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Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování urbanistic-
kého návrhu za  účelem nalezení městotvor-
ného řešení bloku kolem tzv.“průpichu“, jenž je 
vymezen vzdálenější stranou ulic Komenského, 
Havlíčkova, Čechova, Kramářova, Husova a Ko-
jetínská v  Přerově. To je představováno obyt-
ným a  průmyslovým brownfieldem, areálem 
pivovaru a  další obytnou zástavbou. Celý blok 
zahrnuje cca 16 ha, což je jistý nepoměr vůči 
měřítku města Přerova. Připravovaná dopravní 
stavba čtyřproudé, směrově oddělené komuni-
kace v šíři od 15 do 18 m, tzv. „průpichu“ území 
otevře a zpřístupní i z jiných směrů.

Podrobnější specifikace je obsažena v „Zadání“ 
soutěže, které je součástí podkladů poskytova-
ných soutěžícím jako podklad P.01

Účel a poslání soutěže 
Účelem a  posláním soutěže je nalézt a  ocenit 
nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která 
splní požadavky zadavatele, obsažené v těchto 
soutěžních podmínkách a  v  soutěžních pod-
kladech a vybrat účastníky, s nimiž bude jednat 
o zadání následné zakázky dle odst. 3.2 těchto 
soutěžních podmínek. 

Zadavatel 

a) vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož ná-
vrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a po-
kud s  ním dojedná uzavření smlouvy, jednání 
ukončí; 

b) v případě že v jednání podle písm. a) nedojde 
k  dohodě o  uzavření smlouvy, vyzve k  jednání 
účastníka, jehož návrh se umístí na druhém nej-
výše oceněném místě a  pokud s  ním dojedná 
uzavření smlouvy, jednání ukončí; 

c) v případě že ani v jednání podle písm. b) ne-
dojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jed-
nání o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh 
se umístí na třetím nejvýše oceněném .Po jed-

nání s  tímto účastníkem zakázku malého roz-
sahu ukončí.

Druh soutěže 
Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako 
projektová

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako 
urbanistická

Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje 
jako kombinovaná

Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhla-
šuje jako jednofázová

Vyzvaní účastníci
1.  Ing. arch. Jana Kaštánková 

2. Ing. arch. Dagmar Nová

3. Ing. arch. Ivan Gogolák

Soutěžní podklady
Seznam poskytovaných podkladů:

P.01 Zadání

P.02 Historické mapy Přerova

P.03 Technická mapa v digitální podobě

P.04 Výškopis v digitální podobě

P.05  Katastrální mapa v digitální podobě 
(10/2016)

P.06 Ortofotomapa (Topgis/2015)

P.07  Fotografie pro zákres návrhu z ptačí 
perspektivy (Geodis/2012)

P.08  Dendrologický průzkum (Ecological 
Consulting, a.s. /2017)

P.09  Územní plán (přístupný na www.prerov.eu)

P.10  Průpich –DSP (Dopravoprojekt Ostrava 
a.s. /2015)

2. VýTaH ZE SOuTěžNíCH PODmíNEK

Vyhlašovatel soutěže 
Statutární město Přerov  
se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
jednající primátorem města mgr. Vladimírem 
Puchalským

Zpracovatel soutěžních 
podmínek
Magistrát města Přerova 
Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Oddělení koncepce a rozvoje města
Ing. arch. Klára Koryčanová

Porota
Zadavatel jmenuje tuto porotu

Řádní členové závislí 
Ing. arch. Jan Horký, radní  
Ing. Radmila Horáček Fiľakovská, JuTa, a.s. 
Ing. Vladimír Holan, radní 
mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D., zastupitel

Řádní členové nezávislí 
Ing. arch. michal Kohout 
Ing. Radmila Fingerová 
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. 
Ing. arch. antonín Novák 
Ing. arch. Jitka Ressová

Náhradníci závislí 
Ing. arch. Vojmír Prášil 
Ing. michal majer 
Ing. Tomáš Pluháček

Náhradníci nezávislí 
Ing. arch. Filip Tittl 
Ing. arch. Pavel Šimeček 

Přizvaní odborníci
Ing. Petr macejka, Ph.D., odborník na dopravu
prof.  Ing.  arch. Karel maier, CSc., odborník 
na ekonomiku

RNDr. Pavel Juliš, odborník na životní prostředí

Sekretářka soutěže
Irena Dvořáková 
magistrát města Přerova 
Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Oddělení koncepce a rozvoje města

Přezkušovatelka  soutěžních 
návrhů
Ing. arch. Klára Koryčanová 
magistrát města Přerova 
Odbor koncepce a strategického rozvoje 
Oddělení koncepce a rozvoje města 
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lem průpichu“ a bude zabezpečen proti poško-
zení.

Účastník vloží do samostatné obálky zaručující 
zachování anonymity a bude označen nápisem   
„Data- Území kolem průpichu“ a dále dle poža-
davků definovaných v bodě 6.6

Obálka nadepsaná „Autor“
Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

a) informace o  autorovi / autorech návrhu 
a spolupracovnících, tedy jejich jména, adresy, 
vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně 
nebo odměně, popřípadě telefonní a faxová čís-
la, e-mailové adresy ( příloha č.1); 

b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komu-
nikaci se sekretářem soutěže, číslo bankovního 
účtu, na  které bude doručena případná cena 
anebo odměna, ID datové schránky (příloha 
č.1); 

c) podepsané licenční ujednání o  autorských 
právech pokud účastník není shodný s  auto-
rem; 

d) čestné prohlášení o splnění podmínek účasti 
v soutěži, dle odst. 4.1 těchto soutěžních pod-
mínek (příloha č.3);

e) prohlášení o autorství (příloha č.2)

Obálka bude zalepena, neporušena a zcela ne-
průhledná.

Vzory příloh jsou přílohou těchto soutěžních 
podmínek

Označení návrhu a jeho částí 
Všechny části soutěžního návrhu uvedené 
v  článku 6. odst. 6.1 – 6.5 těchto soutěžních 
podmínek (panely, složka textové části, obálka 
nadepsaná „autor“, obal pevného nosiče dat) 
budou označeny následovně: 

a) v  pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3×3 cm, do  kterého sekretář soutěže vyznačí 
identifikační číslo návrhu; 

b) v  levém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3×3 cm, do  kterého účastník umístí pořadové 
číslo části návrhu dle seznamu, který je součás-
tí textové části; 

c) v  dolní části uprostřed označeny textem: 
„Území kolem průpichu“

Obal návrhu  
Všechny části návrhu (panely, složka textové 
části, obálka nadepsaná „autor“, obálka s digi-
tální verzí návrhu) budou vloženy do  pevného 
a  zalepeného obalu zabezpečeného proti po-
rušení s  nápisem „NEOTEVíRaT – SOuTěžNí 
NÁVRH - „Území kolem průpichu“.

Kritéria hodnocení 
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy 
vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí vý-
znamnosti následovně: 

a) celková urbanistická kvalita řešení

b) přehlednost a srozumitelnost celkového ře-
šení, včetně zapracování urbanistických vztahů,

c) realizovatelnost řešení 

Celková částka na ceny, 
odměny a náhrady výloh 
v soutěži
Celková částka na  ceny, odměny a  náhrady 
výloh v soutěži se stanovuje ve výši 425 000,- 
Kč (slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc korun čes-
kých).

Ceny
První cena se stanovuje ve  výši 175  000,-Kč 
(slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých).

P.11  Výkres demolice byt. domů v ul. Škodo-
va

P.12  Hluková a emisní studie (Dopravo-
projekt Ostrava a.s./2016, TESO spol. 
s.r.o./2015)

P.13 Vlastnické vztahy

P.14  Výkres situace zákaznického centra 
pivovaru (Ing. arch. Petr lazar/2017)

P.15 Schwarzplan

P.16 Schéma soutěžních panelů

P.17 ÚaP (přístupné na www.prerov.eu) 

P.18  Průzkumy a rozbory dříve pořizovaného 
regulačního plánu

Náležitosti soutěžního návrhu 
Soutěžní návrh bude obsahovat:

Dva panely formátu 700/1000 mm orientova-
ných na výšku, tl. 5 mm pro výstavní účely (např. 
Kapa-plast, Forex)

Textovou část v jedné spojené složce ve formátu 
a4 ve dvou tištěných vyhotoveních (viz bod 6.3)

Digitální část na pevném nosiči dat v uzavřené 
obálce (viz bod 6.4)

Obálku nadepsanou „autor“ (viz bod 6.5)

Grafická část
Panely budou obsahovat tato grafická vyjádře-
ní:

Výkres širších vztahů v  měřítku 1:5000 jako 
schwarzplan na podkladu P.15 situovaný na pa-
nelu č.1

Výkres obsahující urbanistické řešení s  důra-
zem na řešení veřejných prostranství v měřítku 
1:1000; bude umístěno na  panelu č. 1 v  horní 
polovině dle podkladu P.16 

Zákres návrhu z  ptačí perspektivy do  určené 
fotografie dle podkladu P.07; bude umístěno 
na panelu č. 2 v horní polovině dle podkladu P.16

min. 3 charakteristické řezy veřejných prostran-
ství v měřítku1:200

Funkční schéma v libovolném měřítku

Další výkresy, schémata, perspektivy apod. jsou 
ponechány na vůli soutěžících. limitem je pou-
ze rozsah dvou panelů.

Textová část
Textová část bude obsahovat:

titulní stranu

abstrakt v rozsahu max. 1000 znaků, vč. mezer

textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) ob-
sahující zejména objasnění zvoleného řešení, 
popis urbanistického návrhu. Rozsah nepře-
sáhne 2 strany textu a4 (normo strana 1800, 
včetně mezer).

zmenšené výtisky panelů na formát a4

seznam částí soutěžního návrhu označených 
pořadovým číslem a názvem části

Digitální verze návrhu
Účastník předá soutěžní návrh v digitální podo-
bě na pevném nosiči dat (např. CD / DVD apod.) 
s následujícím obsahem v následujících formá-
tech: 

a) panely grafické části a samostatně výkres si-
tuace (dle bodu 6.2.1 b) a zákres návrhu z pta-
čí perspektivy (dle bodu 6.2.1 c) budou dodány 
ve  formátu *.pdf v  rozlišení 300 dpi pro publi-
kování soutěžního návrhu na  webové stránky, 
popř. v katalogu soutěže,

b) textové vyjádření návrhu (dle bodu 6.3.1 b 
a c) ve formátu *.doc nebo *.docx, 

Nosič bude označen nápisem „Data-Území ko-
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Sekretář po  rozbalení návrhů označí jednotlivé 
části návrhu číslem, pod kterým budou návrhy 
přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhod-
nutí poroty či zadavatele mohou být čísla návr-
hů změněna; nejpozději však do okamžiku za-
hájení hodnocení návrhů. 

Přezkušovatel a sekretář zpracuje z přezkouše-
ní návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží 
k protokolu o průběhu soutěže.

Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních 
návrhů se stanovuje na dny 15. 11. a 16.11. 2017. 

9.9 Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu a jeho 
oznámení 
Zadavatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu 
vázán stanoviskem poroty. 

Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhod-
nějšího návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska 
poroty. 

Zadavatel může rozhodnout o novém posouze-
ní návrhů z  důvodů uvedených v  § 11 odst. 1 
Soutěžního řádu. 

Zadavatel rozešle rozhodnutí o výběru nejvhod-
nějšího návrhu a  protokol o  průběhu soutěže 
všem účastníkům: 

a) poštovní zásilkou do vlastních rukou, nebo 

b) do datové schránky (u účastníků, kteří uve-
dou údaje k datové schránce v obálce nadepsa-
né „autor“ 

a to do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu. 

Výsledek soutěže zveřejní zadavatel po rozeslá-
ní rozhodnutí o  výběru nejvhodnějšího návrhu 
na profilu zadavatele a dalšími způsoby, kterými 
zveřejnil vyhlášení soutěže.

Zpřístupnění soutěžních 
návrhů 
Dnem rozeslání protokolů začíná běžet lhůta 
pro zpřístupnění soutěžních návrhů. lhůta kon-
čí patnáct dnů po doručení protokolu poslední-
mu účastníku soutěže.

Ukončení soutěže
Soutěž je ukončena dnem, kdy: 

a) všem účastníkům uplyne lhůta pro podání 
námitek proti výběru návrhu § 13 Soutěžního 
řádu, pokud námitky nejsou uplatněny; 

b) v případě uplatnění námitek uplyne lhůta pro 
podání návrhu na  řízení o  přezkoumání úkonů 
zadavatele k ÚOHS, pokud návrh není podán; 

Proplacení cen a odměn 
spojených s účastí v soutěži 
Ceny, odměny a  jiné platby budou vyplaceny 
nejpozději do  50 dnů od  rozhodnutí o  výběru 
nejvhodnějšího návrhu.

