
Pořadové číslo: 7.6

Zastupitelstvo města Přerova

Přerov 4.4.2011

Předkladatel: Mgr. Zdeněk Schenk, koalice Společně pro Přerov,

Zpracovatel: Ing. arch. Jan Horký

Název materiálu:

Ideové architektonicko-urbanistické soutěže v Přerově

Návrh na usnesení:

1. Záměr na vyhlášení soutěže – optimální využití objektu “Chemoprojekt“ a jeho 
okolí.

a) Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje záměr vyhlásit otevřenou 
anonymní  ideovou  architektonicko-urbanistickou  soutěž  za  účelem  nalezení 
optimálního využití budovy Trávník č.p. 1117, Přerov, tzv. Chemoprojekt, a jeho 
nejbližšího okolí. Území k řešení touto studií bude zahrnovat parcely číslo 2883/1, 
2883/91, 2294/2, 2294/6, 2294/7 vše v k.ú. Přerov a budovy ve vlastnictví města 
Přerova na nich se nacházející.  Řešené území je vymezeno v grafické příloze 1 
k tomuto  usnesení  s  tím,  že řešené  území  bude přesně specifikováno  v návrhu 
soutěžních podmínek.

b) Zastupitelstvo města Přerova zároveň ukládá Radě města vypracovat do 1. června 
2011 ve spolupráci s Českou komorou architektů zadání a soutěžní podmínky pro 
vyhlášení této ideové soutěže a materiál k vyhlášení soutěže přeložit k projednání 
zastupitelstvu obce.

2. Záměr na vyhlášen ideové architektonicko-urbanistické soutěže na nalezení 
budoucí podoby rozvoje území kolem tzv. „průpichu“

a) Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje záměr vyhlásit otevřenou 
anonymní  ideovou  architektonicko-urbanistickou  soutěž  za  účelem  nalezení 
městotvorného řešení bloků kolem tzv. „průpichu,“ jenž je vymezen vzdálenější 
stranou  ulic  Komenského,  Havlíčkova,  Čechova,  Nádražní,  Tovární,  Husova  a 
Kojetínská tak, jak je vymezeno v grafické příloze 2 k tomuto usnesení s tím, že 
řešené území bude přesně specifikováno v návrhu soutěžních podmínek.

b) Zastupitelstvo města Přerova zároveň ukládá Radě města vypracovat do 10. září  
2011 ve spolupráci s Českou komorou architektů zadání a soutěžní podmínky pro 
vyhlášení této ideové soutěže a materiál k vyhlášení soutěže přeložit k projednání 
zastupitelstvu obce.

Předkladatelé požadují zařazení této předlohy na program jednání do kapitoly „Rozvojové záležitosti“ a 
navrhují o bodech 1 a 2 usnesení hlasovat samostatně.



Důvodová zpráva:

Obecně k projednávanému materiálu

Architektonická soutěž obecně

Jedním  ze  všeobecně  rozšířených  způsobů,  jak  získat  skutečně  hodnotný  návrh,  je 
architektonická soutěž. Jedná se o ověřený model, historické záznamy svědčí o soutěžích již 
několik století, systematicky je pak architektonické soutěžení rozvíjeno a zdokonalováno již 
více než 160 let. Mimo jiné i Česká komora architektů považuje architektonickou soutěž za 
nejtransparentnější,  a  zároveň  nejúčinnější  a  nejúčelnější  způsob výběru  vhodného řešení, 
protože je veřejně kontrolovatelná. Architektonická soutěž je otevřená  všem  autorizovaným 
architektům a sejde se v ní tudíž větší množství návrhů požadované stavby.

Účelem soutěže je vybrat na základě porovnání všech získaných řešení ten nejvhodnější 
návrh.  Zároveň soutěž přináší  názor  kvalifikované odborné poroty,  která  se skládá  jak ze 
zástupců investora (resp. města), tak z nezávislých odborníků.

