Tisková zpráva

Praha, 3. května 2018

Porotci rozhodli o šesti návrzích, které postupují do dalšího kola soutěže na
nové sídlo České spořitelny
Do druhého kola mezinárodní architektonické soutěže na novou centrálu České spořitelny postupuje šest
nejzajímavějších návrhů. Uspěly týmy z České Republiky, Rakouska, Německa a Švédska. Vítěze vybere
porota v létě 2018
Česká spořitelna ve spolupráci se studiem MOBA a developerem projektu Smíchov City, Sekyra Group vypsala na
podzim roku 2017 mezinárodní architektonickou soutěž na podobu nové centrály České spořitelny. Na konci roku 2017
vybrala odborná porota složená ze zástupců banky a nezávislých odborníků spolu s předsedou komise, architektem
Petrem Hlaváčkem, patnáct tuzemských i zahraničních architektonických studií, ta následně zpracovala své návrhy
nové centrály. V březnu 2018 pak porota zvolila šest postupujících týmů: Atelier Krátký (Česko), Baumschlager Eberle
Architekten / Pavel Hnilička architekti (Rakousko/Česko), Henke Schreieck Architekten (Rakousko), Kleihues +
Kleihues (Německo), Kuba Pilař architekti (Česko) a Tham Videgard Arkitekter (Švédsko).
Své návrhy představí těchto šest architektonických studií v závěrečném, červnovém kole. V tomto kole porota určí
pořadí prvních třech míst. S finálním vítězným návrhem se veřejnost oficiálně seznámí v létě. V druhé polovině roku
proběhne další participace obyvatel na výsledné podobě projektu Smíchov City, jehož součástí bude právě i centrála
České spořitelny. Budova České spořitelny se začne stavět v roce 2021, její dokončení je naplánováno o dva roky
později.
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.
„V Čechách stále není běžné, aby si lidé do banky zašli na kávu nebo na oběd, aby v ní zažili zajímavou výstavu či
workshop, ale například ve vídeňské centrále Erste je to zcela běžné. Sídlo Erste je pro nás velkou inspirací, chceme,
aby se z našeho nového kampusu stalo právě takové místo setkávání, otevřené Pražanům a veřejnosti,“ říká Filip
Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.
Jsme velice rádi, že Česká spořitelna přináší nový impulz do tohoto území. Věříme v co nejrychlejší rozvoj nové čtvrti,
která bude přátelská jak pro své obyvatele, tak i návštěvníky. Předpokládám, že se stane alternativním centrem Prahy,
kde největší přednost vidím ve výborné dopravní dostupnosti, která je díky železnici, městské hromadné dopravě a
městskému okruhu skutečně unikátní uvedl, dr. Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.
Více informací o mezinárodní architektonické soutěži naleznete zde:
http://cshq-citycampus.cz/about-the-competition/

Odkaz na webové stránky postupujících architektonických týmů zde:
www.atelierkratky.cz
www.baumschlager-eberle.com / www.hnilicka.cz
www.henkeschreieck.at
www.kleihues.com
www.arch.cz/kuba.pilar
www.tvark.se
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:
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Tel.:+ 420 731 647 004

Profil České spořitelny
Jsme nejstarší českou bankou, naše kořeny sahají až do roku 1825. Naším cílem je vést jednotlivce, firmy a celou společnost k
prosperitě. Jsme největší bankou v České republice s takřka 5 milióny klientů a zároveň bankou nejdostupnější - disponujeme
největší sítí poboček a bankomatů. Máme relevantní nabídku pro všechny typy zákazníků od individuálních klientů a malých a
středních firem až po velké korporace a veřejný sektor. Máme významnou roli v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Od
roku 2000 jsme součástí evropské bankovní skupiny Erste. Naše postavení nám dovoluje udávat trend v technologických a
digitálních inovacích a zavádění nových služeb a produktů.

●

Zaujímáme vedoucí tržní pozici v oblasti klientských i firemních úvěrů, hypoték i v celkových vkladech. Našich služeb
využívá každá druhá municipalita v České republice.

●
●
●

Jsme jedinou bankou na trhu, která umožňuje získat půjčku zcela online, aniž by žadatel musel být naším klientem.
Naše internetové a mobilní bankovnictví George je nejvyužívanější bankovní digitální službou na trhu.
Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Zaměřuje se především na systémové změny ve
vzdělávání a v sociálním podnikání. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů
investuje každý rok v průměru 60 miliónů korun.

