudovaný světlík
s prvkem vzduchotechniky, který byl podle návrhu malíře
Aleše Lamra přeměněn na výtvarný objekt, jenž prostupuje
centrální částí otevřeného prostoru. Unikátem jsou potom
restaurátorské práce v interiéru, ať už to jsou barevné štukové
výzdoby, zlacení stropních maleb, vitráže, historická svítidla
nebo jemné ruční restaurování tapet.

Late Art Nouveau building of the former Záložní úvěrové
družstvo was built between 1911 and 1912. The author of the
project was the prominent Czech architect Osvald Polívka.
The entrance facade features bronze sculptures, allegories
of Trade and Harvest by Ladislav Salon. During socialism, the
building served as the Labor Movement Museum. Since 1990 it
has been a Gallery of Modern Art.
The reconstruction project focused mainly on the creation
of the Gallery’s exhibition grounds. The building has been
rehabilitated and insensitive building modifications, from
the past, were removed. Preserved artistic artefacts and
craftsmanship elements were renewed and restored.
The conditions for storing and displaying art collections of the
Gallery have been considerably improved. New warehouses
with modern equipment have been created in the building,
which corresponds to the contemporary requirements for
managing and protecting collections. The architect also
thought about the visitors who can enjoy new facilities; such
as a changing room, a relaxation area, a lecture hall, an art
studio, a study room or a café. Last but not least, the working
conditions for the staff of the Gallery had been improved.
Apart from the mentioned offices, space for manipulation
with artworks or for further professional work and necessary
technical activities was created.
The interesting and dominant feature of the reconstruction is
a skylight with a ventilation element, which was transformed
into an art object that penetrates the central part of the
open space in accordance with a design of the painter Aleš
Lamr. The restoration work in interior, whether colourful
stucco decorations, gilding of ceiling paintings, stained glass,
historical lights or fine hand restoration of wallpapers are truly
unique.

Stavební úpravy Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Gallery of Modern Art Construction Works
in Hradec Králové
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The Construction of the Year 2017 title has
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Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích
Revitalisation of Tyršovy sady in Pardubice
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PUBLIC SPACE AWARD BY THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT
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Milan Štěch
předseda Senátu Parlamentu České republiky
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Přestavba Tyršových sadů v Pardubicích je stavbou, která zhodnocuje veřejný prostor a jejíž komplexnost
je třeba ocenit a vyzdvihnout funkce, které plní. Nejen že autoři a realizátoři projektu dbali na historickou
hodnotu lokality a také ekologický rozměr komplexu. Zároveň jde esteticky o velmi kvalitní realizaci. Jako
stěžejní však hodnotím vysokou užitnou hodnotu této realizace. A to bohužel musím posuzovat pouze podle
dodaných podkladů a snímků, protože nebylo v mých silách všechny nominované stavby osobně navštívit.
Park je otevřen lidem, propojuje historické památky a dotváří centrum města, zvyšuje jeho úroveň pro
obyvatele i návštěvníky města a vytváří nový prostor pro setkávání lidí. Právě posledně zmíněnou přednost
hodnotím jako stěžejní. Kvalita života v obcích a městech totiž podle mého názoru přímo souvisí s tím, jaká je
úroveň veřejného prostoru. Projekt je inspirací pro kvalitní řešení veřejného prostoru i v ostatních městech
naší země.
Revitalisation of Tyršovy sady” in Pardubice is a building that valorise the public space and it is necessary to
appreciate its complexity and highlight the functions that it performs. The authors and implementers did not
only focus on the historical value of the site but also the ecological dimensions of the complex. At the same
time the aesthetical quality of the realization is very high. However, as a pivotal one, I appreciate the high
utility value of the realization. Unfortunately, I have had to judge this building only on the basis of submitted
documents and pictures, as it was not possible in my power to visit all the nominated buildings.
The park is open to everyone, connects the historic monuments and complements the city centre, increases its
value for both residents and visitors of the city and creates a new meeting point. I consider, the last mentioned
quality as crucial. Quality of life in municipalities and cities is, in my point of view, directly related to the quality
of the public space. This project should serve an inspiration for quality solution of the public space even in
other cities of our country.

Titul Stavba roku 2017 je udělen za vytvoření
přitažlivého městského veřejného rekreačního
prostoru se zřetelem k vodohospodářským
stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.
The Construction of the Year 2017 title has
been awarded for the creation of an attractive
urban public recreational space with regard to
water management structures, as well as to the
composition of greenery.

Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích
Revitalisation of Tyršovy sady in Pardubice
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Projektant | Designer
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C
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Zastavěná plocha | Built up area
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Záměrem bylo vytvořit z parku místo, kde budou návštěvníci
relaxovat. V Podzámeckém parku se prolínají dvě roviny:
krajinná (město je součástí polabské krajiny Podzámecký
biotop) a parková, které ukazují, že krajinářská architektura
může být komplexní i rozmanitá.
Práce na revitalizaci začaly odstraněním technických prvků,
konstrukcí komunikací, některých stromů a keřů. Novou
dominantou parku se stala promenáda s dřevěným chodníkem
z tropického dřeva garapa, s vegetačními prvky a pergolami s
membránovým zastřešením.
Promenáda je široká dvanáct metrů. Nová parková „avenue“
rychle srostla s městem. V noci je osvětlená a lze z ní
obdivovat mohutný zámek s podzámeckými valy, jež jsou také
osvětlené, a společně s pardubickým zámkem tvoří dominantu
městského centra.
Na jižním konci promenády čeká na výletníky kavárna Galerie
Café s prosklenou fasádou a bezbariérovým přístupem do
parku. Děti mohou dovádět v Relax Parku, zatímco rodiče si
vypijí svou kávu.
Část parku, kde žijí chránění živočichové, a která získala
statut Evropsky významné lokality Natura 2000, byla
obohacena o kvetoucí louku a o nový potok. Do něho natéká
voda z labského nadjezí přes třicet metrů dlouhým potrubím,
pokračuje otevřeným tokem kolem zámku a obtéká celý
park. Potom se opět potrubím vrací do podjezí Labe. Během
své cesty potok zavlažuje celý park. V biotopu poskytuje
zázemí vodním živočichům. Pobřežní vegetace zase ptákům a
obojživelníkům.
Přes potok vedou ocelové lávky. Potok má i další funkci:
sbírá vodu z historického císařského náhonu. Ačkoli toto
komplexní hydrotechnické dílo bylo náročné na výstavbu,
působí nenápadně. Zároveň dokazuje, že moderní přístup
k zadržování vody v krajině města může mít hned několik
synergických efektů najednou.

The main aim was to create a place for visitors to relax in the
park grounds. There are two distinct areas in the Podzámecký
park: the landscape area (the town is a part of the Polabí
landscape Podzámecký biotope) and the park area that shows
that the landscape architecture can be complex and diverse.
The revitalization began with the removal of technical features,
road construction, some trees and shrubs. The promenade
with a wooden pavement made of tropical wood garapa with
vegetation elements and pergolas with membrane roofing
become a new dominant feature of the park.
The new park “avenue” is twelve metres wide and quickly
coincided with the city. It is illuminated at night which makes it
is possible to admire the park and also the illuminated massive
castle with its submerged valleys. The park and together with
the Pardubice castle, now forms the dominant scene of the city
centre.
At the southern end of the promenade, the Café Gallery’s
cafeteria, with its glass-fronted facade and barrier-free access
to the park, awaits for tourists. Children can play in Relax Park
while their parents drink their coffee.
A section of the park is occupied by protected species which
has received the status of a European Natura 2000 site and
was enriched by a flowering meadow and a new stream. The
water flows from the Elbe overflow system through the thirtymeter-long pipeline, then it continues through the open stream
around the castle and traverses the entire park. It is then fed
back into the Elbe by pipeline. During its journey, the stream
irrigates the entire park. In the biotope, it provides facilities for
aquatic animals. Coastal vegetation provides the same to birds
and amphibians.
Steel footbridges stream across the creek. The stream has
another function: it collects water from the historic imperial
drive. Although this complex hydro-mechanical work was
demanding for construction, it is inconspicuous. At the same
time, it proves that a modern approach to water retention in
the countryside can have several synergistic effects at a time.
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Revitalizace Tyršových sadů v Pardubicích
Revitalisation of Tyršovy sady in Pardubice
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA ZA VEŘEJNÝ PROSTOR MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
A ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
PUBLIC SPACE AWARD BY THE MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT
AND THE ASSOCIATION FOR TOWN AND TERRITORIAL PLANNING OF THE CZECH REPUBLIC
CENA PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
PRESIDENT OF THE SENATE OF THE CZECH REPUBLIC’S PARLIAMENT

Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj
minister for regional development

Petr Durdík
předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování
chairman of the Association for town and territorial planning

Cenu za veřejný prostor udělujeme revitalizaci Tyršových sadů v Pardubicích. Podzámecký park stabilizací
přírodních hodnot v jádru města, navrženým prostorovým řešením, dostatečnou rozlohou a vybavením
splňuje nároky kladené na důležitý městský park. Promenáda propojuje jádro města s řekou a příkladně
pracuje se zakomponováním vzrostlých dřevin. Zajímavý je kontrast pevné kompozice hlavní osy a volného
řešení ostatních částí parku. Uznání zaslouží práce s detaily včetně netypických prvků mobiliáře či formování
prostoru prostřednictvím osvětlení. Jednoduchá údržba je předpokladem dlouhodobé přívětivosti veřejného
prostoru. Celkovou kvalitu řešení podpořilo týmové řešení úkolu, na kterém se podílela profese architekta i
krajinářského architekta.
Vážíme si i dalších přihlášených realizací, zejména rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra
města Písku, která představuje důsledné naplnění přijaté koncepce, nabízí dostatek různorodých míst k
odpočinku a využívá synergie s objekty formujícími veřejný prostor. Zaujala nás i úprava Studentského náměstí
v Kadani, kde změna veřejného prostoru vznikla z podnětu veřejnosti s cílem zalidnit tento zanedbaný městský
prostor.
We award the Public Space Award to the Revitalisation of Tyršovy sady in Pardubice. The Castle Park meets
the demands of an important city park by stabilisation of nature values in the heart of the city, by the designed
spatial solution and by sufficient area and equipment. The Promenade connects the centre of the city with
the river and exemplarily works with the incorporation of grown trees. Interesting is the contrast of the solid
composition of the main axis and the free solution of other parts of the park. Also, the work with details, such
as atypical furniture elements space formation through light, deserves recognition. The overall quality of the
task solution was supported by the teamwork, which involved the professions of architect and landscaping
architect.
We also appreciate the other submitted projects, especially the reconstruction of the parter’s perimeter line
of the historical centre of the town of Písek, which represents a consistent fulfilment of the adopted concept,
offers plenty of diverse places to relax and uses synergies with objects forming the public space. We were
also impressed by the adaptation of Student Square in Kadan, where the change of public space was created
following a public initiative in order to inhabit this neglected urban area.

Lávka přes potok

REVITALIZACE TYRŠOVÝCH SADŮ - PODZÁMECKÉHO PARKU V PARDUBICÍCH
investor: Statutární město Pardubice

|

dodavatel: BAK stavební společnost a.s.

|

autor, projektant: New Visit s.r.o., Tomáš Jiránek, Marek Lehmann
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Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Town Hall and Library in Kardašova Řečice
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CENTRA PASIVNÍHO DOMU
THE STATE ENVIRONMENTAL FUND AND THE PASSIVE HOUSE CENTRE AWARD

Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Town Hall and Library in Kardašova Řečice
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TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CENTRA PASIVNÍHO DOMU
THE STATE ENVIRONMENTAL FUND AND THE PASSIVE HOUSE CENTRE AWARD

Autor | Author

Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus

Projektant | Designer

ATELIER Žiška s.r.o.

Investor | Investor

Město Kardašova Řečice

Dodavatel | Contractor

Spilka a Říha s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

Město Kardašova Řečice

Doba výstavby | Construction period

2/2015 - 6/2016

Cena | Price

25 000 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

D

Obestavěný prostor | Enclosed volume

3 797 m3

Zastavěná plocha | Built up area

329 m2

Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval
původní vzhled a cenné prvky této klasicistní stavby, jako jsou
masivní zděné obvodové zdi nebo klenuté místnosti v přízemí.
Během rekonstrukce se potvrdila legenda o tom, že radnice
měla mít věžičku s hodinami, když byly její základy objeveny
v klenbách nad druhým podlažím. Do tohoto místa se posléze
podařilo umístit krásný hodinový stroj, který byl před staletími
městu věnován a dočasně sloužil ve věži místního kostela.
Budova dostala několik novotvarů. Jedním z nich je vikýř
se sofistikovanými detaily a hodinami nad novou atikou
středového rizalitu. Ten signalizuje využití podkroví jako
společenskou místnost a současně podporuje dominantní
postavení radnice na náměstí. Původní technicky nevyhovující
krov nahradila replika stejného tvaru i statického řešení.
Vedle hodinového vikýře s obkladem z plechu zlaté barvy je
to rozměrná komínová hlavice. Ta v sobě nenápadně skrývá
nasávání a výdechy několika okruhů vzduchotechniky. V
obou případech šlo o zcela atypické a na koordinaci mnoha
profesí náročné prvky. Soudobou variantou masivní dřevěné
konstrukce byl nahrazen povalový strop nad prvním patrem.
Rozměrné panely se do stavby dostávaly vikýřem a ručně
osazovány podle kladečského plánu.
Záměrem projektu bylo vytvořit účelnou a bezbariérovou
radnici obohacenou o knihovnu a společenský sál v původním
objemu stavby. Ač je vše skryté, o komfort uvnitř budovy se
starají soudobé technologie pro vytápění a větrání. Ty by měly
i v budoucnu zajistit nízké provozní náklady při vysoké kvalitě
vnitřního prostředí.

Architectural design has largely preserved and rehabilitated
the original appearance and valuable elements of this
classicist building, such as massive brick walls or vaulted
rooms on the ground floor. During the reconstruction, the
legend that the town hall should have a clock tower was
confirmed when its foundations were discovered in the vaults
above the second floor. A beautiful clock mechanism that was
devoted to the city centuries ago and temporarily served in the
tower of the local church was installed there.
The building has received several new constructions. One of
them consists of a dorm with sophisticated details and clocks
over the new aisle of the central bay. This signifies the use of
the attic as a meeting room and at the same time supports the
dominant position of the town hall in the square. The original
technically unsuitable truss was replaced by the replica of the
same shape and static solution. In addition to the clock dormer
with its gold-coloured cladding, it also acts as a large chimney
head. This inconspicuously conceals the suction and exhales of
several ventilation circuits. In both cases, it was a very atypical
and for the coordination of many professions demanding
elements. A plate ceiling over the first floor was replaced with
a contemporary variant of the massive wooden construction.
The large panels were delivered to the building through a
dormer and manually installed according to the layout plan.
The intention of the project was to create an efficient and
barrier-free town hall enriched with a library and a social
hall in the original frame of the building. Although everything
is hidden, the comfort inside the building is provided by
contemporary heating and ventilation technology. In the future,
it should also ensure low operating costs with a high-quality
indoor environment.
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Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Town Hall and Library in Kardašova Řečice
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CENTRA PASIVNÍHO DOMU
THE STATE ENVIRONMENTAL FUND AND THE PASSIVE HOUSE CENTRE AWARD

Titul Stavba roku 2017 je udělen za rekonstrukci historického
objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k
novým dřevěným konstrukcím.
The Construction of the Year 2017 title has been awarded for
reconstruction of the historical building with regard to the
layout solution as well as the new wooden constructions.

Petr Valdman
ředitel Státního fondu životního prostředí
Director of the State Environmental Fund of the Czech Republic

Jan Bárta
ředitel Centra pasivního domu
Director of the Passive House Centre

Klasicistní budova radnice a knihovny v Kardašově Řečici je povedenou ukázkou toho, že i z téměř dvě stě
let staré stavby se může stát díky správně řešenému projektu moderní, uživatelsky komfortní a energeticky
velmi úsporná budova. Oceňujeme především efektivní řešení vnitřních dispozic s využitím řady zajímavých
technických i designových detailů, které se podařilo realizovat jen s minimálními změnami exteriéru, který si
tak zachoval svůj původní vzhled.
The classicist building of the Town Hall and Library in Kardašova Řečice is a good example of the fact that
even an almost two hundred year old building can become a modern, user-friendly and energy-saving building
due to the well-designed project. We appreciate the effective solution of internal dispositions with the use
of a number of interesting technical and design details, which have been made with minimal changes to the
exterior therefore preserving its original appearance.

LEGENDA:
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Kotelna Park Radlice v Praze
Kotelna Park Radlice in Prague
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE AWARD

Kotelna Park Radlice v Praze
Kotelna Park Radlice in Prague
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TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE AWARD
Autor | Author

Peter Sticzay-Gromski, interiéry: Michal Kunc, Mirka Gulbisová Tůmová, Michal
Matějíček, Iveta Nekulová, Miroslava Padruňková, Filip Klozar

Projektant | Designer

AED project a.s.

Investor | Investor

Red Group s.r.o.

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Red Group s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

1/2015 - 4/2016

Cena | Price

220 000 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

32 982 m3

Zastavěná plocha | Built up area

2 063 m2

Do proměny industriální a zdánlivě nevyužitelné opuštěné
ruiny se investor pustil s odvahou. Do jisté míry bizarní
slepenec několika do sebe vzájemně zaklenutých staveb s
rozdílnými konstrukčními systémy tak získal nové využití a
funkce. Maximální snaha byla věnovaná zachování genia loci
celého místa. Zachovány byly také původní prvky kotelny.
Urbanistická koncepce areálu využila obnažený
železobetonový skelet historicky první kotelny v areálu.
Vzniklo zde venkovní ozeleněné atrium a relaxační prostor
pro uživatele objektu nebo pro příležitostné společenské
akce. Místo vrat pro zajíždění nákladní vagonů do jednoho
z objektů bylo instalováno velké prosklení s přístupem
na odpočinkovou terasu a relaxační ozeleněnou střechu.
Stavbaři při rekonstrukci použili masivní ocelové profily,
které bývaly součástí nosného systému jedné z továrních hal,
jako konstrukční prvky pro areálový venkovní mobiliář. Nebo
například konstrukce kobek v původní rozvodně vysokého
napětí dnes slouží jako interiérový prvek výdeje v kantýně,
a to včetně zachování původních keramických izolátorů. Za
pozornost také stojí otevřené ocelové schodiště s dřevěným
obložením stupňů, které je vložené příčně do objektu a
respektuje mohutné železobetonové nosné stěny objektu E4.
Prosklené podesty vybíhající vně fasády objektu kompenzující
nedostatek potřebné půdorysné délky. Návrh rampy vložené
mezi ramena schodišťových stupňů pomáhá překonat
nadstandardní pětimetrovou konstrukční výšku prvního
podlaží.
Ostrov technicistní zástavby z poloviny minulého století, dostal
díky své nové funkci opět právo na existenci.

The investor had the courage to transform the industrial and
seemingly unusable abandoned ruins. To a certain extent,
the bizarre pavement of several interlocking buildings with
different construction systems has gained new use and
functions. Maximum effort has been devoted to preserving the
genius loci of the site. The original elements of the boiler room
were also preserved.
The urban concept of the complex used the exposed reinforced
concrete skeleton of the historic first boiler room in the
complex. An outdoor green atrium and a relaxation area for
the facility’s users or for occasional social events have been
created. A large glazed room has replaced the gate which was
used for movement of freight wagons with access to a relaxing
terrace and a relaxing green roof. During the reconstruction
the contractors used solid steel profiles, which used to be part
of the support system of one of the factory halls, as structural
elements for outdoor furniture. Or, for instance, the dowel
construction in the original high voltage substation today
serves as an interior element in the canteen, including the
preservation of original ceramic insulators. Attention should
also be paid to the open steel staircase with wooden panelling
of steps, which is inserted transversely into the building and
respects the massive reinforced concrete supporting walls of
the building E4. Glazed subways projecting outside the facade
of the building compensate for the lack of the necessary
ground plan. The design of the ramp inserted between the
steps of the staircase helps to overcome the above-standard
five-meter construction height of the first floor.
Thanks to its new function the island of technicity housing from
the mid 20th century has been given the right to exist again.
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Kotelna Park Radlice v Praze
Kotelna Park Radlice in Prague
TITUL STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE AWARD

Titul Stavba roku 2017 byl udělen za
ojedinělou proměnu bývalé kotelny na
nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k
využití dochovaných konstrukcí.
The Construction of the Year 2017 title has
been awarded for the unique transformation
of former boiler room into an imaginative
company seat with regard to use of preserved
constructions.

HLAVNÍ
VJEZD

břízy

E15
E14

terasa

E3

M
10

KO
M
ÍN
E2a
E2b

GARÁŽEG

ATRIUME1
E1

LEGENDA

E4

Jiří Koliba
náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví
deputy minister of industry and trade

Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo zvláštní cenu za nejlepší průmyslovou stavbu stavebnímu dílu a to
za vytvoření veřejnosti dobře přístupného místa pro servis a předváděcích prostor domácích spotřebičů při
zachování genia loci objektů bývalé továrny.
The Ministry of Industry and Trade awarded a special award for the best industrial construction to the building
creating a well-accessible public space for maintenance and displaying home appliances while maintaining
the genius loci of the former factory building.
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Dokončení vltavské vodní cesty
v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou
Completion of Vltava Waterway
from Hněvkovice Dam to Týn nad Vltavou
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Jiří Střítecký a Martin Krupauer, Ateliér 8000

Projektant | Designer

Aquatis, a.s.

Investor | Investor

Ředitelství vodních cest České republiky

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Metrostav a.s.

Doba výstavby | Construction period

12/2014 - 4/2017

Cena | Price

249 000 000 Kč

Vodní cesta slouží především pro plavbu rekreačních plavidel
mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Tímto dílem
se propojují dvě stavby, které byly zhotoveny již dříve a
vzniklo tak spojení a ucelení původního záměru úprav tohoto
toku. Na vodáky čeká u nové komory, která je pojatá jako
architektonické dílo, komfort a snadné ovládání.
Dolní rejda VD Hněvkovice zahrnuje nové nábřežní stěny jako
čekací stání pro malá plavidla v délce 20 metrů a návrhová
plavidla v délce 45 metrů. Je zde i nová obslužná komunikace,
veřejné osvětlení, kamerový a informační systém, jež je
integrovaný do stávajícího řídicího systému Vodního díla
Hněvkovice a také rybochody z umělé trávy. Na březích je
kamenná rovnanina s materiálem z okolních lomů.
Součástí prací bylo i zajištění plavební hloubky ve zdrži jezu
Hněvkovice, která nyní mezi úsekem VD Hněvkovice a jezem
Hněvkovice dosahuje minimálně 1,6 metrů. Klíčovou součástí
stavby je plavební komora, která slouží k proplavení plavidel
přes původní historický jez. Komora je situovaná v toku a
od levého břehu oddělená koridorem. Zajímavostí stavby je
poloha plavební komory v korytě řeky Vltavy. Během realizace
v roce 2016 bylo staveniště při zvýšeném průtoku vody v řece
zatopeno. Také s tím se museli stavbaři popasovat, jako i s
nesourodým skalním masivem, v němž je plavební komora
založena. Stavební jáma proto musela být zajištěna dočasnými
železobetonovými stěnami.
Už na první pohled také upoutá architektonická koncepce
velínu plavební komory. Oblé tvary mu propůjčují originalitu
a zároveň se podobá stávajícím velínům na VD Hněvkovice, v
Hluboké nad Vltavou a v Českém Vrbném.

