Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2016 vyhlášeny
Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 27. dubna
představily na Brněnském výstavišti při vyhlášení 15. ročníku prestižní
soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2016. Odborná porota určila pořadí
v celkem sedmi kategoriích.
Mezi vítězné stavby patří například Archeopark Pavlov, budova firmy PYROTEK
v Blansku či rekonstrukce Úpravny vod v brněnských Pisárkách. Cílem soutěže je
propagovat místní projektové, dodavatelské a investorské subjekty. Vyhlašuje ji Svaz
podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského
kraje.
Jedenáctičlenná porota v čele s rektorem VUT v Brně Petrem Štěpánkem vybírala
mezi 39 přihlášenými stavebními díly podle jejich funkčnosti, celkové koncepce,
architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních
předností. Rostoucí prestiž soutěže dokazuje, že do ní bylo letos přihlášených o pět
staveb více než loni.

1) Stavby občanské vybavenosti

Tato kategorie má hned dva vítěze, Archeopark v Pavlově a CEITEC – Středoevropský technologický
institut v Brně. V prvním případě porota ocenila zajímavou architekturu a citlivé zasazení do okolní
přírody. V druhém pak technické řešení stavby, použité materiály a technologie, které odpovídají
špičkovému vědeckému vybavení uvnitř.
2) Bytové stavby

Porotci vybrali rezidenční areál Campus v brněnských Bohunicích. Moderní stavba tří obytných
objektů nabídne domovy více než 350 lidem. Komplex má veškeré potřebné zázemí a dominuje mu
čtrnáctiposchoďová budova, jejíž poslední patro má tvar věže a slouží k osazení technologickými
zařízeními.
3) Průmyslové a technologické stavby

Vítězný administrativní a výrobní objekt PYROTEK v Blansku zaujal porotu svým architektonickým
výrazem. Kombinuje soudobé materiály a technologie průmyslových staveb. Konstrukce využívá
technologii ocelového skeletu s opláštěním kompletizovanými sendvičovými stěnovými panely.

4) Dopravní a inženýrské stavby

Mezi dopravními stavbami tentokrát bodovala železnice, konkrétně rekonstrukce mostu na kilometru
80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov. Stavbu tvoří 21 provozních souborů a stavebních objektů.
Nejdůležitější ale byla rekonstrukce mostu, aby zvládal vlaky s rychlostí 160 kilometrů v hodině.
Porotcům se líbilo jeho barevní provedení. Hlavní barva bílá kontrastuje se spodní, antracitově
černou částí a zvýrazňující žlutou barvou použitou na nosných táhlech.
5) Rekonstrukce staveb a objektů

Jako nejzdařilejší porotci vyhodnotili opravu památkově chráněných budov z třicátých a čtyřicátých
let Úpravny vod v Brně - Pisárkách. Nyní už neslouží vodárenským účelům, místo toho se do nich
přestěhovala administrativa včetně ředitelství Brněnských vodáren a kanalizací a zákaznické centrum.
Přívětivější podobu získalo i okolí budov.
6) Vodohospodářské a ekologické stavby

Obyvatele v Šaraticích, Zbýšově a Hostěrádkách – Rešově může těšit nejen čistější voda v tamních
tocích, ale také první místo za pro tento kanalizační projekt v příslušné kategorii. Podtlaková
kanalizace Vede splašky do vakuových stanic v obcích, odkud přes výtlačné řady putují do moderní a
výkonné čistírny odpadních vod Šaratice.
7) Stavby mimo území Jihomoravského kraje

V této kategorii byly tentokrát hned čtyři přihlášené projekty. Je určena pro subjekty
z Jihomoravského kraje, které staví mimo jeho území. Protože si projekty porotci z časových důvodů
nemohli obhlédnout, pořadí se nestanovuje. Stavebníci nicméně ukázali svůj um při rekonstrukci
opevnění zámku v Holíči na Slovensku, důmyslném zateplení Národního domu ve Žďáře nad Sázavou,
mimořádně povedenou výstavbu půdních bytů v Kamenické ulici v Praze a řešením špičkového
energetického centra v Rapotíně, které zpracovává organické druhotné suroviny biofermentací.
Zvláštní cenu poroty získala revitalizace centra Bílovic nad Svitavou. Cenu časopisu Stavebnictví,
mediálního partnera soutěže, získal parkovací dům na ulici Panenská v Brně. Letos opět oceňoval
také jihomoravský hejtman. Bohumilu Šimkovi se nejvíc líbila cyklostezka Ždánicko.

