
 

 

PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE 

Ustavující schůze soutěžní poroty 

Ustavující schůze soutěžní poroty se, v souladu s ust. § 10 odst. 1 Soutěžního řádu České komory 

architektů, konala dne 16. 9. 2019. 

Soutěžní porota (dále také jen „porota“) jednala a hlasovala v tomto složení: 

řádní členové poroty nezávislí 

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS. 
MgA. Ida Chuchlíková 

Ing. Aleš Steiner 

řádní členové poroty závislí 

Mgr. Jitka Přerovská 

Mgr. Jan Paparega 

Přítomní řádní členové a náhradníci poroty se písemně zavázali k účasti na práci poroty. Nepřítomní 

členové poroty tak učinili dodatečně. 

Proběhla volba předsedy a místopředsedy poroty – předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Petr Lešek 

a místopředsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Antonín Novák. Nepřítomní členové poroty 

vyjádřili souhlas se jmenováním předsedy a místopředsedy poroty dodatečně (písemně). 

Porota projednala a schválila soutěžní podmínky, nepřítomní členové poroty vyjádřili svůj souhlas se 

soutěžními podmínkami dodatečně (písemně); soutěžní podmínky byly všemi členy poroty schváleny 

dne 16. 9. 2019. Soutěžní podmínky byly odsouhlaseny zadavatelem soutěže dne 19. 9. 2019 a byly 

shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dne 23. 9. 2019 pod čj.  

663–2019/Fa/Ze. 

Přílohou tohoto protokolu o průběhu soutěže jsou Soutěžní podmínky jako příloha č. 1 a Zápis 

z průběhu ustavující schůze soutěžní poroty jako příloha č. 1.  

Vyhlášení soutěže 

Soutěž byla vyhlášena dne 25. 9. 2019. 

Podání žádostí o účast v soutěži 

Sekretáři soutěže bylo doručeno 12 žádostí o účast v soutěži. 

Přezkoušení žádostí o účast v soutěži 

Přezkušovatel soutěžních návrhů u všech 12 žádostí o účast v soutěži zkontroloval, zda splňují 

obsahové a formální náležitosti. 
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Zasedání soutěžní poroty k posouzení žádostí o účast v soutěži 

Posouzení žádostí o účast v soutěži podaných ve formě portfolií (dále jen „portfolia“) porotou se 

uskutečnilo dne 12. 11. 2019. 

Porota jednala a hlasovala v tomto složení: 

řádní členové poroty nezávislí 

Ing. arch. Petr Lešek 
MgA. Ida Chuchlíková 

Ing. Aleš Steiner 

řádní členové poroty závislí 

doc. Ing. arch. Antonín Novák 

Akad. arch. Petr Nesládek 

Zasedání řídil předseda poroty Ing. arch. Petr Lešek. 

Přezkušovatel soutěžních návrhů seznámil porotu s výsledkem přezkoušení portfolií. 

Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o přijetí všech 12 portfolií do dalšího 

hodnocení. 

Porota se věnovala posouzení portfolií, nejprve prošla jednotlivá portfolia, diskutovala o nich a 

následně přistoupila k jejich hodnocení dle míry naplnění kritérií uvedených v soutěžních 

podmínkách. 

Na základě hodnocení porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, doporučila zadavateli  

5 účastníků soutěže a 1 náhradníka. 

Účastníci soutěže: 

Jakub Chvojka 

Land05 & gogolák + grasse 

fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík 

Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman 

SheArchitect + Skupina UAII + Partero 

Náhradník: 

Maxim Turba – zahradní architektura 

Zápis ze zasedání soutěžní poroty k posouzení žádostí o účast v soutěži je přílohou č. 2 tohoto 

protokolu o průběhu soutěže. 

Rozhodnutí o snížení počtu účastníků soutěže a výběru účastníků soutěže 

Ve lhůtě stanovené soutěžními podmínkami zadavatel soutěže, v souladu s doporučením poroty, 

které vzešlo ze zasedání poroty k posouzení portfolií, rozhodl o snížení počtu účastníků soutěže a 
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výběru účastníků soutěže a toto své rozhodnutí písemně oznámil všem žadatelům o účast v soutěži, 

přičemž vybrané žadatele vyzval k potvrzení účasti v soutěži. 

Písemné potvrzení účastí v soutěži 

Všichni vyzvaní žadatelé zadavateli písemně potvrdili svou účast v soutěži. 

Prohlídka zájmového území a úvodní workshop 

Prohlídka zájmového území a úvodní workshop se uskutečnily dne 4. 12. 2019. 

Dotazy účastníků soutěže 

Všechny dotazy účastníků soutěže podané ve stanovené lhůtě a odpovědi na tyto dotazy byly 

zveřejněny na internetových stránkách zadavatele soutěže a jsou přílohou tohoto protokolu jako 

příloha č. 3. 

Odevzdání a převzetí soutěžních návrhů 

Sekretáři soutěže bylo doručeno 5 soutěžních návrhů. 

Přezkoušení soutěžních návrhů 

Přezkušovatel soutěžních návrhů, v souladu s ust. § 9 odst. 3. písm. c) Soutěžního řádu České komory 

architektů, ověřil, zda soutěžní návrhy splňují požadavky na obsah a formu stanovené soutěžními 

podmínkami. Závěry posouzení jsou uvedeny v Protokolu o přezkoušení soutěžních návrhů, který je 

přílohou Zápisu z průběhu hodnoticího zasedání soutěžní poroty. 