Příklady ideových soutěží z jiných měst ČR

„Římské náměstí“ v Brně (2010)

Předmětem  soutěže  bylo  zpracování  urbanisticko-architektonického  návrhu  na 
revitalizaci  „Římského  náměstí“  v  Brně,  jeho  prostorového  a  funkčního  uspořádání 
zahrnujícího úpravy veřejného prostoru, včetně názoru na propojení s širšími městskými 
souvislostmi, zapojení stávajících objektů, případně umístění novostaveb.

Cílem soutěže bylo nalézt nejvhodnější scénář využití v průběhu celého roku, včetně 
rozmístění městského mobiliáře, návrhu zeleně a dopravní regulace.

Celkem 92 odevzdaných návrhů.

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 (2010)

Předmětem soutěže byla transformace území na obytnou čtvrť Prahy 6. Návrhy měly 
respektovat  charakter  návazných  území  řešené  lokality.  Cílem bylo  získat  návrh  na 
zástavbu obytné čtvrti s úplnou vybaveností (MŠ, ZŠ, obchody, služby a další nebytové 
prostory  pro  vznik  zaměstnaneckých  míst  -  vše  v  intencích  příslušných  vyhlášek). 
Prioritou  bylo  získat  názor  na  zástavbu  plnohodnotné  obytné  čtvrti  se  základní 
vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury.

Celkem 51 odevzdaných návrhů

Řešení prostoru „Světovar“ v Plzni (2010)

Zpracování  urbanisticko-architektonického  návrhu  revitalizace  území  „Světovar“  - 
prostor areálu bývalého pivovaru.

Celkem 20 odevzdaných návrhů

Návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě (2010)

Předmětem  soutěže  bylo  zpracování  návrhu  prostorového  a  funkčního  uspořádání 
řešeného  území  Černá  louka  v  Ostravě  zahrnujícího  umístění  jednotlivých  staveb  a 
úprav nezastavěného veřejného prostoru včetně názoru na kontaktní území a koncepci 
jeho propojení s širšími městskými souvislostmi. Požadován byl scénář rozvoje území a 
úvaha o časové posloupnosti stavebních zásahů.

Celkem 66 odevzdaných návrhů



Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích (2010)

Zpracování architektonického návrhu na revitalizaci Tyršova náměstí v Hostomicích a 
konverze  stávajících  objektů  pošty  a  hasičské  zbrojnice  pro  plnění  nových  funkcí 
městské haly, poštovního úřadu a doplňkových funkcí občanské vybavenosti.

Celkem 32 odevzdaných návrhů

Ideový návrh - územní plán Hradce Králové 

Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanistického návrhu nového územního 
plánu statutárního města Hradce Králové.

Celkem 19 odevzdaných návrhů.

Výše  uvedené  příklady  ukazují,  že  otevřené  soutěže  mají  vysokou  přidanou  hodnotu  pro 
jejich pořadatele, který je konfrontován s množstvím ideí, které nemohou přirozeně z jediného 
subjektu vzejít.

Legislativní rámec

Pořízení  návrhu  stavby  (přestavby,  využití  aj.)  formou  architektonické  soutěže  je 
v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách  č. 137/2006 Sb (soutěž o návrh dle  § 102 až 
§ 109).  Zpravidla  pak  na  základě  takto  získaného  návrhu  zadavatel  zadá  vybranému 
účastníkovi  veřejnou  zakázku  na  služby,  pro  jejíž  zadání  použije  jednacího  řízení  bez 
uveřejnění. V případě veřejné soutěže o návrh a následné výzvy k jednání v jednacím řízení 
bez uveřejnění se jedná v podstatě o dvě samostatná zadávací  řízení,  kdy pouze realizace 
veřejné soutěže o návrh je důvodem pro další postup v jednacím řízení bez uveřejnění. Cílem 
soutěže o návrh je nalezení určitého návrhu (projektu, plánu aj.), cílem následného řízení bez 
uveřejnění je uzavření konkrétní smlouvy o dílo.