Veřejná výstava soutěžních 
návrhů
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahá-
jena nejpozději do tří měsíců od oznámení roz-
hodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

Druhá cena se stanovuje ve  výši 100  000,-Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 60 000,-Kč (slo-
vy: šedesát tisíc korun českých).

Odměny
Odměny nebudou účastníkům udělovány.

Projednání soutěžních 
podmínek před vyhlášením 
soutěže
Soutěžní podmínky byly odsouhlasené poro-
tou soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne 
23.5.2017 Písemné potvrzení souhlasu je k dis-
pozici u zadavatele. 

Soutěžní podmínky byly schváleny Radou měs-
ta Přerova  dne 13.7.2017

Česká komora architektů vydala k podmínkám 
potvrzení regulérnosti dne 12.7.2017 dopisem 
č. j. 806-2017/Šp/Ze

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena dnem 14.7.2017 Tímto 
dnem začíná běžet soutěžní lhůta. 

Soutěžní podmínky jsou dnem vyhlášení do-
stupné na profilu zadavatele www.prerov.eu

Prohlídka soutěžního místa 
Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 
27.7.2017 a  14.9.2017. Sraz účastníků pro-
hlídky je v  ulici Škodova před domem č. o.11 
v 10:30 hodin.

Vysvětlení soutěžních 
podmínek 
Za  podmínek uvedených v  odst. 5.4 mohou 
účastníci požadovat vysvětlení soutěžních pod-
mínek do 14.8.2017. 

Zadavatel zveřejnění odpovědi na  dotazy 
do 1.9.2017

Vysvětlení soutěžních podmínek bude zveřejně-
no na  profilu zadavatele nejpozději do  14 dnů 
od  obdržení žádosti (dotazu), posledním ter-
mínem zveřejnění je 1.9.2017 Všechna vysvět-
lení soutěžních podmínek budou zveřejněna 
do konce soutěžní lhůty.

Odevzdání soutěžních návrhů 
Soutěžní návrhy lze odevzdat kterýkoliv pra-
covní den v týdnu na magistrátu města Přero-
va, Bratrská 34, na  podatelně v  provozní době 
úřadu:

Po 8:00 - 17:00 hod. 
Út 8:00 - 15:00 hod. 
St 8:00 - 17:00 hod. 
Čt 8:00 - 15:00 hod. 
Pá 8:00 -14:30 hod.

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, 
tedy konec soutěžní lhůty, je 7.11.2017 ve 14:00 
hodin. 

Účastníka, který podá návrh po tomto termínu, 
zadavatel vyloučí ze soutěže. Při osobním pře-
dání má zadavatel právo návrh podaný po ter-
mínu dle odst. 9.5.2 nepřevzít. 

V  případě odeslání návrhu poštou nebo ji-
nou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel 
ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl ná-
vrh doručen na výše uvedenou adresu v termí-
nu dle odst. 9.5.2. 

Osoba přebírající návrhy je označí datem a ča-
sem převzetí. V případě osobního předání vydá 
účastníkovi potvrzení o převzetí návrhu s údaji 
o datu a času převzetí.

Přezkoušení návrhů 
Přezkoušení návrhů provede sekretář a přezkušo-
vatel bezprostředně po ukončení soutěžní lhůty. 
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Proběhla diskuse o  návrzích, které hrubě po-
rušily soutěžní podmínky. Bylo hlasováno 
o dalším osudu těchto návrhů.

Porota hlasovala o vyřazení návrhů z posuzo-
vání.

Bylo hlasováno o vyloučení návrhu č. 9 z důvo-
du pozdního odevzdání.

Hlasování:

 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Hlasování o vyloučení návrhu č. 8 z důvodu po-
rušení anonymity a nerespektování trasy komu-
nikace I/55.

Hlasování:

 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Hlasování o vyloučení návrhu č. 1 z důvodu ne-
respektování trasy komunikace I/55.

Hlasování:

 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Konstatuje se, že soutěžní návrhy č. 2, 3, 4, 5, 6, 
které vykazují dílčí formální odchylky, jimiž není 
snížena srozumitelnost návrhu zůstanou v sou-
těži. Bylo hlasováno o ponechání těchto návrhů 
v soutěži.

Hlasování:

 pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

Hlasování ukončeno v 11:00 hodin.

Porota následně vyslechla hodnocení odbor-
ných znalců poroty a to z hlediska dopravy, eko-
nomiky a životního prostředí 

12:15 h až 13:00 h následovalo samostudium 
návrhů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Odborná rozprava probíhala od 13:00 hodin.

Porotci společně prošli všechny tyto návrhy 
a  detailně o  nich diskutovali. Řádný nezávislý 
člen poroty doc.  Ing.  arch. antonín Novák byl 
nahrazen nezávislým  náhradníkem Ing.  arch. 
Filipem Tittlem.

Konstatuje se, že porota je usnášeníschopná 
a bude jednat a hlasovat ve složení: 

Řádní členové poroty nezávislí:

 Ing. Radmila Fingerová

 doc. Ing arch. Jakub Kynčl Ph.D

 Ing. arch. michal Kohout

 Ing. arch. Filip Tittl

 Ing. arch. Jitka Ressová

Řádní členové poroty závislí:

 Ing. Vladimír Holan

 Ing. arch. Jan Horký

 Ing. Radmila Horáček Fiľakovská

 mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. 

Hlasování bylo započato ve 14:05 hodin.

Hodnotící zasedání  
soutěžní poroty
místo: Salónek restaurace městského domu, 
Náměstí TGm 7, 750 11 Přerov

Datum: 15. 11. 2017

Jednání poroty bylo zahájeno 15. listopadu 
2017  v  10:15.

Úvodní slovo pronesl doc. Ing. arch. Jakub Kynčl.

Soutěžní porota se sešla ve složení odpovída-
jícím soutěžním podmínkám. Při zahájení hod-
notícího zasedání soutěžní poroty podepsali 
všichni řádní členové a  náhradníci soutěžní 
poroty v  souladu s  ustanovením § 10 odst. 2 
Soutěžního řádu ČKa písemné prohlášení o své 
nezávislosti a nestrannosti.

Přítomni:

Řádní členové poroty nezávislí:

 Ing. Radmila Fingerová 
 doc. Ing. arch. Jakub Kynčl 
 prof. Ing. arch. michal Kohout 
 doc. Ing. arch. antonín Novák 
 Ing. arch. Jitka Ressová

Řádní členové poroty závislí:

 Ing. Vladimír Holan 
 Ing. arch. Jan Horký 
 Ing. Radmila Horáček Fiľakovská 
 mgr. Přemysl Dvorský Ph.D.

Náhradníci poroty:

Náhradníci poroty nezávislí:

 Ing. arch. Pavel Šimeček 
 Ing. arch. Filip Tittl 

Náhradníci poroty závislí:

 Ing. arch. Vojmír Prášil 
 Ing. michal majer 
 Ing. Tomáš Pluháček

Odborní znalci:

 RNDr. Pavel Juliš 
 Ing. arch. Karel maier, CSc. 
 Ing. Petr macejka, Ph. D

Přezkušovatel: Ing. arch. Klára Koryčanová

Sekretář soutěže: Irena Dvořáková

Konstatuje se, že porota je usnášeníschopná 
a bude jednat a hlasovat ve složení:

Řádní členové poroty nezávislí:

 Ing. Radmila Fingerová 
 doc. Ing. arch. Jakub Kynčl 
 prof. Ing. arch. michal Kohout 
 doc. Ing. arch. antonín Novák 
 Ing. arch. Jitka Ressová

Řádní členové poroty závislí:

 Ing. Vladimír Holan 
 Ing. arch. Jan Horký 
 Ing. Radmila Horáček Fiľakovská 
 mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. 

Jednání poroty od této chvíle řídí doc. Ing. arch. 
Jakub Kynčl Ph.D.

Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem 
o přezkoumání soutěžních návrhů Přezkušova-
telka soutěžních návrhů v protokolu konstato-
vala u jednotlivých soutěžních návrhů následu-
jící:

Soutěžní návrhy č.  2, 3, 4, 5 ,6, 7  vykazují dílčí 
formální, obsahové nebo jiné nedostatky sou-
těžních podmínek. Doporučuje je porotě, aby 
tato porušení prominula a tyto soutěžní návrhy 
ponechala v soutěži.

Soutěžní návrhy č. 1, 8, které hrubě porušily 
soutěžní podmínky, přezkušovatelka doporuču-
je porotě z posuzování vyloučit.

Jeden návrh byl odevzdán po stanovené lhůtě, 
ten byl označen pořadovým číslem 9.

3. PROTOKOl Z HODNOTíCíHO ZaSEDÁNí
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Ing. arch. lukáš Grasse, Ing. arch. luboš Klabík, 
Ing. arch. Tomáš Klapka

autoři návrhu č. 9: Ing. arch. michal Šourek

Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin.

Zapsala: Irena Dvořáková, sekretářka soutěže

Porota hlasovala o postupu návrhů do druhého 
kola, respektive do konečného rozdělení cen.

Soutěžní návrh č. 2 
 pro 8 proti 1 zdržel se 0

Soutěžní návrh č. 3 
 pro 0 proti 7 zdržel se 2

Soutěžní návrh č. 4 
 pro 0 proti 7 zdržel se 2

Soutěžní návrh č. 5 
 pro 5 proti 1 zdržel se 3

Soutěžní návrh č. 6 
 pro 9 proti 0 zdržel se 0

Soutěžní návrh č. 7 
 pro 8 proti 0 zdržel se 1

Porota odsouhlasila, že soutěžní návrhy č. 2, 5, 
6, 7 postupují do konečného rozdělení cen.

Porota odsouhlasila, že soutěžní návrhy č. 3 a 4 
nepostupují do konečného rozdělení cen.

Hlasování bylo ukončeno ve 14:15 hodin.

Členové poroty poté diskutovali o  zbývajících 
návrzích a způsobu rozdělení cen, případně je-
jich změnách. Výše cen byla ponechána, tak jak 
bylo stanoveno v soutěžních podmínkách.

Porota hlasovala o udělení 1. ceny návrhu č. 2

Soutěžní návrh č. 2 
 pro 7 proti 1 zdržel se 1 

Porota hlasovala o udělení 2. ceny návrhu č. 6

Soutěžní návrh č. 6 
 pro 5 proti 3 zdržel se 1 

Porota hlasovala o udělení 3. ceny návrhu č. 7

Soutěžní návrh č. 7 
 pro 5 proti 2 zdržel se 2 

Hlasování bylo ukončeno v 15:45 hodin.

Poté porotci přistoupili k vypracování posudků 
všech soutěžních návrhů. Po přečtení jednotli-
vých posudků byl zkontrolován záznam z  jed-
nání soutěžní poroty.

V 17:20 hodin porota zahájila otevírání obálek, 
a to s tímto výsledkem:

Soutěžní návrh č. 2 – 1.cena (175.000 Kč)

autoři: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan 
Skoupý

Soutěžní návrh č. 6 – 2.cena (100.000 Kč)

autor: Ing. arch. Jana Kaštánková 

Soutěžní návrh č. 7 – 3.cena (60.000 Kč)

autoři: Ing. arch. Jindřich Nový, Ing. arch. Dag-
mar Nová 

Následně porota zahájila otevírání obálek se 
jmény autorů neoceněných návrhů. 

autor návrhu č. 1: Ing. arch. Jiří Vrbík

autor návrhu č. 3: mgr. art. Ján Kohút

autor návrhu č. 4: Rudiš-Rudiš architekti .s.r.o.

autoři návrhu č. 5: Ing.  arch. Pavel Řihák, : 
Ing. arch. martin Nedvěd, Ph.D.

autoři návrhu č. 8: Ing.  arch. Ivan Gogolák, 
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1. cena – návrh č. 2

Abstrakt
Na  místě přerovského Hexagonu navrhujeme 
soudobé intenzivní město. Uliční čára je závaz-
ná, stavíme na  hranici pozemků. Vznikají tak 
tradiční prostranství – ulice a dvory. 

Navrhujeme centrální veřejný park ve  tvaru 
čtverce velikosti 180x180 m. V parku zachová-
váme některé historické průmyslové haly a na-
vrhujeme jejich konverzi na veřejné stavby. 

Místo
Brownfieldy jsou poslední možností pro vý-
raznější urbanistické počiny v centrech našich 
měst.

Nepravidelný šestiúhelník – Hexagon v centru 
Přerova je výjimečné místo s  velkým nciálem. 
Má stejnou plochu jako celé historické jádro.

Poloha mezi významným železničním uzlem 
a centrem místa předurčuje pro vznik intenziv-
ního města, které přiláká kvalitní architekturu. 

Uvědomujeme si, že město a  jeho život nelze 
úplně naplánovat. Dělají ho lidé, kteří v něm žijí. 
Našim úkolem je nastavit pravidla tak, aby lidé 
město vytvořili. Součástí městského života je 
i historická stopa a různorodé děje, na první po-
hled možná neslučitelné.

