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PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy



Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy

Anna Francová, Frank Bold

Nastavení smluvních podmínek a praktické příklady

Anna Francová, Frank Bold

Možnosti využití formy Design & Build v ČR a poskytování zaručených en. služeb metodou EPC

Ivo Slavotínek, Miroslav Marada, Aleš Chamrád, APES

Možnosti financování rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – Fond úspor energie a využití dotací 
Jaroslav Klusák, Michal Černý, en. manažeři města Litoměřice

Principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny 
a využití BIM v projektech

Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.

Zdravá škola – Komplexní řešení: Jak zajistit kvalitní větrání, osvětlení a akustiku ve školách? 
Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy

Sociálně odpovědný přístup k zadávání stavebních zakázek

Monika Dobrovodská, Eva Chvalkovská, MPSV

Zkušenosti z praxe – příklady veřejných zakázek s využitím kvalitativních principů

Igor Kovačević, CCEA MOBA

Prezentace

Česká rada pro šetrné budovy, Drtinova 10, Praha 5, www.czgbc.org



Seminář

Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Šetrné veřejné budovy: financování a příprava projektů, kvalitní 
vnitřní prostředí a energetická efektivita, veřejné zakázky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376, Praha 2

28.11.2018     9.00 – 16.00
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• Asociace 80 členských společností napříč stavebním byznysem

• Činnosti

➢ Podpora byznysu v celém hodnotovém řetězci

➢ Ovlivňování legislativního prostředí k podpoře šetrného stavebnictví

➢ Vzdělávání a osvěta o šetrném stavebnictví

➢ Networkingová platforma

➢ Rozvoj a propagace konkrétních témat přes pracovní skupiny (více zde)

…více na www.czgbc.org nebo ve výroční zprávě

O nás

9. 1. 2019 Česká rada pro šetrné budovy, z.s., Drtinova 10, Praha 5, www.czgbc.org

Partnerem akce je Ministerstvo práce a sociálních věcí s projektem Podpora 
implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání.

Semináře byly připraveny za finanční podpory Státního programu na podporu úspor 
energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2018

http://www.czgbc.org/data/files/pracovni-listy-cz.pdf
http://www.czgbc.org/
http://www.czgbc.org/data/files/zprava-o-cinnosti-2016-17-cz.pdf


• 9.00 – 9.30 Registrace

• 9.30 – 9.45 Úvodní slovo

• 9.45 – 10.30 Právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy (Anna Francová, Frank Bold)

• 10.30 – 10.45 Přestávka na kávu

• 10.45 – 11.15 Nastavení smluvních podmínek a praktické příklady (Anna Francová, Frank Bold)

• 11.15 – 11.45 Možnosti využití formy Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb 
metodou EPC (Ivo Slavotínek, Asociace poskytovatelů energetických služeb)

• 11.45 – 12.15 Možnosti financování rekonstrukcí budov ve veřejném sektoru – Fond úspor energie a využití dotací 
(Jaroslav Klusák, energetický manažer města Litoměřice)

• 12.15 – 13.00 Oběd

• 13.00 – 14.00 Principy a parametry zadávání na kvalitu a dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny 
a využití BIM v projektech (Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects s.r.o.)

• 14.00 – 14.15 Přestávka na kávu

• 14.15 – 14.30 Zdravá škola – Komplexní řešení: Jak zajistit kvalitní větrání, osvětlení a akustiku ve školách?
(Kateřina Kuklová, Česká rada pro šetrné budovy)

• 14.30 – 15.00 Sociálně odpovědný přístup k zadávání stavebních zakázek (Eva Chvalkovská, MPSV)

• 15.00 – 15.30 Zkušenosti z praxe – příklady veřejných zakázek s využitím kvalitativních principů (Adam Rujbr, 
Adam Rujbr Architects s.r.o. a Igor Kovačević, CCEA MOBA)

• Do 16.00  prostor pro závěrečnou diskuzi

Program

9. 1. 2019 Česká rada pro šetrné budovy, Drtinova 10, Praha 5, www.czgbc.org



Děkujeme za pozornost

E: petr.zahradnik@czgbc.org
W: www.czgbc.org

9. 1. 2019

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu 
úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2018

mailto:petr.zahradnik@czgbc.org
http://www.czgbc.org/




5 poboček
(Brno, Praha, Ostrava, Krakov, Brusel)

50+ zaměstnanců

200+ klientů

B Corporation
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Naše specializace

• Stavební právo a územní plánování

• Právo pro veřejnou správu

• Energetický sektor

• Litigace

• Právo pro podnikání



Stavby, stavební právo a územní 
plánování

Témata:

• Majetkové vztahy v území, due dilligence
projektu

• Veřejné zakázky

• Územní plánování, developerské a plánovací 
smlouvy

• Územní a stavební řízení, DOSSy

• Právní řešení energetiky projektu (zdroje, 
akumulace, přímé vedení, LDS, 
elektromobilita) 4



Stavby, stavební právo a územní 
plánování

Témata:

• Smlouvy o dílo, řešení autorských práv

• Smlouvy se stavebníkem a dodavateli

• Smlouvy s nájemníky, uživateli, správa 
nemovitostí

• Spory ve správním i civilním soudnictví, 
pohledávky

5



www.fbadvokati.cz

Martin Fadrný

martin.fadrny@fbadvokati.cz

+420 775 154 079

mailto:martin.fadrny@fbadvokati.cz




Zadávání veřejných zakázek 
na šetrné budovy 
veřejným zadavatelem

Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka

Listopad 2018



Potíže s realizací staveb a možnosti 
řešení

Časté potíže a příklady řešení:

Včasnost dodávky - hodnotící kritérium času dodávky

a/nebo nastavením sankčních ujednání vázaných na

zpoždění, vyhrazená změna dodavatele v případě prodlení

při předání některé části díla

Dodatečné práce – lze zastropovat cenu VZ, zadávání

v režimu „Design and Build“

Nekvalitní plnění – např. při zateplení se hodnotí modelové

řešení, které má definované parametry, zvítězí nabídka, která

v modelovém případu uspoří více nákladů, požadavek na

zkušenost týmu a referencemi v mezích zákona tzn. vyhnout

se sporu o tzv. skrytou diskriminaci dle ZZVZ
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Potíže s realizací staveb a možnosti 
řešení

Časté potíže a příklady řešení:

Vady díla – mezi hodnotícími kritérii je záruka za dílo

a doba záruky

Přeprodávání zakázky – požadovat seznam

subdodavatelů, zkušenosti a reference subdodavatelů,

realizace určitých prací vyhrazená hlavnímu dodavateli

Spory s hlavním dodavatelem – dodavatel uvede

svoje subdodavatele na začátku, vyhrazení si společné

odpovědnosti subdodavatelů a hlavního dodavatele

za relevantní část díla, vyhrazení si přímé úhrady

subdodavatelům v dané části zakázky za předem

definovaných podmínek; typicky při prodlení

dodavatele s platbami

4



Nástroje odpovědného zadávání

Zadavatel může kvalitativní kritéria zahrnout mezi:

Zadávací podmínky

Smluvní podmínky

Kvalifikační předpoklady dodavatelů (v omezené

míře)

Kritéria hodnocení nabídek



Kritéria hodnocení nabídek

měřítka / hodnoty, podle nichž se posuzuje

objekt, v tomto případě podle nich zadavatel

posuzuje nabídku uchazeče

o objektivní, tj. postaveno nad měřitelnou

hodnotu, aby bylo rozhodnutelné

o subjektivní, které podléhá dojmům a není

přímo měřitelné



Hodnotící kritéria -
kritéria kvality

 technická úroveň

 estetické nebo funkční vlastnosti

 uživatelská přístupnost

 sociální, enviromentální nebo inovační aspekty

 organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají 
přímo podílet na plnění veřejné zakázky

 úroveň servisních služeb včetně technické pomoci

 podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění

 …
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Příklad definice hodnocení kritéria „Metodika“

Zadavatel hodnotí dokument „Organizace a metodika práce uchazeče“

zpracovaný a předložený dodavatelem v rámci věcné části nabídky.

Komise přidělí každé nabídce počet bodů v závislosti na posouzení obsahu

metodiky. Komise se při hodnocení zaměří:

- zda a jakým způsobem dodavatel v metodice popsal všechny zadavatelem

požadované oblasti.

Explicitně zadavatel uvádí, že jako vhodnější bude hodnocena metodika:

-ve které dodavatel přesně, úplně a co nejpřehledněji strukturuje obsah

činností a výstupů v jednotlivých fázích procesu výběru provozovatele.

- která navrhne optimální způsob zapojení pracovníků zadavatele,

optimalizující časovou náročnost činností na straně zadavatele při současném

důrazu na potřebné zvýšení know-how jednotlivých pracovníků zadavatele.

- ve které dodavatel správně, srozumitelně a co nejúplněji popíše hlavní rizika

splnění cíle veřejné zakázky.

- která navrhne efektivnější způsob řízení identifikovaných rizik ve vztahu ke

snaze o jejich eliminaci. Důraz … na rizika specifická pro projekty v oblasti

sociální péče a koncesí.



Příklad definice hodnocení kritéria „Metodika“ - pokračování

Přidělování bodů bude probíhat tak, že hodnotící komise vyhodnotí s

maximální objektivitou uvedené kritérium, v rámci kterého přidělí body v

rozmezí 0 (minimum) – 100 bodů (maximum) a to tak, že nejlepší nabídce v

rámci tohoto dílčího kritéria přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce

přiřadí takové bodové ohodnocení, které odpovídá poměru hodnocené

nabídky k nejlepší nabídce.

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,25 (váha dílčího

hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná

místa.

Výsledný počet bodů bude vepsán do tabulky celkového hodnocení.

POZOR NA HODNOCENÍ

Zadavatel při posuzování uvedl k předložené metodice uchazeče v rámci 

písemné zprávy o hodnocení nabídek:

„Kvalitně zpracované, nicméně v porovnání s nejlépe hodnocenou metodikou

mohla být zpracována lepší struktura celé metodiky, zpracování zapojení týmu

i harmonogram. V dokumentu jsou výborně zpracovaná rizika a návrhy řešení

a je zde i přesah do oblasti pobytových sociálních služeb.“

Nabídka tohoto uchazeče získala 70 b. - nabídka vítěze 100 bodů.



Kritéria kvality I

technická úroveň

-vymezují se zpravidla odkazem na technické normy nebo 
obecným vymezením funkcí či výkonu

-problémy vznikají při vymezení technických součástí tak, aby 
nedocházelo k diskriminaci (např. při dodávce hardware)

10



Technická úroveň

Truhlářské výrobky

Varianta Minimální požadované technické a funkční vlastnosti
Název 

varianty

Počet 

získaných 

bodů

Účastník je oprávněn nabídnout jednu z níže uvedených technických a funkčních vlastností, tj. pouze jeden typ povrchu.

Účastník tedy může získat pouze 20 nebo 40 bodů.

1 Použití materiálů a povrchů stanovených v Technické specifika díla, jež je 

přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Varianta 

Základ
0

2

Použití HPL laminátu u exponovaných ploch a hran truhlářských výrobků; HPL 

laminát musí splňovat následující minimální požadavky:

Varianta 

Rozšíření 1
20· musí být deklarovaný normou DIN EN 438, 

· musí splňovat emisní třídu E1 dle normy EN 312, a zároveň

· klasifikaci dle normy EN 312.

2

Použití dýhované desky DTDD u exponovaných ploch a hran truhlářských 

výrobků; dýhovaná DTDD deska musí splňovat následující minimální požadavky:

Varianta 

Rozšíření 2
40

· deklarovaná jakost dýhy splňující emisní třídu E1 dle normy EN 312,

· klasifikaci dle normy EN 312, a zároveň

· musí být povrchově upravená bezbarvým vodou ředitelným lakem v provedení 

hluboký mat, deklarace ISO 14001.



Náklady životního cyklu
- zahrnutí provozních nákladů do ceny veřejné zakázky (náklady na

údržbu, recyklaci apod.)

- zahrnutí nákladů na externality spojené s plněním veřejné zakázky
nebo provozem (např. náklady na emise skleníkových plynů)

- problém s ověřitelností vyčíslení nákladů spojených s negativními
externalitami různých typů řešení veřejné zakázky

- Manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu
http://www.sbtool.cz/img/metodiky/SBtoolCZ_ADM_2011.PDF

- Aplikace pro výpočet společenského benefitu
http://www.fce.vutbr.cz/ekr_model/default.asp?b=autori

12
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VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ

SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Hodnota kritéria celoživotních nákladů veřejné zakázky bude vyčíslena

podrobnou kalkulací samostatně pro tyto části životního cyklu projektu:

- projektové práce

- realizace stavby

- provozní náklady objektu v jednom roce

- demontáž stavby

Zadavatel nebude respektovat ocenění pouze jednou položkou, požaduje

doložení podrobné kalkulace za jednotlivé části.

Vyčíslení nabídkové ceny a hodnoty kritéria požaduje zadavatel zpracovat v

prostředí MS EXCEL.

uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=

download&document=607192&token=

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&document=607192&token=
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=download&document=607192&token=


VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Projektové práce

Nabídková cena za projektové práce bude stanovena jako podrobná

kalkulace nákladů projektových prací, tj. projektové dokumentace pro

stavební povolení a projektové dokumentace výrobní.

Realizace stavby

Uchazeč vyčíslí nabídkovou cenu na realizaci stavebních prací podrobnou 

kalkulací jednotlivých modulů objektu.



VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Provozní náklady objektu v jednom roce

V rámci nákladů provozu objektu uchazeč provede podrobnou kalkulaci

provozních nákladů objektu, konkrétně nákladů na elektrickou energii (vč.

nákladů na vytápění) a nákladů na vodu a odpadní vodu. Potřeby energií

objektu vycházejí z navrhovaného konstrukčního řešení objektu, požadavku

na nepřetržitý provoz objektu a stálého pohybu 4 osob v objektu

zdravotnického zařízení. Pro stanovení ceny využijí uchazeči aktuální ceníky

dodavatelů médií, pro vodu a odpadní vodu bude využit ceník společnosti

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., pro elektrickou energii společnost

ČEZ, a.s..

Uchazeč vyčíslí náklady jednoho roku provozu objektu.



VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Náklady demontáže

Hodnotu nákladů demontáže stanoví uchazeč jako aktuální, podrobnou 

kalkulaci nákladů na demontáž objektu.



VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výsledná hodnota každého souboru bude uvedena bez DPH, samostatně

bude vždy vyčísleno DPH a ceny s DPH.

Pro výpočet kritéria Nákladů životního cyklu využije uchazeč tabulku „Náklady

životního cyklu“ přiloženou k Zadávací dokumentaci.

Tato příloha je tvořena dvěma listy.

Uchazeč vepíše hodnoty jednotlivých částí, které podrobně vypočítá, do listu

s názvem „Rekapitulace výpočtu kritéria“. Do jednotlivých buněk tohoto listu

vloží výsledné hodnoty nákladů projektu (náklady PD, náklady realizace

stavby, náklady provozu jednoho roku a náklady demontáže) vč. DPH.

V buňce „hodnota celoživotních nákladů projektu“ se automaticky vypočte

hodnota kritéria zadávací dokumentace.

Výsledné hodnoty uchazeč doplní do krycího listu nabídky.

Druhý list přílohy je „výpočtovým listem“ s uzamčenými buňkami. Do tohoto

listu uchazeč nic nevpisuje. Pouze tento list vytiskne společně s listem prvním

jako součást stanovení nabídkové ceny veřejné zakázky.



VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Doložení výpočtu nabídkové ceny

- Povinnost dodavatele předložit způsob výpočtu nabídkových cen a hodnoty

výpočtu kritéria veřejné zakázky doložením (listinným i na CD).

Součástí nabídky doloží uchazeč tyto podklady:

-list „Rekapitulace výpočtu kritéria“

-list „Výpočtový list“

- podrobnou kalkulaci nabídkové ceny a hodnoty kritéria veřejné zakázky

(náklady projektové dokumentace, náklady realizace stavby, náklady provozu

jednoho roku a náklady demontáže).
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Náklady životního cyklu - Dodávka zařízení pro akumulaci elektřiny

Zadavatel nestanovil v ZD přesné parametry zařízení pro akumulaci elektřiny,

tj. akceptuje jakékoliv zařízení, které splní svůj účel (uchování vyrobené

elektřiny přes den na noční osvětlení budovy).

Příklady: standardní LiFePo zařízení, vanadová průtočná baterie, která zvládne

vykonat více okruhů a její životnost je tak například o 25 % delší než v případě

běžných zařízení pro akumulaci a zároveň umožňuje plnou recyklaci

některých součástí.

Zadavatel pak bude požadovat, aby dodavatelé v nabídkách uvedli například

běžné náklady na recyklaci zařízení a náklady na udržení 85 % účinnosti

zařízení po dobu následujících 20 let.

Zadavatel k tomu musí v ZD sdělit přesnou metodiku jak náklady spočítat

(dotaz na recyklační společnost, záručním listem společně s náklady na

výměnu komponent pro případ snížené účinnosti).

Zadavatel může požadovat informace o původu základních komponent

zařízení (viz rozdíl z hlediska vlivu na životní prostředí (emisí) v případě těžby

lithia nebo výroby vanadu). Dílčí získané informace vypovídají o nákladech

životního cyklu.



Náklady životního cyklu - Dodávka zařízení pro akumulaci elektřiny

Uvedená vanadová průtočná baterie pak může mít vyšší pořizovací náklady,

ale výrazně nižší náklady životního cyklu. Podle toho, v jakém poměru budou

náklady životního cyklu zohledněny při hodnocení nabídek, pak může

nabídka obsahující tento typ průtočné baterie uspět na úkor aktuálně

levnějších řešení.



Kritéria kvality II

estetické a funkční vlastnosti

-typicky subjektivní hodnotící kritéria, tedy výjimečně náročná 
na vymezení v zadávací dokumentaci

-nestačí zadat pouze to, co bude hodnoceno (např. vzhled), ale 
je třeba podrobně rozebrat, jaké parametry musí nabídka 
splňovat, aby mohla být považována za nejvhodnější
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Oddychové zóny s herními prvky

Předmět: 

-Projektová dokumentace pro realizaci oddychových zón

-instalace herních prvků včetně příslušenství, 

-Instalace mobiliáře 

-Související práce 

-zpracování provozního řádu v lokalitách:

•Pod Morávií 

•Pod Zahradami 

•K. Čapka 

•Dukelská 



Oddychové zóny s herními prvky

Vyššího hodnocení dosáhne návrh s vyšší užitnou hodnotou, vyšší

atraktivností navržených prvků a estetickou úrovní. Zároveň bude

zohledněna technická úroveň navrhovaného řešení s ohledem na

životnost použitých materiálů. Veřejnost bude hodnotit toto

kritérium na základě hlasování po veřejné prezentaci všech

došlých návrhů. Stanovisko veřejnosti bude doporučující pro

hodnotící komisi.

O výběru nejvýhodnější nabídky nebo o odmítnutí všech nabídek

a zrušení zadávacího řízení bude rozhodovat pověřený zástupce

zadavatele na základě doporučení hodnotící komise a výsledků

procesu hodnocení nabídek.

POZOR!

- hodnocení kritérií minimalistické, a proto napadnutelné.

+ minimální požadavky na realizaci jako zadávací podmínky



Kritéria kvality III

uživatelská přístupnost

-nejedná se o pojem se zákonnou definicí

-může se tedy jednat o přístupnost fyzickou, ale také
psychickou

-například zajištění přístupu do stavebního objektu pro osoby s
omezenou schopností pohybu nebo zajištění ovládání prvků
pro příjemné vnitřní prostředí budovy

-možnost využití anonymního posouzení uživatelské
přístupnosti například aplikací pro sledování a využití řídících
jednotek (dodávky elektřiny přímým vedením)
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Kritéria kvality IV.

sociální, enviromentální a inovační aspekty

-například závazek zaměstnat určitý počet dlouhodobě
nezaměstnaných občanů v kraji, popřípadě absolventů, apod.

-dle judikatury ESD se může jednat také o úroveň emisí oxidu
dusíku, úroveň hlučnosti dopravy, požadavek dodávky toliko
elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie apod.

-vždy je třeba dbát na souvislost s předmětem veřejné zakázky
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Příklady environmentálních kritérií nebo zadávacích podmínek

- Dodavatel bude odebírat zpět (a recyklovat) všechny obaly dodané

s produkty.

- Zboží / stavební materiál budou dodávány mimo dobu dopravní špičky.

- Podmínka nízké uhlíkové stopy (např. počet ujetých km pro doručení

dodávky nebo zajištění služby– dovoz ze vzdálenosti max. 2 hod).

- Materiál bude na stavbu dovážen automobily konkrétní emisní třídy.

- V rámci kvalifikace (technických kvalifikačních předpokladů, § 56 ZVZ) lze

požadovat, aby dodavatel měl certifikován systém řízení jakosti…

- Usnesení Vlády ČR ze dne 14. 6. 2010 k Pravidlům uplatňování

environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech

státní správy a samosprávy + samotná Pravidla.

- Nařízení o udělování ekoznaček, ekologicky šetrných výrobků v souladu s

usnesením vlády č. 720/2000 a Národním programem označování výrobků

ochrannou známkou EŠV.



SMB a DPMB: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v 
Bohunicích“ 

https://www.verejna-soutez.cz/verejne-zakazky/stavebn%C3%AD-

pr%C3%A1ce-prodlou%C5%BEen%C3%AD-tt-z-osov%C3%A9-ke-kampusu-

mu-v-

bohunic%C3%ADch?searchProfileId=&user=bb153ef7b21048d0808311da28c

32e34&token=&uuid=d3454108-991f-11e8-860f-002655ffd6c8

Kritérium B2. Environmentální aspekty

-Zohledňují se: maximální časové omezení hluku, prašnosti a dalšího

znečištění při výstavbě tunelové části stavby.

-Hodnotí se: lhůta pro provedení tunelové části stavby od staničení km 0,090

do staničení km 0,450 třetí koleje – je třeba definovat část stavby

-Počátek lhůty: den následující po dni nabytí právní moci stavebního povolení

vztahujícího se k uvedené části stavby

-Povinnost účastníka uvést v nabídce (jako postupný závazný milník) počet

celých týdnů, v rámci kterých provede stavbu tunelové části tramvajové trati.

https://www.verejna-soutez.cz/verejne-zakazky/stavebn%C3%AD-pr%C3%A1ce-prodlou%C5%BEen%C3%AD-tt-z-osov%C3%A9-ke-kampusu-mu-v-bohunic%C3%ADch?searchProfileId=&user=bb153ef7b21048d0808311da28c32e34&token=&uuid=d3454108-991f-11e8-860f-002655ffd6c8


SMB a DPMB: „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v 
Bohunicích“ 

Pokračování nastavení kritéria B2. Environmentální aspekty

-„Provedením“ se rozumí řádné provedení stěn tunelu, jeho zakrytí stropem a

zpětný zásyp stropu, včetně vegetačních úprav, a to v celém uvedeném úseku

bez přerušení (zadavatel připouští možnost vytvoření provizorních vjezdů,

manipulačních otvorů apod. po zastropení tunelu).

-Za vhodnější nabídku bude považována nabídka s kratší nabídnutou lhůtou

pro provedení stavby tunelové části tramvajové trati, přičemž maximální lhůta

činí 130 týdnů.

-Pro vyloučení jakýchkoli pochybností zadavatel uvádí, že provádění

zkušebního provozu a Zařízení záležitostí není započítáno do lhůty plnění v

rámci definovaného kritéria hodnocení.

-Povinnost doložit Orientační harmonogram s průvodní zprávou pro

provedení tunelové části stavby.



Kritéria kvality V.

organizace, kvalifikace nebo zkušenosti osob

-osoby se musí přímo podílet na plnění veřejné zakázky

-kvalita osob musí mít významný dopad na úroveň plnění (př.: 
novostavba v pasivním standardu – zpracovatel projektu,

-Renovace kulturní památky – architekt

-Naproti tomu: pořádání konference - úklidová služba)
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Kritéria kvality V. - příklad 

organizace, kvalifikace nebo zkušenosti osob – dobrá praxe

Dílčí hodnotící kritérium Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu s váhou 50

% bylo vymezeno zhruba následujícím způsobem:

Hodnotící kritérium je hodnoceno dle dvou parametrů, každý s dílčí váhou 50

%, a to kvalifikace a zkušenosti vedoucího týmu a kvalifikace a zkušenosti

ostatních členů týmů.

