Protokol o průběhu architektonické soutěže
na výstavbu knihovny a společenského centra v Úvalech,
nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18
1. Ustavující zasedání soutěžní poroty
Ustavující zasedání soutěžní poroty proběhlo dne 22. 3. 2016. Zápis

z ustavujícího jednání je přiložen jako příloha č. 1.
Soutěž byla Českou komorou architektů schválena jako regulérní dne 11.
4. 2016 doložkou o regulérnosti pod č.j.: 670–2016/Šp/Ze.
2. Odpovědi na dotazy, Zasedání poroty k zodpovězení dotazů

K zodpovězení dotazů neproběhlo zasedání poroty. Seznam všech položených
dotazů a rozeslaných odpovědí je přiložen jako příloha č. 2.

3. Soutěžní návrhy

Podklady k soutěži si vyzvedlo 89 zájemců. Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh
23 týmů. Návrhy byly převzaty sekretářem soutěže a označeny číslem pořadí,
podpisem, datem a časem převzetí. Seznam přijatých návrhů je přiložen jako
příloha č. 3.
Přezkoušení soutěžních návrhů proběhlo dne 15. 6. 2016 ing. Jiřím Kubátem.
Protokol o přezkoušení je přiložen jako příloha č. 4.

4. Hodnotící zasedání soutěžní poroty
První den hodnotícího zasedání soutěžní poroty se konal 27. 6. 2016. Zasedání
bylo zahájeno v 9.25 hod. v zasedací síni Domu s pečovatelskou službou na
náměstí Svobody v Úvalech.
Zasedání se zúčastnili:
Řádní závislí členové poroty:

Mgr. Petr Borecký
Ing. Jan Černý
Iva Krňanská
Řádní nezávislí členové poroty: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Ing. arch. Ondřej Chybík
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Ing. arch. Marek Štěpán
Náhradníci poroty:
Dr. Vítězslav Pokorný - závislý
Ing. arch. Ivo Herman - nezávislý
Sekretář soutěže:
Ing. arch. Petr Brožek
Odborný znalec:
RNDr. Tomáš Řehák
Přezkušovatel návrhů:
Ing. Jiří Kubát
(viz prezenční listina)

1. V 9.25 hod. hodin bylo oficiálně zahájeno hodnotící zasedání poroty
sekretářem soutěže Ing. arch. Petrem Brožkem. Zasedání soutěžní poroty (dále
jen porota) začalo prezencí přítomných členů.
2. Členové poroty se v souladu s §10 odst. 2 SŘ ČKA podpisem čestného
prohlášení zavázali, že budou vykonávat funkci nestranně, prohlásili, že se
neúčastnili ani přímo, ani nepřímo na vypracování předložených soutěžních
návrhů a neznají jména autorů návrhů (prohlášení jsou k dispozici v sekretariátu
SPP).
3. Porota je usnášeníschopná v tomto složení: Mgr. Petr Borecký, Ing. Jan Černý,
Iva Krňanská, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Ondřej Chybík, Prof.
Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Marek Štěpán
4. Sekretář soutěže vyzval přítomné k nominacím na předsedu poroty. V 9.35
hod. bylo přistoupeno k hlasování.
Porota ze svého středu zvolila předsedu Mgr. Akad. arch. Romana Brychtu, a to
hlasováním: 6 PRO/ 0 PROTI / 1 SE ZDRŽEL.
Porota ze svého středu zvolila místopředsedu Ing. arch. Marka Štěpána, a to
hlasováním: 6 PRO/ 0 PROTI / 1 SE ZDRŽEL.
Předseda poroty se ujal funkce.
5. V 9.45 hod. přezkušovatel ing. Jiří Kubát seznámil porotu s protokolem
přezkušovatele (viz příloha č. 4 - Protokol přezkušovatele o kontrole závazných
náležitostí soutěžních návrhů). Celkem přišlo 23 návrhů. 14 návrhů bylo
odevzdáno bez výhrad (č. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 9
návrhů vykazovalo nedostatky vůči soutěžním podmínkám (č. 1, 3, 6, 10, 12, 13,
15, 22, 23).
Hlasování o připuštění soutěžních návrhů, které vykazují nedostatky, k řádnému
posuzování:
soutěžní návrh č. 1 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 3 - hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 6 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 10 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 12 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 13 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 15 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 22 - hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
soutěžní návrh č. 23 - hlasování: 0 PRO/ 7 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Návrhy č. 1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 22 byly připuštěny do řádného posuzování.
Návrh č. 23 byl vyloučen z řádného posuzování.
6. Od 10.10 hod. do 11.10 hod. bylo provedeno samostudium jednotlivých
návrhů.
Dále byly z členů poroty vytvořeny 3 pracovní skupiny, které znovu prostudovaly
a zhodnotily jednotlivé návrhy z následujících hledisek: a.) architektonická a
urbanistická kvalita návrhu s důrazem na zasazení objektu do kontextu místa,
b.) řešení provozu, c.) hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného
řešení.
Přestávka na oběd 11.50 hod. až 13.40 hod.