The new building serves primarily for pleasure craft cruising
between VD Hněvkovice and Týn nad Vltavou. This work links
two existing constructions, and initial modifying intention was
established. The comfort and easy control wait for paddlers by
way of a new chamber which is conceived as an architectural
work.
The Lower Ridge of VD Hněvkovice includes new coastal walls
as a waiting area for small vessels of 20 meters length and
design vessels of 45 meters length. There is also a new service
road, public lighting, camera and information system, which
is integrated into the existing Hněvkovice water management
system as well as artificial grass nets. There is also a stone
embankment with material from surrounding quarries.
Part of the work was also the provision of the depth in the
Hněvkovice dam, which now reaches a distance of at least
1.6 meters between VN Hněvkovice and Hněvkovice. The key
part of the building is a sailing chamber, which serves to
float the craft over the original historic weir. The chamber
is located in the river and from the left bank separated by a
corridor. The interesting feature of the building is the position
of the navigation chamber in the river Vltava River. In 2016,
the site was flooded due to an increased flow of water in the
river. This, combined with the inconvenient rock mass upon
which the chamber was founded resulted in termination of
construction at that site. The building pit had, therefore, to be
secured by temporary reinforced concrete walls.
At first glance, the architectural concept of the chambers of
the ship’s compartment is also fascinating. The round shapes
give it originality and at the same time, it resembles the
existing chambers at VD Hněvkovice, Hluboká nad Vltavou and
Český Vrbný.

gabionová zeď
K21

K22

OS13

OS12
OS21

OS22

K11

RM1
PKL
PKV

LK

břehové opevnění - kamenná rovnanina

kamenná rovnanina

kamenná rovnanina

kamenný obklad
kamenný obklad

kamenný obklad
kamenný obklad

kamenn

ý obklad

ý obklad
kamenn

laguna kamen
kamenný zához

dno beton

laguna kamen

kamenný obklad
kamenný obklad

ý obklad
ý obklad
kamenn

kamenn

RM2,3,4

kamenný obklad

kamenná rovnanina

OS41

OS51

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

PKH
NVH

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
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Completion of the Vltava Waterway from
Hněvkovice Dam to Týn nad Vltavou has been
nominated for the award Stavba roku 2017
for creation of the last stage of the waterway
with a sensitively built in nature structure
with regard to the architectural solution of
individual buildings
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Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově
Lumius Company Headquarters in Sviadnov
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

David Kotek, Ondřej Klimek

Projektant | Designer

Zbyněk Jendryka, Petra Paciorková, Projektstudio EUCZ s.r.o.

Investor | Investor

Lumius spol s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

Projektstudio EUCZ s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

1/2014 - 1/2017

Cena | Price

80 000 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

6 096 m3

Zastavěná plocha | Built up area

851 m2

Klíčovým záměrem investora bylo vytvořit maximální
komfort pro zaměstnance a příjemné vnitřní klima, které se
velkou měrou podílí na pracovním výkonu a efektivitě práce.
Současně byl kladen důraz na akustický komfort.
Nová administrativní budova je navržená jako dvoupodlažní.
Tvoří ji monolitické železobetonové konstrukce kombinované
s ocelovými prvky. Z konstrukčního hlediska bylo
architektonickým oříškem včlenění šestimetrové konzole, a to
kvůli statice. Opláštění fasády je zhotovené z šedých desek.
Svým charakterem stavba dobře reaguje na okolní
krajinu, tedy podhůří Beskyd a pálkovických kopců. Přísně
geometrická budova dostala do vínku velké procento
prosklených ploch, zaměstnanci i klienti tím nepřijdou o
pohledové zajímavosti v okolí.
Rozložení jednotlivých hmot objektu totiž autoři pojali
originálně, takže vznikla řada společných prostorů a zákoutí,
která slouží jako místa pro setkávání uživatelů. Stavbě
dominuje skleněné schodiště, které bylo vyrobeno ze dvou
kusů a do interiéru bylo vsazeno okenním otvorem. Podlahy a
podhledy jsou řešeny podle účelu jednotlivých místností.
Interiéru budovy dominuje vertikální zahrada s výškou přes
8 metrů přecházející z exteriéru do interiéru, která se stará
o příjemné vnitřní klima. Výzvou bylo vytvoření zavlažovacího
systému pro vertikální zahrady a vyřešení odkapu vody z
rostlin do prostoru pomocí střešních svodů. Stavba zachycuje
dešťovou vodu, kterou využívá pro další potřeby. Elektřinu
vyrábí fotovoltiacké panely a větrné elektrárny. Proto je
téměř soběstačná.
Nelehký úkol a spolupráce s investorem, jenž absolutně
odmítal kompromisy, je podle autorů dobrým příkladem
přístupu ke stavbě jakožto k nástroji své obživy.

The investor’s key intention was to create maximum
comfort for employees and a pleasant indoor climate, which
significantly contributes to work performance and work
efficiency. At the same time, an emphasis was placed on
acoustic comfort.
The new office building is designed as a two-storey building.
It consists of monolithic reinforced concrete structures
combined with steel elements. From a design point of view, the
architectural hook was the six-meter console, due to statics.
The cladding of the facade is made of grey plates.
With its character, the building responds well to the
surrounding landscape, the foothills of the Beskydy Mountains
and the Pálkovice hills. A large percentage of the strictly
geometric building is comprised of glassed areas, so
employees and clients will not miss sightseeing attractions
nearby.
The layout of the individual masses of the building was
originally taken by the authors, creating a number of common
spaces and corners, which serve as meeting points for the
users. The building is dominated by a glass staircase, which
was made of two pieces and was fitted into the interior by a
window opening. Floors and ceilings are designed according to
the purpose of individual rooms.
The interior of the building is dominated by a vertical garden
with a height of more than 8 meters from the exterior to the
interior, which establishes a pleasant indoor climate. The
challenge was to create an irrigation system for vertical
gardens and to solve the drainage of water from plants into
space by means of roof drains. The building captures the
rainwater it uses for other needs. Electricity is produced by
photovoltaic panels and wind power plants, making it almost
self-sufficient.
The difficult task and cooperation with an investor who did not
compromise are, according to the authors, a good example of
an approach to the construction as to a tool of his livelihood.
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Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově
Lumius Company Headquarters in Sviadnov
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za vytvoření energeticky vysoce
úsporné budovy se zřetelem k velkorysému
prostorovému řešení a kompozici zeleně v
interiéru i exteriéru.
Luminus Company Headquarters in Svidanov
has been nominated for the award Stavba roku
2017 for creation of a highly energy-efficient
building with regards to generous spatial
design and composition of greenery in the
interior and exterior.

CIIRC - Český institut informatiky
robotiky a kybernetiky v Praze
CIIRC - Czech Institute of Informatics,
Robotics, and Cybernetics in Prague
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NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Petr Franta, Matěj Kadlík, Petr Franta a Architekti & Asoc s.r.o.

Projektant | Designer

Technico Opava s.r.o.

Investor | Investor

České vysoké učení technické v Praze

Dodavatel | Contractor

HOCHTIEF CZ a. s., VCES a.s.

Přihlašovatel | Entered by

HOCHTIEF CZ a. s.

Doba výstavby | Construction period

11.2014 - 11/2017

Cena | Price

1 178 308 078 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

167 342 m3

Zastavěná plocha | Built up area

5 821 m2

V nově vystavěném institutu našly své místo prvotřídní
technologie pro výzkum a vývoj moderních oborů. Příkladem
je průmyslová diagnostika, počítačové vidění a strojové
učení nebo umělá inteligence. Během stavebních prací byla
přistavěna budova B, kde původně sídlila Technická menza
ČVUT. Novostavba budovy A vznikla na místě, kde stála budova
inkubátoru, jež byla zbourána.
Uvnitř osmipatrové budovy s rozšířeným půdorysem vznikly
nové pracovny, laboratoře, přednáškové a prezentační
prostory nebo počítačové učebny. Obě budovy jsou spojené
takzvanými krčky. Jeden z nich je na úrovni přízemí, druhý je
dvoupodlažní a propojuje šesté a sedmé podlaží objektu B se
sedmým a osmým podlažím objektu A.
Novostavbu od ostatních budov na první pohled odlišuje
moderní předsazená fasáda z průsvitné membránové fólie
ETFE (ethylen-tetrafluorethylen), kotvené k samostatné
ocelové konstrukci. Fasáda ETFE se používá kvůli vysoké
pevnosti a trvanlivosti materiálu, stejně jako kvůli odolnosti
vůči velkému spektru teplotního zatížení. Oproti sklu je lehká
a nevyžaduje tak mohutnou nosnou konstrukci. Současně
propouští víc světla a má i samočistící schopnosti. Meziprostor
zdvojené fasády spolu s vnitřní skleněnou fasádou blokového
typu slouží jako sluneční kolektor a jsou zde umístěné žaluzie
proti nadměrnému ohřívání vnitřního prostoru.
Zajímavě a moderně se podařilo vyřešit i otázku parkování.
CIIRC se tak vedle netradiční fasády pyšní i automatickým
parkovacím zakladačem s kapacitou 188 automobilů. Výdejní
časy vykladače jsou 90 až 190 vteřin. Automobil je řidiči vždy
vrácen ve směru jízdy.

A world-class technology for the research and development
of modern disciplines has found its place in the newly-built
Institute. An example is industrial diagnostics, computer
vision and machine learning or artificial intelligence. During
the construction work building B was added, where the
technical mountaineering of the CTU was originally located.
New building A was built on the site of a demolished incubator
building.
Inside the eight-storey building with an extended floor plan,
new workrooms, laboratories, lecture and presentation spaces
or computer classrooms were created. Both buildings are
joined by so-called necklines. One is at the ground floor level,
the other is a two-storey and connected the sixth and seventh
floors of building B with seventh and eighth floors of building
A.
The modern front facade from the transparent membrane
ETFE (ethylene-tetrafluoroethylene) anchored to a separate
steel structure at a first glance distinguishes the new building
from other buildings. ETFE facade is used because of the high
strength and durability of the material, as well as resistance
to a wide range of thermal loads. Unlike glass, it is lightweight
and does not require a massive support structure. At the same
time, it releases more lights and has self-cleaning capabilities.
The interstitial space of the double facade together with
the internal glass facade of the block type serves as a solar
collector and there are also louvres located against excessive
heating of the interior.
The parking problem was resolved in an interesting and
modern way. The CIIRC, therefore, boasts an automatic
parking system with a capacity of 188 cars besides the nontraditional facade. The delivery times are 90 to 190 seconds
and the car is always returned to the driver in the direction of
travel.
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CIIRC - Český institut informatiky
robotiky a kybernetiky v Praze
CIIRC - Czech Institute of Informatics,
Robotics, and Cybernetics in Prague
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

STAVEBNÍ AKCE:

ČVUT - CIIRC
Český institut informatiky,
robotiky a kybernetiky
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 3/380
PRAHA 6

INVESTOR:

ARCHITEKT
PROJEKTU:

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT:

DODAVATEL
STAVBY:

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za velkorysé užité polyetylénové fólie
v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k
řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.
CIIRC – Czech Institute of Informatics,
Robotics and Cybernetics in Prague has been
nominated for the award Stavba roku 2017 for
a generous use of polyethene film in a unique
construction solution with regard to solving the
high-capacity parking space.

Atletická hala Vítkovice v Ostravě
Vítkovice Athletic Hall in Ostrava
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NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Martin Chválek, Tomáš Janča, Jan Zavadil

Projektant | Designer

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. (OSA projekt s.r.o.)

Investor | Investor

VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Dodavatel | Contractor

EKKL a.s.

Přihlašovatel | Entered by

VÍTKOVICE ARÉNA a.s.

Doba výstavby | Construction period

7/2014 - 12/2015

Cena | Price

385 103 940 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

C

Obestavěný prostor | Enclosed volume

107 785 m3 (hala), 9 952 m3 (tunel)

Zastavěná plocha | Built up area

6 875 m2 (hala), 2 073 m2 (tunel)

Vedle špičkového atletického stadionu má Ostrava nově
k dispozici také halu, která splňuje náročné požadavky
Mezinárodní atletické federace. Stavba je součástí
vítkovického sportovního komplexu, který patří do projektu
Národních olympijských center. Jde o nejmodernější a nejlépe
vybavené tréninkové a sportovní atletické centrum v České
republice, vyhovuje parametrům Mezinárodní atletické
federace IAAF.
Hala o rozměrech 62 x 95 metrů je jakoby rozkročena
nad stávajícím atletickým tréninkovým tunelem a je s ním
propojena. Stavba slouží především atletům, ale využívají ji
také hasiči pro požární sport. Součástí haly je běžecký ovál s
šesti drahami o délce 200 metr, osm drah o délce 60 metrů
a sektory pro skok do výšky, skok do dálky, skok o tyči a vrh
koulí. Součástí atletického tunelu je rovněž rovinka dlouhá
100 metrů. Hlediště haly pojme 1 012 sedících diváků a
osm míst je vyhrazeno pro hendikepované. Za krátkou dobu
své existence atletická hala hostila už několik významných
sportovních klání.
Hala je zajímavá také ze stavebního hlediska. Nosnou
konstrukci tvoří železobetonový skelet, do kterého jsou
přenášeny svislé a vodorovné síly od dřevěné nosné
konstrukce střechy z lepeného lamelového dřeva. Nosná
střešní konstrukce vznikla z dřevěných zakřivených vazníků.
Střešní a obvodový plášť je z prefabrikovaných panelů,
které se skládají z podhledové části, nosné konstrukce a
odvětrávané vzduchové mezery se záklopem.

Besides the top athletic stadium, Ostrava also has a new hall,
which meets the demanding requirements of the International
Athletics Federation. The building is part of the Vitkovice
sports complex, which is a part of the National Olympic Centre
project. It is the most modern and best-equipped training and
athletic sports centre in the Czech Republic and meets the
requirements of the IAAF International Athletics Federation.
The 62 x 95m hall appears to be crossed over the existing
athletic training tunnel and is connected to it. The building is
primarily used by athletes but is also used by firefighters for
their competition. The running oval part of the hall includes
six 200-meter tracks, eight 60-meter tracks, high-jump
sectors, long jump, pole vault and shot put. The 100 meters
long track is a part of the athletic tunnel. The auditorium of the
hall accommodates 1,012 sitting spectators and eight seats
are reserved for spectators with disabilities. Since it’s recent
opening, the athletic hall has already hosted several major
sports events.
The hall is also interesting from the construction point of view.
The supporting structure consists of a reinforced concrete
skeleton in which the vertical and horizontal forces are
transmitted from the wooden supporting structure of the glued
lamellate roof. The supporting roof structure was made of
wooden curved trusses. The roof and perimeter cladding are
made of prefabricated panels, which consist of a ceiling, loadbearing structure and ventilated air spaces with a flap.
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Atletická hala Vítkovice v Ostravě
Vítkovice Athletic Hall in Ostrava
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za působivé použití lepené dřevěné
konstrukce se zřetelem k dispozičnímu
rozčlenění sportovišť, včetně využití
rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.
Vítkovice Athletic Hall in Ostrava has been
nominated for award Stavba roku 2017 for
impressive glued wooden construction with
regard to the layout of sports facilities,
including the use of the reconstructed lightathletic tunnel.
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Rodný dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích
Birth House of Ferdinand Porsche in Vratislavice
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Michal Hlaváček, Thomas Hundt

Projektant | Designer

Hlaváček - architekti s.r.o., Jangled Nerves

Investor | Investor

ŠKODA AUTO a.s.

Dodavatel | Contractor

Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego

Přihlašovatel | Entered by

Hlaváček - architekti s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

7/2015 - 11/2016

Energetický štítek | Energy efficiency rating

C

Obestavěný prostor | Enclosed volume

3 846 m3

Zastavěná plocha | Built up area

719 m2

Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil slavný konstruktér
Ferdinand Porsche, a v němž žil do svých osmnácti let,
koupila před šesti lety automobilka ŠKODA AUTO. Před
projektanty stál nelehký úkol: vrátit domku původní tvář a
důstojně připomenout život a dílo geniálního automobilového
konstruktéra, který byl propojen s českým prostředím a
kulturou. Projektanti se museli popasovat s tím, že chyběly
dobové záznamy o původním vzhledu domu. A tak se jediným
zdrojem pro architektonické a projekční práce staly dvě
historické fotografie.
Výzvou při rekonstrukci byla především zásadní změna funkce
stavby. Během realizace byly zbourány nepůvodní dílenské
objekty ve dvoře areálu. Místo nich vznikl objekt zajišťující
nutné zázemí. Vnější tvar objektu je kombinací nalezených
a zachovalých konstrukcí a nově vybudovaného tvaru
vycházejícího z rozboru dobových fotografických podkladů.
Vnitřek domu je koncipovaný jako jeden velký prostor, jenž
má až chrámový charakter, a zdůrazňuje geniálního ducha
konstruktéra nadčasových dimenzí. Středem expozice je
funkční replika hybridního vozu Lohner Porsche. Do patra
dvorní přístavby rodného domu byla umístěna zasedací
místnost s multifunkčním využitím a vstupem na terasu.
Předzahrádka směrem do ulice, včetně znovu vysazené
jabloně, byla také koncipována na základě dobových fotografií.

The house where the famous designer Ferdinand Porsche
was born in 1875, and in which he lived until eighteen years
old, was bought by the ŠKODA AUTO Company six years ago.
The designers had a difficult task to return the house to its
original face whilst paying tribute to the life and work of the
ingenious automotive designer who was connected with the
Czech environment and culture. They had to quit due to the
lack of period records of the original appearance of the house.
Thus the two historical photographs became the only source
for architectural and design work.
The challenge for the reconstruction was, above all, a
fundamental change in the function of the building. During
the reconstruction, non-original workshop objects in the
courtyard were demolished. Instead, an object providing the
necessary background was created. The external shape of the
building is a combination of found and preserved structures
and a newly built shape based on the analysis of contemporary
photographs.
The interior of the house is conceived as one large space,
which is temple-shaped and emphasizes the genius spirit
of the designer of timeless dimensions. The centre of the
exhibition is a functional replica of the Lohner Porsche hybrid
vehicle. A meeting room with multifunctional use and access to
the terrace was placed on the floor of the courtyard extension
of the native house. The front garden into the street, including
the re-planted apple tree, was also recreated based on period
photographs.
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Rodný dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích
Birth House of Ferdinand Porsche in Vratislavice
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Dokumentace k soutěži Stavba roku 2017
Rodný dům Ferdinanda Porsche, Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 38
Investor: ŠKODA AUTO a.s.

VJEZD
ZÁSOBOVÁNÍ
EXPOZICE

1) Situace, 1:500
Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577, Praha 6

PŘÍSTUP Z
EXPOZICE

Nominace na titul Stavba roku 2017 je udělena
za oživení a dostavbu původního domu se
zřetelem k velkorysému prostorovému řešení
a nově pojaté muzejní expozici.

Dokumentace k soutěži Stavba roku 2017
Rodný dům Ferdinanda Porsche, Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 38
Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Dokumentace k soutěži Stavba roku 2017
Rodný dům Ferdinanda Porsche, Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 38
Investor: ŠKODA AUTO a.s.

Birth House of Ferdinand Porsche in
Vratislavice has been nominated for the
award Stavba roku 2017 for revitalization and
completion of the original house with regard to
the generous spatial solution and newly built
museum exposition.

4) Řez celkový, 1:200
Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577, Praha 6

POHLED JIHOZÁPADNÍ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

Dokumentace k soutěži Stavba roku 2017
Rodný dům Ferdinanda Porsche, Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 38
Investor: ŠKODA AUTO a.s.

2) Půdorys 1NP, 1:200
Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577, Praha 6

6) Pohledy, 1:200
Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné náměstí 2/577, Praha 6
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Rekonstrukce mostu v km 80,930
Hohenaun (ÖBB) - Přerov
Bridge Reconstruction at 80,930.km
from Hohenaun (ÖBB) to Přerov
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Václav Kocián

Projektant | Designer

EXprojekt s.r.o.

Investor | Investor

SŽDC s.o.

Dodavatel | Contractor

sdružení Břeclav most - Firesta + AŽD

Přihlašovatel | Entered by

Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Doba výstavby | Construction period

11/2014 - 8/2016

Cena | Price

367 956 862 Kč

Technický stav mostu byl před několika lety velmi špatný. V
uložení nosné konstrukce zjistili stavbaři závažné poruchy,
například naklonění ložisek. Rozsáhlá diagnostika ukázala, že
spodní stavba nebyla dobře vystavěna, a proto bylo rozhodnuto
o demolici mostních pilířů. V roce 2013 byla vyčerpána
únavová kapacita mostovky, a proto byla rychlost vlaků
snížena na 100 km/hod.
Při rekonstrukci byla vystavěna nová nosná konstrukce
mostu. Stavbaři se rozhodli pro použití ocelové konstrukce
s plnostěnnými spodními trámy uzavřeného průřezu
vyztuženými netuhým obloukem se síťovanými táhly. Ve
střední části trámů hlavních nosníků byl proveden balast
z vysušeného křemičitého písku kvůli rektifikaci napětí v
táhlech.
Nosná konstrukce, která tvoří srdce každého mostu, je
uložena na všesměrně pohyblivých ocelových kalotových
ložiscích s vodícími ložisky na obou opěrách. Jedinečnosti
nosné konstrukce dosáhli stavbaři šikmostí mostu, která je
41°, svařovanými táhly oblouku a použitím pákového systému
řízené dilatace mostu pro šikmé uložení. Takové technické
řešení bylo v Česku použito vůbec poprvé.
Založení nových mostních opěr bylo provedeno hlubině na
železobetonových vrtaných pilotách o průměru 1 200 mm a o
délkách 15 až 18 mm. Vodorovné stability mostních opěr bylo
dosaženo systémem šestipramencových trvalých kotev.
Žlutou barvu architekt vybral pro táhla, ztužení oblouků,
zábradlí a ložiska. Antracitovou zvolil pro část vnějšího
spodního trámu nebo pro dolní pásnice. Šedou dostaly
chodníky na koncích ocelové konstrukce v místě dilatačního
závěru a bílou ostatní ocelové povrchy. Syrový beton byl použit
na římsách spodní stavby. Vlaky tudy nyní mohou projíždět až
160kilometrovou rychlostí.

The technical conditions of the bridge were very poor a
few years ago. The contractors have encountered serious
disturbances in the laying of the load-bearing structure, such
as bearing inclination. Extensive diagnostics showed that
the lower structure was not well built, so it was decided to
demolish the bridge pillars. The fatigue capacity of the bridge
was exceeded in 2013 and the speed limit for trains was limited
to 100 kph.
During the reconstruction a new supporting structure was
built. The contractors decided to use a steel structure with
flat bottomed beams of closed cross-section, reinforced by a
non-curved arc with crossed draws. In the central part of the
main beams, a ballast of dried silica sand was made to rectify
tension in the drawers.
The supporting structure, which forms the heart of each
bridge, is mounted on all-directionally movable steel
ball bearings with guide bearings on both supports. The
uniqueness of the load-bearing structure was achieved by
building contractors by 41 ° slant of the bridge, welded arc
pulls, and use of a lever-controlled lever docking system for
oblique mounting. This is the first time such technical solution
was used in the Czech Republic.
The set-up of new bridge supports was done deep in reinforced
concrete piles with a diameter of 1 200 mm and lengths of 15
to 18 mm. The horizontal stability of the bridge supports was
achieved by a system of six-strand permanent anchors.
The yellow colour was chosen by the architect for draws,
bracing arches, railing and bearings. Anthracite was chosen
for part of the outer lower beam or for the lower flanges.
Pavements at the ends of the steel structure at the point of
the expansion breech were painted grey and the other steel
surfaces white. Raw concrete was used on the ledges of the
lower structure. Trains can now go through here at speeds of
up to 160 kph.
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Rekonstrukce mostu v km 80,930
Hohenaun (ÖBB) - Přerov
Bridge Reconstruction at 80,930.km
from Hohenaun (ÖBB) to Přerov
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého
a esteticky velmi působivého mostu pro
rychlostní železniční trať.
Bridge Reconstruction in 80,930 km Hohenau
(OBB) in Přerov has been nominated for the
award Stavba roku 2017 for the creation of
a structurally unique and aesthetically very
impressive bridge for the high-speed railway
line.
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Rekonstrukce parteru obvodové linie
historického centra města Písek
Reconstruction of the Peripherial Line
of the Historical Center in Písek
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Karel Lapka, Kateřina Vávrová, Petr Zítek

Investor | Investor

Město Písek

Dodavatel | Contractor

Strabag a.s., STAREKO CZ Písek s.r.o., Casta dopravní stavby s.r.o.,
ROBSTAV stavby, k.s.

