Stavba Jihomoravského kraje za r. 2007 v kategorii „Bytové stavby“
Dne 23. dubna 2008 proběhlo na brněnském výstavišti, při příležitosti stavebního veletrhu,
vyhlášení oceněných staveb soutěže vyhlášené Jihomoravským krajem. Oceňovány byly
stavby v 6 kategoriích a to:
Stavby občanské vybavenosti
Bytové stavby
Průmyslové a technologické stavby
Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby
Rekonstrukce staveb a objektů
Ekologické stavby
Dále byly hodnoceny stavby realizované stavební firmou v JMK, mimo region kraje a také
práce studentů a doktorantů stavební fakulty VUT Brno a fakulty architektury.
U jednotlivých staveb porota, složená z odborníků ve stavebnictví a zástupců Jihomoravského
kraje, hodnotila mimo jiné hlavně plnění funkčních požadavků, celkový architektonický výraz
díla a jeho začlenění do okolí i kvalitu provedených stavebních prací, originalitu
konstrukčního řešení, anebo energetickou úspornost. Po velmi kladných ohlasech na vzhled a
řešení našeho integrovaného domu, rozhodlo zastupitelstvo obce o přihlášení objektu do této
soutěže. Staveb podobného charakteru se v našem kraji staví opravdu hodně. V koutku duše
jsme všichni doufali, že získáme alespoň „Čestné uznání“, případně třetí místo. Vyhlášení
výsledků soutěže jsme se zúčastnili spolu s místostarostou Ing. Vítězslavem Eliášem.
Výsledky soutěže nejsou známy až do jejich vyhlášení a proto v prvním okamžiku, kdy bylo
vyhlášeno třetí a pak i druhé místo v dané kategorii, zavládlo v nás mírné zklamání, že náš
pečovatelský dům nezíská žádné ocenění. O to větší radost v nás zavládla, když paní
Augustová, moderátorka vyhlašování cen zahájila první místo slovy: „Velikou radost budou
mít v Podolí, protože 1. místo získává Integrovaný dům s chráněnými byty.“ A následně
požádala přihlašovatele, Obec Podolí a případně zhotovitele stavby, aby si přišli na pódium
převzít cenu. Spolu s námi, na převzetí ceny za 1. místo v dané kategorii, přišel i ředitel firmy
Skanska CZ Ing. Ctibůrek. Z rukou hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka a děkana stavební
fakulty VUT Brno RNDr. Petra Štěpánka jsme obdrželi diplom a pamětní desku, která bude
umístěna na viditelném místě našeho Integrovaného domu s chráněnými byty.
Z tohoto ocenění máme opravdu velikou radost. Získání ceny v této soutěži, je hlavně
prestižní záležitost. Ale ta má mnohdy větší váhu, než šek na určitý finanční obnos. Děkujeme
touto cestou Ing. arch. Zdeňku Tihelkovi a jeho kolektivu, který byl zpracovatelem projektu,
za architektonické řešení stavby. Pochvalu si určitě zaslouží i subdodavatel pro zhotovitele
stavby, stavební firma 3V+H, která odvedla dobrou a poctivou práci. Nemalou zásluhu na
dobře odvedené práci má i stavební dozor investora, Ing. Eva Mollová. A právě díky těmto
lidem, se v Podolí můžeme chlubit titulem:“Stavba Jihomoravského kraje r. 2007.“
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