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CÍLE
■  zapojit do tvorby kvalitního prostředí pro život studenty architektury a mladé architekty do 33 

let, zmapovat jejich tvorbu a upozornit na talenty
■  přispět k  výchově mladých architektů, vést je k  přemýšlení o  profesi architekta v  širších 

souvislostech
■  přiblížit architekturu široké veřejnosti, podpořit veřejnou diskusi o  architektuře, o  veřejném 

prostoru, který nás obklopuje

TÉMA
Periferie
Periferie uvnitř i na okraji

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Ideové studie

KRITÉRIA HODNOCENÍ
■ výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení
■ kvalita architektonického/urbanistického řešení
■ přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost
■ novátorství a originalita práce

POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ | 39

ODBORNÁ POROTA
Petr Stolín, PETR STOLÍN ARCHITEKT, předseda poroty
Zdeňka Vydrová, městská architektka, Litomyšl
Jiří Opočenský, ov architekti
David Mareš, třiarchitekti
Josef Pechar, Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

PUTOVNÍ VÝSTAVA
2017 – 2018
Putovní výstava probíhá ve 
spolupráci s partnerskými 
školami a statutárními městy, 
ve kterých sídlí, při veletrhu 
FOR ARCH, v rámci Dne 
architektury a Olomouckých dnů 
architektury a stavebnictví. 
Místa a termíny jsou aktualizovány 
na stránkách www.yaa.cz.

TERMÍNY

28. 2. 2017
vyhlášení 9. ročníku 
soutěže

30. 6. 2017
uzávěrka přihlášek

21. 7.–11. 9. 2017
hlasování veřejnosti

31. 8. 2017
jednání odborné 
poroty

21. 9. 2017  
vyhlášení výsledků, 
PVA EXPO PRAHA 
v Letňanech
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ŘEKLI O SOUTĚŽI
„Soutěž YAA je jednou z  prvních šancí, kdy si mladí architekti a  studenti mohou prověřit své 
dovednosti a  poměřit své síly v  mezinárodním měřítku. Zdá se, že téma „Periferie“ je velice 
vážným problémem, o  čemž svědčí relativně velké množství prací, jež na tuto problematiku 
velice trefně reagují. Ocenění autoři disponují značným talentem a  invencí. Je zřejmé, že část 
nově nastupující architektonické generace své poslání myslí vážně a že kvalita české architektury 
snese srovnání i v mezinárodním kontextu.
Zbývá tedy již jen poděkovat těm, kteří se na průběhu celé soutěže podílejí, všem zúčastněným 
mladým architektům a popřát jim dostatek šancí, kde svůj talent mohou uplatnit a rozvinout.“   

Petr Stolín, předseda poroty 
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PŘEHLED NOMINOVANÝCH PRACÍ

 1.  Dystopie Městského bloku 
Pavel Bouše, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Institute of Heritage and Conservation

 2.  Centrum řemesel 
Pawel Bussold, Faculty of architecture, Gdańsk University of Technology, Department of 
architecture of public buildings

 3.  Speciální rehabilitační nemocnice 
Radomír Feňo, FA VUT v Brně, Ústav prostorové tvorby

 4.  Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť 
Monika Jasioková, AVU v Praze, Škola architektury Emila Přikryla

 5.  Benešov – Dotvoření centra 
Luboš Klabík, FA ČVUT v Praze, Ateliér Kohout – Tichý

 6.  Nová městská čtvrť v Náchodě 
Jakub Kopecký, FUA TUL, Ateliér Radka Suchánka a Petra Janoše

 7.  Dekompresní hranice Chebu 
Tereza Kupková, FA ČVUT v Praze, Ateliér Redčenkov

 8.  Lázně pro duši 
Radka Leláková, FA ČVUT v Praze, Ateliér Redčenkov

 9.  Medzi sídliskom a mestom 
Viktória Mravčáková, VŠUP v Praze, Ateliér Architektura I

 10.  Lineární lázně 
Tereza Scheibová, VŠUP v Praze, Ateliér Architektura IV

 11.  Strategie ZBYT _ 461<461 
Martin Valíček, Linda Boušková, FA VUT v Brně, Ateliér Kristek – Sedlák

CENA VEŘEJNOSTI | hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz |
Konverze areálu bývalé textilní továrny v Železném Brodě 
Petr Stojanov, FA ČVUT v Praze, Ateliér Rothbauer

CENA CEMEX
Obecní dům, Těšín - udržitelné dvojměstí bez bariér
Tereza Roszková, FAST VŠB-TU Ostrava, Ateliér Kiszka
Smyslem ceny je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí 
a materiálů v souladu s  tématem soutěže. Betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských 
periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v  jiných nových 
souvislostech a kvalitách.     
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Lázně pro duši | Autor:  Radka Leláková
Zdůvodnění poroty: Návrh zabývající se rozhraním vesnice a krajiny je formou reakce na individualizaci společnosti 
s její zvýšenou poptávkou po sociálních kontaktech, trávení volného času, uvědomění si sebe sama a na stav venkova 
s umrtvováním jeho základních funkcí. Navržená lázeňská stavba na rozhraní vesnice a krajiny sleduje stopy původních 
statků a vytváří nové rozhraní fyzické mezi zástavbou vesnice a krajinou a  rozhraní dějů a činností – práce na statku, 
relaxace a meditace v lázních a v jejich okolí. Porota oceňuje přínos k oživení venkovského osídlení, zejména vybraného 
území bývalých Sudet, a  způsobu nastavení nadčasového řešení. Návrh je vyjádřením autorčina vnímání vesnice 
s problematickým oslabováním jejího významu a vyjádřením postoje k architektuře venkova a duchovnímu rozměru světa, 
v němž žijeme. Ve způsobu pochopení a nastavení cesty oživení vesnice je obsažena silná stránka návrhu. 

