
Grand prix architektů 2007 získalo 
ekolog ické centru m  S lu ň ákov  
P raha - Grand prix architektů letos pu tu je do hanácké m etropole. M ezinárodní porota u dělila 
hlavní cenu  novostavb ě C entra ekolog ických aktivit O lom ou ce - S lu ň ákov, pod níž jsou  
podepsáni R om an B rychta, A dam  H alíř, O ndřej H ofm eister a P etr Lešek. S tejně jako další 
oceněné projekty si tu to stavb u  m ohou  na fotografiích od středy prohlédnou t návštěvníci 
pražského V eletržního paláce. D nes večer tam  O b ec architektů spolu  s Č eskou  kom orou  
architektů vyhlásily vítěze sou těže.  
Dům je postaven jako nízkoenergetický. Počítá se u něj s energetickou spotřebou 27,6 
kilow atthod iny na metr čtvereční za rok, průměr v obdobných  budovách  přitom přesahuje 
čtyřnásobek. Autoři ob jekt konstruovali jako obydlenou terénní vlnu plynule zapadající do terénu. 
N a jih  je fasáda prosklená, od  severu je ob jekt chráněn zemním valem - zelenou střechou. N a jižní 
osluněné straně nabízí polyfunkční sál s kapacitou až 120 lid í, jídelnu, klubovnu a pokoje pro 
ubytování 42 lid í. Do neosluněné části autoři umístili zázemí. 

N a stavbu, která získala i Cenu ministra životního prostřed í M artina Bursíka za d ílo s výraznými 
ekologickými aspekty, byly použity trad iční materiály. V  centru se topí b iomasou a solární energií. 
Budova má zásobování pitnou vodou oddělené od  vody užitkové, pro tento účel se užívá dešťová 
voda. Stavba byla zahájena v květnu 2005, včetně vnitřního vybavení stála téměř 78 milionů korun. 
Většinu investic zajistilo město O lomouc, zhruba 36 milionů tvořila dotace Státního fondu životního 
prostřed í. 

Porota ocenila i další stavby, ve 14. ročníku se trad ičně soutěžilo v sedmi kategoriích . Celkem bylo 
uděleno deset cen a čtyři práce získaly čestná uznání. Přihlášeno bylo 81 prací, nejvíc zastoupeny 
byly kategorie novostavba, rekonstrukce a interiér. Do kategorií krajinářská arch itektura, 
urbanismus, arch itektonický design a výtvarné d ílo v arch itektuře bylo přihlášeno celkem 18 
realizací. 

V  kategorii novostavba získaly ocenění také Dům v lomu Pavla M udříka a pražské obchodní centrum 
Šestka týmu M ilana Jirovce. Čestná uznání si odnesli autoři budovy TJ Sokol Křížanovice, 
odbavovacího terminálu Letiště B rno-Tuřany a Domu na louce v Semilech . 

Cenu v kategorii rekonstrukce získala oprava železniční stanice O strava-Svinov Václava Filandra. 
Čestné uznání si odnesli autoři rekonstrukce Podnikatelského inovačního centra Z lín. 

V  kategorii interiér udělila porota cenu soukromému bytu navrženému Petrem Vágnerem. V 
kategorii krajinářské tvorby získal cenu Z ámecký park v pražských  Ctěnicích  autorů Tomáše Jiránka 
a Davida Prud íka. Jako urbanistický počin ocenila porota také územní plán města Veltrusy, který 
připravil tým v čele s Romanem Kouckým. Je to poprvé, kdy porota udělila cenu za urbanismus. 

Cenu si z Veletržního paláce odnesli také arch itekti, kteří připravovali výstavu v prostorách  C ísařské 
konírny Pražského hradu, a to za arch itektonický design a drobnou arch itekturu. V  kategorii 
výtvarné d ílo porota ocenila liberecký Památník obětem komunismu v podobě zrcadla autorů v čele 
s Petrem Jandou. Laureátem ceny udělované za celoživotní d ílo se letos stal Jaroslav Drápal. 

Ceny letos udělovali také ministři, vedle Bursíka to byl ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. O cenil 
rod inný dům postavený v O pavě Davidem W ittásskem a Jiřím Řezákem.  

G rand prix bývala někdy kritizována za to, že v soutěži nejsou všechny stavby vzniklé v uplynulém 
roce v Česku. Stanovy soutěže ale říkaly, že arch itekti se musejí sami přihlásit. O d  letoška se 
podmínky změnily, nominovat stavbu může kdokoliv, arch itekti pak musí s nominací pouze 
souhlasit. Letošní ročník je výjimečný také tím, že na jeho organizaci se spolu s O bcí arch itektů 
pod ílela arch itektonická komora. Cena také poněkud změnila název, místo G rand prix O bce 
arch itektů to má být napříště pouze G rand prix arch itektů.  
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S tatu t Grand P rix A rchitektů – N árodní ceny za architektu ru  

G rand Prix Arch itektů – N árodní cena za arch itekturu je soutěžní přehlídka arch itektonických  prací 
dokončených  v uplynulém roce, pořádaná O bcí arch itektů a Českou komorou arch itektů.  

Vypisuje ji každoročně O bec arch itektů ke dni arch itektury U IA .  

Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční arch itekti, projektanti a 
výtvarníci, podmínkou je, že d ílo je realizováno na území České republiky.  

íla českých  arch itektů realizovaná mimo území České republiky se mohou přehlídky zúčastnit mimo 
soutěž. Do přehlídky mohou být přihlášeny práce realizované v posledním roce. Přehlídka G rand 
Prix Arch itektů – N árodní cena za arch itekturu má několik kategorií – N ovostavbu, R ekonstrukci, 
Interiér, Krajinářskou a zahradní tvorbu, U rbanizmus, Arch itektonický design a drobnou 
arch itekturu a Výtvarné d ílo v arch itektuře.  

imo kategorie je udělována cena za arch itekturu v oblasti bydlení. Práce posuzuje nezávislá 
odborná mezinárodní porota.  

Prota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají čtyři zahraniční arch itekti, z nichž 
jeden je ze Slovenské republiky a český kritik, teoretik nebo h istorik arch itektury nebo výtvarný 
umělec.  
V  jednotlivých  kategoriích  se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je G rand Prix, kterou 
získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník, d íky němuž mohlo vzniknout mimořádné 
arch itektonické d ílo, může být odměněn cenou pro investora.  

ři slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému arch itektovi za významné 
celoživotní d ílo. Laureáta navrhuje Rada O bce arch itektů. Ceny jsou čestné. 


