
Urbanisticko-architektonická soutěž
Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem

Protokol o hodnocení návrhů

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

REVITALIZACE A PŘÍPADNÁ DOSTAVBA

HUSOVA NÁMĚSTÍ V LYSÉ NAD LABEM

V Lysé nad Labem 5. 11. 2016

1



Urbanisticko-architektonická soutěž
Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem

Urbanisticko-architektonická soutěž na revitalizaci a případnou dostavbu Husova náměstí v Lysé nad Labem byla
vypsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
ustanovením  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve  výstavbě,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  s
přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v souladu se Soutěžním řádem
České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů.

Termín hodnotícího zasedání poroty: 5. listopadu 2016, 8.00 – 19.00 hodin

Místo: MÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, zasedací místnost

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vyhlašovatel: Město Lysá nad Labem
se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Zpracovatel soutěžních podmínek: Ing. arch. Jan Ritter, tel.: 774 285 222, e-mail: janritter.jr@gmail.com

Sekretář soutěže: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, e-mail: info@soutez-o-navrh.cz 

Asistent sekretáře: PhDr. Markéta Pražanová, tel.: 608 322 268, e-mail: marketa.prazanova@seznam.cz 

Přezkušovatelky soutěžních návrhů: Ing. arch. Michaela Kloudová, tel.: 732 579 322, e-mail: 
misa.kloudova@seznam.cz; Ing. arch. Petra Hrubešová, tel.: 725 696 289, e-mail: hrubes.petra@gmail.com

Pověřená důvěryhodná osoba pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s 
účastníky soutěže: Jan Procházka, tel.: 608 335648; e-mail: jan.prochazka@xtra-tec.cz

2. SEZNAM ÚČASTNÍKŮ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY

Jednání poroty dne 5. 11. 2016 bylo zahájeno v 8.00 hodin a účastnili se ho členové poroty, experti, sekretář, 
asistent a přezkušovatelky.

Řádní členové poroty nezávislí 

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, předseda poroty

Ing. arch. Petr Preininger

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Řádní členové poroty závislí 

Mgr. Hynek Fajmon, zastupitel

Mgr. Petr Eliška, zastupitel

Náhradníci

Ing. arch. Jan Ritter

Ing. Petr Gregor

Experti na dopravu: 
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Ing. Karel Otava

Přezkušovatelky: 

Ing. arch. Michaela Kloudová

Ing. arch. Petra Hrubešová

Ostatní:

Ing. Markéta Kohoutová

PhDr. Markéta Pražanová

Omluveni: 

Ing. arch. Jan Líman (řádný člen poroty), Ing. Marek Mejzr (expert na dopravu), Miroslav Dubina (rozpočtář), 
Mgr. Eva Zápalková (památková péče)

3. PROHLÁŠENÍ

Členové poroty, přizvaní znalci a členové pomocných orgánů podepisovali od 8.00 h do 8.30 h písemné 
prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně a že se nepodíleli na zpracování soutěžních návrhů, ani 
neznají jejich autory (dle § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA). Zároveň nezávislí porotci podepsali prohlášení o 
nezávislosti a o splnění odborné kvalifikace.

4. SHRNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

Sekretář soutěže na začátku jednání shrnul a připomněl body schválených soutěžních podmínek. Soutěžní 
podklady a soutěžní podmínky byly zároveň v tištěné podobě připraveny pro porotce.

Předmět soutěže
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 jej  i definují  novou zástavbou ve východní  části.
Zájmem vyhlašovatele bylo zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky. 

Zadání soutěže bylo otevřené, navržený projekt však musí vyjít z dopravního řešení situace. Případné vyvolání
změn územního plánu bylo přípustné. Prostor by měl být multifunkční a bezbariérový. Zadání bylo obsaženo v
příloze P.01 „Zadání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh / Hlavní náměstí v Lysé nad Labem (Husovo
náměstí)“, která byla součástí soutěžních podmínek.

Obecné doporučené požadavky vyhlašovatele – stavební program:

- kvalitní návrh veřejného prostoru 

- hledání nových vztahů, funkcí

- vhodné řešení dopravní průjezdnosti

- vhodné řešení dopravní obslužnosti

- zvážení kapacity a možností parkování
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- vytvoření místa pro setkávání a pro odpočinek

- vhodné umístění vegetace, osvětlení, mobiliáře, vodního prvku, úprava pomníku

- respekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám místa

- respekt k ekonomickým možnostem vyhlašovatele - celkové investiční náklady na rekonstrukci náměstí by
neměly překročit 30-40 milionů Kč bez DPH

Účel soutěže
Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky
vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Na soutěž naváže jednací
řízení bez uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Výzva do JŘBU bude vyhlášena dle závěrečného doporučení hodnotící  poroty v soutěži o návrh, které bude
součástí  anonymního hodnocení soutěžních návrhů. V JŘBU bude posuzována kvalita nabídky s ohledem na
umístění  v  architektonické  soutěži  o  návrh  a  dalších  dílčích  kritérií  v  souladu  s  platným zněním zákona  o
zadávání veřejných zakázek.

Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni pouze ocenění účastníci, vyjma těch, kteří neprokáží profesní
a kvalifikační předpoklady.

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy hodnoceny, jsou následující:

- kvalita urbanisticko-architektonického řešení, jeho komplexnost, úplnost
- splnění zadání
- jedinečnost
- soulad funkčnosti a investiční náročnosti

5. ZAHÁJENÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

Hodnotící zasedání poroty vedl po celou dobu doc. Jan Šépka, který byl zvolen předsedou poroty na ustavující 
schůzi dne 12. 2. 2016. Jednání zahájil v 8.30 h, do té doby probíhalo podepisování prohlášení a seznamování 
s návrhy. 

5.1 Odevzdání soutěžních návrhů
V řádném termínu do 31. 10. 2016 - 12.00 hodin bylo doručeno na podatelnu MÚ v Lysé nad Labem celkem 11 
návrhů. Návrhy převzala 31. 10. 2016 ve 12.35 hodin čtyřčlenná komise. Komise pracovala od 12.35 do 15.00 
hodin ve složení: Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Petra Hrubešová, Jan Procházka, Ing. Miloš Dvořák. Komise 
rozbalila jednotlivé návrhy. 
Před otevřením nabídek přidělila komise všem návrhům soutěžní číslo, které se lišilo od čísla pořadového. 
Tabulka, v níž bylo označeno spojující číslo pořadové se soutěžním číslem, byla uložena u přezkušovatele. Tímto 
postupem byla zaručena anonymita posuzování, neboť návrhy se posuzují pod jiným soutěžním číslem, než bylo 
číslo pořadové.

Obálky „účastník“ budou uloženy na městském úřadu Lysá nad Labem v zapečetěné krabici. Až po ukončení 
hodnocení bude krabice otevřena. 
Všechny návrhy byly nainstalovány (rovnocenným způsobem) v zasedací místnosti MÚ v Lysé nad Labem.
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Protokol o přijetí soutěžních návrhů - viz Příloha č. 1.

5.2 Přezkoušení obsahu soutěžních návrhů

V 8.30 h seznámila Ing. Markéta Kohoutová přítomné se závěry protokolu o přijímání návrhů (viz výše) a 
průběhu přezkušování a expertním posouzení soutěžních návrhů. Všechna stanoviska vzala porota na vědomí.

Porota si připomenula důvody pro vyloučení ze soutěže podle soutěžních podmínek
Vyloučeny by měly být návrhy, které:

 nedošly v požadovaném termínu, 
 zřetelně ukazují na porušení anonymity, 
 podá účastník, který nedodá požadované kvalifikační předpoklady, 
 nebudou obsahovat požadované závazné části soutěžního návrhu dle bodu 6.1 soutěžních podmínek 

(2-3 panely s vyobrazením návrhu řešení předmětu soutěže; textovou část; obálku „Účastník soutěže o 
návrh“ s doložením kvalifikačních předpokladů; obálka s CD/DVD nosičem s digitální podobou 
soutěžního návrhu),

 v případě  dílčích  formálních  odchylek,  jimiž  není  snížena  srozumitelnost  návrhu  a  není  ohrožena
anonymita posuzování,  může porota 4/5 většinou řádných členů rozhodnout o ponechání návrhu v
soutěži. 

Přezkušovatelky soutěžních návrhů Ing. arch. Michaela Kloudová a Ing. arch. Petra Hrubešová přezkoušely ve 
dnech 31. 10. – 4. 11. 2016 všech 11 soutěžních návrhů. 
Digitální část byla dne 31. 10. 2016 v 14.30 h převzata Janem Procházkou (pověřená důvěryhodná osoba pro 
otázky technického zabezpečení anonymní digitální komunikace s účastníky soutěže o návrh), který ověřil 
anonymitu CD/DVD disků a odstranil z dat veškeré údaje označující autorství a poté je předal přezkušovatelkám. 
Přezkušovatelky obdržely 1. 11. 2016 anonymizovaná digitální data k přezkoušení. Digitální data byla předána 
expertům na dopravu (Ing. Marek Mejzr) a rozpočet (Miroslav Dubina) dne 3. 11. 2016.
Při přezkoušení byly sledovány formální náležitosti návrhů, možné porušení anonymity, rámcové posouzení 
dodržení soutěžního úkolu a uvedení těch částí návrhu, které jsou nad rámec požadavků soutěžních podmínek a 
neměly by tudíž být dle ustanovení § 10 odst. 6 písm. b) Soutěžního řádu ČKA hodnoceny porotou.
V rámci hodnotícího zasedání poroty dne 5. 11. 2016 v 8.35 h přezkušovatelky seznámily porotce se shrnutím 
přezkoušení. Zjistily několik drobných formálních odlišností mezi jednotlivými návrhy. Jelikož byly náležitosti 
soutěžního návrhu doporučené, nepovažují přezkušovatelky tyto odlišnosti za důvod k vyloučení z hodnocení. 

