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Czech Architecture Week ocení cenou Patria Nostra příkladný počin k rozvoji venkova
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V letošním roce připravila společnost Czech Architecture Week projekt „Náš venkov 1990–2020“, jehož
součástí je udělení prestižní ceny Patria Nostra a Cena Jože Plečnika. Cena Patria Nostra je udělována za
příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova ČR, uspokojování potřeb jeho
obyvatel a návštěvníků jednotlivých krajů, realizovaný v průběhu let 1990– 2020. Součástmi hodnocení
jsou nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, sakrální stavby, stavby
občanské vybavenosti, stavby sloužící k obnově a ochraně kulturní krajiny či přírodního a životního
prostředí současného venkova. Cena se bude udílet 8. 10. 2020 ve Španělském sálu Pražského hradu.
Smyslem republikového projektu Náš venkov 2020 je seznámit veřejnost s autentickými hodnotami hmotné
i duchovní kultury našeho venkova představované dědictvím lidových a vesnických staveb, řemeslnými díly
mistrů a také živými vystoupeními sólistů, skupin a souborů. Jeho cílem je také prezentovat současnou
přeměnu venkovských sídel a krajiny. Významnou součástí programu je ocenění těch, kteří se
mimořádným způsobem podílejí na zachování hodnot minulosti a vytváření nových hodnot pro život
venkova.
Středočeský kraj
Včelí svět Hulice, včelařské interaktivní muzeum vzniklo v roce 2012 citlivou rekonstrukcí bývalé obecné
školy postavené v roce 1901. Oživujícím motivem domu je vložení vnitřní dvorany, která navazuje na hlavní
vstup a odkrývá téměř celý prostor muzea a vytváří jeden plynoucí prostor.
Proměna na unikátní expozici, která představuje atraktivní život včelstev přináší neopakovatelné zážitky a
zároveň propaguje ochranu včelstev, která jsou nezbytnou součástí přírodního koloběhu.
Plzeňský kraj
Rekonstrukce mostu Pňovany - Bezdružice přes údolí Mže u Nového Dvora nahradila stávající ocelovou
nýtovanou konstrukci z let 1900-01. Výměna konstrukce byla provedena unikátní technologií výměny
mostních polí, kdy konstrukce se otáčela kolem své podélné osy.
Součástí stavby je lávka pro cyklisty, která lemuje dolní zakřivený pás a odděluje pěší a cyklisty od
provozované koleje. Na lávku navazuje cyklostezka.
Karlovarský kraj
Hrad Vitštejn a revitalizace jeho podhradí. Hrad Vidštejn pochází z poloviny 13. století a spolu se zámkem
byl od 50. let značně devastován. Jako zázrakem nedošlo v 80. letech k jeho demolici a dnes je díky
soukromému majiteli restaurován a spolu se svým podhradím revitalizovaným zásluhou města Skalná
postupně navracen do své krásy.
Liberecký kraj
Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“. Poblíž Bedřichova působila po
dobu téměř sto let nejvýznamnější z lesních skláren v Jizerských horách Jediné zachované stavení,
postavené spolu se sklárnou kolem roku 1775 tzv. „ Liščí bouda “, se po rekonstrukci opět otevřelo
veřejnosti.
Vedle obnovy celé budovy byla výrazně obměněna také stálá expozice provozovatele tohoto malého
muzea a investota rekonstrukce Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou přibližující návštěvníkům
sklářskou osadu Kristiánov.
Ústecký kraj
Rekonstrukci fary na sídlo obecního úřadu se rozhodla provést obec Nové Sedlo. Dokončením celkové
rekonstrukce v roce 2015 se podařilo nejen zachránit cennou památku, ale obecní úřad získal v budově
bývalé fary navíc prostory pro podatelnu, zázemí pro starostu a účetní a reprezentativní zasedací
místnosti, kde se pravidelně konají zasedání zastupitelstva a vítání občánků.
Pro potřeby římsko-katolické církve byly také vybudovíny potřebné prostory.
Královéhradecký kraj
Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově byl vystavěn v letech 1723 – 1733. Zajímavým je jeho

půdorys ve tvaru kříže. Kostel vyhořel v závěru druhé světové války po dělostřeleckém zásahu Rudé
armády.
Od roku 1992, kdy byl zapsán na seznam kulturních památek byl postupně obnovován, opatřen unikátní
skleněnou střechou a vrácením původního barokního průčení a barokních bání, v nichž v roce 2018 se
opět rozezněly zvony.
