
Rok po svém zprovoznění se nový
letištní terminál v Tuřanech dočkal
ocenění z nejvýznamnějších. Design
žraloka, který polyká do obřích
útrob tisíce lidí i kilometrů, mu vy-
nesl titul Stavba roku 2007. 

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe Stavba
roku 2007 se uskuteãnilo na slavnostním
veãeru ãeského stavitelství a architek-
tury 11. fiíjna v Betlémské kapli v Praze. 

Tufiansk˘ terminál uspûl v konku-
renci 50 pfiihlá‰en˘ch staveb, které

v republice vyrostly od ãervna 2006 
do leto‰ního kvûtna. Patnáct z nich
nominovala odborná porota do uÏ‰ího
v˘bûru a jen pûti architektonick˘m
dílÛm udûlila prestiÏní titul Stavba roku
2007. 

Odbavovací terminál z dílny archi-
tekta Petra Parolka patfií od svého ote-
vfiení v záfií 2006 k nejoriginálnûj‰ím
stavbám na území Brna. Díky mohutné
obloukové konstrukci mÛÏe kromû vel-
kého vodního Ïivoãicha evokovat tfieba
most pfies hranice. „Cena byla termi-
nálu udûlena za vytvofiení svébytného
architektonického díla symbolizujícího
aerodynamiãnost rychlého pohybu se
zfietelem ke konstrukãnímu fie‰ení,“
upfiesnila manaÏerka soutûÏe Daniela
Pavlíãková. 

Leti‰tní „brána z mûsta“ v‰ak nadchla
nejen odborníky, ale i laiky. Na internetu
ji jako nejlep‰í stavbu zvolilo 18 184 lidí
a s obrovskou pfievahou tak získala také
cenu vefiejnosti. Konkurovat terminálu
mohl jen stfiíbrn˘ projekt – rekonstrukce
domu U Zlatého andûla v Praze, kter˘
dostal o tfii tisíce hlasÛ ménû.

SoutûÏ Stavba roku pofiádá od roku
1992 Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství ABF. Chce tímto zpÛsobem
seznámit vefiejnost s problematikou sta-
vebnictví a vyvolat zájem odborníkÛ,
studentÛ a uãÀÛ o toto odvûtví. Dal‰í
informace o pravidlech a v˘sledcích sou-
tûÏe najdete na www.stavbaroku.cz.
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UVNITŘ LISTU:

BRNO V POHYBU

Jedny slavné hodiny už Brno má. Po-
dle tradice z dob obléhání Brna Švédy
odbíjejí hodiny na Petrově poledne
v 11 hodin. Nyní radnice chystá jejich
obdobu na náměstí Svobody.

Poãátkem fiíjna vyhlásila mûstská rada
soutûÏ na vytvofiení návrhu hodinového
stroje s meteorologickou stanicí. Mûl by
ozvlá‰tnit prostor námûstí Svobody.
„S hodinami se poãítalo ve studii, která
fie‰ila rekonstrukci námûstí. Byly jedním
z podnûtÛ vefiejnosti, jak prostor oÏivit,“
fiíká Jaroslav HamÏa z odboru kultury
brnûnského magistrátu. 

SoutûÏní podmínky pfiipravovala rad-
nice ve spolupráci s Design centrem âR.
Hodiny by mûly mít nejen informaãní
funkci, ale i estetickou kvalitu. Hodinov˘
stroj by mûl dle zadání doplnit teplomûr
a meteorologická stanice. Poledne bude
odbíjet v 11 hodin a naváÏe tak na histo-

rickou tradici z dob tfiicetileté války. Mûsto
upfiednostÀuje subtilní pojetí objektu,
hodiny by tak nemûly konkurovat jin˘m
zdobn˘m prvkÛm na námûstí, jako je
ka‰na nebo morov˘ sloup. „Námûstí je dle
mínûní architektÛ ve své finální podobû
ãisté, proto nemá smysl tento prostor tfií‰-
tit fiadou doplÀkÛ,“ dodává HamÏa.

K úãasti na soutûÏi bylo pfiímo vyzváno
pût autorÛ a byla otevfiena také vefiejnosti.
TvÛrce vítûzného návrhu získá 100tisíc
korun. První kolo soutûÏe konãí 8. listo-
padu, ze zaslan˘ch návrhÛ pak odborná
porota vybere pût, které postoupí do kola
druhého. Vybraní autofii své návrhy dopra-
cují a vytvofií model v mûfiítku 1:10. Uzá-
vûrka druhého kola je 30. listopadu.
V˘sledky budou vyhlá‰eny mj. na inter-
netové adrese mûsta www.brno.cz, kde
mohou zájemci nyní získat také bliÏ‰í
informace o podmínkách soutûÏe.

ZUZANA GREGOROVÁ

Lidé s řidičskými průkazy starými mini-
málně čtrnáct let mají poslední dva
měsíce na jejich výměnu. V celé České
republice jich stále zbývá tři čtvrtě
milionu, z toho v Brně 30 tisíc.