Součástí soutěže Stavba Jihomoravského kraje byla také Soutěž o nejlepší studentskou a
doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou vyhlašuje SPS v JmK, spolu s Fakultou architektury
a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. Její výsledky jsou uvedeny v příloze níže. Více
informací lze získat na www.stavbajmk.cz.

SOUTĚŽ STAVBA Jihomoravského 2016 – seznam vítězných staveb
1. KATEGORIE: STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
(v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí)
1. místo
Archeopark Pavlov, muzeum, Pavlov
1. místo
CEITEC – Středoevropský technologický institut
2. místo
Polyfunkční objekt DORN Brno
3. místo
Domov U Františka, Domov pro seniory se zvláštním režimem, Újezd u Brna
2. KATEGORIE – BYTOVÉ STAVBY
1. místo
Campus rezidenční areál stavba II – Brno, Bohunice, Netroufalky
2. místo
Bytový dům Veslařská, Brno
3. místo
Bytový dům – Brno – ulice Křivého; bytový dům; Brno-Královo pole, k. ú. Sadová, ul.
Zaječí hora 10, 10 a
3. KATEGORIE – PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ STAVBY
1. místo
Administrativní a výrobní objekt PYROTEK v Blansku
2. místo
Sídlo firmy GF Instruments, Brno – Medlánky
3. místo
Výrobní hala průmyslové a obchodní zóny RDParku (Mathonova 894/23, 613 00
Brno – Líšeň)
4. KATEGORIE – DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
1. místo
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
2. místo
III/40819 Hradiště – průtah
3. místo
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova,
Bráfova
5. KATEGORIE – REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ
1. místo
ÚV Pisárky – rekonstrukce budovy A, A1
2. místo
cena neudělena
3. místo
Oprava havarijního stavu opěrné zídky a příjezdové komunikace v Kobylí
6. KATEGORIE – VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
1. místo
Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov
2. místo
Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary
3. místo
Blansko, Klepačov – optimalizace vodovodní sítě
7. KATEGORIE – STAVBY MIMO ÚZEMÍ JMK – čestná uznání
Statické zabezpečenie stien opevnenia I. a II. etapa a rekonštrukcia JV bastiónového opevnenia –
Zámok Holíč
Realizace energetických úspor na budově divadla ve Žďáře nad Sázavou
Půdní vestavba, přístavba výtahu a úpravy bytového domu Kamenická
Ekologické zpracování organických surovin biofermentací, Rapotín

ZVLÁŠTNÍ CENA
Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou, Obecní úřad, knihovna, pošta, obřadní síň, náměstí
CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno – střed
CENA HEJTMANA JMK
Cyklostezka Ždánicko

Oceněné studentské práce, přihlášené do 15. ročníku soutěže Stavba JmK
2016
Polyfunkční dům v Brně, Jezuitská
Autor projektu: Michal Králík, semestrální projekt
Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně
Autor projektu: Bc. Filip Musálek, bakalářská práce
Viladům Masarykova čtvrť
Autor projektu: Karolina Bajgarová, ročníkový projekt
Obytná předměstí Brna
Autor projektu: David Zatloukal, ročníkový projekt
Průmyslová pekárna Herold
Autor projektu: Jakub Soška, ročníkový projekt
Studie využití vodojemu při ul. Tvrdého
Autor projektu: Filip Gladiš, ročníkový projekt
ANNAHOF
Autor projektu: Petra Buganská, diplomová práce
Lesná v kontextu času
Autor projektu: Ing. arch. Adam Gudzek, PhD, doktorská práce
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