Kraj Vysočina
Nová mateřská škola v Sedlejově se nachází na návsi obce. Z herny a jídelny je výstup na zastřešenou
terasu a dále do zahrady. Velkým oknem vidí děti na náves, rybník i přicházející rodiče či prarodiče.
Kontakt s přírodou a funkční, nízkonákladový a technicky vyspělý prostor jsou cennou devizou nové
stavby.
Jihomoravský kraj
Sanací a rekonstrukcí větrného mlýna v Kuželově byl výrazně zlepšen technický stav této národní kulturní
památky památky, která je velmi ceněným unikátem jako jeden z mála dochovaných větrných mlýnů tzv.
holandského typu v České republice.
Sanace a rekonstrukce představovala „sešití“ thlin obvodového zdiva, opravy vnitřních vápenných omítek a
byla doprovázena také obnovou tesařských prvků mlýna, včetně hlavní hřídele a čtyř lopat. A také novou
šindelovou střechu. Renovovaný skvost s expozicí mlynářství a života na Horňácku vítá nové návštěvy.
Olomoucký kraj
Sluňákov nazvaný podle celistvých křemenců – sluňáků je centrum environmentální výchovy. Samotná
budova centra, nízkoenergetický dům v Horce nad Moravou, je vystavěna z dřeva, betonu, skla, kamene a
nepálených cihel. Využívá principů solární architektury, velké tloušťky izolací a větrání s rekuperací tepla.
Za domem se nachází zásobník na dešťovou vodu, která je používána jako užitková v rámci provozu.
Sluňákov nabízí všem typům školských zařízení denní či vícedenní pobytové programy a pro širokou
veřejnost samostatné tematické akce jako například Dny Země, soutěže a kampaně.
Zlínský kraj
Kostel sv. Václava v Sazovicích vybral prestižní časopis Azure mezi deset nejlepších staveb roku 2017.
Autor projektu sazovický kostel navrhnul tak, aby svým tvarem odkazoval na půdorys původní
svatováclavské svatyně. Půlmetrové zdi rotundy se zužují do několika centimetrů a sbíhají do jednoho
bodu jako papírový svitek.
Odrážené světlo proniká přes zářezy ve stěnách do jednoduchého a čistého interiéru po měkkých křivkách.
Kostel, který místní tak dlouho postrádali se stal srdcem obce. Objekt slouží hlavně duchovním účelům, ale
ve spodní části suterénu má sál s celým zázemím, který je využíván k různým besedám a kulturním akcím
obce.
Moravskoslezský kraj
Novou křížovou cestu u kostela sv. Matouše mohou nejen věřící obdivovat v obci Hať u Hlučína. U
barokního farního kostel sv. Matouše z roku 1731 vznikla symbolická pouť, která nás provází čtrnácti
zastaveními, znázorňujícími události spojené s ukřižováním Ježíše Krista.
Autor reliéfů jednotlivých zastavení nejdříve vytvořil sádrový model podle návrhu, poté odlil lukoprénovou
formu a do ní byl nalit speciální beton. Jednotlivá díla vytvářejí kruh. A altánek s posezením je v jeho
středu. Nový pietní areíál je místem pro rozjímání nejen pro věřící.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Novostavba výrobní haly firmy Cecho – Bohumil Cempírek s.r.o. v Polničce slouží pro výrobu a servis
forem na vstřikování plastů a administrativní část pro přípravu konstrukčních návrhů forem.
Je umístěna na mírném návrší v členité obci Polnička proti obytné zástavbě ve středu obce na protějším
svahu. Průmyslová stavba výrobního objektu, tak vítaný a potřebný vklad pro rozvoj našeho venkova,
respektuje krajinu a svým umístěním a provedením citlivě reaguje na okolí obce.
Ministerstvo kultury
Tančírna v Račím údolí je unikátní secesní dřevěná stavba postavená v letech 1906 - 1907 v romantickém
Račím údolí nedaleko Javorníka v Rychlebských horách.
Na pokraji zkázy se podařilo obci Bernartice během let 2014 a 2015 obnovit tančírnu v původní kráse a
dnes slouží k pořádání četných kulturních akcí a je v ní umístěno také infocentrum, kavárna a expozice o
historii Rychlebských hor.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum tradičních řemesel statek Bernard v Královském Poříčí - dřívější statek byl zajímavě vybudován
roku 1922 v tradičním chebském stylu hrázděných staveb v sousedství zrušeného dolu Bernard.