Přihlašovatel | Entered by

Město Písek

Doba výstavby | Construction period

1/2007 - 1/2017

Cena | Price

60 250 000 Kč

Záměrem projektu, který začal na přelomu milénia, byla série
promyšleně navazujících rekonstrukcí městské infrastruktury
a úprav veřejných prostorů. Vznikl propojený funkční celek
pěších komunikací, odpočinkové zeleně i racionálního
dopravního řešení s cyklostezkou a parkovacími plochami.
Závěrečná, historicky a strategicky nejvýznamnější část
projektu se dotkla lokality Bakaláře. Toto místo vždy bylo
významnou křižovatkou pěšího tahu do centra a pěší trasy
o obvodu městského jádra. Místo nyní přestalo sloužit jako
pouhé parkoviště a zpřístupněním zanedbaných prostor
hradebního příkopu a úpravou povodněmi poznamenaného
nábřeží Otavy včetně předmostí Kamenného mostu, byl do
tradičních míst navrácen život.
Autoři projektu zvolili formu designově střídmých kruhových
„průhledů do minulosti“, jež jsou příkladem vynikající
řemeslné práce kameníka i kováře. Náročné bylo také
obnovení průchodu pod jedním ze zasypaných mostních
oblouků pod mostkem Putimské brány. Úpravou prošla i
pravobřežní promenáda na břehu Otavy přímo pod městskými
hradbami.
Během celého projektu se podařilo udržet vysokou řemeslnou
úroveň prací s tradičními materiály, jako je kov a kámen.
Řemeslně působí také kamenná zídka ohraničující prostor
nové kašny. Na první pohled zaujmou do zdí včleněné kameny
s turmalínovými „květy“, jež jsou geologicky zajímavými
útvary. Za zmínku také stojí neotřelý přístup k fenoménu
výtvarných děl. Zmiňovanou renesanční školu připomíná
kompozice kamenných lavic Bakalářského ostrůvku. Dalším
výtvarným prvkem je pítko a linie kamenných lavic podél
kostela, která ukrývají i duchovní symboliku, a to čtrnáct
zastavení kalvárie.

The aim of the project, which began at the turn of the
millennium, was a series of sophisticated follow-up
reconstructions of urban infrastructure and public space
modifications. A connected functional unit of pedestrian,
resting greenery and a rational transport solution with cycling
and parking areas has also been created.
The final, historically and strategically most significant part
of the project, affected the site of the Bachelor. This place has
always been an important crossroads of pedestrian traffic
to the centre and pedestrian crossings around the city’s
perimeter. The site has now ceased to serve as a mere parking
lot and, by creating access to the neglected ditches of the ditch,
an adjustment of flooding-affected Otava’s waterfront including
the bridgehead of the Stone Bridge, life has returned to these
traditional places.
The authors of the project chose the form of design-temperate
circular “insights into the past” that exemplify the excellent
craftsmanship of the stonemason and the smith. The
restoration of the passage underneath one of the buried bridge
arcs below the Putim Gate was also demanding. The righthand promenade on the banks of the Otava river directly under
the town walls has also undergone modifications.
Throughout the project, the high craft level of work with
traditional materials such as metal and stone has been
maintained. The stonewall, which borders the space of the
new fountain is also a great example of craftsmanship.
Geologically interesting embedded stones with tourmaline
“flowers” impresses at first glance. The fresh approach to
the phenomenon of artworks should also be mentioned. The
Renaissance school is for instance is brought to mind by the
composition of the stone benches of the Bakalar Isle. Another
pictorial element is the drinker and the line of stone benches
along the church with hidden spiritual symbolism, such as
fourteen stops of the cavalry.
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Rekonstrukce parteru obvodové linie
historického centra města Písek
Reconstruction of the Peripherial Line
of the Historical Center in Písek

KOMU

NIKAC

E K5

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
1.5

1.5

KOMU

NIKAC

E K3

KOMUNIKACE K2

LEGENDA:

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou
pěší zóny kolem historického jádra města se
zřetelem k citlivému propojení tradičních a
nových prvků městského parteru.
Reconstruction of the Peripheral Line of the
Historical Center in Písek has been nominated
for the award Stavba roku 2017 for the creation
of an attractive, mostly pedestrian zone around
the historical centre of the city with regard to
the sensitive interconnection of traditional and
new elements of the city “parter”.
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Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Reconstruction of Art Nouveau Villa in Jihlava
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Autor | Author

Miroslav Velehradský, Dagmar Velehradská

Investor | Investor

Petr a Iveta Kličkovi

Dodavatel | Contractor

Podzimek a synové s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

Podzimek a synové s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

1/2016 - 1/2017

Energetický štítek | Energy efficiency rating

D

Obestavěný prostor | Enclosed volume

4 097 m3

Zastavěná plocha | Built up area

240 m2

V rámci Jihlavy jde o zcela ojedinělý exemplář secesní vily z
počátku 20. století, jež byla ve své době svým pojetím zcela
novátorským a inspirativním počinem. Secesní vila byla
postavena jako obytný dům na počátku minulého století.
Později ale byla využívána jako zdravotnické zařízení a v 80.
letech byla stavebně dehonestována a využívána jako školské
zařízení a stravovací zázemí Střední zdravotnické školy v
Jihlavě.
V době, kdy investor nemovitost odkupoval, nebyla v dobrém
stavu po vizuální i technické stránce. Navzdory tomu bylo
zřejmé, že jde o jedinečnou stavbu svého druhu v Jihlavě a že
se pod nánosy úprav dochovala velká část původního vybavení.
Výzvou pro architekty, investory i dodavatele byla neexistující
archivní obrazová dokumentace. Zdrojem informací se proto
staly jen původní plány a kusé zmínky o následných stavebních
zásazích.
Původní ráz vily pomohla odhalit i řada překvapení, která
v průběhu rekonstrukce na řemeslníky čekala na každém
kroku. Na půdě například našli původní břidlicové šablony,
což se promítlo do změny plánované střešní krytiny. Mezi
trámy objevili také písemný vzkaz od původního tesaře
datovaný rokem 1902. Zásadním nálezem se stalo odkrytí
maleb na schodišti. V rámci rekonstrukce byla také odbourána
část krčku, která propojovala vilu se školou a stala se opět
samostatně stojící stavbou.
Při zachování maximální míry historické autenticity měla
stavba nabídnout komfortní zázemí pro komerční i soukromé
využití za dobrovolné spolupráce s památkáři. Díky neobyčejně
osvícenému a velkorysému přístupu investora a precizní až
umělecké práci řemeslníků se podařilo zrealizovat zcela
unikátní projekt záchrany a obnovy výjimečně krásné vily.

Inside of city of Jihlava, there is a unique example of an Art
Nouveau villa from the beginning of the 20th century, which in
its time was a completely innovative and inspirational concept.
The Art Nouveau villa was built as a residential house at the
beginning of the last century. Later, it was used as a medical
facility and in the 1980s it was constructionally disfigured and
used as a school and catering facility as a part of Secondary
Medical School in Jihlava.
At the time when the investor bought the property, it was not in
good shape both visually and technically. However, despite this
it was obvious that this was a unique building of this kind in
Jihlava and that under the modifications much of the original
equipment could be preserved. Non-existent archive image
documentation was a challenge for the architects, investors
and contractors. The source of information, therefore only
consists of the original plans and the brief references to
subsequent building interventions.
During the reconstruction, a number of surprises were
uncovered, which helped to reveal the original character of
the villa. For instance, on the attic they found the original
slate template, which then reflected into the change of the
planned roofing. Among the beams, they discovered a written
message from the original carpenter dated 1902. However,
the uncovering of paintings on the staircase became a
fundamental finding. As a part of the reconstruction, a part of
the neck, which connected the villa with the school, was also
demolished and the villa thus become once again a standalone building.
The building offers a comfortable background for both
commercial and private uses, for voluntary cooperation with
conservationists whilst maintaining the maximum degree
of historical authenticity. Thanks to the extraordinarily
enlightened and generous approach of the investor and the
precision and artistic work of craftsmen, completely unique
project of rescue and restoration of an exceptionally beautiful
villa was managed.
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Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Reconstruction of Art Nouveau Villa in Jihlava
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

pohled JV

pohled S

Nominace na titul Stavba roku 2017 je
udělena za pečlivě provedenou revitalizaci
secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k
prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné
vestavbě nového podkroví.
Reconstruction of Art Noveau Villa in Jihlava
has been nominated for the award Stavba roku
2017 for the carefully executed revitalization
of the Art Noveau Villa with respect to the
sensitive relation of the elements of artistic
craftsmanship and considerate installation of
the new attic.
půdorys 1 NP

půdorys 2 NP

půd
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami
Restoration of the Pilgrimage Site of Svatá Hora in Příbram
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR
MINISTY OF CULTURE AWARD

Autor | Author

Richard Cibik - FACIS architekti, f.o.

Investor | Investor

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Dodavatel | Contractor

Starkon a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Starkon a.s.

Doba výstavby | Construction period

5/2015 - 12/2015

Cena | Price

144 098 566 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

41 728 m3

Zastavěná plocha | Built up area

10 432 m2

Areál Svaté Hory je v mnoha směrech unikátní. Byl vybudován
podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658
za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. Stejně jako
v případě jiných nemovitých kulturních památek předcházel
rekonstrukci stavebně historický průzkum. Až potom mohlo
být přistoupeno ke stavebním pracím, které zahrnovaly
například rekonstrukci požárního vodovodu, opravu střech,
které byly postupně obnovovány tzv. proudovou metodou.
Zednické opravy se dotkly i svatohorského schodiště nebo
dokončení betonové opěrné zdi. Restaurován byl morový sloup
a některé výmalby.
Podstatným zásahem bylo zajištění bezbariérového vstupu
do většiny veřejně přístupných prostorů areálu. Nově
byla realizována nájezdová rampa v předpolí Březnického
portálu. Během stavebních úprav v přiléhajících prostorách
ambitů spojených s vestavbou muzea byla realizována další
hydraulická zdvihací plošina propojující všechny tři úrovně
ambitů a obě nadzemní úrovně objektu probošství. V bazilice i
v sálech muzea byla realizována zařízení charakteru indukční
smyčky, využívané osobami se sluchovým postižením.
Haptický model je prezentován v rámci expozice v ambitu.
Rozsáhlá rekonstrukce a stavební úpravy se dotkly téměř
celého areálu. Nově rekonstruované prostory dnes slouží
duchovní činnosti. Je zde umístěna stálá výstavní expozice a
místo je otevřené i k pořádání kulturních nebo vzdělávacích
akcí. Zároveň zde vzniklo badatelské centrum zaměřené na
barokní kulturu s hudebním archivem. Použité přístupy a
postupy při stavebních pracích by měly sloužit jako modelový
příklad pro ostatní objekty.

The area of Svatá Hora is unique in many ways. It was built
according to the plan of architect Carl Lurago from 1658
with the ideological participation of Jesuit P. Benjamin
Schleyer. As in the case of other fixed cultural monuments,
reconstruction was preceded by a construction-historical
exploration. Following this exploration, the construction works
proceeded and include, the reconstruction of the fire Aqueduct
and repairs of the roofs, which were gradually restored by
the so-called current method. Masonry repairs also included
the staircase of the Holy Mountain or the completion of
the concrete retaining wall. The plague column and some
paintings were also restored.
Construction of barrier-free access to most public areas of
the premises constituted a substantial intervention. A ramp
in the pre-Březnický portál was newly installed. During
the construction work in the adjacent spaces of the ambits
connected with the construction of the museum, another
hydraulic lifting platform was constructed, connecting all three
levels of the ambitious and the two above ground levels of the
object of the Probohoria. In the basilica and in the halls of the
museum, a device of the character of an induction loop, used
by persons with hearing impairment, was implemented. Haptic
model is presented as part of the cloak exposure in ambit.
Extensive reconstruction and adjustments we made to most
of the area. Today, the newly renovated premises serve as a
pilgrimage site for spiritual activities. There is a permanent
exhibition and the venue is open for organized cultural and
educational events. A research centre, focused on Baroque
culture with a musical archive was also established. The
approaches and procedures used during construction work
should serve as a model example for other objects.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami
Restoration of the Pilgrimage Site of Svatá Hora in Příbram
NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR
MINISTY OF CULTURE AWARD

ŘEZY

Nominace na titul Stavba roku 2017 je udělena za citlivou
rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem
k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

M 1 : 200

ŘEZ A-A (PROBOŠTSTVÍ)

ŘEZ B-B (SEVERNÍ KŘÍDLO AMBITU)

ŘEZ C-C (SEVERNÍ KŘÍDLO AMBITU)

Restoration of the Pilgrimage Site of Svatá Hora in Příbram
has been nominated for the award Stavba roku 2017 for its
sensitive restoration of the historical pilgrimage site with
regard to accessing and using previously closed spaces.

Daniel Herman
ministr kultury ČR
Minister of Culture
0
zhotovitel

Rekonstrukce a restaurátorská obnova významného poutního místa byla jednou z největších modernizací
areálu v jeho dlouhé historii. Ambicí revitalizačních prací bylo vytvořit modelový příklad pro rekonstrukce
jiných historických objektů. Stavitelé dokázali v úzké spolupráci s památkáři kombinovat tradiční stavební
postupy s novými technologiemi a materiály. Oprava areálu dokázala propojit historii, kulturní a duchovní
význam místa se současnými potřebami a novými možnostmi využití objektu pro širokou veřejnost.
Reconstruction and restoration of the remarkable pilgrimage site were one of the largest modernisations of
this site in its long history. The objective of the revitalization work was to create a model example for future
reconstruction of other historical objects. The builders, with close cooperation with conservationists, have
been able to combine traditional building techniques with new technologies. The site’s reconstruction has
been able to link the history, cultural and spiritual significance of the site, with the current needs and possible
new applications of the building for the general public.
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Autor | Author

Daniel Smitka, Atelier Smitka s.r.o.

Investor | Investor

Trigema Smart byty s.r.o.

Dodavatel | Contractor

Trigema Building a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Trigema a.s.

Doba výstavby | Construction period

1/2014 - 1/2016

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Cena | Price

900 000 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

124 000 m3

Zastavěná plocha | Built up area

6 081 m2

Nový projekt dal vzniknout dvěma bytovým domům s téměř
třemi sty byty. Ty jsou energeticky úsporné a dávají si záležet
na zdravém vnitřním prostředí. Záměrem projektu je rozvíjet
pražskou lokalitu, která je důležitou dopravní křižovatkou a
roste její význam jako administrativního a obchodního centra.
Základním prvkem ekologického a kvalitního bydlení
je vestavěný systém vzduchotechniky s výkonnými
rekuperačními jednotkami, které se starají o přísun
čerstvého vzduchu. Zajišťují rovnoměrné větrání všech bytů i
rovnoměrné vytápění. V létě může vzduchotechnika přiváděný
vzduch dochlazovat. Inteligentní systémy zpříjemňují obývání
bytu a zároveň majitelům šetří nemalé peníze na provoz.
K dalším úsporám a vhodnému nakládání s energiemi
pomáhají dispozice bytů a udržování efektivních poměrů
obydlených ploch a společných prostor.
Domy jsou charakteristické výškově členitou zástavbou.
Jednotlivé části obou domů se skládají ze čtyř, šesti nebo
dokonce osmipodlažních nástaveb. Obdélníkové území areálu
uzavírá zčásti vnitroblok, ve kterém rezidenti mohou relaxovat
v zeleni a své místo zde našly i včelí domky. Základem domů
je monolitická železobetonová konstrukce a spodní stavba je
akusticky izolována pomocí antivibračních bloků. Jako další
stavební materiál byly použity pálené cihly. Okenní otvory
zaplňují plastová okna s trojskly, která snižují tepelné ztráty.
V přízemí areálu jsou prostory pro různé druhy obchodů a
služeb. Vznikla zde rovněž multižánrová galerie Czech Photo
Centre, pěší zóna a socha Trifot od Davida Černého.

The new project created two residential buildings with almost
three hundred apartments. They are energy-efficient and focus
on a healthy indoor environment. The aim of the project is to
develop a Prague location that is an important traffic junction
and states its importance as an administrative and commercial
centre.
The basic principle is the ecological and quality of living as
the built-in air-conditioning system has powerful regenerative
unit, which provides a fresh air supply. These provide even
ventilation and even heating to all apartments. In summer,
the system can cool down the supplied air. Intelligent systems
make living in such apartment more enjoyable and save the
owners a lot of money. The apartment layout and maintenance
of effective living space and common spaces help make
additional savings and appropriate energy management.
The apartment houses are characterized by high-rise
buildings. The individual parts of the two houses consist of
four, six or even eight-story superstructures. The rectangular
area of the complex partly closes the courtyard, where
residents can relax in the greenery, and also beehives may
be found there. The base of the buildings is a monolithic
reinforced concrete structure and the lower structure is
acoustically isolated using anti-vibration blocks. Furled bricks
were used as another building material. Window openings are
filled with plastic windows with triplets to reduce heat loss.
On the ground floor, there are spaces for different types of
shops and services. There is also a multi-genre Czech Photo
Center, a pedestrian zone and a statue of Trifot by David Černý.

Smart byty Nové Butovice
Smart Apartments Nové Butovice in Prague

90

12

8
1

2

3

4

5

6

7

R

ZELEN-KERE

9

10

S

w
35

w
35

P

11

C H

ZELEN-KERE

13

14

T

15

16

L

ZELEN-KERE

w
35

w
35

17

U

ZELEN-KERE

w
35

G

w
35

ZAVETRI
ZAVETRI

w
36

ZAVETRI

w
36

w
36

w
30

71.3

ZAZEMI

w
35

81.1

ZADVERI

ZADVERI

71.4

KOMERCNI PR.-K13

21L

-0.70

KOMERCNI PR.-K11

71.2

45

SEKCE 7

8P

-0.70

-0.70

-0.70=325,60

20L

OSTRAHA
61.4
-0.70

w
225

-0.70

20P

81.3

ZAZEMI

44

KOMERCNI PR.-K12

WC

-0.70

-0.70

w
29

w
4
61.1

71.1

ZADVERI

44

KOMERCNI PR.-K14

X2

20L

w
5

w
4

VZT TUNEL
NASAV.+ODTAH

UKL.

71.5

8P

61.6

UKL.

w
36

61.5

w
28

81.2

SEKCE 8

61.2

+-0.0=326,30

SEKCE 6
+-0.0=326,30

KOMERCNI PR.-K15

w
35

X3

61.3

w
27

UKL.

ZAZEMI

20L

ZAZEMI

w
7
w
36

w
34

w
16
w
12

VZT
OTK

w
34

w
34

w
34

w
34

w
34

w
34

w
34

UT=326,15=-0,15

-0,02

-0,02

w
8
w
17
w
12

w
27
VZT

OTK
613.1

811.2

8L

1P

8P
613.2

1L

811.1

w
35

w
40

6L

KOMERCNI PR.-K16

w
36

BYT 811
811.3

ZAZEMI

w
26

w
39

ZELEN-KERE

NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
CENA HLAVNÍHO MEDIÁLNÍHO PARTNERA ČASOPISU STAVITEL
THE MAIN MEDIA PARTNER STAVITEL MAGAZINE’S AWARD

ZAZEMI

-0.70

6P

BYT 613

ZAZEMI

613.3

811.5

PREDZAHRADKY

-0.70

w
35

613.5

w
37

PREDZAHRADKY

w
38

611.1

812.1

7L
2L

w
38

w
37

w
38

w
37

7P

613.4

611.7

w
39

811.4

812.2

1P

8P

7L

2P

KOMERCNI PR.-K17

w
36

-0.70

ZAZEMI

7P
6L

611.2

612.1

7L

611.6

w
37

8P
14

612.5

w
36

BYT 812

81.4

812.3

KOLEKTOR.
MISTNOST
OVLADANI
A REGULACE

812.4

612.2

PREDZAHRADKY

PREDZAHRADKY

w
39

w
40

8P

612.3

7P
611.5

611.3

w
37

8P

8L

w
38

612.4

13L

w
37

PREDZAHRADKY

6P

612.7

612.6

w
36

X4

14

BYT 911
6P

KOMERCNI PR.-K18

w
38

911.4

911.6

PREDZAHRADKY

10L

911.3

-0.70

BYT 611

ZAZEMI

w
35

911.1

7P

w
38

8P
911.2

611.4

w
209

8P

612.9

612.8

BYT 612

911.5

2L

w
158

611.8

w
5

ZAVETRI

E

w
107

w
45

w
37

43
91.1

91.2

ZADVERI

SEKCE 9

D

+-0.0=326,30
PREDZAHRADKY

19L

w
18
w
13

22P

91.3

w
35

91.4

KOCARKY

w
36

91.7

-0,02

ODPAD

w
9

WC

22P

SUTEREN

UT=326,15=-0,15

91.5

21L

w
35

91.6

UKL.

w
38

2L
7P

912.1

w
36

8L

KOMERCNI PR.-K19

w
44

912.2

ZAZEMI

-0.70

X5

912.4

w
40

6L

PREDZAHRADKY

-0,15

w
35

912.5

PREDZAHRADKY

BYT 912

w
38

912.3

w
38

w
36

PREDZAHRADKY

KOMERCNI PR.-K20

BYT 1011

ZAZEMI

w
38

6P

N

-0,15

1011.4

1011.3

-0.70

PREDZAHRADKY

8P
1011.2

2P

1011.1

w
35

UKL.

-0,02

w
31

w
32

w
32

w
32

w
32

w
33

w
33

w
7

1001.2

1001.1

ZAVETRI

UT=326,15=-0,15

w
14
w
11

20L
1001.3

X6
w
6

UT=326,15=-0,15

SEKCE 10
+-0.0=326,30

ZADVERI

42

ZAZEMI

ZAZEMI

ZAZEMI

X7
w
35

PREDZAHRADKY

KOMERCNI PR.-K21
-0.70

KOMERCNI PR.-K22

KOMERCNI PR.-K23

-0.70

-0.70
7.5%

w
36
115.7

UT=325.58

w
35

ZVONKY

w
35

Nominace na titul Stavba roku 2017 je udělena za
vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro
využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem
k urbanistické a architektonické koncepci souboru.
Smart Apartments Nové Butovice in Prague has been
nominated for the award Stavba roku 2017 for the creation
of an energy-saving building with ready to use technologies
for smart housing with regard to the urban and architectural
concept of the ensemble.