Za každou referenci (významnou zakázku) nad rámec referencí požadovaných

v rámci technických kvalifikačních předpokladů, na níž se podílel člen

realizačního týmu, respektive vedoucí týmu, obdrží nabídka jeden bod, a to

nejvýše do počtu 10 bodů.

V rámci hodnocení nebude zadavatel hodnotit jednu referenci pro více členů

realizačního týmu. Reference u členů týmu musí být pro účely hodnocení

odlišná.

ÚOHS dospěl k závěru, že se jednalo o vymezení hodnotícího kritéria, které

nevybočilo z mantinelů právní úpravy.



Zlínský kraj: TDS

https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/12442/00-vyzva-k-

podani-nabidky-zadavaci-podminky-vystup-ak.pdf

Investiční náklady stavby: 

33.625.000,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota: 

386.400,- Kč bez DPH. 

Dílčí hodnotící kritérium kvalifikace a zkušenosti osob: 

Hodnoceny - předložené praktické zkušenosti „realizací zakázky

obdobného charakteru“ se rozumí realizované zakázky v posledních 3

letech před zahájením zadávacího řízení, na které Osoba vykovávající

funkci TDS prováděla výkon TDS na novostavbě, přístavbě, nástavbě

nebo rekonstrukci objektu(ů) občanské vybavenosti, kde hodnota celé

dozorované stavby činila nejméně 10 mil. Kč bez DPH

https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/12442/00-vyzva-k-podani-nabidky-zadavaci-podminky-vystup-ak.pdf


Kritéria kvality VI. 

úroveň servisních služeb

-hodnocená úroveň servisních služeb by měla

být adekvátně zajištěna v rámci smluvních

podmínek, jinak by se jednalo o nepřípustné

hodnotící kritérium

-například rozsah bezplatné technické pomoci za

určité období nebo reakční doba na žádost o

poskytnutí servisu, obslužná vzdálenost apod.
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Rekonstrukce a výstavba infrastruktury (Vodovody a kanalizace 
Břeclav)

hodnotící kritérium: kritérium záruční doby s váhou 20 % a s následujícími

subkritérii:

1.stavební část stavby s minimálně požadovanou délkou záruky a s váhou 40

%

2.strojně technologická část stavby s minimálně požadovanou délkou záruční

doby a s váhou 50 % a

3.elektrické, datové a kontrolní systémy s minimálně požadovanou délkou

záruční doby a s váhou 10 %.

POZOR!

Ze ZD nebylo zřejmé, zda se má jednat o celkovou délku doby, nebo o rozdíl

mezi navrhovanou délkou záruční doby a zadavatelem požadovanou

minimální délkou

ÚOHS zrušil zadávací řízení



Délka záruční doby – váha 20%

- hodnocena celková délka záruční doby v měsících, kterou

dodavatel uvede v odstavci XY návrhu kupní smlouvy (viz příl. 2

ZD) pod položkou „Záruční podmínky, odpovědnost za vady a

nebezpečí škody na věci“.

- Nejnižší přípustná délka záruční doby je 24 měsíců ode dne

předání a převzetí dodávky. Pokud dodavatel uvede v nabídce

dobu plnění v měsících kratší 24 měsíců, bude nabídka uchazeče

vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek.

- Nejvyšší přípustná délka záruční doby pro hodnocení je 60 měsíců

ode dne předání a převzetí hotového díla. Pokud dodavatel uvede

v nabídce dobu plnění v měsících delší než 60 měsíců, bude pro

účely hodnocení tohoto kritéria uvažována hodnota 60 měsíců.



Délka záruční doby – váha 20%

- Jako nejvýhodnější nabídka bude v rámci tohoto hodnotícího

kritéria považována taková nabídka, která bude obsahovat nejdelší

záruční dobu v měsících.

- Vzorec pro výpočet dílčích bodů tohoto hodnotícího kritéria je

následující:

Hodnocená nabídka

100 x --------------------------------------- x váha kritéria v %

Nejvýhodnější nabídka



Kritéria kvality VIII.

podmínky a lhůty dodání nebo dokončení plnění

-například lhůta dodání (typicky u veřejných zakázek, kde je 
zadavatel vázán termíny z dotačních podmínek)

-Formulace obdobné jako u příkladu se záruční dobou
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Předběžné tržní konzultace

 odborníci nebo dodavatelé

 povinnost veškerou komunikaci písemně zdokumentovat

 povinnost označit v zadávací dokumentaci informace, jež jsou výsledkem
předběžné tržní konzultace a osoby podílející se na tržní konzultaci

 doporučuje se zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup k písemným
připomínkám

 umožňuje zjistit možnosti trhu pro formulaci předmětu veřejné zakázky i
přiměřených a nediskriminačních požadavků na uchazeče

 nekoná-li se, doporučujeme aspoň využít institutu předběžného oznámení
nebo udělat průzkum trhu
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vám přeje hodně užitku z 

odpovědného zadávání veřejných 

zakázek



www.fbadvokati.cz

Anna Francová, advokátka

anna.francova@fbadvokati.cz





Nastavení smluvních 
podmínek

Mgr. Ing. Anna Francová, advokátka

Listopad 2018



– Zadávací podmínky, které se 

stanou součástí smlouvy s 

vítězným uchazečem a jejichž 

nesplnění bude smluvně 

sankcionováno.

Smluvní podmínky



Účel smlouvy

Podstatný pro posouzení 

- toho, zda dílo provedeno řádně

- závažnosti zjištěných vad díla

- práva odstoupit od smlouvy
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Stavební úpravy
Předmětem je provedení

-stavebních úprav, nadstavby a přístavby (včetně souvisejících prací)

stávajícího objektu řadového rodinného domu č.p. …

-s jednou bytovou jednotkou, nacházejícího se … tak, aby

-obsahoval dvě bytové jednotky - dva tzv. upravitelné byty, které bez

dalších stavebních úprav mohou sloužit osobám s omezenou

schopností pohybu a orientace a

-v nichž bude poskytována pobytová sociální služba Chráněné

bydlení pro 6 osob…

-soulad s podrobnou specifikací díla uvedenou v ZD …

-soulad s projektovou dokumentací pro provádění stavby

zodpovědného projektanta …

-soulad s položkovým rozpočtem

-soulad s harmonogramem



Stavební úpravy
Nastavte si priority – co má být pro zhotovitele opravdu závazné

- Zhotovitel je vázán projektovou dokumentací pro provádění stavby,

pokud neobdrží jiné písemné dispozice objednatele (v případě

nejasností platí dispozice jako prvořadé).



Poskytování energetických služeb metodou EPC 

Účel smlouvy (lze formulovat určitě x neurčitě, různé důsledky)

= dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních

nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických

služeb se zaručeným výsledkem spočívajícím v:

(a) realizaci předběžných činností;

(b) na nich navazující realizaci základních opatření;

(c) poskytování energetického managementu v areálu po dobu

garančního období

(d) poskytování dalších souvisejících činností a služeb zahrnujících

provedení dodatečných opatření;

a to vše po dobu trvaní smlouvy v rozsahu a za podmínek

specifikovaných … („projekt“).



Poskytování energetických služeb metodou EPC 

Předmět smlouvy

Formulace základních závazků obou smluvních stran, 

„JAK SE VĚCI MAJÍ“

ESCO se zavazuje s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této

smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy a v maximální

součinnosti s klientem a jím definovanými subjekty zajistit realizaci

projektu a

Klient tento jeho závazek přijímá a zavazuje se mu za realizaci

projektu zaplatit



Výhrada změny dodavatele

- Do smlouvy se nepromítne přímo

- Nastavení odstoupení od smlouvy

- Nastavení výpovědi smlouvy aj. ukončení
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Změna dodavatele v ZD

Vyhrazení změny závazku, opce

- Výhrada změny dodavatele v průběhu plnění předmětu VZ–plnění

závazku ze smlouvy z těchto důvodů:

1. Výpověď zhotovitelem v průběhu trvání plnění …

2. Výpověď objednatelem

(a)Zákonné důvody

(b)Pro závažné porušení povinností zhotovitelem dle čl. …. Smlouvy

… změna dodavatele-zhotovitele provedena tak, že nová smlouva … bude

uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako druhá v pořadí při

hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem,

může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na

třetím či dalším pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).



Změna dodavatele v ZD

Pro tohoto dodavatele a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní

zadávací podmínky beze změny, kromě začátku a doby plnění předmětu

VZ- předmětu smlouvy.

- NEZAPOMENOUT předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s

jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným

soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím

zhotovitelem.

Příslušný další dodavatel v pořadí

-vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti

-včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy



Odstoupení od smlouvy
10.1 pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou

anebo z důvodu uvedeného v čl. XY této smlouvy.

10.2 Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména:

- prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů …;

- neodstranění vad oznámených Kupujícím Prodávajícímu ani v

dodatečné přiměřené lhůtě, pokud by současně další postup

Prodávajícího vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy;

- … vady, pro které není možno Kupujícím předmět dodávky řádně

užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu;

10.3 - nezbytné písemně oznámit druhé smluvní straně.

- účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

- musí být uveden konkrétní důvod odstoupení a odkaz na

opravňující ustanovení



Odstoupení od smlouvy

V případě financování zakázky z dotace:

Prodávající bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této

kupní smlouvy bude financován z Integrovaného regionálního

operačního programu pro období 2014 - 2020 v rámci výzvy č. ….(dále

jen „IROP“).

V případě, že Kupujícímu nebudou přiděleny finanční prostředky

(nebo bude pozastaveno čerpání finančních prostředků) pro krytí

výdajů plynoucích z realizace projektu „Chráněné bydlení …“, reg.č.

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005502, 49. výzva,

případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé z důvodu

jednoznačného porušení povinností Prodávajícího,

má Kupující právo kdykoliv jednostranně … odstoupit, a to až do

okamžiku řádného převzetí dodávky.

Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na úhradu účelně

vynaložených nákladů, ….



Garance a sankce

Zajištění realizace v souladu se zadávacími
podmínkami

A pro dosažení primárního účelu sledovaného
zadavatelem
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Poskytování energetických služeb metodou EPC 

Záruka za dosažení garantované úspory

1. ESCO se zavazuje, že v důsledku provedených opatření budou po

dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích

dosaženy garantované úspory specifikované v čl. XY / v příloze č. XY.

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období

garantované úspory dosaženo z důvodů na straně ESCO, vzniká

Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu s čl. XY a

současně právo na návrh na provedení dodatečných opatření v

souladu s čl. XY.



Poskytování energetických služeb metodou EPC 

Dodatečná opatření

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období

garantované úspory, zavazuje se předložit Klientovi návrh na

provedení dodatečných opatření, která provede ESCO na své náklady

(dále jen „nápravná dodatečná opatření“).

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude obsahovat alespoň:

a) popis stavu využívání energie v objektech, …, a jeho hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření;

d) způsob realizace a harmonogram;

e) vyčíslení a rozbor dosažitelné úspory nákladů a energií, včetně

odůvodnění.

3. Připomínky / nesouhlas Klienta do [14] dnů od doručení návrhu

písemně ESCO. Tyto připomínky je ESCO povinna do návrhu

zapracovat a předložit nový návrh Klientovi ke schválení.



Poskytování energetických služeb metodou EPC 

Dodatečná opatření

4. Dále se ESCO zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předkládat

Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem

návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení

energetické účinnosti (dále jen „doporučená dodatečná opatření“).

Vyhodnotit povahu a rozsah doporučených dodatečných opatření

V případě zájmu o realizaci nastavit pravidla dalšího postupu dle ZZVZ

(nové zadávací řízení?, lze použít JŘBU?)

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany zavazují

postupovat při realizaci doporučených dodatečných opatření v

souladu s platným zněním ZZVZ.



Změna okolností a obnovení jednání

- §§ 1764 a souv. Občanského zákoníku

- Změna okolností po uzavření smlouvy a

- do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její
povinnosti splnit dluh

- Vyjma zákonných důvodů

- Lze upravit specificky smlouvou
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Změna okolností a obnovení jednání

Podstatná změna okolností 

= změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď

neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění,

A prokáže-li:

-nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit

-skutečnost nastala až po uzavření smlouvy

-stala se známou po uzavření smlouvy

má dotčená strana právo na obnovení jednání o smlouvě.
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Změna okolností a obnovení jednání

Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby
odložila plnění.

Právo na obnovení jednání dotčené straně nevznikne,
převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

20



Změna okolností a obnovení jednání

Příklady okolností:

(a) uzavření objektu či jeho části;

(b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;

(c) ztráta, poškození nebo zničení předmětu opatření;

(d) změna způsobu užívání objektů nebo areálů či jejich částí, včetně
změn tepelného komfortu nebo časového využití;

(e) změna právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických
norem s vlivem na provoz objektů.
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Vám přeje hodně užitku z odpo-

vědného zadávání veřejných 

zakázek



www.fbadvokati.cz

Anna Francová, advokátka

anna.francova@fbadvokati.cz



Jak stavět nebo modernizovat budovy s 

minimálními celkovými náklady? 

Využití metody Design & Build (& Operate) ve výstavbě 

se zaměřením na zvýšení provozní efektivnosti budov 

stanovením výkonových a funkčních parametrů a jejich 

naplněním při samotném provozu 

I n g .  I v o  S l a v o t í n e k ,  p ř e d s e d a  A P E S

A l e š  C h a m r á d ,  C H A M R Á D _ L E G A L ,  chamrad@chamrad.eu



D E S I G N  &  B U I L D

Chcete stavět nebo modernizovat budovy s 

minimálními celkovými náklady? 

Kdy se vše „láme“ a jak na to?

• Čím dříve se dostane pozornosti celkové výši provozních nákladů 

při projektové přípravě, tím lépe



D E S I G N  &  B U I L D

EPC (Energy Performance Contracting)

Energy Performance Contracting je metoda, při kterém rozsah 
investičního projektu i výši investice navrhuje dodavatel ve vazbě na 
budoucí úspory nákladů na energie.

Projekt zahrnuje chronologicky:

– návrh a přípravu energeticky úsporných opatření investičního i 
organizačního charakteru

– návrh a zajištění financování celého projektu

– provedení navržených úsporných opatření

– energetický management a vyhodnocování úspor

Energeticky úporná opatření po uvedení do provozu a jejich předání 
začnou přinášet úsporu provozních (energetických) nákladů

Tato úspora slouží ke splácení nákladů projektu

Dodavatel garantuje zákazníkovi smluvně sjednanou výši úspory

Při nedosažení garantované úspory, dodavatel kompenzuje vzniklý 
rozdíl zákazníkovi



D E S I G N  &  B U I L D

Ekonomický model projektů EPC

Ukončení 

splácení
Instalace 
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D E S I G N  &  B U I L D

Design & Build (& Operate)? (1)

• Design & Build (& Operate) (dále souhrnně jen „DB“) je metodou dodávky 

výstavbových projektů

• Odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu přenesena 

zcela, nebo částečně, na zhotovitele

• Objednatel stanoví věcné požadavky na výkon a funkci projektu (může je 

stanovit i po dobu jeho provozování) 

• Není dělená odpovědnost za projekt = přenos rizik/odpovědnost za 

výsledek za splněných věcných požadavků na výkon a funkci projektu 

je na zhotoviteli  

• Vyšší jistota dodržení nabídkové ceny



D E S I G N  &  B U I L D

Design & Build (& Operate)? (2)

• Zhotovitel motivován k využití svého inovačního potenciálu

• Nižší riziko diskriminačního zadání díla (požadavkem na konkrétní 

výrobky, řešení apod.)

• Zkušenost zadavatele se samotnou realizací projektů DB nemusí 

být velká (je však nezbytné zajistit i ve spolupráci s externími 

poradci přípravu kvalitního zadání projektů DB)



D E S I G N  &  B U I L D

DB - zaměřený na minimalizaci celkových 

nákladů, jak na to?

Metodika

• Návod možného postupu pro zadavatele při realizaci

výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (&

Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů

životního cyklu

• http://www.opzp.cz/dokumenty/download/956-2-

DESIGNandBUILD_14_6_2018_v2.pdf



D E S I G N  &  B U I L D

Jaké projekty realizovat pomocí metody 

DB?

Novostavby a rekonstrukce 

• Projekty DB jsou vhodné jak pro novostavby, tak pro komplexní 

rekonstrukci a modernizaci budov, které zahrnují kompletní 

modernizaci energetického hospodářství

• Určující bude rozsah požadovaných funkcí budovy a s tím 

související rozsah technologického vybavení budovy

• S ohledem na zvýšené nároky na přípravu zadání projektu DB se 

bude jednat nejčastěji o projekty o velikosti investice 50 mil. Kč a 

více 



D E S I G N  &  B U I L D

Jak vybrat vhodný provozní model?

• Jednoduchý provozní model 

• Pokročilý provozní model spojený se zajišťováním 

energetického managementu budovy zhotovitelem

• Komplexní provozní model spojený s činností zhotovitele 

zajišťujícího správu a provoz budovy („technický“ facility 

management) včetně energetického managementu



D E S I G N  &  B U I L D

Ekonomická výhodnost projektů D&B



D E S I G N  &  B U I L D

Věcné požadavky zadavatele na výkon a funkci

Proč jsou důležité a jak je nastavit?

• Požadavky na výkon a funkci určují účel, rozsah, výkonové 

a funkční parametry, které by měl projekt DB po jeho 

dokončení splňovat

• Pomocí výkonových parametrů je ověřováno a 

vyhodnocováno splnění zadání zadavatele po přejímce 

projektu DB





D E S I G N  &  B U I L D

Předpoklady úspěšné realizace projektů DB 

• Zpracování kvalitního zadání projektu DB = stanovení 

vhodných věcných požadavků na výkon a funkci (výkonové 

parametry)

• Vhodné nastavení smluvních podmínek pro realizaci 

projektu DB 

• Zajištění efektivního procesu výběru vhodného zhotovitele, 

který bude schopen realizaci projektu DB zajistit

• Vytvoření kvalitního přípravného týmu poradců pro 

zpracování zadání projektu DB a výběr zhotovitele



D E S I G N  &  B U I L D

Kdo by v týmu Poradců neměl chybět? (1)

Právní poradenství vedoucí k nastavení kvalitních 

smluvních podmínek a kvalifikovanou administraci 

veřejné zakázky pro výběr zhotovitele projektu DB 

Alespoň dvoučlenný seniorní tým s předchozími zkušenostmi  

s přípravou projektů DB a projekty na zvýšení energetické 

účinnosti po stránce:

• smluvní (přípravy smluvních podmínek projektů DB)

• administrace veřejných zakázek na výběr zhotovitele 

pro realizaci projektu DB



D E S I G N  &  B U I L D

Kdo by v týmu Poradců neměl chybět? (2)

Technické a ekonomické poradenství zaměřené na 

nastavení výkonových parametrů = expertní tým ve 

složení:

• projektový manažer, vedoucí konzultačního týmu

• energetický specialista

• specialista – technolog

• specialista – ekonom

• specialista na energetický management nebo facility

management (podle toho, zda bude zvolen pokročilý nebo 

komplexní provozní model)  



D E S I G N  &  B U I L D

Výběr zhotovitele

Jak stanovit požadovanou kvalifikaci zhotovitele?

V realizačním týmu zhotovitele by měli být minimálně: 

• projektový manažer / vedoucí projektu

• zástupce projektového manažera / stavbyvedoucí

• hlavní projektant

• hlavní inženýr projektu

• energetický manažer nebo facility manažer (podle toho, zda bude 

zvolen pokročilý nebo komplexní provozní model); se zkušenostmi 

s realizací projektů DB

Jakým způsobem o výběru zhotovitele jednat? A proč? 

• Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) 



D E S I G N  &  B U I L D

Základní zásady pro nastavení smluvních podmínek

• Promítnutí požadované kvalifikace zhotovitele a požadovaných 

výkonových parametrů do smluvních podmínek 

• Smluvní mechanismus ověřování výkonových parametrů projektů 

DB

• Platební podmínky a dopady za nesplnění cílových výkonových 

parametrů (sankce)

• Zajištění vymahatelnosti nároků vzniklých v souvislosti s neplněním 

výkonových parametrů zhotovitelem 





Realizované projekty EPC v ČR





Praha 28. listopadu 2018

Financování rekonstrukcí budov 

ve veřejném sektoru



Obsah prezentace 

1. Dlouhodobá vize – energetika strategické téma?

2. Dílčí strategie a rozhodování

3. Příklady vhodných projektů, procesů 

4. Závěry – doporučení

5. Plány do budoucna



1 Dlouhodobá vize



StratStrategický plán rozvoje města Litoměřice

ČEHO CHCI DOSÁHNOUT? 

• SOBĚSTAČNOST
• KVALITNÍ ŽP
• LOKÁLNÍ OZE
• MAXIMÁLNÍ ÚSPORY
• SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH 

NÁKLADŮ



2 Dílčí strategie 



6

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA 2030
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celková úspora v daném roce

spotřeba v daném roce

6% celkové 
spotřeby 

energie města

20% úspora 
energie do roku 

2030

9,1%



7

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉ ENERGETIKY 

A OCHRANY KLIMATU 2030

▪ emise CO2 

▪ o 41 %  

▪ o 80 % v případě výstavby GTE

▪ spotřeba energie 

▪ o 24 %

▪ Obnovitelné zdroje 

▪ 14 % 

▪ 50 % v případě výstavby GTE



Energetický plán města (EPM)

Cíle

Projekty 

Indikátory

Procesy

Vyhodnocování 

Analýza

EPC

FVE
Revitalizace

EM

FUE

PŘÍPRAVA 
PROJEKTU



Projekty – jak správně připravit?         