Bloky a domy
Vymezujeme  jednoznačně hranici veřejného 
a soukromého. Uliční čára je uzavřená a závaz-
ná, stavíme na  hranici pozemků. Vznikají tak 
tradiční prostranství veřejná – ulice a  soukro-
má – dvory. 

Navrhujeme městské polyfunkční bloky s  vel-
kou mírou různých městotvorných funkcí, které 
se navzájem podporují a  umocňují. Maximál-
ní výška domů je stanovena na 6 nadzemních 
podlaží.

Regulace nemá být omezující, ale motivující. 

Pivovar
Právo vařit pivo bylo jedním z  prvních měst-
ských práv. Pivovary byly a mají zůstat součástí 
města. Uzavřené areály se postupně otevírají 
a stávají se součástí městkého života. 

U přerovského pivovaru se nabízejí dvě možné 
spojení skrz jeho blok – pokračování ulice Sme-
tanova; propojení na ulici Drahlovského.

Veřejné prostranství
Navrhujeme centrální veřejný park ve  tvaru 
čtverce  (tetragonu), velikosti 180x180 m. Park 
je vnitřní krajina města. Je to bezpečná, domes-
tikovaná příroda přizpůsobená lidem. 

České a  moravské krajině dominují historické 
památky  hrady, zámky, kostely. Stejně tak při-
stupujeme k historickým průmyslovým halám, 
které zachováváme a navrhujeme jejich konver-
zi na veřejné stavby (tržnice, kulturní prostor…). 

Některé mohou sloužit jako krytá scéna pro 
veřejné aktivity jako farmářské trhy, pivní slav-
nosti nebo ledové kluziště. Z některých zůstává 
pouze nosná konstrukce, která prorůstá stromy 
a popínavými rostlinami. 

Dáváme průmyslovému dědictví nový obsah. 
Název parku Na přádelně odkazuje na původní 
funkci průmyslových hal, přádelnu konopí a vý-
robu konopných lan. 

Cesty, doprava
Hlavní dopravní tepnu tvoří předepsaný průpich 
silnicí I/55. Ten je ze zadání navržen tvarem spí-
še jako silnice volnou krajinou. Návrhem parku 
vnitřní krajiny dáváme jeho tvaru smysl. 

Lokální doprava je obsloužena komunikací 
po obvodu parku. Napojení těchto komunikací 
na průpich, jednosměrné odbočení, bude reali-
zováno až po dokončení celého obchvatu měs-
ta a zklidnění intenzity dopravy. 

Autoři 
Ing. arch. Zbyněk Ryška,  
Ing. arch. Jan Skoupý

oceNěNé SoUTěžNí NáVRHy
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VEŘEJNÉ 
PROSTRANSTVÍ
Navrhujeme centrální veřejný park ve tvaru čtverce 

– tetragonu, velikosti 180x180 m. Park je vnitřní 
krajina města. Je to bezpečná, domestikovaná 
příroda přizpůsobená lidem. 

České a moravské krajině dominují historické 
památky  hrady, zámky, kostely. Stejně tak 
přistupujeme k historickým průmyslovým halám, 
které zachováváme a navrhujeme jejich konverzi 
na veřejné stavby (tržnice, kulturní prostor…). 

Některé mohou sloužit jako krytá scéna pro 
veřejné aktivity jako farmářské trhy, pivní slavnosti 
nebo ledové kluziště. Z některých zůstává 
pouze nosná konstrukce, která prorůstá stromy 
a popínavými rostlinami. 

Dáváme průmyslovému dědictví nový obsah. 
Název parku Na přádelně odkazuje na původní 
funkci průmyslových hal, přádelnu konopí a výrobu 
konopných lan. 

CESTY, DOPRAVA
Hlavní dopravní tepnu tvoří předepsaný průpich 
silnicí I/55. Ten je ze zadání navržen tvarem spíše 
jako silnice volnou krajinou. Návrhem parku vnitřní 
krajiny dáváme jeho tvaru smysl. 

Lokální doprava je obsloužena komunikací po 
obvodu parku. Napojení těchto komunikací na 
průpich, jednosměrné odbočení, bude realizováno 
až po dokončení celého obchvatu města 
a zklidnění intenzity dopravy. 

Naším záměrem je vytvořit novou pěší cestu 
z nádraží do historického centra. Ta by měla 
procházet pasáží v bloku před nádražím. Spojení 
nádraží a parku obchodní pasáží bude pro 
soukromého investora atraktivní pobídka. Dále 
cesta prochází parkem, přechodem přes I/55 
a lávkou skrz areál pivovaru do ulice Smetanovy. 
Lávka přes areál pivovaru přinese do uzavřeného 
areálu život bez přerušení vnitřního provozu. 
Může také navázat na budoucí návštěvní centrum 
pivovaru.

Příklady konverze a nové náplně historických průmyslových staveb.

ÚZEMÍ KOLEM PRŮPICHU
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Zákres do fotografie

Řez, hlavní komunikace 1:200

komunikace parkem, Jubilee Gardens, Londýn, UK  autor:West 8 architects

konverze na kryté kluziště, Evergreen/Brick Works, Kanada  autor: Claude Cormier

konverze na tržiště, Malmö Saluhall, Svédsko  autor:Wingårdh Arkitektkontor AB Malmö Saluhall, interier konverze na krytý skate park, ZAP‘ADOS, Calais, Francie  autor:Bang Architectes

Řez parkem Na přádelně 1:200Řez Hexagonem Řez, boční ulice 1:200

1. cena – návrh č. 2
Autoři 
Ing. arch. Zbyněk Ryška,  
Ing. arch. Jan Skoupý

Naším záměrem je vytvořit novou pěší cestu 
z  nádraží do  historického centra. Ta by měla 
procházet pasáží v bloku před nádražím. Spo-
jení nádraží a parku obchodní pasáží bude pro 
soukromého investora atraktivní pobídka. Dále 
cesta prochází parkem, přechodem přes I/55 
a lávkou skrz areál pivovaru do ulice Smetanovy. 
Lávka přes areál pivovaru přinese do uzavřené-
ho areálu život bez přerušení vnitřního provozu. 
Může také navázat na budoucí návštěvní cent-
rum pivovaru.

oceNěNé SoUTěžNí NáVRHy
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Abstrakt
Průchod napříč strukturami, napříč hmotným 
i zeleným městem. Zkratky pro rychlý průchod 
i  místa s  charakterem až nutícím k  zastavení. 
Pěší lávky moderní architekturou připomínající 
pulsující tep Přerova vedou od vlaku i autobusu 
až k vyšší veřejné vybavenosti města - úřadům, 
školám, kultuře. Park na delším rameni „průpi-
chu“ připomíná historii území, kde odpradávna 
byly zahrady. chrání a poskytuje vytoužený re-
lax. orientace pro širší území i pro nejbližší par-
ter výškovou stavbou. Podstatné hodnoty před-
ků zachovat potomkům a  zároveň vnést nový 
život do unaveného a dnes chátrajícího území. 
Staré dělící linie využít pro dnešek. Respekto-
vat geografické podmínky místa. Spatřit krásu 
v každodennosti.

Základní ideou urbanistického řešení je pěší 
průchod napříč různými funkčními a hmotový-
mi strukturami, průchod, který pomyslně zkrá-
tí cestu do  města. Smyslem bylo najít fyzicky 
nejkratší a nejpříjemnější, ale také reálně prove-
ditelnou cestu mezi vlakovým a  autobusovým 
nádražím. Stejná snaha o proveditelnost řešení, 
stejně jako úcta k hodnotám předků vedla k za-
chování stávajících uličních čar a většiny staveb 
po okraji řešeného území. Některé další stavby 
jsou navrženy k asanaci a přestavbě, aby úči-
nek celku byl maximální v daných společensko 
ekonomických podmínkách doby. Vnitřek bloku 
je navržen k dostavbě formou blokové zástavby, 
která umožňuje i typ zástavby domy s průchody 
do vnitrobloků, nejen přísně stavebně sevřenou 
(spojitou) zástavbu. Některá místa umožňu-
jí etapovité členění nebo variantní rozhodnutí, 
např. oba domy v  ústí ulice Škodovy do  ulice 
Husovy. Je možné ponechat oba domy a ulič-
ní stopu rozšířit až za nimi nebo s uliční čarou 
pohnout oběma směry. Ulice Škodova a  nově 
vzniklá souběžná ulice od  vlakového nádraží 
budou hlavními pěšími tahy do  centra města. 
Návrh respektuje pivovar jako celek, nicméně 
zároveň řeší nutnost zkrácení spojnice mezi ná-

dražími a vyšší veřejnou vybaveností na konci 
ulice Smetanova a navrhuje průchod po vyvý-
šené pěší lávce nad (a  tak napříč) pivovarem. 
Lávka typu High Line může být kombinována se 
vzrostlou zelení, čímž vzniknou dvě samostatné 
úrovně - přízemní pro provoz pivovaru, nadzem-
ní pro průchod městem. Další pěší lávkou návrh 
odlehčuje a zpříjemňuje provoz pěších na křižo-
vatce ulic Komenského - Kojetínská - průpich. 

Provozní obsluha (dopravní a  technická) re-
spektuje v  maximální možné míře stávající 
a  blízké investice (technickou infrastrukturu, 
dopravní napojení ze sběrné komunikace „prů-
pich“). V  nově vzniklých ulicích je umožněno 
parkování na  povrchu, s  dalším odstavováním 
vozidel uvažuje návrh garážováním (např. v pří-
zemích vnitrobloků v  kombinaci s  pobytovou 
zelenou střechou). Garážování v suterénu návrh 
nenavrhuje z důvodu vysoké hladiny podzemní 
vody v území. 

Prostor v  nadřazené úrovni formuje navrže-
ná stavební dominanta, výšková stavba, kte-
rá orientuje širší území pro pěší i  projíždějící        
(s  ohledem na  osovou kompozici v  podélně 
nově vloženém parku). V  běžném parteru je 
v prostoru užito ostatních dostupných a prove-
ditelných urbanistických nástrojů - vedoucích 
linií stavebních hmot a  zeleně, jejich lomení, 
výrazných průčelí a nároží, které umožní jasný 
průchod, nicméně zároveň poskytnou intimitu 
obývání města.

Funkce se odvíjí od  současných potřeb měs-
ta. Plochy utlumených výrobních aktivit návrh 
využívá pro funkce obytného charakteru  byd-
lení, služby, obchod, administrativu, vzniká tak 
území převážně smíšených obytných funkcí 
s  jádrem umožňujícím zabezpečit klidné byd-
lení. Území okolo sběrné komuikace průpichu 
v delší ose izoluje lehká výroba stabilizovaného 
pivovaru, z  druhé strany návrh doplňuje park, 
který vytvoří důkladnou izolaci hluku a prachu 
plochám bydlení a zároveň poskytne místo pro 

2. cena – návrh č. 6
Autor  
Ing. arch. Jana KaštánkováoceNěNé SoUTěžNí NáVRHy
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2. cena – návrh č. 6
Autor  
Ing. arch. Jana Kaštánková

odpočinek bydlících i návštěvníků přijíždějících 
do města. Záměrně nebyl zvolen park při obou 
nádražích, který by jednak orientací na  délko-
vou osu pomyslně prodloužil cestu do  města, 
druhak by mohl přinést krom relaxu také více 
společensky nevhodných ataků krátkodobých 
návštevníků a  projíždějících. Kratší rameno 
„průpichu“ je od staveb izolováno dvojitou alejí 
zeleně, stejně jako variantně umožňuje stavbu 
typu parkovacího domu.

Idea návrhu se opírá o historickou reminiscenci 
- v místě navrženého parku byly a jsou rozsáh-
lé plochy zeleně (dříve zahrad), a  také většina 
hlavních stavebních či jinak historicky dělících 
linií je zachována a užita v novém členění sta-
vebních i nestavebních ploch. 

oceNěNé SoUTěžNí NáVRHy
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Abstrakt
Předmětem řešení soutěžního návrhu je urbani-
stické řešení vymezeného území v širším cent-
ru města Přerov. Jedná se o území vymezené 
ulicemi Komenského, Havlíčkova, Čechova, 
Kramářova, Husova a  Kojetínská. V  současné 
době je území využíváno především po obvodu 
smíšenou funkcí služeb a  bydlení, Vnitřní část 
území je průmyslový a  obytný brownfield. Vý-
znamný determinant rozvoje území je navrže-
ná komunikace I. třídy „průpich“. cílem našeho 
návrhu je analyzovat stávající stav území a jeho 
potenciál k  začlenění do  struktury městského 
centra. Následně ve  vztahu k  urbanistickému 
kontextu navrhnout strukturu, která bude mít 
charakter městského centra s  obytnou a  ob-
čanskou funkcí s důrazem na kompozici veřej-
ného prostoru a  jeho propojení s  historickým 
centrem. Součástí návrhu je také vize revitaliza-
ce dopravního koridoru „průpich“ a jeho budou-
cího možného začlenění do městské struktury.