Jiří Kučera
šéfredaktor
editor in chief

Časopis STAVITEL oceňuje výstavbu bytového domu s vizionářským přístupem ke komfortnímu dlouhodobému
užívání a s aplikováním znalostí stavebních profesionálů s důrazem na ekologii, energetickou úspornost a
zdravé vnitřní prostředí. Ukázkový příklad spolupráce investora a všech zúčastněných stran, kteří si zvolili
náročnější cestu výstavby domu ve prospěch dlouhodobých výhod jeho obyvatel.
The STAVITEL Magazine award is awarded for the construction of a residential building with a visionary
approach to comfortable, long-term use and an application of knowledge of building professionals with an
emphasis on ecology, energy efficiency and a healthy indoor environment. An exemplary cooperation between
investor and all the other stakeholders who have chosen the most challenging way to build a house in favour
of the long-term benefits of its inhabitants.
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CENA POROTY
THE JURY AWARD
Autor | Author

Petr Lichnovský, Petr Lošťák, Tomáš Bindr

Projektant | Designer

di5 architekti inženýři s.r.o., ATELIER 38 s.r.o.,
Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o

Investor | Investor

Kampus Palace s.r.o.

Dodavatel | Contractor

S-O-D Holding s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

Kampus Palace s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

5/2015 - 6/2016

Cena | Price

75 000 000 Kč

BIM

ano

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

23 100 m3

Zastavěná plocha | Built up area

1 036 m2

Ostrava žije moderní architekturou a každý nový projekt
to znovu potvrzuje. V centru města se podařilo zachránit
historickou budovu, která posledních patnáct let chátrala.
Ze zdevastovaného hotelu v centru Ostravy vznikla moderní
studentská rezidence s 210 lůžky. Stavbařům se tak podařilo
zachránit velmi cenný objekt přímo v historickém jádru města.
Budova stará přes 100 let byla v dezolátním stavu, přitom
je ale zásadním článkem Smetanova náměstí a je umístěná
naproti Národnímu divadlu Moravskoslezskému, které je
dominantou města. Významný objekt byl postavený v roce
1913 jako hotel. Rekonstrukce ho zachránila před hrozící
demolicí. Elegantně se podařilo transformovat vybydlený hotel
na moderní studentskou rezidenci, což současně obohatilo i
kulturní a společenský život ve městě, protože Kampus Palace
se stal také dějištěm mnoha aktivit. Stavební práce a úpravy
respektovaly původní objekt a na fasádu budovy se vrátily
chybějící zdobné prvky. Zachován byl také travertinový obklad.
Uvnitř budovy bylo obnoveno centrální mramorové schodiště,
které zde bylo od otevření hotelu. Současně ale nastaly velké
změny ve vnitřních dispozicích budovy, aby objekt splňoval
nejvyšší požadavky na moderní ubytování rezidenčního typu.
Povedlo se zabudovat výtahy, takže budova je bezbariérová.
Uvnitř je originální vybavení, nábytek vyrobený na míru
s možností přestavování a neotřelý design. Součástí objektu
jsou čtyři gastronomická zařízení.

Ostrava lives with modern architecture and every new project
reaffirms it. An old dilapidated hotel located in the city centre
was modernised and is now a modern student residence with
210 beds. The constructors have thus managed to preserve a
valuable building right in the historical heart of the city. The
building (more than 100 years old) was in a desolate state, but
is a major link to Smetana’s Square and is located opposite
the Moravskoslezský National Theatre, which constitutes the
dominant of the city. Reconstruction saved this hotel (originally
built in 1913) from impending demolition. The converted hotel
was elegantly transformed into a modern student residence,
which at the same time enriched cultural and social life in the
city, as Kampus Palace has also become a venue for many
activities. Construction works and adjustments respected
the original building and missing decorative elements were
returned to the facade of the building. Travertine lining was
also preserved. In the interior of the building the central
marble staircase, present when the hotel was opened, was
restored. At the same time, major changes in the interior
layout of the building were made to meet the highest demands
on modern residential apartments. The lifts installed, for
instance, ensured the building is barrier-free. Inside is original
furnishings, adjustable tailored furniture with the fresh design.
There are also four gastronomic facilities.
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datum
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Kampus Palace - etapizace - Objekty P,O
Moravská Ostrava, 28. října, Žofínská, Na Karolíně

investor
Sedm stromů a.s.
Hradní 27/37,
Slezská Ostrava
710 00
vypracoval

Ing. arch Tomáš Lohniský
Ing. Johana Hanulíková

ŘEZ O1+O2

hlavní projektant
di5 architekti inženýři s.r.o.
Koubkova 11, 120 00 Praha 2
IČ 25678051
T 221 590 941
info@di5.cz

Moravská Ostrava
k. ú.
č. parc. 239/59, 1502/57,
238/55

projektant profese
di5 architekti inženýři s.r.o.
Koubkova 11, 120 00 Praha 2
IČ 25678051
T 221 590 941
info@di5.cz

zodpovědný projektant

zodpovědný projektant profese

Ing. Petr Lošťák

Ing. Petr Lošťák
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Autor | Author

Jiří Řezáč, David Wittassek, Rudolf Púchy, Pavel Fanta

Projektant | Designer

Qarta architektura s.r.o.

Investor | Investor

Valentinka a.s.

Dodavatel | Contractor

Skanska a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Valentinka a.s.

Doba výstavby | Construction period

5/2015 - 4/2017

Cena | Price

635 000 000 Kč

BIM

ano

Energetický štítek | Energy efficiency rating

C

Obestavěný prostor | Enclosed volume

22 039 m3

Zastavěná plocha | Built up area

2 814 m2

Stará tramvajová vozovna na Smíchově po rekonstrukci
prokoukla a vstoupila do nové etapy. Původní historické
obvodové zdi do ulic Na Valentince a Svornosti byly
šikovně včleněny do projektu, který dal vzniknout moderní
kancelářské budově. Ze společné střešní terasy mohou
uživatelé obdivovat výhled na Pražský hrad, Vltavu i Vyšehrad.
Vnitřní prostory jsou velkorysé a provoz je díky moderním
technologiím ekologický, takže budova získala certifikaci
LEED Platinum.
Autor navrhl objekt jako podélný pětitrakt se dvěma středními
chodbami. V přízemí vzniklo místo pro komerční prostory a
vjezd do dvou podzemních garáží. Nosná konstrukce spodní
stavby je monolitická železobetonová. Obvodový plášť je
koncipovaný jako dvojitá montovaná prosklená fasáda. Štíty
budovy směrem k sousedním objektům dostaly kontaktní
zateplovací systém. Střecha je plochá s minimálním spádem
pro odvodnění, přičemž střecha části podzemního podlaží,
která vybíhá mimo půdorysnou stopu nadzemní části, je
zelená. Při stavbě sehrály důležitou úlohu moderní materiály.
Základová deska je betonová. V nadzemních podlažích padla
volba na skeletový systém, doplněný o tuhé železobetonové
jádro. Původní památkově chráněná fasáda je ke stropním
deskám nadzemních podlaží přichycena soustavou ocelových
táhel, zakončených kotevními deskami. Novou moderní
prosklenou fasádu tvoří tzv. chytrá zrcadla (Smart Mirrors),
jež se stala prototypem svého druhu. Modulová fasáda
formuje obálku budovy od druhého do šestého nadzemního
podlaží. Její součástí jsou v průhledových částech izolační
dvojskla s protislunečním pokovením.
Budova Five má také svoji mobilní aplikaci, která slučuje
všechny služby, jež jsou v budově dostupné. Lidé si tak mohou
snadno rezervovat zasedací místnost nebo prádelnu. Součástí
je i modul smart parking, jenž informuje o obsazenosti
parkovacích míst.

The old tram carriage in Smíchov changed its appearance after
the reconstruction and entered the new stage. The original
historic perimeter walls of Na Valentince and Svornosti streets
were skilfully incorporated into the project, which created a
modern office building. Users can admire views of Prague
Castle, Vltava and Vysehrad from the common roof terrace.
The generous interior spaces and ecological operation due to
modern technology resulted in the building being certified as
LEED Platinum.
The author designed the building as a longitudinal five tract
with two middle corridors. On the ground floor, a place for
commercial premises and an entrance to two underground
garages were created. The supporting structure of the lower
construction is made of monolithic reinforced concrete. The
perimeter shell is designed as a double-glazed facade. The
building’s shields towards the neighbouring buildings were
given a contact insulation system. The roof is flat with a
minimum drainage gradient, while the roof of a part of the
underground floor, which extends beyond the ground plan of
the overhead section, is green. Modern materials played an
important role in the construction. The base plate is made
of concrete. On the above-ground floors, a skeletal system
supplemented with a solid reinforced concrete core has been
used. The original monument-protected facade is attached
to the ceiling slabs of the above-ground floors by a system
of steel bars ending with anchor plates. The new modern
glass facade consists of smart mirrors, which have become
a prototype of its kind. The modular facade forms the outside
cover of the building from the second to the sixth floor. It is
part of the insulating double-glazed windows with sun-proof
metal coatings.
Five also has its smartphone app, which combines all the
services available in the building. Thus, people can easily
book a meeting or laundry room and a smart parking module,
which informs about the availability of parking spaces, is also
included.
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POZNÁMKY / NOTICES
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POZNÁMKA obecně / NOTE generaly:

8100
8100

- Před zahájením prací na dílenské dokumentaci a vla
stavbě. Před zahájením výroby musí zhotovitel prově
jak je popsáno v zadání v rámci PD reálné a realizov
předepsané prvky a rozměry jsou v daném čase na tr
atesty.
- Montáž konstrukcí (zejm. fasády, podhledů zám. prv
dokumentace, po přesném rozměření a vytyčení konst
vedoucích v blízkosti daných konstrukcí. Závěsy, ras
vytyčené instalace.
/
- Before starting work on the workshops documentat
dimensions focus on the construction site. Before pro
solutions that structure are as described in the spec
prescribed geometry and details, and that all the req
on the market (sizes, sections, color, etc.) with relev
- Installation of structures (particularly facades, cei
approved supplier documentation, the precise measure
main routes leading installations in the vicinity of the
in relation to these set out the installation.
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900
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POZNÁMKA pro zdivo a SDK příčky / NOTE masonry

- Veškeré příčky jsou založeny na nosnou konstrukc
včetně omítky, neomítané zdivo (LIAPOR) kotováno vý
- Stavební otvor pro dvojdílné oc. zárubně je o 70mm
- V místě, kde dojde k nastavení nebo styku zděné
přiznanou dilatační nutou (omítka ukončena omítkovou
začištěna. Pokud navazuje SDK stěna, nebo omítaná c
provedena jako dilatační přiznaná nuta (hranový prof
- Na přechodu dvou materiálů stěn bude pod stěrku
mm na každou stranu.
- Horní ukotvení SDK příček bude provedeno jako dil
stropní konstrukce opět přes těsnící pásky a styk b
- Pro jednotlivé dveře stavební otvor nutno koordino
- Zděné konstrukce doporučujeme provádět až po ins
provést vyzdění v první fázi do úrovní podhledových
osazení nebo vytyčení tras všech instalací TZB.
- SDK konstrukce budou prováděny až po provedení
hlavních rozvodů TZB tak aby, nosný rošt respektov
- Součástí provádění zděných a SDK konstrukcí je i
- Dodavatel dopřesní polohu revizních otvorů přímo
/
- All partitions are based on the supporting structur
quoted including plaster, masonry edging ( LIAPOR ) q
- Building Department panties oc . frame is 70 mm wi
- In places where there is a setting or contact walle
granted an expansion developed and contain (plaster
carefully
finishing. If SDK builds wall , or plastered brick wall
afforded Nute ( edge profile or plaster and SDK
edge of the frame glass walls ) .
- The transition between two materials of the walls
reinforced with overlap min . 150 mm on each side.
- The upper anchorage SDK partitions will be done a
but in the ceiling again through the sealing strip and
- For single door wall opening must be coordinated w
- Masonry construction is recommended to perform t
of other professions , or perform masonry in the fir
structure will be done after the installation or route
- SDK construction will be carried out only after the
of HVAC piping so that , the grid system or respecte
- The implementation of masonry structures and SDK
- Supplier specifies location of inspection holes direc
GP .
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Číslo

Název

Plocha

1.01
1.02

Schodišťový prostor
Vstupní hala s recepcí A

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.11
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.32
1.34
1.VŠ.01
1.VŠ.02
1.VŠ.03
1.VŠ.04
1.VŠ.05
1.Š1
1.Š2.1
1.Š2.2
1.Š3
1.Š4
1.Š5
1.Š6.1
1.Š6.2

Zázemí recepce
Velín, zázemí recepce
Rozvodna elektro
Ústředna EPS
Úklidová komora
WC recepce
Hromadná garáž
Velín
Sklad odpadu
Rozvodna elektro
Sklad odpadu
Sklad
Sklad
Sklad
Sklad
Sklad
Chodba
Vstupní hala s recepcí B
Chodba
Schodišťový prostor
Místnost prádelní služby
Zázemí recepce
WC recepce
Anglický dvorek
Vjezd
Výtahová šachta
Výtahová šachta
Výtahová šachta
Výtahová šachta
Výtahová šachta
Šachta
Šachta
Šachta
Šachta
Šachta
Šachta
Šachta
Šachta

Povrchová úprava
podlahy
Povrchová úprava stěny

11,41 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
291,60 m² dekorativní stěrka stěrka imitace betonu,
lícové zdivo
3,92 m² keramická dlažba stěrka
9,81 m² keramická dlažba nátěr, keramický obklad
4,94 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
2,63 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
1,38 m² keramická dlažba nátěr, keramický obklad
1,87 m² keramická dlažba nátěr, keramický obklad
868,18 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
10,91 m² epoxidový nátěr
stěrka
20,35 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
3,96 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
8,95 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
10,28 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
19,26 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
27,99 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
21,32 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
8,64 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
10,66 m² epoxidový nátěr
stěrka
64,31 m² dekorativní stěrka stěrka imitace betonu
4,42 m² epoxidová stěrka uzavírací nátěr
12,71 m² epoxidová stěrka uzavírací nátěr
3,78 m² keramická dlažba nátěr
1,80 m² keramická dlažba nátěr, keramický obklad
1,75 m² keramická dlažba nátěr, keramický obklad
9,63 m² beton
KZS
47,92 m² dlažba 120x120
KZS
5,16 m²
uzavírací nátěr
5,45 m²
uzavírací nátěr
6,50 m²
uzavírací nátěr
5,00 m²
uzavírací nátěr
5,00 m²
uzavírací nátěr
9,97 m²
uzavírací nátěr
0,53 m²
uzavírací nátěr
0,66 m²
uzavírací nátěr
12,33 m² epoxidový nátěr
uzavírací nátěr
4,18 m²
uzavírací nátěr
8,46 m²
uzavírací nátěr
0,65 m²
uzavírací nátěr
0,81 m²
uzavírací nátěr
1549,06 m²

Povrchová úprava stropu

Komentáře

uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
tepelně izolační
jemná omítka
tepelně izolační
tepelně izolační
tepelně izolační
tepelně izolační
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
tepelně izolační
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
uzavírací nátěr
KZS
KZS

+ SDK podhled
+ SDK podhled

obklad h=600 mm

+ SDK podhled
obklad h=1200 mm
+ SDK podhled
obklad h=1200 mm
desky/uzavírací nátěr/KZS

LEGENDA MATERIÁLŮ / LEGEND OF MATERIALS

desky
desky
desky
desky/uzavírací nátěr

STÁVAJÍCÍ ZDIVO / KONSTRUKCE
Revision Datum/ Date

KERAMICKÉ TVÁRNICE / CERAMIC BRICKS POROTHERM

Popis

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ŽB MONOLITICKÁ KONSTRUKCE / REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.

ZDIVO Z KERAMICKÉHO BETONU / MASONRY LIAPOR M 175 4MPa

desky
+ SDK podhled

Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
tel.+420 226 200 150
qarta@qarta.cz

ZDIVO Z KERAMICKÉHO BETONU / MASONRY LIAPOR M 115 2MPa
SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY A INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY / GYPSUM BARS AND INSTALATION WALLS

+ SDK podhled
+ SDK podhled
+ SDK podhled

ZPRACOVATEL PROFESE

TEPELNÁ IZOLACE - VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ / HEAT-INSULATION
obklad h=2500mm
obklad h=2500mm

EBM – Expert Building Managemen
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
tel.+420 261 099 350
info@ebmprague.cz

TVAROVKA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ / CONCRETE BRICKS KB BLOK
KONSTRUKCE SOUČÁSTÍ FIT OUTŮ

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

D

DOKUMENTACE STAVBY
BUILDING DOCUMENTATION

PROFESE / PROFESSION
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- Veškeré příčky jsou založeny na nosnou konstrukci objektu (tj. na betonové
včetně omítky, neomítané zdivo (LIAPOR) kotováno výrobními rozměry
- Stavební otvor pro dvojdílné oc. zárubně je o 70mm širší a 35mm vyšší než
- V místě, kde dojde k nastavení nebo styku zděné (ŽB) kce se SDK konstru
přiznanou dilatační nutou (omítka ukončena omítkovou lištou, SDK ukončen hr
začištěna. Pokud navazuje SDK stěna, nebo omítaná cihelná stěna na rám pro
provedena jako dilatační přiznaná nuta (hranový profil omítky nebo SDK a hra
- Na přechodu dvou materiálů stěn bude pod stěrku či omítku vložena bandáž
mm na každou stranu.
- Horní ukotvení SDK příček bude provedeno jako dilatační styk. Příčka nesm
stropní konstrukce opět přes těsnící pásky a styk bude přetmelen akrylátem
- Pro jednotlivé dveře stavební otvor nutno koordinovat s částí - VNITŘNÍ D
- Zděné konstrukce doporučujeme provádět až po instalaci VZT a základních
provést vyzdění v první fázi do úrovní podhledových konstrukcí a dozdění ke
osazení nebo vytyčení tras všech instalací TZB.
- SDK konstrukce budou prováděny až po provedení základních instalací TZB
hlavních rozvodů TZB tak aby, nosný rošt respektoval provedené respektive
- Součástí provádění zděných a SDK konstrukcí je i provedení instalačních ot
- Dodavatel dopřesní polohu revizních otvorů přímo na stavbě, dle provedení
/
- All partitions are based on the supporting structure of the building (ie the
quoted including plaster, masonry edging ( LIAPOR ) quoted manufacturing dim
- Building Department panties oc . frame is 70 mm wider and 35 mm higher th
- In places where there is a setting or contact walled ( RC ) structures with
granted an expansion developed and contain (plaster finished plaster molding
carefully
finishing. If SDK builds wall , or plastered brick wall to frame glass walls , t
afforded Nute ( edge profile or plaster and SDK
edge of the frame glass walls ) .
- The transition between two materials of the walls will be under the plaste
reinforced with overlap min . 150 mm on each side.
- The upper anchorage SDK partitions will be done as an expansion joint . Ra
but in the ceiling again through the sealing strip and intercourse will Resealin
- For single door wall opening must be coordinated with parts - INTERIOR DO
- Masonry construction is recommended to perform the installation of air-con
of other professions , or perform masonry in the first phase in the level of
structure will be done after the installation or route alignment of HVAC inst
- SDK construction will be carried out only after the basic installation of HV
of HVAC piping so that , the grid system or respected by focusing manageme
- The implementation of masonry structures and SDK version is also mounting
- Supplier specifies location of inspection holes directly on the site, according
GP .
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- Před zahájením prací na dílenské dokumentaci a vlastní montáží je nutno o
stavbě. Před zahájením výroby musí zhotovitel prověřit veškerá technická a m
jak je popsáno v zadání v rámci PD reálné a realizovatelné při udržení předep
předepsané prvky a rozměry jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, p
atesty.
- Montáž konstrukcí (zejm. fasády, podhledů zám. prvků) bude dodavatel prov
dokumentace, po přesném rozměření a vytyčení konstrukcí. GD v předstihu za
vedoucích v blízkosti daných konstrukcí. Závěsy, rastry a vlastní konstrukce
vytyčené instalace.
/
- Before starting work on the workshops documentation and self-assembly is
dimensions focus on the construction site. Before producing the contractor m
solutions that structure are as described in the specification under the PD f
prescribed geometry and details, and that all the required elements and dime
on the market (sizes, sections, color, etc.) with relevant certificates.
- Installation of structures (particularly facades, ceilings plan. Features) the
approved supplier documentation, the precise measurement and alignment stru
main routes leading installations in the vicinity of the structures. Curtains, s
in relation to these set out the installation.
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The Foundation for the Development of Architecture and Civil Engineering in cooperation
with the BIM Expert Board decided to award the Special Award for BIM to FIVE in Prague.
This was mainly because it demonstrates that if the BIM methodology can be implemented
at the level of all participants in the building process, it is an exemplary idea behind the
implementation of new technologies and the associated higher efficiency of the 21st
century construction. The rate of use of the BIM methodology is certainly inspirational.
This has already been one of the several implementations by the contractor using the BIM
technology over the last couple of years. In the context of the previous implementation, it
is clear that the contractor has successfully built on the experience gained from previous
projects and not only that, once again, has shifted his capabilities and the boundary of his
BIM experience to several levels higher. On the example of Five in Prague, it is clear that to
master the theory of BIM it is not enough to theorize about it but it is necessary to put the
methodology into real use throughout the building’s lifecycle. FIVE in Prague serves as a
proof of that.
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Zvláštní Cenu za BIM se Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s
Odbornou radou pro BIM rozhodla udělit stavbě FIVE na Smíchově a to zejména proto,
že je dokladem toho, že pokud se metodiku BIM podaří zavést na úrovni všech účastníků
stavebního procesu je to příkladná myšlenka v cestě za implementací nových technologií
a s tím spojenou vyšší efektivitou stavebnictví hodnou 21. století. Míra využití metodiky
BIM u stavby FIVE je zcela jistě inspirativní. Za posledních pár roků se jedná již o
několikátou realizaci dodavatele stavby, při níž byla využívána metodika BIM. V kontextu
předchozích realizací je zřejmé, že dodavatel stavby úspěšně navázal na nabyté
zkušenosti z předchozích projektů a nejen to, opět posunul své schopnosti a hranici
svých BIM zkušeností o několik úrovní výš. Na příkladu stavby FIVE je jednoznačně vidět,
že k ovládnutí metodiky BIM nestačí pouhé teoretizování, ale je potřeba nasadit metodiku
BIM do reálného provozu v rámci celého životního cyklu budovy. FIVE je toho důkazem.
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CENA ČESKÉ KOMORY INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZECH CHAMBER OF AUTHORIZED ENGINEERS AND TECHNICIANS AWARD
Autor | Author

Leoš Válka, Martin Rajniš, David Kubík, Zbyněk Šrůtek

Projektant | Designer

Dvořák & partneři s.r.o.

Investor | Investor

DOX a.s.