Tato  část  zákona  se  vztahuje  na  zadavatele,  pokud  předpokládaná  hodnota  soutěže 
o návrh odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému pro případ nadlimitních veřejných 
zakázek na služby (§12 odst. 2). Veřejný zadavatel  může takto postupovat i  tehdy,  pokud 
předpokládaná hodnota soutěže o návrh tohoto finančního limitu nedosáhne.

Zákon o veřejných zakázkách se v popisu soutěže  o návrh omezuje pouze  na  míru 
nezbytně nutnou. Proces celé soutěže o návrh se musí odvíjet od konkrétněji definovaných 
pravidel  soutěže  upravených  v  mezinárodních  podmínkách,  jejichž  obsahové  náležitosti 
vyplývají  jednak  z  mezinárodně  uznávaných  pravidel,  jednak  ze  Soutěžního  řádu  České 
komory architektů.

Ekonomické hledisko soutěže

Z ekonomického hlediska je uspořádání soutěže jednorázovou nákladovou položkou. 
Ale při zvážení dlouhodobého horizontu je správnou startovací investicí,  která v budoucnu 
(např. s novým využitím dotčené budovy) přinese nejen úspory ve smyslu anulování ztrát, ale 
naopak tvorby zisku!  S ohledem na  předpoklad  zkvalitnění  životního  prostředí  vymezené 
lokality  invenčním způsobem nelze  posuzovat  vhodnost  uspořádání  ideové  soutěže  jen  a 
pouze na základě ekonomických ukazatelů.

Finanční  prostředky,  které  je nutno vynaložit  bezprostředně v souvislosti  s  konáním 
řádně vyhlášené soutěže, nejsou omezeny jen na ceny, odměny a náhrady, byť činí z celkové 
částky na soutěž vynaložených prostředků jejich rozhodující  část.  Vedle těchto finančních 
prostředků  musí  být  vyhlašovatel  soutěže  připraven  i  na  vynaložení  dalších  prostředků 



s konáním soutěže bezprostředně spojených (příprava  soutěže,  uspořádání  výstavy návrhů, 
odměny porotcům aj.).

Za  přiměřenou částku  pro ceny a  odměny se dle  České  komory architektů  obvykle 
považuje  taková  výše  souhrnu  cen  a  odměn,  která  pro  ideovou  soutěž  činí  1%  z  výše 
předpokládaných investičních nákladů.

K bodu 1. návrhu usnesení – ideová soutěž Chemoprojekt

Současný stav objektu a jeho využití

Dotčený  objekt  „Chemoprojektu“  nebyl  od  doby nabytí  Statutárním městem Přerov 
využíván ani z 50%  (viz graf).  Přitom je k dispozici  více než 2300 m2 ploch k pronájmu 
v budově a více než 2700 m2 ploch v jeho areálu.

Graf 2 zobrazuje poměr mezi příjmy z pronájmu celého areálu a náklady (provozními i 
investičními) od 1.3.2008.

Dosud nebyla  zpracována  žádná studie  na vhodné využití  objektu  a  ani  jeho okolí, 
nejsou předkládány návrhy na jeho efektivní využití či vize existence v majetku Statutárního 
města Přerova vůbec. (Vše dle informací Odboru majetku.)

Navrhujeme  proto,  aby  byla  uspořádána  otevření  anonymní  ideová  architektonicko-
urbanistická soutěž, která by ukázala směry možného budoucího využití.

Graf 1: Obsazenost objektu "Chemoprojekt" po jednotlivých pololetích
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Graf 2: Poměr nákladů a příjmů v areálu "Chemoprojekt"
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Zdůvodnění vymezení území

Předběžně vymezené území zahrnuje nejenom samotnou budovu, ale i širší okolí (viz 
příloha 1). Důvodem záměru na stanovení takto širokého je poskytnout dostatečný prostor pro 
různá  využití  objektu  a  s  tím spojených  či  vyvolaných  potřeb,  především parkování.  Při 
zadání soutěže (ideové tím spíše) nelze předjímat její výsledky, a proto je vhodné zbytečně 
předem neomezovat možná řešení.

