
Vypisovatelé: 
NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY 
SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ 

Hlavní mediální partner: časopis Stavitel, ECONOMIA a.s.

vyhlašují 21. ročník veřejné neanonymní soutěže 

STAVBA ROKU 2013

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační pro-
gram, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže. 

Soutěž je vypsána pod záštitou:
Předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Primátora hlavního města Prahy 
Ministra životního prostředí ČR
Ministra pro místní rozvoj ČR 
Ministra dopravy ČR

Vyhodnocení soutěže je zařazeno do Dnů stavitelství a architektury organizova-
ných SIA ČR – Radou výstavby. 

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého 
stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací sta-
veb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. 

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, 
urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové 
budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, 
energetické i vodohospodářské stavby.

Soutěž je určena pro stavby: 
1. realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projek-

tanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena staveb-
ní díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná 
v období od června 2012 do května roku 2013. 

2. realizované mimo území České republiky s tím, že česká firma je investorem 
stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem 
materiálu či konstrukčního řešení, který se na stavbě významně podílí a pro 
které její přihlašovatel získá souhlas s přihlášením i od zahraničních partnerů.  
Stavba, která byla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do 
května roku 2013.

3. které získaly nejvyšší ocenění v jiné přehlídkové soutěži, v jejím posledním 
ročníku, před uzávěrkou této soutěže a nebyly v této soutěži již hodnoceny. 

Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel 
prokázat, že byla stavba realizována v souladu se zákonem o veřejných zakáz-
kách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.

POROTA – HODNOCENÍ SOUTĚŽE 
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná radou 
programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. 
Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a tituly a reprezentanti vypisova-
telů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění. Konečné složení poroty pro rok 2013 
bude vyhlášeno a uveřejněno v březnu 2013 na www.stavbaroku.cz.
Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle. 

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií: 
 – kvalita investičního záměru,
 – začlenění stavby do okolí,
 – architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního, 

konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyvá-
ženost,

 – inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářské-
ho konceptu, či jiných charakteristik stavby,

 – kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních ma-
teriálů,

 – hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspor-
nosti,

 – spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností,
 – další kritéria dle uvážení poroty.

Poradce poroty: porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných sta-
veb může vyžádat  odborné posudky od renomovaných odborníků.  

CENY A OCENĚNÍ 
Porota provede výběr staveb, jejich posouzení a doporučí: 
I.)
a) Tituly Stavba roku

 – na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 15 staveb 
 – na titul Stavba roku bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných, 

bez rozlišení pořadí
b) Zvláštní ceny

 – Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu urče-
nou k veřejnému účelu

 –  Cenu primátora hlavního města Prahy za stavbu s nejvýraznějším přínosem 
v rozvoji města

 –  Cenu Státního fondu životního prostředí v ČR
 –  Cenu Státního fondu rozvoje bydlení
 –  Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury
 – Cenu časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail
 – Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Centrem 

Mediální partneři:
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pasivního domu za energeticky úspornou budovu
 – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za energeticky úspor-

nou budovu  financovanou z veřejných prostředků
 – Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice za nejlepší staveb-

ně podnikatelský záměr 
 – Cena předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě za inženýrskou stavbu
 – Cena poroty 

Porota může navrhnout menší počet cen či nemusí navrhnout, zvláštních ceny či 
ceny vypisovatelů, nebudou-li v soutěži přihlášeny odpovídající stavby.
Vypisovatelé si vyhrazují právo jménem sponzorů předat některé ceny. 
c) Cenu česká stavba v zahraničí  
Česká stavba v zahraničí tvoří samostatnou kategorii soutěže. 

II.) Cena veřejnosti 
a) Cena veřejnosti Stavba roku 2013
b) Cena veřejnosti hl. m. Prahy 

 – Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s 
mediálními partnery soutěže

 – k veřejnému hlasování na internetu budou vybrány nominované stavby 

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která 
stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo 
realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje 
zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. 
Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud 
uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list a pokud přihlašovaná 
stavba nebyla v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku posuzována. 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 31. 5. 2013
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději 
do 31. 5. 2013 do 16,00 hod. na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 
32 670 Kč (27 000 Kč + 21% DPH). 
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je nutné provést plat-
bu v hotovosti. 

Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba roku jsou spojeny 
s právem používat je jako referenční, reklamní a propagační argument. 
Nominace budou vyhlášeny 5. září 2013 a budou zveřejněny 
v odborném tisku a na internetových stránkách www.stavbaroku.cz. 
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2013 se uskuteční 10. října na 7. slav-
nostním setkání Dnů stavitelství a architektury (DSA). 
Internetové hlasování o Cenu veřejnosti Stavba roku i Cenu veřejnosti hl. m. Pra-
hy soutěže proběhne na stránkách www.stavbaroku.cz od oznámení 
nominovaných staveb do slavnostního předávání cen. 

PUBLIKOVÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH, NOMINOVANÝCH 
A OCENĚNÝCH STAVEB
Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních interne-
tových stránkách a také prostřednictvím mediálních partnerů soutěže, výstav 
a podobně a v síti internet po celý následující rok. 
Součástí prezentace všech přihlášených staveb je trvalé zařazení do databáze 
staveb na www.stavbaroku.cz. Oceněným dílům bude věnována nále-
žitá publicita v časopisech Stavitel, Stavebnictví, a také prostřednictvím mediál-
ních partnerů soutěže, výstav a podobně a v síti internet po celý následující rok. 
Průběh hodnocení staveb, výsledky soutěže a prezentace oceněných staveb bu-
dou zveřejněny na internetových stránkách www.stavbaroku.cz a  bu-
dou trvale zařazeny do veřejně přístupné internetové databáze, ve které bude 
zveřejněn seznam všech přihlášených staveb, název stavby charakteristické 
foto a stručná anotace stavby. Dále budou uveřejněny informace o investorovi, 
projektantovi, autorovi a dodavateli. Všechny přihlášené soutěžní stavby budou 
zveřejněny na internetu do jednoho měsíce po uzávěrce soutěže. 