Dodavatel | Contractor

STYLBAU, s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

STYLBAU, s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

2/2016 - 10/2016

Cena | Price

28 000 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

2 050 m3

Zastavěná plocha | Built up area

322 m2

Kostru vzducholodě o celkové délce 42 metrů, tvoří čtrnáct
příhradových obručí, umístěných v příčném směru v roztečích
2,2 až 3 metrů. Prostorovou stabilitu zajišťují lanová táhla.
Kostra je opláštěná modřínovými lamelami. Tělo vzducholodě
doplňuje gondola, do níž se vstupuje po komínovém žebříku z
paluby vzducholodě a je možné zde přivítat až 120 pasažérů.
Instalované infrapanely umožňují celoroční provoz této
unikátní stavby a vzducholoď je vybavena audiovizuální a
světelnou technikou.
Příprava tohoto jedinečného projektu trvala dva roky, během
kterých bylo nutné zrealizovat velké množství originálních
technických řešení, a to především v oblasti dřevo-ocelových
spojů. Konstrukce vzducholodě byla rozdělena do dílčích částí,
které byly vyrobeny a na stavbu dovezeny jako zkompletované
prefabrikáty. Na stavbě byly osazeny a vzájemně propojeny
bez dodatečných úprav. Dlouhou životnost vzducholodi
zajišťuje transparentní mechanicky napínaná membrána
z ETFE fólie, která chrání konstrukci a vzducholoď efektně
doplňuje.
Od návrhu přes výrobu až po finální montáž vše vznikalo
v tuzemsku. Všechny materiály, technologie a technické
detaily byly navrženy s důrazem na funkčnost a estetiku, aby
při pořádání kulturních akcí návštěvníky nerušily a zároveň
je ohromily, pokud se na ně zaměří. Stavba je sama o sobě
technický unikát a slouží jako prostor pro kulturní vyžití.
Přispívá tak k prolnutí technického a kulturního světa.

The skeleton of the airship of overall length 42 m is formed
by fourteen lattice hoops disposed in a transverse direction at
intervals of 2.2 to 3 m. Space stability is provided by the rope
rods. The skeleton is lined with larch lamellas. The body of
the airship is complemented by gondola, which is accessed
by a chimney ladder from the deck and it can accommodate
up to 120 passengers. Installed infra panels allow year-round
operation of this unique building and the airship is equipped
with audio-visual and lighting technology.
The preparation of this unique project lasted two years,
during which it was necessary to implement a large number
of original technical solutions, especially in the field of woodsteel joints. The design of the airship was divided into subparts
that were manufactured and imported as prefabricated units.
The units were fitted and interconnected to the construction
without any additional modifications. The long service life of
the airship is ensured by transparent mechanically stretched
ETFE membrane that protects the structure and effectively
complements the airship.
From design through production to final assembly, everything
originated in the Czech Republic. All materials, technology
and technical details have been designed with an emphasis on
functionality and aesthetics in a purpose not to disturb and in
the same time impress visitors of the cultural events if they
focus on them. The construction itself is a technically unique
and serves as a space for cultural use. Thus, it contributes to
the blending of the technical and cultural world.
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CZECH CHAMBER OF AUTHORIZED ENGINEERS AND TECHNICIANS AWARD

Unikátní architektonická intervence, inspirovaná
elegantními tvary vzducholodí z počátku
dvacátého století, vyrostla na střeše Centra
současného umění DOX. 42 m dlouhá
ocelovo-dřevěná konstrukce nazvaná Gulliver se
stane novým místem pro setkávání současného
umění a literatury.
Gulli
Gulliver
slouží jako prostor pro setkávání
současného umění s literaturou a program rozvíjí
témata výstav Centra DOX, které charakterizuje
kritická reflexe fungování dnešního světa

Základní kostra vzducholodě se skládá ze 14
příhradových obručí umístěných v příčném
směru v roztečích 2,2 – 3 m, které jsou
vzájemně propojeny s podélnými příhradovými
a doplňkovými prvky, které se sbíhají
na koncích ve vrcholovém ocelovém prstenci.
Konstrukční
prvky
jsou
zhotoveny
z modřínového dřeva, žárově zinkovaných
prvků, nerezového a žárově zinkovaného
spojovacího materiálu.
Kostra je doplněna lanovými táhly, která se
podílí na její celkové prostorové stabilitě.
Dřevěná kostra je opláštěna modřínovými
lamelami a v horní polovině je ochráněna před
povětrnostními vlivy membránovou konstrukcí
z ETFE fólie, která vytváří „deštník“ nad celou
konstrukcí vzducholodě.

Pavel Křeček
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
President of the Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians

Tento druh objektu reprezentuje vizionářství staveb nejen svou architektonickou a
konstrukční zajímavostí, ale i přístupem investora a současným způsobem využívání
prostoru pro literární a kulturní účely. Celá stavba sama o sobě je povýšena na umělecký
předmět, který je i běžně užíván. Je to znakem vysoké úrovně stavitelství i dobré
ekonomické hladiny společnosti.
Přípravné i realizační fáze výstavby přiměly všechny zúčastněné strany ke skutečnému
inženýrskému hledání nových projekčních i konstrukčních cest. Autoři tak vytvořili
originální stavební dílo, jehož vlastnosti byly ověřovány nejdříve experimentálně a
následně i ročním provozem. Dokázali vytvořit stavbu, která důstojně reprezentuje naši
zemi i ve světě.
This kind of construction represents visionary of the buildings not only by its architectural
and construction attraction but also with the investor’s approach and the contemporary
use of space for literature and cultural purposes. The whole building itself is elevated to a
commonly used piece of art. It is a sign of high-level engineering and good economic level
of society.
Both preparatory and implementation phases of the construction led the stakeholders on a
real engineering quest for new paths in design and construction. The authors thus created
an original construction work who’s properties have been verified first experimentally and
then by a year of operation. They were able to create a building that represents our country
in the World.

Nosná dřevěná kostra vzducholodě je ukotvena v požadované
výšce k nakloněné ocelové mostovce, která současně tvoří nosný
podklad pro vnitřní dřevěnou podlahu vzducholodi. Mostovka je
podepřena dvojicí ocelových příhradových sloupů vedených podél
fasád uvnitř dvora, které jsou osazené na nově zhotovené pilotové
základy. Vykonzolovaná část mostovky zasahující nad část terasy je
stabilizovaná v horizontálních směrech ráhnem a lany. Přístup do
vz
vzducholodě je řešen dvojicí bočních ocelových schodišť.
Základní tělo vzducholodě doplňuje gondola, bez které nemůže
žádná řiditelná vzducholoď vyplout. Do gondoly se vstupuje po
komínovém žebříku z paluby vzducholodě. Vzducholoď je vybavena
audiovizuální a světelnou technikou. Instalované infrapanely
umožňují celoroční provoz této unikátní stavby.

Residence Garden Towers v Praze
Garden Towers Residence in Prague
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CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR
THE ASSOCIATION OF BUILDING ENTREPRENEURS OF THE CZECH REPUBLIC AWARD
Autor | Author

Zdeněk Frey, Petr Veverka, Stanislav Běhal, Peter Požár, Eva Koláčková

Projektant | Designer

Central Group a.s.

Investor | Investor

Central Group a.s.

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Central Group a.s.

Doba výstavby | Construction period

5/2015 - 4/2017

Cena | Price

2 000 000 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

276 095 m3

Zastavěná plocha | Built up area

9 060 m2

Před výstavbou obytného komplexu byl pozemek v Olšanské
ulici částečně zastavěný víceúrovňovými garážemi, sklady
nebo dílnami. Půda i část staveb byla znečištěna především
ropnými produkty, proto celá oblast prošla nejdříve
dekontaminací.

Prior to the construction of the residential complex, the plot in
Olšanská Street was partly built-up with multi-level garages,
warehouses or workshops. The soil and part of the buildings
were polluted mainly with petroleum products, therefore the
whole area had to be decontaminated first.

Residence Garden Towers se 700 byty pojal autor projektu
jako geometricky jednoduchý soubor. Ten je tvořen téměř
čtvercovou podnoží s pěti nadzemními podlažími, s uzavřeným
vnitroblokem a pěti věžemi čtvercového půdorysu s osmnácti
nadzemními podlažími, které se hmotově propisují k terénu.
Pod celým půdorysem objektu jsou ve třech suterénních
podlažích umístěné garáže a technické domovní zázemí.
Všechny střechy jsou ploché, v úrovních nad pátým
nadzemním podlažím a ve vnitřním dvoru je parková úprava s
intenzivně udržovanou zelení. Tyto poloveřejné prostory jsou
přístupné jen rezidentům. Jejich součástí jsou i stínící pergoly,
které budou porostlé zelení. Některé byty dostaly také
zatravněné terasy. Konstrukci objektu tvoří železobetonový
monolitický nosný systém. Prefabrikovaná byla pouze
schodišťová ramena. Základová deska je podpíraná pilotami a
spodní stavba je provedena z vodostavebního betonu.

Residence Garden Towers with 700 flats was taken by the
author of the project as a geometrically simple set. It consists
of an almost square basement with five floors with a closed
inner courtyard and five towers of a square ground plan with
eighteen above-ground floors that are prone to the ground.
Under the entire ground plan of the building, garages and
technical home facilities are located in three basement floors.
All the roofs are flat and at the fifth floor and also in the
courtyard there is a park with intensely maintained greenery.
These semi-public spaces are accessible only to residents.
They include shading pergolas that will be covered with
greenery. Some apartments also received grassed terraces.
The structure of the building consists of reinforced concrete
monolithic support system. Only stairwells were prefabricated.
The base plate is supported by the pilots and the lower
structure is made of waterproofing concrete.

Rezidentům zpříjemní bydlení kvalitní společné prostory, ať
už to jsou střešní zahrady nebo vnitroblok, který lze využít
k rekreaci a setkávání. Recepce potom zvyšuje komfort i
bezpečnost bydlení. Nový bytový projekt mění také atmosféru
v okolí, Olšanská ulice je postupně oživována občanskou
vybaveností, jako jsou obchody, kavárny nebo restaurace, jež
dostaly prostor v přízemí rezidenčního projektu.

The high-quality common areas shall make the living easier
to enjoy to the residents, whether it would be a roof garden
or a courtyard that can be used for recreation and meetings.
The reception increases comfort and security of living. The
new apartment project also changes the atmosphere in the
neighbourhood, Olšanská Street is gradually revived by civic
amenities, such as shops, cafes or restaurants, which got a
space on the ground floor of the residential project.
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Residence Garden Towers v Praze
Garden Towers Residence in Prague
CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR
THE ASSOCIATION OF BUILDING ENTREPRENEURS OF THE CZECH REPUBLIC AWARD

Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve výstavbě v České republice
President of Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic

Svaz podnikatelů ve stavebnictví uděluje svoji cenu
spoluvypisovatele soutěže Stavba roku stavbě Residence
Golden Towers v Praze. Důvodem ocenění této stavby je
skutečnost, že využila do té doby zanedbávaný brownfield a
zvládla architektonicky zdařile umístit rekordní počet 700
rezidenčních bytů do působivého komplexu a změnit tak
doposud jednostranně zaměřený charakter Olšanské ulice
na administrativní výstavbu.





















The Association of Building Entrepreneurs of the Czech
Republic gives its award to the Garden Towers Residence in
Prague. This building was selected for the award because
it utilized the neglected brown field and architectonically
managed to place a record number (700) of residential
apartments in an impressive complex and thus change the so
far administrative construction solely oriented character of
Olšanská street.









































































































Dejvice house v Praze
Dejvice house in Prague
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CENA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
THE STATE HOUSING DEVELOPMENT FUND AWARD
Autor | Author

Karel Poucha, Petr Drexler, Štěpán Mančík

Projektant | Designer

Štěpán Mančík

Investor | Investor

Pražská správa nemovitostí s.r.o.

Dodavatel | Contractor

STRABAG a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Pražská správa nemovitostí s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

01/2016 - 01/2017

Cena | Price

48 350 000 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

E

Obestavěný prostor | Enclosed volume

12 480 m3

Zastavěná plocha | Built up area

484 m2

Nárožní bytový dům v pásmu Pražské památkové rezervace
v Dejvicích postavil v roce 1932 stavitel Suk v duchu tehdy
populárního funkcionalismu. Dejvice house je součástí
kompaktní blokové zástavby domů a rozprostírá se před
ním citlivě zrekonstruované náměstí. Stavba je orientovaná
jižním směrem a její zalomení se projevuje ve dvorním traktu.
V sedmipodlažním domě je 33 bytů o různých velikostech
a dispozicích od 1+kk do 5+kk. Přibyly také dva ateliéry a
obchody. Celým domem prostupuje duch funkcionalismu,
typického pro éru první republiky. Stávající svislé nosné
konstrukce jsou z plných cihel. Vodorovné nosné konstrukce
jsou tvořené různými technologiemi: železobetonovými
monolitickými deskami a keramickými stropy.
Dům byl zrekonstruován zevrubně: od elektroinstalace
až po střešní krytinu. Developerská společnost Pražská
správa nemovitostí s.r.o. nastavila vysoký standard podlah
i obkladů s důrazem na hodnotu použitých materiálů a
uměleckořemeslné zpracování. Projekt vsadil na kvalitní práci
profesionálů a vyznačuje se moderními standardy ve stylu Art
deco. Povedlo se zachovat historický vzhled bytového domu a
zároveň stavbě přidat exkluzivitu.

The corner apartment building in the zone of the Prague
historical monument in Dejvice was built in 1932 by the builder
Suk in the spirit of the then popular functionalism. The Dejvice
House is part of a compact block of flats with a carefully
reconstructed square laid out in front of it. The building is
orientated in the south direction and its breakage occurs in
the courtyard. In the seven-storey flat-house, there are 33
apartments of different sizes and dispositions from 1 + kk to 5
+ kk. Two studios and shops have also been added. The spirit of
functionalism typical of the era of the First Republic pervades
through the whole building. The existing vertical load-bearing
structures are made of solid bricks. Horizontal supporting
structures are made up of various technologies including
reinforced concrete monolithic panels and ceramic ceilings.
The house was reconstructed from the wiring to the roofing.
The developer Company Pražská správa nemovitostí s.r.o, set
a high standard of flooring and tiling with an emphasis on the
value of the materials used and the artisanal workmanship.
The project bets on the quality work of professionals and
features modern Art-deco standards. It has been possible to
preserve the historical appearance of the apartment house
while adding exclusivity to the building.

Dejvice house v Praze
Dejvice house in Prague
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CENA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
THE STATE HOUSING DEVELOPMENT FUND AWARD

Eva Helclová
ředitelka Státního fondu rozvoje bydlení
Director of the State Housing Development Fund

Dejvice House je příkladem velice zdařilé rekonstrukce bytového domu na území
městské památkové zóny. Objekt je součástí blokové zástavby domů a tvoří jeden z rohů
dosud nepojmenovaného náměstí v pražských Dejvicích. Nosným motivem rekonstrukce
je kultivace vnitřních prostor obytného domu a zvýšení uživatelského standardu na
úroveň 21. století. Ocenění si zasluhuje zejména za citlivé rozšíření obytné plochy do
podkroví, které respektuje původní vzhled bytového domu. Rekonstrukce je ukázkou,
jak lze nenásilným způsobem skloubit požadavky na moderní bydlení a rozšíření obytné
plochy a přitom v maximální míře zachovat autentický charakter domu.
Dejvice house is an example of very successful reconstruction of the residential building
on the territory of an urban conservation area. The building is comprised of apartments
and forms one of the corners of the yet unnamed square in Dejvice. The main theme of
the reconstruction is a cultivation of the interior of the residential building and raising
the standard of living to the 21st-century level. It deserves the award particularly for
the sensitive extension of the residential area to the attic of the building which respects
its original appearance. The reconstruction is an example of how to effectively combine
the demands of modern living with the expansion of living space, while preserving the
authentic character of the house.
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I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění
řeky Chomutovky
I/27 Velemyšleves - Ring Road and Bridge
over Chomutovka river
CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
THE STATE FUND FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE AWARD

Autor | Author

Lukáš Vráblík, Jakub Heřman, Petr Harazim

Projektant | Designer

NOVÁK & PARTNER s.r.o.

Investor | Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

Dodavatel | Contractor

SILNICE GROUP a.s.

Přihlašovatel | Entered by

SILNICE GROUP a.s.

Doba výstavby | Construction period

8/2014 - 11/2017

Cena | Price

593 500 000 Kč

BIM

ano

Zastavěná plocha | Built up area

2 600 m2

Snížit dopravní zatížení v obci, zlepšit životní prostředí i jízdní
parametry na silnici I/27 bylo hlavním záměrem obchvatu
a přemostění Chomutovky u obce Velemyšleves. Obchvat
nejenže odvedl tranzitní dopravu mimo obec, ale zároveň
ji propojil mimoúrovňovým křížením s D7 na trase Praha –
Chomutov. Dopravní stavba přímo navázala na stavbu „R7
Vysočany, MÚK“, která byla již vybudována. Obchvat zajistil
napojení tranzitní dopravy na strategickou průmyslovou zónu
Triangle, která je jednou z největších v České republice a
sehrává významnou roli v zaměstnanosti v severozápadním
regionu. Celková délka úprav se dotkla 2 623 metrů
komunikace. Od stávající komunikace I/27 se trasa odklání
pravotočivým obloukem. Přechází do až dvanáct metrů
vysokého násypu a mostním objektem o délce 538 metrů
překonává levotočivým obloukem údolí Chomutovky. Z tohoto
údolí stoupá až osm metrů hlubokým zářezem a pravotočivým
obloukem se napojuje na stávající silnici I/27.
Ani po realizaci projektu nezůstane obec odříznuta od světa
a nebude ohrožena její dopravní obslužnost nebo autobusová
doprava. S novým obchvatem spojují obec dvě úrovňové
křižovatky. Vyřešením nevhodného výškového a půdorysného
vedení v prostoru obce a údolí Chomutovky byla také zvýšena
bezpečnost a plynulost na významné páteřní komunikaci
spojující Ústecký a Plzeňský kraj. Nejvýznamnějším objektem
celé stavby je 538 m dlouhá mostní konstrukce, převádějící
přeložku silnice přes široké a hluboké údolí říčky Chomutovky.
Konstrukce mostu je z hlediska délek jednotlivých polí
navržena jako symetrická podle osy hlavního pole. Rozpětí
hlavního pole je 120 metrů, přilehlá pole pak mají délku 90
metrů.

The main purpose of the bypass and bridging of Chomutovka
River near the village of Velemyšleves was to reduce the
traffic load in the village and improve the environment and
driving parameters on the I/27 road. The bypass not only
moved the traffic outside the village but also connected it
with an intersection with the D7 highway on the Prague –
Chomutov route. The transport building directly followed up
to the already built “R7 Vysočany, MÚK”. The bypass provided
the connection of transit traffic to the strategic and one of
the largest industrial zones in the Czech Republic, Triangle,
which plays a significant role in employment in the Northwest
region. The total length of the adjustment reached 2,623
meters of communication. The route veers from the existing
I/27 road by a right-handed arc, continues into a twelve-meter
high embankment and a 538-meter long bridge spans the
Chomutovka valley with a left-handed arch. From this valley, it
rises up to eight meters deep cut and connects, by the righthanded arch, to the existing I/27 road.
Even after the implementation of the project, the municipality
will not be cut off from the world and its transportation service
or its bus transport should not be jeopardized. With the new
bypass, the village connects two level crossroads. By resolving
inappropriate elevation and a ground plan in the area of the
village and Chomutovka Valley, the safety and smoothness of
the traffic on the significant transport artery between the Ústí
nad Labem and Pilsen regions were also increased. The most
important object of the entire construction is the 538 m long
bridge construction that extends the road over the broad and
deep valley of the Chomutovka River. The construction of the
bridge is designed in terms of the lengths of the individual
fields as symmetrical according to the axis of the main field.
The main field span is 120 meters, the adjacent fields are 90
meters long.

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění
řeky Chomutovky
I/27 Velemyšleves - Ring Road and Bridge
over Chomutovka river
CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
THE STATE FUND FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE AWARD
Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
State fund for transport infrastructure director

Tato stavba byla námi vybrána z přihlášeného počtu zaslaných přihlášek soutěže Stavba
roku 2017 ze seznamu dopravních staveb, protože se jedná o velice kvalitní silniční
stavbu, jak vlastním návrhem projektového řešení, tak i technickým provedením
v mimořádně krátké realizační době 19 měsíců ve složitých geologických podmínkách
v údolí řeky Chomutovky. Stavba má i velký význam z hlediska napojení na dopravní
síť severozápadních Čech s přímou vazbou na MUK Vysočany ležící dnes na významné
dálnici č. 7 u jedné z největších průmyslových zón ČR. Vlastní stavbou bylo podstatně
zlepšeno životní prostředí nejen v obci Vysočany, ale i v okolním území a také byly
zásadně zkvalitněny provozní a technické parametry předmětné komunikace I/27.
Pro lepší bezpečnost silničního provozu byly v daném území také projektem navrženy a
v rámci stavby realizovány nové stoupací pruhy odpovídající i technickým parametrům
o délce větší jak 2,6 km. Realizací této akce dochází jak k naplnění cílů „Schválené
koncepce rozvoje dopravy vládou ČR„ tak i ke zkvalitňování silniční sítě ČR jako celku.
Jedná se opravdu o velice pěkně navrženou a realizovanou dopravní stavbu zasazenou do
geologicky svážného území.
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In order to improve road safety, the project also included design and construction of new
climbing lanes within the respective areas, corresponding to technical parameters with
a length of more than 2.6 kilometres. By realization of this construction, the objectives of
“Approved Concept of Development of Transport by the Government of the Czech Republic”
has been fulfilled and the quality of the road network in the Czech Republic as a whole has
been improved. It is a very nicely designed and implemented transport structure set in a
geologically sensitive territory.

SITUACE km -0,024 - 0,950
N

This construction has been selected from Stavba roku 2017’s Transportation’s
constructions list due to it’s quality road construction not only at the proposal stage, but
also the technical execution with the extremely short implementation of 19 months and
in the complicated geological conditions of the Chomutovka River Valley. The construction
is of great importance from the perspective of the connection to the transport network of
northwest Bohemia. The construction also has a direct link to MUK Vysočany now located
on the highway no. 7 close to one of the largest industrial zones in the Czech Republic. The
construction itself substantially improved the environment not only in the Vysočany village
but also in the surrounding areas and the operational and technical parameters of the I/27
road have also been improved.
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Rekonstrukce a dostavba areálu Obecní dvůr v Praze
Obecní dvůr Area Reconstruction and Completion in Prague
2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

Výstavba administrativní budovy KŘ České Budějovice
Construction of the Administration Headquarters Building
in České Budějovice
2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

Autor | Author

Ricardo Bofill, Marek Tichý, Pavla Brůžová, Markéta Štěpánková

Autor | Author

Tomáš Veselý

Projektant | Designer

RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, TaK Architects s.r.o.

Projektant | Designer

BREAK POINT s.r.o.

Investor | Investor

Dvůr Josefov, s.r.o.

Investor | Investor

Lesy České republiky s.p.

Dodavatel | Contractor

VCES a.s.

Dodavatel | Contractor

Edikt a.s.

Přihlašovatel | Entered by

TaK Architects s.r.o.

Doba výstavby | Construction period

10/2013 - 4/2015

Doba výstavby | Construction period

5/2014 - 1/2016

Cena | Price

26 500 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

2 771 m

Obestavěný prostor | Enclosed volume

4 000 m3

Zastavěná plocha | Built up area

1 423 m2

Zastavěná plocha | Built up area

421m2

3
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Campus rezidenční areál II - LIVE UP v Brně
Campus Residential Area II - LIVE UP in Brno
2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20 v Praze
General Reconstruction of Tržiště 20 Complex in Prague
2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

Autor | Author

AiD team a.s., A PLUS a.s.

Autor | Author

ARIPROS s.r.o.

Investor | Investor

CAMPUS RESIDENTAL AREA II, a.s

Investor | Investor

Akademie múzických umění v Praze

Dodavatel | Contractor

AiD team a.s., IMOS Brno, a.s.

