


Prezentace toho nejlepšího z českého 

stavitelství v jeho novodobé historii.

Nejširší spektrum stavebního dění u nás 

a českých staveb ve světě.

Ukázka potenciálu, schopností a kvality 

českých architektů a stavitelů.

Nejprestižnější akce oboru prezentovaná 

předními osobnostmi současného 

stavitelství u nás.

CHCETE BÝT U TOHO.

OBSAH
PROJEKTU

1. Mapování a prezentace stavitelství 

a architektury

2. Soutěž o titul

3. Televizní cyklus

4. Výstava a publikace

5. Vzdělání a turismus

6. Web a sociální sítě



ZAPOJTE SE DO 
NEJVĚTŠÍHO MAPOVÁNÍ 
POREVOLUČNÍHO 
STAVITELSTVÍ 
A ARCHITEKTURY

Cílem je vytvořit obsáhlou databázi staveb v České 

republice i českých stop v zahraničí a vzbudit mezi 

odborníky i laiky diskuzi o jeho vývoji a směřování.

ZÍSKEJTE TITUL
STAVBA ČTVRTSTOLETÍ!

Soutěž je nejreprezentativnějším hodnocením 

staveb, dostaveb a rekonstrukcí, které byly 

zhotoveny na území České republiky nebo 

spolurealizovány českou fi rmou mimo její území 

v novodobé historii. O výsledcích rozhoduje 

odborná veřejnost. Každá stavba má šanci uspět 

v hlavních cenách, kategoriích i ceně veřejnosti.

1. 2.

PŘIHLASTE SVOU STAVBU
DO NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SOUTĚŽE!



SERIÁL
O ČESKÉM STAVITELSTVÍ

Celý život chodíme místy, aniž bychom si 

uvědomovali kolem čeho a znali pozadí

a kontext vzniku řady staveb.

Cílem televizního cyklu Stavba čtvrtstoletí je 

stručné a věcné historiografi cké poznání

vyjadřující silný vztah k místům, v němž bude 

realizován.

Charakteristickým příběhem daného místa chceme 

vytvořit poutavý obraz mistrovského umu všech, 

kteří se na jeho realizaci podíleli. Zároveň je jeho 

ambicí sloužit jako inovativní pomůcka pro další 

studium a motivací k prohloubení vztahu mnohem 

širšího počtu zájemců o architekturu, stavebnictví 

a historii místa.

3. VÝSTAVA A PUBLIKACE

Putovní výstava mapující oceněné stavby za 

posledních 25 let u nás i v zahraničí, doplněná 

o vydání reprezentativní knihy a katalogu staveb.

VZDĚLÁNÍ A TURISMUS
Programy pro školy i veřejnost, komentované 

a zážitkové prohlídky staveb.

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Architecture Collection: koncept pro prezentaci 

fi rem a osobností na webu — tvarováno jako profi l 

osoby/fi rmy na podloží uvedené stavby.
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BRU&KILS

www.stavbactvrtstoleti.cz
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