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Centrum vzdělávání získalo ocenění za vkusné propojení
staré a nové části
Přístavba bývalé cihelny u Hradce Králové, která ji proměnila v moderní vzdělávací centrum, se stala

jednou z letošních dvou Staveb roku Královéhradeckého kraje 2015. Architektům se podařilo novou

nástavbu vhodně začlenit do historické stavby a vytvořit tak jednotně působící objekt.

 měna nákup prodej  

EUR 27,02 27,07

USD 24,20 24,24

EURO platby do zahraničí ZDARMA!   Více »

Komerční sdělení

Elektrický zubní kartáček z okamžitou
slevou 500 Kč!

Akční ceny pneu s dopravou zdarma.

Nechte své úspory růst u odborníků.
Přesuňte je na spořicí účet ING Konto.

Výnos historicky přes 10 % p. a. Vaše
budoucnost může mít šťávu!

pátek 20. listopadu 2015, 12:16

Nový multifunkční objekt slouží jako centrum výuky. Nová

architektonická část respektuje tlumenou barevnost staré

budovy z režných cihel a nenásilně na ni navazuje. Centrum

andragogiky projektoval Václav Hlaváček ze Studia acht

a zhotovil BFK service.

Proměna objektu zabodovala v soutěži Stavba roku

Královéhradeckého kraje a získala jeden ze dvou titulů pro

nejpodařenější stavbu kraje. Soutěž má sloužit k podpoře

kvalitní architektury velkých i malých staveb v kraji. Tutéž

cenu letos získalo i nové Digitální planetárium.

Další stavby v soutěži

Stavba roku
Královéhradeckého kraje
2015: Planetárium Hradec
Králové

Zvláštní cena poroty:
Nízkoenergetický dům
Zilvar, Lodín - Janatov 

Čestné uznání:
Novostavba rodinného
domu Vysoká nad Labem

Čestné
uznání: revitalizace
továrny Vertex na
Centrum celoživotního
vzdělávání

Multifunkční objekt Svatý

Zvenčí se podařilo zachovat
historický ráz budovy.
Interiérům ale vládne
moderní styl. Nechybí trendy
betonové prvky.
FOTO: Centrum Cihelna (3x)

Přihlásit se | Seznam

 Hledej

Metrové fazole - 15 semen

75 Kč Zbývá 3 ksZbývá 3 ks

Ionizační kartáč, který
zkrotí všechny kadeře
799 Kč Sleva 81%Sleva 81%

Bezpečností HD kamera
do auta s nočním viděním
499 Kč Končí dnesKončí dnes

Bezdrátový elektrický
mop Swivel Sweeper Max
384 Kč Sleva 56%Sleva 56%
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Porotu okouzlila kompletní rekonstrukce a nástavba bývalé cihelny v obci
Svobodné Dvory u Hradce Králové.
FOTO: Stavba roku Královéhradeckého kraje 2015

Monolitická nástavba s pohledovým betonem a výrazným

prosklením má hodně moderní vzhled. V rámci soutěže bylo

hodnoceno celkové architektonické vyznění díla a jeho

přínos i funkčnost a kvalita stavebních prací. Mimo jiné se

hodnotila i vhodnost použití stavebních materiálů

a výrobků.

Prostory působí lehce industriálním dojmem.

Stavba slouží převážně pro školicí účely. Původní objekt

cihelny prošel rozsáhlou rekonstrukcí, aby splňoval

požadavky na moderní výuku.

Je vybaven konferenčními a výukovými prostory. Stavba

probíhala od března předloňského roku a byla dokončena

loni v dubnu.

Staré prostory se podařilo designově sladit s moderními interiéry.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou

veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou

a projektováním v Královéhradeckém kraji.

Soutěž vypisuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve

výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou

komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví

v ČR.