Cena architekta Josefa Hlávky
Dekompresní hranice Chebu | Autor: Tereza Kupková
Zdůvodnění poroty: Za poněkud zvláštním názvem se skrývá jednoduchá a současně komplexní práce hledající 
ztracenou hranici historického jádra Chebu. Jeho okraj je podle autorky dnes nejasný a to, co z něj zbylo, se rozpadá. Jde 
tedy o periferii doslovnou (okraj určité části města) a současně vnitřní periferii ve smyslu znehodnoceného území. Hranici 
autorka vtipně rehabilituje návrhem nové hradební zdi. Nejde ale o nějakou repliku, která by dnes neměla žádný smysl, 
ale o soudobou reminiscenci na původní hradbu, která již nemá za cíl bránit, ale propojovat. Zeď přináší nové funkce, 
např. loubí nebo promenádu, v místě průchodu zdí je navržena i symbolická brána. Porotu oslovila aktuálnost tématu, 
komplexnost a současně úspornost řešení a skvělá prezentace návrhu. 

Cena rektora ČVUT za školní práci
Nová městská čtvrť v Náchodě | Autor: Jakub Kopecký
Zdůvodnění poroty: Periferie v centru – problém téměř každého města. Problém tedy zdánlivě běžný. Odpověď 
je však velice zajímavá. Autor ve své práci jednoznačně popírá developerské tendence a atributy, navrhuje malý sevřený 
urbanistický celek, vytváří prostorově zajímavé, ale zejména společensko-sociálně hodnotné prostředí. Zároveň tak 
reaguje na nové trendy způsobu života, kdy jsou opouštěny touhy po majetku a hledají se nové životní hodnoty. Princip 
hodný následování.

Cena rektora TUL za školní práci  
Medzi sídliskom a mestom | Autor: Viktória Mravčáková
Zdůvodnění poroty: Návrh vstupuje do prostoru sídliště a města nečekanými měřítky zástavby a veřejného prostoru. 
Přináší urbanistickou různorodost, která reaguje na konkrétní situaci a přetváří anonymní sídlištní plochy zpět v živé město. 
Jde o cenný příspěvek k tématu revitalizace sídlišť a jejich vztahu s městskými celky. 

Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
Lineární lázně | Autor: Tereza Scheibová
Zdůvodnění poroty: Návrh téma periferie popisuje v nečekaných souvislostech na linii železnice. Práce v sobě 
obsahuje poutnický rozměr lázeňské turistiky. Perifernost se v práci stává hodnotou, zdrojem odpočinku.

OCENĚNÉ PRÁCE

TITUL CEMEX YOUNG ARCHITECT AWARD 2017
Cena CEGRA
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Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla 
Strategie ZBYT _ 461<461 | Autoři: Martin Valíček, Linda Boušková
Zdůvodnění poroty: Tato práce se v  letošním ročníku vymykala. Nejde o architektonický návrh ale o politickou 
strategii, jak hospodařit s nevyužívanými zanedbanými byty ve vlastnictví města Brna. Jde o aktuální téma - ceny bydlení 
se šplhají do neúnosné výše, ale města v ČR, na rozdíl od západních zemí, téměř všechny byty rozprodala a nové 
nestaví, takže nedokáží trh ovlivnit. Strategie ZBYT nabízí jednoduchou, ale zdá se realistickou cestu, na jejímž konci 
jsou cenově dostupné nájemní obecní byty. Téma periferie je v této práci obsaženo jednak v podobě opuštěných bytů 
rozesetých ve městě, ale lze ji vnímat i  v  kontextu sociálním – důsledkem nedostupnosti bydlení se mohou někteří 
z nás ocitnout na periferii společnosti. Navržená strategie je tedy na jednu stranu návodem na opravu nemovitostí, ale 
současně příspěvkem k větší udržitelnosti a stabilitě komunit našich měst a vesnic.

Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní 
grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti
Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť | Autor:  Monika Jasioková
Zdůvodnění poroty: Fenomén blýskavých obchodních domů od slavných architektů z 30. let je definitivně umrtven 
novými trendy nákupních multicenter bez jakýchkoli výtvarných a architektonických kvalit, jež se v posledních desetiletích 
rozbujela jako nádorové onemocnění. Autorka zde naprosto bravurně odhaluje periferii v samém nitru pulzujícího města, 
trefně a s jistou nadsázkou vyzdvihuje tuto ikonu do nebe. Zážitek dále umocňuje vložením kultovního paternosteru do 
prosklené věže a umožňuje tak návštěvníkovi jeho „nekonečnou jízdu“.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY
Mediální kampaň zahrnovala tištěné tituly, odborné portály, soutěž byla komunikována 
také prostřednictvím titulů Profi Press a Business Media.



KONTAKT
ABF, a.s. 
Úsek konferencí a soutěží
Dělnická 12 
170 00 Praha 7
tel.: +420 222 891 117
e-mail: souteze@abf.cz
www.yaa.cz
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GENERÁLNÍ PARTNER

ZA FINANČNÍ PODPORY

PARTNEŘI

ZÁŠTITA

ODBORNÁ ZÁŠTITA

PARTNERSKÉ ŠKOLY

 

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


