
 

 
 

V Praze 21. 2. 2013 
  

Vyléčit „bolesti“ měst – úkol pro mladé architekty 
Nový ročník soutěže Young Architect Award právě začíná 

 

 
Najít „lék“ na problematická místa ve městech a obcích bude 
úkolem pro účastníky letošní mezinárodní přehlídky mladých 
architektonických talentů Young Architect Award. Od 21. února 
mohou studenti i začínající architekti ve věku do 33 let přihlásit 
své práce na téma „Bolavá místa měst a obcí“. Zadání se zaměřují 
na architektonické neduhy reálných měst a obcí. Soutěžící tak 
mohou pomoci oživit centrální část Ostravy, navrhnout řešení 
prostoru autobusového nádraží v Liberci nebo si vybrat vlastní 
místo, které by rádi změnili. Jejich práce mohou nastartovat 
diskuzi o podobě veřejných prostor i budov a pomoci tak samosprávě při řešení 
konkrétních problémů. Patronkou projektu se stala světově uznávaná architektka Eva 
Jiřičná.  
 
Soutěž mladé generace architektů do 33 let s názvem Young Architect Award 2013 vstupuje do 
svého 5. ročníku. I tentokrát organizátoři zvolili jako hlavní zaměření soutěže aktuální 
celospolečenské téma, které se věnuje citlivé otázce neduhů městského urbanismu. Soutěžící 
z ČR i ze zahraničí budou hledat nejlepší řešení „Bolavých míst měst a obcí“. Mohou si najít 
vlastní místo, které si podle nich žádá zásah architekta, a přihlásit svou práci v kategorii Iniciační 
studie. Účastníci však dostanou na výběr i ze zadání připravených přímo zástupci měst či obcí. 
Zde uplatní svůj talent při návrhu úprav konkrétních veřejných prostor a budov, půjde např. o okolí 
Čertovky v Praze, libereckého autobusového nádraží, Kostelního náměstí v Nymburce, vytvoření 
rekreačního nábřeží podél Svratky v Brně, využití podzemí Eliášovy štoly v obci Úsilné atd. 
 
Výzvou pro soutěžící je také Cena Holcim, zaměřená na projekty, které kromě základního zadání 
splňují podmínky udržitelné výstavby. Zde jsou kritérii ohleduplnost k životnímu prostředí, 
smysluplné využívání finančních zdrojů apod. Právě udržitelnost je hlavním krédem společnosti 
Holcim Česko, která se letos stala hlavním partnerem soutěže.  
 
„Young Architect Award dává prostor k vyjádření názorů na uspořádání a funkci veřejného prostoru 
a staveb ve městech očima nastupující generace architektů a na druhé straně zástupců měst 
a obcí. Věřím, že neotřelé nápady soutěžících pomohou otevřít veřejnou diskuzi nad budoucností 
problematických lokalit a v některých případech se stanou i podkladem pro zadání veřejných 
zakázek,“ doplňuje cíle akce Tomáš Pilař z Kuba & Pilař architekti, který je předsedou letošní 
poroty. Spolu s ním budou přihlášené projekty hodnotit Jaroslav Wertig (A69 – ARCHITEKTI), 
Radek Suchánek (FUA TU v Liberci), Marek Kopeć (Marek Kopeć, Ondřej Dušek Architekti) 
a Josef Pechar (Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“).  
 
Podporu soutěžícím vyjádřila také přední osobnost české i světové architektury Eva Jiřičná, která 
je jistě pro mnohé účastníky Young Architect Award velkým vzorem. „Mladá architektonická krev 
má největší předpoklady na úspěch a držím jim palce,“ říká Jiřičná coby patronka soutěže 
a dodává: „Mít talent samo o sobě ale nestačí. Člověk musí mít rád, co dělá, a věnovat tomu 
všechnu svou energii, čas a pokoru. Musí obdivovat ty kolem sebe víc, než sebe samého, musí se 
naučit kouzelnému slovu "tolerance" a musí umět prohrávat s úsměvem.“   
 
Více informací: www.yaa.cz  

http://www.yaa.cz/


 

 
 
 
Termíny Young Architect Award 2013: 
 

- Vyhlášení 5. ročníku soutěže Young Architect Award    21. 2. 2013 
- Uzávěrka přihlášek            3. 7. 2013 
- Jednání odborné poroty              5. - 6. 9. 2013 
- Vyhlášení nominací         10. 9. 2013 
- Slavnostní vyhlášení výsledků v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze  18. 9. 2013 
- Putovní výstava                             9/2013 - 4/2014 

 
Generální partner: Beton Brož s.r.o. 
Hlavní partner: Holcim (Česko) a.s.  
Partneři: Státní fond kultury ČR; Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. 
(GRAPHISOFT ARCHICAD); Galerie Jaroslava Fragnera; Nadace „Nadání Josefa, Marie a 
Zdeňky Hlávkových“; FOR ARCH  
Záštita: Svaz měst a obcí ČR, ČKAIT, MŠMT, MK, MŽP, hl. m. Praha, statutární města: Brno, 
Ostrava, Liberec, ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF 
Mendelova univerzita v Brně, FA STU v Bratislave  
Hlavní mediální partneři: Moderní obec, archiweb.cz 
Mediální partneři: ARCHITEKT; ERA21; ASB; Střechy-Fasády-Izolace; Fasády; Stavitel; eStav.cz 
 
 
 
KONTAKTY: 
Manažerka projektu - Eva Pácaltová, E-mail: pacaltova@abf.cz, GSM: +420 739 003 161 
Kontakt pro média - Aleš Povr, E-mail: ales@4info.cz, GSM: +420 608 272 217   
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