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svět stavbařů

Výsledky soutěže Fasáda roku 2021
Již devatenáctý ročník prestižní 
soutěže Fasáda roku zná své 
vítěze. Slavnostní vyhlášení nej-
zdařilejších realizací stavebních 
projektů z oblasti fasádního 
pláště proběhlo v rámci letní 
akce BAU-MIT-FEST, která se 
konala v srpnu v areálu zámku 
Štiřín.
Soutěž Fasáda roku, kterou vyhlašu-
je společnost BAUMIT, spol. s r.o., 
se stala již tradičním profesním 
soupeřením stavebníků, pro-
jektantů a realizačních firem. 
Stejně jako v předešlém ročníku 
posuzovala jednotlivé soutěžní 
projekty odborná porota složená 
z řad projektantů. V sedmičlenné 
odborné porotě letos zasedli  
Ing. arch. Zuzana Ilinčevová, Ing. 
arch. Zdeněk Havlík, Ing. arch. 
Jura Bečička, Ing. Vítězslav Dvor-
ský, Ing. Pavel Čurda, Ing. arch. Vít 
Vencour a Ing. arch. Jiří Harant. 
Do letošního ročníku soutěže 
Fasáda roku bylo přihlášeno cel-
kem 197 projektů dokončených 
v období od roku 2019 až do 
dubna 2021, a to v následujících 
čtyřech hlavních kategoriích: No-
vostavba objektu určeného k by-
dlení (rodinné a bytové domy); 
Novostavba nebytového objektu; 

Rekonstrukce; Rekonstrukce his-
torického objektu.
Z prvního, základního kola soutě-
že zvolila zmíněná porota v každé 
kategorii tři nejlepší realizace, 
které byly nominovány do dru-
hého, finálového kola. Z něj 
nakonec vzešly vítězné projekty 
v každé kategorii, které byly 
slavnostně vyhlášeny v rámci již 
zmíněné akce BAU-MIT-FEST.
Vítězná díla v jednotlivých sou-
těžních kategoriích byla oceněna 
soškou Fasádea a finanční odmě-
nou ve výši 50 000 Kč. 

Kategorie novostavba objektu 
určeného k bydlení (RD a BD)
■ Maison Ořechovka, Na 
Dračkách 43, Praha 6
Stavebník: Penta Real Estate 
s.r.o.
Návrh: QARTA ARCHITEKTU-
RA s.r.o.
Zhotovitel: VIRCO s.r.o.

Kategorie novostavba neby-
tového objektu
■ Nový pavilon ZŠ a ZUŠ 
v Líbeznicích, Měšická 322
Stavebník: obec Líbeznice
Návrh: Grulich architekti s.r.o.
Zhotovitel: Galimax s.r.o.

Kategorie rekonstrukce
■ Rekonstrukce objektu 
Kulturního střediska města 
Chlumec – II. etapa
Stavebník: město Chlumec
Návrh: Correct BC, s.r.o.
Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

Kategorie rekonstrukce  
historického objektu  
a Cena účastníků 
BAU-MIT-FESTu
■ Oprava kaple Panny Marie 
Lurdské, Přepychy, okr. Rych-
nov nad Kněžnou

Stavebník: obec Přepychy
Projektantka: Libuše Hrochová
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, 
stavební a obchodní firma

Cena odborné poroty
■ Rodinný dům Velvary,  
Za Roudnickou branou 304, 
Velvary
Investor: soukromá osoba
Projektant: Ing. Tomáš Saifrt
Zhotovitel: W – VITA s.r.o.

Podrobnosti k této prestižní 
soutěži naleznete na stránkách 
www.fasada-roku.cz. ■

Zdroj:
BAUMIT, spol. s r.o.

První vysoká loď na plavebním 
kanále Vraňany – Hořín

Dne 18. září byl slavnostně 
zahájen provoz čtyř zdvižných 
mostů přes plavební kanál Vraňa-
ny – Hořín na Vltavě u Mělníka 
a poprvé pod zdviženými mosty 
proplula největší česká osobní 
loď Florentina. Završily se tak 
stavební práce na modernizaci 
velké plavební komory Hořín 
i přestavba dalších celkem sed-
mi mostů, které v současnosti 
umožní proplutí až 7 m vysokých 
lodí přes plavební kanál. 
Unikátem je zdvižný kamen-
ný mostní oblouk na plavební 
komoře Hořín, zachovávající 

jedinečnou architekturu památ-
kově chráněného zdymadla. Další 
tři silniční a železniční mosty přes 
kanál jsou také zdvižné, dálkově 
ovládané z 9 km vzdáleného 
velína na zdymadle. 
Téměř 10 km dlouhý plavební 
kanál zprovozněný v roce 1905 
zajistil celoroční splavnost Vltavy 
od jejího ústí do Labe u Mělníka 
až po Vraňany. Zdymadlo Hořín 
překonávající spád až 8,8 m je 
první v kaskádě šesti zdymadel, 
které více než sto let umožňují 
bezpečnou plavbu do Prahy. Díky 
prozíravosti předků tato vodní 
cesta i dnes odpovídá svými 
parametry plavbě velkých lodí 
evropských parametrů. ■

Zdroj:
Ředitelství vodních cest ČR

▲  Rekonstrukce objektu Kulturního střediska města Chlumec – II. etapa

▲  Slavnostní zahájení provozu (foto: Ředitelství vodních cest ČR)