Stávající stav
V současné době je území využíváno především 
po  obvodu smíšenou funkcí služeb a  bydlení, 
severovýchodní část území zabírá areál pivova-
ru. Vnitřní část území je prům. a obytný brown-
field, Zástavba po obvodu lokality je kompaktní 
a živá (s výjimkou areálu pivovaru). Veřejný pro-
stor je však v současnosti devalvován vysokou 
dopravní zátěží na ul. Husova a Kojetínská. Tato 
dopravní zátěž je návrhově přesunuta na komu-
nikaci I. tř. „průpich“. Zástavba uvnitř lokality je 
roztroušená a z části zdevastovaná a pro rozvoj 
města těžko využitelná.

Návrh
Lokalita je v  rámci urbanistického kontextu 
na místě, které má potenciál městského cent-
ra. V blízkosti se nachází autobusové a vlakové 
nádraží, hist. centrum, obytné části města, tedy 
potenciální zdroje energie městského života. 
Návrh posiluje především ty formy urbanis-

tických vazeb, které oživí a  rozvinou potenciál 
řešené lokality. Především se zaměřuje vytvo-
ření kvalitního veřejného prostoru, na vytvoření 
správných komunikačních vazeb a  definování 
fčního využití území. Vzájemná provázanost 
těchto oblastí dává vzniknout životaschopné-
mu městskému organismu a  zasévá semínko 
budoucího růstu.

Kompozice veřejného prostoru
Navržená zástavba vytváří nové bloky a  do-
plňuje stávající zástavbu s  možností etapové 
přestavby. Veř. prostory jsou jasně definovány 
a vytváří „klasické“ městské úkazy – ulice, ná-
městí, piazzetta, lodžie, podloubí, pasáž – s do-
plňkovými prvky – socha, kašna – a městským 
mobiliářem. Všechny tyto nástroje by měly pod-
pořit aktivitu ve  veřejném prostoru. Dimenze 
těchto prostorů jsou zvoleny adekvátně k jejich 
využití a  umožňují vysokou hustotu zastavění 
a  diverzitu využití. Některé významné objekty 
jsou záměrně začleněny do kompozičního plá-
nu jako dominanty.

Kompoziční vztah mezi budovami a  ulicemi 
a náměstími, je zcela zásadní pro životní ener-
gii města. Správné řešení ponouká k  aktivitě 
podnikatelské i  uživatelské a  nastavuje správ-
né vztahy funkční, sociologické, bezpečnostní, 
ekonomické, atd. bez nutnosti tyto oblasti vý-
razně definovat a regulovat. Automaticky vytvá-
ří diverzitu aktivit.

Klademe proto důraz na vytvoření pěších vazeb 
v rámci lokality a mezi okolím a nalezení vyvá-
ženého vztahu mezi různými formami dopravy, 
které jsou schopny generovat rozvoj místa.

3. cena – návrh č. 7
Autoři 
Ing. arch. Jindřich Nový,
Ing. arch. Dagmar Nová
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Funkční využití území
Pro zástavbu v lokalitě navrhujeme způsob vy-
užití jako smíšené obytné, dominantní budova 
na  náměstí je navržena jako občanská vyba-
venost a správní centrum. Technické, bezpeč-
nostní, hygienické parametry vyplývající ze 
způsobu zástavby a  dopravního řešení budou 
řešeny v rámci stavebně technických vlastností 
jednotlivých staveb.

ÚZEMÍ KOLEM PRŮPICHU

2. Prostupnost území
Komunikace „průpich“ určuje základní členění bloku a jeho dopravní obslužnost. Utilitární členění je pro město 
nedostačující, proto je kladen důraz na vytvoření pěších vazeb a nalezení vyváženého vztahu mezi různými formami 
dopravy.  Je nutné, aby bloky byly členěny tak, aby lépe odpovídaly těmto vazbám. Výhledově je v našem řešení možné 
zredukovat komunikaci průpich na městskou třídu s jedním jízdním pruhem v každém směru, s vyhrazeným jízdním 
pruhem pro cyklisty a podélným parkováním. Této městské třídě odpovídají navržené průchody bloky a pasáže.

3. Urbanistická kompozice
Navržená zástavba reaguje na požadavky komunikačních vazeb a je komponována tak, aby vytvářela jasně definované 
veřejné prostory správně používající prvky jako ulice, náměstí, pasáž, lodžie, podloubí, doplněné vhodně situovanou 
zelení ve formě stromořadí, solitérních stromů, uměleckými díly a prvky drobné architektury. Součástí kompozičního 
plánu jsou také délky ulic, pohledové osy, funkčně a kompozičně významné objekty (veřejná budova na náměstí, některá 
nároží) s  odpovídajícími průhledy a předprostory.  

1. Hodnoty a limity území
 Kompaktní uliční fronta po obvodu lokality.
 Kompaktní bloková zástavba v blízkosti řešeného
 území.
 Zdroje a cíle komunikačních toků – vlakové a 
 autobusové nádraží, historické centrum, obytná část 
 města

 Neprostupnost území
 Rozdělení území navrženým dopravním tahem
 „průpich“
 Uzavřený blok areálu pivovaru
 Volné plochy v severozápadním sousedství lokality.

navrhovaná zástavba

přestavbové území stávající objekty

bourané objekty

SCHEMA PŘESTAVBY

max. výška římsy 16 m

max. výška římsy 12m max. výška římsy 20m, 
výška objektu na náměstí prověřena 
architektonickou soutěží

max. výška římsy 5m

SCHEMA VÝŠKY ZÁSTAVBY

3

5

4

5

3

2

občanská vybavenost

smíšená obytná funkce

sběrná komunikace

obslužná komunikace

sdílený prostor, zóna 30

pěší zóna s přístupem pro zásobování 

podzemní parkování

pěší průchody bloky

DOPRAVNÍ A FUNKČNÍ SCHEMA

hlavní cyklotrasa

1

4 3

2

1

CENTRUM

DOPRAVNÍ UZEL

BEČVA

ÚZEMÍ KOLEM PRŮPICHU2

Nový převýšený objekt – „špalíček“ dotváří 
nároží při vstupu komunikace do území. 
Stávající objekt „Pegas“ funguje jako solitér a je 
od plánované křižovatky příliš vzdálen, aby bez 
doplnění nevznikl neurčitý prostor ovládaný 
dopravním dílem. Výška objektu by měla být 

rovna výškové úrovni římsy budovy „Pegas“.

Veřejná budova tvoří dominantu „dvojnáměstí“ 
může převyšovat okolní zástavbu bez určeného 
limitu. Funguje také jako dominanta ukončující 
průhledové osy komunikací. Forma objektu 
musí být prověřena architektonickou soutěží. 

Dva devítipodlažní panelové domy jsou v 
přízemí propojeny jednopodlažním objektem, 
který může sloužit jako garáže s možností 
částečného využití pro služby. Obyvatelům 
jako může přístavba sloužit jako rezidenční 
zahrada. Ulice Kramářova je doplněna o 

druhou uliční frontu.

Centrální prostor řešeného území v místě 
křížení komunikačních tras. Je komponováno 
jako dvě menší náměstí rozdělené dominantou 
veřejné budovy. Náměstí jsou doplněna dalšími 
městotvornými prvky – lodžií, podloubím a 
uměleckými prvky – socha, kašna. Pod plochou 
náměstí a veřejnou budovou je navrženo 

podzemní kapacitní parkování.

Uliční fronta přecházející do náměstí je v 
přízemí opatřena podloubím.

Pasáž umožňuje propojení náměstí a 
„průpichu“ a provozní rozdělení bloku. Tento 
městotvorný prvek je možné použít v rámci 
kteréhokoliv bloku za předpokladu dodržení 
požadavků na dopravu v klidu a dopravní 

obslužnost.

Piazzetta vzniká oddělením „průpichu“ 
objektem „špalíčku“ a je navázána na pěší trasu 

z náměstí.

Na volném prostranství vedle budovy vlakového 
nádraží je dostavěn objekt, který doplňuje uliční 

frontu a uzavírá průhled z ulice Škodova.

Otevření areálu pivovaru veřejnému prostoru 
(například zákaznické centrum, pivovarská 
restaurace) se nabízí především v blízkosti 

křižovatky „průpichu“ a ulice Komenského.

Oživení řešené lokality může v budoucnu 
podpořit také městotvorné řešení neutěšených 
ploch na protější straně ulic Kojetínská a 
Komenského kolem nákupního centra a před 

evangelickým kostelem.

Veřejná budova tvořící jednu stranu náměstí 
s funkcí městské lodžie – krytého veřejného 

prostoru.

Piazzetta je mimo hlavní komunikační trasy a 
má spíše odpočinkový charakter, je doplněn o 
prvky drobné architektury. Nabízí se propojení 

pasáží do ulice „průpich“.

Nárožní objekt ulice Škodova a „průpichu“ 
je výškově zvýrazněn z důvodů zdůraznění 
významu městské zástavby nad dopravním 
uzlem a neurčitou zelenou a parkovací 
plochou na protější straně ulic Kojetínská 
a Komenského. Prostor při ústí pěší zóny z 
náměstí je vydlážděn a doplněn o umělecký 

objekt.

Zvýšení křižovatky a srovnání ulice Kramářovy 
na jednu uroveň odpovídá pěší vytíženosti 
trasy. Podélná parkovací místa, osvětleno 

nízkými stožáry veřejného osvětlení

Obousměrná ulice, parkování mezi alejí 
stromů, široké chodníky po obou stranách.

Úzká ulice obousměrná, rozšíření chodníků 
podél obchodně atraktivního parteru domu. 

Parkování vymístěno

Obousměrná komunikace  s podélným 
stáním mezi zelení, široké chodníky, osvětlení 

zavěšeno mezi domy

Kolem komunikace průpich pás zeleně o 
šířce pěti metrů - alej stromů + kombinace 
zatravňovacích dlaždic a zatravněných ploch. 
Slouží jako rozšíření chodníku - místo pro 
sezení,  či využití  okolním parterem. Chodník 
je navržen jako smíšený pro cyklisty i pěší. Vize 
budoucího uspořádání  počítá s umístěním 
podélných stání a pruhy pro cyklisty mezi 
stávající obruby průpichu. Bude tak vytvořena 
městská třída místo bariéry, kterou průpich v 

současném stavu je.

Komunikace u vlakového nádraží zůstává 
obousměrná, s podéným stáním v alejích po 
obou stranách, zúžená, odstraněny odbočovací 
pruhy. V místě návaznosti na nádražní budovu 
je zvýšený přechod pro chodce. Zaslepení ulice 
nepovažujeme za šťastný krok, proto v návrhu 
pracujeme tak, aby bylo možné komunikaci  
připojit k městské třídě. Dočasně do slepé části 

umístěno parkování.
Přednádražnímu zpevněnému prostoru by 
prospělo otevření dlouhého nádražního 

parteru.

Do ulice Kojetínská z důvodu přímé návaznosti 
na komunikaci „průpich„ není zasahováno. 
Doporučujeme ale po dobudování obchvatu 
prověřit skutečnou dopravní zátěž a zúžit 
komunikaci a ulevit domům, na které 

nešikovně navazuje.

Ulice Škodova s parkováním podél obousměrné 
komunikace přechází změnou výšky do 
prostoru pěší zóny náměstíček. Tudy probíhá 
v jedné výškové úrovni s okolní zpevněnou 
plochou. Komunikace dopravně navazuje na 
charakterově podobnou ulici křižující „průpich„

Pěší zóna s přístupem pro zásobování, osvětlení 
zavěšeno mezi domy

průchody bloky, pasážezásobovací vjezd
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3. cena – návrh č. 7
Autoři 
Ing. arch. Jindřich Nový,
Ing. arch. Dagmar Nová

Dopravní řešení
Dopravně je lokalita obsluhována pomocí nad-
řazené komunikace „průpichem“, (dle ČSN 
736110 kom. fční skupiny B – sběrná kom).  
Na  tuto kom. navazuje v  rámci řešeného úze-
mí síť místních obslužných kom. v celé lokalitě 
s  režimem zóny 30. V  místě nově navrženého 
náměstí je navrženo ul. uspořádání ve smyslu 
tzv. sdíleného prostoru o stejné výškové úrovni. 
obslužné kom. jsou obousměrné š. 6m. Park. 
potř. jsou zajištěny návrhem podzemních veřej-
ných garáží a  podélných park. stání. Dopravní 
obslužnost bloků, které není možné zásobovat 
z „průpichu“ je zajištěna z vnitrobloků – vjezdy 
jsou z obslužných komunikací. Podrobné řeše-
ní konkrétních dopravních situací je nutné řešit 
v dalších fázích dokumentace.

V maximální možné míře by měl být preferován 
pohyb chodců a cyklistů. V  rámci návrhu jsou 

veškeré plochy pro pěší, navrženy jakožto plo-
chy se smíš. provozem cyklistů a chodců. Š. na-
vržených chodníků je minimálně 3,75m.

