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Závěr
Nové sídlo společnosti Elklima je příkladem 
toho, že promyšlený architektonický návrh 
a kvalitní řemeslné zpracování může firmě 
přinést přidanou hodnotu bez ohledu na je-
jí velikost či lokalitu (včetně nezamýšlené, 
ale z obchodního hlediska jistě žádoucí po-
pularity). Svědčí o tom i fakt, že stavba byla 
společně s dalšími deseti nominována za 
Českou republiku na evropskou cenu Mies 
van der Rohe.

Fotografie: 1, 6 až 10 – Tomáš Rasl, 
3, 4, 5 – archiv ateliéru žalský architekti
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NA CENU MIESE VAN DER ROHE 2022 BYLO 
NOMINOVÁNO 11 STAVEB Z ČESKÉ REPUBLIKY
2. února 2021 představily Evropská komise a nadace Fundació 
Mies van der Rohe seznam staveb, které se budou ucházet 
o evropskou cenu za současnou architekturu Mies van der 
Rohe Award. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno 
celkem 449 projektů ze 41 zemí. Českou republiku bude re-
prezentovat 11 projektů vybraných nezávislými odborníky:
• Vinařství Lahofer, Dobšice – Chybik+Kristof Associated  

Architects (více v Betonu 1/2020, pozn. red.),
• Mateřská škola Nová Ruda, Liberec – Petr Stolín Architekt,
• Sídlo společnosti Lasvit, Nový Bor – ov architekti,
• Dílny Opatov, Opatov – Atelier 111 architekti,
• Nové sídlo firmy Elklima, Pardubice – žalský architekti  

(viz článek na str. 48, pozn. red.),
• Revitalizace pražských náplavek, Praha – Petr Janda / 

brainwork,
• Dům v korzetu, Praha – Šépka architekti,
• Nová radnice pro Prahu 7, Praha – Atelier bod architekti,

• Corso Pod Lipami, Řevnice – Ehl & Koumar Architekti, 
Deltaplan,

• Památník Jana Palacha, Všetaty – MCA atelier (viz článek 
na str. 28, pozn. red.),

• Enotéka, Znojmo – Chybik+Kristof Associated Architects.
Prestižní Cenu Evropské unie za současnou architekturu 

(European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award) udělují Evropská komise a španělská Na-
dace Miese van der Rohe jednou za dva roky. Cena byla popr-
vé vyhlášena v roce 1987. Naposledy ocenění získala v roce 
2019 přestavba bytového domu v Bordeaux, pod níž je pode-
psána autorská dvojice Anne Lacatonová & Jean-Philippe  
Vassal společně s ateliéry Frédéric Druot Architecture 
a Christophe Hutin Architecture (více o projektu na str. 14, 
pozn. red.). Kvůli pandemii byla soutěž poprvé v historii letos 
o rok odložena. A vzhledem k prodlouženému období budou 
v polovině roku nominovány další stavby. 

zdroj: stavbaweb.cz, eumiesaward.com
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Vinařství Lahofer MŠ Nová Ruda Sídlo společnosti Lasvit Revitalizace pražských náplavek


