Zápis z jednání poroty soutěže na „Výtvarné a prostorové řešení nové
tematické expozice relikviáře sv. Maura, SHZ Bečov“
Jednání odborné poroty proběhlo dne 15. 4. 2015 v salonku GnŘ NPÚ v Praze na
Valdštejnském náměstí.
Přítomni:
Porota:
Ing. Blanka Kreibichová – předsedkyně poroty
Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc
Doc. Ing. arch. Antonín Novák
Ak. sochař Andrej Šumbera, Ph.D.
Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Wizovský
Další přítomní:
PhDr. Jan Frídl – sekretář soutěže
Mgr. Dušan Michelfeit – ředitel NPU UPS v Praze, zástupce vyhlašovatele
Ing. arch. Karel Kibic, Ph.D. – náhradník poroty
Mgr. Vladimír Kellnar – náhradník poroty
Prof. PhDr. Kateřina Charvátová,CSc. – náhradník poroty
PhDr. Kateřina Rozinková – zápis, náhradník poroty
Jednání bylo zahájeno proslovem sekretáře soutěže a seznámením členů poroty
s dosavadními provedenými kroky, postupem při posuzování dokumentační části nabídek a nástinem
průběhu jednání. Sekretář informoval o počtu architektů oslovených pro danou zakázku a o
konečném počtu přihlášených. Přítomní byli rovněž seznámeni s prací obálkové komise, která měla
na starosti technické aspekty – příjem obálek s návrhy a posuzování minimalizačních kritérií. Členka
poroty Mgr. Juračková, Ph.D. informovala členy komise o jednáních s Českou komorou architektů a o
řešených výhradách ke smlouvě o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace.
Následně bylo přikročeno k volbě předsedy poroty, kterým byla zvolena Ing. Blanka
Kreibichová jako nezávislá členka poroty. Byla zvolena počtem 6 pro, 1 zdržel se, 0 proti. Navržená
kandidátka se zvolením souhlasila.
Dále bylo přikročeno ke stanovení způsobu hodnocení jednotlivých návrhů, které byly
posuzovány anonymně. Nejprve byl dán prostor pro jejich samostatné studium, následně porota
kolektivně hodnotila v pořadí podle přidělených čísel každý návrh samostatně.
Při tomto posuzování bylo zjištěno, že jeden z návrhů nedodržel podmínku anonymity (návrh
byl v nezměněné podobě se stejnými vizualizacemi použit v jiné architektonické soutěži a následně
byl prezentován na výstavě a publikován v katalogu – identifikovali čtyři členové komise). Mimo to
návrh nedodržel zadané umístění relikviáře a celé expozice a nebyl tedy dále posuzován. Dle poroty
však vykazoval velmi originální komplexní řešení daného tématu a jako takový je nutné jej
vyzdvihnout.

Po kompletním prostudování všech návrhů bylo jako první stanoveno pořadí
návrhů na 6. – 8. místě. Dále byly vybírány návrhy, které se umístily na 4. a 5. místě.
Následně došlo k znovuposouzení tří zbývajících návrhů, včetně společné četby textových částí těchto
tří návrhů. Proběhla diskuze ke každému z jednotlivých návrhů (2, 5, 7) a následné hlasování.
Pro vítězství návrhu č. 5 hlasovalo celkem 7 pro, 0 zdržel se, 0 proti. Pro druhé místo návrhu č. 2
hlasovalo celkem 5 pro, 0 zdržel se a 2 proti. Třetí místo pro návrh č. 7 skončilo výsledkem 7 hlasů
pro, 0 zdržel se, 0 proti. U hlasování o návrhu č. 2 bylo na přání doc. Nováka zaznamenáno
následující: „Zásadně nesouhlasím s oceněním návrhu č. 2 pro jeho přespřílišnou scénografičnost,
která je svojí expresivitou neadekvátní prostoru historické památky a předmětu expozice.“
Umístění zbylých návrhů bylo potvrzeno hlasováním 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Každému
z posuzovaných návrhů byly poté přiděleny body v rámci maximalizačního kritéria a jeho stanovených
kategorií a bylo rovněž sepsáno slovní hodnocení.
Tabulka s výsledky byla předána sekretáři soutěže, který ji spojil s tabulkou výsledků dle
minimalizačních kritérií (nabídková cena, celková cena realizace) a následně seznámil porotu
s konečnými výsledky. Porota podepsala protokol o průběhu a výsledcích posuzování a následně byla
odtajněna jména autorů jednotlivých návrhů.
Na závěr poděkovala předsedkyně poroty všem zúčastněným za odvedenou práci, podobně
ředitel NPU UPS v Praze a sekretář soutěže. Člen poroty doc. Novák na závěr doplnil, že jako nezávislý
člen poroty a zároveň praktikující architekt velmi oceňuje úsilí vypisovatele v realizaci architektonické
soutěže.

Zapsala: Kateřina Rozinková, 15. 4. 2015
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