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Letošní stavba roku je bez hlavní ceny, porota udělila několik
dílčích ocenění
13.9.2017 frydlantsko.eu
Celkem sedm cen bylo rozdáno v rámci vyhlášení letošního ročníku Stavba roku Libereckého kraje
2017. Jednou z nich byla i Cena sympatie občanů, která je udělována podle hlasování veřejnosti. Ta
letos nejvíce ocenila
zrekonstruovanou turistickou stezku a křížovou cestu Modlivý důl v obci Svojkov. Za třináct let od
konání krajské Stavby roku však porota poprvé v historii neudělila hlavní Cenu doc. Ing. arch.
Hubáčka. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 13. září v multimediálním sále Krajského
úřadu Libereckého kraje.
Tradičně se koná pod záštitou hejtmana Martina Půty a vyhlašuje ji Liberecký kraj s partnerskými
organizacemi. „Soutěž seznamuje odborníky, ale i laiky s novými a zajímavými stavbami, architekturou
i projektovaní v našem kraji. Má být ale i určitou inspirací pro ostatní stavební firmy, ateliéry i
přihlašovatele, aby nominovali třeba příští rok i svá díla a více je zviditelnili. Soutěž trvá už třináct let, a
proto ji chceme od příštího roku trochu osvěžit,“ říká hejtman Martin Půta.
Odborná porota složená ze zástupců Libereckého kraje, krajského úřadu, České komory
akreditovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve
stavebnictví a Technické univerzity v Liberci si během léta prohlédla a hodnotila všechny přihlášené
stavby. Těch se do letošního ročníku přihlásilo celkem devět.
„Žádná ze staveb v letošním roce nedosáhla na nejvyšší ocenění. Na udělení hlavní Ceny doc. Ing.
arch. Hubáčka musí být stavba jiná svou výjimečností, ať už řešením nebo náročností. Jak je vidět,
krizová léta se podepsala i ve stavebnictví,“ uvádí Karel Urban, předseda krajské pobočky České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Letošní ročník přinesl celkem sedm cen. Cena doc. Ing. arch. Hubáčka, dr. h. c. je rozdělena do tří
kategorií. V kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti získal první místo „Provozní
objekt SBD Sever“, který do soutěže přihlásilo Stavební bytové družstvo Sever a zrealizovala
Regionální stavební s.r.o. V druhé kategorii průmyslových a technologických staveb, dopravních a
inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb zvítězila rekonstrukce „Lesní cesty
Bedřichovská“. Stavbu do soutěže nominovaly Lesy ČR a jejím dodavatelem byla společnost
EUROVIA CS, a.s. V kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields je nejlepší
obnova památkově chráněné roubenky na „Kristiánově č. p. 52 (tzv. „Liščí bouda“)“. Přihlásilo ji
jablonecké Muzeum skla a bižuterie a práci provedla společnosti GEMA ART GROUP.
Dalším oceněním je Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe, která je udělována za inovativní a nestandardní
přístup ve stavebnictví. V letošním roce ji získala rekonstrukce „Retenční nádrže U kapličky“ v Bulovce
(přihlašovatel Lesy České republiky, s.p., dodavatel Vladimír Kochman, Dubí).
Také ve 13. ročníku byla udělena Cena JUNIOR. Ta podtrhuje výbornou činnost učňů stavebních
oborů. Cenu obdrželi Adrian Balog a Ondřej David ze Střední školy hospodářské a lesnické ve
Frýdlantě za dílo „Rekonstrukce omítek bývalých stájí“ na Zámeckém dvoře v Černousích. Soutěž ale
rovněž ocenila žáky ze semilské Integrované střední školy, kteří přihlásili svá díla do letošního
ročníku. Jako poděkování získali od Libereckého kraje a partnerů finanční odměru a diplom.