Průpich - dimenze navržené kom. odpovídají 
mimořádné dopr. zátěži.  Navržené řešení prů-
pichu jednoznačně indukuje poptávku po auto-
mobilové dopravě na úkor jiných forem dopra-
vy.  Vzhledem k   realizaci dálničního obchvatu 
města dojde k redukci dopravy a potenciálně by 
mohlo dojít k  redukci průpichu (obousm. kom. 
š.6,5m s  pěší a  cyklo dopravou po  stran.), lze 
očekávat výrazně menší poptávku po automo-
bilové dopr. a takové řešení je z hlediska urba-
nismu a  mnohem více městotvorné. V  rámci 
návrhu jsou před výpravní budovou navrženy 
podélné parkovací zálivy a mohou být v dalších 
stupních projektové přípravy upraveny na záli-
vy pro MHD, případně jiných BUS spojů tak aby 
byla přestupní vazba co nejlepší. 

CENTRUM

DOPRAVNÍ UZEL

BEČVA

ÚZEMÍ KOLEM PRŮPICHU2

Nový převýšený objekt – „špalíček“ dotváří 
nároží při vstupu komunikace do území. 
Stávající objekt „Pegas“ funguje jako solitér a je 
od plánované křižovatky příliš vzdálen, aby bez 
doplnění nevznikl neurčitý prostor ovládaný 
dopravním dílem. Výška objektu by měla být 

rovna výškové úrovni římsy budovy „Pegas“.

Veřejná budova tvoří dominantu „dvojnáměstí“ 
může převyšovat okolní zástavbu bez určeného 
limitu. Funguje také jako dominanta ukončující 
průhledové osy komunikací. Forma objektu 
musí být prověřena architektonickou soutěží. 

Dva devítipodlažní panelové domy jsou v 
přízemí propojeny jednopodlažním objektem, 
který může sloužit jako garáže s možností 
částečného využití pro služby. Obyvatelům 
jako může přístavba sloužit jako rezidenční 
zahrada. Ulice Kramářova je doplněna o 

druhou uliční frontu.

Centrální prostor řešeného území v místě 
křížení komunikačních tras. Je komponováno 
jako dvě menší náměstí rozdělené dominantou 
veřejné budovy. Náměstí jsou doplněna dalšími 
městotvornými prvky – lodžií, podloubím a 
uměleckými prvky – socha, kašna. Pod plochou 
náměstí a veřejnou budovou je navrženo 

podzemní kapacitní parkování.

Uliční fronta přecházející do náměstí je v 
přízemí opatřena podloubím.

Pasáž umožňuje propojení náměstí a 
„průpichu“ a provozní rozdělení bloku. Tento 
městotvorný prvek je možné použít v rámci 
kteréhokoliv bloku za předpokladu dodržení 
požadavků na dopravu v klidu a dopravní 

obslužnost.

Piazzetta vzniká oddělením „průpichu“ 
objektem „špalíčku“ a je navázána na pěší trasu 

z náměstí.

Na volném prostranství vedle budovy vlakového 
nádraží je dostavěn objekt, který doplňuje uliční 

frontu a uzavírá průhled z ulice Škodova.

Otevření areálu pivovaru veřejnému prostoru 
(například zákaznické centrum, pivovarská 
restaurace) se nabízí především v blízkosti 

křižovatky „průpichu“ a ulice Komenského.

Oživení řešené lokality může v budoucnu 
podpořit také městotvorné řešení neutěšených 
ploch na protější straně ulic Kojetínská a 
Komenského kolem nákupního centra a před 

evangelickým kostelem.

Veřejná budova tvořící jednu stranu náměstí 
s funkcí městské lodžie – krytého veřejného 

prostoru.

Piazzetta je mimo hlavní komunikační trasy a 
má spíše odpočinkový charakter, je doplněn o 
prvky drobné architektury. Nabízí se propojení 

pasáží do ulice „průpich“.

Nárožní objekt ulice Škodova a „průpichu“ 
je výškově zvýrazněn z důvodů zdůraznění 
významu městské zástavby nad dopravním 
uzlem a neurčitou zelenou a parkovací 
plochou na protější straně ulic Kojetínská 
a Komenského. Prostor při ústí pěší zóny z 
náměstí je vydlážděn a doplněn o umělecký 

objekt.

Zvýšení křižovatky a srovnání ulice Kramářovy 
na jednu uroveň odpovídá pěší vytíženosti 
trasy. Podélná parkovací místa, osvětleno 

nízkými stožáry veřejného osvětlení

Obousměrná ulice, parkování mezi alejí 
stromů, široké chodníky po obou stranách.

Úzká ulice obousměrná, rozšíření chodníků 
podél obchodně atraktivního parteru domu. 

Parkování vymístěno

Obousměrná komunikace  s podélným 
stáním mezi zelení, široké chodníky, osvětlení 

zavěšeno mezi domy

Kolem komunikace průpich pás zeleně o 
šířce pěti metrů - alej stromů + kombinace 
zatravňovacích dlaždic a zatravněných ploch. 
Slouží jako rozšíření chodníku - místo pro 
sezení,  či využití  okolním parterem. Chodník 
je navržen jako smíšený pro cyklisty i pěší. Vize 
budoucího uspořádání  počítá s umístěním 
podélných stání a pruhy pro cyklisty mezi 
stávající obruby průpichu. Bude tak vytvořena 
městská třída místo bariéry, kterou průpich v 

současném stavu je.

Komunikace u vlakového nádraží zůstává 
obousměrná, s podéným stáním v alejích po 
obou stranách, zúžená, odstraněny odbočovací 
pruhy. V místě návaznosti na nádražní budovu 
je zvýšený přechod pro chodce. Zaslepení ulice 
nepovažujeme za šťastný krok, proto v návrhu 
pracujeme tak, aby bylo možné komunikaci  
připojit k městské třídě. Dočasně do slepé části 

umístěno parkování.
Přednádražnímu zpevněnému prostoru by 
prospělo otevření dlouhého nádražního 

parteru.

Do ulice Kojetínská z důvodu přímé návaznosti 
na komunikaci „průpich„ není zasahováno. 
Doporučujeme ale po dobudování obchvatu 
prověřit skutečnou dopravní zátěž a zúžit 
komunikaci a ulevit domům, na které 

nešikovně navazuje.

Ulice Škodova s parkováním podél obousměrné 
komunikace přechází změnou výšky do 
prostoru pěší zóny náměstíček. Tudy probíhá 
v jedné výškové úrovni s okolní zpevněnou 
plochou. Komunikace dopravně navazuje na 
charakterově podobnou ulici křižující „průpich„

Pěší zóna s přístupem pro zásobování, osvětlení 
zavěšeno mezi domy

průchody bloky, pasážezásobovací vjezd
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Abstrakt 
Navrhujeme město zelené a  ekologické 
s  minimálním průnikem dopravy.  Místo pro 
práci, oddych, kulturu a sport, čtvrť jako otevřený 
veřejný prostor. Kvalita prostoru a architektury, 
jejich vzájemná návaznost, posiluje pozici čtvrti 
v rámci města do budoucnosti. Implementujeme 
opatření na  zvýšení bezpečnosti území, 
na  snížení dopadu dopravy na  území, 
na  udržitelnost a  adaptační řešení na  změnu 
klimatu. Návrhem je flexibilní urbanizmus 
s  pravoúhlým komunikačním rastrem 
(čtverce 50 x 50 m), kde zástavba po  obvodu 
slouží jako městotvorná bariéra oddělující 
centrální část veřejného prostoru od  rušné 
komunikace. Každé pole rastru- čtverce má 
přidělený jedinečný program: náměstí, kultura, 
sportoviště, louka... volitelné. Rastr neomezuje, 
ale postupným přidáváním polí (čtverců) nabízí 
možnost rozšiřování této zóny až po vlakovou 
stanici. Vytváří tak základ do  budoucnosti pro 
pěší „zelený“ přechod obyvatel a  návštěvníků 
Přerova k  centru města. Návrh nové zóny 
je protiváhou k  historickému  centru města 
a zároveň je úvahou do budoucnosti k způsobu 
jejich pěšího propojení.  

Zelený Přerov (Přerovské pole)
Nová čtvrť jako park, louka a město zároveň. Je 
to velké sportoviště, prostor pro práci, kulturu, 
anebo dětské hřiště. Urbanizmus jako čtverco-
vá síť, rozšířitelná po vlakovou stanici.

Cíl
Navrhujeme město, které je zelené a ekologické. 
Novou čtvrť pro lidi s minimálním průnikem do-
pravy. Nová zóna Přerova je založená na prag-
matickém urbánním principu garantujícím kon-
takt s přírodou, se sítí chodníků a s optimálním 
využitím veřejných prostor. Nenavrhujeme 
úplnou zástavbu; spíše otevřený městotvorný 
veřejný prostor. Naším cílem je vytvoření nové 
živorodé čtvrti se smíšenými aktivitami a pro-

gramem vedoucím k  přitáhnutí různorodých 
věkových a  sociálních vrstev obyvatel a  ná-
vštěvníků města. Uvažujeme o  řešeních, které 
vedou ke snížení dopadu dopravy na území, kla-
dou důraz na udržitelnost a na adaptační řešení 
na změnu klimatu. Návrh do budoucnosti otvírá 
úvahu k  reurbanizaci a  rozšiřování nové zóny 
směrem k vlakové stanici s hledáním způsobu 
její implementace.  

Urbanizmus čtvercových polí
Navrhujeme flexibilní urbanizmus založený 
na čtvercovém rastru, který vychází z orientace 
původní průmyslové zóny a který je definovaný 
pěšími komunikacemi. Rastr dělí zónu do čtver-
ců-polí (jako odkaz na Brownfield). Slouží jako 
pevný rámec pro postupné urbanizování jeho 
částí s různými aktivitami a programovými cen-
try. Novou zástavbu situujeme podél obou stran 
komunikace průpichu. Navrhujeme zde umístit 
objekty městské knihovny, budovu magistrátu 
s věží nabízející výhled na novou zónu, kulturní 
a administrativní objekty. V našem návrhu, jako 
možnost, specifikujeme dva objekty «Fabrik“ 
jejichž typologie odkazuje na původní průmys-
lové objekty. Navrhujeme zde prostory pro kon-
certy, výstavy, co-workingové a komunitní cen-
tra. Na opačné straně průpichu (v jihovýchodní 
části) navrhujeme budovu s kancelářskými pro-
story a sportovní halu (event. parkovací dům). 
Zástavbou vytváříme optickou a protihlukovou 
městotvornou bariéru a  oddělujeme tak cen-
trální část území od  rušné cestní komunika-
ce. Těžištěm celé zóny je veřejný prostor- vel-
ké náměstí oddělené navrhovanou zástavbou 
od průpichu. Je to pravidelný čtverec s rozměry 
100 x 100 m. Ten je pěšími komunikacemi dále 
rozdělen na čtyři menší rozměrově shodné pole. 
Každému poli (náměstí) přiřazujeme jedineč-
ný program- 1/ městské náměstí, 2/ kultura, 
3/  sport a  4/ oddych. cílem je nakomponovat 
programy tak, aby vytvořily nové anebo rozšířily 
již existující městské aktivity a obyvatele města 

návrh č. 3
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průpichu a není součástí centrální zóny. Je situ-
ován mezi pivovarem, navrhovaným objektem 
s  kancelářskými prostory a  sportovní halou.  
Jeho polohou nedochází k rušení okolí hlukem. 

Doprava
celou zónu navrhujeme jako zelenou s prioritou 
pěších a cyklistů. Parkovací stání je ponechané 
v malém rozsahu na ulici Škodova a za sportovní 
halou pro potřeby provozu. Parkování navrhuje-
me umístit do  podzemních garáží situovaných 
pod centrálním náměstím, anebo jako vícepod-
lažní parkovací dům místo sportovní haly (popř. 
jako sportovní hala s  parkováním v  podzemí). 
Navrhované vedlejší cestní komunikace jsou ře-
šené jako neprůjezdné a sloužící pouze pro zá-
sobování. Navrhovanou cestní komunikaci spo-
jující Havlíčkovou ul. s  průpichem navrhujeme 
využít jako průjezd, resp. jako jednosměrný vjezd 
do  parkovacího domu. odbočení na  křižovatce 
z průpichu navrhujeme řešit jako vjezd do pod-
zemních garáží pod centrálním náměstím. 

Zeleň
Navrhujeme město, kde zeleň definuje charakter 
nové čtvrtě a sjednocuje zástavbu s aktivitami. 
Tento model má podpořit obyvatele zde nejen 
pracovat, ale i  trávit volný čas, sportovat, přijít 
sem za kulturou, na koncerty a výstavy. centrál-
ní zóna je uklidněná a oddělená od komunikace 

průpichu stromořadím a  navrhovanou zástav-
bou. Plocha na  ulici Škodova je revitalizovaná 
jako park. Jednotlivé náměstí jsou po  obvodu 
definované stromořadím, resp. pavilonem se 
zelenou střechou. Střechy navrhovaných ob-
jektů řešíme jako zelené, částečně pochůzné 
a s využitím managementu srážkové vody. 