1. Dlouhodobá data o spotřebě a technickém stavu 

▪ EM; technická data – pasport nemovitostí, VO

2. Zpracované odborné posudky 

▪ Energetický posudek; analýza EPC 

3. Zásobník projektů a jejich hodnocení 

▪ Dopad na UR (ekonomika, ŽP, sociální dopady)

4. Akční plán 

▪ Vybrané projekty ze zásobníku dle dopadu na UR 

▪ až zde – projektová dokumentace a poté projekt

5. Reálný provoz projektů 

▪ Reálné dopady po investici – EM 



3
Vhodné 
projekty/procesy



• Přednost komplexní 
renovace objektu před 
dílčími opatřeními

• Dlouhodobý pohled na 
užívání a rekonstrukci 
budov 

• Uem (součinitel prostupu 
tepla) – 0,31 W/(m2K)

• Uem,N – 0,48 W/(m2K)

• Podpora z OPŽP cca 
40% dotace

Reálná spotřeba 
tepla - vytápění 
(10/15 – 9/16)           

25 kWh/(m2.rok) 
úspora 85%

Navrhovaná spotřeba 
tepla - vytápění (EA)      

31 kWh/(m2.rok) 
úspora 81%

Komplexní renovace objektů 



Fond Úspor energie 

• Stabilní zdroj 
financování

• Snížení zátěže rozpočtu 
města

• Motivace příspěvkových 
organizací města

• Posílení místní 
ekonomiky

• Schváleno RM v prosinci 
2013



Fond úspor energie 

1. úspory PO a 
odbory MÚ

2. Reálné náklady 
na dosažení 

úspor

3. Předpokládané 
(čisté) úspory pro 

rok 2014

4. 35 % rozpočet 
města

5. 30% - Fond úspor 

6. 30% Příspěvkové 
organizace

7. Fond odměn 
(5%)  - rozdělení 
mezi pracovníky 

schvaluje starosta

Rok 2016
• 431 tis. Kč Fond úspor;
• 369 tis. Kč Příspěvkové organizace
• 62 tis. Kč Fond odměn



Výsledky EM 
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4 Závěry/doporučení



Závěry/doporučení        

1. Jasná vize – co v energetice chceme? 

2. Analýza potenciálu EE a OZE – stanovení cílů 

3. Hledání synergií opatření

▪ Energetika + technický stav + vnitřní prostředí 

4. Zpracované odborné posudky 

▪ Energetický posudek; analýza EPC 

5. Zásobník projektů a jejich hodnocení 

▪ Dopad na UR (ekonomika, ŽP, sociální dopady)

6. Akční plán – vazba na rozpočet 

▪ Vybrané projekty ze zásobníku dle dopadu na UR 

7. Reálný provoz projektů 

▪ Reálné dopady po investici – EM 



Inovativní a demonstrační projekty 
Výzva NPŽP č. 3/2018

• Celková alokace: 100 mil. Kč

• 200 tis. – 20 mil. Kč na jeden projekt

• Dotace 75 % z celkových způsobilých výdajů

• Soutěžní výzva:

• 1. kolo – námět – do 31.10.2018

• 2. kolo – projekt

• Příjemci:

• obce, kraje a jimi zřízené organizace

• o.p s., v.v.i., VŠ
Zdroj: MŽP



Možnosti financování

• Předmět podpory: zpracování SECAP

• Předpokládaná alokace: 5 mil. Kč (250 

tis. – 1,5 mil. Kč na jeden projekt)

• Podmínka žádosti o podporu: členství v 

Paktu

Programy

Rovina projektová

Rovina strategická
MŽP -

NPŽP

MŽP

OPŽP NZÚ NPŽP

MPO

EFEKT

MMR

IROP

Další výzva v 1. Q 2019
Zdroj: MŽP



Sekce energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

Program EFEKT pro rok 2019 19

Program EFEKT

nový program je vyhlášen na pětileté období 2017 – 2021

rozpočet na celé programové období ve výši 750 mil. Kč
150 mil. Kč ročně

pro rok 2019 jsou výzvy vyhlášeny na konci srpna 2018 s termínem
pro podávání žádostí do konce listopadu 2018

program obsahuje dva podprogramy:
P1 – podpora investičních projektů
P2 – podpora neinvestičních projektů

www.mpo-efekt.cz

Zdroj: MPO

http://www.mpo-efekt.cz/
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zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu

kraje, města a městské části s počtem nad 5 tisíc obyvatel, podnikatelské subjekty

dotace až 500 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

příprava realizace kvalitních úsporných projektů se zásadami dobré praxe

vlastníci domů k bydlení, objektů ve veřejném sektoru a objektů k podnikání

dotace na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení
až 200 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

forma dotace ex post, tj. po zpracování studie

na rok 2018 výzva vyhlášená a podávání žádostí do 20. 10. 2018 (pro 2019 bude vyhlášeno)

Neinvestiční dotační podpora z programu EFEKT  (část 3)

Zdroj: MPO
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Podpora úsporných projektů se zásadami dobré praxe

rozdělení podpory podle vlastnictví objektů

rodinné domy

dotace na zpracování dokumentu až 30 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

bytové domy

dotace na zpracování dokumentu až 50 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

objekty ve veřejném sektoru

dotace na zpracování dokumentu až 100 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

objekty pro podnikatelské účely

dotace na zpracování dokumentu až 200 tis. Kč a max. 70% způsobilých nákladů

Zdroj: MPO



5 Plány do budoucna



Projekty r. 2018+

1. Evropské projekty – HORIZON 2020

▪ SCORE – komunitní OZE – (2018 - 2021)
▪ komunitní FVE

▪ INNOVATE – inovativní finanční nástroje (2017 - 2020)
▪ místní finanční nástroj pro EE a OZE v bytovém sektoru

▪ STARDUST – Smart City (2017 - 2022)
▪ obytná čtvrť – pasivní domy + elektromobilita

2. Národní projekty

▪ PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR (2018 - 2020)
▪ NPŽP - EKOINOVACE – postup do 2. kola 





Děkuji za pozornost

Jaroslav Klusák

energetický manažer 

jaroslav.klusak@litomerice.cz

+420 773 165 574



Technické principy a parametry zadávání na kvalitu a 
dlouhodobou efektivitu namísto nejnižší pořizovací ceny

Seminář České rady pro šetrné budovy
Praha, 28.11.2018



Nové výzvy

• Slabá konkurence, minimální nezaměstnanost, 
klesající zájem o veřejné zakázky v ČR

• Klimatické změny a související změny 
technických požadavků na budovy

• Omezené zdroje surovin / rostoucí populace a 
zaměření na cirkulární ekonomiku

• BIM (building information modelation)



Proč navrhovat šetrné budovy

• Je to ohleduplné vůči budoucím generacím

• Lze výrazně ušetřit na provozních nákladech

• Je to ohleduplné k přírodě

• Je to součást sociální odpovědnosti



Kvalitní veřejné zakázky

= recept na vítězství ve volbách 





Udržitelnost 

• 10% obyvatel světa spotřebovává 90% světové 
energie

• 50% energie se v našich zeměpisných šířkách 
spotřebuje na vytápění a chlazení budov

• Vytápění, elektřina, ohřev vody – v průměru 40% 
objemu vypouštěných emisí skleníkových plynů

• Limitované množství zdrojů vede k potřebě 
využívat odpady jako zdroje v uzavřeném cyklu 
(cirkulární ekonomika)



Pasivní domy

• Mnohem nižší náklady na provoz, až o 90% oproti 
dnešním budovám

• Mírně vyšší náklady na výstavbu, nyní o cca 10-15% 



Nulové domy

• Stavební řešení a technická zařízení stavby 
odpovídají pasivnímu domu

• Část energetických potřeb kryjí obnovitelné zdroje



Cirkulární ekonomika
• Neomezený růst na planetě s omezenými zdroji?
• 10 miliard lidí do roku 2050 
• Globální poptávka dosáhne trojnásobku udržitelné produkce naší 

planety (Rockstrom et al., 2009)
• Jen Evropa vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ročně, z čehož 

zhruba 50 % skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Výsledkem je i 
to, že se tak nenávratně připravujeme o vzácné materiály

• Na některých skládkách je dnes větší koncentrace zlata než ve zlatých 
dolech

• 95 % produktů končí v koši po 6 měsících od jejich zakoupení 
(Worldcounts 2018)

• Jak ale můžeme uspokojit potřeby rostoucí populace, když už dnes 
čelíme negativním důsledkům našeho konzumního životního stylu? 

(zdroj incien.org)



Cirkulární vs. lineární



Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

• 25 - 30% z celkové produkce odpadů v 
Evropské Unii tvoří stavební a demoliční 
odpad 

• Přes polovinu celkové produkce odpadů v ČR 
tvoří stavební a demoliční odpady 

• Evropská unie má za cíl zvýšit podíl 
recyklovaných a znovuvyužitých stavebních 
odpadů na 70 % 

(zdroj setrnematerialy.cz)





Fáze návrhu

• Klíčová část celého procesu výstavby

• Často opomíjená

• 1% nákladů v celém životním cyklu stavby

• Ovlivňuje 99% budoucích nákladů

• Ovlivňuje kvalitu veřejného prostoru

• Ovlivňuje uživatelskou vstřícnost

• Ovlivňuje estetiku a funkčnost

……



Kolik stojí budova?

Zdroj: TZB INFO



• Potřeba města: růst, demografický vývoj

• Nevyužitá nemovitost

• Nutná rekonstrukce

• Investiční záměr

• Další…

Po dlouhých diskuzích zazní: „Pojďme do toho!“

Vznik požadavku na projekční práce



• Základní parametry od investora

• Důkladné prověření od odborníků – příprava zakázky

▪ Výše investice

▪ Požadavky budoucích uživatelů

▪ Ekologické požadavky budovy

▪ Případové studie

▪ Předběžné konzultace s potenciálními dodavateli

▪ Návaznost na vývoj okolí

▪ Legislativní požadavky

▪ Hlavní architekt města

▪ Projekční podklady – Geodézie, Geologie,
Průzkumy

• Určení dalšího postupu – výběr projektanta / architekta

Zadání pro projekt



Projekční podklady

• Geologický průzkum

• Geodetické zaměření

• Pasport stavby u rekonstrukcí

• Stavebně technický průzkum odhalující statické vady objektu

• Stavebně historický průzkum u památek

• V případě zadání výběrovým řízením často přesunuté do projekčních prací

• Bez nich není úplné zadání a příprava zakázky ze strany investora –
„překvapení“ nejsou vyloučené ale spíš pravidlem

• Lze obvykle snadno soutěžit samostatně – sníží se objem projekční zakázky

• Úskalí a výhody přenesení povinnosti průzkumů na projektanta



Hlavní úskalí zadání projektu
• Nereálně nízké investiční náklady

• Nereálný termín projekčních prací

• Rozpory s územním plánem

• Politická neprůchodnost a související ústupky

• Stávající majetkové poměry či nájemní smlouvy

• Pořízení podkladů až během projektu



Nereálně nízké investiční náklady

• Zahrnují jak stavbu tak projekt

• Lze snadno prověřit na základě cenových ukazatelů ve stavebnictví –
poskytují například společnosti RTS, UNIKA, ÚRS

• Informace mj. i na webu ČKA: Kalkulačky předběžných cen staveb
pozemních, krajinářských, územních plánu včetně výpočtu
odpovídajícího honoráře



Nereálný termín projekčních prací
• Zahrnují jak čas nutný na projekt včetně všech profesí, tak dobu inženýrské činnosti

• Musíme stihnout dotaci….

• Potřeby zadavatele by měly být součásti dlouhodobé strategie, například
vypracované institutem hlavního architekta města

• Pokud mám projekt nachystaný, mohu v případě vypsání patřičné dotace
zareagovat

• Pokud se vše upíná k jednomu termínu, tak může drobný průtah projektu či
inženýringu způsobit zmar celé investice: Vyhozené peníze za projekt

• Nepřeceňovat vliv na „vlastní“ úřady

• Naopak počítat s vlivem dovolených, prodloužených víkendů a obecné přetíženosti
státní správy



Další úskalí v zadání
• Rozpory s územním plánem: podceňovaný faktor změny ÚP – doba projednání

je nepředvídatelná

• Stávající majetkové poměry či nájemní smlouvy – špatná koordinace zadání,
přemrštěné požadavky na rekonstrukci „za plného provozu“ atd.

• Politická neprůchodnost a související ústupky

▪ Tendence politiků už předem mluvit do „architektury“

▪ „Dáme na to maximálně XY,-Kč“ jako politický statement nevycházející z reálných 
potřeb objektu

▪ „Stříhači pásek“ – musíme to stihnout do konce volebního období

▪ Změny zadání podle složení koalice, politického větru atd. 



Důraz na společenskou odpovědnost: 

Stavby, které přetrvaly a oceňujeme je nyní v „naší“ obci /
městě vznikaly obvykle na základě reálných potřeb s
kvalitními projektanty a řemeslníky, kdy všechny strany
vložily úsilí do svého odkazu budoucím generacím vědomy si
dlouhodobé odpovědnosti jejích počínání. Bylo jim ctí se
podílet na něčem, co přetrvá.



Škola Kamenné Žehrovice

Rekonstrukce 2017

Původní stav



Mateřská škola Holýšov

Rekonstrukce 2017

Původní stav

Přestavba během protektorátu



Zadání vs. přístup
• Původní myšlenka stejná – „potřebujeme opravit školu, pojďme do toho“

• Původní stav obdobný – kvalitní historická architektura navržená pro danou funkci

• Pak se přístupy diametrálně rozchází a výsledkem je celorepubliková hanba pro jedny a
nadčasová realizace odpovídající potřebám obce pro druhý

• Morální stárnutí vyvolá dřívější potřebu nových investic



S kým chcete pracovat?
• S kamarádem či známým?

- v projekci veřejných zakázek bývá riziko, že na konci projektu už to kamarád není

• S nejlevnější nabídkou z oboru?

- kvůli strachu z obvinění z korupce

- protože nemáme jak posuzovat kvalitativní kritéria dle §116 ZZVZ

tím pádem máte jako partnera nejlevnějšího dodavatele s požadovanou
kvalifikaci = nejlevnější plastický chirurg - který nyní vytvoří něco, co buď
zvelebí nebo zhyzdí vaší obec/dům/projekt na 50 let

- investiční oddělení je zvyklé takto pracovat od výběru kopírky až po výstavbu
nových budov

• S profesionálem, který se v konkurenci prosadil nejlepším řešením vašich požadavků?

- řešení posoudila nezávislá porota odborníků z oboru spolu s investorem

- honorář odpovídá kvalitě a řídí se pravidly zaštiťující profesní organizace ČKA



Novinky ZzVZ z pohledu architekta

• Zákaz jediného kritéria ceny u projekčních
prací

• Možnost omezit počet uchazečů

• Předběžné tržní konzultace s potenciálními
dodavateli

• Zadávání díla na funkci a výkon (Design and
Build, nebo Design, Build and Operate)



Jaká jiná kritéria než cenu lze nastavit?

• Koncepce vedení veřejné zakázky 
- navrhovaný postup průběhu projektových činností, jak se využijí dosavadní
zkušenosti, popis organizační struktury týmu, způsob řízení, koordinace a
rozhodování
- potřeba definovat bodové limity, zdůvodnit bodování komise

• Zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu
- požadovat garanta projektu (hlavní projektant), konkrétní osoba s
popsanými zkušenostmi, požadavek na autorizaci, praxi odpovídající
reference daných osob = portfolio
- požadavek na další členy týmu – dtto
- požadavek na konkrétní typy realizací v portfoliu uchazeče (minimální
investiční náklady, prohlášení investora o odborném a včasném předání
dokumentace, přesně stanovené prvky stavby – např. dálkové ovládání)

• Zkrácení doby vypracování projektové dokumentace
• Lze požadovat osobní prezentaci portfolia uchazečů
• Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky nebo platební 

podmínky



K čemu je dobré omezit počet 
uchazečů?

• Vyšší motivace uchazečů, kteří postoupí

• Nižší administrativní zátěž

• Eliminace případných sporů a odvolání



Předběžné tržní konzultace

• Pomáhají lépe nadefinovat zadání

• Eliminace chyb VŘ

• Možnost přilákat kvalitní uchazeče

• Transparentní proces přípravy, neomezuje ty
uchazeče, kteří se podílejí na definování
zadání



Možné formy výběrových řízení

• Otevřená soutěž o návrh

• Užší soutěž o návrh

• Otevřené řízení

• Užší řízení

• Zjednodušené podlimitní řízení

• Jednací řízení s uveřejněním

• Řízení se soutěžním dialogem

• Zadávací řízení mimo režim ZZVZ 



Možné formy zjednodušeně

• Výběr dodavatele dle ZZVZ formou obchodní soutěže

• Paralelní zadání vícero návrhů

• Soutěž o návrh / Architektonická soutěž dle ČKA

• Neregulérní architektonická soutěž

• Přímé zadání bez výběru, JŘBU



Jak veřejná sféra v ČR vybírá architekty?

• Obchodní soutěže 99,5%

• Architektonické soutěže 0,5%



Obchodní soutěž 
Hlavní problémy:
- Obavy z použití §116 – Kritéria kvality:
Kritériem kvality mohou být zejména 

a) technická úroveň 
b) estetické nebo funkční vlastnosti, 
c) uživatelská přístupnost, 
d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 
e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na 

plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad 
kvalita těchto osob, 

f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo 
g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

Body a – d jsou ve fázi podání obchodní nabídky na projektové práce neměřitelné.
V praxi tedy se stejně většinou použijí body e) a g) a ukazatel ceny, protože měkké 
ukazatele nemá kdo řádně posoudit = napadnutelnost



Obchodní soutěž

• Je důležité správně nastavit kvalifikační kritéria, např. 
požadavek na zpracování projektu v BIM, dodržení nikoliv 
minimálních, ale doporučených hodnot energetické 
náročnosti…

• Požadavky na odbornost jednotlivých členů týmu s 
přihlédnutím k typologii budovy (jiné pro nemocnice, jiné pro 
parky)

• Požadavek jistoty – zavazuje dodavatele k podání odpovědně 
připravené nabídky

• Návrh vyvážené smlouvy o dílo – požadavek §6 ZZVZ
• Smlouva s drakonickými podmínkami = buď žádná nabídka 

nebo přemrštěná cena



Nejčastější chyby zadavatelů

• Rozdělení projekčních prací na více zakázek
• Nedostatečně definovaný předmět zakázky
• Nedostatečné podklady pro stanovení nabídkové

ceny
• Nedostatečné ošetření autorských práv
• Příliš mírné kvalifikační požadavky
• Nedostatečné ověření schopností uchazečů
• Nejednoznačná formulace podmínek v zadávací

dokumentaci, odporující si podmínky
• Velmi nízká hranice maximální nabídkové ceny



„Vždy se najde někdo, kdo to udělá levněji“



Paralelní zadání

• Forma architektonické soutěže bez dohledu ČKA
• Obvykle dvoukolová:

1. Předložení portfolií požadovaných referencí
2. Vybraným uchazečům se zaplatí studie
3. Porota investora vybere z návrhů dodavatele dalších
projekčních prací

• Veškerá příprava, zadání a odpovědnost je na investorovi
• Složení poroty je libovolné, nezávislost a odbornost nejsou zaručené
• Může zejména u staveb menšího rozsahu nahradit plnohodnotnou

architektonickou soutěž
• Vzhledem k nutnosti platit všem účastníkům se volí obvykle menší

počet účastníků – menší výběr
• Příklad: Komunitní centrum Brno Nový Lískovec
• V současnosti výjimka v soutěžním řádu ČKA



Architektonická soutěž

• Architektonická soutěž je vyspělý a osvědčený typ soutěže
formovaný dlouhou tradicí (například kopule florentské katedrály);

• Účelem je vybrat nejvhodnější návrh na základě porovnání všech
získaných řešení, což otevírá velkou pravděpodobnost že získáte
i schopný a profesionální autorský tým;

• Je transparentní a přináší názor kvalifikované odborné poroty, která
se skládá jak ze zástupců investora, tak z nezávislých odborníků;

• Lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy
jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi,
vodou, šetrnost budovy, použití konkrétních materiálů a podobně.

• Mobilizuje nejlepší lidské schopnosti a je zároveň ověřeným
způsobem, jak vytěžit pro veřejný zájem v rámci možností ty
nejlepší výsledky;

• Míří k nejlepšímu zhodnocení jak veřejných peněz, tak i cenných
veřejných prostor nebo pozemků.

Zdroj Sympozium ČKA



Průběh architektonické soutěže
Architektonická soutěž/ soutěž o návrh se řídí 

§103-108 ZZVZ a soutěžním řádem ČKA

1) Výběr poroty a organizátora soutěže (z vlastních řad či najaté kanceláře, např. CCEA)
2) Příprava soutěže s organizátorem, porotou a konzultacemi ČKA
3) Schválení soutěžních podmínek a vyhlášení soutěže
4) Prohlídka lokality a dotazy soutěžících
5) Fáze samotného navrhování – minimálně 6 týdnů
6) Odevzdání a zasedání soutěžní poroty
7) Schválení návrhů investorem (rada města, zastupitelstvo)
8) Veřejná prezentace všech návrhů
9) Navazující JŘBÚ – s vítězem architektonické soutěže

• V případě dvoufázové soutěže se opakují bod 4)-6)
• Ceny a odměny pro účastníky jsou stanovené v soutěžním řádu ČKA
• Celý proces je možný stihnout i za méně než 6 měsíců.
• Délku architektonické soutěže často zásadně ovlivňují schvalovací procesy investora



Druhy architektonických soutěží

Podle okruhu účastníků
• Otevřená soutěž – mohou se účastní všichni, kdo splní kvalifikační předpoklady
• Užší soutěž – účastní se pouze vyzvaní
• Kombinovaná soutěž – účastní se vyzvaní a min. stejný počet na základě výběru z portfolia

- Je možné i u otevřených soutěží omezit počet uchazečů na základě kvalifikačních kritérií
- Autorizovaní architekti se mohou účastnit pouze těch soutěží, jejichž regulérnost schválila Česká
komora architektů

Podle počtu fází
• Jednofázové – výhodné u akcí, kde investor má ucelené zadání
• Dvoufázové – výhodné u akcí, kde investor chce upřesnit zadání na základě poznatků z prvního kola

Podle účelu soutěže
• Projektové – vedoucí k navazujícímu zadání projektu
• Ideové – k získání názorů na danou problematiku a například podkladů pro územní plán – často

urbanistické



Nejčastější obavy

• Nevědomost investorů o možnosti zadat zakázku
prostřednictvím architektonické soutěže

• Obava ze složitosti procesu vycházející z nedostatečné
informovanosti

• Obava z finanční a časové náročnosti (vyplacení cen,
zaplacení porotců), aniž by si kdokoliv uvědomil, že se
pečlivost a vyšší investice v počátku vyplatí

• Obava, že porota vybere stavbu, s níž se veřejnost
neztotožní

• Obava ze složitého shánění peněz na soutěž
• Obava ze sporů atd.



Podíl cen a odměn za architektonickou soutěž na celkových investičních nákladech



Školení organizátorů architektonických soutěží

Určeno pro městské architekty, pověřené úředníky 
a další potencionální organizátory 

architektonických soutěží.
Pořádá ČKA

Přihlášky na: tereza.zemanova@cka.cz



Jednací řízení bez uveřejnění

• (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže

• a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím 
řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v 
předchozím soutěžním dialogu nebyly podány žádné nabídky,

• b) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím 
řízení s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v 
předchozím soutěžním dialogu byly podány pouze nevhodné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. a), 
nebo

• c) nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním a v případě 
veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti rovněž v soutěžním dialogu.

• (2) Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím 
řízení bez uveřejnění za předpokladu, že podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací 
řízení bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení.

• (3) V případě zadávání veřejné zakázky podle odstavce 1 oznámí veřejný zadavatel použití tohoto 
zadávacího řízení a důvody jeho použití Evropské komisi, pokud o to Evropská komise požádá.



Další možnosti použití JŘBU

• (4) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím 
řízení bez uveřejnění rovněž tehdy, jestliže

• a) veřejná zakázka může být splněna z technických či 
uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv 
nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního 
předpisu pouze určitým dodavatelem, nebo

• b) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně 
naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním 
nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových 
důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném 
druhu zadávacího řízení.



JŘBU navazující na soutěž o návrh

• (6) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel 
zadat veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, 
jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, 
podle jejíchž pravidel musí být veřejná zakázka zadána 
vybranému účastníkovi nebo jednomu z vybraných 
účastníků této soutěže. V případě více vybraných 
účastníků soutěže o návrh je zadavatel povinen vyzvat k 
jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny 
vybrané účastníky. Předmětem veřejné zakázky na 
služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní 
realizace návrhu. To neplatí v případech, kdy to 
odůvodňuje povaha předmětu soutěže o návrh



Dodatečné služby

• (7) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na 
stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby rovněž v případě, jestliže jde o

• a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

• 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž 
dodavateli,

• 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo 
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení 
způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či 
ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela 
nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a

• 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací 
nebo dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky



Nové služby od stejného dodavatele

• b) nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, spočívající v obdobných 
stavebních pracích nebo službách, jako v původní veřejné zakázce a odpovídajících původní 
veřejné zakázce, a to za předpokladu, že

• 1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli,
• 2. původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, nebo ve zjednodušeném 

podlimitním řízení a v případě sektorového zadavatele rovněž v jednacím řízení s uveřejněním; v 
případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla původní veřejná zakázka zadána v 
užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu nebo ve zjednodušeném 
podlimitním řízení,

• 3. v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat veřejnou 
zakázku na nové stavební práce nebo nové služby v jednacím řízení bez uveřejnění,

• 4. předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo nové služby byla zahrnuta 
do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a

• 5. jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany 
nebo bezpečnosti do 5 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku; v případě 
veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti lze zahájit jednací řízení bez uveřejnění i později, 
pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými zvláštního zřetele.



