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Uzávěrka studentské architektonická soutěž se blíží. 

Předkládat návrhy a soutěžit o ceny za 350 tisíc korun a stáž u 

Josefa Pleskota mohou studenti jen do konce ledna! 

 

Praha, 15. 1. 2018 – Společnost Central Group, největší stavitel bytů v ČR, vyhlásila v říjnu 

soutěž pro studenty architektury a příbuzných oborů. Soutěží se ve dvou kategoriích. První 

kategorie je Kreativní a inovativní bydlení, druhá kategorie nese název Praktické a efektivní 

bydlení. Studenti mohou přihlásit do soutěže všechny své školní práce z uplynulých tří let. 

Uzávěrka pro odevzdání soutěžních návrhů je do 31. ledna 2018. 

 

Celkově se soutěží o ceny za 350 tisíc korun. Vítěz každé kategorie získá odměnu 100.000 Kč, 

studenti na druhých místech 50.000 Kč a třetí místa pak 25.000 Kč. Tím, co ale bude pro studenty 

zřejmě největší motivací, je stáž v ateliéru předního českého architekta Josefa Pleskota pro oba 

vítěze a dalšího účastníka, kterého si Josef Pleskot sám vybere. 

Porotě předsedá přední český historik architektury Zdeněk Lukeš. Dalšími členy jsou také je český 

architekt, herec a spisovatel David Vávra, architekt, teoretik a propagátor architektury Adam 

Gebrian či vítěz jednoho z předchozích ročníků soutěže Ondřej Chybík. 

Vyhlášení vítězů proběhne 27. února v  Centru architektury a městského plánování CAMP. 

Slavnostní předání cen pak 1. března na galavečeru Central Group v Obecním domě. 

Podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách: www.central-group.cz/architektonickasoutez 
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i 
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších 
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 23 let svého působení firma dokončila již více než 150 rezidenčních projektů 
a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. To 
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce Central Group, firma cenu dorovná, a ještě přidá 
bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,8 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 

pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 20.000 nových bytů a 

rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích 10 až 15 let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 

pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů. 
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