
Olomoucký kraj 
ve spolupráci s 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Českým svazem stavebních inženýrů a 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
vypisuje 

veřejnou neanonymní soutěž 
 

 

 STAVBA ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2020 
 
Cíl soutěže: 
Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a 
projektováním v Olomouckém kraji. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace 
staveb a zviditelnění kvalitních dodavatelských firem v Olomouckém kraji.  
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla - novostavby i rekonstrukce - v níže uvedených 
kategoriích, zkolaudovaná nebo uvedená do užívání dle § 119 Stavebního zákona 183/2006 
v době od 1.1.2019 do 31.12.2020. 
Stavba musí být zhotovena na území Olomouckého kraje. 
 
Kategorie staveb: 
1.Stavby určené k bydlení a rekreaci 
2.Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor 
3.Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské 
4.Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství 
5.Rekonstrukce a obnova 
 
Porota určí v každé kategorii jednu stavbu, které udělí titul „Stavba roku Olomouckého kraje 2020“ 
a dále udělí jedno až tři čestná uznání. Na návrh poroty může hejtman udělit zvláštní ocenění. 
 
Termín vyhodnocení soutěže a vyhlášení a zveřejnění výsledků je stanoven na březen 2020.  
Přihlášené práce budou formou panelů vystaveny na veletrhu STAVOTECH v Olomouci. 
 
Kritéria hodnocení: 
Porota bude hodnotit ve všech kategoriích zejména: 

•  Architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos 

•  Celkové prostorové a funkční řešení díla 

•  Začlenění stavebního díla do daného prostředí včetně širších prostorových vztahů 

•  Kvalita stavebních prací 

•  Vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita při jejich užití 

•  Délka doby realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům 

•  Spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností 

•  Vstřícné řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a další 

•  Další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na životní prostředí, úspory   
   energie a další) 
 
Formulář přihlášky a další dokumentace soutěže: 
Je přiložena nebo na sekretariátu soutěže (kontakt níže). 
 
Uzávěrka přihlášek: 
29.ledna 2021 do 16.00 hodin v sekretariátu soutěže 
 
Uzávěrka pro doručení panelů a dokumentace: 
15.února 2021 do 16.00 hodin v sekretariátu soutěže 
 
Další informace:  
Sekretariát soutěže: OMNIS Olomouc, a.s., Horní lán 10a, 779 00 Olomouc 
            Tel. 588 881 422, e-mail: nasadil@omnis.cz, mobil: 608 711 422  
 


