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Vydávání časopisu ERA21 se v roce 2018 uskutečňuje 
za finanční podpory: Nadace české architektury, 
Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města 
Brna a Státního fondu kultury České republiky.

ERA21 #02 2018 POLITIKA BYDLENÍ

editorial Vendula Hnídková realizace Pod vrchem Vítkov. Bytový dům Vitkovka v Praze Peter Lacko, 

Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková / A.LT Architekti intro Klasik. Obraz průměrného českého 

rodinného domu 1989–2015 Jana Pavlová historie Politika bydlení v českých zemích Vendula Hnídková 

analýza Trendy a cykly na trhu bydlení v kontextu hospodářského vývoje Ivana Kubicová realizace 

Manifest prefabrikace. Bytový dům Sprzeczna 4 ve Varšavě Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, 

Wojciech Kotecki / BBGK Architekci realizace Risk je zisk. Komunitní obytný soubor wagnisART 

v Mnichově bogevischs buero, SHAG Schindler Hable Architekten realizace Víc než bydlení. Obytný 

soubor Hunziker Areal v Curychu Duplex Architekten studie Zatančíme si? Stát a komunitní bydlení 

Anitra Nelson rozhovor Role státu. Rozhovor Filipa Landy s Jiřím Klímou rozhovor Role města. 

Rozhovor Venduly Hnídkové s Lenkou Burgerovou rozhovor Proč do města? Rozhovor Filipa Landy 

s Evou Červinkovou a Martinem Klodou rozhovor Stavění v Praze. Rozhovor Filipa Landy s Dušanem 

Kunovským realizace Přemostěno bydlením. Rezidence Sacre Coeur II v Praze Jan Schindler, Ludvík 

Seko, Jana Hamrová, Petra Hlaváčková / Schindler Seko Architekti realizace Domino. Bytový dům na ulici 

Francouzské v Brně Tomáš Rusín, Ivan Wahla / Atelier RAW rozhovor Bydlení především. Rozhovor Zuzany 

Morávkové s Martinem Freundem realizace Zvýšené přízemí. Sociální bydlení v Los Angeles Michael 

Maltzan Architecture soutěž Bývanie v gete. Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX Katarína 

Smatanová soutěž Vlakovať. Víťazný projekt súťaže Superstudio 2018 Marek Cehula, Ondrej Jurčo, Anna 

Longauerová idea Doma v cizině. Výstava Making Heimat. Cílová země Německo Peter Cachola Schmal, 

Oliver Elser, Anna Scheuermann / Německé muzeum architektury DAM realizace Rozvlnění. Polyfunkční 

dům s nájemními byty v Praze David Chromík, Jindřich Brož, Lenka Chromíková, Darina Jasanská, Irma 

Konečná, Petr Vojáček / CAMA Architekti 

ERA21 #02/2018 vyjde po polovině dubna. Další vydání, připravované ve spolupráci s kurátorkami Petrou 

Vlachynskou a Veronikou Kastlovou, se bude věnovat umění veřejného prostoru.  

https://www.era21.cz/cs/
http://nca.info/
https://www.mkcr.cz/
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html
http://www.brno.cz/
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výstava 
YounG Polish architects 2.5d /  
MladÍ PolŠtÍ architeKti 2.5d
Galerie Architektury Brno ve spolupráci s Institutem 
Adama Mickiewicze a Polským institutem v Praze 
uvádí výstavu Mladí polští architekti 2.5D, jež byla 
poprvé představena před rokem v Muzeu estonské 
architektury v Tallinu. Kurátor Mait Väljas a polský 
architekt Łukasz Wojciechowski na ní prezentují  
práce mladé generace polských architektů kolem 
čtyřiceti let, kteři si ještě pamatují, jaké bylo žít ve 
stínu Sovětského svazu, avšak zároveň svou profesi 
začali již v době integrace do Evropské unie. Vybrané 
projekty nejenže dobře vypadají, ale jsou také 
významné pro místní komunity; dotýkají se různých 
problémů v rozdílných kontextech a představují 
různá měřítka a programy, ať už se jedná o dočasné 
instalace, či rozlehlé veřejné budovy. Výstava se 
koná v rámci Dnů polské kultury v Brně 2018 a potrvá 
do 5. května.
www.galeriearchitektury.cz

