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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   



10 
 

proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
 



9 
 

Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 



15 
 

 

 



16 
 

PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
 



9 
 

Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 



22 
 

je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

 
 
  



26 
 

16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
  



27 
 

 

 
 
 
   



28 
 

 



1 
 

 

 

 

 

PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 

 

 

 
  



2 
 

 
 
1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 

 

 

 
  



14 
 

 
 

1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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5 
 

PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
 
 
 
 
 

 



7 
 

23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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PROTOKOL O USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ NAVRŽENÉ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

NA ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3.3.2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice,  
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice,  
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel,  
Ing. arch. Pavel Jura,  
Ing. arch. Eva Mattušová, 
Ing. arch. Ludvík Grym,  
Ing. arch Petr Todorov,  
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se ze zasedání omluvil.  
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA Č. 1 tohoto zápisu. 
 

 
 

2. Ing. arch. Pavel Jura navrhl svoji výměnu za řádného člena na náhradníka ve 
prospěch Ing. arch. Ludvíka Gryma. Pan Grym tuto nabídku přijal. 
 
Přítomní porotci jednomyslně schválili toto složení poroty: 
Řádní členové poroty (7 členů): 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města Modřice, závislý porotce; 
Ing. Libor Procházka, MBA, zastupitel města Modřice, závislý porotce; 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce; 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce; 
Ing. arch. Eva Mattušová; nezávislý porotce.  
 
Náhradníci poroty (3 náhradníci): 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník; 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce náhradník; 
Ing. Pavel Doleček, zastupitel města Modřice, závislý porotce náhradník. 
 

3. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Ludvík Grym, hlasování 6 – 1 – 0 (pro–zdržel 
se–proti), zdržel se Ing. arch. Ludvík Grym,. Místopředsedou poroty byl zvolen Prof. 
Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, hlasování 7 – 0 – 0 (pro – zdržel se  – proti). 
 

4. Členové soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu 
ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty. Písemné závazky 
řádných členů a náhradníků soutěžní poroty jsou přiloženy jako PŘÍLOHA Č. 2. 
 

5. Řádní členové a náhradníci soutěžní poroty doporučili vyhlašovateli oproti původnímu 
návrhu provést soutěž jako dvoukolovou. První kolo bude sloužit k ověření toho, co je 
vymezená lokalita schopna pojmout z hlediska náplně stavebního programu. Ve 
druhém kole může dojít k upřesnění zadání. Investiční náklady doporučila porota řešit 
až ve 2. kole soutěže. 
 

6. Vzhledem k uvedené skutečnosti porota doporučila vyhlašovateli přepracovat články 
soutěžních podmínek se zřetelem na dvoukolový průběh soutěže. 
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7. Porota prošla zadání soutěže a doporučila dopracovat některé články a přílohy, 
zejména dopracovat situaci stavby (rozšířit zájmové území o zahrádku u sokolovny a 
vyznačit možnou hranici nové výstavby na západním líci staré budovy sokolovny, 
vyznačit ochranné pásmo vysokorychlostní tratě a ČD apod.). 
 

8. Dále porota doporučila vyhlašovateli více rozpracovat stavební program, zejména 
podrobněji popsat úvahy o využití plochy a priority vyhlašovatele v úvodu textu a mmj. 
poukázat na to, že stavební program není vnímán jako striktní zadání. 
 

9. Účastníkům ve druhém kole bude poskytnuta náhrada za výdaje ve výši 10.000 Kč 
bez DPH. 
 

10. Porota odsouhlasila posun termínů soutěže, které jsou uvedeny v časovém 
harmonogramu soutěže jako PŘÍLOHA Č. 3. 
 

11. Všechny výše uvedené změny budou zpracovány do pátku 7.3.2015 sekretářem 
soutěže a odeslány mailem ke schválení všem porotcům a náhradníkům. Ti se 
bezodkladně vyjádří, jejich případné připomínky budou zapracovány a znovu 
rozeslány ke schválení. V případě závažnějších připomínek bude svoláno zasedání 
pracovní skupiny na úterý 10.3.2015, a to dle posouzení předsedy poroty. 
 

