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Zdeněk Fránek architektem roku 2020

Přední český architekt a  pedagog Zdeněk Fránek, 

představitel organického proudu české architektury, za 

nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb, 

byl oceněn za mimořádný přínos architektuře posled-

ních pěti let cenou Architekt roku 2020. Stalo se tak na 

slavnostním vyhlášení výsledků již dvanáctého ročníku 

soutěže letos 8. září v prostorách Centra architektury 

a městského plánování (CAMP) v Praze.

Čestné uznání poroty obdrželo brněnské občanské 

sdružení 4 AM, které se už deset let věnuje experimen-

tálním přístupům a různorodým aktivitám zaměřeným 

na architekturu, městský prostor i současné umění.

Hlavní ocenění, CEMEX Young Architect Award 2020, 

které je určeno mladým architektům do 33  let, získa-

la autorka projektu Vágní Praha – Ludmila Haluzíková 

z FA ČVUT (ateliér Novotný, Koňata, Zmek).

Cenu Architekt obci 2020 obdržel Jaromír Kročák 

(*1958) za mnohaletou profesionální práci architekta 

a podporu kvalitní architektury v regionu.

(red)

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 spolu se sedmi nominacemi 

na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a čtrnácti dalšími cenami 

byl udělen na slavnostním vyhlášení 7. ročníku soutěže Stavba roku Stře-

dočeského kraje 2020, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září 2020 v Ga-

lerii Středočeského kraje (GASK) v  Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže 

je Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, 

která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních in-

ženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů 

a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství 

za přínos Středočeskému kraji 2020 získal Ing. Jan Vítek, DrSc., vynikající 

odborník v oblasti betonových mostů a předpjatého betonu, autor mnoha 

inovativních řešení, který se podílel na řadě významných dopravních sta-

veb i na území Středočeského kraje, a zároveň v letošním roce oslaví vý-

znamné životní jubileum – 95 let.

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Stře-

dočeskému kraji a zároveň Cena za rekonstrukci památkového objektu 

byla udělena stavbě Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Ma-

riánská zóna.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 získala stavba Základ-

ní škola AMOS, Psáry. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se zúčastnilo 

celkem 38 724 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 14 642 hlasů odnesla 

stavba Společenské centrum Sedlčany.

(Nadace ABF)

Základní škola Amos Psáry

je Stavbou roku Středočeského kraje 2020

Již 31. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH byl 

slavnostně zahájen v úterý 22. září v prostorách 

výstaviště PVA EXPO PRAHA.

Podpořit nejvýznamnější událost oboru přijel 

osobně i  ministr průmyslu a  obchodu a  místo-

předseda vlády Karel Havlíček, který prohlásil, 

že stavebnictví jede pandemii navzdory. Spolu 

s ním během zahájení slavnostně přestřihli pás-

ku také náměstek ministra životního prostředí 

Vladislav Smrž, prezident Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví v ČR Jiří Nouza a předseda předsta-

venstva ABF Pavel Sehnal.

Po oficiálním zahájení se ministr Karel Havlíček 

vydal také na prohlídku výstavních hal, kde po-

zitivně zhodnotil organizaci akce i zavedená bez-

pečnostní opatření.

Ministr Havlíček zahájil veletrh FOR ARCH a ocenil jeho organizaci

Ceny GRAND PRIX na veletrhu získaly firmy: Bau-

mit, spol. s r. o. za produkt Baumit IonitColor a jeho 

inovativní přístup k řešení povrchové úpravy stěn 

s  deklarovaným dopadem na kvalitu vnitřního 

prostředí v  oblasti elektroiontového mikroklima-

tu a HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s. za překlad 

HELUZ FAMILY 3in1 nosný a  jeho moderní řešení 

zajišťující minimální vznik tepelných mostů a  so-

učasně umožňující dodatečnou instalaci aktivních 

stínicích okenních prvků.

ČESTNÁ UZNÁNÍ získaly firmy REGRA PLAST, 

spol.  s  r.  o.  za moderní střešní krytinu  EUREKO 

MODERNA a  také Wienerberger,  s.  r.  o.  za Ton-

dach posuvnou střešní tašku V11.

Letos se na letňanském výstavišti prezentovalo 

téměř čtyři sta vystavovatelů, kromě toho byla 

návštěvníkům k dispozici poradenská centra na-

příč stavebními obory.

(red)