Úfiady se snaÏí upozornit drÏitele sta-
r˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ na nutnost jejich
v˘mûny rÛzn˘mi zpÛsoby. V Brnû byla
8. fiíjna spu‰tûna motivaãní akce, pfii níÏ
prvních tisíc ÏadatelÛ o v˘mûnu získalo
zdarma autolékárniãku. „Posledních
devût kupónÛ na lékárniãku jsme vydali
17. fiíjna,“ fiekl vedoucí odboru dopra-
vnûsprávních ãinností brnûnské radni-
ce Ladislav Prudil. Zájem lidí se zv˘‰il
o 70 procent. „V t˘dnu k nám pfii‰lo
kvÛli vydání fiidiãského prÛkazu z jaké-
hokoliv dÛvodu 2600 lidí,“ uvedl Prudil.
Ani pfii tomto mnoÏství v‰ak Ïadatelé

nemuseli pfiíli‰ ãekat, magistrát totiÏ zv˘-
‰il poãet pfiepáÏek ze ‰esti na deset. 

Tajemník brnûnského magistrátu Pavel
Loutock˘ hodnotí motivaãní akci jako
velmi dobrou. „Splnila svÛj úãel, tedy upo-
zornila fiidiãe na nutnost v˘mûny. Proto
uvaÏujeme o druhém kole,“ prozradil. 

DrÏitelé prÛkazÛ vydan˘ch od 1.7. 1964
do 31. 12. 1993 si mohou o vydání nového
„fiidiãáku“ zaÏádat na odboru dopravnû-
správních ãinností v Kounicovû 67 vÏdy
v pondûlí a ve stfiedu od 8 do 17 hodin
a v úter˘ a pátek od 8 do 12 hodin. K tomu
budou potfiebovat obãansk˘ prÛkaz, star˘
fiidiãsk˘ prÛkaz a jednu fotografii. 

Na internetové adrese www.brno.cz se
lze elektronicky objednat na konkrétní
den a hodinu. Vyfiízení dokladu trvá do
20dnÛ a za nov˘ fiidiãsk˘ prÛkaz se neplatí.
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Hodiny na náměstí Svobody
ukážou čas i počasí

Čas na výměnu starých
řidičských průkazů se krátí

Loni schválili brnûn‰tí zastupitelé pro-
jekt Sochy pro Brno, jehoÏ cílem je bûhem
pfií‰tích deseti let ozdobit vefiejná pro-
stranství ve mûstû deseti nov˘mi sochami.
KaÏdá z nich má pfiipomenout v˘znamnou
osobnost, která mûla vztah k Brnu. 

Jako první byl vybrán jeden z nejvût‰ích
hudebních géniÛ W. A. Mozart, kter˘ v roce
1767 koncertoval jako jedenáctileté zá-
zraãné dítû v Redutû. SoutûÏe na MozartÛv
památník se loni zúãastnilo ãtrnáct autorÛ.
Odborná porota pfiifikla prvenství návrhu
akademického sochafie Kurta Gebauera,
kter˘ ztvárnil Mozarta jako rozpustilého
kupida balancujícího na letícím klavi-
chordu. Socha by se mûla pfií‰tí rok zjara
objevit pfied Redutou na Zelném trhu.

Dal‰ím velikánem, kterého by mûla osla-
vit nová socha, je vynálezce T. A. Edison.
Jeho firma v roce 1882 zavedla elektrick˘
proud do nového divadla Na Hradbách
(dnes Mahenova) a Brno se tak stalo prv-
ním evropsk˘m mûstem s plnû elektrifiko-
vanou divadelní budovou.

NávrhÛ na EdisonÛv pomník se letos
se‰lo dvaatfiicet. Hlavním motivem vût‰iny

z nich je Ïárovka v nejrÛznûj‰ích obmû-
nách, objevil se ale i Edison jedoucí na
dynamu, Edison s pochodní v ruce nebo
kuÏely svûtla tryskající z reflektorÛ
v dlaÏbû. 10. fiíjna se nad návrhy se‰la
porota a nakonec vybrala dílo brnûnského
autora Tomá‰e Medka z Fakulty v˘tvar-
n˘ch umûní VUT. Medek se rozhodl pfii-
pomenout EdisonÛv vztah k Brnu kom-
pozicí nûkolika propleten˘ch Ïárovek
vytvarovan˘ch z nerezového drátu. Tfií-
metrová plastika by mûla stát uÏ koncem
pfií‰tího roku na novû rekonstruovaném
prostranství pfied obchodním domem Cent-
rum. Návrhy na EdisonÛv památník bu-
dou od 21. listopadu vystaveny v Urban
centru na Staré radnici..

V pfií‰tích letech by mûl projekt Sochy
pro Brno pokraãovat nov˘mi pomníky
fyzika a filozofa E. Macha, hudebního
skladatele E. W. Korngolda, prÛmyslníka
F. Wanniecka a dvou obráncÛ Brna pfii
‰védském obléhání v roce 1645 – plukov-
níka G. J. Ogilvyho a pátera M. Stfiedy.

Portrét T. A. Edisona ãtûte na stranû 10.
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Letištní hala v Tuřanech je stavbou roku

Jaké jméno se vám vybaví pfii pohledu na Ïárovku? Náv‰tûvníci Urban centra si prohlíÏejí vítûzn˘
návrh na sochu pfiipomínající EdisonÛv vztah k Brnu. Foto: P. Svoboda
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