Hodnoticí zasedání soutěžní poroty 

Hodnoticí zasedání poroty se uskutečnilo dne 10. 3. 2020. 

Porota jednala a hlasovala nejprve v tomto složení: 

řádní členové poroty nezávislí 

Ing. arch. Petr Lešek 
MgA. Ida Chuchlíková 

Ing. Aleš Steiner 

řádní členové poroty závislí 

Akad. arch. Petr Nesládek 

Mgr. Jan Paparega 

a poté v tomto složení: 

řádní členové poroty nezávislí 

Ing. arch. Petr Lešek 
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MgA. Ida Chuchlíková 

Ing. Aleš Steiner 

řádní členové poroty závislí 

doc. Ing. arch. Antonín Novák 

Akad. arch. Petr Nesládek 

Členové poroty, přezkušovatel soutěžních návrhů a sekretář soutěže v souladu s ust. § 10 odst. 2 

Soutěžního řádu České komory architektů podepsali prohlášení o tom, že budou svou funkci v rámci 

soutěže vykonávat nestranně, že se přímo ani nepřímo nezúčastnili prací na předložených soutěžních 

návrzích a nezávislí členové poroty se navíc zaručili, že nejsou závislí na zadavateli soutěže. 

Přezkušovatel soutěžních návrhů seznámil porotu s výsledkem přezkoušení soutěžních návrhů a 

s výsledkem posouzení soutěžních návrhů odborným znalcem – rozpočtářem. 

Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o přijetí soutěžních návrhů č. 1, č. 2,  

č. 3, č. 4 a č. 5 do dalšího hodnocení. 

Členové poroty se individuálně seznámili se soutěžními návrhy. 

Porota vyslechla osobní prezentace soutěžních návrhů v tomto pořadí: 

soutěžní návrh č. 1 │ Jakub Chvojka 

soutěžní návrh č. 4 │ Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman 

soutěžní návrh č. 3 │ fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. arch. Petr Vorlík 

soutěžní návrh č. 2 │ Land05 & gogolák + grasse 

soutěžní návrh č. 5 │ SheArchitect + Skupina UAII + Partero 

Porota diskutovala nad jednotlivými soutěžními návrhy. 

Porota si stanovila způsob hodnocení soutěžních návrhů a způsob hlasování. 

Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o postoupení soutěžních návrhů č. 2, č. 3, 

č. 4 a č. 5 a nepostoupení soutěžního návrhu č. 1 do užšího hodnocení. 

Porota zhodnotila soutěžní návrhy, které postoupila do užšího hodnocení, podle kritérií hodnocení 

stanovených v soutěžních podmínkách.  

Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o jiném rozdělení cen oproti soutěžním 

podmínkám a udělení dvou 3. cen. 

Porota, poměrem hlasů 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, rozhodla o udělení 1. ceny ve výši 110.000 Kč 

soutěžnímu návrhu č. 4 (soutěžící: Dipl. Ing. Till Rehwaldt + Ing. arch. Patrik Hoffman). 

Porota, poměrem hlasů 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, rozhodla o udělení 2. ceny ve výši 100.000 Kč 

soutěžnímu návrhu č. 2 (soutěžící: Land05 & gogolák + grasse). 
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Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o udělení 3. ceny ve výši 60.000 Kč 

soutěžnímu návrhu č. 3 (soutěžící: autor fbcc architecture + URBAN WATER + SVIS TCE + doc. Ing. 

arch. Petr Vorlík). 

Porota, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, rozhodla o udělení 3. ceny ve výši 60.000 Kč 

soutěžnímu návrhu č. 5 (soutěžící: SheArchitect + Skupina UAII + Partero). 

Porota konstatovala, že všechny soutěžní návrhy splnily soutěžní podmínky a soutěžní zadání, a 

rozhodla, poměrem hlasů 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, o udělení skicovného ve výši 100.000 Kč každému 

soutěžnímu návrhu. 

Sekretář soutěže otevřel obálky „Autor“ u všech soutěžních návrhů. Přezkušovatel soutěžních návrhů  

zkontroloval jejich obsah a konstatoval, že obálky „Autor“ u všech soutěžních návrhů obsahují 

předepsané náležitosti. 

Zápis z průběhu hodnoticího zasedání soutěžní poroty je přílohou č. 4 tohoto protokolu o průběhu 

soutěže.  

Hodnocení soutěžních návrhů a doporučení poroty zadavateli soutěže 

Porota vypracovala písemné hodnocení všech soutěžních návrhů vč. doporučení poroty zadavateli 

soutěže k vítěznému soutěžnímu návrhu. Toto hodnocení a doporučení poroty je přílohou č. 5 tohoto 

protokolu o průběhu soutěže. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Zápis z průběhu ustavující schůze soutěžní poroty 

Příloha č. 2 Zápis ze zasedání soutěžní poroty k posouzení žádostí o účast v soutěži 

Příloha č. 3 Dotazy účastníků soutěže vč. odpovědí na dotazy 

Příloha č. 4 Zápis z průběhu hodnoticího zasedání soutěžní poroty 

Příloha č. 5 Hodnocení soutěžních návrhů vč. doporučení soutěžní poroty zadavateli soutěže 

 

V Praze dne 18. 3. 2020 

Ing. arch. Petr Lešek, předseda soutěžní poroty, v. r.      

Zapsala: Lucie Kalousová, v. r.    

Ověřila:  Ing. Karla Kupilíková, v. r.    

 