Petr, Špindlerův Mlýn

Venkovní sportovní areál
TJ Slavia Hradec Králové 

Přestavba objektu ZVON
– Špindlerův Mlýn

Trutnov - Výrobní závod
společnosti ABB

II/567 Rtyně - Zbečník -
Hronov včetně mostu 

Autobusové nádraží
Náchod

Apartmány Medvědín,
Špindlerův Mlýn
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Stalo se Domácí Vaše

zprávy

Zahraniční Krimi Kultura Ekonomika Finance Sport Žena Koktejl

Komentáře Internet a PC AutoMoto Muži Věda a

školy

Bydlení Kariéra Cestování Téma Speciály Počasí Horoskop TV program Denní tisk Video

V Británii jsou už přes tři
milióny muslimů

Zprávy dne

6:01 Dům ve tvaru áčka se zbavil točitého
schodiště, je v něm hned víc světla

Obrazem
Typický „áčkový“ domek na severním břehu ostrova

Fire Island v New Yorku měl od šedesátých let, kdy jej

postavili, už leccos za sebou....

12:53 Letos ovládnou interiéry průsvitné látky
i přírodní barvy  Obrazem
Německý veletrh bytového textilu Heimtextil představil

nejnovější módní vzory a materiály pro nadcházející

sezónu. V kurzu budou jemné,...

8:57 Jídelna je důležitým místem setkávání,
oázou chutí a vůní  Obrazem
Klidná atmosféra, dobrá nálada, chutné jídlo

a spokojená rodina u jednoho stolu. Co víc si přát?

Společné chvilky nás stmelují, zvláště...

6:04 Chata u jezera má interiér zařízený
tribunami  Obrazem
Když se klient se svou rodinou obrátil na architekty

z kanadského studia Architecturama s prosbou o návrh

chaty u jezera Jasper poblíž...

Bydlení

Včera

Včera

Včera

Aktuální nabídka kuchyní

Nabízíme použité kuchyně dovezené

z Německa. Velký výběr, dobré ceny!

www.kuchynesmisek.cz

Související články

Vítězný Dům roku 2015 má jednoduché geometrické linie

Stavbou roku 2015 je zpřístupněný důl Hlubina i škola
v Dobřichovicích

Letošní ročník ankety Dřevěná stavba roku zná své vítěze

Poslat e-mailem  VytisknoutTo se mi líbíTo se mi líbí SdíletSdílet

Spontex Express systém +
náhrada zdarma

Aktuální cena:

899 Kč

Cif Koupelna čistící sprej
Aktuální cena:

49 Kč

Pledge na dřevo 5v1
Levandule

Aktuální cena:

44 Kč

20 000 + produktů
skladem!
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9. 2. Každý dvacátý obyvatel Spojeného království je
muslim, vyplynulo z nejnovějších údajů britského
statistického úřadu. Zatímco v roce 1991 žilo
v Británii kolem miliónu muslimů, hranice tří
miliónů byla překonána teprve nedávno.
Celý článek »

9. 2. Zdravotnické odbory požadují státní

platové tabulky ve všech nemocnicích, které

jsou ve veřejném zdravotnictví a kde péči hradí

zdravotní...

9. 2. Jihokorejské ministerstvo obrany v úterý

oznámilo, že satelit, který v neděli vynesla

severokorejská raketa, je na oběžné dráze.

Není...

9. 2. Před 24 tisíci až 14 500 lety panovaly

v Evropě tak brutální přírodní podmínky, že

lidské osídlení se udrželo jen v útočištích na...
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Šperky, náhrdelníky, náramky

-85%
od 149 Kč

Romantické wellness pobyty

-85%
od 990 Kč

Pobyt ve Slovenském ráji pro
dva

-53%
1 799 Kč

Nejoblíbenější slevy za nejlepší ceny. Zobrazit další slevy >>

Odbory chtějí ve všech nemocnicích
jednotné platové tabulky

Severokorejský satelit je na oběžné
dráze, potvrdil Soul

Doba ledová vylidnila téměř celou
tehdejší Evropu

Aplikace Novinky.cz pro váš telefon a tablet
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