Závěry přezkoušení:
Návrhy č. 6 a 11 nemají žádné obsahové ani formální nedostatky, jsou v souladu se soutěžními podmínkami a 
mohou být hodnoceny porotou.
Drobné formální nedostatky byly zjištěny u následujících návrhů:

- Návrhy č. 2 a 3 – nedodržení závazného označení návrhu a jeho částí dle bodu 7.1.1 Soutěžních 
podmínek – chybí rámeček v levé části návrhu, je nečitelný nebo v něm nebylo vyplněno číslo části 
návrhu

- Návrh č. 7 – se lehce odchýlil od doporučeného číslování příloh, u textové části bylo přelepeno číslo, 
číslo příloh chybí u digitální části

- Návrh č. 1 – mírné nedodržení doporučeného rozložení panelů - typy mobiliáře a osvětlení zobrazují 
na P1, místo na panelu P2

- Návrh č. 8 – mírné nedodržení doporučeného rozložení panelů - příčný řez je na panelu 2, širší vztahy
jsou na panelu 3

- Návrh č. 10 – na P2 je výkres širších vztahů, ale není na něm nic znázorněno
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- Návrh č. 4 – neúplné odevzdání digitální části
- Návrh č. 2 – formální nedostatky textové části – zmenšeniny panelů byly odevzdány ve formátu A4, 

místo A3
- Návrh č. 5 a 9 – formální nedostatky v digitální části.
- Návrh č. 9 - mírné překročení zadavatelem doporučené částky realizace (40 mil. Kč bez DPH) tedy 40 

147 000 Kč bez DPH.

Žádné návrhy neodevzdaly části návrhů nad požadovaný rámec.

Protokol o přezkoušení soutěžních návrhů – viz Příloha 2 
Podrobnosti přezkoušení jsou uvedeny v samostatných tabulkách, které jsou součástí dokumentace soutěže a 
jsou k nahlédnutí u zadavatele. Údaje uvedené v tabulkách sloužily porotcům jako orientační podklad pro 
porovnání a diskusi nad jednotlivými návrhy.

5.3 Hlasováni o přijetí soutěžních návrhů k hodnocení
Porota vzala na vědomí Protokol o přijetí návrhů a Zprávu o výsledcích přezkoušení. Porota se shodla, že žádný z 
podaných návrhů nenaplnil důvod pro vyloučení ze soutěže. Porota akceptovala všechny soutěžní návrhy a 
hlasovala o tom, že všechny návrhy včetně těch, které vykazovaly drobná formální pochybení, budou 
posuzovány.  

Hlasování I.

Bude posuzováno všech 11 soutěžních návrhů, včetně těch, které vykazovaly mírné nedostatky uvedené ve 
Zprávě o výsledcích přezkoušení.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Závěr: Porota bude posuzovat všech 11 doručených soutěžních návrhů.

5.4. Postup hodnocení návrhů

Na začátku jednání porota prodiskutovala a navrhla následující postup:

1) Porota se před každým návrhem společně seznámí s protokolem o přezkoušení návrhů a zprávami expertů
(doprava,  rozpočet,  památková  péče),  které  se  týkají  daného  návrhu.  Seznámí  se  s  textovou  zprávou  a
prodiskutuje jednotlivá řešení a připomínky přítomných.
2) Samostudium.
3) Postup hodnocení:

 Všichni  přítomní  porotci  i  experti  a  přezkušovatelé  budou  nominovat  návrhy,  které  mají  být  dále
posuzovány. (Každý z porotců či expert může nominovat 3 návrhy, pro každý návrh může použít vždy
jen 1 nominační hlas.) Cílem je zapojit do diskuze o kvalitách návrhů i přítomné náhradníky (zastupitele
města) a experty a přezkušovatele. Formou nominace vyjadřují porotci a experti názor na jednotlivé
návrhy, nejedná se však o hlasování.

 Proběhne diskuse o návrzích, které dostaly alespoň 1 hlas. Do diskuse o postupu návrhu k  dalšímu
posuzování se mohou zapojovat i náhradníci, experti a znalci.  Náhradníci,  experti a znalci mají  hlas
poradní,  mohou  vyjadřovat  odlišný  názor.  Na  jejich  žádost  bude  jejich  odlišný  názor  zaznamenán
v protokolu.

 O dalším postupu jednotlivých návrhů hlasují jen řádní členové poroty.
4) V průběhu celého hodnocení může řádný člen poroty kdykoliv navrhnout, aby byl již vyřazený návrh znovu
posuzován. O novém posuzování musí rozhodnout porota nadpoloviční většinou.
5) Řádní členové budou diskutovat o naplnění hodnotících kritérií dle požadavků soutěže.
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6) Řádní členové poroty rozhodnou hlasováním o udělení cen a odměn.
7) Řádní členové poroty rozhodnou hlasováním o případném přerozdělení finančních částek.
8) Zpracování souhrnného a individuálního hodnocení návrhů.
9) Otevření obálek „Účastník“.

