
 
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova 

náměstí v Lysé nad Labem  

 

 

RM usnesení č. 50 ze dne 24. 01. 2017: 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

doručené návrhy na vyhlášenou urbanisticko-architektonickou soutěž - revitalizace a případná 

dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem od 1. Sdružení XTOPIX architekti, s. r. o.,                             

a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová, zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 

4279 (A1), 2. MgA. Ondřeje Císlera, ČKA 03548 (A1), 3. Ing. arch. Jakuba Žohy, ČKA 04439 

(A1), 4. Ing. arch. Alexandra Kotačky, ČKA 00658, 5. Ing. arch. Barbory Ponešové, Ph.D., ČKA 

3600 (A1), 6. Ing. arch. Zuzany Rákosníkové, ČKA 003370 (PS), 7. AKJančina, s. r. o., Ing. arch. 

Juraj Jančina, SKA 0288 (AA), 8. Ing. arch. Martina Beránka, ČKA 03982 (A), 9. Zumr architekti,                     

s. r. o., Ing. arch. David Strach, ČKA 3372 (A1), 10. Ing. arch. Jiřího Dandy, ČKA 1490 (AO),                   

11. Nimbus Architects, s. r. o., Ing. arch. Jitka Dvorská, ČKA 02826 (architektura, zahradní                             

a krajinářská tvorba), 

 

II. s c h v a l u j e  

výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí                

v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh                              

č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; 

zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, 

ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1). 

 

III. p ř e d k l á d á   

ZM 15.02.2017 výsledky výše uvedené soutěže k projednání a rozhodnutí, zda dále rozpracovávat 

studii vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případné dostavby 

Husova náměstí v Lysé nad Labem. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města  

 

I. n e s c h v a l u j e  

rozpracovávat studii vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace                            

a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem, do doby stanovení termínu zahájení 

realizace úprav Husova náměstí. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 

Popis problému: 

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace Husova 

náměstí v Lysé nad Labem. Cílem soutěže bylo získat kvalitní urbanisticko-architektonické návrhy, 

které vytvoří z prostoru Husova náměstí reprezentativní veřejný prostor a případně definují novou 

zástavbou ve východní části. Porota posuzovala všech 11 soutěžních návrhů dle kritérií uvedených 

v soutěžních podmínkách – kvalita urbanisticko-architektonického řešení, splnění zadání, 

jedinečnost, soulad funkčnosti a investiční náročnosti. Porota rozhodla o přerozdělení cen a odměn 

v celkové výši 300 000 Kč: 1. cena: 180 000 Kč, 2. cena: neudělena, 3. cena: 80 000 Kč, odměna: 

40 000 Kč. Pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh č. 6: Sdružení XTOPIX 

architekti s.r.o.a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem 

Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), odměna 

návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1). Dle autorů vítězného návrhu by předpokládaný 

rozpočet ve výši 28, 3 mil. Kč bez DPH se jeví jako podhodnocený, nicméně lze očekávat,               

že při realizaci tohoto návrhu nebudou překročeny investorem předpokládané investiční náklady               

40 mil. Kč bez DPH. V této chvíli je potřeba ovšem rozhodnout, zda se vítězná studie bude ihned 

rozpracovávat. Částka na tento projekt je odhadnuta na cca 200 tis. Kč.  Zároveň ve věci 

doporučujeme oficiální představení vítězného návrhu na ZM 15.2.2017, kterého se nabídli zúčastnit 

autoři studie. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesením č. 197 ze dne 30.03.2016 ZM jmenovalo:  1) členy komise pro architektonickou soutěž 

na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení: Mgr. Hynek Fajmon, člen ZM Lysá 

nad Labem, Ing. Petr Eliška, člen ZM Lysá nad Labem, doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, architekt                   

a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-vé (VŠUP), Ing. arch. Petr Preininger, dopravní 

specialista, Ing. arch. Jan Líman, architekt ze Staré Boleslavi,2) náhradníky komise pro 

architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení: Mgr. Jiří 

Havelka, starosta města a člen ZM Lysá nad Labem, Ing. Petr Gregor, člen ZM Lysá nad Labem, 

Ing. Luděk Grochol, CSc., člen ZM Lysá nad Labem,              Ing. arch. Jan Ritter, urbanista města, 

3) Ing. Markéta Kohoutová - sekretář soutěže, Michaela Kloudová – přezkušovatel soutěže, Petra 

Hrubešová - přezkušovatel soutěže. 

 

Návrh řešení: 

OMI doporučuje vzít na vědomí výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace                   

a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem. Pořadí oceněných architektonických 

kanceláří: 1. místo návrh č. 6: Sdružení XTOPIX architekti s.r.o. a Ing. Martina Forejtová                

a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 

11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), odměna návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 

(A1). Dle OMI nedoporučuje rozpracovávat studii vítězného návrhu urbanisticko-architektonické 

soutěže – revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem, do doby stanovení 

termínu zahájení realizace úprav Husova náměstí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru. 

 

Vztah k rozpočtu 

Nemá vztah k rozpočtu. 

 

Příloha: 

Protokol o hodnocení návrhů. 

                                                                                     Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 


