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Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021 rozdala ocenění
Veřejné prostory letošnímu ročníku dominovaly
Odborná porota i veřejnost měli možnost vybírat z 29 přihlášených realizací a rozhodování
to opět nebylo snadné. Letošní preference laiků i odborníků ale byly podobné – pozornost si
zasloužily stavby pro veřejnost, které kultivují vnímání architektury a spojují užitečné
s krásným.
Zatímco v hlasování veřejnosti jde většinou především o společenský význam stavby, práce
poroty je mnohem obtížnější. Již podruhé byl jejím členem také architekt Petr Janoš
z Technické univerzity v Liberci: „Paleta byla letos opět velice pestrá a kvalita staveb nás
mile překvapila. Ale vzhledem k rozdílnosti charakteru staveb je naše rozhodování velmi
těžké. Pro nás je nejdůležitějším kritériem kvalita stavby z hlediska architektury, provedení
ale i kultivace veřejného prostoru a prostředí, ve kterém je stavba umístěna.“ Vysoká kvalita
architektonického řešení, a navíc ještě kultivační role stavby v jejím prostředí s přidanou
hodnotou revitalizace brownfieldu – to byly rozhodující atributy pro volbu letošního
absolutního vítěze. Cenu Karla Hubáčka si tak odnesla realizace z ateliéru ANUK architekti,
realizovaná firmou V-PRODUKT, kavárna a pražírna DOK Nordbeans.
Porota dále udělila 1. – 3. ceny ve dvou kategoriích – Stavby pro bydlení a Stavby pro
veřejnost, a navíc Cenu poroty. S veřejností se odborníci shodli na ocenění pro nový pavilon
Mateřské školky v Mníšku. Cenu hejtmana získala přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Hejtman Martin Půta ocenil komplexní a novátorské řešení přístavby budovy a
přilehlého parku. „Chtěl bych autorům poděkovat za odvážnou a úspěšnou propagaci
sklářské tematiky prostřednictvím originálního architektonického řešení. Přístavba ve tvaru
skleněného broušeného krystalu navíc elegantně odkazuje na sklářskou a bižuterní tradici
města,“ řekl Martin Půta.
Vítězové všech kategorií jako důkaz svého úspěchu obdrželi autorské ceny v podobě
skleněné vodováhy, které přímo pro Soutěž Karla Hubáčka vytvořil v roce 2019 student
umělecké sklářské školy v Železném Brodě Roman Mareš. Sadou stříbrných mincí s motivem
baziliky sv. Petra ve Vatikánu pak vítěze Ceny Karla Hubáčka obdaroval partner soutěže
Česká mincovna.
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje vyhlašuje Liberecký kraj spolu s městy
Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery: Českou komorou autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem
podnikatelů ve stavebnictví a Technickou univerzitou v Liberci.

Od roku 2019 nese soutěž jméno světoznámého architekta doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr.
h. c., který je dodnes jediným architektem oceněným Mezinárodní unií architektů prestižní
Perretovou cenou, a to za své nejznámější dílo – Televizní vysílač na Ještědu. Smyslem
soutěže je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osoby – žáky, studenty,
projektanty, architekty, talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého
Libereckého kraje.

Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)
DOK Nordbeans
Porota oceňuje vysokou kvalitu architektonického řešení při využití brownfieldu a kultivační roli
stavby v jejím prostředí.
Jméno přihlašovatele: NORDBEANS, s.r.o.
Investor: NORDBEANS, s.r.o.
Projektant: ANUK architekti
Realizační firma: V-PPRDUKT s.r.o.

Stavby pro bydlení
1. Špejchar – rekonstrukce a přestavba na bydlení
Jméno přihlašovatele: Ing. arch. Jan Mareš
Investor: Soukromá osoba
Projektant: Ing. arch. Jan Mareš
Realizační firma: Jaroslav Beneš

2. Skleněná chalupa
3. Novostavba rodinného domu Rašovka

Stavby pro veřejnost
1. Vyhlídka Špička
Jméno přihlašovatele: Mjölk architekti
Investor: Město Tanvald
Projektant: Mjölk architekti
Realizační firma: SIZ s.r.o.

2. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými didaktickými prvky
3. Wellness hotel Fénix

Cena poroty I zvláštní ocenění poroty za záchranu architektonického dědictví
Kotelna na biomasu Andělská hora
Porota oceňuje citlivý přístup k obnově historického areálu včetně využití kotelny pro nový
ekologický provoz
Jméno přihlašovatele: Ing. David Opočenský, Ph.D.
Investor: VZDUCHOTECHNIK s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Filip Horatschke

Realizační firma: V – PRODUKT s.r.o.

Cena hejtmana
Přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Ocenění za komplexní přístup k realizaci přístavby i přilehlého parku a snahu o odvážnou propagaci
sklářské tematiky prostřednictvím zajímavého architektonického řešení.
Jméno přihlašovatele: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Projektant: Hlaváček – architekti s.r.o.
Realizační firma: Energie – stavební a báňská a.s.

Cena veřejnosti
1. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými didaktickými prvky
Jméno přihlašovatele: Obec Mníšek
Investor: Obec Mníšek
Projektant: Ing. David Dlouhý
Realizační firma: SYBAN s.r.o.

2. DOK Nordbeans
3. Mateřská školka Všelibice