Hlasování II.
Řádní členové poroty souhlasí s navrženým postupem hodnocení návrhů.
Pro 5 Zdržel se 0 Proti 0
Závěr: Postup hodnocení návrhů byl schválen.

6. SPOLEČNÁ DISKUSE A SEZNÁMENÍ SE ZÁVĚRY PŘEZKOUŠENÍ A ZÁVĚRY POSUDKŮ EXPERTŮ
Od 8.40 h přítomní diskutovali nad jednotlivými návrhy. K jejich obsahu se vyjadřovaly přezkušovatelky, které
také četly základní informace z textových zpráv a sledovaly naplnění požadovaného stavebního programu - Ing.
arch. Hrubešová a Ing. arch. Kloudová. Rovněž byla čtena také vyjádření expertů – doprava, památková péče,
rozpočet.  K návrhům se vyjadřovali  i  další  přítomní –  diskutována byla  dlouhodobá strategie  města,  soulad
návrhů s územním plánem, vztah návrhů náměstí k nejvýznamnější budově – radnici, parkování, zeleň, řešení
komunikací,  rozhledové  podmínky  při  vyjíždění  z ulice  Poděbradova,  výška  navržených  objektů,  etapovitost
revitalizace  náměstí  a  případné  dostavby,  nutnost  dostavby,  chybějící  náklady  na  bourání  atd.  Porota  si  u
konkrétních soutěžních návrhů kladla hlavní otázky – zda je dostavba náměstí novým objektem přijatelná; jaké
funkce bude podle těchto návrhů náměstí plnit; jaké bude dopravní řešení.  Představování soutěžních návrhů
spojené s diskusí o výše položených otázkách bylo ukončeno v 10.15 h.

Doprava
Z hlediska dopravy bylo expertem (Ing. Marek Mejzr) sledováno a porotou diskutováno:
1. témata definovaná v zadání architektonické soutěže:
- zlepšení volné propustnosti celého prostoru pro pěší včetně odstranění současných bariér
- zklidnění automobilové dopravy
- sdílení celého prostoru všemi účastníky provozu (pěší, cyklisté, motoristé)
- bezpečný a plynulý průjezd na jízdním kole
- rozmístění prvků pro odstavení kol
- zajištění krátkodobých stání pro zásobování a zákazníky obchodů
- návrh parkovacích stání v okolních lokalitách při zásadní redukci parkovacích stání na náměstí
2. odstranění problematických a kolizních míst:
- řešení kolizní křižovatky v SV části (špatné rozhledové podmínky při vjezdu z ul. Poděbradova)
- konfliktní odbočování pro delší autobusy z nám. B. Hrozného do ul. Masarykova (široký středový ostrůvek na 
přechodu pro chodce)
- zajištění bezbariérové průchodnosti z centrální plochy náměstí k MÚ (schodišťová část)
Protokol o zhodnocení soutěžních návrhů z     hlediska dopravního řešení – viz Příloha 3

Památková péče
Z hlediska památkové péče bylo expertem (Mgr. Eva Zápalková) sledováno a porotou diskutováno:
Stávající kvality náměstí jako součásti historického jádra města, komunikace navrženého řešení se stávající 
zástavbou, omezení a clonění nových vstupů, posílení stávajících kvalit prostoru atd. 
Vyhodnocení z     hlediska památkové péče – viz Příloha 4

Rozpočet
Z hlediska rozpočtu byly posuzovány celkové investiční náklady a cena za m2 řešené plochy a dále byla 
hodnocena cena jednotlivých součástí návrhu – komunikace, parkování, mobiliář, osvětlení atd. 
Pomocná tabulka pro hodnocení návrhů – viz Příloha 5

6. SAMOSTUDIUM
Individuální samostudium členů probíhalo od 10.15 h do 11.00. 

Od 9.30 h do 11.00 h nebyl přítomen dopravní expert Ing. Karel Otava.
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7. HODNOCENÍ NÁVRHŮ

7.1 Zahájení hodnocení

Hodnotící jednání bylo zahájeno v 11 h. Přítomní znovu podrobně diskutovali přínos jednotlivých soutěžních
návrhů. Poté bylo přistoupeno k nominacím na další postup.

7.2 Nominace o postupu do užšího výběru

Všech 10 přítomných (porotci a experti – arch. Šépka, arch. Nasadil, arch. Preininger, Ing. Fajmon, Ing. Eliška, 
Ing. Otava, Ing. Gregor, arch. Hrubešová, arch. Kloudová, arch. Ritter) vyjádřilo ve 12.35 h své preference a názor
přidělením tří nominačních hlasů návrhům, které chtějí dále diskutovat – přilepením lístečků. 