Obec ho získala do vlastnictví se záměrem jeho rekonstrukce, která jej v letech 2005 - 2006 proměnila k
nepoznání ve významnou vyhledávanou regionální pamětihodnost a centrum tradičních řemesel, které
návštěvníkům nabízí živé ukázky řemeslého umění.
Arcibiskupství pražské
Kostel sv. Václava v Sazovicích - objekt slouží hlavně duchovním účelům, ale ve spodní části suterénu má
sál s celým zázemím, který je využíván k různým besedám a kulturním akcím obce.
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Ceny Patria Nostra mají nové laureáty. Úvodní ceremoniál proběhl bez předávajících i
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Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal 8. října svědkem ojedinělé události. Byly zde
vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova
a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný v letech 19902020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos v ochraně a
rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic.
Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení
pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů. Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli
organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva,
hejtmanství a arcibiskupství.
Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha
obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem
zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí.
Téměř devadesát z nich bylo nominováno na Cenu PATRIA NOSTRA za příkladný investiční a
architektonický počin přispívající k rozvoji venkova a k uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků
ČR. Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu PATRIA NOSTRA jeden
objekt a jeho tvůrce k ocenění, udělovanému hejtmanem kraje. Obdobně postupovala rezortní ministerstva
a pražské arcibiskupství.
Ceny PATRIA NOSTRA 2020 udělované hejtmany kraje
Cena Patria Nostra je udělována za příkladný investiční a architektonický počin přispívající k rozvoji
venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v letech
1990–2020.
Plzeňský kraj
Za rekonstrukci železničního mostu v Pňovanech a vybudování lávky pro cyklistyokres Plzeň
severLaureáti: Bc. Jiří Svoboda, MBA, Ing. Libor Marek a Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Petr Popsimov, Ing.
Vladan Michalík
Karlovarský kraj
Za citlivou rekonstrukci hradu Vildštejn a úpravu jeho podhradíSkalná, okres ChebLaureáti: Zuzana
Pumrová, Mgr. Rita Skalová, starostka města Skalná, Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Luděk Vystyd
Ústecký kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary na sídlo obecního úřaduNové Sedlo, okres LounyLaureáti: Petr
Sýkora, starosta obce Nové Sedlo, Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý
Liberecký kraj
Rekonstrukce sklářského domku Kristiánov čp. 52, tzv. „Liščí bouda“ s expozicí muzea „Sklářská
osada Kristiánov“Kristiánov u Bedřichova, okres Jablonec nad NisouLaureáti: Ing. Milada Valečková
(ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan Červenka, Mgr. Barbora Klimšová

Královéhradecký kraj
Za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratověokres Rychnov nad KněžnouLaureáti: Mons.
Josef Suchár, farář, Ing. arch. Miroslav Talaša
Středočeský kraj
Za citlivou rekonstrukci bývalé obecné školy na interaktivní muzeum Včelí svět Huliceokres
BenešovLaureáti: Martin Kapek, starosta obce Hulice, Ing. arch. Jiří Poláček a Ing. arch. Václav Škarda,
Jana Šimková, ředitelka muzea
Kraj Vysočina
Za stavbu energeticky úsporné mateřské školy v Sedlejověokres JihlavaLaureáti: Ing. Milan Beneš,
starosta obce Sedlejov, Ing. arch. Jiří Ondráček a Jaroslav Svoboda
Jihomoravský kraj
Za obnovu národní kulturní památky Větrného mlýna v Kuželověokres HodonínLaureáti: Ing. Ivo Štěpánek,
ředitel Technického muzea Brno, Ing. Bořivoj Hložek, projektant sanace a obnovy národní kulturní
památky, Vladimír Špička st., Josef Kudrna
Olomoucký kraj
Za vybudování centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravouokres OlomoucLaureáti: Mgr.
Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce, Ing. arch. Roman Brychta, Michal Bartoš,
ředitel centra ekologických aktivit Sluňákov
Moravskoslezský kraj
Za realizaci areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Haťokres OpavaLaureáti:
Werner Vyletělek, starosta obce Hať, Ing. Daniel Kozel, Stanislav Mika, umělecký malíř a řezbář
Zlínský kraj
Za mimořádné úsilí o vybudování kostela sv. Václava v obci Sazoviceokres ZlínLaureáti: Marie Rapantová,
Václav Miklík, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, Edita Hrbáčková, starostka obce
Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán, Štěpán Dušan Dosoudil,Hlavní město Prahaza obnovu
Lítožnického rybníka, Praha DubečLaureáti: Hlavní město Praha RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru
ochrany prostředí, Envicons s.r.o., Ekotechnik-Inženýring s.r.o., SINPPS s.r.o.