12. Porota se dohodla na odměnách porotců a náhradníků. Závislí členové budou 
odměňováni v souladu se Zákonem o obcích a rozhodnutím zastupitelstva, nezávislí 
dostanou odměnu 900 Kč/hod bez DPH plus náhradu cestovních výloh. Odměna 
bude vyplacena jednorázově po ukončení soutěže dle skutečně odpracovaných 
hodin. 
 

13. Odborní znalci budou přizváni na vyhodnocení jak 1. kola, tak i 2. kola soutěže. 
 

14. Jednání bylo skončeno ve 14.30 hod. 
 

 
Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
 
 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Závazky členů soutěžní poroty (nezařazeno do tohoto zápisu) 
3. Časový harmonogram soutěže (nezařazeno do tohoto zápisu) 
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PROTOKOL Z 1. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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15. Přítomní se sešli dne 10. 6. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 10,30 
hodin. 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša se zúčastnil zasedání poroty do 14 hodin. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
16. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. 

 
17. Zasedání poroty bylo zahájeno v 10 hodin. 

 
18. Přítomní jsou všichni řádní členové poroty a náhradníci poroty s výjimkou nezávislého 

porotce Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomela, který se zdržel z důvodu dopravní 
situace na D1. Bylo rozhodnuto, že do doby jeho příchodu jej v hlasování nahradí 
nezávislý náhradník Ing. arch. Pavel Jura. 
 

19. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

20. Ing. Šiška shrnul poslání soutěže s nosnými požadavky, které by postupující návrhy 
měly splňovat.  
 

21. Arch. Grym se vyjádřil pro to, aby návrhy byly posuzovány z hlediska požadavků na 
multifunkční prostor spíše než pouze na sportovní halu. 
 

22. Sekretář soutěže předložil protokol o přezkoušení a seznámil přítomné s formálními 
chybami jednotlivých soutěžních návrhů. 
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23. Porota se ohledně formálního pochybení návrhů dohodla následovně: 
 
Návrh č. 32:  
Nebyla splněna podmínka doru čení na uvedenou adresu  dle bodu 8.1.1 (zaslán na 
adresu MěÚ Modřice), v průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle 
bodu 6.3.1d (označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje nep řijmout tento návrh do soutěže. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 32 není jednohlasn ě přijat do sout ěže a nebude tudíž 
posuzován. 
 
Návrhy č. 2, 26, 28, 29:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tyto návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 2, 26, 28, 29 jsou jednohlasn ě přijaty do sout ěže. 
 
Návrh č. 3:  
Návrh obsahuje pouze jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním 
dle bodu č. 6.3.2 (požadována 2 tištěná vyhotovení). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 3 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 27:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). Dále návrh obsahuje pouze 
jeden výtisk pr ůvodní zprávy , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.3.2 
(požadována 2 tištěná vyhotovení). 
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Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o nedostatky čistě formálního charakteru, které nesnižují srozumitelnost 
návrhu, neohrožují anonymitu ani nezvýhodňují soutěžící.  
 
hlasován í počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrh č. 27 je jednohlasn ě přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 6:  
V grafické části návrhu je uveden výkres obsahující celkové územní řešení 
v měřítku 1:1000 , což je v rozporu se zadáním dle bodu č. 6.2.1a (požadováno 
měřítko 1:500). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že vypovídající informace je v návrhu dostačující.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 6 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 23:  
Návrh překročil předepsaný rozsah průvodní zprávy dle bodu 6.3.2 (maximálně 2 
normostrany). 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o zvýhodnění soutěžících.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Hrůša  
 
Závěr: Návrh č. 23 je přijat do sout ěže. 
 
Návrh č. 24:  
V průvodní zprávě chybí seznam výkres ů grafické části  dle bodu 6.3.1d 
(označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem). V průvodní zprávě chybí 
zdůvodn ění některých specifických částí zvoleného řešení  (například konstrukce, 
materiálů, technologií,…) dle bodu 6.3.1. 
 
Předseda poroty navrhuje p řijmout tento návrh do soutěže vzhledem ke skutečnosti, 
že se nejedná o nedostatek, který snižuje srozumitelnost návrhu.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  1 Hrůša  
proti  0   
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Závěr: Návrh č. 24 je přijat do sout ěže. 
 

24. V 10.30 hodin bylo ukončeno hlasování o přijetí návrhů do soutěže. Z celkového 
počtu došlých návrhů ve výši 32 návrhů je přijato do sout ěže 31 návrh ů, jeden 
návrh - návrh č. 32 do sout ěže není p řijat . 
 

