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Stavba roku Slaví 30 let 
za velkého zájmu soutěžících
Soutěž Stavba roku stejně jako Stavitel má letos kulaté, ale stále 
ještě příjemně mladé jubileum. Náš časopis je od začátku jejím 
spoluvypisovatelem soutěže, později se stal hlavním mediálním 
partnerem soutěže. Nominované stavby třicátého ročníku již byly 
vyhlášeny, veřejné hlasování právě probíhá. Otevřeno je do 13. října, kdy 
budou v Betlémské kapli v Praze uděleny tituly.

Soutěž Stavba roku oceňuje kvalitu sta-
vebního provedení, architektonického 
návrhu a uživatelský komfort. Neomezu-
je se tedy jen na architektonický pohled, 
ale hodnotí spolupráci investora, autora, 
projektanta a dodavatelů. V letošním 
roce se do soutěže přihlásilo 79 staveb 
různých velikostí, širokého typologické-
ho spektra a všech odvětví.

nominace na titul  
Stavba roku 2022
Státní zámek vranov nad dyjí 
Rozsáhlá a zdařilá rekonstrukce střech 
budov prvního nádvoří a náročná oprava 
středověké strážní věže s novou vyhlíd-
kou.
Investor: Národní památkový ústav, 
zastoupený Územní památkovou 
správou v Kroměříži
Autoři: Miloslav Hanzl, autor návrhu 
obnovy a odborný autorský dozor; 
Miloš Svoboda – návrh konstrukce 
lávky ochozu; Pavel Jerie a Jarmila 
Němečková – památkový dohled; Petr 
Dokoupil – stavební dozor; Radek 
Ryšavý – kastelán a odborný konzultant
Projektant: HOL-AGRO spol. s r. o
Realizace stavby: H&B delta Vsetín, 
vedení stavby Jan Žamboch

obnova trafoStanice
Rekonstrukce nevyužívaného objektu 
z období druhé světové války, která mu 
jednoduchými a citlivými výrazovými 
prostředky dala novou funkci i výraz. 
Investor: Ilona Dvořáčková
Autor, projekt a dodavatel: LAPLAN 
s.r.o.

rekonStrukce armádního 
muzea Praha-ŽiŽkov
Díky rekonstrukci bylo dosaženo vý-
znamného rozšíření využitelných ploch 
s respektem k památkové ochraně stavby.
Investor: Ministerstvo obrany České 
republiky
Projektant: TECHNISERV, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.

ÚPrava ohlaví Plavebního 
kanálu hořín
Citlivé stavební úpravy vodního díla 
a mostu, kdy došlo k rozšíření průjezd-
ního profilu s použitím unikátního ře-

šení zdvihu jednoho pole historického 
kamenného mostu.
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant: Valbek, spol. s r.o.; 
AQUATIS a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.

rekonStrukce traťového ÚSeku 
Praha hoStivař-hlavní nádraŽí
Rozsáhlé inženýrské dílo zahrnuje mo-
dernizaci a dostavbu šesti kilometrů 
dvou až čtyřkolejného úseku železniční 
trati v intravilánu hlavního města Prahy. 
Investor: Správa železniční dopravní 
cesty
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.

Památník zámeček Pardubice
Architektonicky i urbanisticky unikátní 
rekonstrukce a modernizace pietního 
místa, jehož hlavním posláním je ucho-
vávat památku obětí rasové perzekuce 
v letech nacistické okupace.
Investor: Statutární město Pardubice
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Autoři a projekt: Jan Žalský, Vít 
Podráský; spoluautoři Vojtěch Tecl, 
Maximilian Lipovský, Tereza Nováková, 
Jan Šulcek, Tomáš Bejblík
Dodavatel: SKOS s.r.o.

i/55 mÚk S čd  
Přerov – PředmoStí
Dopravní stavba významným způsobem 
ulevila přetížené dopravě v centru města 
Přerov. Porota ocenila její stavebně kon-
strukční řešení i provedení včetně detailů.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: M – PROJEKCE s.r.o.; HBH 
Projekt spol. s.r.o.
Dodavatel: Společnost M – SILNICE 
+ IDS – Inženýrské dopravní stavby 
Olomouc a.s.; vedoucí stavby Ing. Lukáš 
Hruška

hala nevoGa u znojma
Zdařilé architektonické i dispoziční ře-
šení výrobního areálu s důrazem na jed-
noduchost a variabilnost prostor a vytvo-
ření příjemného pracovního prostředí 
pro zaměstnance.
Investor: Nevoga Immo s.r.o.
Autor: Die Planerei ZT GmbH, 
Rakousko
Projektant: HiProject s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Technický dozor: Perspektive Bau und 
Projektmanagement GmbH, Rakousko

iGi vratiSlavice
Architektonicky zdařilá rekonstrukce 
a dostavba knihovny. Objekt je nyní vý-
znamným přínosem a obohacením veřej-
ného prostoru.
Investor: Městský obvod Liberec – 
Vratislavice nad Nisou

