Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2017 vyhlášeny
Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 26. dubna představily na
Brněnském výstavišti při vyhlášení 16. ročníku prestižní soutěže Stavba Jihomoravského
kraje 2017. Odborná porota určila vítěze v celkem v 6 kategoriích.
Mezi vítězné stavby patří například polyfunkční domy na ulici Bratislavská v Brně a R PLACEO
v Rosicích u Brna, Technologické centrum VF Černá hora nebo rekonstrukce budovy AK DENT
v Miroslavi. 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 34
přihlášenými stavebními díly podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické
hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností. Porota také ocenila
studentské práce v rámci soutěže O nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti
stavitelství, která je organizována ve spolupráci s Fakultou architektury a Fakultou stavební
VUT v Brně.
1) Stavby občanské vybavenosti
Porotci vybrali jako vítěze HOTEL GRID v areálu Automotodromu Brno, který zaujal především
kvalitou zpracováním a použitými materiály. Zajímavostí je také rekordně krátká doba výstavby –
stavba vznikla za 270 kalendářních dní na zelené louce, vč. veškerého vybavení.
2) Bytové stavby
Tady porota využila práva udělit 2 první místa bez rozdílu pořadí. První místa získaly polyfunkční
domy na ulici Bratislavská v Brně a R PLACEO v Rosicích u Brna. Budova na ul. Bratislavská je 8.
patrová, dobře navržená a zpracovaná, reagující na okolní činžovní domy v historizujícím stylu.
Projekt R PLACEO tvoří 3 samostatné bytové domy, které vkusně a nenápadně doplnili historického
náměstí města Rosice a staly se jedním z jeho dominant.
3) Průmyslové a technologické stavby
Vítězný objekt technologického centra společnosti VF, a.s. v Černé Hoře zaujal porotu především
svým účelem – budou se zde vyrábět, zkoušet a kompletovat výrobky pro oblast radiační ochrany a
kontroly.
4) Dopravní a inženýrské stavby
Mezi dopravními stavbami tentokrát nejlépe umístila „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“ která
zahrnovala celkem na 28 provozních souborů a 54 stavebních objektů, vč. několika mostů.

5) Rekonstrukce staveb a objektů
Jako nejpovedenější rekonstrukci vyhodnotili porotci budovu AK DENT v Miroslavi. Jedná se o velmi
zdařilou konverzi původního administrativního objektu zaniklé Fruty Brno na moderní polyfunkční
objekt, poskytující zejména stomatologicko-zdravotnické služby. Porota ocenila především kvalitu
zpracování i použitých materiálů a zejména nadčasovost celého projektu.
6) Vodohospodářské a ekologické stavby
V této kategorii zvítězila stavba „Vodojemy Palackého vrch“. Jedná o rekonstrukci významného
vodovodního uzlu po město Brno. Oceněno bylo technické provedení stavby a také složitost celého
díla, kdy během výstavby nesmělo dojít k přerušení zásobování města Brna pitnou vodou.
7) Stavby mimo území Jihomoravského kraje
V této kategorii byly tentokrát čtyři přihlášené projekty. Je určena pro subjekty z Jihomoravského
kraje, které staví mimo jeho území. V této kategorii se pořadí nestanovuje, čestná uznání tedy získaly
tyto projekty: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci, Oprava a rekonstrukce zámecké
sýpky v Jirnech, silnice první třídy č. 66 BREZNO – obchvat, I. ETAPA a ASPIRA BUSINESS CENTRE,
Praha.
Zvláštní cenu vyhlašovatele soutěže, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji získala
Vinařská stodola ve Valticích. Cenu časopisu Stavebnictví, mediálního partnera soutěže, obdržela
obnova Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána v Bzenci. Poslední a také již tradiční cenou byla cena
hejtmana Jihomoravského kraje. Tu získala přístavba ZŠ Tyršova v Židlochovicích.

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 2017 – seznam oceněných staveb

1. KATEGORIE: STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
1. místo

HOTEL GRID „Automotodrom Brno – novostavba hotelu“

2. místo

Kongresové centrum hotelu Spa resort Lednice

3. místo

Volnočasový sportovně – rekreační areál „Sluníčka“, Brno

2. KATEGORIE – BYTOVÉ STAVBY
(v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí)
1. místo

Polyfunkční dům Bratislavská, Brno

1. místo

Bytový polyfunkční dům R PLACEO, Palackého nám. 1600 Rosice

2. místo

PONAVIA REZIDENCE

3. místo

Rodinný dům Brno – Kociánka

3. KATEGORIE – PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ STAVBY
1. místo

Nové technologické centrum VF Černá Hora

2. místo

Vinařství OBELISK, novostavba vinařství Valtice

3. místo

Novostavba školicího střediska a areálu společnosti Vít Makovský s.r.o.

4. KATEGORIE – DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
1. místo

„Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“, lokalita: Boří les – Valtice

2. místo

silnice třetí třídy č. 4203 Šakvice mosty ev. č. 4203-003 a 004, přes železniční trať

3. místo

silnice II. třídy č. 432 Kyjov – Milotice – Ratíškovice

5. KATEGORIE – REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ
1. místo

Oprava a rekonstrukce polyfunkčního objektu ul. Malinovského 345/1, Miroslav

2. místo

Změna stavby parkovacího domu Rozmarýn Brno, Kounicova ul.

3. místo

Rekonstrukce 4. NP objektu SO21 a SO22 v budově nemocnice Milosrdných bratří

6. KATEGORIE – VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
1. místo

Brno, vodojemy Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3

2. místo

Josefov – Kanalizace a Čistírna odpadních vod

3. místo

Provozní středisko VAS, a.s. Ivančice

7. KATEGORIE – STAVBY MIMO ÚZEMÍ JMK – čestná uznání
„Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci“
Oprava a rekonstrukce zámecké sýpky v Jirnech – soukromá galerie
silnice první třídy č. 66 BREZNO – obchvat, I. ETAPA
ASPIRA BUSINESS CENTRE, administrativní budova, Praha

ZVLÁŠTNÍ CENA
Vinařská stodola, Valtice

CENA ČASOPISU STAVEBNICTVÍ
Obnova Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána a rozhledna Bzenec

CENA HEJTMANA JMK
Přístavba ZŠ Tyršova v Židlochovicích

Oceněné studentské práce, přihlášené do 16. ročníku soutěže Stavba JmK 2017

Luděk Šimoník, Fakulta architektury
Dostavba objektů určených pro Fakultu architektury a Fakultu výtvarných umění VUT Brno v areálu
Údolní

Lukáš Kvasnica, Fakulta stavební
Polyfunkční dům Brno Mlýnská

Michael Pavliš, Fakulta stavební
Čerpací stanice pohonných hmot Brno

Klára Procházková, Fakulta architektury
ZASTÁVKA NA CYKLOSTEZCE. ZÁŽITKOVÉ BYDLENÍ V CENTRU VINAŘSKÉ OBCE PŘEDEVŠÍM PRO
CYKLISTY. BOŽICE

Bc. Andrea Fülöpova, Fakulta stavební
Vinařské centrum Bukovany

Více informací:
Robert Hrubeš
EXPO DATA spol. s r.o.,
tel.: 724 164 264, e-mail: hrubes@expodata.cz