Návrh číslo 1 získal 0 nominací.
Návrh číslo 2 získal 1 nominaci.
Návrh číslo 3 získal 0 nominací.
Návrh číslo 4 získal 4 nominace.
Návrh číslo 5 získal 1 nominaci.
Návrh číslo 6 získal 10 nominací.
Návrh číslo 7 získal 0 nominací.
Návrh číslo 8 získal 0 nominací.
Návrh číslo 9 získal 2 nominace.
Návrh číslo 10 získal 2 nominace.
Návrh číslo 11 získal 10 nominací.

Od 12.45 h do 13.00 h porotci a přítomní experti a přezkušovatelé diskutovali o návrzích, které získaly 1 a 2 
nominační hlasy, o návrzích, který neměl žádného zastánce, tedy 0 nominačních hlasů, se dále nediskutovalo. 
Porota si připomenula a následně respektovala způsob hodnocení návrhů uvedený v soutěžních podmínkách:

- Hodnocení kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, bude provedeno řádnou pětičlennou porotou na základě
jejích  znalostí  a zkušeností,  je  tedy  v  tomto  smyslu  subjektivním  názorem  poroty.  Tento  způsob
hodnocení je obecně v soutěži o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v soutěži vyjadřují
souhlas s tímto způsobem hodnocení.

- Porota bude posuzovat všechny návrhy, které splní závazné požadavky soutěžních podmínek a nebudou
vyloučeny z posuzování. Individuální  písemné hodnocení  bude zpracováno pouze pro návrhy, které
budou oceněny nebo odměněny. Pro ostatní -  neoceněné a neodměněné - návrhy bude sestaveno
souhrnné hodnocení.

- Porota  vyloučí  z  posuzování  ty  části  soutěžního  návrhu,  které  nebyly  soutěžními  podmínkami
požadovány. 

7.3 Hlasování o postupu do užšího výběru

O postupu jednotlivých návrhů do užšího výběru hlasovala pětičlenná porota ve složení: arch. Šépka, arch. 
Nasadil, arch. Preininger, Ing. Fajmon, Ing. Eliška.

Hlasování III.

Návrhy č. 1, 3, 7, 8 postoupí do dalšího posuzování.

Pro 0 Proti 5 Zdržel se 0

Závěr: Návrhy č. 1, 3, 7, 8 nepostupují do dalšího posuzování.
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Hlasování IV.

Návrhy č. 2, 5 postupují do dalšího posuzování

Pro 0 Proti 5 Zdržel se 0

Závěr: Návrhy č. 2, 5 nepostupují do dalšího posuzování.

Odůvodnění nepostoupení návrhů č. 1, 2, 3, 5, 7, 8: návrhy nebudou dále posuzovány, neboť neprojevují 
dostatečnou kvalitu a komplexnost urbanisticko-architektonického řešení prostoru náměstí. 

7.4 Hlasování o udělení cen a odměn

Přítomní diskutovali ostatní návrhy a shodli se, že budou hlasovat o tom, který z návrhů má získat cenu nebo 
odměnu.

Hlasování V.

Návrh č. 4 získá cenu nebo odměnu.

Pro 5 Proti 0 Zdržel 0

Závěr: Návrh č. 4 bude oceněn nebo odměněn.

Hlasování VI.

Návrh č. 11 získá cenu nebo odměnu.

Pro 5 Proti 0 Zdržel 0

Závěr: Návrh č. 11 bude oceněn nebo odměněn.

Hlasování VII.

Návrh č. 9 získá cenu nebo odměnu.

Pro 1 Proti 4 Zdržel 0

Závěr: Návrh č. 9 nebude oceněn nebo odměněn.

Hlasování VIII.

Návrh č. 10 získá cenu nebo odměnu.

Pro 0 Proti 4 Zdržel 1

Závěr: Návrh č. 10 nebude oceněn nebo odměněn.
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Hlasování IX.

Návrh č. 6 získá cenu nebo odměnu.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Závěr: Návrh č. 6 bude oceněn nebo odměněn.

Porotci se shodli, že nejvyšší kvality dosahuje návrh č. 6.

Hlasování X.

Návrh č. 6 získá 1. cenu.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Závěr: Návrh č. 6 získá 1. cenu.

13.45 – 14.20 hodin – pauza na oběd

14.20  –  15.00  h  probíhala  diskuse  o  vyloučených  návrzích  a  zvažovalo  se,  zda  některému  z nich  neudělit
odměnu. Ing. arch. Ritter navrhl, aby byl na odměnu navržen návrh č. 2, který má atraktivní funkční náplň a
přitáhne obyvatele. 

Ve 14.20 h odešel Ing. Petr Eliška, vrátil se v 16.20 h. Po dobu jeho nepřítomnosti ho nahradil Ing. arch. Jan
Ritter.

Hlasování XI.
Návrh č. 2 bude znovu posuzován. 
Pro 3 Zdržel se 0 Proti 2
Závěr: Návrh č. 2 bude znovu posuzován.

Poté probíhala diskuse nad soutěžním návrhem č. 2. Porotci se ale shodli, že odměna by měla být udělena dle
Soutěžního řádu ČKA pouze návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení. 

