
 

 
 

 
Výsledky soutěží spojených s 20. ročníkem 
mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 
 
 
Na slavnostním večeru vystavovatelů mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se konal 
22. září v Aquapalace Hotel Prague, se veřejnost dozvěděla do poslední chvíle utajované výsledky 
soutěží  spojených s tímto veletrhem. Konkrétně se jednalo o soutěže – Architect Award, 
Construction Award, GRAND PRIX FOR ARCH a TOP EXPO 2009. 
 
 

1. Architect Award ABF 2009 
 
Cíl / 
Cílem architektonické soutěže Architect Award 2009 je nejen přiblížit široké veřejnosti soudobou 
architekturu, ale především pomoci najít studentům a mladým architektům místo na současné 
architektonické scéně a přilákat mladou populaci ke studiu architektury. V neposlední řadě pomůže soutěž 
zmapovat tvorbu začínajících architektů. 
 
Účastníci soutěžní přehlídky / 
Soutěž je vypsána pro studenty a absolventy oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní 
architektury a autodidakty vzdělané v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací 
nepřesáhli věk 33 let. 
 
 
 
1. udílená cena: Cena poroty 
 
Cena poroty: Bydlení ve věžovém domě v Praze Holešovicích 
autor: Ing. arch. Tomáš Král 
předával: předseda poroty Ing. arch. L’ubomír Závodný 
 
Hodnocení poroty: 
 
Projekt se vyslovuje k naléhavé otázce zahušťování dnešních měst a zvyšování kvality obytného prostředí - 
přestože téma výškových budov je velmi náročné k uchopení, a to zvláště v centrech historických měst, jako 
je Praha, projekt rozhodně nepostrádá inovativní charakter a poctivost v hledání možných budoucích řešení. 
 
 
2. udílená cena: Cena mediálního partnera 
 
Cena Deníku, mediálního partnera soutěže 
Cena mediálního partnera: Plovárna Jenštejn, studie – školní práce 
autor: Michaela Roženská 
předávala: vedoucí obchodního týmu Multimediálního oddělení vydavatelství Vltava Labe Press, Eva 
Kopečková 
 
 
3. udílená cena - Cena architekta Josefa Hlávky – v kategorii studie 
 
Mimořádná cena, kterou uděluje Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových založené architektem, 
stavitelem a největším českým mecenášem vědy a kultury – Josefem Hlávkou:  
Cena architekta Josefa Hlávky: Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích 
autoři: Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský 



 

předával: předseda prezidia Nadace „Nadání“ prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.  
  
Hodnocení poroty: 
 
Studie spolkového domu ve Slavonicích mezi ostatními projekty vyniká civilností, citlivostí a kvalitou svého 
provedení. Pokouší se nabídnout seriózní odpověď na zásadní témata lidského společenství na malém 
městě, reaguje přiměřeně na historický kontext, nechce převracet ani provokovat. Má potenciál stát se 
nástrojem kultivace polis, zdrojem radosti a poznání. Výraz domu je formován najisto, jednoduše a bez 
většího zaváhání.  
 
 
4. udílená cena: Cena Architect Award ABF 2009 – kategorie studie - školní práce 
 
Cena Architect Award ABF 2009 – kategorie studie - školní práce: Muzeum kubánských uprchlíků, 
Miami, USA 
autor: Martin Kropáč 
předávala: 1. náměstkyně ministryně školství - Ing. Eva Bartoňová 
 
Hodnocení poroty: 
 
Silný koncept řešení muzea, jehož hlavním "exponátem" je otevřený horizont moře, v návaznosti na 
urbanistickou strukturu přilehlého sídla. Molo jako přístav i most vedoucí ke svobodě, muzeum uprchlíků jako 
ruka nabídnutá tonoucímu. Jasné a čitelné dispoziční řešení. Práce se světlem i mořským příbojem. Projekt 
se silným vnitřním příběhem. 
 
 
5. udílená cena: Cena Architect Award 2009 – kategorie studie 
Cena Architect Award 2009 – kategorie studie: Mateřská škola na střeše Provozní budovy Národního 
divadla 
autoři: Martin Prokš,  Marek Přikryl 
předával: prof. Václava Havlíčka, rektora ČVUT  
  
Hodnocení poroty:  
 
Projekt vyniká koncentrovanou a bohatou invencí a ačkoliv bude stěží kdy realizován, přináší do tvůrčího 
diskursu o současné architektuře Prahy radost a hravost. Navazuje na progresivní typus atriové školky 
a rozvíjí úsporný koncept modulární výstavby. Inteligentně zlehčuje těžkopádnost výrazu Pragerovy Nové 
scény. 
 