25. V 10.30 hodin dorazil na vyhodnocení prof. Suchomel. Od tohoto okamžiku se tedy 
stává řádným členem poroty a jeho náhradník arch. Jura se již hlasování nebude 
účastnit. 

 
26. Porota tedy hlasuje ve složení: 

Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce. 
 

27. V 10.40 hodin začíná samostudium jednotlivých návrhů, ukončení ve 12 hodin. 
 

28. Porota se dohodla na několikafázovém systému postoupení jednotlivých návrhů do 
další fáze posuzování. Návrhy budou postupovat vždy ve skupinách, které budou 
kvalitou návrhu na obdobné úrovni. 
 
Nepostoupení 1. skupiny návrhů:  
Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 nepostoupily do 
dalšího posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 2, 16, 19, 23 a 29 do další fáze posuzování nepos tupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
31 

 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily návrhy, ve kterých porota shledala zásadní a 
základní pochybení v měřítku stavby, architektonického, urbanistického, popřípadě 
dispozičně provozního konceptu návrhu. 
 
Nepostoupení 2. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
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proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26 a 27 do další fáze posuzování 
nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
postupují   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 

25, 28, 30, 31 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nesplňovaly některé požadavky 
vyhlašovatele, především v měřítcích stavby a v kontextu ke stávající historické 
budově a dispozičně provozním požadavku. 
 

29. V 12.57 hodin byla činnost poroty přerušena přestávkou na oběd. 
 

30. Činnost poroty započala v 14.45 hodin.  
 

31. Prof. Hrůša musel odjet za pracovními povinnostmi, proto jej v porotě nahradí arch. 
Jura. 
 

32. Porota tedy hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
 

33. Porota pokračuje v dalším hlasování o vyloučení návrhů. 
 
Nepostoupení 3. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 další fáze posuzování ne postupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
postupují   1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do dalšího hodnocení nepostoupily ty návrhy, které nepřinášely dostatečně podnětná 
řešení urbanistická, architektonická a provozní. 
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Nepostoupení 4. skupiny návrhů: 
Předseda poroty navrhuje nepostoupení návrh ů č. 7, 15.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr: Návrhy č. 7, 15 další fáze posuzování nepostupují. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1. skupina 2, 16, 19, 23, 29 
nepostupují  2. skupina 8, 11, 12, 17, 18, 21, 24, 26, 27 
nepostupují  3. skupina 3, 9, 13, 14, 20, 30, 31 
nepostupují  4. skupina 7, 15 
postupují   1, 4, 5, 6, 10, 22, 25, 28 
 
Hodnocení: 
Do 2. kola soutěže tedy postupuje celkem 8 návrhů. Jedná se o návrhy, které nejlépe 
splňovaly podmínky soutěže a očekávání vyhlašovatele. 
 
K těmto návrhům bude otevřena obálka zpáteční adresa, na kterou bude v nejbližších 
dnech zaslána výzva s podmínkami pro účast ve 2. kole architektonické soutěže. Na 
profil Vyhlašovatele bude zveřejněna zpráva, že do 2. kola postupuje 8 návrhů a 
úspěšní soutěžící byli vyzváni k účasti v dalším kole. 
 

34. Porota formulovala požadavky pro zadání 2. kola architektonické soutěže. Tyto 
podmínky připraví sekretář soutěže, zašle všem v kopii a jednotliví členové zašlou 
připomínky na předsedu poroty, který připomínky zapracuje a pošle sekretáři, aby 
zajistil odsouhlasení všech členů poroty mailovou cestou. 
  

35. Jednání bylo skončeno v 17.45 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 3. 9. 2015 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 3. 9. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, byl ze zasedání z pracovních důvodů 
omluven. 
 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel se zúčastnil zasedání poroty od 
10,30 hodin z důvodů špatné dopravní situace. 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 

 
2. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 8 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 

v 10 hodin. 
 

3. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši a Prof. Ing. arch. Akad. arch. 
Jiřího Suchomela porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

4. Přezkušovatel soutěže seznámil porotu se zprávou o splnění požadavků jednotlivými 
návrhy: 

- do 2. kola bylo podáno celkem 8 soutěžních návrhů, 
- všechny soutěžní návrhy byly doručeny ve lhůtě předepsané soutěžními 

podmínkami, na předepsané místo, 
- 2 ze soutěžních návrhů, a to návrhy č. 2 a 8, nesplňují požadavek na 

propojení objektu haly s objektem restaurace, 
- přezkušovatel upozornil na skutečnost, že řada soutěžních návrhů si 

vyložila rozdílně hranice zástavby. 
 

