Tisková zpráva

Praha, 20. listopadu 2017

Novou centrálu České spořitelny navrhne 15 architektonických firem, vítěze
vybere odborná porota.

Celkem 166 architektonických studií zareagovalo na výzvu České spořitelny, která vypsala v září ve
spolupráci se studiem MOBA otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž. Spořitelna se stala
vůbec prvním významným soukromým investorem v Česku, který organizuje architektonickou soutěž
takto otevřeně. Přihlásit se mohla zejména studia, která v minulosti realizovala projekty
kancelářských budov o rozloze alespoň 20 tisíc m2. Spořitelna se ale také rozhodla umožnit účast i
architektům, kteří zatím neměli příležitost podílet se na takto rozlehlých kancelářských projektech.
Odborná porota vybrala 15 architektonických firem, které nyní budou vyzvány ke zpracování
architektonické studie nové centrály České spořitelny v území jižní části projektu Smíchov City, a to včetně
urbanistického konceptu celé této jižní části. Tu chce spořitelna ve spolupráci s developerskou firmou
Sekyra Group proměnit v moderní multifunkční čtvrť.
Mezi vybranými architektonickými studii v kategorii zkušených profesionálů jsou:
Atelier Krátký (Česko), Baumschlager Eberle Architekten/ Pavel Hnilička architekti (Rakousko), Caruso St.
John Architects (Velká Británie), Henke Schreieck Architekten (Rakousko), Jessenvollenweider architektur
(Švýcarsko), Kleihues + Kleihues (Německo), Mecanoo architecten (Nizozemí), Neutelings Riedijk
Architecten (Nizozemí), Schindler Seko Architects (Česko), Verstas architects (Finsko).
Porota do soutěže přizvala dále pět týmů, které sice nesplňují náročnou referenci, ale od kterých lze
očekávat kvalitní a inspirativní návrhy. Těmito týmy jsou:
Christ und Gantenbein (Švýcarsko), Ivan Kroupa architects (Česko), Kuba Pilař architekti (Česko), Petr
Hájek architekti (Česko), Tham Videgard Arkitekter (Švédsko).
Nové sídlo spořitelny by mělo mít podobu kampusu, který bude kromě administrativních prostor zastřešovat
i různorodé služby využívané jak zaměstnanci banky, tak i širokou veřejností. Velký důraz bude tedy kladen
na to, aby se spořitelní kampus významně podílel na vytvoření plnohodnotného městského veřejného
prostoru.
„Chceme vnést do oblasti Smíchova nový život a příležitosti a přispět tak k další prosperitě města,“
zdůraznil šéf České spořitelny Tomáš Salomon. Připustil, že se Česká spořitelna při plánování kampusu
inspirovala obdobným projektem mateřské Erste Group ve Vídni.

1

Vídeňský kampus Erste zaujal i pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou. „Loni jsem vídeňský kampus
navštívila a byla jsem nadšena. Viděla jsem zcela nový koncept, který zastřešuje nejen kancelářské prostory,
ale výrazně podporuje i organizaci komunitního života,“ uvedla pražská primátorka.
Přítomní architekti se shodovali, že budování spořitelního kampusu je i z architektonického hlediska
ojedinělá příležitost. „Je rozdíl, když máte projektovat jednotlivou budovu, nebo když projektujete budovu a
s ní i celou městskou část. To je samozřejmě mnohem větší výzva,“ vysvětlil švédský architekt Martin
Videgard.
Architektonická soutěž bude mít dvě kola. Patnáct vybraných architektonických studií předloží anonymně
své návrhy odborné porotě, která je složená ze zástupců banky i nezávislých odborníků. Do druhého kola
postoupí 6 nejzajímavějších návrhů. Vítěze vybere porota v květnu 2018.
Realizace samotné stavby by měla proběhnout v letech 2021-2023.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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Tel.:+ 420 731 647 004
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