Změny od roku 2015
• 2015 

– podáno 33 nabídek na VZ
– 5 vítězných nabídek
– průměrný počet uchazečů: 12

• 2016 
– podáno 25 nabídek na VZ
– 7 vítězných nabídek
– průměrný počet uchazečů: 8

• 2017
– podáno 20 nabídek na VZ (zaměření na velké akce)
– 6 vítězných nabídky
– průměrný počet uchazečů: 4

• 2018
– zatím podáno 12 nabídek na VZ
– Zatím 4 vítězné
– průměrný počet uchazečů: 3



Možné důvody poklesu účastníků:

– Vyšší požadavky na kvalifikaci

– Nedostatek kapacit potencionálních účastníků

– Zakázky většího rozsahu



Závěr

• Různé typy zakázek vyžadují odlišné typy 
výběrových řízení

• Architektonické soutěže by měly být povinné u 
významnějších staveb, jsou objektivně 
nejspolehlivější cestou k cíli

• Předběžné tržní konzultace = nástroj pro 
optimální vyladění zadávacích podmínek 



Praxe – příklady využití kvalitativních principů ve 
veřejných zakázkách

nesmělé pokusy měřit věci obtížně měřitelné v klasických výběrových řízeních versus 
výběr nejlepšího projektu formou architektonické soutěže

Později:



Děkuji za pozornost

Ing. arch. Adam Rujbr
adam.rujbr@ararchitects.cz

www.ararchitects.cz

Tel. +420 603 283 041

mailto:adam.rujbr@ararchitects.cz
http://www.ararchitects.cz/


Praxe – příklady využití kvalitativních 
principů ve veřejných zakázkách

Seminář České rady pro šetrné budovy Praha, 28.11.2018

nesmělé pokusy měřit věci obtížně měřitelné v klasických výběrových řízeních versus 
výběr nejlepšího projektu formou architektonické soutěže



Obsah 
• Depozitář Pardubice

• Komunitní centrum Brno-Nový Lískovec

• Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

• Administrativní budova „Lesy ČR“

• Knihovna České Budějovice

• Smart City Graz – Novostavba školy



Depozitář pro VČM v Pardubicích



Depozitář VČM v Pardubicích

• Místo stavby Pardubice Ohrazenice

• Bývalý areál středoškolských ubytoven

• Novostavba na zelené louce, propojená se 
stávajícími objekty

• Slouží zejména pro uchování umělecko
průmyslových sbírek



Depozitář pro VČM v Pardubicích

• Zadáním byly 2 stavby depozitářů v místě 
bývalého internátu

• Požadavek na pasivní standard budov

• Minimalizace provozních nákladů stavby

• Předpokládané náklady 84 mil. Kč



Technické kvalifikační předpoklady

• Zadavatel požaduje prokázání technické 
způsobilosti dle § 56 odst. 2, písm. a), zák. 
č.137/2006 Sb., předložením seznamu 
významných služeb poskytnutých dodavatelem v 
posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o 
řádném plnění nejvýznamnějších z těchto služeb.

• Zadavatel požaduje doložit seznam a osvědčení o 
řádném provedení nejméně tří dokumentací pro 
provedení pozemních staveb, každá s 
rozpočtovými náklady vyššími než 30 milionů Kč 
bez DPH, a to za poslední 3 roky.



Základní parametry

• Nový objekt, který zajistí stabilní klimatické 
podmínky uvnitř budovy při minimálních 
provozních nákladech. 

• Stavba bude splňovat parametry "pasivního 
domu" (tj. budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie dle vyhl. č. 78/2013 Sb.). 

• Zpracování projektové dokumentace depozitáře 
bude předcházet zpracování projektu pro územní 
rozhodnutí na celý areál bývalého SOÚ v 
Ohrazenicích a vydání územního rozhodnutí.



Popis zadání projektu

• Bude provedena výstavba nové budovy 
depozitáře, o několika nadzemních podlažích 
(příp. jednom podzemním podlaží) s celkovou 
plochou min. 2 x 950 m2. 

• V objektu budou umístěny vlastní depozitáře a 
dále provozní a technické zázemí (asi suterén). 

• Výška objektu bude vycházet z výškové hladiny 
sousedních objektů, upravených na depozitáře.

• Realizace suterénu bude zvážena s ohledem na 
výšku hladiny podzemních vod.



Termíny – původní plán

• Podání žádosti o dotaci 08/2016

• Vydání ÚR 04/2016

• Vydání SP 08/2016

• Zahájení stavby 06/2017

• Zajištění udržitelnosti 08/2023







Provozní schéma

• pouze jeden vstup 

• příjmové místnosti

• dekontaminačních místnosti

• karanténa 

• základní ošetření suchým a mokrým procesem

• zázemí pro pracovníky a pracovna

• technické zázemí











Hospodaření s energií

Prost
up tepla

Oh
řev TV

Větrá
ní

Celkem

Tepelná ztráta (kW) 10,3
kW

2,0
kW

20,0
kW

32,3 kW

Roční potřeba energie
(MWh)

19,7
MWh

3,9
MWh

39,4
MWh

63,1
MWh

Obvodový plášť – U = 0,16 W/m2K

Střecha – U = 0,12 W/m2K

Podlaha – U = 0,18 W/m2K

Hliníková okna – Uw = 1,0 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K















Shrnutí 

• Riskantní stručné zadání

• Výběrové řízení na všechny stupně PD (mimo 
interiéru)

• Hladký průběh PD

• Stavba probíhá

• Zahájení stavby – říjen 2017

• Plánované dokončení – prosinec 2018

• Navazující etapy řeší jiný subjekt



Komunitní centrum Brno



Komunitní centrum Brno

• Zhotovení studie a kompletní PD

• Konverze bývalé výměníkové stanice

• Projekt je zařazen do projektu Smart regions
jako vhodný k ověření inovativních technologií

• PD musí brát v potaz požadavky na budovu se 
spotřebou blížící se nule  



Zadání projektu

• Cílem projektu je přestavba bývalé 
výměníkové stanice Oblá 54a v Novém Lískovci 
na Komunitní centrum + návrh koncepce 
blízkého okolí (ideová studie)



Požadavky provozní

Nové komunitní centrum by mělo poskytovat maximálně variabilní prostor, tak aby 
bylo v budoucnu možné interiér přizpůsobit měnícím se požadavkům a zájmům 
obyvatel Nového Lískovce. 
1.NP
Charakter provozu budovy bude nekomerční, veřejně prospěšný.
> v 1.NP situovat víceúčelový prostor v pro cca 80 lidí sloužící primárně obyvatelům 
Nového Lískovce, kde budou pořádány kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro 
všechny věkové skupiny
> prostor celého 1.NP řešit jako maximálně otevřený a zároveň variabilní (do budoucna 
počítat s možností předělení lehkými příčkami na menší prostory)
> v 1.NP s vhodnou návazností na parter situovat kavárnu s variabilním provozem = dle 
aktuálních požadavků celoroční / sezónní / využití pouze v rámci jednorázových akcí
> součástí PD bude řešení navazujícího exteriéru  = pobytové plochy před vstupem, 
v atriu
1.PP
> zázemí v situovat v maximální míře do 1.PP



Požadavky technologické

Vzorové řešení veřejné budovy se spotřebou energií blížící se nule s využitím 
těchto technologií:
> využití obnovitelných zdrojů energie
- z hlediska tepelné stability a uživatelské pohody vnitřních prostor vhodně 
navrhnout obvodový plášť = solární zisky / stínění
- prověřit zda se vyplatí využití solárních panelů pro TUV
- prověřit zda se vyplatí vlastního zdroje pro vytápění = tepelné čerpadlo, 
kotel..
> zelená střecha bezúdržbová extenzivní
> technologie  pro zachytávání dešťové vody ze střechy a její využití pro 
splachování WC a na zavlažování pěstebních boxů aj., umístění zásobníků 
v podzemí
Oceníme i jiné technologické opatření vedoucí k maximálně ekologickému 
provozu budovy nad rámec výše uvedených při dodržení max. cenového 
limitu na výstavbu..



Koncepce blízkého okolí

• Koncepci blízkého okolí bude tvořit ideová 
studie řešení přilehlého území, hranice území 
viz hranice geodet. zaměření. Naše prvotní 
vize = zachování stávající vegetace, naučná 
stezka skrz území, posezení, přímá návaznost 
na komunitní centrum



Průběh výběrového řízení

• Výběrové řízení bude probíhat ve 2 kolech. 
Posouzení nabídek a výběr tří zpracovatelů 
studie bude prováděn v prvním kole. Ve 
druhém kole bude vybrán jeden dodavatel 
předmětu plnění. 



Kritéria technické kvalifikace

• Uchazeči předloží portfolia referenčních projektů. 
• Portfolio bude obsahovat nejméně tři, maximálně pět, již 

dříve zpracovaných zakázek, u nichž cena realizované 
stavby dosahuje minimálně 5 milionů Kč bez DPH. 

• Portfolio bude obsahovat grafickou a textovou část s 
popisem projekčních fází, objemem plnění a s uvedením 
investičních nákladů. Portfolio bude v rozsahu max. 15 stran 
formátu max. A3. Grafická úprava je dle úvahy uchazečů.

• Obsahově musí mít portfolio souvislost s předmětem této 
zakázky. Při výběru projektanta budou upřednostněni ti, 
kteří již mají s výstavbou nebo revitalizací budov 
obdobného technologického standartu zkušenosti.



1. kolo
• Hodnotící komise ověří splnění kvalifikace, 

posoudí kvalitu portfolií a cenovou nabídku. 
• Po ověření splnění kvalifikace, posouzení kvality 

portfolia a výše nabídkové ceny, vybere komise 3 
nejlepší uchazeče, kteří zpracují koncepční studii 
(dále jen „Studie“). Smlouva na zpracování Studie 
je přílohou č. 2 této výzvy.

Hodnotící kritéria pro první kolo:
• Kritériem pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu je stanovena ekonomická výhodnost 
nabídky (50% kvalita portfolia, 50% nabídková 
cena)



Kritérium č. 1 – Kvalita portfolia 50%

• Kritérium č.1: Kvalita portfolia – 50%
Každá stavba uvedená v portfoliu bude ohodnocena 0-10 body podle toho, 
jak souvisí s předmětem zakázky, obsahuje prvky inovativního charakteru 
a prezentuje nápadité a ekonomicky účelné řešení. 

• Kritérium č.2: Nabídkova cena – 50%
Cena bude obsahovat všechny části předmětu plnění v členění dle smlouvy 
dle přílohy 3, s výjimkou studie, cena za autorský dozor bude zpracována 
jako celková cena za předpokládanou dobu stavby dvanáct měsíců.

• Zadavatel uzavře se všemi třemi vybranými uchazeči smlouvu o zpracování 
Studie na stavbu Komunitní centrum Oblá  - Nový Lískovec, přičemž cena 
za zpracování Studie bude pro každého vybraného uchazeče stejná, ve 
výši 50 000 Kč bez DPH.



2. kolo

• Vybraní 3 uchazeči představí své práce (Studie) 
na veřejném projednání. Místo a čas 
prezentace bude vybraným uchazečům 
sděleno v průběhu výběrového řízení. 
Následně z nich komise na svém neveřejném 
jednání vybere vítěze, se kterým bude 
uzavřena Smlouva  podle  přílohy č. 3  této 
výzvy.



Koncepční studie bude obsahovat:

- situace širších vztahů,
- provozně-funkční řešení objektu,
- půdorysy, pohledy, charakteristické řezy objektem,
- popis technologického řešení budovy vzhledem k požadavkům na 
téměř nulovou spotřebu energie,
- popis navržených technologií,
- ideový návrh řešení okolí objektu, návrh řešení zpevněných i 
nezpevněných ploch a městského vybavení,
- vizualizaci interiéru a exteriéru,
- případně další přílohy ilustrující navržené řešení (příklady materiálů, 
prvků, specifické detaily, schémata apod.),
- průvodní text vysvětlující navržené řešení s popisem možností 
případné etapizace výstavby,
- odhad nákladů na provedení stavby



Hodnotící kritéria pro 2. kolo – finální 
výběr autora projektu:

• Kritérium č. 1

Kvalita studie - váha 80% 

• Kritérium č. 2

Nabídková cena včetně DPH (aktualizovaná 
nabídka) - váha 20%



Závěr 

• Klady 

– Dvoukolová soutěž, omezení počtu účastníků

– Placená studie nevyloučila autorizované 
architekty, přestože se nejednalo o arch. soutěž

– Zadání kladlo důraz na šetrnost stavby

• Prostor pro vylepšení

– předem známá hodnotící komise

– většina komise odborná



Vítězný návrh Autor: Petr Dobrovolný



Druhé místo Autor: Adam Rujbr



Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm



Dvoufázová Architektonická soutěž 
„Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“

• Novostavba multifunkčního kulturní centra na místě stávajícího kina
• Dříve již proběhla vyzvaná soutěž, kvůli příliš vysokým investičním nákladům 

zrušená
• Organizátorem nové architektonické soutěže byl architekt města
• Požadavky na 2 oddělitelné sály, zasouvatelné hlediště, společné foyer
• Maximální investiční náklady určené pomoci m3 – výpočet investičních nákladů 

prováděl investor
• Energetické řešení na uvážení soutěžících, potenciál na dosažení pasivního 

standardu – hodnotící kritérium, v druhém kole soutěže povinný PENB
• Odborná porota složená ze zkušených architektů
• 13 odevzdaných návrhů – otevřená soutěž
• Ustavující schůze poroty 7. 7.2016 – vyhlášení výsledků 21.12.2016
• S vítězem podepsaná smlouva v květnu 2017, projekt před podáním DUR
• Výrazné navýšení IN – investor nezahrnul divadelní technologií do původních IN
• Projekt dosahuje ekologických parametrů na novou dotaci pro veřejné budovy v 

obcích nad 5000 obyvatel, která pokrývá 30% nákladů. Kompenzuje navýšení IN



Vítězný návrh Autoři: ARCHTEAM - Milan Rak, Alena Režná





Nejlépe hodnocený návrh z hlediska dosažení 
pasivního standardu

Autor: RadaArchitekti s.r.o.



Dopracovaný návrh



Dopracovaný návrh



PENB – součást dokumentace k územnímu řízení



„Administrativní centrum - Lesy ČR“
Autoři: Chybík+Kryštof
,



Mezinárodní Dvoufázová Architektonická soutěž 
„Administrativní centrum - Lesy ČR“

• Novostavba administrativní budovy na místě stávajících včetně řešení etapové výstavby

• Předpokládané investiční náklady cca. 470 mil. Kč

• Organizátorem architektonické soutěže byla specializovaná kancelář MOBA-CCEA, 
momentálně připravuje většinu mezinárodních architektonických soutěží na území ČR.

• Požadavek na kvalifikaci: 5 let praxe, 1 realizace díla obdobného rozsahu

• Požadavky na ukázkové využití dřeva ve stavebnictví

• Vyhlašovatel požaduje řešení, které bude respektovat a dále rozvíjet principy trvale 
udržitelné výstavby, bude využívat obnovitelné zdroje energie. Materiály na výstavbu 
musí být efektivně využity (např. úspora neobnovitelných zdrojů, konstrukce s dlouhou 
životností, přednost mají materiály s lokálním původem). Řešení musí efektivně využívat 
vodu, pitná voda musí být využívána s maximální efektivitou. PENB v druhém kole

• Zadání na 145 stran

• Mezinárodní odborná porota 

• 42 odevzdaných návrhů

• Ustavující schůze poroty 8.6.2016 – vyhlášení výsledků 30.1.2017

• S vítězem podepsaná smlouva na DNS, DUR, DSP, DPS a AD



Vítězný návrh

Autoři: Chybík+Kryštof
,

„Lesy v lese“



Vítězný návrh



Další návrhy

Autoři: Ing. arch. Sosna, Ing. arch. Straka, Atelier bod architekti s.r.o., Ing. Svoboda



Další návrhy

Autoři: Pavel Rada, Mirko Lev

„Tree Top Office“



Přístavba knihovny ČB
Kuba, Pilář



Užší Dvoufázová Architektonická soutěž 
„Přístavba knihovny ČB“c

• První využití užší soutěže dle nového ZZVZ
• 3 vyzvané ateliéry, 3 vybrané porotou na základě portfolia
• Požadavek na kvalifikaci: 3 referenční zakázky ne starší 10 let, každá s IN minimálně 

30 mil. Kč
• 27 zaslaných portfolií
• přetlak dobrých jmen, např. Fránek Architects či Archteam nepostoupili do fáze 

návrhu
• Organizátorem architektonické soutěže byl spolek CBArchitektura – neformální 

sdružení architektů, kteří se snaží pozitivně ovlivnit vývoj ve městě a kraji
• Předpokládané investiční náklady cca. 90mil. Kč
• Náklady na soutěž cca. 1,1% z předpokládané hodnoty IN
• První schůzka vyhlašovatele s organizátorem: 20.6.2016 
• Ustavující schůze poroty 8.9.2016
• Vyhlášení výsledků 12.1.2017
• S vítězem podepsaná smlouva do 3 měsíců, projektuje se DUR a DSP
• Hrozba, že se nestihne dotační titul kvůli průtahům při podpisu smlouvy – investor 

neměl rozpočet na honorář dle honorářové kalkulačky ČKA…



Vizualizace návrhů

Projektil

Ivan Kroupa

Kuba, Pilář

SLLAOV-A

AllesWirdGut



Soutěže jinde

• Standardní nástroj pro zadání 
stavební VZ většího významu pro 
obec či město

• Prosadily se jak užší vyzvaná soutěž, 
tak otevřená

• Vyloučená duplicitnost komor – zde 
ČKA a ČKAIT, které mají různé 
podmínky např. pro účast na 
neregulérních soutěžích

• Obce i města se to také musely učit –
je to dlouhodobý proces, ale viditelný

• Mezinárodní spolupráce stále má svá 
regionální omezení i v rámci EU –
platnost autorizace

• Pouze v Německu stále závazný 
honorářový řád – ostatní Země 
doporučení komor



Zkušenosti ze soutěže 
Školy „Smart City Graz“

• Dvoukolová mezinárodní soutěž navazující na výstavbu celé čtvrti se 
zadáním Smart City

• 74 odevzdaných návrhů
• Zadání bylo tak přesně vyspecifikované a doplněné podklady, že 

pouze u 3 návrhů by investor „šlápl vedle“ - ostatní byly 
nadstandardně kvalitně zpracované návrhy

• Vzhledem k precizně zpracovanému regulačnímu plánu soutěž 
neposkytovala prostor pro různé „studentské úlety“

• 1. kolo nevyžadovala vizualizace ale naopak vkládací hmotový 
model – porota rozezná dobrý koncept na základě urbanistických 
vazeb a základních dispozičních schémat – dopracování fasád v 
druhém kole. Vysvětlení investora: „Architekt, který se dispozicemi 
a urbanismem prosadí v takové konkurenci, ten umí navrhnout i 
fasádu“



Zkušenosti ze soutěže 
Školy „Smart City Graz“

• Zadání se zaměřením na bezproblémový průběh navazujících stupňů projektu: 
– Požadované přesné podklady v CADu k prověření ploch, objemů, poměru fasádních ploch –

prověřoval přezkušovatel, nespoléhalo se pouze na údaje účastníka
– Požadované požární řešení dle rakouských norem
– Už v zadání zmíněné aktuální trendy ve výstavbě škol „Cluster-school“, které měl soutěžící 

zakomponovat
– Velký důraz na prvky Smart City z hlediska urbanistických vazeb, úsporného provozu budovy i 

výchově k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, např. prvky „urban gardening“–
důležité hodnotící kritérium

• Vítězka měla za sebou realizaci 20 škol – porota rozeznala zkušeného profesionála, 
který se nemusel potýkat s vyřešením základních vazeb, ale mohl se díky 
zkušenostem věnovat koncepčnímu řešení

• Vyhlášení výsledků 4.12.2015, Dokončení stavby Podzim 2018
• Vysvětlení vedoucího investičního odboru, který nás provázel výstavou:

„Město Graz roste ročně o cca. 5000 obyvatel, takže potřebujeme každý rok 
postavit jednu až dvě školy, pořádáme tedy každý rok minimálně jednu soutěž na 
školu. Já jsem za 15 let na úřadě již vyhlásil 25 architektonických soutěží na školy a 
celkem cca 75 architektonických soutěží“



Vítězný návrh Autor: Alexa Zahn



Proč to dělat takto, 

Spalovna odpadu Chotíkov
autor: lepší nevědět…



Spalovna odpadu Chotíkov
Dokončená 2017



Když to jde takto?

Spalovna odpadu Kodaň
autor: BIG
Arch. Soutěž 2011



Spalovna odpadu Kodaň
autor: BIG
Stavba: Před dokončením



www.ararchitects.cz

Tel. +420 603 283 041

Děkuji za pozornost

Ing. arch. Adam Rujbr
adam.rujbr@ararchitects.cz

http://www.ararchitects.cz/
mailto:adam.rujbr@ararchitects.cz


PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA

partneři projektu
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http://www.smocr.cz/
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Projekt je realizován za podpory členů Rady:

https://amitomation.cz/
https://www.armstrongceilings.com/commercial/en-cz/?v_id=domain_/www.armstrong.cz
https://www.atrea.cz/
https://www.cezesco.cz/
http://www.ecophon.com/cz/
http://ekowatt.cz/
http://www.inels.cz/
https://www.velux.cz/
https://www.wafe.eu/
http://www.wago.cz/
https://www.zumtobel.com/cz-cs/index.html
http://www.liko-s.cz/


Cíl projektu

• Na základě výsledků provedených měření doporučit efektivní řešení a realizovat 

ve vybrané třídě jako vzor.

Metodika

• Měřené faktory: CO2, teplota, vlhkost, světlo, akustika

• Zapojené školy: ZŠ Komenského, Slavkov u Brna a ZŠ M. Alše, Suchdol Praha

• Měření po dobu 4 dní na jaře 2017, druhé měření po úpravách vzorové třídy na 

podzim 2017 

• Průběžné měření po instalaci čidla/VZT jednotky

• Průzkum mezi žáky a učiteli upravených tříd zaměřený na subjektivní pocity před 

a po úpravách

Výstupy

• Na základě výsledků měření doporučená řešení a jejich realizace

• Srovnání výsledků obou měření, posouzení efektivity řešení

Fáze I - měření a realizace vzorových tříd 



Příprava projektu 

• Cílem je prosadit celoplošné měření a nabídnout komplexního řešení –

vzduchotechnika, akustika a světlo

• Nástroje:

• www.zdravaskola.cz – ucelená informace o vlivu vnitřního prostředí na 

uživatele

• online formulář pro objednávku měření a následný záznam výsledků 

• metodika zadávání veřejné zakázky rekonstrukce školy s ohledem na kvalitu

• Info leták s informací o projektu/nabídka měření

• Zahájení spolupráce se SMOČR a NCEÚ za účelem zefektivnění komunikace, 

intenzivní osvěty, poskytování informací a vyjednání jednotného dotačního titulu

• Komplexní podpora při přípravě a realizaci projektů – příprava metodiky ZVZ, 

odborné poradenství

• Tlak na vznik integrovaného dotačního titulu

Realizace projektu

• Informační a mediální kampaň – průběžně, distribuce letáku začátek listopadu 

• Spuštění formuláře – 1.11.

• Realizace požadovaných měření 

Fáze II – příprava a realizace projektu Zdravá škola

http://www.zdravaskola.cz/
http://www.smocr.cz/
http://www.nceu.cz/


Fáze I 

Ukázka výsledků měření a realizace vzorových tříd 



Před úpravami

Měření 1 - duben 2017

Větrání dle citu učitele, zpravidla o přestávkách, 

nedostatečné, nevyvětralo se na původní 

hodnotu

Po úpravách

Měření 2 - říjen 2017

Signalizace úrovně  CO2  snímačem zabudovaným 

na stěně. Snímač upozorní světelnou signalizací 

překročení hranice1200 ppm a akusticky při 

překročení 1500 ppm. Větralo se podle signalizace 

snímače kdykoliv během výuky (tepelný diskomfort, 

energeticky neefektivní)

ZŠ Slavkov u Brna



Měření 3 - leden 2018

Po instalaci rekuperační 

jednotky. Okny se vůbec 

nevětralo.

ZŠ Slavkov u Brna
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ZŠ Suchdol před úpravami

ÚT 2.5.2017 ST 3.5.2017 ČT 4.5.2017 PÁ 5.5.2017 LIMIT KONCENTRACE ppm

Case study Zdravá škola



Měření 2 – průběžně od 11/17, 

vzorek leden 2018

Signalizace úrovně  CO2  snímačem 

zabudovaným na stěně. Snímač 

upozorní světelnou signalizací 

překročení hranice1200 ppm a 

akusticky při překročení 1500 ppm.)