Povrchy
Povrchy nové zóny navrhujeme s  ohledem 
na zmírnění dopadu změny klimatu. Navrhuje-
me propustné povrchy se sníženým přehřívá-
ním. Náměstí okolo staveb navrhujeme jako vo-
du-propustný beton s nařezávaným povrchem. 
Povrchy polí- náměstí navrhujeme jako přírodní 
povrch (mlát), sportovní povrch (beton, ePDM) 
a trávnatý povrch. 

Uliční čára a výška zástavby
1/ Hranici zástavby navrhujeme u  objektu 
knihovny a magistrátu na 16,5 m od komunika-
ce průpichu, pro objekty Fabrik 10,5 m; na opač-
né- jihovýchodní straně od  průpichu 15 m.  
2/ Výšku zástavby navrhujeme v severozápadní 
části 15 m, s výjimkou věže magistrátu s výš-
kou 25 m. Na opačné straně průpichu navrhuje-
me uliční čáru 16 m od komunikace.

návrh č. 3
Autor  
Mgr. art. Ján Kohút

tak přilákaly. Urbanizmus založený na jednodu-
chém principu přidávání polí (čtverců 50 x 50 m) 
nabízí městu Přerov úvahu o možném postup-
ném rozšiřování území směrem k vlakové stani-
ci a vytvoření nové zelené pěší zóny. 

Jednotlivé náměstí a  jejich programy 
1/ Náměstí oddych. Zelené náměs-
tí se stromořadím po  obvodu. Je to lou-
ka, kopce a  dětské hřiště v  návaznos-
ti na  navrhovaný objekt městské knihovny. 
2/ Hlavní náměstí. Je tvořené po obvodu ote-
vřenou, překrytou ochozí (pavilonem) čtverco-
vého půdorysu s  městským náměstím, zelení 
a  fontánou uvnitř. Fontána je v  zimě využitel-
ná jako kluziště. Pavilón po obvodu slouží zá-
roveň jako kryté městské tržiště. Toto ná-
městí je v  přímém kontaktu s  navrhovaným 

objektem magistrátu s  věží a  s  «fabrikou» 
(1) komunitního a  co-workingového centra.  
3/ Náměstí kultury. otevřené náměstí se 
stromořadím po  obvodu. Je v  přímém kon-
taktu s  navrhovaným objektem Fabriky (2- 
tzv. «Kulturfabrik»), koncertních a  výstavních 
prostor. Nachází se zde otočné hlediště pro 
open-air divadelní představení, prostor pro 
umělecké a  sochařské instalace, přednášky, 
performance, stoly pro stolní hry a setkávání se.  
4/ Sportovní náměstí. Nachází se zde hřiště 
pro házenou/minifotbal, volejbalové a streetba-
llové hřiště. V zimě je možné transformovat hři-
ště na kluziště. Po obvodu navrhujeme betono-
vou in-line bruslařskou dráhu. Toto náměstí je 
situované v návaznosti na park u Škodovy ulice. 
5/ Skatepark. Nachází se na  opačné straně 
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Návrh splňuje přísná kritéria kvality obytné-
ho prostředí a  veřejných prostor. Tři etapy 
realizace v cílovém stavu vymezují zástav-
bu v  ploše celého řešeného území. Funk-
ce jednotlivých objektů, měřítko zástavby 
a kvalita veřejných prostor dotváří struktu-
ru města ve  strategické poloze v  blízkosti 
vlakového a  autobusového nádraží. Pěší 
trasy prochází řešeným územím směrem 
do  historického a  administrativního centra 
města. Souvislá bariérová uliční fronta po-
dél komunikace Průpich a  v  ulici Husova/
Kojetínská eliminují hlukovou zátěž a  vy-
mezují vnitroblok-kvalitní veřejný prostor se 
zelení, mobiliářem, vodními prvky, obchod-
ními partery a  zónami pro pěší. Do  vnit-
robloku jsou situovány objekty s převažující 
obytnou funkcí doplněnou objekty Městské 
haly, Městské knihovny a sociálního bydle-
ní. Charakter „Obytných ulic“, řešení dopra-
vy v klidu a dopravní obsluha jsou navrženy 
s cílem minimalizovat negativní vliv dopravy 
na  veřejné prostory. Hromadná garáž díky 
své poloze plní funkci „Park and ride“

Navržené řešení splňuje přísná kritéria kva-
lity obytného prostředí a veřejných prostor. 
Občanská vybavenost města je doplně-
na o  možnost kulturních, společenských, 
sportovních aktivit a  sociální bydlení. Tři 
etapy postupné realizace v  cílovém stavu 
vymezují zástavbu v  ploše celého řešené-
ho území. Funkce jednotlivých objektů, mě-
řítko zástavby a  kvalita veřejných prostor 
dotváří strukturu města o  plnohodnotnou 
městskou zástavbu ve  strategické poloze 
v blízkosti zastávek meziměstské hromad-
né dopravy. Koncept návrhu klade důraz 
na pěší propojení vlakového a autobusové-
ho nádraží s historickým a administrativním 
centrem města, začlenění nové zástavby 
do struktury města, návrh dopravního sché-
matu s „Průpichem“ a eliminaci negativních 

vlivů dopravní zátěže na navrženou zástav-
bu. Dvě hlavní pěší trasy prochází řeše-
ným územím ve formě pěších zón, parterů 
obchodních prostor a  veřejných prostran-
ství, které se vzájemně prolínají s  komu-
nikacemi ve  formě „obytné ulice“. Veřejné 
prostranství s  rastrem vzrostlých stromů 
v okolí veřejných budov, liniová zeleň podél 
ulic, zelená bariéra podél komunikace Prů-
pich, parkové úpravy v sousedství bytových 
domů, mobiliář pro pasivní a aktivní odpo-
činek a vodní prvky jsou součástí koncep-
tu veřejných prostor. Jednotné materiálové 
řešení ploch „obytné ulice“ ovlivňuje este-
tickou úroveň ulic. Urbanismus je založen 
na stanovení pěších tras a respektování po-
lohy tranzitní komunikace Průpich. Souvislá 
uliční fronta bariérového typu podél komu-
nikace Průpich a  nárožní uliční fronta ulic 
Husova/Kojetínská eliminují negativní hlu-
kovou zátěž a  vymezují prostor vnitroblo-
ku, tj.  kvalitní městské prostředí a  veřejný 
prostor. Do vnitrobloku jsou situovány ob-
jekty s převažující obytnou funkcí doplněné 
o veřejné objekty Městské knihovny, Měst-
ské haly a  doplňkovou funkci bydlení pro 
seniory a  domu s  pečovatelskou službou. 
Městská hala (max. počet diváků 1  300, 
max. velikost haly 25x40 m) je multifunkční 
prostor pro pořádání kulturních, společen-
ských a sportovních akcí. K tomu je přizpů-
sobeno vybavení haly scénickou technikou, 
mobilními tribunami, kvalitou akustiky atd. 
Plocha haly je na  úrovni –  4,0 m. Hlavní 
vstup je z  „piazzetty“ mezi halou a  nárož-
ním objektem. Veškeré zázemí pro návštěv-
níky je situováno do suterénu, který spojuje 
halu a nárožní objekt v  jeden provozní ce-
lek. Do nárožního objektu je umístěn foyer 
hlavního vstupu, restaurace, galerie umění, 
prostory pro různé městské akce a provoz-
ní administrativu. Šestipodlažním nárožním 
objektem uliční fronta v exponovaném místě 
křižovatky graduje, je symbolem haly a ce-

návrh č. 4
Autoři 
Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.NEOCENěNé SOUTěžNí NáVrHy
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návrh č. 4
Autoři 
Rudiš-Rudiš architekti s.r.o.

lého komplexu. Městská knihovna je objekt 
se třemi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Objekt ve  tvaru „L“ svírá amfite-
átr (max.500 diváků), který zpestřuje veřej-
né prostory o další možnosti využití. Objekt 
s byty pro seniory a dům s pečovatelskou 
službou je možné variantně nahradit byto-
vými objekty. Oba objekty je možné nahra-
dit bytovými objekty. Obytný bariérový typ 
objektu má veškeré hlavní obytné prostory 
orientované do vnitrobloku. Vhodné dispo-
zice, kvalita zasklení a např. rekuperace jsou 
z hygienického pohledu dostatečná opatře-
ní proti intenzitě hluku 60–65 dB. Charakter 
„obytné ulice“ a  řešení dopravy v klidu je 
ve vnitrobloku navržen s cílem minimalizo-
vat negativní vliv dopravy na  veřejné pro-

story, aby byla zajištěna dopravní obsluha 
všech objektů a splněn požadavek na počet 
parkovacích stání. Hromadná garáž díky 
své poloze plní funkci „Park and ride“. Volný 
pohyb cyklistů umožňuje charakter obytné 
ulice a cyklistická trasa od nádraží směrem 
do centra města v pásu zeleně podél komu-
nikace Průpich.

NEOCENěNé SOUTěžNí NáVrHy
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Abstrakt
Návrh predikuje vznik nové, pestré čtvrti kolem 
technicistního řešení „průpichu“. Navržená lo-
kalita nemá být monokulturou obytných bloků 
nebo solitérních budov osazených uprostřed 
zeleně, ale směsicí těchto přístupů obohacenou 
o  ponechání původní vrstvy některých zacho-
valých, převážně industriálních objektů, které 
by se po  rekonverzi mohly stát katalyzátorem 
nového života, a přitom zachovávat historickou 
stopu a paměť místa.

Návrh je možné etapizovat, nové objekty stavět 
až ve chvíli, kdy po nich bude poptávka a profil 
„průpichu“ přizpůsobit budoucímu poklesu do-
pravy po dostavbě D1 a všeobecně očekávané-
mu úbytku osobních automobilů v  příštích 20 
letech.

Návrh klade nové vrstvy do stávajícího kontextu 
způsobem, jakým se města stavěla odjakživa 
a jaký jim přináší architektonickou kvalitu i udr-
žitelnost přenášející paměť místa z  minulosti 
do budoucnosti.

Urbánní uspořádání
Řešené území je součástí vnitřního města. Jeho 
nejvýznamnější lokalitou je historické centrum, 
které dosahuje nejvyšších architektonicko-ur-
banistických kvalit. Druhou část tvoří modernis-
tické město, jehož těžiště je v okolí kina Hvězda 
a obchodní galerie. Třetí část by mohla vznik-
nout transformací průmyslových areálů podél 
železniční trati a transformací řešeného areálu.

Zeleň – idea
Vnitřní město vymezuje Bečva, která jej ze se-
verní strany uzavírá, ale zároveň má výrazný 
sportovně-rekreační potenciál. Je žádoucí vy-
tvořit „zelené“ propojení vnitřním městem, které 
posílí vztah jednotlivých částí k  nábřeží. Proto 
snaha o vytvoření zeleného ohniska.

Palimpsest
Návrh nepočítá s úplnou asanací, ale s postup-
ným dotvářením. Řešené území má výrazný 
genius loci a  ten je žádoucí rozvíjet posilovat. 
Zachovat ty historické vrstvy, které nejsou 
morálně/fyzicky znehodnocené a  doplňovat 
nové vrstvy které podpoří další rozvoj území.  
Původní objekty mají zároveň možnost „na-
startovat“ rozvoj oblasti prostřednictvím re-
konverze na  společensko-kulturně-komunitní 
funkce. Principem ponechávání a  vrstvení ne-
dojde ke  vzniku architektonické monokultury, 
ale „zdravého“ města.

Řád
Řešené území je dnes nečitelně uspořádané. Ná-
vrh vychází z původní mřížkové struktury a jeho 
dodržení nové struktury pomůže vzniku srozu-
mitelného uspořádání území a zároveň díky „ne-
dokonalostem“ původní zástavby vznikne zají-
mavé napětí podtržené principem vrstvení.

Vymezení struktury zástavby
Hlavním regulačním nástrojem je užití uličních 
a stavebních čar, které definují zastavitelné plo-
chy a  výšku budov. Tato minimální regulace 
zajišťuje pestrou skladbu. Navržené objemové 
schéma a funkce budov považujeme za nejlep-
ší možné. Vlivem různých dalších vstupů v kon-
krétních případech může dojít ke korekci, která 
ale bude podřízena celkovému principu.

Vymezení míry soukromí
V rámci řešeného území se objevuje hned ně-
kolik různých typologií, které zajišťují i pestrou 
sociální skladbu, která předejde vzniku mono-
funkčních ghett. S  tím souvisí i  vznik prostorů 
s  různou mírou soukromí podle funkce budov, 
u níž se nacházejí. 

návrh č. 5
Autoři  
Ing. arch. Pavel Řihák,  
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
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„průpichu“. U  nově vzniklých budov je pláno-
váno podzemní parkování, případně parkování 
ve vnitroblocích se zelenou střechou. V případě 
dostaveb je nutné parkování vybudovat v rámci 
řešeného pozemku.

