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Jak si v současnosti vede v národním a meziná rodním kontextu, 
posuzovala mezinárodní odborná porota. Ocenila vysoký 
standard řešení, kreativitu i citlivost k širším souvislostem.

Netradičně poděkovala zdravotní-
kům za zatím stále nekon-

čící boj proti koronavirové 
pandemii 

novorol-
ská por-
celánka 

Thun 1794. 
Do nemoc-

nic v Karlo-
varském kraji, Praze 

a Českých Budějovicích 
odeslala unikátní sérii 

hrnečků. Ty zdobí dekory výtvar-
níků Lenky Sárové Malíské z Kar-
lových Varů a Pavla Klímy z Tábora. 
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Jeho oblé tvary 
a příjemný design 
vykouzlí úsměv 
na tváři a rozjasní 
interiér. Dekoraci 
Happy Bird (z polyethy-
lenu) do dětského pokoje 
vytvořila ikona finského 
designu Eero Arnio.  
www.alax.cz,  
cena 3 730 Kč

Do první linie

Do prvního kola se probojovalo 27 nomi-
nací, z druhého kola vyšel po mnoha 
diskusích vítěz České ceny za archi-

tekturu a pět oceněných finalistů.  
Cenu ministerstva pro místní rozvoj si od-

nesl objekt hasičské zbrojnice a zázemí tech-
nických služeb v Líbeznicích, za nímž stojí 
ateliér Ehl & Komar architekti – úměrný pro-
středí, decentní a čistý v detailu (1). Hlavní 
cenu udělili odborníci sídlu firmy Lasvit v No-
vém Boru (2) jako originálnímu, su verénnímu  
a komplexnímu dílu. Myšlenka Jiřího Opo-
čenského a Štěpána Valouch z ov-a architek-
ti citlivě zrekonstruovat skupinu tradičních 
severočeských dřevěných staveb z počátku 

Naději na lepší časy podpoří 
kalendář s podtitulem Život 
na louce, do nějž se vejdou 
plány pro až pět členů ro-
diny. Navíc vás tu čekají 
ilustrace české výtvarnice 
Markéty Speranza, zajíma-
vé informace o obyvatelích 
i rostlinách luk a zábavné 
hry. www. babickarstvi.cz, 
cena 249 Kč

nač se těšit

Krása česKé architeKtury

19. století a doplnit je dvěma novými objekty 
podobného stavebního objemu, ale z nových 
materiálů, porotu přesvědčila stejně jako 
bravurnost přístupu k zadanému problému 
a lehkost. Za inspirativní řešení dominanty 
v přírodním prostředí byla oceněna rozhledna 
na Velké Deštné (3).  Mezi finalisty pronikla 
i stavba dílen na servis a údržbu velkých vozů 
a strojů s fasádou z bílého plechu na pražském 
Opatově (4) či rodinný dům v Jinonicích (5), 
oba projekty od Atelier 111 architekti. Šestici 
finalistů doplňuje Enotéka Znoj-
mo (Chybik + Kristof Architects), 
pacovská mateřská škola Za Bra-
nou (Vyšehrad atelier) i architekt 
Petr Janda a studio Brainwork 
za rekonstrukci pražské náplavky 
(6). V jejích obnovených kobkách 
zasklených efektní elipsovitou 
čočkou vzniknou bary či pobočka 
městské knihovny. 

Ocenění za výjimečný počin 
pak porota udělila televizním 
dokumentárním cyklům Šumná 
města a Šumné stopy. ● 5