5. V průběhu projednávání zprávy přezkušovatele a po posouzení souladu soutěžních 
návrhů podaných do 2. kola soutěže se soutěžními podmínkami vznikla určitá 
pochybnost o právním výkladu některých ustanovení soutěžních podmínek a 
stavebního programu a porota se dohodla o přerušení 2. kola posuzování a o přizvání 
právního experta JUDr. PhDr. Jiří Plose. Po dohodě se jmenovaným a s jednotlivými 
členy poroty byl dohodnut termín pokračování zasedání  ve 2. kole soutěže na 
6.10.2015. 

6. Jednání bylo skončeno v 19.20 hodin. 
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PROTOKOL Z 2. KOLA ZASEDÁNÍ SOUT ĚŽNÍ POROTY ZE DNE 6.10.2015 

(POKRAČOVÁNÍ HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ POROTY VE 2. KOLE) 
 

 

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MOD ŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, MODŘICE, 

ZASTOUPENÉ STAROSTOU ING. JOSEFEM ŠIŠKOU 
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1. Přítomní se sešli dne 6. 10. 2015 v 10 hodin v budově MěÚ Modřice v tomto složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce, předseda poroty, 
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý náhradník, 
Ing. arch Petr Todorov, nezávislý náhradník, 
Ing. Pavel Doleček, závislý náhradník, 
Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže. 
 
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša, nezávislý porotce, ze zasedání omluven z pracovních 
důvodů. 
 
Přítomen přizvaný právní expert JUDr. PhDr. Jiří Plose, o jeho přítomnosti na jednání 
bylo rozhodnuto hlasováním poroty v poměru 7:0:0 (jednohlasně schváleno). 
 
Prezenční listina je uvedena jako PŘÍLOHA tohoto zápisu. 
 

7. Návrhy byly k dispozici k nahlédnutí od 9 hodin. Zasedání poroty bylo zahájeno 
v 10 hodin. 
 

8. Vzhledem k nepřítomnosti Prof. Ing. arch. Petr Hrůši porota hlasuje ve složení: 
Ing. Josef Šiška, závislý porotce,  
Ing. Hana Chybíková, závislý porotce, 
Ing. Libor Procházka, MBA, závislý porotce, 
Ing. arch. Ludvík Grym, nezávislý porotce,  
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, nezávislý porotce,  
Ing. arch. Eva Mattušová, nezávislý porotce, 
Ing. arch. Pavel Jura, nezávislý porotce. 
Porota sestává ze 4 nezávislých porotců a 3 závislých porotců a je tedy usnášení 
schopná.  
 

2. Právní expert posoudil soulad soutěžních návrhů předložených do 2. kola soutěže a 
konstatoval, že 2 soutěžní návrhy jsou vskutku v rozporu s podmínkami vydanými pro 
2. kolo soutěže, a to v požadavku na propojení restaurace s navrhovanou 
novostavbou. V ostatních případech konstatoval, že soutěžní podmínky i stavební 
program, a to včetně zodpovězení dotazů, byly jednotlivými soutěžními návrhy 
respektovány a dodrženy. Své stanovisko navrhl učinit součástí celkového hodnocení 
soutěže a doporučení soutěžní poroty vyhlašovateli, což členové soutěžní poroty 
akceptovali a odsouhlasili. 
 

3. Předseda poroty navrhuje, aby všechny návrhy postoupily do posuzová ní.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Všechny návrhy postupují do další fáze posuzování. 
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4. Soutěžní porota odsouhlasila pro hodnocení jednotlivých návrhů ve 2. kole soutěže 
tato hodnotící kritéria:  

a. celkové urbanistické řešení 
b. architektonické řešení zejména s přihlédnutím k dispozičně provozním 

podmínkám  
c. odborně odhadnutá ekonomičnost řešení 

 
5. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování .  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně přijato 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzová ní. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
postupují   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
6.  Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postoupily do dalšího 

posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Šiška  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 postupují do další fáze posuzování.  
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
postupují   1, 3, 4, 5, 6 
 

7. Předseda poroty navrhuje, aby návrhy č. 1, 4, 5 postoupily do dalšího posuzování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Návrhy č. 1, 4, 5 postupují do další fáze posuzování. 
 
postup  skupina  č. návrhu  
nepostupují  1.skupina 7, 8 
 2.skupina 2 
 3.skupina 3, 6 
postupují   1, 4, 5 
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8. V čase 12.15-14.00 hod. přestávka na oběd. 
 