Uspořádání etapizace
V rámci první etapy se počítá s konverzí stávají-
cích objektů. Druhá etapa předpokládá doplnění 
existujících bloků, třetí etapa vznik nové blokové 
struktury. Nové symbolické objekty: bod (věž), 
linie (bariérová deska s byty) a plocha (kostka 
radnice) náleží čtvrté etapě. Pátá etapa je pod-
míněna nárůstem poptávky po bydlení v této lo-
kalitě. Etapy je možné flexibilně slučovat.

Detail a materialita
Návrh usiluje o  vznik kultivovaného veřejného 
prostoru, kde nebude docházet k  separování 
jednotlivých částí, ale jejich bezpečnému pro-
pojování a navazování. Cílem není funkční čle-
nění (doprava, cyklisté, chodci) ale koexistence. 
Dominantou (i  materiálovou) území je prostor 
louky a náměstí.

návrh č. 5
Autoři  
Ing. arch. Pavel Řihák,  
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.

Ohniska veřejného prostoru
Z  širších vztahů vyplývá požadavek na  vytvo-
ření nového těžiště tohoto industriálního území 
v podobě louky ve vnitřní části a náměstí u „prů-
pichu“. Dalšími důležitými prostory jsou měst-
ský bulvár s přednádražním prostorem, nová pi-
vovarská zahrada a pivovarské náměstí a jejich 
vtažení do systému města v omezeném režimu 
(brány do areálu atp.). 

Funkční ohniska
Některé nové funkce je možné situovat do stá-
vajících budov, a nastartovat tak rozvoj lokality. 
Je možné takto lokalizovat například knihovnu 
nebo halu (sport i  kultura). V  dalších objek-
tech je možný vznik kulturně-kreativních funkcí 
(HUB, dílny, ateliéry, …)

Uspořádání uliční sítě
Návrh počítá se hierarchizací ulic. Nejvýznam-
nější je pochopitelně nově vzniklý „průpich“ 
a dále ulice Kojetínská a Komenského. V řeše-
ném území se nachází různé hierarchizované 
uliční prostory.

Uspořádání zeleně
Z  uspořádání vnitřního města vychází potře-
ba vzniku zelené plochy, která dotvoří zelenou 
kostru. Návrh mj. počítá se zachováním stáva-
jící divočiny u „průpichu“ jako fragmentu stáva-
jící zeleně.

Uspořádání parkování
Parkování je řešeno v rámci veřejného prostoru 
co možná v nejmenší míře. Po zklidnění a od-
klonění dopravy na dálnici je možné předpoklá-
dat vznik podélných parkovacích míst v profilu 

NEOCENěNé SOUTěžNí NáVrHy
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Abstrakt
Soutěžní návrh záměrně nedodržuje zadávací 
podmínky. Plánovaný průpich by měl vytvořit 
hlavní dopravní páteř města ve směru sever – 
jih.

Trasa průpichu navržená zadavatelem soutě-
že odvádí dopravu nevhodně k autobusovému 
nádraží, dále do zúženého prostoru mezi hyper-
marketem a železnicí ČD, nakonec ji problema-
ticky napojuje na současnou výpadovku smě-
rem na  jih. Takto navržený průpich zablokuje 
dopravu ve městě a není předpokladem budou-
cího rozvoje řešeného území a  celého města 
v horizontu 21. Století.

Zástavba, kterou soutěžní návrh doporučuje 
k  demolici je morálně zastaralá. Dopravní ob-
sužnost této zástavby je nedostatečná – pro-
blém zásobování a  parkování. Nesplňuje pod-
mínky pro bezbariérové přístupy do jednotlivých 
objektů, jejich současné využití jako občanská 
vybavenost je z těchto hledisek nevyhovující. 

Nová trasa průpichu odvádí dopravu mimo ře-
šené území, snižuje jeho dopravní zatížení a je 
předpokladem harmonického rozvoje tohoto 
území a celého města.

Průvodní zpráva
Město Přerov nemá vyřešen severo-jižní prů-
jezd, tedy ze směru Olomouc, Hranice na Brno, 
Kroměříž. Na  řešené území  je nutno se dívat 
z perspektivy celého města. V současnosti ve-
dou městem dvě průjezdové trasy (směr sever-
-jih) a obě jsou problémové. 

První trasa vede ulicí Komenského (bod A v Pro-
blémové mapě) - Třídou 17. listopadu - Brat-
ří Hovůrkových – 9. května – ulicí Durychova 
a  pak teprve končí na  jižní výpadovce – ulice 
Generála Štefánika (bod B). Tato trasa měří při-
bližně 2,6 km a prochází a zatěžuje celé město. 

Druhá trasa vede ulicí Kojetínskou – Husovou – 

Tovární, kde se napojuje na jižní výpadovku (uli-
ce Generála Štefánika – bod B). Tato trasa měří 
přibližně 1,4 km a  její hlavním nedostatkem je 
spousta světelných křižovatek a celková smě-
rová komplikovanost trasy. 

My navrhujeme vytvořit přímou spojnici mezi 
ulicí Velké Novosady (bod A) a  jižní výpadov-
kou – ulice Gen. Štefánika (bod B). Město svým 
urbanismem toto řešení dovoluje (viz. Problé-
mová mapa). Záměr, který je schválen v Územ-
ním plánu – v  řešeném území, neřeší spoustu 
současných dopravních problémů. Navrhovaná 
trasa by obešla křižovatku Kojetínská-Husova 
(bod C) a dále by snížila provoz kolem Hlavního 
vlakového nádraží (bod D, E). Ostatní problémy 
v území ale zůstávají: vysoký provoz kolem Au-
tobusového nádraží, nemožnost odbočit z ulice 
Denisova do ulice Tovární, zůstává také směro-
vá komplikovanost trasy – tedy horší průjezd 
vozidel. 

Naše navržená průjezdná trasa měří přibližně 
1,1 km, zahrnuje tři nové, dvou-pruhové, kruho-
vé křižovatky a výrazně snižuje dopravní zátěž 
ve městě, neboť zrychluje průjezd celým měs-
tem. První kruhovou křižovatku navrhujeme 
na křížení ulic Komenského – Velké Novosady 
– Kojetínská (bod A), druhou kruhovou křižovat-
ku umisťujeme do osy Čechovi ulice a konečně 
třetí kruhovou křižovatku umisťujeme do  kří-
žení ulic Generála Štefánika (jižní výpadovka) 
– Tovární – Durychova (bod B na Problémové 
mapě).

V nově otevřeném prostoru navrhujeme umís-
tit Magistrát města, veřejnou Knihovnu a byto-
vé domy. Magistrát jsme situovali do  samého 
centra řešeného území – tvoří samostatný blok. 
Městskou Knihovnu jsme situovali do  jiho-vý-
chodní části – naproti Magistrátu. Knihovna 
využívá dva stávající objekty firmy JUTA a.s., 
které mohou být citlivě renovovány a stát se tak 
určitým pamětníkem – minulé doby – a ucho-
vat tak „Genius loci“. Bytové domy jsme navrhli  

návrh č. 1
Autor 
Ing. arch. Jiří VrbíkNáVrHy VyŘAZENé Z HODNOCENí
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ulice Komenského

ulice H
avlíčkova

ulic
e Č

ec
ho

va

ulice Kramářova

ulice Husova

ul
ice

 Š
ko

do
va

ulice
 Kojetín

ská

VelkéNovosady

OLOMOUC / HRANICE

KR
O

M
ĚŘ

ÍŽ / ZLÍN
náměstí

Fr. Rasche

ulice Denisova

Kramářova

BU
S

BU
S

BUS

BUS

AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ

MAGISTRÁT

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

PIVOVAR

N
APO

JEN
O

 N
A

ulici G
EN

. ŠTEFÁN
IKA

KOMUNIKACE / CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ BUDOVY

NOVÉ BUDOVY

VEŘEJNÁ ZELEŇ

SOUKROMÉ ZAHRADY

VODNÍ PLOCHY

PARKOVIŠTĚ

OSY KOMUNIKACÍ

DEMOLICE

P

P 63

P 66

P 82

P 120
P 160

P 120

ŠKOLA

ŘEZ A

ŘEZ C

ŘE
Z 

B

BYTOVÉ DOMY
BYTOVÉ D

OMY

POHLED SEVERNÍ

OBRYS STŘECHYOBRYS ZPEVNĚNÉ PLOCHY

18,0 14,0 4,8 23,2

MAGISTRÁT

KNIHOVNA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
 ZAČLENĚN DO KNIHOVNY

KOMUNIKACEBUS BUS

3,0 1,0 5,0 7,0 5,0 1,0 3,0PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

KOMUNIKACEPARKING PARKING

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

BYTOVÝ DŮM MAGISTRÁT

3,0 1,0 5,0 7,0 5,0 1,0 4,0 4,0PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

KOMUNIKACEPARKING PARKING

BYTOVÝ DŮM

STÁVAJÍCÍ
DŮM

1

ŘEZ A - PROSTOR MEZI MAGISTRÁTEM A KNIHOVNOU - M 1:250

ŘEZ B - BYTOVÝ DŮM - STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA  M 1:250

ŘEZ C - BYTOVÝ DŮM - MAGISTRÁT M 1:250

M 1:1000

M 1:5000

návrh č. 1
Autor 
Ing. arch. Jiří Vrbík

jako polootevřené bloky, kopírující uliční síť. Pod 
Magistrátem i pod Bytovými domy jsme umís-
tili podzemní parkoviště. Ulici Kojetínskou jsme 
napřímili – nově navržené Bytové domy tak 
mají přiměřený odstup od  silnice. Cesta mezi 
kruhovými křižovatkami by měla být lemována 
vzrostlými stromy – po obou stranách a dále by 
měla být odhlučněna terénním valem, tak aby 
byla zachována akustická pohoda v nových bu-
dovách. Návrh předpokládá demolici morálně 
zastaralé a dnešním požadavkům nevyhovující 
zástavby mezi ulicemi Čechova a  Kramářova 
(bod G na Problémové mapě).
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Abstrakt
Mezi centrem a nádražím leží svébytná buňka 
s industriální minulostí, která je dnes špuntem. 
Cílem práce je začlenit buňku do  současného 
Přerova.

Základní myšlenkou je vytvoření variabilního já-
dra. Chceme, aby byla buňka nadále v městské 
struktuře čitelná, abychom poznali, kdy jsme 
uvnitř a  kdy vně. Posilujeme hodnoty v  území 
a  eliminujeme negativní momenty. Pracujeme 
citlivě a kontextuálně.

Vzniklá struktura nevytváří nic netradičního. 
Navazujeme na přerovské bloky. Vytváříme al-
ternativní spojení centra a nádraží. Vzniká nové 
kulturní náměstí, kterému dominují hodnotné 
stromy i  industriální stavby. Historickou vrstvu 
doplňuje bydlení, občanská vybavenost i admi-
nistrativa. Jádro buňky je fragmentem minulos-
ti i budoucnosti Přerova.

Navrhujeme vlastní ohleduplné vedení trasy 
průpichu, které adekvátně využívá hodnoty úze-
mí. Variabilní jádro umožňuje vést silnici v pů-
vodní trase. Trasování tedy respektujeme, ale 
nedoporučujeme.

Kontext
Průpich je špuntem mezi centrem a  nádražím. 
Vznikl postupnou transformací slévárny Heinik 
a stal se specifickou buňkou v organismu města.

Pro realizaci průpichu předpokládáme zklidnění 
dopravy v ulicích Komenského a Čechova, hlav-
ních trasách mezi centrem a  nádražím, a  tím 
získání potenciálu k zatraktivnění. Ulice Komen-
ského se stane městskou třídou, na kterou jsou 
navěšené důležité městské instituce.

Buňka
Navrhujeme buňku jako čitelný prvek v městské 
struktuře. Chceme, aby bylo poznat, kdy jsme vně 
buňky, kdy do ní vstupujeme a kdy už jsme uvnitř. 

Definujeme tři základní charaktery území – já-
dro, obal a vstupy. Jádro jako prázdný variabilní 
prostor, obal jako hmotu kolem jádra a vstupy, 
jako body kontaktu s okolím

Jádro
Jádro je fragmentem minulosti i  budoucnosti 
Přerova. Obsahuje stopy minulé chlouby města 
a  je novým kulturně-kreativní zázemím města. 
Variabilita jádra je odpovědí na nejasnou budouc-
nost města i  dopravního řešení. Vědomí reálné 
rychlosti rozvoje města a pochybnosti o stávající 
podobě trasy průpichu nás vedou k nabídce alter-
nativní trasy při nastavení struktury jádra tak, aby 
zároveň umožňovalo vést průpich v původní tra-
se. Navrhovaná trasa vyjadřuje ambici vytvoření 
městské třídy, ne pouze technické stavby. Traso-
vání tedy respektujeme, ale nedoporučujeme.