ZŠ Suchdol po úpravách



Výsledky průzkumu subjektivního vnímání kvality vzduchu



Výsledky průzkumu subjektivního vnímání kvality vzduchu



VÝSLEDKY MĚŘENÍ KVALITY AKUSTIKY

ZŠ Mikoláše Alše Suchdol



Výsledky před úpravami
• Celková plocha místnosti: 75 m 2

• Světlá výška místnosti: 3,3 m

• Doba dozvuku: T
0

= 2s



Výsledky po úpravách

• Celková plocha místnosti: 75 m 2

• Světlá výška místnosti: 3 m

• Doba dozvuku: T
0

= 0,6 s



Pokles o pouhé 3 

dB je lidmi běžně 

vnímán jako pokles 

hluku o polovinu!

Srovnání stavu před a po akustické úpravě



Výsledky průzkumu subjektivního vnímání kvality zvuku



Učebna po úpravěUčebna před úpravou



TABULE

LAVICE

OSĚTLENÍ – BODY MĚŘENÍ

BODY MĚŘENÍ

TABULE

OKNA

LAVICE

VÝSLEDKY MĚŘENÍ OSVĚTLENÍ



ZŠ Suchdol



Výsledky průzkumu subjektivního vnímání kvality osvětlení



Výsledky průzkumu subjektivního vnímání kvality osvětlení



Zkušenosti z rekonstrukcí

Vladimír Soukop, ředitel ZŠ Komenského Slavkov u Brna
Úpravy v naší škole proběhly v jedné učebně a týkaly se snížení dozvuku v místnosti. S tím bylo upraveno i 
osvětlení učebny, zvláště pak tabule. Do učebny přibylo ještě čidlo, které měří teplotu, vlhkost a úroveň CO2. 
Nejvíce jsou znatelné úpravy ohledně snížení dozvuku a osvětlení tabule. Ve třídě se mnohem příjemněji 
pracuje. Učitelům se lépe pracuje s hlasem, protože nemusí přehlušovat šum v pozadí, který vznikal dlouhým 
dozvukem. V případě, že se žáci navíc mezi sebou baví při práci, není nutné výrazně zvyšovat hlas. Také se 
zlepšila srozumitelnost při hlasové komunikaci, zvláště pak jsou-li osoby dále od sebe (např. učitel u tabule a 
žák v poslední lavici). Osvětlení učebny bylo zvoleno velmi dobře, protože i když je v celé třídě rozsvíceno, tak 
stačí zhasnout přisvícení tabule, a přesto je stále dobře vidět obraz na tabuli promítaný z dataprojektoru.

Vyjádření ředitelky Alexandry Kejharové, ZŠ Mikoláše Alše, Suchdol
Najdete na videu:
https://www.youtube.com/watch?v=D05WeVE5JhQ&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=D05WeVE5JhQ&t=6s


SHRNUTÍ

1. Kvalita vzduchu – problém obecně nastává u budov, kde došlo k zateplení 

fasády a výměně oken za plastová, ale nebyla zároveň řešena otázka výměny 

vzduchu.

2. Následná dočasná opatření – umístění čidla – výrazně snížilo koncentrace CO2 

pod hladinu normy, po instalaci rekuperační jednotky zůstala koncentrace CO2 v 

mezích normy, ale bylo nutné „vyladění“ s centrálně řízeným topením.

3. Akustické úpravy měly prokazatelně největší účinek na kvalitu prostředí ve 

třídách, oceňují především učitelé.

4. Řešení osvětlení výrazně zvýšilo kvalitu pocitového vnímání světla žáky.

5. Každý z uvedených faktorů negativně působí na lidské tělo, pokud hodnoty 

nevyhovují normám, v kombinaci se negativní vliv sčítá.

6. Ideální jsou komplexní řešení – zaměření na všechny faktory vnitřního 

prostředí. Úspory při rekonstrukci/výstavbě, ale hlavně – komfort učitelů i žáků

7. Rada ve spolupráci se SMOČR a NCEU připravila projekt na podporu 

komplexních řešení a usiluje o zajištění finanční podpory na všechny aspekty 

zdravé školy.

Více informací www.zdravaskola.cz

Kontakt: katerina.kuklova@zdravaskola.cz

http://www.zdravaskola.cz/
mailto:katerina.kuklova@zdravaskola.cz


Příslušné dotační tituly

Základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny - OPŽP – prioritní osa 5

1. Celková částka prostředků v programu 52.964.952 Euro (cca 1.4 mld Kč) Žádosti je možné 

posílat průběžně do konce roku 2020.

2. Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla je podporována 70 % ze 

způsobilých výdajů. Nyní je možné přidat i úpravy akustiky.

3. Lze čerpat na větrání školy, které jsou již zateplené i nezateplené, nevztahuje se na novou 

výstavbu. Nezateplené musí zateplit a řešit větrání, žádosti se však potřeba podat zvlášť na 

zateplení a zvlášť na větrání. Povinnou součástí VZT je automatická regulace na základě CO2.

4. Pro větrání učeben se doporučuje využít systémy, které umožňují řízené větrání – tzn. regulace 

průtoku větracího vzduchu na základě požadavku uživatele (prioritně řízené podle koncentrace 

CO2). VZT není povinná, ale dle metodického pokynu je nejlepším řešením a instalují ji prakticky 

všechny školy, které chtějí žádat.

5. Veškeré informace o programu a podávání žádostí na webu OPŽP http://www.opzp.cz/

http://www.opzp.cz/


Sociálně odpovědný přístup k zadávání stavebních zakázek
Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy, 28.11.2018

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, MPSV 
eva.chvalkovska@mpsv.cz

mailto:eva.chvalkovska@mpsv.cz


Odpovědné veřejné zadávání

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - účinnost od 1. 10. 2016

• Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu 
při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

• ISO 20400 – Sustainable procurement – Udržitelné nakupování

maximální hodnota za peníze 
prospěch pro společnost a ekonomiku

minimum negativních dopadů na životní prostředí 

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_smernice-c-2014_24_eu-o-zadavani-vz.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/10/zakon-134_2016_o-zadavani-verejnych-zakazek.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/usneseni-531_2017.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/pravidla-k-usneseni-531_2017.pdf
https://www.iso20400.org/
https://www.iso20400.org/


Proč společensky 
odpovědné zadávání?

Řešení problémů
• Nelegální zaměstnávání 
• Nedodržování bezpečnost práce 
• Nedodržování základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce
• Pozdní, částečné nebo žádné platby 

subdodavatelům 
• Nedostatek pracovních příležitostí pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel
• Nedostatek pracovní síly s určitým typem 

vzdělání
• Znečišťování životního prostředí, poškozování 

zdraví člověka

Využití příležitostí
• Podpora soutěže, důvěry, 

komunikace a transparentnosti 
dodavatelského řetězce

• Získávání efektivních řešení (max. 
hodnota za peníze)

• Efektivní rozvoj MSP
• Podpora inovativních řešení
• Podpora sociálních podniků
• Strategické řízení procesu nákupů



Odkaz na checklist
http://sovz.cz/strucny-navod/

http://sovz.cz/strucny-navod/


Příklady - stavebnictví

Povodí Moravy - Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodního 
díla Letovice - odborná studijní praxe - alespoň jeden student magisterského 
stupně studia např. v oboru vodních staveb a dalších příbuzných oborů

Město Kadaň – Rekonstrukce náměstí - pracovní příležitost pro absolventy škol 
(zvláštní podmínka)

Povodí Vltavy – příležitost pro osobu s trestní minulostí



VŠCHT – Zateplení fasády a výměna oken - memorandum - zajistit 
poddodavatelům na všech úrovních dodavatelského řetězce férové podmínky 
pro platby, důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance všech poddodavatelů

Povodí Vltavy – čestné prohlášení - včasné platby poddodavatelům, 
pracovněprávní předpisy. Využití transparentního účtu.

Královehradecký kraj – přímé platby

Příklady - stavebnictví



TS Havlíčkův Brod – Těžební a pěstební práce v lesních porostech – rozdělení 
zakázky na části – jedna z nich na pěstební práce – Fokus Vysočina – sociální podnik

Podpora malých a středních podniků

Etické nakupování – vyloučit dětskou a nucenou práci (kámen ze 3.světa)

Letní škola odpovědného zadávání – http://sovz.cz/akce/letni-skola-ovz-1-3-srpna-
2018/

Další příklady 

http://sovz.cz/akce/letni-skola-ovz-1-3-srpna-2018/


Projekt „Podpora implementace a 
rozvoje sociálně odpovědného 
veřejného zadávání“ MPSV

reg.č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732 

www.sovz.cz
www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky 
YouTube – SOVZ Sociálně odpovědné veřejné zadávání 
Eva Chvalkovská, eva.chvalkovska@mpsv.cz

http://www.sovz.cz/
http://www.facebook.com/odpovedneverejnezakazky
mailto:eva.chvalkovska@mpsv.cz
mailto:eva.chvalkovska@mpsv.cz
mailto:eva.chvalkovska@mpsv.cz


JAK ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
na šetrné budovy

26.9. 2018

Administrativní centrum 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

 Cejl 73, Brno

Brno, září 2018

CCEA MOBA
Zaměřujeme se na současné město.
CCEA se podílí na definování středoevropské kultury.
MOBA se věnuje výzkumu, architekturře a vizím měst.
Tel.: +420 222 222 521
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Zaměřujeme se na současné město.
CCEA se podílí na definování středoevropské kultury.
MOBA se věnuje výzkumu, architekturře a vizím měst.



CENY V 
ARCHITEKTONICKÝCH 
SOUTĚŽÍCH:

SUSHI BAR 
Interiér roku 2000

CAFÉ SAVOY 
Interiér roku 2002

NÁMĚSTÍ JANA PALACHA V PRAZE 
Odměna 2002

CENTRUM BRNO 
Odměna 2004

CENTRUM MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE 
Odměna 2005

PŘÍRODNÍ NÁMĚSTÍ V KRASLICÍCH
I. místo 2007

NÁMĚSTÍ VE VSETÍNĚ 
I. místo 2008

NOVÁ BUDOVA ZÁPADOČESKÉ GALERIE            
Odměna 2009

MĚSTSKÁ KONCEPCE HRADCE KRÁLOVÉ
III. místo 2010

YOUTH AREA AT THE BORDER – GORIZIA 
III. místo 2011

KINDERGARTEN - RIGA 
Odměna 2011

MOVING LANDSCAPE – MONTREAL 
Odměna 2011

MĚSTSKÁ KONCEPCE PRO PLZEŇ 
I. místo 2012 

MĚSTSKÁ KONCEPCE BLATNÉ
II. místo 2013

MĚSTSKÁ KONCEPCE PRO MĚLNÍK
III. místo 2013

OSTROV ŠTVANICE 
III. místo 2013

LESOPARK V ZÁTIŠÍ VODŇANY
III. místo 2014

Přírodní náměstí v Kraslicích
I. místo 2007

Náměstí ve Vsetíně 
I. místo 2008 Městská koncepce Hradce Králové

III. místo 2010

Youth Area at the Border Gorizia 
III. místo 2011

Městská koncepce pro Plzeň 
I. místo 2012 

Ostrov štvanice 
III. místo 2013
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PLZEŇ - OBLAST ZELENÉHO PRSTENCE_Plzeň_2012/2014_MOBA studio s.r.o./ Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová
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PLZEŇ - OBLAST ZELENÉHO PRSTENCE_Plzeň_2012/2014_MOBA studio s.r.o./ Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová

M 1:5000 originál
M 1: 12 500  tento výtisk
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KOMUNITNÍ CENTRUM H55, 2014

Název objednatele:  
Městská část Praha 14

Kontakt na referenční osobu: 
Radek Vondra, starosta
email: Radek.Vondra@praha14.cz
tel.:+420 790 001 122

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové 
architektonická soutěže a jednaní bez uveřejnění o návrh H55. 

Investice: 19.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 67
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy: 15.9.2014

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY, 2014

Název objednatele: 
Obec Psáry

Kontakt na referenční osobu:
Milan Vácha, starosta
email: starosta@psary.cz
tel.:+420 241 940 454 

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové 
architektonická soutěže a jednaní bez uveřejnění o návrh 
základní školy.

Investice: 180.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 61
Počet vyloučených návrhů: 2
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 9. 4. 2014

Nezávislý členy poroty:
Oldřich Hájek / Ing.arch. - CZ
Pavel Joba / Ing.arch. - CZ
Michal Kuzemenský / Ing.arch. - CZ
Martin Frei / Ing.arch. - CZ- náhradník

Nezávislý členy poroty:
Michal Kohout / Doc. Ing. arch.  - CZ
Anne Catherine Fleith / arch. - AT
Svatopluk Sládeček / Ing.arch. - CZ
Juraj Calaj / Ing.arch. - CZ - náhradník
Regina Loukotová / Ing. arch. PhD.  - CZ - náhradníce

NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ, 2015

Název objednatele: 
Obec Chýně

Kontakt na referenční osobu: 
Mgr Petra Vacková, místostarostka obce Chýně
email: Petra.Vackova@msmt.cz 
tel: +420 775 890 873

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové 
architektonická soutěže a jednaní bez uveřejnění o návrh Nová 
škola Chýně.

Investice: 140.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 64
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 1
Námitka byla vyřešena na ústním jednaní. Po ústním jednaní 
byla námitka stažena.
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 13. 7. 2015.

Nezávislý členy poroty:
Pavel Nasadil / Ing.arch. MgA. - CZ
Gabu Heindl / Mag. Arch., M.Arch.II - AT
Martina Buřičová / Ing.arch.- CZ
Ondřej Píhrt / Ing.arch.- CZ - náhradník
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KAMPUS ALBERTOV, 2016

Název objednatele: 
Rektorát Univerzity Karlovy

Kontakt na referenční osobu: 
Ing. Jiřina Kurzová, vedoucí odboru výstavby UK
email: jirina.kurzova@ruk.cuni.cz 
tel.: + 420 602 208 056

Kompletní administrace dvoukolové architektonická soutěže 
a jednaní bez uveřejnění o návrh  Kampus Albertov – 
Biocentrum, Globcentrum.

Investice: 1.500.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 33
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 1
Odvolaní vyřešeno v rámci vypořádaní námitek.
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 14.02.2017

Nezávislý členy poroty:
Ladislav Lábus / prof. Ing. arch.  Hon. FAIA - CZ
Josef Pleskot / Ing. arch.  - CZ
Ladislav Bukovský / Ing. - CZ
Dalibor Hlaváček / Ing. arch. Ph.D.- CZ
Michal Fišer / Ing. arch. MgA.- CZ - náhradník
Pavel Hnilička / Ing. arch Dipl. NDS ETHZ in Architektur
 - CZ - náhradník

BUDOUCNOST CENTRA BRNA, 2016

Název objednatele: 
Statutární město Brno 

Kontakt na referenční osobu: 
Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna
email: vokral.petr@brno.cz 
tel.: + 420 542 172 202

Kompletní administrace mezinárodní urbanistické soutěže o 
návrh na nové nádraží v lokalitě pod Petrovem.

Investice: 55.000.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 58
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 0

NOVÁ RADNICE PRAHY 7, 2016

Název objednatele: 
Městská část Praha 7

Kontakt na referenční osobu: 
Pavel Zelenka, radní pro výstavbu nove radnice MČ P7
email: zelenkap@praha7.cz, 
tel.: + 420 602 435 888

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové 
rchitektonická soutěže a jednaní bez uveřejnění o návrh.

Investice: 150.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 70
Počet vyloučených návrhů: 3
Počet odvolání: 0

Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 11. 5. 2017

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 - II. KOLO

4.patro / 4. floor - Kanceláře odboru výstavby
Čtvrté patro je určeno pro odbor výstavby, územního rozhodování a odbor životního protředí. Vnitřní uspořádaní odpovídá předpokládané frekvenci 
návštěvníků.  Návštěvnická zóna tohoto patra nemá přímý kontakt s fasádou objektu, proto je zde horní hrana příček u stavbeního odboru stažena na výšku 
1,4 m. Toto řešení opticky rozšíří chodbu a umožní návštěvníkům vnímat prosotor ulice. Samotný odbor výstavby je řešen jako jeden velký prosotor dělený 
nízkými skříňkami. K výtahovému jádru jsou přidruženy celoprosklené jednací místnosti.

NOVÁ RADNICE CZ

Výrazové prostředky použité při rekonstrukci domu citují tvarosloví a matérii Holešovic, dům ctí historický kontext čtvrti, ctí její specifika a 
průmyslovou estetiku. Byť je objekt výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou, použitím holešovických motivů. Původní objekt je 
očištěn na skelet, na technickou nutnost-na nosnou konstrukci, tu vnímáme jako krásnou. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus kon-
strukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený-radnici. 

NEW TOWN HALL ENG

Architectural expressions used for reconstruction of the building quote traditional architectural shapes and materials of quarter Holešovice. The 
house respects the historical city context and it honors its specifics, honors industrial aesthetics. Although the object is expressive, its expres-
siveness is achieved by humble way, by using of traditional motives of Holešovice. The original building is getting pure at the very skeleton of 
technical necessity - the loadbearing structure, which we consider as beautiful. Beauty of engineering works is in their authenticity and sincerity. 
That is, why we honor size of building modules, rhythm, structure. We used motives that make ordinary house, the house unordinary - the town 
hall.

1.patro / 1. floor 
První patro domu funkčně navazuje na přízemí, je s ním opticky projeno dvoranou a fakticky točitým schodištěm. Toto patro bude využíváno veřejností ve 
velmi hojné míře, protože je zde řada přepážkových pracovišť. Nosná konstrukce je ve všech patrech přiznaná, nové dělící konstrukce jsou jasně čitelné a 
ve vztahu ke sloupům a k průvlakům kontrastní. Tento princip jde napříč celým domem, umožňuje dosvětlení vnitřních chodeb nadsvětlíky mezi průvlaky a 
novými příčkami. Dveře do kanceláří jsou prosklené, což zachovává jistoum míru soukromí úředníkům při možnosti vidět do kanceláře z chodby.

přízemí / ground floor  
Přízemí domu se v maximální míře otevírá do veřejných prostorů. Hlavní vstupní dvorana je vysoká přes dvě podlaží, vévodí jí točité schodiště do patra. 
Nejčetněji využívaná přepážková pracoviště jsou situována do přízemí a do patra. Při hranici se sousedním domem je umístěn druhý vstup pro návštěvníky 
sociální péče. Tento samostatný vstup umožňuje bezbariérový příchod pomocí rampy v hlavním schodišti, na které navazuje separátní výtah. Situování 
toalet umožňuje jejich provozování kavárnou i radnicí nezávisle. Dvůr je využit pro parkování a zahrádku kavárny. V ose zadního vstupu je zasazen strom. V 
podlaze dvorku se uplatňují pochozí skla osvětlující suterénní galerii.

Nezávislý členy poroty:
Roger Riewe / prof. Arch. DI - AT
Ivan Plicka / Ing. arch., CSc. - CZ
Silja Tillner / Arch. Mag. arch. - AT
Jiří Oplatek / doc. Ing. arch. - CH
Sándor Finta / MSc. arch. - HU
Jan Pavlíček / doc. Ing., CSc. - CZ
Jaroslav Wertig / Ing. arch. - CZ
Ondřej Chybík / Ing. arch., MAS ETH - CZ - náhradník
Vladimír Šlapeta / prof. Ing. arch., DrSc. - CZ - náhradník
Ivan Lejčar / Ing. arch. - CZ - náhradník

Nezávislý členy poroty:
Kamil Mrva / Ing. arch. - CZ
Silvia Brandi / arch. - SP
Jörn Aram Bihain / MArch. - BE
Lukáš Kordík / Ing. arch. - SK
Lukáš Kohl / Ing. arch. - CZ
Magdalena Rochová / Ing. arch. - CZ - náhradníce
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NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY, 2017

Název objednatele: 
Statutární město Brno 

Kontakt na referenční osobu:
Mgr. Martin Ander, náměstek primatora města Brna
email: ander.martin@brno.cz
tel.: + 420 778 540 855

Kompletní administrace mezinárodní jednokolové krajinařské 
soutěže o návrh Nábreží řeky Svratky.

Investice: 378.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 21
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 10.11.2017

DUKLA SPORTOVNÍ, 2016

Název objednatele: 
Magistrát města Pardubic

Kontakt na referenční osobu:
Janovský Miroslav, Odbor rozvoje a strategie
email: Miroslav.Janovsky@mmp.cz 
tel.: + 420 466 859 417

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové urbanistické 
soutěže a jednaní bez uveřejnění o návrh Dukla sportovní.

Investice: 200.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 20
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy: 17.10.2017

Nezávislý členy poroty:
Saša Begović / Ing. arch. - CRO
Erik Moederscheim  / Ing. arch. - NL
Jitka Ressová / Ing. arch. -  CZ
Ondřej Teplý  / Ing. arch. -  CZ
Edita Lisecová  / Ing. arch. - CZ -náhradníce

Nezávislý členy poroty:
Aleš Burian / Ing. arch. - CZ
Susan Kraupp  / dipl Ing. arch. - AT
Emmanuel Jalbert / arch. -  FR
Ondřej Teplý  / Ing. arch. -  CZ
Michal Palaščák  / Ing. arch. -  CZ 
Klára Stachová / Ing. - CZ -náhradníce

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, 
2017

Název objednatele: 
Krajská nemocnice Liberec

Kontakt na referenční osobu:
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva
email: richard.lukas@nemlib.cz
tel.: + 420 485 313 380

Kompletní administrace jednokolové architektonické soutěže 
o návrh Modernizace krajské nemocnice Liberec.

Investice: 1.000.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 13
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 16. 10. 2017

Nezávislý členy poroty:
Petr Hrůša / prof. Ing. arch. - CZ
Boris Redčenkov / Ing. arch. - CZ
Magdalena Hlaváčková / Ing. arch. - CZ
Irena Šestáková / prof. Ing. arch. - CZ
Miloš Pavlík / prof. Ing CSc. - CZ
Jan Vondrák / Ing. arch. - CZ - náhradník
Radek Suchánek / Ing.arch. Ph.D. - CZ - náhradník
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NOVÉ KCP, 2017

Název objednatele: 
Kongresové centrum Praha, a.s.

Kontakt na referenční osobu:
Ing. Radim Haluza, předseda představenstva 
email: haluza.radim@gmail.com
tel:  +420 261 171 111

Kompletní administrace mezinárodní dvoukolové 
urbanisticko-architektonické soutěže o návrh a jednaní bez 
uveřejnění Nové KCP.

Investice: 300.000.000,- Kč

Počet přihlašených návrhů: 76
Počet vyloučených návrhů: 6
Počet odvolání: 0

Nezávislý členy poroty:
Elia Zenghelis / prof. MArch. - GR
Mathias Müller / Dipl. Arch ETH SIA BSA - CH
Ivan Kroupa / prof. Ing. arch.  - CZ
Petr Hlaváček / Ing. arch. - CZ 
Viktorie Součková / MgA.  - CZ - náhradníce 
Tomáš Koumar / Ing.arch. - CZ - náhradník

NEXT LEVEL FNHK, 2017

Název objednatele: 
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kontakt na referenční osobu:
Ing. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel
email: vladimir.palicka@fnhk.cz
tel.: + 420 495 832 177

Kompletní administrace mezinárodní architektonicko-
urbanistické soutěže o návrh na dostavbu Fakultní nemocnice 
Hradec Králové. 

Investice: 2.600.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 17
Počet vyloučených návrhů: 2
Počet odvolání: 1
Námitka byla vyřešena na ústním jednaní. Po ústním jednaní 
byla námitka stažena.
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 10.08.2018

KULTURÁK2, 2018
 
Název objednatele: 
Město Neratovice

Kontakt na referenční osobu:
Mgr. Lenka Mrzílková starostka
email: starosta@neratovice.cz
tel. +420 315 682 700

Kompletní administrace zadávacího řízení se soutěžním 
dialogem na koncepci kulturního a administrativního centra v 
Neratovicích. 

Investice: 60.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 24
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 05.09.2018

Nezávislý členy poroty:
Zdeněk Zavřel / prof. Ing. arch. - CZ
Mario Corea / Hon. FAIA  - SP
Richard Klinger / Arch. DI  - AT
Sergio Bruns / Arch. Ph.D MSADD - CH
Kristina Richter Adamson / Ing.Arch. ARB RIBA - GB/SK - 
náhardnice 
Martin Tycar / Ing. arch. - CZ - nahradník

Nezávislý členy poroty:
Adam Gebrian / Ing. arch. - CZ
Patrik Hoffman / Ing. arch. - CZ
Markéta Smrčková / Ing. arch. - CZ
Markéta Zdebská / Ing. arch. - CZ náhradníce
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ULICE PRO SEDMIČKU, 2018

Název objednatele: 
Městská část Praha 7

Kontakt na referenční osobu:
Ing.arch. Burgerová Lenka PhD. Radní Městské části Praha 7
email: BurgerovaL@Praha7.cz
tel.: + 420 220 144 003

Dilčí administrace mezinárodní architektonické soutěže o 
návrh na revitalizaci ulice Františka Křížka. 

