ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: CENA NADACE PROMĚNY 2011
OBNOVA JIRÁSKOVÝCH SADŮ V LITOMĚŘICÍCH

PROTOKOL O PŘEZKOUŠENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
PŘEZKOUŠENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ:
Soutěžní návrhy byly přezkoušeny dne 16. 9. 2011. Při ověřování byly sledovány níže
uvedené formální a obsahové požadavky uvedené v Soutěžních podmínkách („SP“).
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh bude předán v deskách s neporušeným obalem, na kterém bude
nápis „Cena nadace PROMĚNY 2011“ (odst. 7.1.3. SP)
Datum a způsob odevzdání soutěžních návrhů (13. 9. 2011 do 14:00 hod. odst. 12.5.
a odst. 8.1.1. SP)
Upozornění na části soutěžních návrhů, které nebyly SP požadovány (odst. 9.2. SP)
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část – panely (odst. 6.1. SP):
1. širší vztahy 1:1000, formát A1
2. prostorové a funkční uspořádání – situace 1:500, formát B1
3. návrh vybraného charakteristického prostoru 1:200, formát A1
4. volná prezentace ilustrující hlavní zásady a charakteristické části návrhu,
formát A1
5. přípustný volný výkres
- textová část – 5 stran formátu A4 ve dvojím vyhotovení (odst. 6.2. SP)
1. analýza současného stavu
2. začlenění parku do struktury města včetně řešení dětského dopravního hřiště
3. zdůvodnění výsledné podoby parku
4. popis řešení jednotlivých prostorů
5. návrh terénních a vegetačních úprav, mobiliáře a povrchů cest
6. strukturovaný odhad nákladů obnovy parku
7. strukturovaný propočet nákladů na rozvojovou péči po dobu tří let
8. seznam příloh
- digitální část – CD v zalepené obálce s nadpisem „CD“(odst. 6.3. SP) obsahující:
1. grafickou část ve formátu pdf
2. textovou část ve formátu doc
- obálka nadepsaná „Autor“ (odst. 6.4. SP), obálka bude zalepena a otevřena
po vyhodnocení soutěže
Závazné označení návrhu a všech jeho částí uvedených v čl. 6 SP
1. v pravém dolním rohu název nebo jméno účastníka,
2. v levém dolním rohu rámečkem 3X3 cm s číslem dle seznamu příloh,
3. v dolní části uprostřed bude název soutěže „Cena nadace PROMĚNY 2011“
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání (soutěžní podklad P.1)
1. zachování polohy a natočení sochy rudoarmějce
2. zachování dopravního hřiště
3. zachování kamenného památníku a kapličky
4. zachování polohy vodního prvku (bazén s vodotryskem)
5. zachování velikosti a polohy sportovního hřiště, návrh dětských hřišť
6. návrh úpravy hlavních vstupů do parku
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PŘEZKOUŠENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ:
Atelier zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdenek Sendler, Brno
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v deskách s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu a
úpravě;
- textová část má požadovaný rozsah i obsah, je ale odevzdána pouze v jednom
paré;
- digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP.
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Zachování polohy a natočení sochy rudoarmějce, kamenného památníku,
kapličky, velikosti a polohy sportovního hřiště, návrh dětských hřišť, návrh úpravy
hlavních vstupů do parku soutěžní návrh obsahuje.
Není zachována poloha vodního prvku (bazénu s vodotryskem) a výhledově je
navrhováno zmenšení dětského dopravního hřiště a jeho víceúčelové využití.
--------------------------------------------------------------------------------------------------MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Praha
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v obalu s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu
a úpravě;
- textová část má požadovaný rozsah i obsah;
- digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP.
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Návrh splňuje všechny požadavky Soutěžního zadání.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Štěpánka Šmídová, Praha
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v deskách s nápisem „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu
a úpravě,
5. přípustný volný výkres neobsahuje;
- textová část nepřekračuje povolený rozsah, v obsahu postrádám analýzu
prostorového a funkčního uspořádání současného stavu parku;
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- digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP;
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Všechny požadavky Soutěžního zadání byly splněny s výjimkou zachování polohy
vodního prvku (fontány s vodotryskem).
--------------------------------------------------------------------------------------------------terra florida, v. o. s., Praha
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu
a úpravě;
- textová část nepřekračuje povolený rozsah a obsah je strukturována dle
SP;
- digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP;
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Všechny požadavky Soutěžního zadání byly splněny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Eva Vízková, Praha
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu
a úpravě,
5. přípustný volný výkres tento návrh neobsahuje;
- textová část má vlivem zvoleného formátu a velikosti písma 5 stran textu a 6
stran strukturovaného odhadu nákladů na obnovu parku a jeho rozvojovou péči,
obsah je zcela v souladu se SP;
- digitální část – 1x CD byla odevzdána dle požadavku SP;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP.
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Návrh splňuje všechny požadavky Soutěžního zadání.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZAHRADA NAD METUJÍ, s.r.o. (New Visit, s.r.o.), Nové Město nad Metují
Formální a obsahové požadavky
Soutěžní návrh byl doručen vyhlašovateli soutěže ve stanoveném termínu a
předepsaným způsobem, v deskách bez nápisu „Cena nadace PROMĚNY 2011“, návrh
neobsahuje součásti, které nebyly SP požadovány.
Požadované závazné části soutěžního návrhu a jejich úprava:
- grafická část obsahuje všechny výkresy v požadovaném měřítku, formátu a
úpravě, návrh nabízí, podrobnější řešení celkem tří vybraných prostorů, jeden je
zpracován v měřítku 1:200 a dva v měřítku 1:300;
- textová část je zpracována v souladu se SP, seznam příloh je v obal. desekách;
- digitální část – 1x CD byla odevzdána, grafická i textová část ve formátu pdf;
- obálka nadepsaná „Autor“ je součástí odevzdaného elaborátu.
Závazné označení návrhu a všech jeho částí:
Všechny části soutěžního návrhu jsou označeny dle požadavku SP.
Požadavky vyplývající ze Soutěžního zadání:
Návrh nesplňuje jeden z požadavků, zachování polohy vodního prvku (bazénu
s vodotryskem).
--------------------------------------------------------------------------------------------------V Praze 16. 9. 2011
Ing. arch. Jan Mužík, přezkušovatel soutěžních návrhů
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