Náměstí
Jádro má dvě poloviny – pravá je náměs-
tím a  levá variabilní plochou. Náměstí je ži-
veno historickými i  novými budovami uvnitř 
i  v  okolí, ve  kterých se míchají nové kulturní 
a společenské instituce (galerie, knihovna, hu-
dební klub, škola) i  pracovní prostory (dílny, 
ateliéry, kanceláře, hub, výzkumné centrum).  
Kulturní charakter náměstí je reakcí na upadají-
cí význam průmyslu, který je připisován vzrůs-
tajícím významem terciální sféry (vzdělávání, 
výzkum, věda), kultury a zábavy.

Park
Na náměstí navazuje lineární park podél pivovar-
ské zdi. Především slouží k pohybu chodců z ná-
draží do centra přes pivovarský dvůr. Jeho cha-
rakter určují především stávající vzrostlé stromy. 
Park je orientován na  jihozápadní stranu a vy-
užívá prosvětlení v odpoledních hodinách a te-
rénní modulace. Park sousedí s městskou ko-
munikací, u které se předpokládá se zklidněním 
po dobudování obchvatu města.

návrh č. 8
Autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák 
Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Luboš 
Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka
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rozvoj rozvoj

Základní členění charakterů veřejného prostranství 

a znázornění možných prostupů — propojení skrze jednotlivé 

bloky, tvořící obal jádra. 

průchody

kultura a vzdělání

budoucí regulace

FUNKCE

ROZVOJ ÚZEMÍ

FUNKČNÍ 
ROZLOŽENÍ 

DOPRAVA

průpich

zpevněná prostranství

občanská vybavenost

redukce průpichu

silnice II. třídy

zelená prostranství

úřady a kanceláře

areál pivovaru

místní silnice

pěší zóna

Zvýraznění dominant v území, jednotlivých funkčních využití 

objektů a hierarchizace dopravních komunikací.

Schéma budoucího vývoje popisuje možné kapacity v území, 

naznačuje úpravu (charakter a trajektorie) čtyřproudové 

komunikace na městskou ulici a naznačuje možný budoucí 

rozvoj areálu pivovaru a další možné prostupy do území. 

Součástí je i bližší rozvaha nad množstvím kapacit.

KAPACITY

Nástavba původních objektů a dotvoření vnitřní struktury: ~ 11 350 m2 

Plocha pivovaru: 17 500 + 16 500 m2

+ další navržené kapacity mimo řešené území (viz schéma)

6 500 m2

8 100 m2

3 800 m2

620 m2

16 500 m2

17 500 m2

hodnotná struktura 
areálu pivovaru

možné 
transformační 
území

PROSTRANSTVÍ 
A PROSTUPNOST

FUNKCE A DOPRAVA

REGULACE 
A BUDOUCÍ NAPOJENÍ

MINIMÁLNÍ / DOČASNÉ  VYUŽITÍ
Industriální park a dočasná kavárna

Pohled do jádra — nové kulturně - kreativní lokality Přerova

Nadhledová situace

Útulná ulička mezi bytovými domy s výhledem do dvoru mateřské školky

Pohled skrze vstup do jádra a na novou pivovarskou bránu

I II IIISTŘEDNÍ VARIANTA VYUŽITÍ
Kulturní zázemí a nová knihovna

INTENZIVNÍ VYUŽITÍ JÁDRA
Bydlení, administrativa, knihovna
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11,5 %
OBČ. VYBAVENOST

22,1 %
SKLAD / VÝROBA

49,4 %
BYDLENÍ

- 10 000 m2

DEMOLICE

16,9 %
ADMIN / OBCHOD

+24,5
31,1 K

24,9 %
31,1 K m2

22,1
28 K

+3,6
4,6 K

+10,7
13,6 K

6,2
7,9 K

7,9
10 K

Území kolem průpichu02
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Území kolem průpichu02

návrh č. 8
Autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák 
Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Luboš 
Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka

Variabilní plocha
Levá část jádra umožňuje širokou škálu využi-
tí. Od zachování původních objektů, jejich torz 
a stop, po vyplnění prostoru zástavbou a  také 
vše mezi tím. V dočasné variantě počítáme s in-
dustriálním parkem, které je oživený kulturní in-
stitucí, kavárnou, dětským hřištěm nebo skate-
parkem. Je to plocha s  vlastním programem. 
Můžou tu startovat balony, konat se poutě, cir-
kusy nebo festivaly.

Obal
Jádro je obaleno hmotou domů. Jsou to 
obytné bloky, skrz které procházejí prostu-
py. Uvnitř bloků jsou soukromé vnitrobloky, 
které slouží jako zázemí obyvatelům. Struk-
tura ulic navazuje na  typické bloky v  šir-
ším centru. Spletitost a  nepřímé navazo-
vání ulic je jednou z  charakteristik Přerova. 

Stejně jako u jádra i obal je variabilní. Hrany blo-
ků jsou definované, ale jak bude zástavba uvnitř 
nich vysoká a intenzivní záleží na budoucím vý-
voji města a poptávce.

Vstupy
Místa, kde je obal proražen nazýváme vstupy. 
Jsou hlavním spojením do  jádra i  z něj. Místa 
vstupů jsou definována průpichem nové komu-
nikace, která vnáší do bloku život. Hlavní vstupy 
jsou doplnění do  druhotnou prostupnost, kte-
rá má zprostředkovat především pohyb mezi 
nádražím a  centrem. Nejvýznamější z  nich je 
propojení skrze pivovarský dvůr – nově na-
vrženou plochu, která je přes den průchodná 
a zároveň může příležitostně sloužit jako místo 
pro konání pivovarských slavností i jiných akcí. 
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Abstrakt
Soutěžní návrh prokazuje možnost vzniku plno-
hodnotné městské části v neprostupném bloku 
současného brownfieldu. Navržené řešení re-
aguje na plán výstavby dopravní tepny a počítá 
s její přeměnou na živoucí bulvár pařížského typu 
s vybaveností a živým parterem. I složité hluko-
vé poměry umožňují vznik lapidárního a důvěrně 
známého systému veřejných prostranství a jeho 
napojení na  celoměstskou strukturu za  pomo-
ci průchodů. Nová část města vymezuje uli-
ce, náměstí a  parky – člověku důvěrně známé 
a po staletí prověřované prvky veřejného prosto-
ru. Na východní straně je bulvár doplněn o budo-
vy celoměstského významu – městskou halou, 
parkovacím domem a hotelem. Návrh tak využí-
vá výjimečné polohy území v blízkosti vlakového 
a autobusového nádraží, kapacitní dopravní ko-
munikace a centra města. Na západní straně se 
nachází obytná struktura chráněná bariérovými 
domy před hlukem z dopravy. Obytná čtvrť je lo-
kálním centrem se službami a hierarchizovaným 
veřejným prostorem vymezeným prostupnými 
bloky s předzahrádkami. Objem budov navazuje 
na zástavbu v okolí.

Urbanistické řešení  
– Město v bloku
Urbanistický návrh nabízí možnost vzniku pl-
nohodnotné části města v neprostupném bloku 
v okolí pivovaru Zubr. Návrh umožňuje přetvo-
ření navržené dopravní tepny na živoucí bulvár 
města s  vybaveností a  živým parterem. Nová 
část města je tvořena lapidární strukturou vy-
mezující ulice, náměstí a  parky – člověku dů-
věrně známé a  po  staletí prověřované funkční 
veřejné prostory.

Na východní straně je bulvár doplněn o budo-
vy celoměstského významu – městskou halu, 
parkovací dům a hotel. Návrh tak využívá vhod-
né polohy území v blízkosti nádraží a kapacity 
dopravní komunikace. Parkovací dům na  vytí-

žené silnici slouží potřebám celého města a po-
skytuje i kapacity k pokrytí potřeb návštěvníků 
haly a hotelu. Dvojici domů doplňuje hotel s re-
staurací. Partery domů navazujících na  bulvár 
jsou vybaveny službami, aby byl podtržen jeho 
městský charakter.

Na západní straně se nachází obytná struktura 
chráněná bariérovými domy před hlukem  do-
pravy. Je tvořena lokálním centrem se službami 
zaměřenými na místní obyvatele a hierarchizo-
vaným veřejným prostorem vymezeným ote-
vřenými bloky. Velikost prostoru a objem budov 
se řídí zástavbou v okolí.

Průpich – městská třída,  
ne dálnice
Město nelze protnout utilitární dopravní tepnou 
bez jeho poškození. Návrh počítá s  dopravní 
stavbou, která je součástí městského veřejné-
ho prostoru. Doprovodné budovy jsou chráněny 
proti hluku z okolí, na ulici navazuje živý parter 
s širokými chodníky a alejemi stromů. Navržené 
řešení prokazuje, že kapacitní ulice „průpichu“ 
může tvořit plnohodnotný městský bulvár paříž-
ského typu. Bulvár umožňuje v okolí třídy situo-
vat služby náročné na dopravní obsluhu a využít 
tak nově budovanou silnici ve prospěch města.

Komplexní řešení ochrany  
před hlukem
Ochrana území před hlukem automobilové do-
pravy bude zajištěna komplexním systémem 
protihlukových opatření. Důležitou roli hrají ur-
banistické a  architektonické možnosti a  výběr 
funkční náplně a vybavenosti. Na západní stra-
ně území jsou navrženy bariérové domy s byty 
situovanými jižním a západním směrem. V ex-
ponovaném místě zatáčky se nachází admini-
strativní objekt s  dvojitou skleněnou fasádou. 
Za skleněnou stěnou se nachází klidné zelené 
dvory poskytující místo k odpočinku i neformál-
nímu jednání.

návrh č. 9
Autor 
Ing. arch. Michal ŠourekNáVrHy VyŘAZENé Z HODNOCENí
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turou a funkční náplní. I složité hlukové poměry 
umožňují vznik lapidární a důvěrně známé zá-
stavby a její napojení na celoměstskou struktu-
ru za pomoci průchodů.

SCHÉMA HLUKUSCHÉMA DOPRAVY SCHÉMA VYBAVENOSTI

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

BYTOVÉ DOMY

HOTEL

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

ADMINISTRATIVA

VYBAVENOST V PARTERU

ZDROJ HLUKU

BARIÉROVÝ DŮM

SKLENĚNÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY

ÚZEMÍ KOLEM   PRŮPICHU

HLAVNÍ DOPRAVNÍ SPOJENÍ

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

OBYTNÉ ULICE

návrh č. 9
Autor 
Ing. arch. Michal Šourek

Pěší a cyklisté – prostupnost 
území
Pěší a cyklistická spojení byla navržena s důra-
zem na volný a plynulý pohyb osob v návaznosti 
na urbanistické souvislosti města. Prostupnost 
území je zajištěna řadou průchodů v  domech 
a protihlukové stěně. Vytvořeno bylo nové pěší 
propojení bulváru s  centrem města pomocí 
průchodu ve stávajícím bloku a struktury veřej-
ných prostranství. Návrh též umožňuje průchod 
sportovních fanoušků k nádraží. Obytná struk-
tura je prostupná systémem obytných ulic a ve-
řejnými částmi vnitrobloků.

Doprava a obsluha
Automobilová doprava v území je silně hierar-
chizována. Územím prochází sběrná komuni-
kace typu B (Průpich); v obytné části se nachá-
zí ulice typu C s  alejemi, lokální napojení jsou 
tvořeny obytnými ulicemi typu D. K  parkování 
obyvatel budou vybudovány sdružené podzem-
ní garáže, pro potřeby návštěvníků slouží parko-
vací místa v ulicích či parkovací dům. V centru 
struktury se nachází zklidněné náměstí s  po-
jízdným chodníkem.

Závěr
Navržené řešení prokazuje, že v rámci vnitroblo-
ku zatíženého vysokou mírou dopravy může 
vzniknout plnohodnotná struktura s  převahou 
rezidenční funkce doplněná o  celoměstskou 
vybavenost využívající výhod vzniklých doprav-
ních kapacit. Ochrana před hlukem může být ře-
šena urbanistickým řešením s vhodnou struk-

MLATOVÝ POVRCH

POCHOZÍ PLOCHY

CYKLOTRASA

POJÍZDNÉ PLOCHY

VEŘEJNÁ ZELEŇ

SOUKROMÁ ZELEŇ

VODNÍ PLOCHY

NáVrHy VyŘAZENé Z HODNOCENí
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5. VýSTAVA

VÝSTAVA
URBANISTICKÝCH
ŘEŠENÍ úzEmÍ  
kolEm průpichu

Zajímá vás podoba  
soutěžních návrhů?

Navštivte ve dnech
11. 1. – 7. 2. 2018
Výstavní síň Pasáž,  
Kratochvílova 14, Přerov.

Vernisáž se bude konat  
11. 1. 2018 od 17 hodin.

Otevírací doba: pondělí – pátek, od 9 do 17 hodin

Telefon: 581 587 778, www.kis-prerov.cz
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