Dodavatel | Contractor

Dereza s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

AiD team a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Akademie múzických umění v Praze

Doba výstavby | Construction period

9/2014 - 6/2017

Doba výstavby | Construction period

10/2015 - 12/2016

Cena | Price

354 000 000 Kč

Cena | Price

48 589 310 Kč

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Obestavěný prostor | Enclosed volume

3 846 m3

Obestavěný prostor | Enclosed volume

60 958 m3

Zastavěná plocha | Built up area

719 m2

Zastavěná plocha | Built up area

3 519 m

2
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Dock in Two v Praze
Dock in Two in Prague
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2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

4BLOK v Praze
4BLOK in Prague
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2. KOLO SOUTĚŽE
2nd ROUND

Autor | Author

Jan Schindler, Schindler Seko architekti s.r.o.

Autor | Author

David Chmelař, Vojtěch Nerodost, Jiří Hnízdil, Radek Davídek, Václav Zídka

Investor | Investor

CRESTYL real estate s.r.o.

Projektant | Designer

Building s.r.o.

Dodavatel | Contractor

GEMO Olomouc s.r.o.

Investor | Investor

CRESTYL real estate s.r.o.

Přihlašovatel | Entered by

CRESTYL real estate s.r.o., Schindler Seko architekti s.r.o.

Dodavatel | Contractor

VCES a.s.

Doba výstavby | Construction period

12/2015 - 5/2017

Přihlašovatel | Entered by

CRESTYL real estate s.r.o.

Cena | Price

260 000 000 Kč

Doba výstavby | Construction period

12/2015 - 5/2017

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Cena | Price

446 000 000 Kč

Obestavěný prostor | Enclosed volume

32 000 m3

Energetický štítek | Energy efficiency rating

B

Zastavěná plocha | Built up area

2 200 m

Obestavěný prostor | Enclosed volume

96 914 m3

Zastavěná plocha | Built up area

4 367 m2

2
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OTHER ENTERED CONSTRUCTIONS

OSTATNÍ PŘIHLÁŠENÉ STAVBY
OTHER ENTERED CONSTRUCTIONS

VILADOMY NA VACKOVĚ
Na Vackově Appartment Houses in Prague

Rezidence U Kapličky
U Kapličky Residence in České Budějovice

Autor | Author				
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Autor | Author				
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Schindler Seko architekti s.r.o.
Metrostav Vackov a.s.
Metrostav a.s.
Metrostav a.s.
3/2015 - 3/2017

BYTOVÝ SOUBOR NA VACKOVĚ
Na Vackově Residence Complex in Prague

Termální park Velké Losiny
Velké Losiny Thermal Park

Autor | Author				
Projektant | Designer 			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Autor | Author				
Projektant | Designer 			
Investor | Investor				
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

MS Architekti
VPÚ Deco Praha a.s.
Na Vackově s.r.o.
Metrostav a.s.
Metrostav a.s.
5/2014 - 3/2017

A+U DESIGN, spol. s r.o.
Rezidence U Kapličky s.r.o.
Hinton a.s.
Hinton a.s.
5/2015 - 1/2017

Martin Plachý, Michal Sedlář
Atelier Secco s.r.o.
Lázně Velké Losiny
Atelier Secco s.r.o.
1/2014 - 1/2016

ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích
Juventa Kindergarten and Primary School in Milovice

Rezidence Waltrovka - 1. etapa
Waltrovka Residence in Prague, 1st phase

Autor | Author				
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Projektant | Designer			
Petr Kolář, Aleš Lapka, Pavel Čermák,
					Ondřej Chybík, Martin Rudiš, Michal Krištof			
Investor | Investor				
Penta Investments s.r.o., Rezidence Waltrovka ALFA s.r.o.
Dodavatel | Contractor			
K4 a.s.
Přihlašovatel | Entered by			
Penta Investments s.r.o., Rezidence Waltrovka ALFA s.r.o.
Doba výstavby | Construction period		
1/2014 - 3/2017

Petr Horák, Arch. Design project a.s.
Město Milovice
STRABAG a.s.
Město Milovice
1/2012 - 1/2016

Classic 7 Business park - budova “M” v Praze
Classic 7 Business Park - M Building in Prague

Rezidence u Dvou Sov v Praze
U Dvou Sov Residence in Prague
Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Karel Trachta
Ofstone s.r.o.
Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Sapros s.r.o.
Pražská správa nemovitostí s.r.o.
1/2016 - 4/2017

Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

CMC Architects a.s.
AFI Europe Czech Republic s.r.o.
Imos Brno a.s.
AFI Europe Czech Republic s.r.o.
1/2015 - 5/2016

Rezidence U sv. Václava v Praze
U Sv. Václava Residence in Prague

Aupark Shopping Center v Hradci Králové
Aupark Shopping Center in Hradec Králové

Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Karel Poucha, Petr Drexler, Štěpán Mančík
Štěpán Mančík
Pražská správa nemovitostí s.r.o.
Rekos S+D
Pražská správa nemovitostí s.r.o.
01/2016 - 01/2017

OBERMEYER HELIKA a.s.
Aupark Hradec Králové a.s.
HB Reavis Group CZ s.r.o.
HB Reavis Group CZ s.r.o.
10/2014 - 10/2016
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OSTATNÍ PŘIHLÁŠENÉ STAVBY
OTHER ENTERED CONSTRUCTIONS

OSTATNÍ PŘIHLÁŠENÉ STAVBY
OTHER ENTERED CONSTRUCTIONS

Přístavba a rekonstrukce budovy Slezské univerzity v Opavě
Reconstruction and Extension of the Silesian University Building in Opava

Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA v Pardubicích
ERA’s New Administrative and Development Center in Pardubice

Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Marek Danyš, Luděk Wolek
OSA projekt s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
SYNER, s.r.o.
SYNER, s.r.o.
1/2014 - 7/2016

Malá kancelářská budova BROKER VISION
BROKER VISION Small Administrative Building in Teplice
Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Jan Drahozal, Petra Jiráková
Alena Kůrková
BROKER VISION s.r.o.
GKR STAVBY s.r.o.
BROKER VISION s.r.o.
1/2015 - 1/2016

Jiří Bíza, Ondřej Hilský, Pavel Táborský
BHT architekti s.r.o., AED project, a.s.
ERA a.s.
Chládek a Tintěra a.s.
Chládek a Tintěra a.s.
12/2014 - 8/2015

ANTRACIT HOUSE v Ostravě
ANTRACIT HOUSE in Ostrava
Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Pavel Obroučka
Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.
ANTRACIT PROPERTY s.r.o.
HSF System a.s.
HSF System a.s.
6/2015 - 2/2016

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc
Railway Station Reconstruction in Olomouc

Vila Nová Koulka v Praze
Nová Koulka Residence in Prague

Projektant | Designer 			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Autor | Author				
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
OHL ŽS a.s., ALPINE BAU CZ s.r.o.
OHL ŽS a.s.
9/2013 - 2/2017

Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy
Construction Works and Reconstruction of the High-rise Building in Měšice
by Prague
Autor | Author				
Albert Pražák, Martin Vomastek, Jiří Bardoděj,
					Jan Vojtěch, Radek Bačovský
Projektant | Designer			
LABOR13 s.r.o.
Investor | Investor				
Q Park Měšice s.r.o.
Dodavatel | Contractor			
CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel | Entered by			
CL-EVANS s.r.o.
Doba výstavby | Construction period		
3/2016 - 8/2016		

Kadaň - Studentské náměstí
Studentské náměstí in Kadaň
Autor | Author 				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Milan Kopeček
SD Bohemia group a.s.
SD Engineering s.r.o.
SD Bohemia group a.s.
1/2014 - 6/2016

CENTRAL JABLONEC
CENTRAL JABLONEC in Jablonec nad Nisou
Autor | Author				
Projektant | Designer			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Chapman Taylor, David Lédl
Arch. Design s.r.o.
CRESTYL real estate s.r.o.
GEMO Olomouc s.r.o.
CRESTYL real estate s.r.o.
6/2015 - 3/2017

DOCK River Watch 2
DOCK River Watch 2 in Prague
David Šmíd
Inplan CZ s.r.o.
Město Kadaň
FRK s.r.o.
Město Kadaň
11/2015 - 8/2016

Autor | Author				
Projektant | Designer 			
Investor | Investor				
Dodavatel | Contractor			
Přihlašovatel | Entered by			
Doba výstavby | Construction period		

Ian Bryan Architects s.r.o.
Ian Bryan Architects s.r.o.
CRESTYL real estate s.r.o.
GEMO Olomouc s.r.o.
CRESTYL real estate s.r.o.
5/2015 - 3/2017
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VD Želiezovce v Levicích, Slovensko
Želiezovce Dam in Levice, Slovakia
TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017 ABROAD

130

VD Želiezovce v Levicích, Slovensko
Želiezovce Dam in Levice, Slovakia
TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
CONSTRUCTION OF THE YEAR 2017 ABROAD

Projektant | Designer

Vodotika, a.s.

Investor | Investor

MVE Želiezovce s.r.o.

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Metrostav a.s.

Doba výstavby | Construction period

7/2014 - 8/2016

Cena | Price

209 379 176 Kč bez DPH

Posláním nového vodního díla na toku Hron je maximální
využití hydroenergetického potenciálu pro výrobu elektřiny.
Z tohoto důvodu stavbaři přistoupili ke stavebnímu řešení,
které sice zvýraznilo technický účel stavby, ale zároveň
vytvořilo urbanistický prvek změkčující tvrdost přilehlých
objektů. Prim sehrály moderní materiály, zejména
železobetonové konstrukce, které jsou ale plynule napojené
na přírodní materiály. Základní železobetonové konstrukce
jsou pojaté jako pohledové betony, doplněné přírodním
kamenem nebo vegetačním pokryvem.
Technicky byla výstavba řešena takzvaně na suchu
v zatěsněné jímce, kde byly použity jílocementové těsnící
stěny. Následně došlo k prokopání a narovnání toku Hronu.
Z architektonického i stavebního hlediska bylo potřeba
vyřešit některé zapeklité úkoly. Například komplikované
železobetonové konstrukce vyžadovaly na každý záběr
samostatný výkres a návrh bednění. Úsilí a um byly za potřebí
i při použití architektonických prvků na vrchní stavbě vodní
elektrárny. Konstrukčně zajímavé je také řešení rybího
přechodu.
Dodejme, že v profilu Hronu byl vybudován vzdouvací jez,
který vytvořil potřebný spád pro výrobu elektřiny. Provedení
hydroenergetického stupně zabezpečuje dostatečnou hloubku
vody nad i pod vodním dílem a trvale upravuje hladinu
podzemní vody. Stavba má vlastní přístupovou komunikaci,
která je napojena přes stávající polní a lesní cesty na existující
dopravní systém.

The main purpose of the new water work on the Hron River
is to maximize the hydro energetic potential for power
generation. For this reason, the builders approached the
building solution, which highlighted the technical purpose
of the construction, but at the same time created an urban
element softening the hardness of the adjacent objects. Mainly
modern materials, especially reinforced concrete structures,
have been used, but they are continuously connected to natural
materials. Basic reinforced concrete structures are conceived
as visible concrete supplemented with natural stone or
vegetation cover.
Technically, the construction was made so-called ‘dry
in a sealed pit’, where clay-cement sealing walls were
used. Subsequently, the Hron stream was excavated and
straightened. From the architectural and construction point
of view, some tidy tasks had to be solved. For instance,
complicated reinforced concrete structures required separate
drawing and formwork for each shot. Efforts and abilities were
also needed while using architectural elements at the top of
the hydroelectric power plant. Structurally interesting is also
the fish passage solution.
Let us add that in the profile of Hron, was built a floating
barrage that created the necessary gradient for the production
of electricity. The execution of the hydro-energetic stage
ensures sufficient depth of water above and below the water
body and permanently adjusts the groundwater level. The
building has its own access road, which is connected to the
existing field and forest roads to the existing transportation
system.
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VD Želiezovce v Levicích, Slovensko
Želiezovce Dam in Levice, Slovakia
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Titul Zahraniční stavba roku 2017 je
udělen za vytvoření velmi působivého
vodohospodářského a neritického díla,
s vysokou výtvarnou úrovní provedení
železobetonových konstrukcí se zřetelem
k začlenění do krajiny.
The Construction of the Year Abroad 2017 title
has been awarded to highlight the creation of
a very impressive neritic water management
plant with a view to its integration into
the landscape and its artistic execution of
reinforced concrete structures.

134

Warsaw Spire, Varšava, Polsko
Warsaw Spire, Poland
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Warsaw Spire, Varšava, Polsko
Warsaw Spire, Poland
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Autor | Author

John Eyers, Jaspers-Eyers architects

Projektant | Designer

Gilles Bollens

Investor | Investor

Ghelamco Poland

Dodavatel | Contractor

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Přihlašovatel | Entered by

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Doba výstavby | Construction period

1/2012 - 6/2016

Cena | Price

5 300 000 000 Kč

Zastavěná plocha | Built up area

109 000 m2

Záměrem architektů z belgické architektonické kanceláře
bylo navrhnout budovu, která Varšavu nezbaví veřejného
prostoru, ale naopak ho vytvoří. Vznikl tak urbanistický
komplex administrativních budov Warsaw Spire s druhou
nevyšší věží v Polsku, s veřejným parkem i místem pro
kulturu. Komplex tří administrativních budov je nápadný na
první pohled. Dominantní je 49patrová věž vysoká 180 metrů,
která symbolizuje rostoucí ekonomiku. Dvě další budovy
s půlkruhovým půdorysem měří 55 metrů. Na střeše hlavní
budovy stavbaři instalovali dva dekorativní čtyřicetimetrové
sloupy, takže stavba dosahuje celkové výšky 220 metrů. Je
tak druhou nejvyšší budovou v Polsku. Se svými 237 metry jí
trumfne jen varšavský Palác kultury a vědy vystavěný v době
socialismu. Jedno prvenství ale Warsaw Spire přece jen drží –
je největším kancelářským komplexem ve Varšavě.
Výjimečnost stavby dotváří skleněná fasáda. Zúžení hlavní
věže propůjčuje budově štíhlou siluetu. Směrem k obloze se
fasáda rozšiřuje a velkoryse přesahuje přes jádro budovy.
Na skleněnou fasádu bylo použité extra čiré sklo s nízkým
obsahem železa a s vysokou světelnou prostupností, které je
maximálně neutrální. Tento materiál byl v Polsku využit vůbec
poprvé. Tepelně izolační skla s povlakem s protisluneční
ochranou v bezpečnostním vrstveném provedení, zajišťují
uživatelům tepelný komfort a snižují energetické nároky
na vytápění a klimatizaci. Ekologický přístup se prolíná
celým projektem, který byl navržený s požadavky certifikátu
BREEAM. Podlaží získala elipsovitý půdorys a jeho rozměry se
v patrech mění. V komplexu našel zázemí bezpočet restaurací,
kaváren, obchodů a firem. Moderní pasáže poskytují prostory
pro pořádání výstav, koncertů a různých jiných akcí pro
obyvatele Varšavy. Urbanistické řešení projektu umožnilo
vytvořit také prostor veřejného parku. Nedávno byla Warsaw
Spire oceněna jako nejlepší světová administrativní budova
roku 2017.

The aim of the Architects from the Belgian architect’s office
was to design a building that does not dispose Warsaw of
public space, but instead, creates it. It resulted in the urban
complex of the Warsaw Spire administrative buildings with
the second highest tower in Poland and with a public park
and a place for culture. The complex of three administrative
buildings is striking at first glance. It is dominated by a
49-floor tower, which stands at a height of 180 and symbolizes
a growing economy. Two other buildings with a semi-circular
ground plan are 55 meters tall. On the roof of the main
building, the builders installed two decorative four-meter
columns, making the building’s total height 220 meters and the
second tallest building in Poland. Standing at 237 meters, only
the Warsaw Palace of Culture and Science, built during the era
of socialism, is taller. Although not the tallest building, the
Warsaw Spire is the largest office complex in Warsaw.
The exceptionality of the building is completed by the glass
facade. The narrow constriction of the main tower lends the
building a slender silhouette. Towards the sky, the facade
expands and generously extends over the core of the building.
The most neutral extra-clear glass with low iron content and
high light transmission was used on the glass facade. This is
the first time this material has been used in Poland. Thermal
insulating glass with a sun protection coating in a safety
laminate design provides users with thermal comfort and
reduces energy demands for heating and air conditioning. The
ecological approach blends with the whole project that has
been designed within the BREEAM certificate requirements.
The floor has an elliptical ground plan and its dimensions are
changing in the floors. Numerous restaurants, cafes, shops
and businesses have found their base here. Modern passages
provide venues for exhibitions, concerts and various other
events for the inhabitants of Warsaw. The urban design of the
project has also made it possible to create public park space.
Recently, the Warsaw Spire was awarded the World’s Best
Administrative Building in 2017.
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Warsaw Spire, Varšava, Polsko
Warsaw Spire, Poland
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Titul Zahraniční stavba roku 2017 je udělen za
vytvoření souboru výškových objektů s novým
řešením městského prostoru se zřetelem
k velkorysosti použití extra čirého skla
s dokonale tepelně izolačním povlakem.
The Construction of the Year Abroad 2017
title has been awarded for the creation of a
high-rise complex within a new urban space
solution as well as a generous use of extra
clear glass with a perfect thermal insulation
coating.
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Stavba obchvatu Pawlowice, Polsko
Construction of the By-pass in Pawlowice, Poland
NOMINACE NA TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
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Stavba obchvatu Pawlowice, Polsko
Construction of the By-pass in Pawlowice, Poland
NOMINACE NA TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION

Projektant | Designer

Sweco Consulting Sp. z o.o.

Investor | Investor

ZARAD DRÓG WOJEVODSKICH W KATOWICACH

Dodavatel | Contractor

M-SILNICE a.s.

Přihlašovatel | Entered by

M-SILNICE a.s.

Doba výstavby | Construction period

12/2014 - 10/2016

Cena | Price

462 876 624 Kč

Stavba obchvatu u polských Pawlowic byla složitá kvůli
nestabilnímu terénu, protože území je poddolované.
Náročného úkolu se ujala česká společnost, která stavbu
zdárně dokončila. Výzvou byl vysoký stupeň složitosti projektu,
který s sebou nesl řadu obtíží a problémů. Terén, na kterém
byl obchvat staven, byl nestabilní v důsledku poddolování
území. To vedlo stavební firmu k nutnosti zesílení základů,
mimo jiné štěrkovými piloty. Zároveň bylo nutné rozdělit práce
na etapy a striktně dodržovat harmonogram přizpůsobený
organizaci silničního provozu. Stavba totiž zasáhla státní,
krajské i okresní silnice v jižní části Slezského kraje.
Projekt byl rozdělen na jednotlivé úkoly. Náklady na celou
stavbu, která spojuje aglomerace západní a východní části
Slezského kraje, byly 462 876 624 korun, z toho 293 251 928
korun bylo získáno z evropských dotací. Stavba byla, i přes
svou náročnost, díky dobré spolupráci investora, inženýra
projektu, zhotovitele a vedení obce, dokončena včas. Během
realizace se také povedlo minimalizovat obtíže v silničním
provozu.

The construction of the bypass near Pawlowice in Poland
was complicated due to the unstable terrain because the
area is undermined. This challenging task was undertaken
by the Czech company, which successfully completed the
construction. The challenge was the high degree of complexity
of the project, which included a number of difficulties and
problems. The terrain on which the bypass was built, had been
unstable due to the undermining of the area. This required the
construction company to reinforce the foundations, including
gravel piles. At the same time, it was necessary to segment
the work and adhere to a strict schedule adapted to the
organization of road traffic. The construction affected state,
county and county roads in the southern part of the Silesian
Region.
The project was divided into individual tasks. The cost of the
entire construction linking the agglomerations of the western
and eastern parts of the Silesian Region was CZK 462.876.624,
of which CZK 293,251,928 was obtained from European
subsidies. Despite its complexity, the construction was
completed on time due to the good cooperation of the investor,
project engineer, contractor and management of the
municipality. The difficulties in road traffic were minimalize
during the implementation.
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Stavba obchvatu Pawlowice, Polsko
Construction of the By-pass in Pawlowice, Poland
NOMINACE NA TITUL ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2017
NOMINATED CONSTRUCTION
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2. KOLO SOUTĚŽE
2ND ROUND

Rekonstrukce Objektu “H” - Vědecko-vzdělávací objekt Filozofické fakulty UPJŠ v Košicích
Reconstruction of H Building - Scientific and Educational Building of Philosophical Fakulty
UPJŠ in Košice, Slovakia
Autor | Author

Ing. Ladislav Hanuliak

Projektant | Designer

HALA projekt s.r.o.

Investor | Investor

Univerzita Pavla Jozefa Šafaříka v Košiciach

Dodavatel | Contractor

Metrostav a.s.

Přihlašovatel | Entered by

Metrostav a.s.

Doba výstavby | Construction period

4/2014 - 6/2016

Cena | Price

66 393 577 Kč

URBAN DEVELOPMENT PROJECT
OF THE YEAR 2017

Haus Merkur I v Drážďanech, Německo
Merkur Haus I in Dresden, Germany
Autor | Author

Ulrich Schönfeld

Projektant | Designer

Björn Griemberg, IPROconsult GmbH

Investor | Investor

Baywobau CTR & Co. Wallstrasse I.

Dodavatel | Contractor

PSJ a.s.

Přihlašovatel | Entered by

PSJ a.s.

Doba výstavby | Construction period

1/2015 - 2/2017

Cena | Price

291 500 000 Kč

VYPISOVATELÉ

ÚVODEM
FOREWORD
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Jan Fibiger
prezident SIA ČR – Rady výstavby, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku
President of SIA ČR, chairman of the board of the Architecture and Building Foundation and chairman of the board of the
Construction of the Year competition

Srovnání počtu přihlášených do soutěže Stavba roku s počtem přihlášených do Urbanistického projektu
roku nevyznívá pro urbanismus příznivě. Možná je to dáno skutečností, že v případě staveb dosahujeme
hmatatelných výsledků, které lze hodnotit v kontextu prostředí, ve vztahu k ostatním stavbám. Můžeme
ocenit efektní fasádu, nápadité detaily, někdy i promyšlenou konstrukci, měli bychom se zamyslet nad
dopady stavby na prostředí a její ekonomickou efektivitou při výstavbě, ale zejména v průběhu celého
životního cyklu.
Nic z toho nelze hodnotit u urbanistických projektů, které dávají budoucí výstavbě rámec, sami o sobě
se však do prostředí našich měst, vesnic a krajiny přímo nepropisují. Kvalitu řešení jsme schopni
zhodnotit velmi obtížně, mnohdy se ukáže až s odstupem mnoha let či spíše generací. Dnešní územní
plány mnohdy nejsou ani krásné na pohled, jelikož se mnoho energie věnuje jejich přesné právní
formulaci a ještě více odůvodňování navrženého řešení, které musí obstát před soudem. Hledání
harmonického prostředí je tak utlačováno hledáním neprůstřelnosti při soudním přezkumu. Jako
urbanisté tedy v soutěži o krásu díla nevyhráváme. Vydání plánu je často možno dosáhnout jen za
cenu „bezkonfliktního“ návrhu, který v průběhu projednání a zejména následných změn ztrácí původní
urbanistickou koncepci.
Dalším důvodem pro malý počet přihlášených urbanistických projektů může být obava veřejné správy
z nařčení, že náklady na propagaci díla pořízeného z veřejných prostředků nebudou označeny jako
účelně vynaložené. Naopak soukromí investoři se kvalitními výsledky své práce pochlubit nestydí.
Právě proto si vážíme obou v přehlídce posuzovaných prací, které representují dvě odlišné úrovně naší
práce: územní plán velkého města a zastavovací plán obytného souboru.