 
6. udílená cena: Cena Architect Award 2009 – kategorie realizace 
Cena Architect Award 2009 – kategorie realizace: Tomar Environmental Monitoring and Interpretation 
Offices, Tomar, Portugalsko 
autoři: kolektiv ateliéru Embaixada 
předával: náměstek Ministra kultury, Ing. Jaromír Talíř  

 
Hodnocení poroty: 
 
Zcela netradiční příklad rekonstrukce a konverze průmyslového objektu na začátku historické části 
portugalského města Tomar. Originální železobetonová vestavba dělí vnitřní prostor objektu na veřejnou 
část – místo sociálních kontaktů a potkávání lidí (kavárna, výstavní prostory) a privátní část sestávající 
z ubytovacích zařízení pro pozvané umělce. Tyto privátní oblasti jsou objemově definovány vloženou 
železobetonovou konstrukcí a jsou barevně rozlišeny v rámci pojetí interiéru veřejného prostoru, který je 
založen na kontrastu bílé matové barvy a tmavého matového epoxidového nátěru. Jedná se o vynikající 
příklad transformace při zachování historické stopy původní urbánní struktury. 
 
 
7. udílená cena: Cena veřejnosti 
Na stránkách soutěže a portálu E-ARCH probíhalo hlasování veřejnosti,  
Mateřská škola na střeše Provozní budovy Národního divadla / kategorie studie 
autoři: Martin Prokš, Marek Přikryl 
předával: PhDr. Radomír Dočekal  
  



 

 

2. Construction Award - ohlédnutí za dvacetiletou historií veletrhu 
FOR ARCH 

 
Construction Award za dílo: Rekonstrukce Arcidiecézního muzea v Olomouci – 2. etapa 
společnost UNISTAV, a.s. 
 
Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce objektů Kapitulního děkanství, Kočároven, věže sv. Barbory 
a částečná rekonstrukce Přemyslovského paláce, nová přístavba objektu Parkán a nová úprava nádvoří. 

 
3. GRAND PRIX 

 
Tradiční soutěž o nejlepší výrobek, exponát či technologii veletrhu. Do soutěže GRAND PRIX bylo možno 
přihlásit exponáty, které přinášejí pokrok ve výrobní základně stavitelství a architektury nebo stavební 
technologii a svými parametry jsou srovnatelné se světovou úrovní. 
 
 
MASTER THERM CZ s.r.o. 
za Tepelné čerpadlo vzduch – voda BoxAir 30Z Inverter 
text pro komisaře: 
Komplexní dodávka tepla tepelným čerpadlem a bivalentním zdrojem s velmi moderním způsobem regulace 
a ovládání.  
 
BRILUM.CZ s.r.o. 
za prototyp svítidla Advision  
text pro komisaře: 
Velmi moderní a energeticky úsporný způsob osvětlení veřejných prostor – omezení světelného smogu 
 
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
za POROTHERM překlad VARIO 
text pro komisaře: Jednoduché a kvalitní řešení problému umístění rolety nebo žaluzie umožňující větší 
rozměr otvoru.  
 
American Bohemian Corporation, s.r.o. 
za SUNIZER 
text pro komisaře: Unikátní systém fresnelových čoček, který násobí a směřuje sluneční paprsky na přesně 
cílené místo.  
 
PANEL REKO, s.r.o. 
za REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA 
text pro komisaře: Neviditelná revizní dvířka určená pro osazení pod obklad s patentovaným systémem 
otevírání.  
 
Čestná uznání GRAND PRIX 
UFO Isikla Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.  za UFO ATSFI – 01 ventilátor se zvlhčovačem a ionizérem 
ABB s.r.o. za Designován řada Neo – domovní spínače a zásuvky 
Minib s.r.o. za Minib Coil SK PTG 
DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. za OKNO PROGRESS 
KMD PLUS s.r.o. za Eco Kobercové čtverce MINIMUM70 
SUN Professionals s.r.o. za SUN Rollo – roleta mezi zasklívací lišty 
  

 
4. TOP EXPO 

 
Soutěž o nejzdařilejší expozici veletrhu. 
 
 
USSPA, s.r.o. 
 
Za velkoryse a dobře designově pojatý stánek, vývojově navazující na předchozí řešení expozice 



 

 
Čestná uznání TOP EXPO 
 
BUILDING SP, spol. s r.o. 
Za expozici navrženou v mimořádně vkusném a jednoduchém designu 
 
DominArt, spol. s r.o. 
 
Za zajímavě navrženou expozici s využitím vystavovaného materiálu 
 
 
 
Press centrum: 
Mgr. Markéta Macounová, vedoucí produktového marketingu a PR, macounova@abf.cz, 739 003 133 