Do hlasování byla zapojena také veřejnost. Prostřednictvím webových stránek
http://www.stavbarokulibereckehokraje.cz celkem hlasovalo 269 lidí, kterým se z devíti přihlášených

staveb nejvíce zalíbila zrekonstruovaná turistická stezka a křížová cestu Modlivý důl v obci Svojkov.
„Hojně frekventovaná stezka využívaná pro pěší turistiku si od občanů právem získala Cenu sympatie
občanů Libereckého kraje,“ říká radní Radka Loučková Kotasová, která cenu předala a jejíž resort
soutěž připravuje.
Titul Osobnost stavebnictví, která je navrhována profesními organizacemi, byla v letošním roce
udělena in memoriam Ing. arch. Pavlu Vaněčkovi: „Byla tak vyjádřena pocta člověku, jenž byl
výraznou osobností poválečné liberecké komunity architektů. Podílel se na stavební činnosti nejen v
našem regionu, ale i v zahraničí. Významně se zasadil o dnešní moderní podobu měst,“ doplnila
Radka Loučková Kotasová. Bc. Žitná (Dědková) Markéta mailto:marketa.zitna@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624 URL| http://www.frydlantsko.eu/2017/09/13/l...porota-udelila-nekolik-dilcichoceneni/
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Více turistů v muzeu? I kvůli pivu a klobáse
14.9.2017 Mladá fronta DNES str. 18
JIZERSKÉ HORY Tekla tu jen studená voda a lidé si mohli ulevit pouze na suchém záchodě. Ještě
pár let bez zásahu stavbařů a unikátní sklářská roubenka v jizerskohorském Kristiánově mohla
dopadnout stejně žalostně jako zámeček Schlaraffia v Jablonci. Jenže nedopadla a včera byla
památkově chráněná Liščí bouda z druhé poloviny 18. století zvolena Stavbou roku Libereckého kraje
v kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields.
Jablonecké Muzeum skla a bižuterie má jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady
Kristiánov ve správě už víc než padesát let. Rekonstrukci zhruba za jedenáct milionů korun zaplatil
zřizovatel muzea - ministerstvo kultury. A z muzea hlásí, že se rekonstrukce povedla. „Máme z toho
dobrý pocit, a tak trochu neskromně říkám, že jsme si nějaké ocenění zasloužili,“ uvedla ředitelka
muzea Milada Valečková. To, že rekonstrukce Liščí boudy má úspěch, potvrzuje i zvýšená
návštěvnost. „Sezonní návštěvnost se určitě zvýšila. Navíc negativních reakcí je naprosté minimum.
Myslím, že velkou roli hraje to, že zde máme opět občerstvení, že si tady návštěvníci mohou dát pivo
či klobásu. Někteří z nich by do muzea možná nezavítali, ale občerstvení si určitě dají,“ vysvětluje
Valečková.
Nové nejsou v Kristiánově jen expozice uvnitř, ale upravilo se i okolí chalupy. Lidé se tak mohou vydat
na pochůzku po zaniklé osadě, půdorys významných staveb vymezují úhelníky. Jsou u nich i
infotabule s QR kódy. Stěžejním exponátem uvnitř sklářské chalupy je jistě trojrozměrný model osady.
Na doprovodných panelech se návštěvníci dozví to nejdůležitější o historii osady a jejích obyvatelích,
na replikách historických předmětů i formou interaktivních prvků se seznámí s typickými výrobky
sklárny, která tu fungovala 111 let. Poprvé budou mít také
možnost navštívit podkroví roubenky, kde je hlavně pro děti připraven odpočinkový koutek se
skládáním modelu osady z dřevěných kostek.
Letošní 13. ročník soutěže Stavba roku Libereckého kraje byl historicky nejslabší. Přihlásilo se do něj
totiž nejméně staveb. Proto pořadatelé nevyhlásili vůbec celkového vítěze ankety. Loni zvítězil
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada v Turnově.