The comparison of the number of participants in the Construction of the Year competition with the
number of entries to the Urbanist Project of the Year does not favour the urbanism. Perhaps, thisit is
due to the fact that in the case of buildings, we achieve tangible results, that can be evaluated in the
context of the environment in relation to other buildings. We can appreciate the spectacular facade,
imaginative details, sometimes the thoughtful design. However ,,we should also think about the impact
of the construction on the environment and its economic efficiency during construction,, but especially
during its entire life cycle.
None of the above-mentioned could be evaluated for the urban projects that would give the future
construction its framework, but itself can not directly penetrate the environment of our cities, villages
and landscapes. It is hard for us to evaluate the quality of the solution, many times it is realized after
many years, or even a few generations later. Today’s land use plans are often not beautiful, as much
energy is devoted to their precious legal formulation and even more to the justification of the proposed
solution, which should then stand before the court. The search of the harmonious environment is thus,
oppressed by the search for the bulletproof solution in judicial review. As urban planners, we do not win
beauty contests with our work. The release of the plan can often be achieved only at the cost of conflictfree proposal that, in the course of the discussion and, in particular, the subsequent changes, which
then loses the original urban concept.
Another reason behind the smaller number of urban project applications may be due to the public
administration’s fear of accusation that the cost of publicizing the public works will not be labelled
expeditiously spent. On the contrary, private investors have a delight in the quality of their work.
That is why, we appreciate both of them in the show of reviewed work, which represents two different
levels of our work: the urban plan of a big city and the residential plan of a residential complex.
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Územní plán Plzně
Master Plan of Pilsen
TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
THE TITLE OF URBAN DEVELOPMENT PROJECT OF THE YEAR 2017

Územní plán Plzně
Master Plan of Pilsen
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TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
THE TITLE OF URBAN DEVELOPMENT PROJECT OF THE YEAR 2017
Pořizovatel | Commissioned by

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně

Zpracovatel | Processed by

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Autoři | Author

Irena Králová, Irena Langová, Petr Raška, Josef Čihák, Pavlína Valentová, Jitka Hánová

Stupeň dokumentace | Level of documentation

Územní plán

Přihlašovatel | Entered by

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Rozloha | Area

137,65 km2

Nový územní plán Plzně, 4. největšího města v ČR, vychází
z dobré znalosti stávajícího stavu celého území, ze Zásad
územního rozvoje kraje, a klade důraz na kompaktní město,
jeho regulaci a rozvoj. Stanovuje podmínky pro veřejná
prostranství, prostorovou regulaci a výškové hladiny. Vytváří
předpoklad pro ochranu kulturních a stavebních památek
i krajiny a jejích přírodních hodnot. Stanovuje koncepci
dopravní i technické infrastruktury potřebnou pro 15-ti letý
rozvoj území v souladu s Programem rozvoje města. Pro
novou definici urbanistické struktury zavádí pojem „lokalita“,
ve kterých definuje prostorové měřítko, výškové členění,
kompozici, veřejné prostranství a podmínky dalšího rozvoje.
Společným cílem je zabránit dalšímu nekontrolovatelnému
rozpadu města do okolní krajiny. Územní plán byl zadán,
zpracován, projednán a schválen za období od března 2012
do října 2016. V tomto čase byly využity různé nástroje
participace veřejnosti, spolupráce s představiteli města a
do přípravy návrhu byla zapojena i Západočeská univerzita a
její studenti. Územní plán byl zpracován s využitím softwaru
ArcGis Desktop.

The new ‘Spatial Plan’ of Pilsen, the fourth largest city in the
Czech Republic, is based on a good knowledge of the current
state of the whole territory, ion the Regional Development
Principles of the Region. This and emphasises the concept
of the compact city, its regulation and development. It also,
specifies the conditions for public spaces, spatial regulations
and height levels. It creates a prerequisite for the protection
of cultural and construction monuments and the surrounding
landscape and also its natural value. It also, defines the
concept of transport and technical infrastructure that is
needed for the 15 years of development in accordance with
the City Development Program. It introduces a new concept
of „locality“ for a new definition of urban structure, in which
it defines the spatial scale, height distribution, composition,
public space and conditions for further development. The
common goal is to prevent the further uncontrollable
disintegration of the city into the surrounding countryside. The
new ‘Spatial Plan’Spatial Plan was commissioned, prepared,
discussed and approved in the period from March 2012 to
October 2016. At that time, various public participation tools
or cooperation with the city representatives has been used,
and West Bohemia University and its students were involved
in the preparation of the proposal. The ‘Spatial Plan’ has been
developed using ArcGis Desktop Software.

154

Územní plán Plzně
Master Plan of Pilsen
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Cena se uděluje za kompletní zpracování územního plánu 4.
nevětšího města Česká republiky včetně jeho schválení a uvedení do
užívání za období čtyř let.
Oceněn je inovativní přístup řešení „lokalit“ s respektem všech
stávajících hodnot území i známých koncepčních záměrů do území
kladených. Vyzdvihujeme péči o obraz města, jeho charakter
i kompozici, která je doložena ve výkresu urbanistické koncepce.
Územní plán má předpoklad se stát vhodným a využitelným
nástrojem řízení územního rozvoje i regulace dílčích projektů
s perspektivou návrhového období na příštích15 let. Věříme, že
budoucí změny nebudou narušovat stanovenou koncepci, která
zakládá předpoklad pro dobře čitelné a uspořádané město.
The award has been awarded for the complete elaboration of the
‘Spatial Plan’ of the fourth largest city in the Czech Republic, including
its approval and use for a period of four years. It has an innovative
approach to the ‘Location’ with respect to all existing land values and
well-known conceptual intentions into the territory. We emphasize
the care for the image of the city, its character and its composition,
documents in the urban concept. The ‘Spatial Plan’ is expected
to become an appropriate and useful tool for spatial development
management and for the regulation of sub-projects with a perspective
of a design period for the next 15 years. We believe that future changes
will not interfere with the established concept that underpins a wellreadable and organized city.
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Obytný soubor Sun City Stodůlky – jih v Praze
Sun City Residential Complex - Stodůlky - South in Prague
NOMINACE NA TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
NOMINATED PROJECT

Zadavatel | Commissioned by

Arsenal –Europe s.r.o.

Zpracovatel | Processed by

Casua spol. s r.o.

Autoři | Author

Oleg Haman, Petr Housa, Michal Rydlo

Stupeň dokumentace | Level of documentation

Projekt pro územní rozhodnutí

Přihlašovatel | Entered by

Casua spol. s r.o.

Rozloha | Area

7.4 ha

Obytný soubor pro 284 bytů a 10 rodinných domů s celkem
409 parkovacími místy je navrhován jako přechod mezi
zástavbu Jihozápadního města a historickou obcí Řeporyje.
Je umístěn do mělkého terénního amfiteátru, pozůstatku
po někdejším lomu na cihlářskou hlínu s přímou vazbou na
skanzen Řepora a přilehlou zeleň. Je typickým příkladem
doplňování zástavby ve vazbě na v minulosti budovaná
paneláková sídliště. Zástavba obytných domů vytváří centrální
náměstí a sít veřejných prostorů. Obytný soubor využívá
vybavení v sousedních územích i blízkost stanice metra.
Navržený koncept respektuje podmínky platného územního
plánu sídelního útvaru hl. m Prahy i zásady připravovaného
Metropolitního plánu. Dokumentace je zpracována s pomocí
3D BIM softwaru a je doplněna rozsáhlým souborem
vizualizací umožňující snadnou představu celého konceptu i
všech jeho veřejných prostorů.

Residential complex of 284 apartments, 10 family houses
and with a total of 409 parking spaces is proposed to provide
a crossing between the Southwest City and the historic town
of Řeporyje. It is located in a shallow terrain amphitheatre,
a remnant of the former quarry brick, with a direct link to
the Řepora open-air museum and adjacent greenery. It is a
typical example of a refurbishment of a building in connection
with the previously build blocks of flats. The construction of
residential houses creates a central square and a network of
public spaces. The residential complex uses facilities in the
neighbouring areas and also in the vicinity of the metro station.
The proposed concept respects the conditions of the valid
‘Spatial Plan’ of Prague and the principles of the prepared
‘Metropolitan Plan’. The documentation was created using
3D BIM software and is complemented by an extensive set
of visualisation, which makes it easy to imagine the entire
concept with all of its public spaces.
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Sun City Residential Complex - Stodůlky - South in Prague

SCHEMA DOPRAVY
hlavní ulice

NOMINACE NA TITUL URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017
NOMINATED PROJECT

obslužná komunikace
zastávka veřejné dopravy
vjezdy do objektů
cyklotrasa
parkování - podzemní
parkování - na terénu

Cena je udělena za komplexní návrh obytného souboru
s velkoryse dimenzovaným prostorem páteřní ulice a za
progresivní a ilustrativní moderní přístup k zpracování
dokumentace již v úrovni urbanistického konceptu systémem
BIM. Je potěšitelné, že i do urbanistické praxe začínají pronikat
technologie, které usnadní koordinaci přípravy území a následně
i jednotlivých staveb.

SCHEMA VEŘEJNÉHO PROSTORU

privátní zeleň

pěší osy a kooridory

veřejná zeleň

ulice převážně dopravní
ulice zklidněné
ulice obslužné
pobytové plochy

The award has been awarded for a complex design of a residential
complex with a generous dimension of the backbone street. Also
a progressive and illustrative modern approach to document
processing at the level of the urban concept by the BIM system
has been applied. It is gratifying, that technologies are already
being introduced into urban planning, which will facilitate the
coordination of the preparation of the area and consequently of the
individual buildings.

SCHEMA ZELENĚ

hlavní komunikace v území

náměstí
parter
zelený koridor

5np

5np
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Radomíra Sedláková
Když dovolíte, nebude to nějaká objektivizační stať, která by uváděla,
kolik kdy čeho jsme viděli, zhodnotili a ocenili. No přece jen: v
průměru 55 staveb do roka, to je asi 1375 soutěžících, přibližně
28 každý rok navštívených, tedy celkem 700, 15 nominací každý
rok (kromě prvních dvou ročníků, kdy jich bylo méně) tedy asi
370 nominovaných a 127 oceněných titulem (2x jich bylo víc než
5). Tím ovšem se statistikou končím. Dál si dovolím velmi osobní
vzpomínku, co pro mne to čtvrtstoletí znamenalo.
V prvním ročníku – zvídavou okružní cestu po Česku s intenzivním
přemýšlením o tom, jak pel mel sahající od přestavěných garáží k
namyšlenému zábavnímu centru, od autosalonu k Rudolfinu, jak
ho vlastně hodnotit. Tam to ještě bylo relativně jednoduché, název
soutěže určoval a určuje, kdo má být vítězem. Soutěž byla určena
prvořadě pro stavební firmy, nové, transformované, přeskupované,
všechny hledající zkušenosti. Po prvním ročníku se nezdálo, že bude
pokračování. Bylo a je dosud. Ukázalo se, že soutěž asi oslovila ty,
na něž do té doby nikdo s nějakým společenským ohodnocením
nemyslel. Sice se do soutěže musí přihlásit, včetně vstupního
poplatku, ale prestiží jim to za to stojí.
Takže to znamenalo, že každý červenec strávím v autě, později v
mikrobuse na cestách mezi nejrůznějšími stavbami, které mne
skoro vždy dokázaly překvapit, a bylo pro mne potěšením, že jen
zřídka kdy to bylo překvapení nemilé. Většinou naopak. Znamenalo
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Radomíra Sedláková
If you don’t mind, this will not be an attempt at some sort of
objective report that would indicate how much we have ever seen,
judged, and crowned with laurels. But on second thoughts, while
we are at it, we are talking about 55 buildings a year on average
and about 1375 entries in total, approximately 28 in-situ visits each
year, i.e. a total of 700 over the years, 15 nominations each year
(barring the first two years, when there were fewer) that makes it
about 370 entries nominated for the title and 127 title awards (on
two occasions there were more than 5 titles a year). So much for
statistics, and now allow me to share a very personal memory here
of what the quarter-century meant for me.
First year’s pioneering tour of the Czech Republic was marked with
both curiosity and hard thoughts on how to judge the diverse lot
ranging from rebuilt garages to a coveted entertainment centre,
from a car showroom to the Rudolfinum music hall. Eventually,
the actual process proved relatively simple, the very name of
the Construction of the Year show determined the winner, the
Competition was primarily geared to construction companies
including newly emerged, transformed or regrouped ones, all
busy seeking their niche and experience. Seemingly unlikely to
survive its first year the show did go on and has been on to date. The
Competition addressed those who until then had received nothing
in the way of social acknowledgement. Although there is the need
to sign up for the Competition and pay the respective entry fee, the
prestige it affords is worth the effort.
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to setkávání s velice rozmanitou skladbou staveb, na nichž bylo
možno sledovat proměny stavebních technologií, možnosti použití
stavebních materiálů nebo také proměnu architektonického cítění,
kde na počátku byly bujaré postmoderní kreace, které se tiše
vytratily a přenechaly místo vyspělé architektuře, která se občas
začlení do nějakého stylu, ať je to novofunkcionalismus, nebo
ojedinělý vyspělý high-tech (který, přiznávám, jsem v Česku vskutku
nečekala). Ovšem většina staveb netoužila po nějakém zařazení,
daleko víc dbala na svou osobitost vycházející z místa, času, funkce,
osobností jak investora, tak architekta (stavbaři prominou, i když
vím, že bez nich by vlastně nebylo co hodnotit, oni jsou ti, kdo staví).
Znamenalo to ovšem také setkávání s lidmi, kteří za danou stavbou
stáli. Byla to v naprosté většině případů (výjimky byly, ale ty jsem
zapomněla) setkávání přátelská, s lidmi báječnými, z řady těch
setkání se pro mne vyvinula přátelství, která trvají.
Přemýšlím, zda existuje typologický druh, který se v soutěži
neobjevil – byl i kostel, bylo krematorium to dokonce 2x,
samozřejmě byly školy od mateřských až po vysoké – u nich bylo
zajímavé si všimnout, že největší a nejzajímavější vysokoškolské
areály i jednotlivé stavby vznikly v Brně, z počátku k bydlení byly jen
domovy pro seniory (protože stát nic jiného nefinancoval), ale kdesi
po roce 2000 se stavby pro bydlení objevily v narůstajícím objemu,
byť ne vždycky architektonické kvalitě. A nejen bydlení v bytech, ale
i bydlení v rodinných domech, které nám potvrdily, že dům vyjadřuje
charakter svého stavebníka. Projeli jsme různé průmyslové podniky
– od těžkého zpracování železa až po výrobu polévek, zastavili jsme

For me personally, the show meant spending every July in my car,
later in a mini-bus, on the road between various intriguing buildings
that almost always seemed to surprise me in a pleasant manner.
Their diversity lets us see the changes in building technology, use
of building materials, or the gradual transformation of architectural
expression. The initial flamboyant postmodern creations quietly
disappeared making way for advanced architecture that would
occasionally align itself with some established styles, whether it
was the neo-functionalism or a unique advanced high-tech (which- I
admit- I never even hoped to spot in the Czech Republic). Rather
than being classified or labelled, most buildings were keen to be in
a class of their own in pursuit of their individuality based on their
site, time, function and the personalities of both the investor and
the architect (the builders may forgive me although I appreciate
that without them there really would be nothing to judge, they are
the ones who build). Naturally, there were also meetings with the
people who stood behind the buildings, in the vast majority of cases
(exceptions are long forgotten) friendly encounters with fabulous
people and even friendships that last.
I wonder if there is a typological category that was not yet
represented in the Competition - there was one church, two
crematoria; of course, there were schools from kindergartens to
universities. Interestingly, the largest and most notable college
campuses and individual buildings came into being in Brno.
Initially, there were only entries of homes for the elderly (as the
Government did not finance anything else), the rest of the housing
construction though not always of quality architecture, came in a big
way only after 2000 limiting itself not only to apartments; the turn
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se v řadě nemocnic a pokud se pamatuji, nikdy ne kvůli ošetření,
o hotelích je zbytečné mluvit, ty jsme potkali na místech ne vždy
čekaných a pochopitelných. Jednu dobu byla hojnost golfových hřišť
a pak přišla i doba veřejných městských prostorů. Dobře se na tom
dalo sledovat, co která doba budovala. No jistě, na počátku byly
banky a autosalóny, ovšem jejich potřeba byla brzy uspokojena.
Soutěž pro mne znamenala také to, že dnes se mnou rodina nerada
cestuje – skoro všude mám možnost říci – hele, tamhle ta stavba
soutěžila, ta úspěšně, ta méně úspěšně, tohle je stavba roku a když
mám možnost, tak si ji jdu prohlédnout, abych zjistila, jak moc se
změnila, zda zastarala či přežila dobu své novosti. A často jsem
pyšná – třeba v Třebíči, kde se očividně přestavba komunálních
garáží stala skvělým impulsem pro proměnu městských
vnitrobloků. Nebo jedu-li do Brna, vždycky se snažím sedět tak,
aby si užila pohled na nestárnoucí a zázračně stále působící areál
Jihomoravské plynárenské … O Ostravě ani nebudu psát, Dolní
Vítkovice se staly ojedinělým fenoménem, jehož stavební proměna
otevřela stavidla ostravské kreativitě a mne velice těší, že Stavba
roku měla důvod to ocenit. A ne jednou… Kdykoli jedu přes Radlice
(ovšem častěji jezdím pod nimi), těší mne pohled na zcela netradiční
bankovní budovu a líbí se mi, jak podle architektova záměru
zvolna zarůstá zelení. A docela mne mrzí, že si jen málokdy mohu
dopřát to, co mne tak zajímá na dopravních stavbách, totiž projít
se pod dálničními či jinými mosty, protože jejich hlavní úlohou je
zjednodušit cestu po nich – jen málo z řidičů ví, že jedou po stavbě,
jež je dole krásná … Mohla bych pokračovat dlouho, ale nechci tu

of the century saw the arrival of family houses, which confirmed
the fact that the house expresses the character of its builder. We
inspected a variety of industrial businesses - from iron works to
soup production facilities, stopped in a number of hospitals, and
if I remember correctly, never for treatment, needless to mention
hotels, many a time in unexpected almost incredible locations. In
certain years there was an abundance of golf courses, followed by
entries of public urban spaces, which was indicative of what was
built at a given time. Of course, there was an initial prevalence of
banks and car showrooms, but this demand was satisfied soon.
It is also due to the Competition that my family no longer likes to
travel with me as almost everywhere I have the opportunity to say
- see, this building was successful, this one less successful in the
Competition, this one is the construction of the year and whenever
I can, I go and see if and how much it changed, whether it is out
of date or survived intact. I am often proud – say in Třebíč, where
the rebuilding of communal garages has evidently become a great
impetus for the transformation of the city’s inner courtyards. Or if
I go to Brno, I always try to take the best-vantage seat to enjoy the
view at the never-fading and miraculously impressive compound
of Jihomoravská plynárenská (South Moravian Gas Utility)... No
need to expand on Ostrava, Dolní Vítkovice has become a unique
phenomenon, its revitalisation has prompted and inspired Ostrava’s
creativity and I am delighted to see that the Construction of
the Year acknowledged the efforts accordingly. And not once ...
whenever I ride through Radlice I enjoy the pleasing look at an
utterly unconventional bank building as gradually immersing in
the greenery pursuant the architect’s plan. I am really sorry that
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dělat seznam Staveb roku, natož seznam nominací, ale mne to
obrovsky těší, že soutěž má tak velký záběr. I když mne mrzí, že
jsou končiny, které se se soutěží míjely, přitom si nemyslím, že
by se tam nic nestavělo. Ale do spekulací o tom, co za tím vězí, se
pouštět nebudu. Prostě je jen škoda, že třeba v letošním ročníku
bychom mohli udělat Čechami řez od Vratislavic do Písku a západ
odložit, pravda s výjimkou Teplic, Chomutova a Kadaně … A třeba
v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech porota nebyla už hodně
dlouho … Vlastně si uvědomuji, že jsem si kdysi začala dělat puntíky
v mapě – místa, odkud se někdo přihlásil, místa, kde jsme byli s
porotou, místa, kam šla nominace a místa, kde se odhalovaly cedule
sdělující, že tady je Stavba roku. Začala, ale nedodělala …
Píšu tady v první osobě, ale se soutěží je spojeno mnohem víc lidí, v
první řadě porota, která se v průběhu času lehce obměňovala. Celý
rok jsme se obvykle nepotkávali, ale na červnové setkání nad prvním
kolem a červencové jízdy za stavbami jsem se vždycky těšila. Nebyli
jsme vždycky jednotni v názorech, ale vždycky jsme se dokázali
diskusí dostat k většinou jednomyslnému závěru. Ono to nebývá tak
složité, protože většina staveb si o svůj titul tak nějak řekne sama,
svou jasností, osobitostí, suverenitou. Pokud se zdá, že je to málo o
stavění, musím konstatovat, že to je přesně o stavění. Na takových
stavbách je prostě jasně patrné, že ona triáda, tedy autor, dodavatel
a investor, pracovala v souladu s vědomím smysluplnosti toho, co
dělají a čeho chtějí dosáhnout (už jsem mnohokrát říkala, že pokud
stavbu porotě nepředstavovali zástupci všech tří zúčastněných,
obvykle jí něco chybělo).

I rarely get a chance to indulge in what interests me most about
transport structures, namely walking under motorway or other
bridges. As these structures are primarily intended to speed up
the traffic only a few of the passing drivers ever get to appreciate
their beauty from below. I could go on for a long time mentioning
award-winning projects, let alone nominated entries. It is rewarding
to see how great a swathe of our country the Competition covers.
Although there are other places with normal building activity that
the Competition appears to have bypassed. I certainly would not
speculate about the reasons that might be underlying the problem.
But it is a shame that in this year we could make a cut from
Vratislavice to Písek leaving the West Bohemia alone, well, except
for Teplice, Chomutov and Kadaň ... By way of example, the jury has
not been to Usti nad Labem or Karlovy Vary for a long time. Actually,
I realize that I once started to pin flags in the map to mark the
places of entries, the places visited by the jury, the places of entries
nominated for the title and places where a Construction of the Year
sign was mounted on the title-winning building. I started all right
but did not finish...
I’m using the Ich-Form or the first person account here but the
Competition is connected with a lot of people, first of all the jury,
the composition of which has been changing slightly over the time.
We did not usually meet all year round, but I was always looking
forward to its June session to discuss the first round and July
inspection tours. Judging the entries, we may have not always been
united in our opinions, yet we have been able (most of the times) to
arrive at a unanimous conclusion. In fact, it’s not that complicated,
because most buildings will call out ‘construction of the year’ loud
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Trochu mne mrzí, že jak jdou soutěžní roky, někteří pravidelní
účastníci své přihlášky trochu odbývají. Jak má porota posuzovat
kvalitu stavby, když jí k přihláškovým fotografiím a plánům soutěžící
nedodá ani slovo? Jak má prostudovat plány, když jsou to na formát
A4 mechanicky zmenšené třeba prováděcí výkresy? A jak si má
ověřovat plán a skutečnost na místě, když dostane plány na formát
A4 sice úhledně složené, ale po roztažení větší než je interiér
mikrobusu? Takových prohřešků, které na první pohled vypadají jako
prkotiny, ale jednak jimi nejsou, jednak to neodpovídá soutěžním
podmínkám, je kupodivu stále víc. Ještě takové soutěžící porota
nevyřadila, ale kdo ví, co udělá příští rok …
Ne, nechci to vzpomínání na čtvrtstoletí skončit výčitkou. Každá
soutěž je vlastně hra pro ty, kdo se přihlásí. Myslím, že tato hra
je velmi vzrušující, a přínosná nejen pro soutěžící, ale především
pro kvalitu staveb u nás. Za 25 let se v soutěži objevilo mnoho
pozoruhodných staveb, které posunuly vývoj českého stavitelství,
stejně jako vývoj české architektury pořádně kupředu. Stavby, které
byly v soutěži velkým překvapením, protože se o nich do té doby
nikde nepsalo. Byla radost hodnotit skvělou stavařskou práci na
vynikajícím architektonickém konceptu vytvořeném pro vskutku
osvíceného stavebníka.