Autor a projekt: atakarchitekti – Jiří 
Janďourek, Ondřej Novák; projektový 
partner Jana Janďourková Medlíková
Dodavatel: Brex s.r.o.

molo liPno reSidence
Urbanisticky i architektonicky výjimeč-
ně pojatý komplex apartmánů, který re-
spektuje prostředí u vodní nádrže. Po-
rota ocenila i vlastní provedení stavby 
včetně realizace stavebních detailů.
Investor: INVESTIKA, investiční 
společnost, a.s.
Autor: Chapman TAYLOR spol. s r.o.
Projektant: Ateliér Smitka, spol. s r.o.; 
SKÁLA & VÍT, s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.

odlehčovací SluŽba honkova
Stavba respektuje prvky původní prvore-
publikové architektury, svým hmotovým 
i dispozičním řešením vytváří příjemné 
a důstojné prostředí pro seniory. 
Investor: Statutární město Hradec 
Králové
Autor: atelier AURUM 
Projektant: BKN spol. s.r.o.
Dodavatel: STRABAG a.s.

Sky bridGe 721, dolní morava
Mimořádná realizace unikátního kon-
strukčního řešení visuté lávky pro pěší 
o délce 975 metrů. Stavba nese i sym-
bolickou myšlenku mostu času, kterou 
obohacuje genius loci místa.
Investor: Sněžník a.s.
Autor a projekt: TAROS NOVA – Radek 
Ondruch, Aleš Gebauer, Václav Röder, 
Ondřej Orság, Jiří Kozák, Josef Pacula
Dodavatel: TAROS NOVA a.s.

Poutní areál  
ve Staré boleSlavi 
Rehabilitace původně románské bazili-
ky svatého Václava navázala na projekt 
obnovy Mariánského komplexu. Stala se 
tak další etapou širšího konceptu, který 
si klade za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi 
jako kolébky české státnosti.
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy 
a Damiána
Projektant: Projektový ateliér pro 
architekturu a pozemní stavby
Dodavatel: KONSIT a.s.

lávka PřeS labe v nymburce
Mimořádně zdařilé stavebně konstrukč-
ní řešení je zároveň architektonickým 
klenotem, který je nad řekou zavěšen na 
unikátních příčně skloněných ocelových 
obloucích s rozpětím 103 metrů.
Investor: Město Nymburk
Autor a projekt: Stráský, Hustý 
a partneři s.r.o. – Jiří Stráský; spoluautor 
Petr Vítek (návrh technologie výstavby); 
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Jan Masopust (návrh pilotového 
založení)
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

muzeum automobilů  
tatra koPřivnice
Unikátní konstrukční a stavebně tech-
nické řešení objektu včetně originálního 
a působivého řešení expozice. 
Investor: Moravskoslezský kraj
Autor: Ladislav Zahradníček
Projekt: ATRIS s.r.o. – Ladislav 
Zahradníček; SteelPro 4 s.r.o. – Kamil 
Mrva
Dodavatel: MORYS s.r.o.

Parkovací dům dolní břeŽany
Zdařilé architektonické řešení a výtvarné 
pojetí parkovacího domu, při dokonalém 
využití morfologie terénu, které se propi-
suje do tvaru i sklonu stavby, a za využití 
originálních výrazových prostředků.
Investor: Obec Dolní Břežany
Autor a projekt: Fránek architects; 
spoluautoři Jiří Železný, Jiří Vítek, 
Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas 
Tarics
Dodavatel: PKS stavby a.s.