7. 3 Hlasování o přerozdělení a neudělení cen a odměn

V souladu s ustanovením bodu 10. 3 soutěžních podmínek a Soutěžního řádu ČKA (§ 10 odst. 8) se porota 
rozhodla přerozdělit ceny a odměny. 

Hlasování XII.
Porota rozhoduje 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
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Závěr: Na ceny a odměny bude vyplaceno 300 000 Kč dle výše uvedeného rozdělení.

Hlasování XIII.
1. cenu ve výši 180 000 Kč získá návrh č. 6
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2. cena – nebude udělena
3. cenu ve výši 80 000 Kč získá návrh č. 11
Odměnu ve výši 40 000 Kč získá návrh č. 4
Návrhu č. 2 nebude udělena cena ani odměna.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 
Závěr: Návrh o rozdělení cen a odměn byl jednomyslně přijat.

Podrobné odůvodnění přerozdělení cen a odměn:

Porota  rozhodla  o  přerozdělení  cen  a  odměn  s  ohledem  na  diametrální  rozdíl  kvality  jednotlivých  návrhů
z hlediska  komplexnosti  architektonicko-urbanistického  řešení  veřejného  prostoru,  jeho  kompozičního
uspořádání,  řešení  dopravní  průjezdnosti  a  obslužnosti,  dopravy  v  klidu  (parkování),  vytvoření  místa  pro
setkávání, umístění zeleně, mobiliáře i vodního prvku. 
Návrh oceněný 1. cenou vykazoval výrazně vyšší kvality ve všech výše uvedených bodech, než všechny ostatní
předložené návrhy,  proto se porota rozhodla tento rozdíl  zdůraznit  navýšením finanční  částky na 1.  cenu a
neudělit 2. cenu. Třetí cena byla s ohledem na neudělení 2. ceny taktéž navýšena. Odměnou byl oceněn návrh,
který představil odlišný přístup k řešení veřejného prostranství. 

Hlasování XIV.
Souhlas s podrobným odůvodněním přerozdělení cen a odměn dle přečteného návrhu.

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 

Závěr: Podrobné odůvodnění přerozdělení cen a odměn bylo schváleno.

8. HODNOCENÍ NÁVRHŮ

Od 15.25 h sestavovali členové poroty hodnocení oceněných a odměněných návrhů.

V 15.30 h poděkoval porotě starosta Ing. Karel Otava (expert na dopravu) a odjel na setkání starostů.

V 16.00 h odešel náhradník závislých porotců Ing. Petr Gregor. 

V 16.20 se vrátil Ing. Petr Eliška.

Porota dále pracovala ve složení: arch. Šépka, arch. Nasadil, arch. Preininger, Ing. Fajmon, Ing. Eliška, (náhradník 
závislých porotců: Ing. arch. Ritter)

1. cena – návrh č. 6

Jasný a čistý koncept je založen na odstranění stávajících výškových bariér a na vytvoření jednotného 
velkorysého prostoru náměstí. Návrh komplexně řeší všechny složky urbanismu a vhodně definuje 
společenskou, symbolickou i programovou úlohu tohoto prostoru. Členění náměstí na univerzální společenskou 
plochu a prostor se stromy je vyvážené. Stromy vytvářejí stinný pobytový prostor, který navíc úspěšně integruje 
dopravu v klidu (parkování) ve východní části při ulici Jedličkova. Porota kladně hodnotí dopravní řešení se 
zklidněním západní a jižní části náměstí. Řešení úspěšně propojuje všechny strany náměstí v krásný harmonický 
celek se silnou identitou místa. Vysoká kvalita řešení celku se projevuje i v detailech návrhu a v promyšlených 
technických, ekologických a architektonických aspektech i v souvislostech udržitelného rozvoje (například 
hospodaření s dešťovou vodou).
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Otisk barokní krajiny do dlažby náměstí s abstrahovanou stopou původní trasy toku Labe, která tvoří zároveň i 
významný vodní prvek, posiluje identitu místa a připomíná velikost a kulturní význam města. 

Porota navrhuje zvážit polohu solitérního stromu v jihozápadní části náměstí. Autory 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 milionů Kč.

3. cena – návrh č. 11

Nejvhodnější řešení z návrhů uvažujících s dostavbou východní části náměstí. Nově navržená zástavba umožňuje
prostupnost území a její objem a forma jsou uměřené. Dopravní řešení přispívá ke zklidnění v západní a jižní 
části náměstí. Návrh umožňuje etapové řešení. Bez dostavby se ale jeví řešení jako nejednoznačné. Návrh jako 
jeden z mála předpokládá zachování kapacity parkovacích stání na téměř 90 % současného počtu. 

Terasa v severní části náměstí je zachována, tvoří záda ploše náměstí a je v ní velké schodiště vhodně akcentující
význam budovy radnice. V ploše náměstí je „kočičími“ hlavami vyznačena půdorysná stopa zbouraného 
hospodářského dvora, která vizuálně člení plochu náměstí a zviditelňuje starší historickou vrstvu.

