
 PROTOKOL ze zasedání poroty 

pro architektonickou soutěž o návrh Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických 

služeb obec Líbeznice, úprava okolí Domu služeb 

 

Porota pro hodnocení návrhů architektonické soutěže se sešla dne 2.6.2017 v 9,00 hodin ve 
společenském sále Obecního úřadu Líbeznice.  Zadavatel soutěže obdržel 7 soutěžních 
návrhů. 

Členové poroty podepsali prohlášení o nepodjatosti. 

Sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů zkontrolovali neporušenost soutěžních 
návrhů a obálky otevřeli. Grafické části včetně části textové pak umístili na přehledná místa a 
vyzvali porotce včetně přizvaných technických poradců k hodnocení jednotlivých návrhů. 

Zadavatel a zároveň člen poroty starosty obce Líbeznice Mgr. Martin Kupka přečetl textovou 
část všech posuzovaných návrhů a tím představil přítomným jednotlivé projekty. Poté se 
porota zabývala podrobně všemi návrhy, posuzovala všechna pro a proti, bouřlivě 
diskutovala, jednotliví členové poroty plamenně obhajovali své názory a plamenně vyvraceli 
případné názory opačné. Při posuzování jednotlivých názorů docházelo i k zásadním zvratům 
v předběžném pořadí posuzovaných návrhů. 

Svůj prostor dostali i zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů i pracovníci technických 
služeb obce Líbeznice, kteří se vyjadřovali k návrhům z hlediska praktického používání 
budoucích prostor. Důraz byl kladen zejména na manipulaci s vozovým parkem, zvláště pak 
hasičského cisternového vozu. Bez připomínek nezůstaly ani navrhované parkové úpravy, 
které byly posuzovány zejména z hlediska jejich pravidelné údržby. 

Vzhledem k posuzování 7 návrhů se porota rozhodla, že členové budou hodnotit návrhy od č. 
1 do č. 7 společně a každý člen vyjádří svůj subjektivní názor na kladné a záporné stránky 
návrhu, který bude zaznamenán na diktafon. Podle zvukového záznamu pak bude pořízen 
doslovný přepis a předán sekretáři soutěže k vystavení protokolu ze zasedání hodnotící 
poroty, jehož přílohou bude adresné posouzení jednotlivých návrhů. 

Po skončení hodnocení jednotlivých projektů se komise sešla k závěrečnému vyhodnocení 
soutěže resp. k vyhlášení vítěze a stanovení pořadí dalších návrhů. Předseda komise Martin 
Kupka přečetl číslo soutěžního návrhu, které se umístilo na prvním místě; vítězem se podle 
shody porotců stalo číslo 6. Sekretářka soutěže spolu s přezkušovatelem otevřela obálku 
označenou číslem 6 a představila komisi autory návrhu ateliér EHL & KOUMAR 
ARCHITEKTI, s.r.o. 

Vyhlášení dalších v pořadí probíhalo stejným způsobem, číslo návrhu bylo spojeny 
s odpovídající obálkou autora:  

- Druhé místo obsadil návrh č. 2 ateliéru FAM ARCHITEKTI s.r.o.,  
- třetí místo návrh č. 3 ateliéru LENNOX architekti s.r.o, 
- čtvrté místo návrh č. 1 Ing. arch. Tomáše Havlíčka, 
- páté místo návrh č. 4 ateliéru VYŠEHRAD atelier s.r.o., 
- šesté místo návrh č. 7 ateliéru Legner Architekt, 
- sedmé místo návrh č. 5 Ing. arch. Ondřeje Tučka. 



Sekretář soutěže spolu s přezkušovatelem zkontrolovali, zda obálky označené AUTOR a 
přiděleným číslem soutěžního návrhu splnily všechny požadavky na obsah a formu nabídky 
dle soutěžních podmínek. Všechny nabídky obsahovaly požadované náležitosti, což bylo 
zaznamenáno do kontrolního listu posouzení kvalifikace účastníků soutěže a následně 
předloženo porotě.  

Porota zkonstatovala, že všichni účastníci soutěže splnili soutěžní podmínky architektonické 
soutěže o návrh „Hasičská zbrojnice a moderní zázemí technických služeb obce Líbeznice, 
úprava okolí Domu služeb“. 

Rozhodnutí poroty bude předloženo Radě obce Líbeznice jako zadavateli architektonické 
soutěže. 

Zapsala: 

Ing. Ludmila Červínová 