toMÁŠ džadoŇ: tradiČnÍ Karavan
Po představení v brněnské Jurkovičově vile se 
Tradiční karavan Tomáše Džadoně (*1981) 
přestěhoval do vršovické Galerie ProLuka (Bezručovy 

sady mezi ulicemi Slovenskou a Francouzskou, 
zastávka Krymská), kde setrvá do 20. května. 
Otevřen bude vždy o víkendech od 14 do 18 hodin. 
Tradiční karavan (2006) je interpretací roubenky 
do podoby karavanu. Tímto pojízdným skanzenem 
autor naznačuje, že vazba k místu není v dnešní 
době důležitá a člověk se stává loutkou globální 
společnosti. Akce je součástí mezinárodního festivalu 
4+4 dny v pohybu.
www.ctyridny.cz

adolf loos – viKtor Bauer. 
KonfisKované vzPoMÍnKY
Dne 12. dubna otevřelo Muzeum hl. m. Prahy ve 
Studijním a dokumentačním centru Norbertov výstavu 
s názvem Adolf Loos – Viktor Bauer. Konfiskované 
vzpomínky. Výstava představuje dílčí výsledky 
výzkumu věnovaného tvorbě architekta Adolfa Loose 
pro významného brněnského průmyslníka a vizionáře 
Viktora Bauera, vedeného badatelkami Janou 
Kořínkovou a Markétou Žáčkovou z Katedry teorií 
a dějin umění Fakulty výtvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně. V rámci doprovodného 
programu se ve středu 25. dubna od 17 hodin 
uskuteční přednáška autorek, samotná výstava potrvá 
do 17. června. 
www.muzeumprahy.cz

www.kingspan.com/cz

https://galeriearchitektury.cz/2018/03/20/young-polish-architects-2-5d/
http://ctyridny.cz/project/tomas-dzadon-tradicni-karavan/
http://www.muzeumprahy.cz/2363-adolf-loos-viktor-bauer-konfiskovane-vzpominky/
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolace#utm_source=era21&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Kooltherm&utm_term=Kooltherm&utm_content=Kooltherm
https://www.kingspan.com/cz/cs-cz/produkty/izolace#utm_source=era21&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Kooltherm&utm_term=Kooltherm&utm_content=Kooltherm
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v Kůži duŠana JurKoviČe
Každá stavba, kterou architekti řeší, má svou 
výlučnost, ale u každé z nich můžeme nalézt část 
osobnosti jejího autora. U některých je patrný 
důraz na reprezentaci a estetickou kvalitu, některé 
uchvátí promyšleností architektonického prostoru. 
Jiné charakterizuje nápadná stavební konstrukce 
nebo odvážné technické řešení, u dalších je 
prvořadým zájmem dokonalé zorganizování všech 
dějů, které se uvnitř nebo vně stavby odehrávají. 
Prostřednictvím výstavy V kůži Dušana Jurkoviče. 
Introspekce Jurkovičovy vily podle A1 Architects, 
jejíž název odkazuje na známý film s Johnem 
Malkovichem, se studio A1 Architects ve spolupráci 
s kurátorem Rostislavem Koryčánkem pokusí „vlézt 
do hlavy“ Dušana Jurkoviče. Zdůraznění některých 
nesourodých prvků a méně známých poloh poukáže 
na určité drobné detaily z Jurkovičova života. Výstava, 
motivovaná také 150. výročím narození Dušana 
Jurkoviče, bude zahájena ve čtvrtek 26. dubna 
v 16 hodin a potrvá do 28. října.
www.moravska-galerie.cz

thaM & videGård arKiteKter – in detail
Galerie současného umění a architektury / Dům 
umění města České Budějovice pod vedením kurátora 
Michala Škody uvede první letošní architektonickou 

