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PODMÍNKY SOUTĚŽE Přerovská stavba roku 2014 

Navazující soutěž přehlídky Fasáda roku za stavební realizaci udělované městem Přerov 

Motto: Kvalitní a estetické prostředí ovlivňuje a kultivuje společnost i každého člověka a jeho chování. 

1. Cíl soutěže 
Cílem soutěže je podpořit zájem laické i odborné veřejnosti na zvýšení kvality realizovaných staveb a stavebních 

úprav, prezentovat a oceňovat dobré příklady. Soutěž částečně naplňuje Politiku architektury a stavební kultury 

České republiky, cíl 7.2: Zajišťovat propagaci příkladů kvalitních realizací včetně kvalitní následné péče 

o hotové dílo. 

2. Předmět soutěže 
Soutěž oceňuje nejlepší realizace novostaveb, stavebních úprav objektů a přístupných interiérů (dále jen díla) 

s důrazem na jejich kvalitní architektonicko-výtvarné provedení. Oceňována budou díla situovaná na území 

města Přerova (tj. vč. jeho místních částí). Vítězné dílo ponese titul „Přerovská stavba roku“. Tento titul 

znamená nejvyšší kvalitu provedeného díla v dané kategorii a roce na území Přerova. 

3. Soutěžní podmínky 
Do soutěže je možno přihlásit dílo, které je součástí řádně ukončené (např. zkolaudované, ohlášené, či předané) 

stavby v roce 2014, u interiérů i v roce 2013. Je možno přihlásit i díla, na která byla poskytnuta dotace města 

z „Programu podpory obnovy exteriéru objektů postavených na území města Přerova”. Dílo může být přihlášeno 

pouze jedenkrát. Ze soutěže jsou vyloučeny stavby plně v majetku Statutárního města Přerov. 

Soutěž bude vypsána pro tyto kategorie: 

1. Novostavba roku 

2. Fasáda rekonstrukce 

3. Fasáda panelového domu 

4. Interiér roku 

Kategorie Novostavba roku 

Do této kategorie mohou být přihlášeny objekty občanské vybavenosti, bytové a rodinné domy, průmyslové 

a zemědělské budovy. 

Hodnotí se: 

 začlenění stavby do okolí a využití potenciálu místa 

 přínos pro veřejný prostor (prostorový, výtvarný, funkční aj.) 

 architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického 

a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost 

 kvalita stavebního řemesla 

Kategorie Fasáda rekonstrukce 

Do této kategorie mohou být přihlášeny objekty občanské vybavenosti, bytové a rodinné domy, průmyslové a 

zemědělské budovy postavené jinou než panelovou technologií. Zahrnuje i přístavby a nástavby 

ke stávajícím objektům. 

Hodnotí se: 

 architektonická a výtvarná úroveň a přínos pro veřejný prostor 

 respektování historie objektu či soudobý architektonický vklad 

 celkový vzhled díla 

 kvalita stavebního řemesla 

Kategorie Fasáda panelového domu 

Tato kategorie zahrnuje výhradně bytové domy postavené panelovou technologií. 

Hodnotí se: 

 architektonická a výtvarná úroveň a přínos pro veřejný prostor 

 celkový vzhled díla 

 kvalita stavebního řemesla 

Kategorie Interiér roku 

Do této kategorie mohou být přihlášeny veřejnosti běžně přístupné interiéry objektů, jako například interiéry 

restaurací a kaváren, zdravotnických a lékařských zařízení, obchodů, úřadů nebo veřejných institucí. Pozor, do 

kategorie Interiér roku mohou být přihlášena díla zprovozněná i v roce 2013! 

Hodnotí se 

 architektonická a výtvarná úroveň 

 řemeslný detail provedení 
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4. Přihlášky 
Přihlášku podává vlastník objektu na Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje nebo 

zašle elektronicky na e-mail: klara.korycanova@prerov.eu, a to do 30.4. 2015 

Soutěž se vyhlašuje minimálně měsíc před odevzdáním přihlášek do soutěže, a to prostřednictvím úředních 

desek Statutárního města Přerova, internetových stránek města Přerova (www.prerov.eu), zpravodajství Televize 

Přerov, a.s. a Přerovských listů. 