9. Předseda poroty navrhuje umístění soutěžních návrhů v pořadí: 
1. místo: návrh č. 1 
2. místo: návrh č. 5 
3. místo: návrh č. 4  

 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  4   
zdržel se  3 Šiška, Procházka, 

Mattušová 
 

proti  0   
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 1; 
2. místo: návrh č. 5; 
3. místo: návrh č. 4. 

  
10. Předseda poroty navrhuje rozdělit odměny dle čl. 11.2 soutěžních podmínek pro 

1. kolo návrhům, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, a to dvěma 
soutěžním návrhům č. 3 a č. 6 ve výši 20 000 Kč pro každý návrh. 
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  7  jednohlasně schváleno 
zdržel se  0   
proti  0   
 
Závěr:  
Návrhy č. 3 a č. 6 budou každý odm ěněny částkou 20 000 K č. 
 

11. Při formulaci psaného hodnocení soutěžních návrhů porota znovu přezkoumala 
soutěžní návrhy podle zvolených kritérií, zejména architektonické řešení 
s přihlédnutím k dispozičně provozním podmínkám (např. umístění šaten, prostoru 
pro přenosové vozy, sklad pódia, nový veřejný prostor ve vztahu k využívání stávající 
a zachovávané zahrádky u restaurace). Po obsáhlé diskusi navrhla závislá členka 
poroty Ing. Hana Chybíková revokaci hlasování o umístění oceněných návrhů. 
Předseda poroty na podnět členky Ing. Chybíkové dal hlasovat o revokaci 
příslušného hlasování.  
 
hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Porot p řijala návrh na revokaci hlasování o umíst ění sout ěžních návrh ů.  

 
12. Členka poroty Ing. Chybíková navrhla následující umístění soutěžních návrhů 

v pořadí: 
1. místo: návrh č. 5 
2. místo: návrh č. 1 
3. místo: návrh č. 4  
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hlasování  počet členů jméno  poznámka  
pro  6   
zdržel se  0   
proti  1 Procházka  
 
Závěr:  
Pořadí umíst ění návrh ů bylo schváleno v po řadí: 

1. místo: návrh č. 5; 
2. místo: návrh č. 1; 
3. místo: návrh č. 4. 
 

13. Hodnocení soutěžních návrhů 
 

Porota konstatuje, že soutěžní návrhy podané do 1. kola soutěže splňovaly požadavky 
doporučeného stavebního programu, který umožňoval vyšší míru flexibility zvolených 
řešení. Upřesnění stavebního programu pro 2. kolo soutěže stanovilo vybrané 
parametry stavebního programu jako závazné. Jedinou podmínkou, která nebyla 
dvěma soutěžními návrhy dodržena, je propojení restaurace s novostavbou. Porota se 
usnesla na základě podrobného posouzení těchto návrhů je z posuzování 2. kola 
soutěže nevyloučit, avšak při svém hodnocení k tomuto nedostatku přihlédla.  

Z hlediska urbanistického soutěž prokázala, že stanovené územní vymezení, 
respektive „prostor výstavby“, jak byl popsán v odpovědi na dotazy, lze účelně využít 
v rozsahu městských pozemků, jak byly v celku vyznačeny ve výkresech. Případné 
rozšíření „prostoru výstavby“ směrem do ochranného pásma dráhy nebylo stavebním 
programem ani soutěžními podmínkami vyloučeno, avšak porota v této souvislosti 
posuzovala i realizovatelnost návrhu s přihlédnutím k nutnosti udělení výjimky z tohoto 
ochranného pásma. 

Porota v této souvislosti po podrobném posouzení návrhů považuje řešení v tomto 
prostoru za možné za předpokladu, že stavby tam umístěné (např. šatny) budou mít 
povahu stavby dočasné, což je s přihlédnutím k typu dráhy a jejího ochranného pásma 
pravděpodobně záležitost dlouhodobá, a tudíž ekonomicky pro město přijatelná. 

