Oceněné stavby v soutěži
„STAVBA ROKU 2018“ Královéhradeckého kraje
STAVBA ROKU 2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY J V AREÁLU FIRMY PETROF
Přihlašovatel

STATING s.r.o.

Projektant

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel

STATING s.r.o.

Investor

PETROF, spol. s r. o.

Období realizace

Květen 2016

Datum kolaudace

Září 2017

V roce 2014, sto padesát let od založení firmy, vzniká myšlenka vybudování nového
obchodního a kulturního centra pro prezentaci tradičního českého výrobku, myšlenka stavby
moderního pianosalonu, hudební kavárny a víceúčelové kulturní haly. Pro umístění záměru
uvolnila firma Petrof spol. s r.o. ve stávajícím areálu v Hradci Králové severní loď původní
výrobní a skladové haly, která přiléhá k příjezdové veřejné komunikaci v ulici Na Brně. Objekt
byl postaven v sedmdesátých letech z důvodu zvýšené poptávky především za SSSR a
USA. Sloužil od počátku zejména pro montáž pianin, k čemuž byl technologicky špičkově
vybaven. Severní loď poskytovala skladové zázemí pro výrobní část objektu. Součástí velké
části prostoru byly i intonérské kabiny.

STAVBA ROKU 2018
STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE
Přihlašovatel

Zážitková akademie s.r.o.

Projektant

Josef Stöger

Zhotovitel

Zážitková akademie s.r.o.

Investor

Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o.

Období realizace

01/2017 – 07/2017

Datum kolaudace

29. 9. 2017

Stezka korunami stromů stojí na hranici Krkonošského národního parku. „Pěkný“ les je
z ní nadosah, protože pro její stavbu dřevaři pokáceli jen 28 stromů. Ve spolupráci se
Správou KRNAP vznikl čistý a efektivní vzdělávací systém 40 skleněných tabulek s kukátky
zamířených na detaily lesa; 3 vzdělávacích zastávek graficky interpretujících „pěkný“ les, což
je termín, který díky Stezce používají i lesníci; a podzemní expozice „Půda – neviditelná
součást lesa“. Ta představuje půdu v rovině emoční – je tam tma, skutečné kořeny, místní
hornina a zvuky přesýpané zeminy. Rovina informační je 19 panelů s elegantními texty a
obrázky. Expozice je stravitelná pro laiky i ve špičkách návštěvnosti. K jazykovým překladům
vznikla mobilní aplikace, proto texty na panelech nejsou přecpané. Na zem 23 metrů pod
chodidly je vidět ze 3 adrenalinových zastávek. V designu Stezky jsou publikace pro malé i
velké. Pacienti blízkých Janských Lázní ocení, že je bezbariérová. Stezka se nepřetahuje o
pozornost s okolím. Nedaleko je nejdelší lanovka v ČR, rozhledna Panorama i naučná
stezka Černohorské rašeliniště. Stezka je logickou součástí cíle pro návštěvníky Krkonoš.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
REVITALIZACE TRATI TRUTNOV - TEPLICE NAD METUJÍ
Přihlašovatel

Subterra a.s.

Projektant

„Sdružení Prodex - Valbek“ PRODEX spol. s r.o.,
organizační složka, Valbek spol. s r.o.

Zhotovitel

Subterra a.s.

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Období realizace

4. 8. 2015 - 8. 12. 2016

Datum kolaudace

12. 10. 2017

Pro zvýšení atraktivity cestování touto regionální dráhou, a to nejen pro místní
obyvatele, ale i pro návštěvníky Adršpašsko-teplických skal proběhla obnova jednokolejné
trati ve dvou úsecích, byla kompletně rekonstruována dopravna Adršpach, byl postaven nový
železniční most v km 5,348 a více než sto let starý Teplický tunel byl kompletně přebudován.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ,
HRADECKÁ 1285, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Přihlašovatel

Univerzita Hradec Králové

Autor návrhu

Ing. arch. Ivan Bergman, Ing. arch. Ladislav Pastrnek

Projektant

Arch. Design project, a.s.

Zhotovitel

GEMO a.s.

Investor

Univerzita Hradec Králové

Období realizace

01/2015 až 10/2016

Datum kolaudace

11/2016

Jedná se o novostavbu čtyřpodlažního výukového objektu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Hradec Králové v západní části areálu výukových budov UHK „Na Soutoku“.
Součástí stavby je i realizace univerzitního náměstí s kašnou a vodní fontánou.
Předmětná veřejná budova je navržena v souladu s celkovou architektonickou a
objemovou studií areálu „Na Soutoku“ z roku 1993. Architektonický výraz školského objektu
vychází a vědomě se inspiruje architekturou Gočárových školních budov realizovaných v
„předválečném období“ 20. století. Architektura budov používá jako základní prvek hmotu
kubusu z režného cihelného zdiva. Plocha vnitřního atria - „atrium - informatorium“ je
součástí užitné plochy budovy.
Objekt s celkovou užitnou podlahovou plochou cca 8.895 m2 slouží zejména potřebám
výuky a výzkumu v oboru přírodních věd. Jsou zde umístěny samostatné katedry chemie,
biologie, matematiky, fyziky a informatiky a prostory děkanátu Přírodovědecké fakulty, a dále
i část Katedry technických předmětů Pedagogické fakulty. V ucelené části 3. NP, na
samostatných uzavřených pracovištích, jsou realizovány specializované - výzkumné
laboratoře v oborech biologie a chemie. Prvotní laboratorní vybavení je v pořizovací hodnotě
cca 37,5 mil. Kč vč. DPH.
Výtvarné a barevné řešení interiéru hlavních komunikačních prostor objektu vychází
z jednotného vizuálního stylu UHK, resp. z příslušného logotypu Přírodovědecké fakulty
UHK. Jednotným vizuálním stylem je též inspirováno provedení vnitřního vybavení nábytkem
a prvků vnitřního orientačního a informačního systému.
Stavební část akce byla zrealizována za 21 kalendářních měsíců, od 01/2015 do
10/2016, celkové finanční náklady přípravy a realizace akce činí cca 456,5 mil. Kč vč. DPH.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY, ADAPTACE OBJEKTU NA OBECNÍ ÚŘAD
OBCE BĚLEČ NAD ORLICÍ
Přihlašovatel

Obec Běleč nad Orlicí

Projektant

Ing. Miloš Kudrnovský

Zhotovitel

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Investor

Obec Běleč nad Orlicí

Období realizace

září 2016 – říjen 2017

Datum kolaudace

21. 11. 2017

Rekonstrukce areálu bývalé evangelické školy a její přeměna na Obecní úřad a
knihovnu obce Běleč nad Orlicí byla co nejšetrnější. K památkové ochraně se přistupovalo
zodpovědně a citlivě, bylo zachováno co největší množství původních prvků a budova se
navrátila ke svému původnímu charakteru. Nejcennějším prvkem byl nález stropní malby
otce svatého, která byla sejmuta, zrestaurována a nyní je v rámu vystavěna v prostorách
stavby. Romantizující budova z konce 19. století se stala chloubou obce, jejím novým
kulturním a společenským centrem a důležitou historickou památkou Třebechovicka.

