
Nová škola opět vítězná 
Další velký úspěch získala nová budova ZŠ Dobřichovice v soutěži BEST OF 
REALTY - NEJLEPŠÍ Z REALIT 2015. Naše škola získala Cenu čtenářů. 
 
Společnost BEST OF REALTY a její odborná porota nominovala v letošním roce 
celkem 37 projektů, které se ucházely v jednotlivých kategoriích o respektovaný titul 
Best of Realty  - Nejlepší z realit 2015. Další čtyři projekty byly nominovány na titul 
Zvláštní cena poroty. Vyhlášení výsledků a předání ocenění těm nejlepším proběhlo 
ve středu 11. listopadu na slavnostním večeru v Kongresovém sále České národní 
banky v Praze 1.  
 
Soutěžilo se v pěti základních soutěžních kategoriích (Rezidenční projekty, Nová 
administrativní centra, Obchodní centra, Hotely a Průmyslové a skladové areály). 
Vedle titulů ve zmíněných pěti kategoriích se udělovala i Zvláštní cenu poroty pro 
projekt, který se v uplynulém období výjimečným způsobem zasloužil o rozvoj českého 
realitního trhu či jinak obohatil trh a jeho prostředí. V této kategorii byla nominována i 
Základní škola Dobřichovice. Naše škola pak zvítězila v kategorii - Cena čtenářů. 
 
O soutěži 
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je BEST OF REALTY, s.r.o. Soutěž se již 
tradičně koná pod odbornou záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, sdružující 
významné osobnosti české developerské scény a souvisejících oborů. Rozhodujícími 
kritérii při posuzování kvality přihlášených a následně soutěžících projektů jsou vždy 
výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a úspěšnost na 
trhu nemovitostí; ocenění se tak může dočkat jen projekt, který oproti ostatním přináší 
výraznou přidanou hodnotu.  
 
V historickém defilé vítězů figurují projekty, jejichž kvalitu již stačil prověřit čas. 
Jmenujme například Tančící dům, BB Centrum a jeho budovy, Main Point Karlín, 
komplex River City a jeho součásti Danube House, Nile House a Amazon Court 
v kategorii kanceláří, obchodní centra Palác Flóra, Centrum Černý Most, Slovanský 
dům, Galerie Vaňkovka, Arkády Pankrác či Forum Nová Karolina, designové hotely 
Josef Praha a Miura v Beskydech či projekty, které stojí mimo vypsané kategorie a 
jimž byla udělena zvláštní cena odborné poroty: Hergetova cihelna přispívající 
k revitalizaci pražské Malé Strany, Národní technická knihovna v Praze 6, rekonstrukce 
usedlosti Ladronka z dřívějšího squattu na místě bývalého statku ze 17. století v Praze 
6 či obec Lipno nad Vltavou za svůj strategicky propracovaný dlouhodobý územní a 
stavební rozvoj, jenž úspěšně kombinuje investice veřejného a soukromého sektoru 
zejména v oblasti cestovního ruchu. Mezi osobnostmi oceněnými speciální cenou 
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN Award for Excellence) jsou například 
předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karel Večeře, architekt a 
historik české architektury Zdeněk Lukeš, úspěšný podnikatel, filantrop a ostravský 
patriot Jan Světlík za rozvoj Dolních Vítkovic či Jiří Antoš za originální projekt 
rodinného naučně zábavného parku Mirakulum v bývalém vojenském prostoru v 
Milovicích. Více informací: www.bestofrealty.cz. 