výstavu Tham & Videgård Arkitekter – in Detail, která 
představí práci známého švédského ateliéru, jehož 
tvorba se vyznačuje citlivým přístupem ke kontextu 
místa a specifickým podmínkám daných projektů. 
Pro Tham & Videgård Arkitekter je typické aktivní 
zapojování se do celého procesu, od vývoje prvotních 
návrhů až po dohled na místě samotné stavby. Pro 
svou první prezentaci v České republice architekti 
připravili nový výstavní projekt ukazující tvorbu 
z posledního období, kde se zaměřují především na 
důležitost detailu v současné architektuře. Výstava 
bude zahájena ve čtvrtek 3. května v 19 hodin 
a potrvá do 3. června, vernisáž bude již tradičně 
spojena s přednáškou autorů ve Studentském kostele 
sv. Rodiny od 17 hodin.
www.dumumenicb.cz

litoMYŠl – hlavnÍ Město souČasné ČesKé 
architeKturY
Národní technické muzeum uvádí výstavu Davida 
Vávry a Petra Volfa Litomyšl – hlavní město současné 
české architektury, která představuje Litomyšl 
jako jedno z klíčových center soudobé české 
architektury. Výstava rozdělená do tří částí – veřejný 
prostor, rekonstrukce a novostavby – měla premiéru 
v roce 2016 v Regionálním muzeu v Litomyšli 
v rámci festivalu ArchiMyšl – oslavy Světového 

Baumit 
Klima

Jak mohou omítky  
podporovat zdraví?

www.baumit.cz

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2018/v-kuzi-dusana-jurkovice.aspx
https://www.baumit.cz/reseni-pro-kazdeho/zdrave-bydleni/?utm_source=ERA_newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=Newsletter_ERA&utm_term=duben_2018
https://www.baumit.cz/reseni-pro-kazdeho/zdrave-bydleni/?utm_source=ERA_newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=Newsletter_ERA&utm_term=duben_2018
http://dumumenicb.cz/vystava/tham-videgard-architects-en-cz/
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dne architektury. Pražská repríza je k vidění 
v Malé galerii expozice Architektura, stavitelství 
a design od 6. dubna do 21. října a její součástí 
je i projekce krátkého dokumentu Davida Vávry 
s názvem V Litomyšli neměníme směr, jen občas 
střídáme starosty, který zůstane v expozici NTM 
i po skončení výstavy. 
www.ntm.cz

přednáška
KratochvÍl – BeneŠ: fenoMenoloGie 
v architeKtuře vČera a dnes
V druhé polovině 20. století se jistou dobu zdálo, že 
se fenomenologie v architektuře stane dominantním 
tématem (vrcholné období Christiana Norberga- 
-Schulze), avšak nakonec se tak nestalo. Podobně 
i v českém prostředí, s určitým zpožděním, to chvíli 
vypadalo, že Genius loci je nejdůležitější knihou. 
Ve světě i u nás existuje stále mnoho knih a autorů 
vycházejících z odkazu Husserla, Heideggera 
a dalších, ale k fenomenologii se dnes otevřeně hlásí 
snad jen Juhani Pallasmaa. V pondělí 23. dubna 
od 19 hodin budou v pražské galerii VI PER na 
téma Fenomenologie v architektuře včera a dnes 
diskutovat profesor Petr Kratochvíl, jenž se odborně 
se zabývá moderní a současnou architekturou 

a veřejným prostorem, a architekt a publicista 
Ondřej Beneš. Diskuze se bude věnovat proměnám 
fenomenologického zájmu v českém architektonickém 
prostředí, jeho současné podobě a také tomu, čím 
dnes může tento filozofický směr architektům přispět. 
www.vipergallery.org