 

Hodnocení návrhu č. 5 

Koncepce návrhu je založena na archetypu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazuje organicky na stávající historickou budovu 
restaurace. Umístěním průčelí v uliční čáře orientuje předprostor stavby na jižní stranu. 
Hmotové řešení umožňuje bezkonfliktní denní osvětlení.  

Návrh č. 5 představuje kvalitní dispozičně provozní řešení v kompaktních hmotách. 
Celkovou tvarovou koncepcí stavba vhodně navazuje na stávající urbánní charakter 
souvisejícího městského prostředí. 

 

Hodnocení návrhu č. 1 

Návrh je koncepčně postaven na jednoduchém, kompaktním a měřítkem úměrném 
řešení, vytváří předprostor v uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, avšak jehož 
důsledkem je ponechání odhaleného štítu stávající stavby restaurace, jejímž 
postačujícím řešením není pouhé otevření výkladcem.  
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Dispozičně provozní řešení patří k těm kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájemně vzdáleným šatnám k prostorům, kterým tyto 
šatny slouží. Návrh umísťuje část šaten, sloužících sportovním aktivitám v exteriéru, do 
ochranného pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je zajímavá, avšak její realizace by 
vyžadovala udělení výjimky z ochranného pásma, což by bylo možné pro stavby 
dočasného charakteru; i v tomto případě by bylo ovšem nutné dosáhnout shody 
s drážním úřadem. 

Hodnocení návrhu č. 4 

Jednoduchá hmota nedovoluje dostatečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu je dodržení uliční čáry v parteru, kterou ovšem 
v 1. patře těžkou hmotou popírá jak materiálově, tak esteticky.  

Kladem dispozičního řešení je propojení historické budovy restaurace se vstupní částí 
nově navrhované budovy. Poněkud rozpačitou částí je konzola po všech stránkách 
předimenzovaná.  

Formálně velkorysý prvek konzoly uličního průčelí je využitý jen podružnými prostory 
skladu a kuchyňky. 

 

Návrh č. 2: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. Tento 
urbanistický koncept poněkud degraduje jinak uměřený, civilní a vyspělý 
architektonický návrh. Dispoziční řešení trpí podstatnou vadou, a sice absencí 
rozdělení provozů na čistou a špinavou chodbu v bloku šaten.  

 

Návrh č. 3: 

Řešení uličního průčelí a začlenění stavby do prostoru ulice považuje porota za 
formálně zdařilé a velkorysé, avšak v rozporu s dispozičním řešením, které do ulice 
orientuje výukový bazén a velmi stísněné vstupní prostory. Za nevhodné porota 
považuje právě dispoziční řešení, zejména komplikovaný a sevřený návrh vstupní haly 
a šatnového bloku.  Negativem dispozičního a provozního řešení je také návrh velkého 
množství – 5ti vstupů do objektu. 

Návrh působí hmotným dojmem, šikmé linie půdorysného řešení jsou poněkud formální 
a neodpovídají podmínkám místa.   

Návrh jako jediný řeší umístění podzemních garáží (požadavek s nižší prioritou 
stavebního programu), avšak tento krok hodnotí porota jako provozně diskutabilní a 
neekonomický.  

 

Návrh č. 6 

Objemové řešení považuje porota za poněkud rozpačité, zejména na východní straně 
objektu a v partiích předimenzované konzoly vstupního prostoru.  V dispozičním řešení 
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je diskutabilní, až zbytečné zdvojení vstupní haly – lobby. Prosvětlení sportovní haly 
z osluněných stran objektu považuje porota za nevhodné.  

 

Návrh č. 7 

Návrh jako jediný prezentuje koncept s odstraněním původního objektu restaurace. 
Tento přístup považuje porota za výjimečný, avšak navržená demolice původního 
objektu nepřináší odpovídající zisk. Celkové hmotové a architektonické - asketické  - 
řešení neodpovídá charakteru místa a účelu stavby.  

 

Návrh č. 8: 

Urbanistické řešení je založeno na oddělení původního a nově navrženého objektu, 
což však přináší provozní komplikace a zbytkové veřejné prostory. Za zásadní 
negativum považuje porota absenci přímého provozního propojení obou objektů. 
Celkový výraz objektu je protikladem základních principů obce - na místo úsilí o 
jednotnost přináší rozdělení a neucelenost.   