Oborové ceny
Cena PATRIA NOSTRA 2020 Arcibiskupství pražského za vybudování kostela sv. Václava jako
náboženského, kulturního a komunitního stánku obce Sazoviceokres ZlínCenu předal: Mons. ThLic.
Arcibiskup Dominik kardinál Duka O.P.Laureáti: P. Michal Šálek, farář, Edita Hrbáčková, starostka obce
Sazovice, Ing. arch. Marek Jan Štěpán
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministryně pro místní rozvoj ČR Statek Bernard, centrum řemesel a naučná
stezka Královské Poříčíokres SokolovCenu předá: Ing. Klára Dostálová, ministryněLaureáti: Michal Kováč,
starosta obce Královské Poříčí, Ing. Pavel Heinz
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra průmyslu a obchodu ČR Novostavba výrobní haly firmy CECHOBOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Polničkaokres Žďár nad SázavouCenu předal: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.,
MBA., ministrLaureáti: Bohumil Cempírek, majitel a investor novostavby výrobní haly firmy CECHO –
BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v Polničce, Ing. arch. Martin Zezula a Ing. Zdeněk Tulis, Stanislav Šmerda,
stavební firma A+Š stavby s.r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra kultury ČR za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím
údolí v Rychlebských horáchokres JeseníkCenu předal: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministrLaureáti: Mgr. Aleš
Chromík, starosta obce Bernartice, Ing. arch. Michal Sborwitz, Miroslav Zezulka, stavební společnost
COMMODUM, spol. s.r.o.
Cena PATRIA NOSTRA 2020 ministra zemědělství ČRza záchranu a obnovu Dvora Gigant Zálužíza péči o
rozvoj českého venkovaCenu předal: Ing. Miroslav Toman, ministrLaureáti: Rodina Korcových, Ing. Jan
Holoubek
Cena premiéra České republiky GRAND PRIX PATRIA NOSTRA 2020 za obnovu objektu národní kulturní
památky areál Pustevny objekt LibušínCenu předal: Ing. Andrej Babiš, předseda vládyLaureáti: Národní

muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ing. Bc. Jindřich Ondruš, generální ředitel Masák a Partner
s.r.o., Archatt s.r.o.
CENA JOŽE PLEČNIKA 2020Ak. sochař René Tikal, Bc. Petr Hudousek, Ing. Stanislav Závada, Jan
Pijáček, Jaroslav Benda, Karel Schmied, Marie Zdeňková, Ing. arch. Miloslav Michalec, Miroslav Kovařík,
PhDr. František Ledvinka, PhDr. Jana Spathová, PhDr. Lubomír Procházka, CSc., PhDr. Věra Kovářů,
PhDr. Vladimíra Jakouběová, Richard Mlýnek, Mgr. Ladislav Valtr
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Cenu Patria Nostra 2020 má za rekonstrukci fary obec Nové Sedlo
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Praha – Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal dne 8. října svědkem ojedinělé
události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra za příkladný investiční a architektonický počin přispívající
k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR realizovaný
v letech 1990 – 2020 a Ceny Jože Plečnika jako výraz poděkování osobnostem za jejich celoživotní přínos
v ochraně a rozvíjení kulturního dědictví a lidových tradic. Mezi laureáty jsou i zástupci v Lounska.
Úvodní ceremoniál však proběhl bez předávajících i bez přebírajících, a také bez připravených vystoupení
pěveckých, hudební a tanečních souborů z různých krajů. Covid-19 způsobil, že slavnostní událost museli
organizátoři rozdělit k postupnému uskutečnění mezi Kancelář prezidenta republiky, ministerstva,
hejtmanství a arcibiskupství.
Tvář obcí Čech, Moravy a Slezska se od roku 1990 postupně mění. Soukromé i veřejné stavby v mnoha
obcích dostaly nový kabát, prostranství kolem nich rozkvetla, vznikly stovky architektonicky i obsahem
zajímavých nových objektů nebo objektů, které prošly konverzí.
