STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE
Soutěž Stavba roku Libereckého kraje je vyhlašována každoročně již od roku 2004 a jejím cílem je seznámit odborníky i laickou veřejnost s novými a
zajímavými stavbami a architekturou v kraji.
O nejlepší stavbě roku rozhoduje odborná porota složená ze zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, České komory akreditovaných inženýrů a
techniků, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Technické univerzity v Liberci.

Oceněné stavby
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Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.
Hlavní cena je udělována stavbám, které jsou výjimečné svým řešením nebo náročností.
Cena je dále rozčleněna ještě do tří kategorií:
kategorie bytových staveb a staveb občanské vybavenosti,
kategorie průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb,
vodohospodářských a ekologických staveb,
kategorie rekonstrukcí staveb, památkových objektů a brownﬁelds.

Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.
hlavní cena
2. místo
3. místo
kategorie bytových staveb
a staveb občanské vybavenosti
kategorie průmyslových
a technologických staveb ...
kategorie rekonstrukcí staveb,
památkových objektů a brownﬁelds

Cena JUNIOR
V rámci soutěže jsou oceňováni mladí architekti, projektanti
a další technicky zaměření studenti do třiceti let věku. Dále
je oceňována také činnost učňů stavebních oborů.

Cena sympatie občanů Libereckého kraje
1. místo
2. místo
3. místo

Cena
Ing. Dr. Štěpána Ješe

Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe
Cena hejtmana Libereckého kraje
Zvláštní cena poroty / předsedy poroty

Rekonstrukce
sýpek
- Zámecký dvůr
Černousy

Cena je udělována
za inovativní
a nestandardní řešení
ve stavebnictví.

Retenční nádrž
U kapličky
v obci Bulovka

Náměstí T. G. Masaryka,
Frýdlant
Výstavba nové mateřské
školy v Raspenavě
Silnice I/35
Bílý Kostel
- Hrádek n. N.

Multifunkční centrum
Sever, Cvikov

Soubor zdvihacích
lávek Chrastava
Lesní cesta
Bedřichovská

Silnice I/13 Stráž n. N.
- Krásná Studánka

LIBEREC

Rekonstrukce
silnice III/29022
Bedřichov - Hrabětice

Turistická stezka
a křížová cesta Modlivý důl
Neutralizační a dekontaminační
stanice NDS 10, Stráž p. R.

Provozní objekt SBD Sever
oceněná stavba v roce 2017
Kristiánov č.p. 52
(tzv. Liščí bouda)

Vila U lomu,
Liberec-Vesec

JABLONEC
N. N.
Löblova vila, Jablonec n. N.
Sloučené zařízení MŠ a jeslí
při nemocnici v Jablonci n. N.

ČESKÁ
LÍPA
Membránové
inovační centrum

Snížení energetické náročnosti
objektu základní školy v Jenišovicích

III/28724 Malá Skála - Frýdštejn,
rekonstrukce silnice
Malá Skála, Vranov
- obnova vyhlídkové terasy u kaple

Rekonstrukce a dostavba
hotelu PORT, Doksy
Obnova areálu
zámku Svijany
TURNOV

Waldorfská mateřská škola
Turnov - Daliměřice
Sportovní a rekreační areál
Maškova zahrada, Turnov
Komplex roubených staveb
Černá, Rváčov

Další udělovaná ocenění
V soutěži je dále udělován titul
Osobnost stavebnictví a do hodnocení je zapojena také veřejnost,
na základě jejíhož hlasování je
vyhlašována Cena sympatie občanů Libereckého kraje.
V minulých letech byla ještě udělována další ocenění - Zvláštní cena
předsedy poroty, Zvláštní cena poroty a Cena hejtmana Libereckého
kraje.

Revitalizace
městských lázní
na galerijní objekt

Přístavba
městského bazénu

Rekonstrukce
a dostavba
Liberecké
výšiny

Budova L na Technické
univerzitě v Liberci

Provozní objekt
SBD Sever

Heliport Krajské
nemocnice Liberec, a.s.
Rekonstrukce
domu U páva

IQ Landia Liberec
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www.stavbarokulibereckehokraje.cz
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Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov
hlavní cena v roce 2016
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