Porota v případě sledování tohoto návrhu navrhuje zvážit polohu kašny a skupiny stromů uprostřed náměstí. 
Nevhodná je geometrie křižovatky ulic Čs. armády, Jedličkova a Poděbradova, která ponechává špatné 
rozhledové poměry.

Odměna – návrh č. 4

Návrh se pokouší neotřelým způsobem definovat prostor náměstí pomocí vymezeného obdélníkového prostoru 
ohraničeného dvojitým stromořadím. Tento prostor má být jasně definovaným místem k různým aktivitám. Silný
koncept vnáší do poměrně velké plochy náměstí novou geometrii i ideu. Nevýhodou se jeví uplatnění 
mlatového povrchu, který nesnese větší zátěž. Další nevýhodou je vymezení obdélníku na některých místech 
zídkou, která může způsobit ztíženou průchodnost celým náměstím. Úprava křižovatky na východní straně 
náměstí nepřináší zlepšení automobilové dopravy. 

Souhrnné hodnocení ostatních návrhů

Porota posuzovala všech 11 soutěžních návrhů dle kritérií uvedených v soutěžních podmínkách – kvalita 
urbanisticko-architektonického řešení, splnění zadání, jedinečnost, soulad funkčnosti a investiční náročnosti. 

Všechny soutěžní návrhy splnily zadání soutěže i investiční náročnost. 

Návrhy, které nezískaly cenu, ani odměnu neprojevují dostatečnou komplexnost, jedinečnost a kvalitu 
urbanisticko-architektonického řešení prostoru náměstí. 

Hlasování XV.
Souhlas porotců s individuálním i souhrnným hodnocením návrhů.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Závěr: Členové poroty souhlasí s hodnocením.

9. ZÁVĚR 
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Nezávislá část odborné poroty vysoce vyzdvihuje zodpovědný přístup zadavatele k úkolu vyhledat nejvhodnější 
řešení revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem formou soutěže o návrh. Vyhlašovatel
po celou dobu průběhu urbanisticko-architektonické soutěže o návrh dbal na maximální transparentnost, 
legálnost a nediskriminační postup. Definici zadání i hodnotící řízení provázela snaha o nalezení nejvhodnějšího 
řešení po urbanisticko-architektonické a funkční stránce. Z jedenácti doručených návrhů porota vybrala a poté 
ocenila dva návrhy a jeden odměnila. Porota se rozhodla jednomyslně neudělit druhou cenu a přerozdělit 
prostředky na ceny a odměny. 

Porota je jednomyslně přesvědčena, že soutěž splnila svůj účel a přinesla návrh kvalitního řešení náměstí, které 
přispěje k vytvoření reprezentativního, multifunkčního, bezbariérového veřejného prostranství a zvýší atraktivitu
místa pro občany města i jeho návštěvníky.

Porota konstatuje, že vítězný návrh má největší předpoklad ke kvalitnímu dopracování studie a následné 
realizaci kultivovaného veřejného prostranství. 

Návrh oceněný třetí cenou, který vhodně definuje novou zástavbu ve východní části náměstí, se může stát 
podkladem pro případnou změnu územního plánu.

Porota doporučuje, aby vzhledem k vynikající kvalitě řešení vítězného návrhu byli k jednacímu řízení bez 
uveřejnění (JŘBU) vyzváni autoři návrhů postupně, dle umístění v soutěži. Porota dále doporučuje, aby 
vyhlašovatel pro jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění přizval zástupce nezávislé části poroty. 

Vyhlašovatel a členové poroty děkují všem účastníkům soutěže o návrh za čas a invenci věnované zpracování 
soutěžnímu návrhu.

10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
V souladu se soutěžními podmínkami bylo dne 5. 11. 2016 v 16.30 hodin přistoupeno k identifikaci autorů 
anonymně podaných soutěžních návrhů. Ing. Markéta Kohoutová rozlepila v přítomnosti celé poroty 
neporušené obálky se jmény autorů všech soutěžních návrhů. Rovněž bylo přítomnými zkontrolováno doložení 
prohlášení požadovaných soutěžními podmínkami (splnění kvalifikačních předpokladů atd.)

