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Architekty roku 2022 se stali 
Ladislav Kuba a Tomáš Pilař

Ladislav Kuba (*1964) a Tomáš Pilař (*1963) spolupracují 
od roku 1996 a působí především v Brně. Začátek jejich 
spolupráce byl podpořen úspěšnou účastí v architekto-
nických soutěžích, které se staly výchozím zdrojem zaká-
zek ateliéru. Vítězstvím v soutěži na knihovnu Filozofické 
fakulty v  Brně (1998) získali první významnou veřejnou 
zakázku, která byla realizována a následně získala hlavní 
cenu v Grand Prix Obce architektů 2002 a četná další oce-
nění. Na tento projekt navázaly další úspěšné architek-
tonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznam-
nější patří Fakulta chemicko-technologická a  sportovní 
zařízení Univerzity Pardubice, bytový komplex Na Krut-
ci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na 
Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské 
vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plz-
ni a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno 
na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe 
Award a  devětkrát získali ocenění Grand Prix architek-
tů. Výchozím bodem jejich architektonických návrhů je 
kontextuální vztah k okolí a obsah samotné stavby, kte-
rý se snaží transformovat do odpovídající vizuální podo-
by. Soulad mezi obsahem a formou nepovažují za frázi. 
Kladou maximální důraz na výtvarnou koncepci návrhů. 
Soustředí se na detail, který teprve finálně přepisuje ab-
straktní výtvarný záměr do reality.

Vítěze vybrala odborná porota, ve které zaseda-
jí držitelé tohoto ocenění z minulých let Stanislav Fiala, 
Zdeněk Fránek, Petr Hájek, loňský laureát Petr Stolín 
a umělkyně Kateřina Šedá.

Odůvodnění poroty:
„Ladislav Kuba a Tomáš Pilař jsou stálicemi české archi-
tektonické scény. Důsledně naplňují minimalistické prin-
cipy, a přitom dosahují velmi rozmanitých, výtvarně zda-
řilých forem, které neustále rozvíjejí. Jejich mnohokrát 
oceněná tvorba je kvalitní, propracovaná v detailech, ctí 
kontext, není cizorodým prvkem. Zahrnuje sakrální stav-
by, památníky, rodinné a bytové domy, obytné soubory či 
budovy škol nebo obchodní centrum. V letošním roce byla 
podle jejich vítězného soutěžního návrhu dokončena pří-
stavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovi-
cích, která potvrzuje vynikající renomé těchto architektů.“
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