PechaKucha niGht PraGue vol. 58
Další večer ze série PechaKucha Night Prague, 
plný prezentací v tradičním formátu 20 × 20, se koná 
ve středu 25. dubna od 19.20 hodin v pražském 
kině Aero. V průběhu večera se představí: režisér 
Ondřej Elbel, spolukurátorka projektu Norma Space 
Kateřina Kulanová a spoluzakladatelka Petra 
Karlová, architektka Elen Fialková, Petr Prokop a Jiří 
Havelka z Divadla Vosto5, Jan Vytiska a Ondřej Šorm 
(Amazing Books), sochařka Kateřina Komm, malíř 
Julius Reichel a keramik Adam Železný, fotograf Filip 
Beránek, sportovní komentátor Jakub Bažant a režisér 
Radim Špaček a zlatý hřeb večera Antonín Střížek – 
malíř městských příběhů. 
www.pechakucha.cz

Michal ŠKoda: o vYstavovÁnÍ souČasného 
uMěnÍ a architeKturY
Ve druhém dílu přednáškové série Hybatelé 
architektury, pořádané spolkem Pěstuj prostor,  

www.minirol.cz

http://www.ntm.cz/Litomysl
http://vipergallery.org/akce/fenomenologie-v-architekture-vcera-dnes-ondrej-benes-petr-kratochvil
http://pechakucha.cz/
http://www.minirol.cz/
http://www.minirol.cz/
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vystoupí oceňovaný umělec a kurátor Michal 
Škoda, který již dvacet let vede Galerii současného 
umění a architektury / Dům umění města České 
Budějovice. Ve svém vystoupení přiblíží způsob, 
jakým tato instituce zprostředkovává špičkovou 
domácí i zahraniční architekturu českému publiku. 
Představí mj. i instalaci architekta Jana Šépky, 
který v roce 2016 ukryl Samsonovu kašnu na 
českobudějovickém náměstí. Přednáška se koná 
ve středu 25. dubna od 18 hodin v kulturním 
prostoru Moving Station v Plzni.
www.pestujprostor.plzne.cz

hana řePKovÁ: huManizace sÍdliŠť
V posledních letech na většině panelových sídlišť 
probíhá snaha o „humanizaci“ domů i prostředí. 
Sídliště, původně bydlení v zeleni, jsou po částech 
zahušťována, dostavována, nepotřebné domy často 
i nahrazovány. Mění se celé prostředí, nicméně 
nejvíce je tento trend vidět na fasádách domů, které 
jsou zateplovány a oživovány pestrými barvami. 
Přednáška Humanizace sídlišť v podání Hany 
Řepkové, která se koná v pondělí 30. dubna od 
18 hodin v pražské Juditině věži, se bude zabývat 
výhodami i nevýhodami humanizace sídlišť z pohledu 
architektky-památkářky.
www.zastarouprahu.cz

JinÁ PersPeKtiva: hild und K 
architeKten + Kleihues+Kleihues (de)
Na květnové přednášce z cyklu Jiná perspektiva, 
pořádaného v letošním roce spolkem Kruh, se 
představí dvě progresivní německá studia z Mnichova 
a Berlína. O tom, jak je možné v současnosti pojímat 
ornament na fasádách, bude hovořit architekt Andreas 
Hild ze studia Hild und K Architekten, které klade 
důraz na jejich hmatatelnost. Druhým přednášejícím 
bude Jan Kleihues ze studia Kleihues+Kleihues, který 
v přednášce s názvem O poloze – funkci – pořádku 
a svobodě krásy představí své zásadní berlínské 
projekty a bude mluvit mimo jiné o důležitosti výběru 
vhodných materiálů a o významu řemeslné kvality. 
Přednáška se koná ve čtvrtek 3. května od 19.30 
hodin v pražském kině Světozor, bude probíhat 
v němčině a bude tlumočena do češtiny.
www.kruh.info

semináře čka
seMinÁře ČKa K novele staveBnÍho 
zÁKona – Praha, Brno
Česká komora architektů pořádá semináře k novele 
stavebního zákona, které jsou určeny pro všechny 
autorizované architekty v návaznosti na novelu 
stavebního zákona platnou od 1. ledna 2018 