K bodu 2. návrhu usnesení – ideová soutěž v okolí tzv. „průpichu“

Stručná historie, současný stav a blízká budoucnost

Dnes je vymezené území vnímáno veskrze negativně nejen přerovskou veřejností, ale i 
návštěvníky města a netvoří přívětivý obraz Přerova. V průběhu historického vývoje nedošlo 
v Přerově k vytvoření tzv. Nádražní třídy spojující železniční stanici s městem a městský blok 
se někdy ve 20. letech 20. století neprostupně uzavřel. Ještě ve 30. letech se pokouší známý 
architekt Bohuslav Fuchs realizovat alespoň pasáž, která by usnadnila pěší přístup k nádraží, 
leč marně. Nepoměrnou velikost bloku vůči měřítku města ilustruje obrázek:

Současná velikost řešeného bloku je násobně
větší než kdekoli jinde ve městě, čítá přibližně 12,2 ha

Doposud zůstává  městský  blok,  z  velké  části  vyplněn  průmyslovou  výrobou či  tzv. 
brownfields  (termín  označující  opuštěná území  s  rozpadajícími se budovami,  nevyužívané 
dopravní  stavby  a  nefunkční  průmyslové  zóny),  uzavřen,  což  však  změní  připravovaná 
dopravní  stavba  silnice  I/55,  tzv.  „průpich.“  Ten  bude  pravděpodobně  realizován  jako 
čtyřproudá, směrově převážně dělená komunikace v šíři od 15 do 18 m.

Nutnost celkové vize - příležitost

Po  dokončení  dálnice  D1,  která  převezme  významný  podíl  tranzitní  podíl  dopravy 
ze silnice  I/55,  se  otevírá  jedinečná  historická  příležitost  vytvořit  z  této  lokality  kvalitní 
městskou čtvrť. S ohledem na možnost dlouhodobého čerpání finančních prostředků z více 
zdrojů  je  však  nutné  mít  konkrétní  celkovou  vizi,  jak  má  tato  nová  čtvrť  vypadat. 
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Smysluplným  rozvojem  lokality  dojde  k  odstranění  tzv.  negativních  externalit,  majících 
záporný ekonomický efekt i na objekty objekty přímo v území neobsažené.

Tato  jedinečná  příležitost  je  objevuje  téměř  po  sto  letech  a  je  nutné  ji  využít 
ke konkretizaci budoucnosti velké a důležité části města Přerova. Územní plán sice poskytuje 
rámcovou  představu  o  funkční  náplni  lokality,  ovšem pro  konkrétní  představu  na  úrovni 
objektů je jeho měřítko nedostačující.

V tomto směru nebyla dosud zahájena veřejná ani odborná diskuze, a přitom je nejvyšší 
čas začít přemýšlet, jakým způsobem zde hledat příležitosti pro kvalitně směřované investice. 
Ideová soutěž je ideální platformou veřejné diskuze.

Současný návrh územního plánu počítá se smíšenou obytnou zástavbou

Zdůvodnění vymezení území

Řešené území vymezené dle přílohy 2 k tomuto materiálu je určeno v ohledem na jeho 
širší urbanistické souvislosti tak, aby soutěžní návrhy mohly obsáhnout pokud možnost co 
největší  plochy s možností  čerpání  prostředků IPRM. Hranice řešeného území probíhá po 
vzdálenější  straně vymezujících  ulic  z  důvodu možnosti  alternativního napojení  na okolní 
zástavbu v rámci soutěže, než jak existuje v dnešní době. Soutěžící tak budou mít volnější 
ruce, jak správně přísluší právě ideové soutěži.



Příloha 1: Vymezení řešeného území - ideová soutěž Chemoprojekt
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Příloha 2: Vymezení řešeného území
ideová soutěž v okolí tzv. „průpichu“


	Architektonická soutěž obecně
	Legislativní rámec
	Ekonomické hledisko soutěže
	Současný stav objektu a jeho využití
	Zdůvodnění vymezení území

