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Tématem studentské architektonické soutěže Central Group 

je “Unikátní stavba na komplikovaném místě“.  

Vítěz získá 100 tisíc Kč a stáž u architekta Pleskota 

 

15. 10. 2018, Praha – V Praze je mnoho míst, která jsou zcela nevyužitá. Často jsou to 

pozemky, které nemají zdánlivě valný stavební potenciál. Určitě se ale najdou taková, která 

potenciál mají. Zadáním pro studenty architektury a příbuzných oborů tedy je najít v Praze 

komplikované místo a navrhnou na něm unikátní novostavbu.  Jak se s nelehkým zadáním 

mladí architekti vypořádají? To se dozvíme v rámci studentské architektonické soutěže 

společnosti Central Group. Soutěží se celkem o 175 tisíc korun a prestižní stáž u 

renomovaného architekta Josefa Pleskota. O vítězi rozhodne porota v průběhu února. 

Výsledky pak budou vyhlášeny na konci března. 

 

 „Když se člověk rozhlédne v Praze kolem sebe, zjistí, že je zde mnoho míst, která jsou zcela 

nevyužitá. Přitom jsou často ve velmi zajímavých lokalitách, které si doslova říkají o nějaké 

zajímavé využití a netradiční řešení. Zdánlivě sice nemají velký potenciál, v hlavách studentů se 

přesto mohou najít nápady, jak i tato místa přeměnit na něco výjimečného,“ okomentoval zadání 

soutěže šéf Central Group Dušan Kunovský. 

Studenti budou moci do soutěže zpracovat zcela nový návrh nebo přihlásit všechny své školní 

práce z uplynulých tří let, které podle jejich názoru splňují kritéria zadání. Na hodnocení projektů 

se budou podílet přední odborníci na architekturu – z pozice předsedy poroty historik architektury 

Zdeněk Lukeš, a dále popularizátoři architektury Adam Gebrian a David Vávra, ale také vítěz jedné 

z dřívějších soutěží Central Group a dnes již zkušený architekt Ondřej Chybík. 

Vítěz získá finanční odměnu 100 tisíc korun a také stáž v ateliéru slavného českého architekta 

Josefa Pleskota. Druhý nejlepší návrh potom 50 tisíc a třetí 25 tisíc korun. 

 „Pozice největšího rezidenčního stavitele v zemi nás zavazuje. Chceme přispět ke vzdělávání 

nastupující generace a pořádáním architektonických soutěží pro studenty podporujeme mladé 

talenty v našem oboru,“ doplnil Kunovský. 

Studenti mohou své práce přihlašovat v souladu se soutěžními podmínkami až do konce ledna 

příštího roku. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni na konci března. Podrobnosti a soutěžní 

podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.central-group.cz/architektonickasoutez. K dispozici 

jsou zde i reportáže z loňského zasedání poroty a slavnostního vyhlášení výsledků. 

http://www.central-group.cz/architektonickasoutez


TISKOVÁ ZPRÁVA  

15. 10. 2018 

 

 

 



TISKOVÁ ZPRÁVA  

15. 10. 2018 

 

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754). Podrobné informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Za 24 let svého 
působení firma dokončila již 170 rezidenčních projektů a prodala více než 15.000 nových bytů, domů a parcel. 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. 
 
Central Group je také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic 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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