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Brick Award 2022: rekordní počet přihlášek svědčí o popularitě cihlové architektury 

 

› Rekordních 789 přihlášených projektů do 10. ročníku soutěže Brick Award 

› Přihlášky z 53 zemí ukazují mezinárodní charakter architektonické ceny 

› Cihla jako moderní a udržitelný architektonický prvek používaný architekty na celém světě 

 

Společnost Wienerberger AG s hrdostí oznamuje, že do jubilejního 10. ročníku soutěže Brick Award bylo 

přihlášeno rekordních 789 projektů. Soutěž Brick Award, založená roku 2004, je mezinárodně uznávanou 

architektonickou cenou na počest moderní a inovativní cihlové architektury. 

 

„Ocenění Brick Award staví do centra pozornosti moderní, inovativní cihlovou architekturu a dává 

architektům a designérům z celého světa možnost předvést své výjimečné projekty. Byť je soutěž pořádaná 

společností Wienerberger, je nutné zdůraznit, že je nezávislá. To, zda je projekt vybudován s produkty firmy 

Wienerberger, není rozhodujícím kritériem pro porotu; hodnotícími kritérii jsou inovativní design, 

architektonický koncept, estetická hodnota, udržitelnost a energetická úspornost,“ říká Heimo Scheuch, 

CEO společnosti Wienerberger AG. 

 

Lhůta pro přihlášení projektů do soutěže Brick Award 2022 skončila 8. dubna 2021 a bylo dosaženo nového 

rekordu v účasti. Bylo předloženo 789 architektonických projektů z 53 zemí z celého světa, což je ve 

srovnání s rokem 2020 nárůst o 22 %. Nejvíce projektů pochází z Nizozemska, Německa a Belgie, což jsou 

země, kde má společnost Wienerberger vedoucí postavení na trhu. Velké množství projektů bylo 

předloženo i z exportních trhů společnosti Wienerberger, jako jsou Španělsko, Írán, Mexiko, Argentina, 

Brazílie a Austrálie, což dokládá mezinárodní charakter soutěže. 

 

V rámci soutěže Brick Award je pět kategorií a v každé z nich bude udělena cena dané kategorie. Kromě 

toho bude vyhlášen celkový vítěz. Nejvíce příspěvků do soutěže Brick Award 2022, a to 29 %, spadá do 

kategorie Příjemný domov, 27 % z celkového počtu příspěvků pak do kategorie Společné bydlení. Dalšími 

kategoriemi jsou Sdílené společenské / veřejné prostory, Společná práce a Inovace / novátorské projekty. 

 

Z celkového počtu 789 projektů vybere v předvýběru odborná porota, složená z mezinárodně uznávaných 

architektů, 50 nejlepších projektů. Tyto projekty budou zveřejněny v knize Brick 22 v létě 2022. Vítězné 

projekty jednotlivých kategorií a celkový vítěz ceny budou vyhlášeni v červnu 2022. 

 

Další informace o soutěži Brick Award naleznete na wienerberger.cz/brick-award/. 

 

 

 

 

https://www.wienerberger.cz/brick-award/


   

 

 

 

 

Wienerberger 
 
Společnost Wienerberger s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích, je největším výrobcem pálených cihel 

v České republice. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem keramických střešních 

krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm, obkladové a lícové cihly Terca, 

keramickou dlažbu Penter, pálenou střešní krytinu Tondach a betonové produkty Semmelrock. 

Wienerberger s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Group, který představuje největšího 

světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě. Více informací na 

www.wienerberger.cz.  
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