StaGeS hotel PraGue
Velkorysý projekt, který urbanisticky do-
plňuje městský prostor. Porota ocenila 
také stavební provedení i celkové mate-
riálové a barevné řešení budovy.
Investor: Bestsport, a.s.
Autor: ADR – Aleš Lapka, Petr Kolář; 
spoluautoři Martin Kuklík, Anna 
Matoušková, Kateřina Kamenická, 
Gabriela Kopecká, Tereza Valošková
Projekt: AED project, a.s.; Norman 
rourke pryme s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Přírodě blízká ProtiPovodňová 
oPatření na řece deSné
Realizace opatření k zajištění ochrany 
obcí proti povodním.
Investor: Obec Rapotín
Autor a projekt: AQUATIS a.s.
Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

oPtimalizace traťového ÚSeku 
lySá nad labem – čelákovice
Rekonstrukce dvoukolejného mezista-
ničního úseku je unikátní i svým tech-
nickým řešením.
Investor: Správa železnic, statní 
organizace
Projektant: METROPROJEKT Praha, a.s.
Dodavatel: Sdružení Lysá – Eurovia CS 
a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Elektrizace 
železnic Praha a.s.

clam GallaSův Palác v Praze
Pečlivá rekonstrukce barokního palá-
ce včetně restaurátorských i stavebních 
prací.
Investor: Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor služeb
Autor: ARPEMA – Petr Malinský, 
Gabriela Hosáková
Projektant: M3M s.r.o., projekční 
kancelář
Dodavatel: Subterra. a.s.

muzeum umění
Architektonicky výjimečná konverze 
měnírny elektrického proudu na muze-
um umění. Nominace byla udělena za 
moderní řešení interiérů a za celkové 
technické i stavební řešení i provedení 
celého objektu.
Investor: Property Klárov a.s. 
Autor a projekt: Schindler Seko 
Architekti – Jan Schindler, Ludvík Seko, 
Zuzana Drahotová; AED project, a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s. 

bořiSlavka centrum
Výjimečné pojetí architektury objektu 
včetně urbanistického zasazení a staveb-
ně technického řešení. Stavba se stala 
přirozenou a nedílnou součástí Evropské 
třídy v Praze.
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Investor: KKCG Real Estate
Autor a projekt: Aulík Fišer architekti 
– Jan Aulík, Leoš Horák; spoluautoři 
Jakub Fišer, Jakub Hemzal, Gábina 
Králová, David Zalabák, Alena 
Sedláková, Petra Coufal Skalická, 
Eva Mašková, Jan Dluhoš; spolupráce 
Ondřej Černý, Petra Měrková, 
Nebozhenko Oleksandr, Vojtěch 
Štamberg, Kristýna Zámostná
Dodavatel: RUBY Project Management 
s.r.o., řízení realizace stavby

terminál hromadné doPravy 
nová Paka
Citlivé urbanistické řešení a architek-
tonické pojetí terminálu i navazujícího 
veřejného prostoru s důrazem na funkč-
nost, stavebně technické provedení stav-
by včetně realizace detailů.
Investor: Město Nová Paka
Autoři: Ondřej Duchan, Kryštof 
Kreisinger, Jakub Chobotský, Jan Pavliš
Projekt: Loca Plan s.r.o
Dodavatel: Gardenline s.r.o.

vila Wellnerova, olomouc
Rekonstrukce a nástavba u vily z třicá-
tých let dvacátého století. Autorům se 
podařilo obnovit a doplnit výraz domu 
včetně detailů a stavebně technického 
řešení.
Investor: René a Lenka Mohylovi
Autor: Jan Pospíšil; spoluautoři Tomáš 
Machovský, Pavel Pospíšil; interiér – 

Jana Trundová, mimokolektiv; zahrada 
– ateliér Flera
Projekt: studioPAB s.r.o.; Robert Binar, 
František Balcárek – statika, Kamil 
Novotný –silnoproud, Ing. Jaroslav 
Šídlo – VZT, Pavel Klega – PBŘS, Petr 
Lysický – MaR, Vladimír Štěpánek – 
ÚT, Antonín Talach – ZTI, Miroslav 
Karel, Multinet – SLP
Dodavatel: EUROGEMA CZ, a.s.

kulturní centrum  
klášterec nad ohří
Budova byla modernizována a dostavě-
na tak, aby dosáhla pasivního standardu 
podle principu udržitelnosti. Porota oce-
nila také pojetí interiérů.

Investor: Město Klášterec nad Ohří
Autor: Borák architekti – Dalibor Borák; 
spoluautoři Helena Boráková, Veronika 
Havlátová
Projekt: Energy Benefit Centre, a.s.; 
statická část - HSD statika, Dušan 
Davídek; PBŘS – Boris Lenert; VZT 
– Energy Benefit Centre, Luboš Knor; 
Vytápění + chlazení – Lukáš Vítek; 
Akustika – AVETON; Audiotechnika – 
Lukáš Jarath
Dodavatel: Trigema Building, a.s.