Obsah přihlášky 

• název díla 

• označení soutěžní kategorie: N – novostavba, R – rekonstrukce, P – panelový dům, I - interiér 

• místo realizovaného díla (ulice, č. p., č. o.), případně místní část města 

• stavebník či jeho zástupce, adresa, telefon, případně e-mail 

• autor řešení (architekt, projektant) 

• dodavatel díla 

• kopie rozhodnutí či ohlášení vydané Stavebním úřadem MMPr pro realizaci díla (kolaudační rozhodnutí, 

ohlášení stavby), v případě, že realizace díla nevyžaduje vydání stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby, je nutné doložit čestné prohlášení vlastníka budovy, že bylo dílo dokončeno v roce 2014 (alt. 

2013 v kategorii interiér) 

• barevná fotografie skutečného stavu z čelního pohledu a díla v kontextu okolí (vzdálený pohled), 

u rekonstruovaných objektů fotografie stavu před rekonstrukcí (obě v digitální formě uložené na CD 

nebo zaslané e-mailem na adresu: klara.korycanova@prerov.eu) 

• u novostavby taktéž kopii charakteristického půdorysu a řezu stavbou 

5. Ocenění a publikace soutěžního díla 
Nejvýše hodnocenému dílu v jednotlivých kategoriích bude udělen titul „Přerovská stavba roku“, neshodne-li se 

porota na jeho neudělení. S titulem v kategoriích Novostavba, Fasáda rekonstrukce a Fasáda panelového domu je 

spojeno finanční ohodnocení ve výši 40 000,- Kč, s titulem v kategorii Interiér ve výši 10 000,- Kč. V případě, že 

nebude uděleno v některé kategorii 1. místo, porota má právo po zdůvodnění změnit rozdělení cen nebo v jiné 

kategorii vyhlásit v případě vyrovnaných výsledků dvě první místa. 

Mimo titul „Přerovská stavba roku“ lze udělit čestná uznání bez určení pořadí pro jiná kvalitní díla. Čestná 

uznání nejsou spojena s finančním ohodnocením a o jejich počtu rozhoduje porota. 

Udělení titulu bude slavnostně vyhlášeno a publikováno ve sdělovacích prostředcích včetně uvedení stavebníka, 

autora návrhu a dodavatele díla. 

6. Soutěžní porota 
Posouzení provede odborná porota jmenovaná Radou města Přerova v tomto složení (dále jen porota): 

Ing. arch. Tomáš Pejpek, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti 

Ing. arch. Alice Michálková, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti (studio PRAK) 

Ing. arch. Zdeněk Beran, Prostějov, zástupce odborné veřejnosti (CAD Projekt Plus) 

Ing. arch. Lukáš Blažek, Olomouc, zástupce odborné veřejnosti (studio Ječmen) 

Ing. Pavel Štajnrt, Olomouc, stavební inženýr, zástupce odborné veřejnosti (DEK projekt) 

Mgr. Jakub Navařík, člen Komise RM pro cestovní ruch a kulturu 

 

Ing. arch. Klára Koryčanová, jako organizační pracovník s hlasem poradním, Odbor koncepce a strategického 

rozvoje Magistrátu města Přerov 

 

Posouzení přihlášených děl proběhne nejpozději do 29.5.2015, výsledky budou zveřejněny nejpozději v termínu 

do 30. 6. 2015. Díla budou posuzována bez uvedení autora projektu (anonymizaci zajistí organizační 

pracovník).  
Porota má výhradní právo nenavrhnout udělení titulu „Přerovská stavba roku“ usoudí-li, že žádné přihlášené dílo 

nesplňuje požadavky poroty. Stejnou pravomoc může porota uplatnit i u čestných uznání. Porota zdůvodní výběr 

oceněných děl v jednotlivých kategoriích. 

7. Platnost soutěžních podmínek 
Tyto soutěžní podmínky mají platnost pro soutěžní ročník 2014 a následující, pokud nebude rozhodnuto jinak. 