www.presbeton.cz

http://kruh.info/reader/jan-kleihues-kleihues-kleihues-d.html
http://www.zastarouprahu.cz/humanizace-sidlist/program-353/
http://pestujprostor.plzne.cz/hybatele-architektury-michal-skoda/
http://www.presbeton.cz/ke-stazeni/vzorove-systemy/system-h-e-x/produkty?utm_source=era21.cz&utm_medium=banner&utm_campaign=system_HEX&utm_content=190x45
http://www.presbeton.cz/ke-stazeni/vzorove-systemy/system-h-e-x/produkty?utm_source=era21.cz&utm_medium=banner&utm_campaign=system_HEX&utm_content=190x45
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na úseku stavebního řádu a územního rozhodování. 
Přednášející je Marie Špačková, sekretář ČKA, členka 
PS Legislativa, architektka se zkušeností s vedením 
stavebního úřadu a speciálního stavebního úřadu. 
Semináře jsou pro autorizované architekty zdarma, 
pro ostatní zájemce je cena 500 Kč. Z důvodu 
omezené kapacity je registrace nutná. 
Volné termíny:
› pátek 4. května, Praha;
› pátek 11. května, Praha;
› čtvrtek 17. května, Praha;
› pondělí 21. května, Praha;
› středa 6. června, Praha;
› pondělí 25. června, Brno.
Pražské semináře se uskuteční v kanceláři ČKA 
(Josefská 6) vždy od 10 do 15 hodin, brněnský 
seminář se koná v přednáškové místnosti společnosti 
VELUX (Sokolova 1d) od 10 do 15 hodin.
www.cka.cz

soutěž
důM Č. P. 48 – starÁ léKÁrna, suŠice 
Město Sušice vyhlásilo jednofázovou veřejnou 
projektovou architektonickou soutěž Dům 
č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice. Předmětem 
soutěže je zpracování návrhu architektonického 
a projektového řešení domu č. p. 48 – Stará lékárna – 
jako specifického a symbolického místa, které 
plnohodnotně a s originální uměleckou imaginací 
představí Sušici – Bránu Šumavy. Datum odevzdání 
soutěžních návrhů je 2. května.
www.mususice.cz

revitalizace nÁBřežÍ řeKY MoravY 
(uhersKé hradiŠtě)
Město Uherské Hradiště vyhlásilo jednofázovou 
otevřenou ideovou kombinovanou urbanisticko-

-architektonicko-krajinářskou soutěž Revitalizace 
nábřeží řeky Moravy. Předmětem soutěže je nalezení 
nejvhodnějšího městotvorného konceptu ztvárnění 
prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. 
Jedná se o pás na levém a částečně pravém břehu 
řeky v délce asi 1 000 m.
Město je dlouhodobě otočeno k řece zády. 
Urbanistický a respirační potenciál nábřeží řeky ani 
v části, která těsně přiléhá k centrální zóně – k městské 
památkové zóně a jejímu ochrannému pásmu –, není 
využit. Doposud se dokonce nepodařilo vhodně 
začlenit krajinu do urbanistické struktury města. 
Současný stav nábřeží nevybízí k rekreaci, sportování 
ani k aktivnímu trávení volného času, je většinou 
nekvalitní a spíše jen tranzitní pěší a cyklistickou 
stezkou. Prostor je od navazujících městských 
prostor, areálů a budov ohrazen neprostupnými ploty 
a stěnami, jakákoli funkční a prostorová interakce 
s přiléhajícími neprostupnými areály neprobíhá, 
a to ani v případě veslařského klubu, restaurace 
Koruna, sokolského areálu či gymnázia. Prostor 
není dostatečně vybaven městským mobiliářem 
(lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, 
veřejným osvětlením), jakýmikoli místy k zastavení 
a spočinutí, herními prvky pro děti, posilovacími prvky 
pro dospělé a seniory ani žádnými jinými atraktivními 
či uměleckými prvky. Přístupy pod hráz a na bermu 
fakticky neexistují a nejsou řešeny, informační systém 
zcela chybí. Jen několik sjezdů z hráze dolů na úroveň 
bermy slouží výhradně správci toku pro údržbu koryta 
řeky, čištění a sečení trávy.
Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude 
přesvědčivým startovacím impulzem ke koncepční 
proměně a revitalizaci zanedbaného nábřeží, jež se 
stane důstojnou a organickou součástí prostředí 
městského centra a památkové zóny. Datum 
odevzdání soutěžních návrhů je 2. května.
www.mesto-uh.cz