Investice: 20.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 9
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 0

NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES, 2018

Název objednatele: 
Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES (Louňovice, Štíhlice, 
Tehovec, Svojetice)

Kontakt na referenční osobu:
Ing. Josef Řehák - předseda svazku
email: starosta@lounovice.cz
tel: +420 725 167 662

Kompletní administrace mezinárodní architektonické soutěže 
o návrh na novou svazkovou základní školu LOŠBATES. 

Investice: 175.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 123
Počet vyloučených návrhů: 10
Počet odvolání: 0
Podepsání smlouvy s vítězným týmem: 14.09.2018

Nezávislý členy poroty:
Gabu Heindl / Mag. Arch., M.Arch.II - AT
Petr Uhlík / MgA. Ing. arch.  - CZ
Jaroslav Hulín / Ing. arch.  - CZ
Patrik Hábl / MgA.  - CZ  - nahradník
Jan Hradil / Ing. Ph.D. - CZ  - nahradník

Nezávislý členy poroty:
Dorte Kristensen / M.A. - NL
David Hlouch /  Ing. arch.  - CZ
Kateřina Vídenová /  Ing. arch.  - CZ
Adam Halíř / Ing. arch.  - CZ - nahradník

NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA, 2018

Název objednatele: 
Město Benešov

Kontakt na referenční osobu: 
Ing. Jiří Švadlena, mistostarosta města Benešov
e-mail: svadlena@benesov-city.cz
tel.: + 420 317 754 145

Kompletní administrace mezinárodní architektonicko-
urbanistické soutěže o návrh a jednací řízení bez uveřejnění 
- Náměstí města Benešova.

Investice: 75.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 14
Počet vyloučených návrhů: 1
Počet odvolání: 0

Nezávislý členy poroty:
Michal Kohout / Prof. Ing. arch. - CZ
Radmila Fingerová /  Ing. - CZ
Kateřina Šedá / MgA. - CZ
Jiří Janďourek / Ing. arch. - CZ
Ida Chuchlíková / MgA. - CZ - náhradníce
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CAMPUS PRAGUE - NOVÉ SÍDLO PRO ČESKOU 
SPOŘITELNU, 2018 

Název objednatele:  
Česká spořitelna a.s.

Kontakt na referenční osobu: 
Ing. Petr kabelka, Head of Project Development, Erste Group 
Immorent ČR s.r.o.
e-mail: Petr.Kabelka@immorent.com
tel.: + 420 602 616 412

Kompletní administrace mezinárodní architektonické soutěže 
o návrh - Campus Prague

Investice: 90.000.000,- EUR

Počet přihlášených: 166
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0

Nezávislý členy poroty:
Ivan Reimann / Prof. Arch. - DE
Miroslav Šik / Prof. Arch.  - CH
Petr Hlaváček / Ing. arch.  - CZ
Petr Kolář / MgA.  - CZ 
Zdeněk Fránek / Prof. Ing. arch. - CZ
Lada Kolaříková / Ing. arch. - CZ - náhradníce
Pavla Melková / Doc. Ing. arch. Ph.D. - CZ - náhradníce

ŠKOLA SMÍCHOV, 2018

Název objednatele: 
Městská část Praha 5

Kontakt na referenční osobu:
Ing. Pavel Richter - starosta MČ P5
email: pavel.richter@praha5.cz
tel: +420 257 000 590

Kompletní administrace mezinárodní architektonické soutěže 
o návrh na novou základní školu  Smíchov. 

Investice: 250.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 66
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0

Nezávislý členy poroty:
Anne Uhlmann / MArch. - CH
Gianni Cito / March. - NL
David Tichý / Doc. Ing.arch. - CZ
Boris Redčenkov / Ing.arch - CZ
Kamila Amblerová / Ing.arch - CZ  - náhradníce
Ondřej Píhrt / Ing.arch - CZ - nahradník

TROJSKÁ ŠKOLA, 2018

Název objednatele: 
Městská část Praha 7- Troja

Kontakt na referenční osobu:
Ing. Tomáš Bryknar- starosta městské části,
email: bryknar@mctroja.cz
tel: +420 603 460 164

Kompletní administrace mezinárodní architektonické soutěže 
o návrh na ostavbu základní školý a gímnazia Trojská.  Smíchov. 

Investice: 50.000.000,- Kč

Počet přihlášených návrhů: 28
Počet vyloučených návrhů: 0
Počet odvolání: 0

Nezávislý členy poroty:
Štěpán Valouch / Ing.arch. - CZ
Matěj Draslar / March. - CH
Markéta Zdebská / Ing.arch. - CZ
Martin Neruda  / Ing.arch - CZ - nahradník
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zadavatel 
studie proveditelnosti 
příprava zadaní 
výběr poroty
vyhlášení soutěže
webové stránky 
odpovídaní na dotazy
přebíraní návrhu
přezkoušení návrhu
jednaní poroty
otevíraní obálek s jemný autoru
ticho 
tisková konference
výstava
publikace
jednací řízení bez uveřejnění 
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zadavatel ne investor 

KOMUNITNÍ CENTRUM H55, 2014

Radek Vondra - starosta MČ Praha 14

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY, 2014

Milan Vácha - starosta Psáry

NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ, 2015

Věra Kovářová poslankyně Poslanecké sněmovny 
byvala starostka Chýně
Anna Chvojková - starostka Chýně
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KAMPUS ALBERTOV, 2016

Jiřina Kurzová - vedoucí Odboru výstavby UK
Tomáš Zima - rektor UK

BUDOUCNOST CENTRA BRNA, 2016

Petr Vokařal
Martin Ander
Dana Turečkova

NOVÁ RADNICE PRAHY 7, 2016

Pavel Zelenka
Jan Čižinský 
Lenka Burgová
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NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY, 2017

Martin Ander
Dana Turečkova

DUKLA SPORTOVNÍ, 2016

Miroslav Janovský - vedoucí odboru rozvoje a 
strategie
Helena Dvořaková - náměstkýně primatora 
Pradubic 

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC, 
2017

Petr Moos 
Lukáš Černý - manažer dostavby KNL
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NOVÉ KCP, 2017

Adriana Krnáčová

NEXT LEVEL FNHK, 2017

Veronika Bartošová

KULTURÁK2, 2018
 
Lenka Mrzílková
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ULICE PRO SEDMIČKU, 2018

Lenka Burgerová

NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES, 2018

Josef Řehák
Eva Šmoldasová
Ivana Dubská
Tomáš Rychta

NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA, 2018

Jiří Švadlena
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CAMPUS PRAGUE - NOVÉ SÍDLO PRO ČESKOU 
SPOŘITELNU, 2018 

Tomáš Salomon

ŠKOLA SMÍCHOV, 2018

Pavel Richter

TROJSKÁ ŠKOLA, 2018

Tomáš Bryknar
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studie proveditelnosti 
Katastrální území:

171/32 4,00

á plocha 
pozemku 

Plocha pozemku: 26436 m2 4,00
Druh pozemku: 1,65

2,00
4,00

m2 na plocha celkem 
m2

objem m3

0 0 m2 Byty 260 m2 0 810
20 0 4 0 4 0 0 1 80 80 2,7 216

450 2428 m2 5 36 180 2,7 486
30 15 1,65 742,5 4 2970 2970 1 40 40 2,7 108

Pracovna / dílna 16 0 4 0 4 0 0 150 m2
16 2 2 64 4 256 256 Kavárna se zázemí a prodejnou papírnictví 150 150 3,3 495

Kabinet, sklad 8 2 6 96 4 384 384
Univerzální pracovna 16 0 4 0 4 0 0 312 m2
Kabinet univerzální pracovny 1 0 6 0 4 0 0 Hudební obor 4 3 4 48 3,3 158,4

25 8 1,65 330 4 1320 1320 Výtvarný obor 8 3 4 96 4,3 412,8
112,5 112,5 4 450 450 8 3 4 96 5,3 508,8
150 150 4 600 600 6 3 4 72 6,3 453,6
50 50 4 200 200

úklidová komora 8 8 4 32 32
125 125 4 500 500

chodby 750 750 4 3000 3000
360 2332 m2

30 7 1,65 346,5 4 1386 1386
30 2 2 120 4 480 480
15 2 2 60 4 240 240 722 CELKEM m3 2 839
15 2 2 60 4 240 240 m2

30 1 2 60 4 240 240
30 1 2 60 4 240 240
30 1 2 60 4 240 240
30 1 2 60 4 240 240
15 1 2 30 4 120 120
15 1 4 60 4 240 240

Kabinety 8 2 6 96 4 384 384
Kabinet - serverovna 1 1 12 12 4 48 48

15 1 4 60 4 240 240
Klubovna 30 1 1,65 49,5 4 198 198

90 90 4 360 360
150 150 4 600 600
50 50 4 200 200

úklidová komora 8 8 4 32 32
150 150 4 600 600

chodby 750 750 4 3000 3000
2006 m2

1100 1100 8 8800 8800
336 336 5 1680 1680
120 120 3,3 396 396
35 35 3,3 115,5 115,5
150 150 3,3 495 495

úklidová místnost 15 15 3,3 49,5 49,5
komunikace 250 250 3,3 825 825

Aula 260 m2
180 180 3,3 594 594

vstup - samostatný 50 50 3,3 165 165
sklad 25 25 3,3 82,5 82,5
úklidová místnost 5 5 3,3 16,5 16,5

Jídelna 842,5 m2
Jídelna 2 x 450 jídel 450 1 0,75 337,5 4 1350 1350

380 380 3,3 1254 1254
75 75 3,3 247,5 247,5
50 50 3,3 165 165

úklidová místnost 20 20 3,3 66 66
komunikace 30 30 3,3 99 99

206 m2
1 18 18 3,3 59,4 59,4

Sekretariát 2 8 16 3,3 52,8 52,8
4 8 32 3,3 105,6 105,6

Sborovna 90 3,3 297 297
50 3,3 165 165

520 m2
Sklady nábytku 250 250 3 750 750

50 50 3 150 150
Technické zázemí 100 100 3 300 300
Sklad odpadu 50 50 3 150 150

70 70 3 210 210
Parkování kol 250 0 3 0 0

Knihovna 262 m2
knihovna 150 150 3,3 495 495

80 80 3,3 264 264
24 24 3,3 79,2 79,2

úklid 8 8 3,3 26,4 26,4
8856,5 CELKEM m3 38 545

m2

Venkovní plochy m2 
3 500
1 500
11 954
250

2 000
Parkování kol 250

1 200

118,8 15 1 782
Kiss and ride 750
Komunikace 3 500

26 686

TDI
Vyjmutí ze ZPF

Celkem bez DPH celkem

DPH 21  % 810 15 30 450 12 30 360

70
celkem 880

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017
Územní plán KOEFICENTY Budovy pro výuku a výchovu

m3
Plocha pozemku: m3

m3
m3
m3 kovová
m3

 

plochy technického vybavení.

prostor

 

25.09.2018
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Štědřík Psáry
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IDEÁLNÍ SATELIT_Psáry_2014/2018_MOBA studio s.r.o./ Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Kateřina Šrámková, Barbora Šimonová

M 1:5000 originál
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příprava zadaní 

MOBA
Zaměřujeme se na současné město.
MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst.
U Půjčovny 4
110 00, Praha 1
Tel.: +420 222 222 521
www.cceamoba.cz

LOŠBATES
dobrovolný svazek obcí

Horní náves 6
251 62 Louňovice

P.01 SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ
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ÚVODNÍ SLOVO
Svazková základní škola je snem a přáním všech obcí 
sdružených v  dobrovolném svazku obcí LOŠBATES. 
Architektonická soutěž o  návrh je druhým krůčkem 
k jejímu vzniku. Tím prvním je spolupráce obcí LOuňo-
vice, Štíhlice, BAbice, TEhovec, Svojetice, které LOŠBA-
TES vytvořily. Svazek vznikl z potřeby splnit zákonnou 
povinnost o  zajištění základní školní docházky pro 
děti z našich obcí. Obce svazku měly zajištěnou školní 
docházku v Základní škole Mukařov, její kapacita však 
nestačí. A po rozhodnutí zastupitelstva Mukařova, že 
v areálu jejich školy již nebude prováděna žádná vý-
stavba za účelem rozšíření kapacity, okolním obcím 
nezbyla jiná možnost, než si postavit školu vlastní. 
Bohužel, v průběhu tvorby zadávacích podmínek této 
soutěže se zastupitelé obce Babice rozhodli ze svazku 
vystoupit a řešit si zajištění povinné školní docházky 
pro své děti vlastní cestou. Původně měl svazek cca 
4000 trvale hlášených obyvatel a  plánovala se ško-
la 3x9 tříd s kapacitou cca 700 dětí, což je v souladu 
s demografickou studií vypracovanou pro LOŠBATES 
v roce 2017. Po vystoupení Babic má svazek necelých 
3000 obyvatel a plánovaná škola je 2x9 tříd s kapaci-
tou cca 540 žáků. 

Stavba nové školy je investicí, která nemá v  bohaté 
historii našich obcích obdobu. Přesto, že jsme malé 
vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. sto-
letí, která bude umožňovat moderní výuku a inspiro-
vat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a  tako-
vou, která umožní komunitní využití a  bude sloužit 
všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí. Navržené 
řešení by mělo respektovat zvolený více jak 2,5 ha sta-
vební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter 
obce Louňovice. Uspořádání budov a  ostatních sta-
veb musí být takové, aby umožňovalo případné bu-
doucí rozšíření školy na 3x9 tříd.

Jsme přesvědčeni, že architektonická soutěž je tím 
správným řešením, jak získat dostatek kvalitních návr-
hů, ze kterých porota vybere ten nejvhodnější – podle 
poměru nákladů a komplexní kvality návrhu stavby.

Věříme, že vítězný návrh bude dobrým výchozím bo-
dem pro úspěšnou realizaci stavby.

Josef Řehák
předseda svazku LOŠBATES
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ÚVODNÍ SLOVO
Soutěž na základní školu pro svazek obcí LOŠBATES je 
již několikátou soutěží o návrh základní školy v prsten-
ci kolem Prahy. Škola v Psárech již obdržela stavební 
povolení a zdá se, že bude první energeticky pasivní 
školou v  České republice, ve škole v  Chýni se od le-
tošního září začalo učit – postavena byla v rekordním 
čase 2,5 roku od vyhlášení soutěže.

Z  těchto dvou soutěží, které jsme organizovali, jsme 
se naučili, že školní budovy není třeba zadávat nároč-
ným, detailním a direktivním způsobem, a že architek-
ti se znalostí odpovídající normy (uvádějící minimální 
plochu na žáka 1,65–2 m²) a dalších základních regula-
tivů umí školskému prostoru přinést bez zbytečných 
omezení další kvalitu. V tomto duchu bylo připravová-
no i zadaní této svazkové školy. Definujeme v něm ma-
ximální počty dětí na třídu, abychom při vynásobení 
normovou hodnotou dospěli k velkorysejší ploše, při-
čemž předpokládáme, že ve skutečnosti nebude třída 
takto naplněna po celou dobu.

Dalším velice náročným úkolem při definování veli-
kosti ploch jsou společenské prostory, které vychází 
různě s ohledem na počet tříd na jedné chodbě (na-
příklad záleží, zda jsou třídy po obou stranách nebo 
jen na jedné). Na rozdíl od tříd, kde je stanovené mi-
nimum (které se pak často bohužel ve výsledku stává 
také maximem), je ve společných prostorech možné 
hledat cestu, jak navrhnout školu, která se bude umět 
rozvíjet a přizpůsobovat různým potřebám.

Svazková škola LOŠBATES je specifická v  tom, že za-
davatelem jsou čtyři obce – Louňovice, Štíhlice, Teho-
vec a Svojetice. Součástí svazku byla původně i obec 
Babice, která se ovšem ještě při přípravě soutěže 
rozhodla jít svou individuální cestou a  ze svazku vy-
stoupila. Tvorba zadání trvala několik měsíců při plné 
součinnosti starostů a starostek. Prezentováno a dis-
kutováno bylo také společnému zastupitelstvu. Cíl 
je jasný – najít kvalitní architektonické řešení a v létě 
2018 podepsat smlouvu na projekční práce s vybra-
ným týmem.

Na co bychom rádi jako organizátoři soutěže chtěli 
upozornit, je skutečnost, že starostky a  starosti, se 
kterými se škola bude projektovat a stavět, jsou kolek-
tivem plným elánu, který chce pro nejmladší obyvate-
le svých obcí a jejich učitele nejvyšší možnou kvalitu, 
kterou český systém umožňuje. Dalším pozitivem je 
samotná parcela na území Louňovic, která má vlastní 
ustálený kontext, na který je možno reagovat, což ne-
bývá pravidlem (často se pozemek pro školu nachází 
buď na nedefinovaném kraji obce, nebo bývá ostro-
vem v zemědělské půdě). Tady je pozemek ze severu 
vymezen lesem, z jihu pruhem zástavby stojící podél 
silnice I/2 spojující Prahu a Kutnou Horu, z  východu 
a západu je stávající individuální zástavba.

Architekti, kteří se stanou tvůrci školní budovy a její-
ho okolí, budou mít šanci vytvořit kvalitní architekturu 
nezatíženou nastěhováním stávajících provozů a zvy-
ků. Jediným oponentem a partnerem při práci jim to-
tiž bude aktivní politická reprezentace obcí, z  nichž 
ani jedna dosud žádnou vlastní školu neprovozovala, 
a  spolu s  novou budovou budou také hledat nové 
modely fungování a  nový tým, který bude ve škole 
pracovat. Je to jedinečná příležitost pomocí kvalitní-
ho architektonického řešení navrhnout nejen fyzickou 
podobu školy, ale nastínit také její rovinu „duchovní“ 
jakožto místa, kde vzniká budoucnost naší společnos-
ti. 

Přejeme architektům, aby skvělými návrhy definovali 
poslaní a podobu této budoucí školy.

Igor Kovačević
za organizátora soutěže
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Kateřina Vídenová m-a-k.eu

(*1978, CZ) vystudovala archi-
tekturu na pražském ČVUT, 
absolvovala v roce 1997 v ate-
liéru Ivana Kroupy. Několik let 
také studovala fotografii na 

VŠUP. V letech 2009–2011 byla 
asistentkou ateliéru Raumla-

bor Berlin na VŠUP v Praze. Spolu 
s Adamem Wlazelem tvoří ateliér MAK!.

Dorte Kristensen atelierpro.nl

(*1963, NL) vystudovala Fakultu 
architektury v Delftu, pracova-
la v Londýně a od roku 1989 
v Atelier PRO, který nyní řídí. 
Zaměřuje se na sociální složku 

architektury, což se odráží v mul-
tifunkční typologii jejích realizací, 

jako jsou radnice, kulturní a zdra-
votnická zařízení a četné školy pro různé 

stupně vzdělávání. 

David Hlouch hlou.ch

(*1980, CZ) založil již při 
studiích architektury 
v roce 2005 vlastní praxi 
zaměřenou především 
na komerční a rezidenční 

stavby. Po nedávném návratu 
z dvouletého pobytu v USA, 

vstoupil do České komory architektů 
a začal se také aktivně podílet na 
dění v obci Tehov, kde je od roku 
2014 starostou.

Adam Halíř projektil.cz

(*1975, CZ) po absolvování Fa-
kulty architektury ČVUT založil 
v roce 2001 společně s Roma-
nem Brychtou a Petrem Leš-
kem ateliér Projektil architekti, 

který se v roce 2004 rozšířil 
o Ondřeje Hofmeistera. Vedl 

projekt Pavilonu prvního stupně ZŠ 
a ZUŠ Líbeznice dokončený v roce 2015.

NÁHRADNÍKPŘEDSEDA POROTY

POROTA
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Josef Řehák lounovice.cz

je starostou Louňovic a před-
seda dobrovolného svazku 
obcí LOŠBATES, bez politické 
příslušnosti. Absolvoval Les-
nickou fakultu Vysoké školy 

zemědělské v Brně, obor lesní 
inženýrství. Mnoho let pracoval 

jako ředitel lesní správy a ekonom 
v soukromé firmě. V zastupitelstvu obce 

působí od roku 1994, starostou je od roku 
2010. Byl dlouholetým předsedou stavební 
komise, má zkoušku zvláštní odborné způ-
sobilosti při územním rozhodování a při 
rozhodování na úseku stavebního řádu a 
vyvlastnění. Je duchovním otcem myšlenky 
vzniku svazkové základní školy.

Eva Šmoldasová tehovec.cz

je starostkou obce Tehovec, 
místopředsedkyní svazku 
LOŠBATES, bez politické pří-
slušnosti. Absolvovala obor 
Podnikové finance a obchod 

na VUT Brno a dále pracovala 
zejména v oblasti bankovnictví 

a platebních karet. Má zkušenosti 
s prací v organizacích neziskového sek-

toru zaměřených na ženská práva a rozvoj 
školství. V Tehovci se zaměřila na kontro-
lovaný rozvoj obce, zlepšení infrastruktury 
a modernizaci agendy obecního úřadu.

Ivana Dubská svojetice.cz

je starostkou Svojetic 
a místopředsedkyní svazku 
LOŠBATES, bez politické 
příslušnosti. Po vystudování 
střední ekonomické školy 

působila v pozici sekretářky 
generálního ředitele 

Západoslovenské energetiky 
a následně získala bohaté zkušenosti 

v oblasti zahraničního obchodu. Byla 
zakládající členkou společnosti TIESSE 
Praha, výhradního zástupce dodavatele 
průmyslových robotů a robotizovaných 
pracovišť japonské firmy KAWASAKI, kde 
působila až do roku 2015, kdy odešla do 
důchodu. V prosinci 2015 byla zvolena 
starostkou ve Svojeticích.

Tomáš Rychta stihlice.cz

je starostou Štíhlic od roku 
2010, bez politické příslušnos-
ti. Přes dvacet let úspěšně 
podniká, posledních sedm let 
se specializuje na odpadové 

hospodářství. Díky svému po-
volání je v neustálém kontaktu 

se svými spoluobčany a okolními 
obcemi. Jeho prioritou je transparentní 

zacházení s veřejnými penězi, vybudování 
technické infrastruktury a v neposlední 
řadě zajištění občanské vybavenosti.

NÁHRADNICE NÁHRADNÍK

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ POROTY

POROTA
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PRAHA

KUTNÁ HORA

SILNICE I/2
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 Zdroj: mapy.cz, kr-stredočeský, rejstřík dobrovolných svazků obcí, LOŠBATES

LOŠBATES je dobrovolný svazek obcí, jehož před-
mětem činnosti je „spolupráce jeho členů v oblasti 
školství, tedy při výstavbě a provozu nové budovy 
základní devítileté školy včetně příslušenství a ná-
sledném zajišťování výchovy, vzdělávání a školských 
služeb“.

Členy jsou čtyři obce ležící na hlavní dopravní tepně 
mezi Prahou a  Kutnou Horou (Louňovice, Štíhlice, 
Tehovec a  Svojetice). Pozemek určený ke stavbě 
školy se nachází na území obce Louňovice u silnice 
Kutnohorská (I/2), přibližně 25 km od Prahy.

vstupní 

náměstí

západ

řešené území

parcela

LouňoviceTehovec

Svojetice

Štíhlice

ŠIRŠÍ VZTAHY
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KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Louňovice 538451

ROZLOHA CELKEM

(BEZ DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ): 27 220 m2

V podkladu P.03, stejně jako v podkladu P.02 je 
vyznačen návrh přerozdělení parcel, na zákla-
dě kterého lze navrhnout příslušnou dopravní 
infrastrukturu.

OZNAČENÍ V ÚP: OV/0,6/12

Stavební parcela je z jihu sevřená zástavbou ro-
dinných domů, které ji odstiňují od silnice I/2, 
a lesem na severu, se kterým je v přímém kon-
taktu. Do řešeného území patří i obecní hřiště, 
které se dá využívat během výuky. 