Stavba roku Libereckého kraje 2017
Kategorie bytových staveb: Provozní objekt SBD Sever

Průmyslové a technologické stavby: Lesní cesta Bedřichovská Rekonstrukce staveb, památkových
objektů a brownfield: obnova roubenky na Kristiánově Inovativní a netradiční přístup: retenční nádrž U
Kapličky v Bulovce Cena Junior: rekonstrukce bývalých stájí v Černousích Cena sympatie: Modlivý důl
ve Svojkově Osobnost stavebnictví: Pavel Vaněček
Foto popis| Liščí bouda Památkově chráněná roubenka v jizerskohorském Kristiánově prošla opravou.
Foto autor| Foto: Martin Koubek

Krajská Stavba roku bez hlavní ceny, je znát, že se nestaví
14.9.2017 tydenvlk.cz
AKTUALIZOVÁNO: Celkem sedm cen bylo rozdáno v rámci vyhlášení letošního ročníku Stavba roku
Libereckého kraje 2017. Jednou z nich byla i Cena sympatie občanů, která je udělována podle
hlasování veřejnosti. Ta letos nejvíce ocenila zrekonstruovanou turistickou stezku a křížovou cestu
Modlivý důl v obci Svojkov. Za třináct let od konání krajské Stavby roku však porota poprvé v historii
neudělila hlavní Cenu doc. Ing. arch. Hubáčka. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 13. září
v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
Tradičně se koná pod záštitou hejtmana Martina Půty a vyhlašuje ji Liberecký kraj s partnerskými
organizacemi. „Soutěž seznamuje odborníky, ale i laiky s novými a zajímavými stavbami, architekturou
i projektovaní v našem kraji. Má být ale i určitou inspirací pro ostatní stavební firmy, ateliéry i
přihlašovatele, aby nominovali třeba příští rok i svá díla a více je zviditelnili. Soutěž trvá už třináct let, a
proto ji chceme od příštího roku trochu osvěžit,“ říká hejtman Martin Půta.
Odborná porota složená ze zástupců Libereckého kraje, krajského úřadu, České komory
akreditovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve
stavebnictví a Technické univerzity v Liberci si během léta prohlédla a hodnotila všechny přihlášené
stavby. Těch se do letošního ročníku přihlásilo pouze celkem devět.
„Žádná ze staveb v letošním roce nedosáhla na nejvyšší ocenění. Na udělení hlavní Ceny doc. Ing.
arch. Hubáčka musí být stavba jiná svou výjimečností, ať už řešením nebo náročností. Jak je vidět,
krizová léta se podepsala i ve stavebnictví,“ uvádí Karel Urban, předseda krajské pobočky České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Letošní ročník přinesl celkem sedm cen. Cena doc. Ing. arch. Hubáčka, dr. h. c. je rozdělena do tří
kategorií. V kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti získal první místo „Provozní
objekt SBD Sever“.
V druhé kategorii průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb,
vodohospodářských a ekologických staveb zvítězila rekonstrukce „Lesní cesty Bedřichovská“. Stavbu
do soutěže nominovaly Lesy ČR.
V kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields je nejlepší obnova památkově
chráněné roubenky na „Kristiánově č. p. 52 (tzv. „Liščí bouda“)“. Přihlásilo ji jablonecké Muzeum skla a
bižuterie
Dalším oceněním je Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe, která je udělována za inovativní a nestandardní
přístup ve stavebnictví. V letošním roce ji získala rekonstrukce „Retenční nádrže U kapličky“ v
Bulovce.
Také ve 13. ročníku byla udělena Cena JUNIOR. Ta podtrhuje výbornou činnost učňů stavebních
oborů. Cenu obdrželi Adrian Balog a Ondřej David ze Střední školy hospodářské a lesnické ve

Frýdlantě za dílo „Rekonstrukce omítek bývalých stájí“ na Zámeckém dvoře v Černousích. Soutěž ale
rovněž ocenila žáky ze semilské Integrované střední školy
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