https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/novinky/seminare-cka-k-novele-stavebniho-zakona-na-useku-stavebniho-radu-a-uzemniho-rozhodovani-a-souvisejici-zakony-vcetne-provadecich-vyhlasek-praha-brno
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/architektonicke-souteze-o-navrh-dum-c-p-48-stara-lekarna-susice-architektonicke-reseni-objektu
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-nabrezi-reky-moravy
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ŠKola sMÍchov
Městská část Praha 5 vyhlásila otevřenou 
mezinárodní anonymní dvoufázovou projektovou 
architektonickou soutěž Škola Smíchov. Předmětem 
soutěže je řešení základní školy velikosti 2× 9 tříd 
se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka 
a stravovacími a sportovními provozy včetně jejího 
začlenění do nově vznikající městské struktury na 
pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě 
křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. 
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 4. května 
(1. kolo), resp. 17. srpna (2. kolo).
www.cceamoba.cz/skola-smichov

architeKtonicKo-KraJinÁřsKé řeŠenÍ 
KoMensKého ParKu v KolÍně
Město Kolín vyhlásilo otevřenou jednofázovou 
projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž na 
urbanistické, architektonické a krajinářské řešení 
území Komenského parku a navazujících prostor. 
Datum odevzdání soutěžních návrhů je 15. května.
www.mukolin.cz

KoMunitnÍ BYtový důM Pro seniorY 
Křenovice
Obec Křenovice vyhlásila dvoufázovou otevřenou 
projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž 
na zpracování urbanisticko-architektonického 
návrhu řešení objektu komunitního bytového domu 
pro seniory s návazností na přilehlé zastavitelné 
území a určení charakteru budoucí zástavby 
a veřejných prostranství, hlavní směry využit ploch 
a budov při zohlednění vhodné dopravní obslužnosti, 
urbanistických vazeb a historii místa samotného. 
Návrh bude zpracován na celé řešené území dle 
zadání soutěže. Datum odevzdání soutěžních návrhů 
je 18. května (1. fáze). Termín odevzdání soutěžních 
návrhů ve 2. fázi bude upřesněn po hodnoticím 

zasedání 1. fáze a bude sdělen všem postupujícím do 
2. fáze spolu s upřesňujícími podmínkami.
www.obec-krenovice.cz

KaŠna na Karlově nÁMěstÍ v třeBÍČi
Město Třebíč vyhlásilo jednofázovou otevřenou 
projektovou architektonicko-výtvarnou soutěž 
na návrh kašny (vodního prvku) na Karlově náměstí 
v Třebíči. Přestože se nejedná o soutěž, která musí 
mít doložku regulérnosti ČKA, členové ČKA se jí 
mohou bez obav zúčastnit, neboť ctí pravidla dobrých 
soutěží a její zadání je v souladu se Soutěžním 
řádem ČKA. Datum odevzdání soutěžních návrhů 
je 21. května.
www.trebic.cz

PěŠÍ lÁvKa Přes ulici horoMěřicKou 
v deJvicÍch a ve voKovicÍch
Městská část Praha 6 vyhlásila jednofázovou 
otevřenou projektovou architektonicko-konstrukční 
soutěž na návrh a zpracování architektonicko- 
konstrukčního řešení nové lávky přes ulici 
Horoměřickou – z ulice Pod Beránkou do ulice 
Tobrucké. V soutěžním návrhu je třeba zohlednit 
možnost pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou 
nebo jiným způsobem tyto body propojit, součástí 
návrhu by tedy mělo být i další bezbariérové pěší 
propojení k areálu školek. Součástí zadání je i návrh 
nové bezbariérové pěší rampy ve svahu na západní 
straně ulice Horoměřické, jako uceleného pokračování 
pěší cesty od výstupu z lávky (ul. Horoměřickou) 
směrem na uzel Bořislavka. Souběžně s tímto 
soutěžním zadáním je prověřována možnost 
budoucího umístění parkovacího domu do západního 
svahu při ulici Horoměřické, cca 100 m severněji od 
navrhovaného přemostění. Tento parkovací dům není 
předmětem soutěže. Zvažovaný objekt by v budoucnu 
byl impulzem pro vybudování chodníku při západní 

