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FASÁDA ROKU 2002
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
(z protokolu o jednání a rozhodnutí poroty)

Porota soutěže Fasáda roku 2002 ve složení doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, Ing. Ladislav Brett, doc.
Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Tomáš Fošenbauer, Ing. Libor Štěrba a Ing. Pavel Med, na zasedáních ve dnech 31.
ledna a 7. února 2003 posoudila stavební díla přihlášená do soutěže a rozhodla o tom, která získají ocenění
a právo označení Fasáda roku 2002.
Soutěžilo se ve třech kategoriích – Novostavba, Rekonstrukce a Rekonstrukce prefabrikovaného domu. Čtvrtá,
zvláštní kategorie Rekonstrukce fasády poškozené povodní, jejímž zavedením pořadatelé reagovali na události
z loňského léta, nebyla nakonec udělena. Vzhledem ke krátké době, která od ničivých povodní uplynula, nebyla
v tomto ročníku zvláštní kategorie soutěžícími obsazena, protože většina těchto staveb se dočká svého dokončení
v průběhu letošního jara a léta.
V kategorii Novostavba porota rozhodla 1. cenu udělit soutěžnímu objektu č. 34 – Obytné vile BMS Touristik, Český
Krumlov, ul. Rožmberská 349. Zde porota především ocenila precizní provedení stavby a gradující architektonickou
formu s průniky kubusů. Stavba, dle mínění poroty, důstojně reprezentuje sídlo společnosti. Baumit tepelně izolační
systém EPS-F kompenzuje využití velkoplošného zasklení, barevné řešení fasády (Baumit probarvená Granopor
omítka, škrábaná struktura, zrno 1 mm) zvýrazňuje tektoniku a měřítko stavby. 2. cenu v kategorii Novostavba získal
soutěžní objekt č. 30 – Ředitelství loutkového divadla Radost s malou scénou – II. etapa, Brno, ul. Bratislavská 32.
Porotu zaujala výrazná bizarní fasáda kontrastující s okolní zástavbou, jejíž průčelí atraktivně reprezentuje funkci
objektu. Volba materiálu povrchové úpravy fasády (Baumit zateplovací systém a Baumit probarvená Granopor omítka) zdůrazňuje mimořádnost a význam stavby, zvolená barevnost akcentuje kulturní význam objektu.
3. cenu v kategorii Novostavba porota udělila soutěžnímu objektu č. 46, a tím je Bytový objekt „I", 4. stavba, Praha
9-Černý Most, ul. Bobkova. Fasáda objektu (Baumit probarvená Granopor omítka, škrábaná struktura, zrno 1 mm,
odstíny 3S7, 3S7, 2S3) je modelována v jednolité formě, zdůrazňující celkovou hmotu objektu. Použitím kompletujících prvků v bílé barvě je docíleno výrazného prostorového efektu při zachování jednoduché formy. Zvláštní uznání mediálních partnerů v kategorii Novostavba bylo uděleno soutěžnímu objektu č. 41 – Bytovému domu Nad
Rokoskou, Praha 8-Libeň, Nad Rokoskou 5. Střídmé a elegantní řešení fasády (Baumit tepelně izolační systém
EPS-F, Baumit probarvená Granopor omítka) zapadá do okolní vilové zástavby. Výrazné okenní prvky, společně
s fasádou využívající zateplovací systém, vytvářejí střídmou, ale harmonickou kompozici. Zvláště zaujalo kompaktní,
moderní řešení celého objektu, který je touto fasádou prezentován.

