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Žhaví kandidáti na tituly soutěže Stavba roku 2019
Na slavnostním nominačním večeru 9. září 2019 byly ve stylovém prostředí dopravní haly Národního technického 
muzea představeny stavby a projekty, které se probojovaly do posledního kola soutěží Stavba roku 2019, Zahraniční 
stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019. Český stavitelský um také oslavily udílené Známky kvality, jejichž 
cílem je podpořit výrobce stavebních materiálů a podat zákazníkům informaci o kvalitě nabízených produktů. Poněkud 
netradičním nositelem Známky kvality se v letošním roce stal Elektronický stavební deník, Zlaté známky kvality získali 
etablovaní výrobci VELUX za řídicí jednotku vnitřního prostředí a BAUMIT za inovativní omítku. Vítěze Stavby roku 2019 
se dozvíme v den vydání tohoto čísla ASB.
TEXT: RED, FOTO: NADACE ABF

Nominace na titul Stavba roku 2019

 AFI Karlín Butterfly, Praha 
Organicky tvarovaná kancelářská budova zaujala 
porotu svou zelenou fasádou a půdorysem vytvá-
řejícím mezi čtyřmi vyvýšenými částmi budovy 
intimní atrium.

 Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České 
Budějovice 
Citlivá rekonstrukce historického domu v sobě 
kombinuje úctu k dochovaným dokladům řemesl-
ného umu a moderní pivovarské technologie.

 Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, 
Počátky 
Do detailu dovedené propojení s přírodou 
v duchu indického učení nabízí návštěvníkům 
dostatek příležitostí pro relax.

 UPO Velké Poříčí – modernizace vzdělávacího 
a výcvikového střediska 
Hasičský polygon, který je teprve druhým na 
světě, slouží pro trénink lezeckých schopností 
záchranářů.

 VD Šance – Převedení extrémních povodní, 
Staré Hamry, vodní tok Ostravice 
Rekonstruovaná vodní nádrž je významným zdro-
jem pitné vody v Moravskoslezském kraji.

 Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha  
Další z nepříliš efektních, ale o to důležitějších 
staveb. Přestože na povrchu o ní běžní lidé vůbec 
nemusí vědět.

 Drn, Praha 
Budova na Národní třídě vznikala s velkou mírou 
improvizace a úcty k historii. Zahrada na střeše 
nabízí návštěvníkům nezvyklé výhledy na centrum 
Prahy.

 Rekonstrukce arcibiskupského zámku a za-
hrad na hotel, Dolní Břežany 
Hotel na zámku přistupuje k historickému dědic-
tví s velkou úctou.

 Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec pod Sněžkou 
Mimořádně úsporná stavba se snaží přes svoji ve-
likost v co největší míře splynout se svým okolím.

 Celková přestavba ÚČOV Praha na Císařském 
ostrově, Praha 
Rozsáhlá a lapidárně řešená přestavba největší 
čističky odpadních vod v Praze zajistí lepší kvalitu 
vody ve Vltavě i budoucím generacím.

 Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad 
Nisou 
Školka, jak má být. Nekřiklavá, ale zajímavá 
a výjimečná.

 Centrála ČSOB – SHQ, Praha 
Nová centrála této banky nabízí svým zaměstnan-
cům nebývalý komfort v podobě několika úrovní 
zelených střech přístupných přímo z kanceláří.



ASB #108 87Stavba roku 2019

Nominace na titul Zahraniční stavba roku 2019

Nominace na titul urbanistický projekt roku 2019

 Nízkoenergetické domy „Na Americe“, Mníšek u Liberce 
Do velké míry zahloubený, nenápadný developerský projekt rodinných domů se pyšní svým nízkoener-
getickým standardem.

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

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

 OC Galéria Martin, Martin, Slovenská republika

 Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

 Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie, Polsko

 Rozvoj brněnského výstaviště, Brno

 Corso Pod Lipami, Řevnice 
Dlouholetý projekt se snaží nalézt odpověď na 
otázku, jak urbanisticky rozvíjet malá města.

 Modernizace trati Rokycany – Plzeň 
Na trase rekonstrukce vznikl i nový železniční tunel, který zkrátil cestu z Prahy do Plzně.

 Rekonstrukce historické budovy Národního 
muzea, Praha 
Precizní rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších 
pražských budov se vyznačuje úctou k původ-
nímu smyslu budovy, přestože atria jsou nově 
zastřešená.

 Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek 
Lávka ze dvou rozdílných segmentů, které se setkávají v pilíři uprostřed Otavy, reaguje na pěší trasy 
v okolí.