http://cceamoba.cz/skola-smichov/
https://zakazky.mukolin.cz/contract_display_424.html
http://www.krenovice.cityupgrade.cz/index.php?p=dotazy
http://www.trebic.cz/radnice-vypisuje-architektonicko-vytvarnou-soutez-na-kasnu/d-36164
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hraně ulice Horoměřické, od navrhované lávky 
severně směrem k místu uvažovaného parkovacího 
domu. Datum odevzdání soutěžních návrhů je 
4. června.
www.praha6.cz/lavka-horomericka

nÁMěstÍ Města BeneŠova
Magistrát města Benešova vyhlásil otevřenou 
jednofázovou projektovou architektonicko- 
-urbanistickou soutěž Náměstí města Benešova. 
Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – 
Masarykovo a Malé náměstí –, dnes postrádají 
celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim 
navrátit důstojnost a nabídnout benešovským 
občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem 
soutěže bude vytvořit soudobý multifunkční veřejný 
prostor, který bude městem Benešovem na základě 
výsledku této soutěže realizován. Zadání se bude 
týkat nejenom hlavních reprezentativních prostor 
města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky 
mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. 
Je potřeba zamyslet se nad prostranstvími v širších 
souvislotech i nad jejich významem v dnešní 
společnosti. Datum odevzdání soutěžních návrhů 
je 15. června 2018.
www.cceamoba.cz/namestimestabenesova

celKové řeŠenÍ vÍtězného nÁMěstÍ
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR 
Praha) vyhlásil dvoukolovou otevřenou projektovou 
urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh 
celkového řešení Vítězného náměstí. Předmětem 
soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného 
náměstí se všemi urbanistickými a dopravními 
vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného 
prostranství reprezentativního a pobytového 
charakteru v souladu s jeho nově navrženým 
dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být 

primárně určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. 
Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům. 
Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoli dostavba 
přiléhajících pozemků. Datum odevzdání soutěžních 
návrhů v 1. kole je 26. června, předpokládaný termín 
vyhlášení 2. kola je začátek sprna.
www.iprpraha.cz/viteznenamesti

YounG architect award 2018
Jubilejní 19. ročník soutěže Young Architect Award 
pro studenty a začínající architekty do 33 let se 
letos zaměří na architektonické dílo, které iniciuje 
společenský život a rozvoj místa. Účastníci mohou 
své práce přihlašovat do 29. června, slavnostní 
ceremoniál s vyhlášením výsledku se bude letos 
poprvé konat v Centru architektury a městského 
plánování CAMP, a to v úterý 11. září.
www.yaa.cz

oBecnÍ areÁl Brno-ivanovice
Statutární město Brno, MČ Brno-Ivanovice vyhlásila 
jednofázovou otevřenou projektovou architektonickou 
soutěž na zpracování architektonického návrhu 
Obecního areálu Brno-Ivanovice včetně víceúčelové 
budovy s kulturním sálem a dalšími funkcemi. 
Návrh kromě prostorového, provozního a funkčního 
uspořádání vlastního objektu zahrnuje také 
úpravy navazujícího veřejného prostoru s nově 
rekonstruovanou budovou úřadu městské části. 
Prohlídka řešeného areálu se uskuteční 23. dubna 
od 10 hodin. Datum odevzdání soutěžních návrhů 
je 3. září.
www.ivanovice.brno.cz

https://www.praha6.cz/lavka-horomericka
http://cceamoba.cz/namestimestabenesova/
http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti
http://yaa.cz/
http://www.ivanovice.brno.cz/uredni-deska/