Pavilon z, čeSké budějovice
Zdařilá rekonstrukce výstavního prosto-
ru byla řešena formou konverze z mono-
funkčního pavilonu na multifunkční, při 
zachování původní konstrukce.

Investor: Výstaviště České Budějovice 
a.s.
Autor a projekt: A8000 – Martin 
Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, 
Petr Hornát; Statikon Solution s.r.o.  
Dodavatel: OHLA ŽS, a.s.

náPlavka u radbuzy
Mimořádný přístup řešení veřejného 
prostoru v aktivním záplavovém území 
Městské památkové rezervace. Porota 
ocenila jedinečný prostor s velkým po-
tenciálem pro aktivní komunitní život.
Investor: Statutární město Plzeň
Autor: Ateliér k světu – Jakub Mareš, 

Jan Ret, Eva Kubjátová, Ivana Karlíková
Projekt: VPÚ Deco Praha – Petr Perun
Dodavatel: VPÚ Deco Praha a.s.

zázemí fotbalového klubu 
Sobiňov  
Netradiční hmotové řešení, které urbani-
sticky i architektonicky zapadá do ven-
kovského prostředí a zároveň tvoří do-
minantu nejen fotbalového areálu.

Investsor: TJ Sokol Sobíňov, z.s.
Autor: 3K Architects 
Projekt: Lukáš Dohnal, Krucemburk
Dodavatel: Stavitelství KAFKA s.r.o., 
Havlíčkův Brod

rekonStrukce školy  
na enerGeticky SoběStačnou 
budovu 
Stavba ze 70. let minulého století byla 
obnovena tak, aby vznikl inteligentní 
a energeticky soběstačný objekt. Jedná 
se o pilotní projekt pro podobná školní 
zařízení.
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Investor: Střední škola - Centrum 
odborné přípravy technickohospodářské
Projekt: ECOTEN s.r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.

loket – měStSká dvorana
Citlivý přístup k rekonstrukci Městské 
dvorany, která byla po dlouhou dobu 

jedním z nejohroženějších památkově 
významných objektů v kraji.
Investor: město Loket
Projektant: NEUPROJEKT
Dodavatel: ISSO – Inženýrské stavby 
Sokolov, s.r.o.

PanSký Pivovar holešov
Zdařilá renovace a dostavba památko-
vě chráněného objektu. Porota ocenila 
i provedení stavby.
Investor: EL-ENG s.r.o.
Autor: Josef Mrázek
Projektant: projekce LOCHMAN s.r.o.
Dodavatel: StaniOn s.r.o.

zahraniční Stavba roku
obnova centrální a malé věŽe 
hradu bauSka, lotyšSko
Záchrana cenného historického objektu. 
Nominace byla udělena za celkové pojetí 
obnovy a citlivé stavebně technické ře-
šení.
Investor: Rada obce Bauska 
Autor: Miloslav Hanzl
Projekt: Arhitektes Ináras Caunítes 
birojs Riga; Miloslav Hanzl
Dodavatel: Fa Kaskade 19 Latvia

rekonStrukce objektů 
v areálu bratiSlavSkého hradu
Citlivý přístup k rekonstrukci Národní 
kulturní památky z pohledu architekto-
nického i stavebně technického. Porota 
ocenila také způsob vlastní realizace 
včetně provedení detailů.
Investor: Kancelária Národnej rady 
Slovenskej republiky
Autor a projekt: BOUDA A MASÁR 
architektonická kancelária – Peter 
Bouda, Ivan Masár 
Dodavatel: Združenie ADIFEX – 
WACHAL; FIDES; NKP BH

dálnice d1, Prešov záPad – 
Prešov jih, SlovenSko
Koncepční pojetí výstavby dálnice včet-
ně ocenění stavebně technického řešení 
dopravní stavby mimořádného místního 
významu. Nominace byla udělena také 
za vlastní realizaci.
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, 
a.s.
Autoři: Branislav Juhás, Juraj Kopčák, 
Zuzana Macháčová Miloslav Frankovský
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Dodavatel: Združenie D1 Prešov – 
EUROVIA SK, a.s., EUROVIA CS, a.s., 

Doprastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav 
Slovakia a.s.

octava aPartamentoS boGota, 
kolumbie
Zdařilé spojení kvalitní architektury 
v kontextu s místním podnebím a ohle-
duplností k energetické náročnosti. Jed-
ná se výjimečnou architekturu dotaže-
nou jednoduchými výrazovými prvky.
Investor a dodavatel: Nicolas Marique 
Construction
Autor a projekt: Bogle Architects
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