V  současné době se na parcelu lze dostat ze 
silnice Kutnohorská odbočením v místě, které 
územní plán označuje jako „vstupní náměstí zá-
pad“, do ulice Zájezdní a z ní pak do Souběžné. 
Toto relativně krkolomné napojení na hlavní do-
pravní komunikaci by mělo být zjednodušeno 
návrhem jednosměrné spojky navazující na tu 
část Souběžné ulice, která vede podél hranice 
pozemku, a Kutnohorské mezi domy č. p. 368 
a 313. Vytvoří se tak udržitelná uliční struktura, 
díky které bude možný další rozvoj této části 
Louňovic. Tato ulice je již zanesená v územním 
plánu. Její návrh je součástí zadání (podklady 
P.02 a P.03).

PARCELA

vstupní 

náměstí

západ
nová autobusová zastávka 
s přechodem mezi budovami 
č.p. 20 a 8

(viz urbanistické souvislosti)

Souběžná So
ub

ěž
ná

vyřešit odbočovací pruh z Kutnohorské
Kutnohorská I/2

LES

Zá
je

zd
ní

368
20

8

313

171/32

171/4

171/30

A
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ZADÁNÍ
CÍLEM SOUTĚŽE je najít 

nejlepší řešení na základní 
ŠKOLU VELIKOSTI 2 x 9 

TŘÍD obsahující krom 
přípravných tříd, I. stupně 
a II. stupně i ŠKOLNÍKŮV 
BYT a prostor pro 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU 
ŠKOLU. Kromě 
školy samotné ještě 

požadujeme navrhnout 
BYTY PRO ZAMĚSTNANCE, 

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ školy na 
hlavní komunikaci a DOPRAVU 

V KLIDU.
NÁKLADY NA STAVBU
Svazek obcí LOŠBATES je ochotný do výstavby školy 
včetně pevně zabudovaných částí interiéru investovat 
175 mil. Kč bez DPH. V této částce není zahrnuto vy-
bavení interiéru a  terénní úpravy. Při návrhu stavby 
je nutné hledat rovnováhu mezi požadovaným pro-
gramem školy a nastíněným rozpočtem, a to jak nyní 
v rovině investiční, tak zvláště v rovině provozní.

URBANISTICKÉ A DOPRAVNÍ SOUVISLOSTI
Důležité je, aby nová budova vhodně doplňovala stá-
vající situaci a maximálně ji využívala. V současnosti 
probíhá projektová příprava přesunu autobusových 
zastávek, které se dnes nachází před a za křižovatkou 
Kutnohorská x Obecní a  Zájezdní, blíže k  pozemku 
školy, tj. za křižovatku směrem od Prahy. Naproti stá-
vající autobusové zastávce pro směr Kostelec n.Č.l.–
Praha před domem č. p. 20 vznikne nová zastávka 
pro směr Praha–Kostelec n.Č.l. Dále zde bude hned 
za autobusovou zastávkou vybudován nový přechod 
pro chodce. Součástí této stavební akce je i vytvoření 
nového chodníku po levé straně silnice I/2 směrem 
z Prahy (tedy blíže k pozemku budoucí školy).
Velkým úkolem pro soutěžící bude, vedle vyřešení do-
pravy v klidu včetně K+R, samotné dopravní napojení 
nového školního areálu. Součástí zadání je navržení 
křižovatky z  ulice Kutnohorská mezi objekty č. 368 
a 313 tak, aby vznikla logická uliční síť a příjezd ke škole 
byl co nejjednodušší. Nová křižovatka by měla být bez 
světelné signalizace s odbočovacím pruhem ve směru 

od Prahy a neměla by narušit plynulost stávající do-
pravy. Nabádáme soutěžící, aby navrhli podobu cel-
kového provozu: plynulý tok automobilů, které budou 
dovážet a vyzvedávat děti, zastavení školního autobu-
su, který by měl mít při příjezdu a odjezdu přednost 
před individuální dopravou, bezpečné pěší a cyklistic-
ké trasy. Urbanisticko-dopravní řešení by mělo unést 
plnohodnotný provoz školy nejen v  časech začátku 
a konce výuky, ale také během odpoledních kroužků 
a zájmových aktivit a při využívání školních prostor ve-
řejností. Dle územního plánu je koeficient zeleně na 
parcele 0,6 a maximální výška budov na pozemku je 
12 m.

ENERGETICKÝ KONCEPT
Věříme, že soutěžící budou vnímat návrh nové školy 
stejně jako zadavatel soutěže – coby veřejnou inves-
tici, kde by se nemělo zbytečně plýtvat penězi, a zá-
roveň jako stavbu, která ovlivní život komunit všech 
zapojených obcí. Energetický koncept celého areálu 
školy by měl zohlednit zvolenou konstrukci a materiá-
ly, budoucí energetickou náročnost provozu a pohodlí 
všech uživatelů. Stavba ohleduplná ke svému oko-
lí a  příjemná k  užívání je jasným přáním zadavatele. 
Záměrně v zadání neurčujeme požadavky na použití 
specifických technologií nebo systémů a neuvádíme 
konkrétní čísla. Energetický koncept budov by měl 
ztělesňovat šetrnost, chytrá řešení a zohlednění kom-
plexního fungování areálu školy.
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ZADÁNÍ
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Cílem přípravné třídy je systematická příprava dětí 
k postupnému začlenění do vzdělávacího procesu zá-
kladní školy. Navržená je kapacitně pro 40 dětí a pro-
vozně může být spojená s I. stupněm.

I. STUPEŇ
10 kmenových učeben pro I. stupeň bude kapacitně 
navrženo tak, aby v každé z nich mohla probíhat vý-
uka pro 30 žáků. Jde o maximální provozní variantu, 
optimálně se počítá s menším počtem dětí ve třídách. 
V  těchto třídách budou děti trávit celý den, měly by 
být tedy doplněny o odpovídající relaxační zónu. Sou-
částí I. stupně bude jedna dílna a  dvě učebny pro 
výuku jazyků; všechny kapacitně pro poloviční třídu. 
Učitelé a učitelky v I. stupni budou, na základě dosa-
vadní zkušenosti z  jiných škol, většinu času pobývat 
s  dětmi ve třídách. Jejich společná setkávání by se 
mohla odehrávat ve sdíleném kabinetu. Pro I. stupeň 
se počítá se školní družinou. Měla by být navržena na 
celkový počet 100 dětí, ovšem nejedná se o prostou 
místnost/halu, ale o místnosti nebo chytře rozvržené 
prostory, ve kterých mohou vyučující uhlídat příslušný 
počet dětí. Pro prostory družiny je vhodné najít i další 
možné způsoby a režimy využití, jelikož monofunkční 
program odpoledního hlídání dětí je zdaleka nevytí-
ží. Reálnou kapacitu družiny je těžké předem přesně 
odhadnout a nastavený počet 100 dětí pravděpodob-
ně nebude dostatečný. Zároveň se chceme vyhnout 
zbytečnému předimenzování prostor. Je tedy nasna-
dě využít pro účely družiny některé z kmenových tříd. 
Toto je velice pravděpodobná varianta fungování a je 
ji třeba zohlednit v provozním návrhu I. stupně. Šatny 
doporučujeme rozmístit jednotlivě ke třídám. Zároveň 
doporučujeme, aby se nejednalo o individuální zamy-
katelné skříňky. Tato doporučení nejsou závazná, ale 
vychází z dobré praxe jiných škol.
Vzhledem k  tomu, že v  budoucnu může dojít k  roz-
šíření školy, je nutné navrhnout základní provoz tak, 
aby se mohl rozšířit z 2 x 9 na 3 x 9 tříd. To u prvního 
stupně znamená nárůst o 5 tříd o 30 žácích s odpoví-
dajícím personálem a příslušným sociálním a admini-
strativním zázemím. 

II. STUPEŇ
Základ II. stupně tvoří čtyři kmenové třídy a čtyři vel-
ké odborné učebny, které budou rovněž sloužit jako 
kmenové. Z těchto velkých učeben bude jedna sloužit 
pro výuku přírodopisu a biologie, druhá pro zeměpis, 
další pro jazykovou výuku (multimediální učebna). 
Učebna chemie a  fyziky bude doplněna laboratoří 
pro 15 žáků. Dalšími učebnami poloviční kapacity jsou 
dvě učebny jazyků, výpočetní techniky,  doplněné 
serverovnou, učebnou praktické výchovy (dílen), vý-
tvarné výchovy a cvičnou kuchyní. Kabinety pro uči-
tele, jejich jednotlivé kapacity a rozmístění jsou pone-
chány na soutěžících. Celkově se pro II. stupeň počítá 

s 10–12 pedagogy. Doporučujeme se zamyslet i nad 
uspořádáním a rozmístěním šaten. Volba konkrétního 
vhodného řešení je na soutěžících, ale opět na zákla-
dě zkušeností z jiných škol preferujeme nenavrhovat 
je centrálně a  vybavit je uzamykatelnými skříňkami 
pro každého žáka. Při rozšíření by se tento stupeň 
rozšířil o 4 kmenové třídy s odpovídajícím sociálním 
a administrativním zázemím.

AULA
Aula je víceúčelovým prostorem s dobrou akustikou 
pro hudební a  dramatickou výchovu, školní kluby 
a kroužky, pořádání školních vystoupení, a s možností 
využití i pro veřejnost. Umístění auly v rámci školy není 
zadáním definováno. Je nutné, aby byla funkčně oddě-
litelná od provozu školy, tj. aby při pořádání veřejných 
akcí mohla fungovat jako plně autonomní prostor. Zá-
roveň je nutné počítat s blízkým skladem hudebních 
nástrojů a  dalších pomůcek. Bylo by vhodné navrh-
nout také prostor pro rodiče čekající na děti, jako je 
například komunitní či samoobslužná kavárna.

KNIHOVNA
Knihovna s kapacitou 1 600 svazků a ročním přírůst-
kem 80 svazků by měla být koncipována jako školní 
knihovna s  čítárnou pro žáky, kanceláří a  sociálním 
zázemím. Knihovna je uvažovaná pouze pro potřeby 
školy, vzhledem k  tomu, že každá z  obcí má vlastní 
knihovnu a neplánují je slučovat. 

TĚLOCVIČNA
Hrací plocha tělocvičny musí být navržena tak, aby 
zde mohly probíhat zápasy malé kopané (což je hři-
ště o největších rozměrech), házené, košíkové a dal-
ších kolektivních sportů. Po výuce bude tělocvična 
přístupná veřejnosti. Je tedy nutné navrhnout provoz 
tak, aby se z hygienických a bezpečnostních důvodů 
nekřížil s provozem školy. Žádoucí je také hlediště po 
delší straně ideálně se stupňovitým uspořádáním.

VEDENÍ ŠKOLY
Úsek vedení školy v sobě zahrnuje ředitelnu, sekreta-
riát, další kancelářské prostory a příruční archiv. Uspo-
řádání zde není přesně definováno, svůj prostor zde 
ovšem musí najít ředitel(ka), zástupce, 2–3 technicko-
hospodářští pracovníci a  sekretariát. Doporučujeme 
se zamyslet nad fungováním a  návrhem sborovny. 
Sborovna může sloužit k setkávání celého učitelského 
sboru a ke komunikaci vedení školy se svými zaměst-
nanci. Je však otázkou konkrétního řešení, zda ke sbo-
rovně přistoupit jako k důležitému prostoru nebo její 
funkce náležitě kompenzovat jinými prostory.

ZÁZEMÍ ŠKOLY
Zázemí školy je určeno pouze základními požadavky, 
tj. potřebou uskladnit školní nábytek, sezonní náby-
tek, kancelářské potřeby a cca 5 000 svazků učebnic. 
Počet, rozmístění a dimenze prostor je na soutěžících. 

ŠKOLA
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Technické místnosti i  zvolené technologie jsou také 
ponechány na úvaze soutěžících. Je nutné zmínit, že 
preferujeme návrh (a tedy i způsob vytápění, větrání, 
ohřevu vody, atp.) investičně a provozně ekonomicky 
co nejméně náročný. Napojení na vodovod a oddílnou 
splaškovou kanalizaci bude od silnice I/2.

ŠKOLNÍKŮV BYT
Školníkův byt (2+1) by měl být umístěn v budově školy 
a měl by ideálně navazovat na školníkovu dílnu a sklad 
v zázemí školy. Vstup do bytu má být ale samostatný 
a oddělený od prostor sloužící výuce.

JÍDELNA
Jídelna bude navržena a  dimenzovaná pro výdej 
2 x 300 jídel denně. Část jídel bude rozvážena mimo 
školu – do školek nebo do sociálních zařízení obcí. 
Počítá se s tím, že se zde všichni žáci a zaměstnanci 
vystřídají ve dvou intervalech. V případě rozšíření na-
roste počet strávníků o 270 žáků a adekvátní počet 
zaměstnanců. Tuto změnu je potřeba alespoň nazna-
čit coby záměr s rozšířením.

GASTRONOMICKÉ ZAŘÍZENÍ
Gastronomické zařízení má být navrženo pro 1000 
jídel denně. Jedná se o provoz, který je často v návr-
zích škol podceňován. Jedná se ovšem o  komplexní 
gastronomický provoz, ve kterém je nutné navrhnout 
čisté a špinavé cesty, skladování potravin, manipulaci 
s odpadem a další důležité složky každého standard-
ního gastronomického provozu.

BYTY PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY
V  rámci návrhu se počítá se samostatným bytovým 
objektem s pěti malometrážními byty o celkové roz-
loze cca 180 m2. Jeho umístění je ponecháno na sou-
těžících, ale měl by být provozně oddělen od školních 
budov a se samostatným vstupem.

ZUŠ A KURZY 3. VĚKU
Jedná se o  provoz šesti učeben dohromady s  cca 
170 m2. Vstup a provoz by měl být nezávislý na škol-
ních budovách.

VENKOVNÍ PLOCHY
S  ohledem na to, že je škola významnou veřejnou 
stavbou, stane se i jakýmsi společným centrem. Defi-
nice veřejných a venkovních prostor je tedy naprosto 
zásadní. Nejbližší okolí školy by mělo mít jak užitnou, 
tak i sociální a estetickou kvalitu. Spolu s řešením pro-
vozních a  funkčních souvislostí uvnitř i  vně budovy 
školy je toto úhelným kamenem celého návrhu. 

VÝUKOVÁ ZAHRADA
Mezi aktivity, které by se zde měly odehrávat, pat-
ří mimo jiné i pěstovaní rostlin a zahradničení (ať už 
v rámci výuky nebo ve volném čase), exteriérová vý-
uka, různé druhy sportu a samozřejmě relaxace a hry. 

EXTERIÉROVÁ VÝUKA 
Soutěžící by měli navrhnout venkovní krytý prostor 
pro výuku. Jeho velikost není specifikovaná – je na 
soutěžících, jak tento prostor definují. Zohlednit je 
třeba ochranu před slunečním zářením, hluk a  další 
rušivé elementy. V případě, že bude navržen více než 
jeden takový prostor, je třeba zohlednit i jejich vzájem-
ný vizuální a akustický vztah.

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
Stávající hřiště na pozemku je možné začlenit do škol-
ního areálu nebo navrhnout hřiště nové. V obou pří-
padech je požadavkem vytvoření 200 m atletického 
oválu se čtyřmi dráhami a sportovními plochami, na 
kterých je možné provádět základní atletické disciplí-
ny, jako je skok do dálky, výšky nebo vrh koulí. Venkov-
ní hrací plochy pro sporty jako košíková, házená nebo 
malá kopaná, by měly být také součástí návrhu.

PARKOVÁNÍ
Vyřešení dopravy v klidu pro školní a mimoškolní pro-
voz vyžaduje daleko více než jen slepé splnění norem 
a požadavků. Nabádáme soutěžící, aby různé provoz-
ní varianty školy během celého dne zvážili a k návrhu 
dopravního řešení a  parkování přistoupili nanejvýš 
pečlivě a kreativně a vyhýbali se parkovacím plochám 
hodným obchodního centra. Parkování bude fungo-
vat v několika režimech, z nichž každý má jiné nároky. 
Dlouhodobé parkování zaměstnanců školy by mělo 
být navrženo odděleně od parkování krátkodobého. 
Značná část dětí (zejména v I. stupni) je do školy do-
vážena auty, navíc děti z 1. až 3. ročníku bývají rodiči 
doprovázené až do samotné školy, což na krátkodobé 
parkování značně zvyšuje nároky. Jiná potřeba parko-
vání vznikne při pořádání jednorázových akcí (spor-
tovních zápasů, kulturních akcí apod.). (Předběžné 
výpočty ukazují, že bude potřeba vytvořit 120 parko-
vacích stání.)

ROZŠÍŘENÍ
Požadavek na zpracování návrhu rozšíření na 3 x 9 
tříd vychází z místní demografické studie. Kromě dal-
ších kmenových tříd a navýšení kapacity jídelny bude 
rozšíření znamenat také další menší tělocvičnu. Je na 
soutěžících, zda s rozšířením jídelny, I. a II. stupně bu-
dou rozšiřovat i další provozy, například knihovna. Dů-
ležitý je požadavek, aby se dostavba školy obešla bez 
výrazného rušení školní výuky. Podrobnost, ve které 
se rozšíření představí, je na zvážení jednotlivých sou-
těžících.

DOPROVODNÝ PROGRAM A EXTERIÉR
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POČET TŘÍD x POČET ŽÁKŮ
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ZADÁNÍ
PROVOZY A JEJICH MINIMÁLNÍ PROSTOROVÉ NÁROKY

NĚKTERÉ MINIMÁLNÍ PROSTOROVÉ 
NÁROKY NA ŽÁKA UVEDENÉ VE VYHLÁŠCE 
410/2005 SB.

Plné znění vyhlášky: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410 
 

• nezastavěná plocha pozemku určená pro 
pobyt a  hry dětí nejméně 4 m2 na 1 dítě 
bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být 
oplocen.

• na 1 dítě předškolního věku musí plocha 
denní místnosti být 4 m2 (3 pokud je jídel-
na/tělocvična stavebně oddělená)

• v učebnách normálních min 1,65 m2/žák
• učebny odborné, laboratoře, PC atd. min 

2 m2/žák
• pracovní činnosti ZŠ min 4 m2/žák

• šatny min 0,25 m2/žák
• šatny u tělocvičen – min 0,4 m lavice/žák; 

umývárna přístupná ze šatny, adekvátní 
odkládací prostory, min na 8 žáků jedna 
sprchová hlavice

• zájmové vzdělávání: prostory navrženy 
tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou 
jsou navrženy – min. plocha na žáka 2 m2 – 
pokud nejsou tyto prostory (klub, družina 
atd.) součástí školy, musí zde být prostory 
pro odkládání svršků

• pozemek musí mít k dispozici zpevněnou 
plochu a travnatou plochu pro přestávko-
vý pobyt žáků

• předškolní děti: Na 1 dítě musí plocha den-
ní místnosti užívané jako herna a  ložnice 
činit nejméně 4 m2; je-li ložnice, jídelna 
nebo tělocvična stavebně oddělená, musí 
plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 
na 1 dítě

počet žáků

Přípravná třída samostatně nebo přičleněna k I. stupni 40

2 x kmenová třída + relaxační zóna 20

šatna, WC, úklid

I. stupeň 300

10 x kmenová třída + pracovní kout / relaxační zóna 30

pracovna / dílna 15

2 x jazyková učebna 15

sdílený kabinet

školní družina (4 x 25) (možnost využití kmenových tříd) 100

šatny žáků, WC žáků, WC učitelů, úklid

5 x rozšíření: kmenová třída + pracovní kout / relaxační zóna + zázemí 30

II. stupeň 240

4 x univerzální kmenová třída 30

jazyková učebna (kmenová třída) 30

odborná učebna biologie (kmenová třída) 30

odborná učebna zeměpis (kmenová třída) 30

odborná učebna chemie, fyzika (kmenová třída) 30

laboratoř biologie, chemie, fyzika 15

2 x učebna informatiky a výpočetní techniky 15

2 x jazyková učebna 15

pracovna / dílna 15

cvičná kuchyně 15

klubovna 30

kabinety + možná sborovna

serverovna

šatny žáků, WC žáků, WC učitelů, úklid

4 x rozšíření: univerzální kmenová třída + zázemí 30

Knihovna 1600 svazků (+80 ročně)

Jídelna 2 x 300 jídel denně

Jídelna po rozšíření 2 x 450 jídel denně

Kuchyň 1000 jídel denně

Aula 120

Tělocvična (s hřištěm 44 x 24 m s prostorem pro výběh); světlá výška (k překážce) 8 m

rozšíření: tělocvična (s hřištěm 24 x 20 m s prostorem pro výběh)

Čekací zóna / samoobslužná kavárna

zázemí, sklady, šatny, WC, úklid

Vedení školy

ředitelna, sekretariát, archiv

Byt školníka dispozice 2+1

dílna, sklad

Samostatný objekt ZUŠ 168 m2

4 x Hudební třída 12 m2

1 x Výtvarná třída 60 m2

1 x Taneční a dramatická třída 60 m2

Samostatný bytový objekt 180 m2

5 x byt pro zaměstnance

15
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A. Vymezení zastavěného území 
Zastavěné území je vyznačeno čarou v grafické části územního plánu - na výkresu 
základního členění území. Vztahuje se ke dni 18. 12. 2014. Rozloha zastavěného území je 
100,8 ha.  

 
 
 

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje hodnot 
Stěžejními tématy nového územního plánu jsou vyjasnění vzájemného vztahu původních 
Louňovic s mladšími Louňovičkami a zároveň podpora krajinných hodnot. Důležitou 
součástí návrhu je doplnění veřejných prostranství, propojení krajiny se sídlem a vytvoření 
vzájemného pěšího propojení mezi Louňovicemi a Louňovičkami.   

Navržená koncepce veřejných prostorů v sobě odráží dvě odlišná měřítka a přístupy. Na 
jedné straně jsou to urbanisticky významné proměny v nově navržených vstupních 
náměstích, které posilují význam pomyslných bran do sídla. Na straně druhé akupunkturní 
zásahy, reagující na již existující hodnoty – tzv. malá louňovická místa. Prolnutím těchto 
dvou odlišných přístupů obohacujeme Louňovice o pestrou škálu nových veřejných 
prostorů, které se vzájemně posilují a vytvářejí mezi sebou síť fungující i v širším kontextu. 

 
 

C. Urbanistická koncepce 
 TŘI ČÁSTI 

Navrhujeme v co největší míře ochránit jednu z nejvýraznějších louňovických hodnot – krajinu okolo 
údolí s řadou rybníků,  kterou lemují lesy.   
 

 

Návrh je založený na třech od sebe rozpoznatelných 
částech. Dvě z nich tvoří zastavěná území (Louňovice a 
Louňovičky) a třetím je prostor krajiny mezi, tzv. 
„mezi-krajina“.  Navrhujeme průhledy do krajiny 
jižním směrem od Kutnohorské silnice. Oblast mezi 
sídly přecházející do krajiny rybníků navrhujeme 
obohatit novými krajinnými prvky, které podpoří 
průhledy na rybníky a podrží oddělení rušné 
Kutnohorské silnice od původního sídla. 
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VSTUPNÍ NÁMĚSTÍ 

 

Navrhujeme urbanisticky zdůraznit symbolické vstupy do 
obce z hlavní dopravní tepny - Kutnohorské silnice. Na 
křížení vstupních ulici do oblastí Louňovic a Louňoviček 
navrhujeme nová veřejná prostranství, dále nazývaná 
"vstupní náměstí".  

 

 

 

 

SOUSEDSKÁ CESTA A ZAPOJENÍ MEZI-KRAJINY 

 

Navrhujeme vytvořit nová pěší propojení – sousedskou 
cestou (ideu přebíráme z programu obnovy venkova). Na 
cestu jako na niť navlékáme malá a větší veřejná 
prostranství s odlišnými charaktery, které proměňují její 
průběh a podporují rozmanitost, členění a identitu míst. 