fasáda roku
2002

V kategorii Rekonstrukce získal 1. cenu soutěžní objekt č. 67 – Zámeček Doubí, Karlovy Vary-Doubí, ul. Studentská
č. 1. Porota ocenila citlivý přístup k rekonstrukci, rozsah a kompletnost provedených prací, využití Baumit sanačního
omítkového systému S, L, WTA, řemeslné zpracování detailu a velmi decentní barevné řešení respektující historický
sloh. 2. cena v kategorii Rekonstrukce byla udělena soutěžnímu objektu č. 57 – Zámku Kinských, Kostelec nad
Orlicí. Rekonstrukce, citlivě zrealizovaná v kontextu celého souboru zámeckého areálu, zvýraznila elegantní sloh
stavby. Zvláště byla porotou ohodnocena kvalita provedení detailu, pečlivost a šetrnost realizátora rekonstrukce,
umné využití kvality Baumit ušlechtilých fasádních omítek a Baumit silikonových fasádních barev. 3. cenu v kategorii
Rekonstrukce získal soutěžní objekt č. 60 – Bytový dům, Praha 4-Bráník, U Staré Pošty 6/247. Porota ocenila především zdařilost rekonstrukce s nástavbou, kterou autor řešením fasády nenásilně zakomponoval do původní podoby
objektu. Použitím kontrastních barev pak vytvořil výrazné nároží městského bloku. Zvláštní uznání ředitele společnosti
získal v této kategorii soutěžní objekt č. 2 – Knihovna B. B. Buchlovana, Uherské Hradiště, Velehradská třída 714.
Rekonstrukcí a invenčním řešením fasády dochází k výraznému zhodnocení kulturního objektu, který si udržuje původní charakter a respektuje novou funkční náplň.
Zvláštní uznání poroty v této kategorii získal soutěžní objekt č. 23 – Bytový dům, Olomouc, ul. Pavelčákova č. 21.
Porota ocenila především to, že promyšlený a komplexní přístup k rekonstrukci (použití Baumit tepelně izolačního
systému, výměna oken, řešení komunikačního prostoru) přinesl, vedle technických aspektů jako je zvýšení tepelného odporu apod., zvýšení užitných vlastností objektu a kvality obytného prostoru a vnitrobloku. Porota považovala
za hodnou ocenění i zajímavou kombinaci historických a novodobých konstrukcí a prvků.
V kategorii Rekonstrukce prefabrikovaného domu získal Hlavní cenu soutěžní objekt č. 80 – Bytový panelový dům,
Praha 10-Zahradní město, ul. Bramboříková 2996/1. Porotu jednoznačně zaujal. Výrazné vertikální barevné řešení
(Baumit probarvená Granopor omítka, škrábaná struktura, zrno 1 mm, v soklové části Baumit mozaiková omítka)
odstranilo anonymní charakter panelového domu a typickou uniformitu a vytvořilo z objektu, s ohledem na jeho lokalizaci, výrazný orientační bod. Invenčním použitím světlejších odstínů na nároží objektu došlo k optickému odlehčení
klasicky vnímaného panelového domu. V kategorii Rekonstrukce prefabrikovaného domu byly uděleny dvě Zvláštní
uznání ředitele společnosti. Prvního uznání se dočkal soutěžní objekt č. 69 – Budova AB Chemopetrol – stavba
2859, Litvínov, Záluží 1, areál Chemopetrol a.s. Jednoduchými prostředky (Baumit probarvená Granopor omítka,
škrábaná struktura, zrno 2 mm) bylo dosaženo funkcionalistického charakteru administrativního objektu. Druhé
uznání patří soutěžnímu objektu č. 101 – Poliklinice, Praha 3-Žižkov, ul. Olšanská 7. Především pro ukázkové řešení termické sanace objektu občanské vybavenosti při rekonstrukci fasády.
Celkem bylo do 3. ročníku soutěže Fasáda roku 2002 přijato 101 soutěžních přihlášek. Z těchto přihlášek bylo
7 soutěžních prací vyřazeno, jelikož u nich nebyly splněny podmínky soutěže. Porota tedy ve finále vybírala
z 94 přihlášených soutěžních objektů.
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Fotogalerie

1. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Novostavba
Obytná vila BMS Touristik,
Český Krumlov

2. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Novostavba
Ředitelství loutkového divadla Radost
s malou scénou, Brno

Zvláštní uznání mediálních partnerů
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Novostavba
Bytový dům Nad Rokoskou,
Praha 8-Libeň
3. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Novostavba
Bytový objekt „I“,
Praha 9-Černý Most
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1. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
Zámeček Doubí, Karlovy Vary-Doubí

3. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
Bytový dům, Praha 4-Bráník

2. cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
Zámek Kinských, Kostelec nad Orlicí

Zvláštní uznání ředitele společnosti
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
Knihovna B. B. Buchlovana, Uherské Hradiště

Zvláštní uznání poroty
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
Bytový dům, Olomouc
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Zvláštní uznání ředitele společnosti
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce prefabrikovaného domu
Budova AB Chemopetrol – stavba 2859, Litvínov

Hlavní cena
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce
prefabrikovaného domu
Bytový panelový dům,
Praha 10-Zahradní Město

Zvláštní uznání ředitele společnosti
v soutěži Fasáda roku 2002,
kategorie Rekonstrukce prefabrikovaného domu
Poliklinika, Praha 3-Žižkov
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Vyhlášení nového ročníku soutěže Fasáda roku 2003
Na společenském večeru dne 7. března 2003 byl vyhlášen v pořadí již čtvrtý ročník soutěže Fasáda roku. Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je opět konec roku (31. prosince 2003), podmínky soutěže najdete na www.baumit.cz.
Soutěžit se bude tentokrát ve čtyřech kategoriích – Novostavba, Rekonstrukce, Rekonstrukce prefabrikovaného domu
a v nové kategorii Rekonstrukce fasády poškozené povodní.
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Baumit vstupuje do roku 2003 s novou kolekcí barev
„Barvy mnoha emocí – colours of more emotion“ je 200 nových zcela aktuálních odstínů
bez příplatku za barvu pro všechny typy fasádních omítek Baumit.

Informace poskytlo marketingové oddělení společnosti Baumit, spol. s r.o., kontaktní osoba Pavla Vindušková, tel.: 326 900 404,
fax: 326 900 402, e-mail: p.vinduskova@baumit.cz.
Budete-li mít k této tiskové zprávě související otázky, zasílejte je, prosím, přes e-mail na adresu marketingového oddělení, viz výše.
(více informací o společnosti Baumit, spol. s r. o., na www.baumit.cz)