 

14. Doporučení poroty vyhlašovateli 
Soutěžní porota dospěla na základě posouzení předložených návrhů k závěru, že 
oceněné návrhy mají dostatečný potenciál k dopracování, zejména návrh vítězný a 
návrh umístěný na 2. místě. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby některé nezávislé členy poroty jmenoval 
do hodnotící komise jednacího řízení bez uveřejnění, které bude následovat pro zadání 
veřejné zakázky, a to pro zachování kontinuity rozhodování. 

Soutěžní porota doporučuje vyhlašovateli, aby v jednacím řízení bez uveřejnění uplatnil 
následující hodnotící kritéria: 

1. pořadí v soutěži, 50% s odlišením pořadí, 
2. podmínky smlouvy a součinnosti, plynoucí z rozpravy s oceněnými týmy, 30%, 
3. nabídnutá cena, jejíž posouzení by mělo být vázáno na medián zjištěný 

z předložených nabídek, 20%. 
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15. Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 1. kola  
 

návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

2 Ing. arch. Ivana 
Růžičková, Ing. arch. 
 Vladimír Nekola 

Ing. arch. Ivana Růžičková, 
Ing. arch.  Vladimír Nekola 

Báňská 162 
252 16 Nučice 

3 Ing. arch. Jan Mareš Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl 
Ing. arch. Marek Macejko 
Ing. arch. Martin Kvita 

U Sadu 2 
160 00 Praha 6 

4 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 

7 Ing. arch. Peter Lényi Ing. arch. Peter Lényi 
Ing. arch. Ondrej Marko 
Ing. arch. Marián Lucký 
Ing. arch. Marek Harčarík 

Šebešťanová 229 
017 04 Považská 
Bystrica 

8 Architektonické štúdio 
Atrium, s.r.o. 

Ing. arch. Michal Burák 
Bc. Tomáš Boroš 

Mlynská 27 
040 01 Košice 

9 Refuel s.r.o. Ing. arch. Zbyněk Ryška 
Ing. arch. Jan Skoupý 
Ing. arch. Kamila Petráková 

Babákova 2153/8 
148 00 Praha 4 – 
Chodov 

10 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

11 ECHOROST 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Ing.  arch. Jaroslav Hulín 
Ing.  arch. MArch. Jiří 
Pavlíček 

Bubenská 1 
170 00 Praha 7 

12 Ing.  arch. Milan Homolka Ing.  arch. Petr Strakoš 
Ing.  arch. Jan Homolka 

Droužetice 42 
386 01 Strakonice 

13 Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka 
(MOAD) 

Ing.  arch. Jan Březina 
Ing.  arch. Ondřej Kafka  

Proškovo nám. 66/7 
614 00 Brno 

14 Ing. arch. Helena Busta, 
ROBUT architects – 
sdružení architektů  

Ing. arch. Helena Busta 
Ing. arch. Ondřej Busta 
Ing. arch. Robert Damec 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

15 PROJEKTIL ARCHITEKTI 
s.r.o. 

Ing. arch. Roman Brychta 
Ing. arch. Adam Halíř 
Adam Hašpica 
Klára Skárková 

Malátova 13 
150 00 Praha 5 

16 Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Mléčka Ing. arch. Jan Kudlička 
Volfova 20 
612 00 Brno 
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17 Ing. arch. Marcel Růžička Ing. arch. Marcel Růžička Nad Okrouhlíkem 
2365/17 
182 00 Praha 8 

18 Ing. arch. Pavel Rak Ing. arch. Pavel Rak Kostelec u Křížků 174 
251 68 Kamenice 

19 Ing. arch. Karel Bařinka Ing. arch. Karel Bařinka Trnkova 146 
628 00 Brno 

20 CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o 

Ing. arch. Aleš Papp 
Ing. arch. Milan Vít 
Ing. arch. Magdaléna 
Pappová 

Krohova 2595/43a 
160 00 Praha 6 

21 Ing. Leo Odstrčilík Ing. arch. Tomáš Kozelský 
Ing. arch. Leo Odstrčilík 
Alexandra Georgescu 

Vrázova 15 
616 00 Brno 

22 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

23 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav 
Korbička  

Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
Ing. arch. Miroslav Korbička 