 
 
 

 

 

 
 

MALÁ LOUŇOVICKÁ MÍSTA 

Z terénních průzkumů je patrná snaha o postupnou kultivaci veřejného prostoru 
prostřednictvím malých zásahů (kamenný stolec u hřiště v Louňovičkách, lípa s kamennou 
lavičkou, vymezení cesty novou alejí apod.), které pozitivně ovlivňují charakter míst a tím i 
možnosti orientace.  Tato tzv. malá louňovická místa chápeme jako specifickou místní 
urbanistickou hodnotu, kterou v jednotlivých prvcích návrhu podporujeme a upevňujeme. 

 

PROLÍNÁNÍ PRVKŮ KRAJINY DO ZÁSTAVBY 

Pro naplnění ideje „bydlení v krajině“ přibližujeme obyvatelům její dosah. Prostřednictvím 
tzv. malých louňovických míst doplňujeme veřejný prostor o krajinné prvky (stromořadí, 
aleje, parky), kterými krajina vstoupí do intravilánu obce, podpoří členění území a usnadní 
orientaci v řešeném území. 

 

 Zdroj: Územní plán Louňovice, index i12, 20.3.2017, str. 10 a 11

URBANISTICKÁ KONCEPCE ÚZEMNÍHO PLÁNU
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ÚZEMNÍ PLÁN LOUŇOVIC
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Správní orgán, který územní
plán vydal:

Zastupitelstvo obce Louňovice

Otisk úředního razítka:

Datum nabytí účinnosti
územního plánu:

.......

Jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné osoby pořizovatele: Ing. Čestmíra Šťastná,

vedoucí Odboru územního
plánování a regionálního rozvoje,
Městský úřad v Říčanech
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ŠIRŠÍ VZTAHY

 Zdroj: Územní plán Louňovice, index i12, 20.3.2017, 

výřez z hlavního výkresu UP 1: 5000
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ŠIRŠÍ VZTAHY

OV - občanská vybavenost
plochy občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

HLAVNÍ VYUŽITÍ
Stavby a  zařízení pro vzdělávání a  výchovu, sociální služby, péči 
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu oby-
vatelstva, zařízení veřejného stravování, církevní stavby, hřiště 
a nekrytá sportoviště. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Stavby dopravní a  technické infrastruktury a  stavby doplňkové, 
související s hlavním využitím plochy.

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Bydlení nebo služební byty za podmínky, že slouží jako doplněk 
k hlavní funkci. Nerušící provozovny služeb nebo řemeslné výroby 
do velikosti 200 m2 hrubé podlažní plochy, za podmínky, že slou-
ží jako doplněk k hlavní funkci. Stavby pro administrativu do 300 
m2 hrubé podlažní plochy, za podmínky, že slouží jako doplněk 
k hlavní funkci. Samostatné sportovní stavby a zařízení (víceúče-
lový sál, obecní tělocvična) a stavby pro ubytování do 30 lůžek, za 
podmínky, že budou vhodně začleněny do uliční struktury a vstu-
py do těchto budov budou orientovány do veřejného prostranství. 
Ostatní jiné stavby, činnosti a zařízení, pokud odpovídají charakte-
ru území a nenarušují hlavní využití plochy.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
Skladové areály (kromě jejich administrativní části, viz výše) od-
stavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy 
těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ
• Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako 

podzemní (zejména vedení el. energie a telekomuni-
kační rozvody), veškeré technické vybavení bude ře-
šeno jako vestavěné do budov (zejména trafostanice).

• Požadavky na dopravu v klidu (parkování) vzešlé z na-
vrhovaných staveb budou uspokojeny na pozemcích 
stavebníka nikoli na veřejných prostranstvích.

• Umístění objektů a  zařízení v  zastavitelné ploše 08 
(U hřiště), pro které jsou platnou legislativou stanove-
ny hlukové limity v chráněných vnitřních a venkovních 
prostorech, je podmíněno v procesu územního řízení 
prokázáním splnění platných hygienických limitů.

• V zastavitelných plochách je povolení staveb podmí-
něno napojením na veřejnou vodovodní a kanalizační 
síť. Vypouštění dešťových vod do splaškové kanaliza-
ce není přípustné.

• Maximální výška hřebene střechy je limitována výš-
kou 12 m od nejnižšího bodu původního (rostlého) 
přilehlého terénu.

0,6 - Koeficient zeleně,
který stanovuje minimální požadovaný podíl nezpevněných ploch 
na pozemku plánované nadzemní stavby, případně souboru sta-
veb, pokud je vícero staveb na vícero pozemcích. Je-li např. na 
stavebním pozemku o výměře 1000 m2 stanoveno procento 60%, 
znamená to, že min. 600 m2 stavebního pozemku musí být pokryto 
nezpevněnými vrstvami pro růst vegetace. Pro účely výpočtu je za 
nezpevněnou plochu považována i vegetace na podzemní stavbě 
nebo její části, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 0,6 m a po-
vrch střechy včetně vegetační vrstvy nevystupuje výše než 0,5 m 
nad přilehlý okolní terén. Stavební pozemek, který je územním plá-
nem rozdělen na plochu pro bydlení a plochu sadů a zahrad, je 
pro výpočet koeficientu zeleně počítán celý (součet části SZ + části 
pro bydlení). 

12 - Regulovaná výška budovy,
kterou se rozumí vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu 
původního (rostlého) přilehlého terénu po úroveň hlavní římsy. 
Úrovní hlavní římsy se rozumí průnik vnějšího líce obvodové stěny 
a  střechy navrhované stavby, nebo horní hrana atiky. V  případě 
zástavby ve svahu lze stanovit výšku nezávisle pro části staveb. 
Od úrovně maximální regulované výšky budovy je možné vystavět:

 a) šikmou střechu (případně s podkrovními   
 podlažími), v maximálním úhlu 45° a o maximální  
 výšce 6 m,

 b) jedno ustupující podlaží do výšky maximálně  
3,5 m, ustoupené od průčelí orientovaného k veřej-
nému prostoru a jednoho dalšího průčelí alespoň 
o 2 m.

Pokud je budova natočena štítem k  základnímu veřejnému pro-
stranství, rozumí se výškou římsy vyšší okapová hrana šikmé 
střechy. Pokud se budova nachází v situaci, kdy se dotýká na pro-
tilehlých stranách dvou komunikací, jež jsou na jiných výškových 
úrovních, uvažuje se povinnost splnění regulované výšky budovy 
v  šíři 5 m od uličního průčelí do hloubky pozemku. Regulovaná 
výška budovy je uváděna v  metrech. Maximální výška hřebene 
střechy je limitována výškou 12 m od nejnižšího bodu původního 
(rostlého) přilehlého terénu.

OV / 0,6 / 12 
Dle úvodu kapitoly F Výrokové části ÚP označení stavební parcely znamená:
Zařazení do plochy s rozdílným způsobem využití/koeficient zeleně/regulovaná výška budovy
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Seznam zahraničníh porotců  CCEA MOBA
Elia Zenghelis *1937 / prof., MA rch. (GR)
Elia Zenghelis vystudoval architekturu na Architectural Association School of Ar-
chitecture v Londýně, kde od roku 1963 vyučuje. VRoce 1975 založil spolu se Zoe 
Zenghelis, Remem Koolhaasem a Madelon Vriesendorp rotterdamskou kancelář 
Office for Metropolitan Architecture (OMA ). Do roku 1987 vedl londýnskou a 
aténskou pobočku OMA , poté spolu s architektkouEleni Gigantes založil kancelář 
Gigantes Zenghelis Architects. Od roku 1992 již aktivně neprojektuje, ale věnuje 
se výuce na prestižních školách po celém světě, nejnověji na americké Yale School 
of Architecture.

Mathias Müller *1966 / Dipl. Arch ETH SIA BSA (CH)
Mathias Müller vystudoval architekturu na ETH Zurich. EM 2N s Mathiasem 
Müllerem a Danielem Nigglim, založené v roce 1997 se sídlem v Curychu a Berlí-
ně, má 70 spolupracovníků podílejících se na konstrukčních a soutěžních návrzích 
ve Švýcarsku a dalších zahraničních státech. Společně získali řadu ocenění zahrnu-
jících například „Umsicht-Regards-Sguardi“ nebo „Auszeichnung Guter Bauten“ 
a v neposlední řadě jsou také držiteli ocenění z roku 2004 - „Swiss Art Awards“ za 
architekturu. Mathias Müller byl řadu let hostujícím profesorem na EPF Lausanne 
a také na ETH Zurich.

Gabu Heindl / Mag. Arch., M.Arch.II (AT)
Vystudovala architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a Princetonské 
univerzitě (USA). Vyučovala na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci, na TU 
Delft, Berlage Institute v Rotterdamu a Umělecké akademii v Düsseldorfu. Od 
2007 vede ve Vídni vlastní ateliér GABU Heindl Architektur a zároveň učí na 
vídeňské Akademii výtvarných umění. GABU Heindl Architektur se věnuje mimo 
jiné návrhům veřejných budov a kulturních a vzdělávacích zařízení. Ohrazuje se 
proti šovinistické, rasistické a diskriminační architektuře, vykořisťujícím návrhům 
a spekulačním záměrům. V roce 2013 úspěšně dokončila rekonstrukci a rozšiře-
ní základní školy v obci Wiener Neustadt, součástí jejíhož vzniku byly plánovací 
workshopy s více než stovkou učitelů a tisícem školou povinných dětí.

Mario Corea *1939 / Hon. FAIA (ES)
Po ukončení studia na Universidad del Litoral v Rosario, Argentina, získal titul 
Master of Architecture v urbanismu z Harvard University Graduate School of De-
sign (GSD) a diplom z urbanistických studií na Architectural Association (AA)
v Londýně. Je zakladatelem Mario Corea Arquitectura, která pracuje na široké ar-
chitektonické škále programů a měřítek. Je držitel mnoha ocenění a vyznamenání. 
Za Mollet General Hospital byl nominován na evropskou cenu Miese van der
Rohe a byla mu udělena Cena za Architekturu ministerstva kultury Argentiny v 
roce 2016. Byl profesorem na mnoha zahraničních univerzitách a je Akademický
ředitel v LA (H) B Barcelona, laboratoře pro architekturu nemocnic.

Dorte Kristensen / Arch. (NL) 
Dorte Kristensen vystudovala Fakultu architektury v Delftu, pracovala v Londýně 
a od roku 1989 v Atelier PRO, který nyní řídí. Zaměřuje se na sociální složku ar-
chitektury, což se odráží v multifunkční typologii jejích realizací, jako jsou radnice, 
kulturní a zdravotnická zařízení a četné školy pro různé stupně vzdělávání.

14

Richard Klinger *1959 / Arch. DI, (AT)
Vystudoval technickou univerzitu ve Vídni. Je spoluzakladatel vídeňského atelie-
ru Architects Collective (AC), který spolu s Andreasem Frauscherem a Kurtem 
Sattlerem založil v roce 2006. Dnes má tento ateliér projekty po celé Evropě a
jedním z aktuálních je nemocnice Südspidol Luxembourg. Kromě této, která vzešla
z celoevropské soutěže, ve které AC zvítězili, byla v roce 2016 realizována Franzis-
kus Spital ve Vídni. Jejich KABEB Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, na které 
spolupracoval s Dietmarem Feichtingerem a dalším architektonickými týmy, byla 
v roce 2011 nominována na cenu Miese van der Rohe.

Emmanuel Jalbert *1963 / DPLG, (FR)
Francouzský krajinářský architekt a urbanista, vystudoval École nationale supérie-
ure de paysage ve Versailles. Spolupracoval s Alexandrem Chemetoffem a Miche-
lem Corajoudem, poté v roce 1991 založil spolu s Annie Tardivon studio In Situ, 
které řídí od roku 2011 pod názvem SAS In Situ paysages et urbanisme Jalbert et 
associés – mezi nejvýznamnější realizace ateliéru In Situ patří komplexní
revitalizace lyonských nábřeží Rhôny. Spolupracoval na krajinářské koncepci pro 
města Grenoble a Lyon, vyučuje na vysokých školách v Lyonu, Grenoblu, Ver-
sailles, Montrealu a Ženevě.

Silja Tillner / Dipl. Arch (AT)
Architektka z Rakouska, která od roku 1995 vede s Alfredem Willingerem vídeň-
ské studio Tillner & Willinger architects. Architekturu vystudovala na Technické 
univerzitě a A kademii ve Vídni a postgraduál z městského navrhování získala
na Kalifornské univerzitě v L os Angeles.
V L os Angeles poté také pracovala na městských projektech v centru. Tillner & 
Willinger architects získali mnoho svých zakázek díky vítězstvím v soutěžích. K je-
jich nejzajímavějším současným projektům patří Vienna Urbion, který řeší urbanis-
mus Gürtelu – vídeňské dopravní páteře.

Roger Riewe *1959 / Prof. Arch (DE)
Německý architekt, vystudoval Porýnsko-Vestfálskou univerzitu v Cáchách. 
V roce 1987založil spolu Florianem Rieglerem vlastní architektonickou kancelář 
se sídlem ve Štýrském Hradci v Rakousku. Jejich úspěšná mezinárodní praxe od té 
doby vedla k založení dalších poboček v Katovicích a Berlíně. Mezi realizace studia 
Riegler Riewe Architects patří Slezské muzeum v Katovicích nebo hlavní nádraží v 
Innsbrucku – k oběma zakázkám se dostali díky vítězství v architektonické soutěži.

Saša Begović *1967 / dipl. ing. arh., (CRO)
Chorvatský architekt, absolvent Fakulty architektury na Univerzitě v Záhřebu. V 
roce 1994 spolu s Tatjanou Grozdanić, Markem Dabrovićem a Silvijem Novakem
založili studio 3LHD. Projekty 3LHD se pohybují od měřítka rodinných domů přes 
veřejné stavby až po teoretické koncepty. Věhlas získali díky svému projektu z roku 
1997 – Mostu chorvatských válečných veteránů v Rijece – který získal mnoho 
mezinárodních cen. Oceňované jsou rovněž jejich projekty hotelů a sportovních 
center. Chorvatsko reprezentovali i na benátském Bienále v roce 2010, stejně jako 
na Expo 2005 a 2008.
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http://divisare.com/projects/297960-design-competition 

 

http://www.europaconcorsi.com/bandi/partecipazione-aperta/altro/297327-nuovo-campus-
albertov-praha 
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http://archinect.com/competitions 

 

http://www.bustler.net/index.php/description/kampus_albertov_-_biocentrum_globcentrum/ 
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http://www.competitionline.com/de/ausschreibungen/209523 

 

https://oppex.com/notice/CZECH_df23da2ffc45e0346cd26187e4300cf0 
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jednání poroty Nové KCP 
odevzdáno  76 návrhů 
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investici zásadního významu, na níž se 
bude podílet především Česká republi-
ka a Evropská unie, ale na jejíž nespráv-
né provedení mohou doplatit nejvíce 
právě obyvatelé Brna a regionu. Je proto 
nadmíru důležité, že se porota složená 
z šesti politických zástupců města a je-
denácti nezávislých profesionálů jedno-
myslně shodla na vítězném návrhu. Tato 
první cena v otevřené urbanistické 
soutěži, navíc největší, která byla v Brně 
vůbec uspořádána, znamená velký vklad 
do budoucnosti města: může přispět 
k rozseknutí gordického uzlu, k němuž 
se politická reprezentace snaží dospět 
referendem. Jeho výsledek by mohl od-
blokovat stoleté úsilí zařadit se po bok 
měst s moderní železnicí, v nichž v duchu 
evropské tradice představuje nádraží 
v centru jednu z největších výhod ve 
spojení se světem.

Even despite the exception-
al number of invocations of the 
institution of the architectural com-
petition, there has never been any 
agreement achieved even on the 
question of whether or not to move 
the rail station away from the his-
toric city centre, let alone towards 
the realisation of any plan. In this 
sense, the international urban 
planning competition The Future 
of Brno Centre is a genuine break-
through: after long and unsuccess-
ful attempts to relocate the station, 
it forms the first search for an 
urban and architectural plan for 
a new station below the historic 
medieval ramparts, and moreover 
connected with the connections 
and urban guidelines for the land 
south of the centre, an area of 
120  hectares. What is essential in 
this process is that the City of Brno, 
as the announcer of the competi-
tion, does not assign this step to 
its citizens only through the hands 
of experts in transportation, devel-
opment or European Union sub-
sidies. With this competition, Brno 
itself emerges as a self-confident 
partner for infrastructure invest-
ment of rudimental importance, in 
which a primary share of respon-
sibility would be assigned to the 
Czech government and the Euro-
pean Union, yet which in the case 
of faulty implementation would 
affect most notably the residents 
of Brno and the immediate region. 
As a result, it is of vital importance 
that the jury, composed of six 
elected representatives of the city 
and eleven independent profes-
sionals, agreed unanimously on 
the winning entry. This first prize 
in open urban planning competi-
tion, moreover in the biggest one 
that was ever held in Brno, implies 
a major contribution to the future 
of the city: it could assist in the 
severing of the Gordian knot that 
the political representation of the 

city hopes to achieve through 
a referendum. Its outcome could 
finally unlock the century-long 
efforts to place the city firmly in the 
company of those metropolises 
with a modern rail system where, 
in the spirit of European tradition, 
the presence of a main rail station 
in the urban core represents one 
of the most important advantages 
in the city’s connection to the rest 
of the world. 

Tato publikace je zasvěcena pře-
devším procesu, který vedl k výběru 
prvního místa, a dokumentuje rovněž 
veškeré odevzdané projekty, které hod-
notila mezinárodní porota ve dvou kolech 
soutěže. Současně přináší také příspě-
vek o peripetiích spojených s brněnský-
mi soutěžemi na regulaci a dopravně-
-komunikační řešení města od druhé 
poloviny 19. století do současnosti. 
Zvláštní poděkování patří městu Brnu 
za to, že soutěž vyhlásilo a posunulo tak 
evropskou kulturu soutěží o krok 
dopředu, a soutěžícím z různých částí 
Evropy a světa, kteří Brnu věnovali tisíce 
hodin své práce. Předpokládáme, že 
práce 365 urbanistů, architektů, kraji-
nářských architektů, dopravních inže-
nýrů, sociologů a odborníků z dalších 
oblastí umožní Brnu najít pevný názor 
a tu nejlepší odpověď na otázku budoucí 
organizace města.

The present publication is 
devoted primarily to the process 
that led to the selection of the first 
prize, and also documents all of the 
submitted projects that were eval-
uated by the international jury in the 
two competition rounds. At the 
same time, it provides a contribu-
tion to the history of the various 
efforts connected to Brno’s history 
of competitions for the develop-
ment regulation and transport-com-
munication planning of the city from 
the second half of the 19th century 
up to the present day. Special 
thanks are due to the City of Brno 
for having declared the competition 
and thus advanced the culture of 
the European architectonic com-
petition forward, as well as to the 
competition entrants from various 
parts of Europe and elsewhere who 
devoted thousands of hours of work 
to Brno. We would like to assume 
that the work of the 365 urban plan-
ners, architects, landscape design-
ers, transportation engineers, so-
ciologists and other experts will 
allow Brno to form a firm opinion 
and the best possible answer re-
garding the future of the city’s or-
ganization. 

Igor Kovačević
Centre for Central European 
Architecture
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58 odevzdaných návrhů
√28 z České republiky

√30 ze zahraničí

58 submitted designs
√30 designs from abroad

√28 from the Czech Republic 
(52 % – 48 %)
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√Celkový objem 
práce v obou kolech

163 500 hodin
√In total the competition 

represented 163,500 hours 
of work

1. kolo
√Celkem 
odvedeno 

130 000 hodin 
práce

Round 1
√In total 

represented 
130,000 hours 

of work

2. kolo
√Celkem 
odvedeno 

35 500 hodin 
práce

Round 2
√In total 

represented 
33,500 hours

of work

√356 architektů, 
inženýrů a dalších 

odborníků 
√Work on 

the competition 
designs included 

a total of 356 
architects, engi-
neers and other 

experts

√90 architektů, 
inženýrů a dalších 

odborníků 
√Work on 

the competition 
designs included 

a total of 90 
architects, engi-
neers and other 

experts

2 250 h 
práce / návrh 

v 1. kole
per submission 

in Round 1

4 200 h 
práce / návrh 

v 2. kole
per submission 

in Round 2

(CZ) zahraničí international
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Coby město bychom se rádi dostali 
z role prodejce pozemků do role 
stavitele.

Budoucnost centra Brna je dost 
možná nejvýznamnější soutěží, kterou 
město vyhlašuje v posledních dvou de-
kádách. Hledáme odpovědi na otázku, 
jak s řešeným územím naložit a jakým 
způsobem je dotvářet v případě, že stát 
rozhodne v rámci železničního uzlu 
o umístění nádraží pod Petrovem. 
Zároveň chceme touto soutěží naplňovat 
celkovou dlouhodobou vizi města: Brno 
se profiluje jako město moderní a mladé, 
které nabízí spoustu studijních možnos-
tí. Chceme je rozvíjet tak, aby bylo nejen 
hezké, ale hlavně funkční pro občany.

Velká část pozemků v tomto území 
je pod kontrolou města, můžeme se 
v něm tedy projevovat aktivněji. Je to 
příležitost, jak se podílet různými formami 
na stavbě sociálního, startovacího nebo 
obecně dostupného bydlení. Coby město 
chceme změnit své chování a dostat se 
z role prodejce pozemků do role stavite-
le, investora nebo partnera developmen-
tu rezidenční výstavby.

Budoucnost brněnského nádraží 
patří mezi nejpalčivější témata brněnské-
ho rozvoje. Nádraží je v provozu již od roku 
1839 a debata o jeho umístění v rámci 
města je aktuální i v současnosti.

Soutěž Budoucnost města Brna je 
pro mě velmi zajímavou zkušeností. Při-
nesla řadu atraktivních návrhů a impulzů, 
které nám pomohou pokračovat vpřed 
tím správným směrem. Potěšily mě pře-
devším neotřelé pohledy na městskou 
dopravu a mobilitu obecně, ale také 
názory na rezidenční aspekt čtvrti. Do-
stupné bydlení je jedním z klíčových 
témat, jimiž se v nejbližší budoucnosti 
musíme nevyhnutelně zabývat. V porotě 
byli zastoupeni mezinárodní odborníci, 
kteří jsou pro mě zárukou profesionální-
ho hodnocení.

As a city, we would be glad to 
move from the role of land-sell-
er to the role of builder. 

‘The Future of Brno Centre’ 
is quite possibly the most impor-
tant competition that the city has 
declared in the past two decades. 
We seek an answer to the question 
of how to work with the area under 
discussion, and in what way to 
shape its form in the event that the 
national government decides, with 
relation to the rail junction, to keep 
the main rail station below Petrov. 
At the same time, we would like 
for this competition to match the 
overall long-term vision of the city: 
Brno aims to profile itself as 
a young and modern city, offering 
many opportunities for study and 
higher education. We would like 
to develop it so that it is not only 
attractive but, more importantly, 
functional for its citizens. 

A large proportion of the land 
in this area is under control of the 
city, meaning that we can take 
a more active role here. It is an op-
portunity to participate through 
various forms in the construction of 
social, starter or generally accessi-
ble housing. As a city, we would be 
glad to change our activities and 
move from the role of land-seller to 
the role of builder, investor or 
partner for the development of res-
idential construction. 

The future of Brno’s rail station 
ranks among the most pressing 
themes of the city’s development. 
The station has been operating 
since 1839, and the long-lasting 
debate over its position within the 
urban fabric is a key issue even now. 

For me, the competition ‘The 
Future of Brno Centre’ has been 
a highly interesting experience. It 
brought forth many attractive 
designs and impulses that can help 
us to continue forward in the right 
direction. I was particularly pleased 
by the original views of urban trans-
port and mobility in general, yet also 
by the views on the residential 
aspects of the district. Accessible 
housing is one of those essential 
themes that we will unavoidably 
have to face in the immediate future. 
In the jury, there were international 
experts who, for me, are a guaran-
tee of professionality in evaluation. 

Úvodní slovo primátora 
města Brna Petra Vokřála
Introduction by Petr Vokřál, 
Mayor of Brno

51 UNIT architekti (1. místo 1st prize): Pohled z teras Denisových sadů. View from the terraces Denisovy sady.
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jednací řízení bez uveřejnění 
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konec ?
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děkuji vám za pozornost 
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VIADUKT 
 PŘÍLEŽITOST PRO  
KREATIVNÍ MĚSTO

měníme kilometr  
příběh pražského viaduktu 

 
tvorba společného zájmu


