Výzva k zasílání nominací na cenu Architekt obci 2020
Do konce června lze podávat přihlášky do soutěže Architekt obci 2020, která se snaží upozornit na význam
spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Každá obec je unikátní a je
třeba společně pochopit její hodnoty z hlediska urbanistického, krajinářského i architektonického a usilovat o jejich
posílení a hledání vhodných řešení, která zlepšují kvalitu prostředí i našeho života.
Do soutěže Architekt obci se mohou hlásit obce a města spolu s architekty či jejich ateliéry z celé České republiky
s projekty týkajícími se urbanismu, územního plánování, krajinářské tvorby a veřejného prostoru i realizací staveb
a dalších počinů, které mají dopad na kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena je
udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se v uplynulém období více let soustavně a
trvale věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní
architekturu a udržitelný rozvoj dané obce.
Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů a má proto přímou vazbu na jeden z cílů
Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních
architektů. Laureátem loňského ročníku soutěže se proto stal architekt a urbanista Milan Košař, který byl oceněn
za soustavný mnohaletý profesionální výkon funkce městského architekta (do konce roku 1992 byl hlavním
architektem města Pardubic, pak byl externím městským architektem ve Vysokém Mýtě, od roku 2017 je na
stejné pozici v Poděbradech, v současné době působí také v Ústí nad Orlicí).
Nominace na ocenění Architekt obci 2020 posoudí odborná porota (Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef
Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Velička, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro
urbanismus a územní plánování ČR, Milan Košař, držitel ocenění Architekt obci 2019, Ivan Ryšavý, časopis
Moderní obec, zástupce ABF).
Cenu vyhlašuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a organizuje ABF, a. s., letos
poprvé ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování.
Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2020 proběhne 8. září 2020 v Centru
architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.
___________________________________________________________________________________________
Zasílání nominací do 30. 6. 2020
Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo
počinu včetně vlivu na okolní prostředí, udržitelnost a kvalitu života, doplněné fotografiemi. Formulář přihlášky je
ke stažení na www.architektroku.cz/architektobci
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