Ceny Patria Nostra 2020 udělované hejtmany kraje: Ústecký kraj: Za citlivou rekonstrukci bývalé barokní
fary na sídlo obecního úřadu Nové Sedlo v okresu Louny. Laureáti: Petr Sýkora, starosta obce Nové Sedlo,
Ing. Ivana Vírová, Miroslav Kalbač a Jaroslav Černý. Liberecký kraj: Rekonstrukce sklářského domku
Kristiánov čp. 52, tzv. Liščí bouda s expozicí muzea Sklářská osada Kristiánov u Bedřichova, okres
Jablonec nad Nisou. Laureáti: Ing. Milada Valečková (ředitelka muzea), Ing. arch. Pavel Tauš, Ing. Jan
Červenka, Mgr. Barbora Klimšová.
Region vydání: Severní Čechy
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WEB, Datum: 20.11.2020 , Zdroj: libereckadrbna.cz, Strana: 0 , Celková návštěvnost: 937 772 , Rubrika: Kultura

Kdysi jednu z nejslavnější jizerskohorských lesních skláren připomíná jen Liščí bouda. Jediné pozůstalé
stavení z osady Kristiánov prošlo kompletní renovací a nyní získalo i prestižní ocenění Patria Nostra.
Historie jizerskohorské sklářské osady sahá až od 18. století. Tehdy ji nechal založit Christian ClamGallase, na jehož počest byla také pojmenována. Nyní je objekt ve vlastnictví Muzea skla a bižuterie (MSB)

v Jablonci nad Nisou.
Patria nostra 2020Ceny Patria Nostra byly uděleny za příkladný investiční a architektonický počin
přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků v jednotlivých krajích ČR,
realizovaný v letech 1990–2020. Odborná porota nominovala v každém z krajů architektonicky zajímavé
stavby, ze kterých následně hejtmanky a hejtmani vybrali vždy jednoho regionálního vítěze. A právě
muzeum se postaralo o kompletní ale zároveň citlivou rekonstrukci v letech 2016 a 2017. Za tento počin
obdržela Liščí bouda ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2017 v kategorii rekonstrukce staveb,
památkových objektů a brownfields. Nyní k tomuto úspěchu připojilo MSB i cenu Patria Nostra. „Bylo to pro
nás velké překvapení. Obdržet cenu, která se uděluje za realizace v posledních třiceti letech, je pro nás
velká čest,“ sdělila při přebírání ceny ředitelka MSB Milada Valečková a pokračovala: „Trochu nás to vrátilo
o pár let zpět, kdy jsme tento objekt slavnostně otevírali po dokončení opravy s pocitem, že se to povedlo,“
dodala.
Podle ředitelky sice bylo potřeba podobně jako u jiných rozsáhlých renovací vychytat různé drobnosti, ale
Liščí bouda skvěle slouží již několikátou sezónu pracovníkům muzea i návštěvníkům.
Společně s ředitelkou muzea přebrali cenu i zástupkyně GEMA ART GROUP Barbora Klimšová a architekti
z Atelieru 4. „Vycházeli jsme ze stavebně technického a historického průzkumu. Pro nás byl nejnáročnější
úkol skloubit původní řešení se současným technickým řešením,“ sdělil architekt Pavel Tauš a podotkl, že
mimo jiné museli řešit otázku moderního sociálního zařízení, které zde dříve nebývalo.
V původní podobě byl objekt Liščí bouda pouze přízemní domek, kde žily celkem čtyři rodiny. Později byla
stavba rozšířena a proměnila se v hostinec. Dnes jsou v turistické sezóně zpřístupněna obě patra.„Právě
promítnout do původní podoby moderní požadavky bylo nejsložitější,“ doplnil jeho kolega Jan Červenka.
Celá rozsáhlá rekonstrukce samozřejmě probíhala pod přísným dohledem památkářů. Podle architektů
celý dojem pozvedla zejména střešní krytina vytvořená v původním podobě.
Cenu Patria Nostra předal náměstek hejtmana Jan Sviták, který ji okomentoval slovy: „Z pohledu kraje i
malých obcí kvituji s nadšením každý podobný krok, kdykoliv se připomínají historické odkazy. V tomto
případě se navíc celková rekonstrukce vydařila a genius loci tohoto místa byl jen zvýrazněn.“
https://liberecka.drbna.cz/zpravy/kultura/24618-jizerskohorska-roubenka-se-dockala-uznani-lisci-boudaziskala-oceneni-patria-nostra.html
https://www.drbna.cz/zpravy/spolecnost/6881-jizerskohorska-roubenka-se-dockala-uznani-lisci-boudaziskala-oceneni-patria-nostra.html
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