Označení jednotlivých staveb titulem Stavba roku nebo zvláštní cenou bude od-
haleno na stavbě při slavnostním ceremoniálu (se souhlasem uživatele stavby) 
– za účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, místních úřadů, in-
vestora, projektanta, hlavního dodavatele stavby a uživatele a odborných médií. 

OBSAH DOKUMENTACE 
1. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE (podklad pro vystavení faktury)
2. Řádně vyplněný KRYCÍ LIST SOUTĚŽÍCÍ STAVBY (registrace do soutěže). For-

mulář obsahuje základní údaje pro evidenci a prezentaci soutěžního návrhu.
Závazný formulář přihlášky a krycího listu soutěžící stavby naleznete v elek-
tronické podobě na www.stavbaroku.cz

3.  TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
ÚDAJE O STAVBĚ: potřebné rozšíření údajů uvedených v registraci. Přehledná 
informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, kon-
strukční a stavební řešení, lokalizaci (název, místo, stručnou charakteristiku), 
dobu výstavby (zahájení, dokončení, předání do užívání), použité technolo-
gie, materiály a výrobky, průkaz energetické náročnosti  budovy (protokol a 
grafická část), ev. další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato 
stavba k soutěži přihlašována. 
ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU STAVBY: investor, autor návrhu, projektant, dodava-
tel vč. hlavního stavbyvedoucího. Případně pak rozšiřující údaje z registrace 
upřesňující zejména úlohu zpracovatelů jednotlivých fází projektové doku-
mentace, účast subdodavatelů a podíly při realizaci formou sdružení. 
ÚDAJE O ČESKÉM PODÍLU NA ZAHRANIČNÍ REALIZACI. Pouze u zahraničních 
staveb. 

4. VÝKRESOVÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE musí obsahovat: seznam příloh, si-
tuaci (včetně širších vztahů), rozhodující půdorysy, řezy a pohledy, případně 
schéma konstrukčního řešení a řešení stavebního detailu a min. 6 ks profe-
sionálních fotografií a to z exteriéru i interiéru, příp. fotografie stavebních 
detailů, max. však 10 ks (shodné v tištěné i elektronické formě). 

Obecně je žádoucí dodání dokumentace na úrovni architektonické studie (niko-
liv projektu pro stavební či prováděcího projektu) případně doplněné o výkresy 
konstrukčního řešení a řešení stavebních detailů. 

FORMA DOKUMENTACE: 
Veškerá dokumentace se požaduje ve dvou paré. Jedno paré v tištěné podobě 
a druhé v digitální formě na CD nebo DVD (prosíme, nezapomeňte CD/DVD při 
vypalování uzavřít).
Označení elektronických souborů a příloh v seznamu tištěné dokumentace musí 
být pro obě paré shodné.
První paré: pro posouzení, práci poroty a archiv bude v tištěné formě, není 
žádoucí knihařská adjustace dokumentace. Formuláře, texty, fotografická i vý-
kresová dokumentace jsou požadovány ve formátu A4. 
Druhé paré: v digitální podobě je určeno pro přípravu výstavy, publikování 
v tisku a prezentaci stavby na internetu a e-archivu. Musí obsahovat shodnou 
dokumentaci ve formátech: 
a) přihlášku a registraci v e-formulářích
b) textovou část v textovém editoru
c) fotografie: min. A4,*.TIFF bez komprese pro PC nebo *.JPG – nejvyšší kvalita, 

rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného profilu). Fotografie ve 2 for-
mátech, nižší verze pro použití na internetové stránky (rozměr delší strany max. 
800 px, rozlišení 72 DPI - JPG, barevný režim RGB), a vyšší rozlišení pro publi-
kování (rozměr min A4, rozlišení 300 DPI- JPG nebo TIFF, barevný režim CMYK). 

d) výkresová dokumentace: samostatné soubory očíslované (pojmenované) shod-
ně s vytištěnými přílohami, *. EPS Illustrator 10.0 nebo nižší, všechna použitá 
písma musí být přibalena nebo ve vektorech (převedena do křivek), případně 
*. PDF se zachováním funkce možnosti úprav v Illustratoru nebo *.DWG formát.  

5. POUZE ZAHRANIČNÍ REALIZACE
Video prezentace stavby v trvání do 10 minut, které nahradí návštěvu poroty. 

ARCHIVACE DOKUMENTACE 
Výkresová dokumentace všech děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypiso-
vatelů s právem publicity. Bude uložena v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství.  
Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autor-
sko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.
stavbaroku.cz, v katalogu soutěže, v tisku a v elektronickém archivu Ná-
rodní knihovny České republiky případně další prezentaci oceněných staveb, a že 
podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob. 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
Václavské náměstí 31/833, 110 00 Praha 1

Mgr. Daniela Pavlíčková
tel.: 224 225 001, mobil: 725 631 874, fax: 224 233 136
e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz 
Informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz

Vypisovatelé soutěže Stavba roku 2013 si vyhrazují možnost inovace způsobů 
propagace a vyhlášení výsledků soutěže a oceněných staveb. 
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