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., 2005-2009

27

28

29

Ing. arch. Věra Kešnerová, 1993
prof. Ing. Jaroslav Kočí, 1993-1998
doc. Ing. František Kulhánek, CSc., 1995, 2000-2017
Ing. arch. Jan Linha, 2004
Ing. Jitka Linhová, 2002-2003, 2005
Ing. Miloslav Mašek, CSc., 1993-2010, 2012, 2013
Ing. Lubomír Obr, 2003-2008
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Ing. Václav Oupor, 1999-2003
doc. Ing. akad. arch. František Pšenička, CSc., 1998-2002
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., 1993-2017

and clear somehow through their intrinsic clarity, individuality,
sovereignty. If it seems that precious little has been said on the
actual building process, I must say that it is all about building. The
award-winning structures simply constitute a clear statement that
the triad of the architect, the contractor and the investor work in
a harmonious liaison fully embracing the meaning of what they
do and want to achieve (I have said many times that if the building
was not presented to the jury by representatives of all these three
parties, it was usually missing something).

No, I am not about to wind up my reminiscing on the past quartercentury hurling reproaches. Every competition is actually a game for
those who sign up. I believe this game is very exciting and beneficial
not only for contestants but also for the quality of the buildings in
our country. Over the 25 years, many remarkable buildings featured
in the Competition have contributed to the advancement of Czech
construction and architecture. Such buildings caused a stir in the
Competition because they had never been highlighted till then. It
was a pleasure to acknowledge the superb construction work as
executed in adherence with an excellent architectural concept,
which has been created for a truly enlightened builder.
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Ing. arch. Petr Čeček, 1993-1998
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I am a little sorry that as we are getting on in competition years,
some regular participants somewhat underplay their own project
applications. How should the jury judge the quality of the building
when it does not get a word from the entrant of the competition’s
photos and plans? How should it study the visuals, such as working
drawings if these are mechanically reduced to A4 format? And how
should it verify a plan neatly folded to the A4 format all right but
larger than the minibus interior when spread out? Such sins may
look like trivia at first glance but on the other hand they are not,
they break the competition rules and surprisingly are increasing in
frequency. There have been no eliminations as yet, but who knows
what may come next year...

PŘEHLED POROTCŮ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 1993 - 2017
1993 - 2017 LIST OF THE CONSTRUCTION OF THE YEAR JURORS

(předsedkyně poroty, s výjimkou roku 1998)

Ing. arch. Yvonna Soukupová, 1993-2001
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., 1998-1999
(předseda poroty roku 1998)

Ing. Ladislav Vaněk, 1 993-2017,
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Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc., 2005-2013
prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc., 1996-1999
Ing. arch. Josef Vrana, 1994
Ing. Ivan Žikeš, 1993-1994
Ing. Tomáš Chromý, 2009-2017,
doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., 2010-2016
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Ing. Bohuslav Štancl, MBA, 2011
Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, 2013-2017
Ing. Jiří Koliba, 2014-2017
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., 2016, 2017
Ing. arch. Petr Kordovský, 2017
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PŘEHLED TITULŮ STAVBA ROKU 1993 - 2017
CONSTRUCTIONS OF THE YEAR 1993 - 2017
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1

Rekonstrukce Rudolfina, Praha 1, 1993

2

Areál FC Boby Brno, Brno, 1993

3

Středisko drobného podnikání , Třebíč, 1993

4

Autosalon Opel, Plzeň, 1993

5

Domov důchodců, Proseč u Pošné, 1993

6

Obchodní akademie, Kroměříž, 1994

7

Agrobanka, Praha 1, 1994

8

Dětská léčebna lázeňského areálu, Klimkovice, 1994

9

Penzion důchodců, Karlovy Vary, 1994

10

Administrativní centrum, Praha 2, 1994

11

Rekonstrukce a dostavba Československé obchodní banky,
Praha 1, 1995

12

Hraniční předávací stanice zemního plynu, Lanžhot, 1995

13

Bankovní a administrativní komplex Agrobanky, Brno, 1995

14

První privátní chirurgické centrum Sanus, Hradec Králové, 1995

15

Základní umělecká škola, Liberec, 1995

16

Čistírna odpadních vod, Litoměřice, 1995

17

Fakultní dětská nemocnice J. G. Mendela, Brno, 1996

18

Bytový dům, Praha 4, 1996

19

Rekonstrukce Šternberského paláce a přilehlých domů na
Malostranském náměstí pro Parlament ČR, Praha 1, 1996

20

Rekonstrukce administrativní budovy VZP, pobočka Praha, 1996

21

Vestavba projekčních kanceláří do haly Sedan, ABB První
brněnská strojírna, Brno, 1996

22

36

Sdružený objekt Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,
Plzeň, 1999

37

OMYA Vápenné, závod Pomezí v Lipové - lázních, 2000

38

Vzdělávací a rekreační centrum Šiškův mlýn, Vanov u Telče, 2000

39

Základní škola, Rychnov nad Kněžnou, 2000

40

Provozně administrativní budova MUZO, Praha, 2000

41

Závod na termické využití odpadu (TVO), Liberec, 2000

42

Corso Karlín, Praha 8, 2001

43

Bytový dům s pečovatelskou službou, Praha 6, 2001

44

Státní věděcká knihovna a Židovské kulturní centrum, Liberec,
2001

45

Moravská zemská knihovna, Brno, 2001

46

Obchodně administrativní centrum Zlatý Anděl, Praha 5, 2001

47

Polyfunkční komplex, Praha4, 2002

48

Městský bazén, Děčín, 2002

49

Domov důchodců, Hradec Králové, 2002

50

Panelové domy, Hradec Králové, 2002

51

Divadlo Minor, Praha 1, 2002

52

Rekonstrukce paláce Langhans, Praha 1, 2003

53

Rekonstrukce a oprava správní budovy Severomoravské plynárenské, Ostrava, 2003

54

Sídlo Krajské úřadu pro kraj Vysočina, Jihlava, 2003

55

Rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce, Praha 1, 2003

56

Speciální školy, Rakovník, 2003

Sklad Jihomoravvské plynárenské, Brno, 1997

57

Rekonstrukce a dostavba hotelu Carlo IV., Praha 1, 2004

23

Administrativní centrum Rathova pasáž, Praha 1, 1997

58

24

IBC, Brno, 1997

Chirurgická a ortopedická klinika- pavilon malých zvířat, Brno,
2004

25

Rekonstrukce zámečku Štekl, Hluboká nad Vltavou, 1997

59

Obchodně provozní komplex Jihomoravské plynárenské, Brno,
2004

26

Sdružená administrativní budova FÚ, ÚP, OS a OSZ,
Žďár nad Sázavou, 1997

60

Sazka arena, Praha 9, 2004

27

Provozní budova České zemědělské a potravinářské inspekce,
Brno - Pisárky, 1998

61

Rychlostní silnice R35, Slavonín-Přáslavice, 2004

62

28

Golfový areál Olšová Vrata, Karlovy Vary, 1998

Pavilon interních oborů Fakultní nemocnice, Hradec Králové,
2005

29

Komerčně administrativní centrum, Praha 8, 1998

63

Národní integrované středisko Řízení letového provozu ČR, Jeneč
u Prahy, 2005

30

Závod Korado, Česká Třebová, 1998

64

31

VŠ pedagogická, Hradec Králové, 1998

Rekonstrukce památkového objektu Měšťanská beseda,
Plzeň, 2005

65

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, specializované výukové prostory, Brno, 2005

32

U Kříže, Praha 5, 1999

33

Řídící centrum Jihomoravské plynárenské, Brno, 1999

66

Rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu, Praha 1, 2005

34

Stanice metra Rajská zahrada, Praha 9, 1999

67

35

Konstrukční centrum Škoda Auto, Mladá Boleslav, 1999

Výstavba areálu volného času a rekonstrukce usedlosti
Ladronka, Praha 6, 2006
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42

40

46

43

41

45

44
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PŘEHLED TITULŮ STAVBA ROKU 1993 - 2017
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68

Výstavba nové městské víceúčelové haly a dostavba areálu
městského stadionu, Liberec, 2006

69

Rekonstrukce a přestavba Městského úřadu, Semily, 2006

70

Sídlo firmy Neomed, Praha 10, 2006

71

Rekonstrukce divadla Reduta, Brno, 2006

72

Mandarin Hotel Oriental, Praha 1, 2007

73

Nové ústředí ČSOB, Praha 5, 2007

74

101

Fabrika Hotel, Humpolec, 2012

102

Lípa resort - aparthotel Lípa, Krásná Lípa, 2013

103

Proton Therapy Center, Praha, 2013

104

SC BREDA & WEINSTEIN, Opava, 2013

105

Velký městský okruh v Brně, 2013

106

Multifunkční aula Gong – rekonverze plynojemu
v NPK Dolní Vítkovice, 2013

Arcidiecézní muzeum, druhá etapa, Olomouc, 2007

107

CEITEC - středoevropský technologický institut, Brno, 2014

75

Odbavovací terminál letiště Brno, Brno - Tuřany, 2007

108

Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav, 2014

76

Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu, České Budějovice, 2007

109

Obchodní centrum Šantovka, Olomouc, 2014

77

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové, 2008

110

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku, Pec pod Sněžkou, 2014

78

Moravský zemský archiv, Brno, 2008

111

Rodinný dům “LF”, Praha Nebušice, 2014

79

Obytný soubor Horní Počernice, Praha, 2008

112

Komenského most, Jaroměř, 2015

80

Rekreační a sportovní komplex „Park Holiday“ v Benicích, Benice
u Prahy, 2008

113

Severní část Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav, 2015

114

Bolt Tower - nástavba vysoké pece č. 1, Ostrava - Vítkovice, 2015

115

NKP Hlubina, Ostrava - Vítkovice, 2015

116

Dostavba základní školy, Dobřichovice, 2015

117

Modernizace trati Tábor - Sudoměřice, 2016

118

Rekonstrukce městského stadionu, Ostrava - Vítkovice, 2016

119

Tunelový komplex Blanka, Praha, 2016

120

Archeologický park Pavlov, 2016

81

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero,
Ostrava, 2008

82

Bytový dům Na Topolce, Praha, 2009

83

City Park Jihlava, Jihlava, 2009

84

Classic 7 Business Park - I. Etapa, Praha, 2009

85

Nové spojení Praha Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží - Libeň,
Vysočany, Holešovice, 2009

86

Studijní a vědecká knihovna, Hradec Králové, 2009

121

Kuks - Granátové jablko, Kuks, 2016

87

Administrativní centrum Vinice, Pardubice, 2010

122

Stezka v oblacích, Dolní Morava, 2016

88

Letní koupaliště Flošna, Hradec Králové, 2010

123

Kotelna Park Radlice v Praze, 2017

89

Malá vodní elektrárna, Železný Brod, 2010

124

Radnice a knihovna Kardašova Řečice, 2017

90

Rekonstrukce Malostranské besedy, Praha 1, 2010

125

91

Revitalizace území Omega centrum sportu a zdraví NH Olomouc
Congress, Olomouc, 2010

Revitalizace Tyršových sadů - podzámeckého parku v Pardubicích, 2017

126

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2017

92

Golf klub Čertovo Břemeno, Jistebnice, 2011

127

93

Krytý plavecký bazén Litomyšl, Litomyšl, 2011

Viadukty přes údolí potoka Hrabyňka (SO 206) a údolí Kremlice
(SO 207) v Ostravě, 2017

94

Společenské centrum trutnovska pro kulturu a volný čas, Trutnov, 2011

128

Aula KI, Solna, Švédské království, ZSR 2013

129

95

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Brno - Bohunice,
2011

Urgentní příjem univerzitní nemocnice L. Pasteura, Košice, Slovenská republika, ZSR 2014

130

AGC Glass Building, Louvain-la-Neuve, Belgie, 2015

96

Jihozápadní část Pražského okruhu, Praha, 2011

131

97

Rekonstrukce Františkánského kláštera, Hostinné, 2012

Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy,
Polsko, 2016

98

Přírodovědné exploratorium, Brno, 2012

132

Warsaw Spire, Polská republika, 2017

99

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov, 2012

133

VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika, 2017

100

Štětkova 18 – rekonstrukce objektu Administrativní budova,
Praha 4, 2012
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ZNÁMKA KVALITY VÝROBEK-TECHNOLOGIE
PRO STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURU
THE QUALITY MARK OF PRODUCT–TECHNOLOGY
FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

SLOVO PŘEDSEDY HODNOTÍCÍ KOMISE
FOREWORD OF THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE

ZNÁMKA KVALITY VÝROBEK – TECHNOLOGIE PRO
STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU

THE QUALITY MARK OF PRODUCT–TECHNOLOGY FOR
CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Ing. Petr Kučera,CSc.
předseda hodnotící komise, technický ředitel a předseda Svazu zkušeben pro výstavbu
Chairman of the committee, technical Director and Chairman of the Union of Testing Laboratories for Construction

Udělování Známky kvality vyhlašuje a organizuje Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Známka
kvality ve spolupráci s těmito organizacemi: Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické
v Praze, Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design
Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic
Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro
výstavbu.

The Quality Mark is launched and organized by the Architecture and
Building Foundation as part of its in-house program in conjunction
with the following organizations: Ministry of Industry and Trade,
Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic,
Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians, Czech
Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering,
Czech Union of Civil Engineers, Design Cabinet CZ, Chamber of
Commerce, Road Constructors Association Prague, Association
of Building Entrepreneurs of the Czech Republic, Association of
Testing Laboratories for Construction.

Letošní rok se odlišuje od standardního dění tím, že naší mysl zaměstnávají úvahy o správné volbě
politických stran do řídích orgánů, jejichž výsledek ovlivní ekonomický vývoj naší společnosti v budoucích
letech a dále pak o správné volbě presidenta, který nás bude reprezentovat jak v domácím tak zahraničním
dění a měl by zajistit dobré jméno a stabilitu naší země. Zde většina z nás tápe a myslím, že nemáme k
dispozici dostatek věrohodných informací nezbytných ke správné volbě.

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

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

Program Známka kvality je řízen radou ve složení:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. předseda, Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelstv.; doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., ČVUT FSv;
Ing. Petr Svoboda, SVS; doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., AIP ČR;
Ing. Svatopluk Zídek, ČSSI
Výrobky – technologie hodnotí odborná komise ve složení:
Ing. Petr Kučera, CSc. předseda, Ing. arch. Eva Dvořáková, Ing.
Ludmila Kratochvílová, pan Roman Pommer, Ing. Karel Rod
Členové hodnotící komise – přední nezávislí odborníci posuzovali
výrobky a technologie na základě dodané kompletní dokumentace
opravňující uvedení na český trh, použití na stavbě a podle
přiložených vzorků. Hodnotili jejich technickou a inovační úroveň,
naplnění normových požadavků a požadavků na energetický,
ekonomický a ekologický přínos. Posuzována byla i původnost
a design.

The Program council directs the Quality Mark program and the
council consists of:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Program Council Chairman,
Architecture and Building Foundation; doc. Ing. Josef Jettmar,
CSc., Civil Engineering Faculty, Czech Technical University Prague;
Ing. Petr Svoboda, Road Constructors Association Prague; doc. Ing.
Pavel Švejda, CSc., Association of Innovative Entrepreneurship of
the CR; Ing. Svatopluk Zídek, Czech Union of Civil Engineers.
The members of the Committee are:
Ing. Petr Kučera, CSc. předseda, Ing. arch. Eva Dvořáková, Ing.
Ludmila Kratochvílová, pan Roman Pommer, Ing. Karel Rod
Members of the Committee featuring leading independent
professionals assessed the products and technologies based
on complete documentation including samples to justify their
marketing in the Czech Republic. The Committee rated the
technical and innovative level of the entries, their compliance with
standards in place, their energy, economical or environmentfriendly performance. Originality and design were also considered.
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Odlišná situace je v oblasti správné volby stavebních výrobků a stavebních technologií, které musí nejenom
splňovat legislativní parametry na ně kladené, ale současně zajišťovat bezchybnou funkci po mnoho desítek
let i generací. Všichni si uvědomujeme, že to, co dnes v této oblasti vytvoříme, bude reprezentovat náš
současný tvůrčí potenciál i v budoucnosti.
Stavební výrobky nemůžeme cíleně vyrábět s omezenou životností, tak jak jsme dnes svědky u některých
průmyslových výrobků, ale měli bychom mít k dispozici dostatek informací pro jejich správnou volbu dle
způsobu užití. K tomuto cíli nemalou měrou přispívají soutěže o udělení prestižních cen, u kterých veřejnost
získává jistotou, že oceněné výrobky reprezentují úroveň, která zajišťuje jejich bezpečnou funkci v celém
životním cyklu stavby.
K hodnocení kvalitativních parametrů i legislativních požadavků je nezbytná práce odborně fundované
poroty, které tímto děkuji za odvedenou práci, ale současně považuji za nezbytné poděkovat všem
účastníkům soutěže, kteří svým tvůrčím potenciálem přispívají k nezbytné inovaci naší stavební produkce

Unlike other years, our minds are presently preoccupied with two forthcoming elections, one for our
governing bodies, the outcome of which would affect our economic development for years to come, and
the second for the President, our country’s figurehead expected to promote goodwill and stability on both
the domestic and foreign fora. Most of us are at a loss here, as there is not enough credible information
available to make the right choices.
A different situation prevails in making the right choice of building products and construction technologies.
These not only need to meet the respective legislative requirements, but at the same time retain their
faultless function for many decades and generations to come. We all realize that what we create nowadays
will stay put and represent our current creative potential in the future as well.
We cannot make building products with a limited life, as is the case of some industrial products, but we
should have enough information to make our right choices according to the way they are used. It is largely
through prestigious competitions that the public gains the certainty that the award-winning products
guarantee the quality level that ensures their safe operation throughout the building’s life cycle.
It is up to the professional jury to judge the products’ compliance with all legislative and quality
requirements and parameters and I wish, therefore, to acknowledge their efforts. Simultaneously, I cannot
but thank all the participants in the Competition, whose creativity and technical acumen contribute to the
necessary innovation of our building production.

184

ZNÁMKA KVALITY VÝROBEK-TECHNOLOGIE
PRO STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURU
THE QUALITY MARK OF PRODUCT–TECHNOLOGY
FOR CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

185

BAUMIT, spol. s r. o.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber

BAUMIT STARSYSTEM RESOLUTION

WEBER.REP SURFACE

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou
na bázi desek z fenolické pěny (PF) oboustranně
kašírované šedým polystyrenem s mimořádnou
paropropustností. Díky vynikajícím tepelně izolačním
vlastnostem dosahuje menších tlouštěk celkové
skladby zateplovacího systému.
Cena se uděluje za inovativní přístup vedoucí
ke zjednodušení postupu provádění při současném
navýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému
s možností využití tuzemských komponentů.

Vysprávková polymercementová malta na beton
3v1 s antikorozními úcinky, zajištující zvýšenou
ochranu opravovaných železobetonových konstrukcí
a vyrovnání i vyhlazení povrchu.
Cena se udeluje za zjednodušení technologického
postupu pri úpravách železobetonových konstrukcí
s nutností ošetrení korodované výztuže.

2017

2017

Petr Švamberg

Českomoravský beton, a. s.

BEZPEČNOSTNÍ SKLO PRO PAMÁTKY

CEMFLOW – LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR

Třívrstvé bezpečnostní sklo pro památky, složené
z běžného okenního skla Float a nerovného, tzv.
historizujícího skla vlastní výroby. Mezi skla je
umístěna polymerová folie, která při rozbití skla
udrží všechny vrstvy pohromadě a zabraňuje
násilnému vniknutí do objektu.
Cena se uděluje za navýšení funkčních parametrů
historizujícího skla zajištující zlepšení zabezpečení
památkově chráněných objektů.

Litý cementový samonivelacní potěr s obsahem
polypropylenových vláken pro vnitřní použití
ve stavbách. Vytváří dokonale rovnou a pevnou
plochu podlahy pod finální nášlapnou vrstvou
nebo i samotné konečné rešení architektonické
podlahy.
Cena se uděluje za možnost využití přímé dodávky
a zpracování do požadované tloušťky zjednodušeným
postupem, což zefektivní pokládku velkých ploch
v jedné pracovní směně.

2017

2017

2017

2017

2018

STAVBA ROKU 2017
Sestavila Petra Miškejová

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

Údaje a obrazová dokumentace byly převzaty z podkladů poskytnutých přihlašovateli staveb.
Fotografie z vyhlášení nominací soutěže Stavba roku 2017 a Zahraniční stavba roku 2017: Tomáš Bican.
Přehled staveb za 25 let trvání soutěže připravila Petra Miškejová.
Doprovodné texty k soutěži Stavba roku 2017 a Zahraniční stavba roku 2017 připravila Ivana Duchoňová a Petra Miškejová.
Doprovodné texty k soutěži Urbanistický projekt roku 2017 připravil Jan Fibiger.
Texty ke zvláštním cenám připravili Milan Štěch, Jiří Havlíček, Karla Šlechtová, Jiří Koliba, Jan Fibiger, František
Hadáček, Petr Valdman, Zbyněk Hořelica, Pavel Křeček, Václav Matyáš, Jiří Kučera, Petr Vaněk.
Doprovodné texty ke Známkám kvality připravil Petr Kučera.
Text Dvacet pět let se stavbami napsala Radomíra Sedláková

26. ročník veřejné neanonymní soutěže

NÁZEV STAVBY
Lokalita
JMÉNO PŘIHLAŠOVATELE
Vztah ke stavbě (zašktněte vhodné)		

investor

projektant

dodavatel

uživatel

Překlad do anglického jazyka: Jan Schneeweis
Překlady úvodníků: Marie Fibigerová
Korektury českých textů: Stanislav Schneeweis
Korektury anglických překladů: Nicole Chambers, Chris Chambers
Obálka a grafická úprava: Jitka Čechová
Technická redakce: Petra Miškejová
Sazba a předtisková příprava: NETION, s.r.o.

Adresa sídla
Fakturační adresa (je-li odlišná od sídla)

Vydáno u příležitosti Dnů stavitelství a architektury a slavnostního vyhlášení výsledků 25. ročníku soutěže Stavba roku.

IČ						DIČ
Jméno kontaktní osoby
Telefon						e-mail

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 1, 110 00, tel.: +420 224 225 001,
e-mail: miskejova@abf-nadace.cz, www.stavbaroku.cz, www.abf-nadace.cz, www.vyrobek-technologie.cz
1. vydání, Praha 2017
ISBN 978-80-906966-0-0

Jméno statutárního zástupce přihlašovatele
Podáním této přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje souhlas s podmínkami soutěže STAVBA ROKU 2018 a zároveň žádá
o vystavení a zaslání faktury na částku 29 000 Kč (+21% DPH) za výše uvedenou stavbu. (pozn.: přihlašovací poplatek je
nákladovou položkou.) Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv
souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, do katalogu soutěže, v partnerském tisku dalších mediích
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