Ing. arch. Miroslav 
Korbička  
Kachlíkova 3 
635 00 Brno 

24 Ing. arch. Miloš Dvořák Ing. arch. Miloš Dvořák 
Ing. arch. Tomáš Dvořák 
Bc. Vojtěch Kolář 
Bc. Karel Bartoš 

Antonínská 2 
602 00 Brno 

25 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

26 Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 

Ing. arch. Václav Martin 
Havlík 
Ing. arch. Eliška Havlíková 
Ing. arch. Jan Lacina 
Kateřina Fajkusová 

Chládkova 15 
616 00 Brno 

27 Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý  

Ing. arch. Tomáš Čechvala 
Ing. arch. Peter Šercel 
Ing. arch. Josef Hyravý 

Ing. arch. Tomáš 
Čechvala 
Palisády 50 
811 06 Bratislava 

28 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

29 mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Ing. arch. Adéla Kyselová 
Ing. arch. Ada Rypl 
Žabčíková 

mgr. inž. arch. Szymon 
Rozvalka 
Hrnčířská 16 
602 00 Brno 

30 Ing. arch. Iva Křikavová Ing. arch. Jan Skoumal 
Ing. arch. Adam Zezula 

Axmanova 11 
623 00 Brno 

31 Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela 

Ing. arch. akad. arch. Libor 
Kábrt 
Ing. arch. Gabriela Elichová 

Ing. arch. Gabriela 
Elichová 
Na Dlouhém Lánu 18 
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Elichová 
Ing. arch. Martin Elich 

Ing. arch. Martin Elich 160 00 Praha 6 

32 Atelier Žiška, s.r.o. Ing. arch. Jakub Žiška 
 

Metodějova 1466/7 
149 00 Praha 4 - Háje 

 
 

Záznam z otevření obálek „Autor“ soutěžních návrhů 2. kola 
 
návrh 
č. 

účastník sout ěže auto ři adresa  

1 GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, S.R.O. 

Ing. arch. Peter Sticzay-
Gromski 
 

Karlická 1493 
252 28 Černošice 

2 Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ph.D. 

Kvapilova 3 
616 00 Brno 

3 Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Ing. arch. Radoslav 
Novotný 

Roubalova 5 
602 00 Brno 

4 Atelier 38 s.r.o. Ing. arch. Tomáš Bindr 
Ing. arch. Zuzana 
Tomaňová 
Ing. arch. Petr Doležal 
Ing. arch. Jan Zelinka 

Porážková 1424/20 
702 00 Ostrava 

5 Ing. arch. Zdeněk 
Rothbauer 

Ing. arch. Vojtěch Sosna 
Ing. arch. Jakub Straka 
Ing. arch. Jáchym Svoboda 

Ohnivcova 26/661 
147 00 Praha 4 

6 A.D.S.N. PRODUCTION 
s.r.o. 

Akad. arch. Martin Němec 
Ing. arch. Petr Dvořák 
 

Na Příkopě 853/12 
110 00 Praha 1 

7 Ing. arch. Josef Kiszka Tomasz Berezowski 
Marcin Jojko 
Josef Kiszka 
Bartolomej Nawrocki 
Martin Nedvěd 
Dmytro Pushkar 
Pavel Řihák 
Iwona Zaczek 

Národní 1 
736 01 Havířov 

8 ATELIER ART.S.R.O. Ing. arch. Lubomír Boháč 
Ing. arch. Katarína 
Boháčová 
Ing. arch. Martin Berežný 

Radlinského 24/C 
Bratislava 
811 01 Slovensko 
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16. Přezkušovatel upozornil na skutečnost, že obálky „Autor“ vykazují určité 
nedostatečnosti v doložení požadovaných dokladů (např. originál výpisu z rejstříku 
trestů, doklad o bezdlužnosti). Porota vzala na vědomí, že dle zákona o ZVZZ 
nedoložení těchto dokumentů není důvodem k vyloučení a je možné vyzvat soutěžící 
k doplnění. 
 

17. Vyhlašovatel po dohodě s porotou se rozhodl nevyžadovat doplnění kvalifikačních 
dokumentů s výjimkou oceněných návrhů v zadávacím řízení veřejné zakázky v rámci 
jednacího řízení bez  uveřejnění.  

 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.30 hod. 

 

 

Zapsala: Ing. Ilona Damborská, sekretář soutěže 
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