1. cena ve výši 180 000 Kč
Návrh č. 6 
Účastník: Sdružení XTOPIX architekti s.r.o. a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová;
zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1)
Autoři: Ing. arch. Pavel Buryška 33%, Ing. arch. Barbora Buryšková 33 %, Ing. Martina Forejtová 17 %, ČKA 3779 
(A3), Ing. Martina Havlová 17 %
Kontakt: buryska@xtopic.cz, 777 243 641
Prohlášení: B – I, II, III (4X), IV (2X), V, VI (4x), VII, osvědčení o autorizaci

13

mailto:buryska@xtopic.cz


Urbanisticko-architektonická soutěž
Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem

3. cena ve výši 80 000 Kč
Návrh č. 11 
Účastník: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1)
Autoři: Ondřej Císler 20 %, Vojtěch Ružbatský 20 %, Josef Choc 20 %, Markéta Poláčková 20 %, Barbora Skalová 
20 %
Kontakt: vruzbatsky@gmail.com, 606 408 382
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Odměna ve výši 40 000 Kč
Návrh č. 4 
Účastník: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1)
Autoři: Ing. arch. Jakub Žoha 10 %, Ing. arch. Michaela Roženská 90 %
Kontakt: misa.rozenska@gmail.com, 0044 786 475 505, jakubzoha@gmail.com, 728 408 922
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII
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Další účastníci

Návrh č. 1
Účastník: Ing. arch. Alexandr Kotačka, ČKA 00658
Autoři: Ing. arch. Alexandr Kotačka 40 %, Ing. arch. Eva Pyková 40 %, Bc. Martin Král 10 %, Vít Beran, DiS. 10 %
Kontakt: alexandr.kotacka@centrum.cz, 774 608 224
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Návrh č. 2
Účastník: Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D., ČKA 3600 (A1)
Autoři: Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. 10 %, Lenka Levíčková 30 %, Adam Hudec 30 %, Martin Valíček 30 %
Kontakt: levickovalenka@gmail.com, 724 339 405
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Návrh č. 3
Účastník: Ing. arch. Zuzana Rákosníková, ČKA 03370 (PS)
Autor: Ing. arch. Marek Fischer 100 %
Kontakt: maarfi@gmail.com, 777 580 088
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci
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Návrh č. 5 
Účastník: AKJančina, s.r.o., Ing. arch. Juraj Jančina, SKA 0288 (AA)
Autor: Ing. arch. Juraj Jančina 100 %
Kontakt: jozef.bator@jancina.sk, 00421 908 959 826
Prohlášení: C – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Návrh č. 7
Účastník: Ing. arch. Martin Beránek, ČKA 03982 (A)
Autoři: Ing. arch. Martin Beránek 50 %, Ing. arch. Jan Švestka 50 %
Kontakt: MarB1000@seznam.cz, 721 600 926
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Návrh č. 8 
Účastník: Zumr architekti, s.r.o.
Autorizace: Ing. arch. David Strach, ČKA 3372 (A1) 
Autor: Ing. arch. Josef Zumr 100 %
Kontakt: atelier@zumrarch.cz, 602 285 557
Prohlášení: C – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci
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Návrh č. 9 
Účastník: Ing. arch. Jiří Danda, ČKA 1490 (A0)
Autoři: Ing. arch. Lucie Náhlovská 47 %, Ing. arch. Jan Rýpar 47 %, Ing. arch. Jiří Danda 6 %
Kontakt: lucie.nahlovska@gmail.com
Prohlášení: A – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci

Návrh č. 10 
Účastník: Nimbus Architects, s.r.o.
Autorizace: Ing. arch. Jitka Dvorská, ČKA 02826 (architektura, zahradní a krajinářská tvorba)
Autor: Ing. arch. Andrea Houštecká 50 %, Ing. arch. Jitka Dvorská 30 %, Ing. arch. Martina Sálusová 10 %, Ing. 
arch. Šárka Böhmová 10 %
Kontakt: andrea@nimbus.cz, 777 838 720
Prohlášení: C – I, II, III, IV, V, VI, VII, osvědčení o autorizaci 2x, živnostenský list 

Závěr z otevírání obálek „Účastník“:
Porota konstatuje, že všichni účastníci soutěže o návrh splnili podmínky účasti a požadovanou kvalifikaci v 
souladu se soutěžními podmínkami uvedenými v bodě 4.1.

Hlasování XVI.
Souhlas porotců se závěrem z otevírání obálek „Účastník“. Porota konstatuje, že všichni účastníci soutěže o
návrh splnili podmínky účasti a požadovanou kvalifikaci v souladu se soutěžními podmínkami uvedenými v
bodě 4.1.
Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Závěr: Porota souhlasí se závěrem z otevírání obálek „Účastník“.
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Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 

Předseda poroty doc. Jan Šépka poděkoval porotcům za zodpovědný přístup k posuzování soutěžních návrhů. 

Zapsala: Ing. Markéta Kohoutová, PhDr. Markéta Pražanová
Zápis potvrdil: doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

_____________
SEZNAM PŘÍLOH:
1) Příloha č. 1 - Protokol o přijetí soutěžních návrhů
2) Příloha č. 2 - Protokol o přezkoušení soutěžních návrhů 
3) Příloha č. 3 - Protokol o zhodnocení soutěžních návrhů z hlediska dopravního řešení 
4) Příloha č. 4 - Vyhodnocení z hlediska památkové péče 
5) Příloha č. 5 - Pomocná tabulka pro hodnocení návrhů - propočty
6) Příloha č. 6 - Prezenční listina z hodnotícího zasedání
7) Příloha č. 7 - Souhlas porotců s protokolem
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