Od 13.40 hod. do 16.00 hod. pokračovalo podrobnější hodnocení návrhů
v pracovních skupinách.
7. Od 16.00 hod. – ke každému návrhu přednesli zástupci všech pracovních
skupin hodnocení z jednotlivých hledisek. Na základě hodnocení došlo k
hlasování o postupu návrhů do dalších fází posuzování.
16.20 hod. - na základě hodnocení došlo k hlasování o postupu návrhů do druhé
fáze posuzování:
Zda má být návrh č. 5 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 6 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 8 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 11 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 14 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 15 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 16 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 19 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 21 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 22 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Do druhé fáze posuzování postupují návrhy č. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18,
20.
16.45 hod. – po další diskuzi došlo k hlasování o postupu návrhů do třetí fáze
posuzování:
Zda má být návrh č. 1 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 3 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 4 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 9 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 10 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Do třetí fáze posuzování postupují návrhy č. 2, 7, 12, 13, 17, 18, 20.
V 17.10 hod. odchází Ing. arch. Ondřej Chybík. Řádným členem poroty se stává
Ing. arch. Ivo Herman. Porota je usnášeníschopná v tomto složení: Mgr. Petr
Borecký, Ing. Jan Černý, Iva Krňanská, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta, Ing.
arch. Marek Štěpán, Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Ivo Herman.
V 17.15 hod. – po další diskuzi došlo k hlasování o postupu návrhů do čtvrté fáze
posuzování:
Zda má být návrh č. 7 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 13 vyloučen z dalšího posuzování

hlasování: 3 PRO/ 4 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Zda má být návrh č. 18 vyloučen z dalšího posuzování
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL.
Do čtvrté fáze posuzování postupují návrhy č. 2, 12, 13, 17, 20.
V 18.00 hod - z důvodu dalšího podrobnějšího studia návrhů se porota rozhodla
pokračovat následující den.
Druhý den hodnotícího zasedání soutěžní poroty se konal 27. 6. 2016. Zasedání
bylo zahájeno v 9.15 hod. v zasedací síni Domu s pečovatelskou službou na
náměstí Svobody v Úvalech.
Zasedání se zúčastnili:
Řádní závislí členové poroty:

Mgr. Petr Borecký
Ing. Jan Černý
Iva Krňanská
Řádní nezávislí členové poroty: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Ing. arch. Ondřej Chybík
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
Náhradníci poroty:
Dr. Vítězslav Pokorný - závislý
Ing. arch. Ivo Herman - nezávislý
Sekretář soutěže:
Ing. arch. Petr Brožek
Odborný znalec:
RNDr. Tomáš Řehák
(viz prezenční listina)
1. V 9.15 hod. hodin byl oficiálně zahájen druhý den hodnotícího zasedání poroty
předsedou poroty Mgr. Akad. arch. Romanem Brychtou. Zasedání soutěžní poroty
(dále jen porota) začalo prezencí přítomných členů.
2. Ze zasedání je omluven Ing. arch. Marek Štěpán. Řádným členem poroty se
stává Ing. arch. Ivo Herman. Porota je usnášeníschopná v tomto složení: Mgr.
Petr Borecký, Ing. Jan Černý, Iva Krňanská, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta,
Ing. arch. Ondřej Chybík, Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Ivo Herman.
3. V 9.27 hod. arch. Brychta dává návrh na opětovné posouzení návrhu č.18
hlasování: 3 PRO/ 4 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Návrh neprošel.
4. Od 9.35 do 10.50 hod. probíhá další studium a diskuze nad návrhy č. 2, 12,
13, 17, 20.
5. V 10.50 hod. se Prof. Ing. arch. Miroslav Masák ptá, zda někdo nechce
navrhnout řádné posouzení vyloučeného návrhu č. 23. Porota neshledala
mimořádný přínos návrhu č. 23 a proto nebude vrácen do řádného posuzování.
6. V 10.55 hod. začíná hlasování o jednotlivých návrzích:
Zda by návrh č. 13 neměl být oceněn.
hlasování: 4 PRO/ 3 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Zda by návrh č. 12 neměl být oceněn.
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Zda by návrh č. 2 neměl být oceněn.
hlasování: 4 PRO/ 2 PROTI / 1 SE ZDRŽEL
Zda by návrh č. 20 neměl být oceněn.

hlasování: 4 PRO/ 2 PROTI / 1 SE ZDRŽEL
Zda by návrh č. 17 neměl být oceněn.
hlasování: 0 PRO/ 7 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
11.13 – 11.25 hod. – hlasování o udělení cen:
Zda bude vůbec udělena 1. cena
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Zda bude udělena 2. cena
hlasování: 0 PRO/ 7 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Porota rozhodla, že nebude udělena 2. cena.
Zda bude návrhu č. 17 udělena 1. cena.
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Návrhu č. 17 byla udělena 1. cena.
Zda návrhu č. 20 bude udělena 3. cena
hlasování: 3 PRO/ 1 PROTI / 3 SE ZDRŽEL
Zda návrhu č. 2 bude udělena 3. cena
hlasování: 2 PRO/ 3 PROTI / 2 SE ZDRŽEL
Zda nějaký návrhu č. 13 bude udělena 3. cena
hlasování: 3 PRO/ 3 PROTI / 1 SE ZDRŽEL
V 11.30 hod. předseda poroty po krátké diskuzi navrhl hlasování o dalším
přerozdělení cen:
Zda návrhu č. 20 bude udělena 3. cena
hlasování: 3 PRO/ 2 PROTI / 2 SE ZDRŽEL
Zda návrhu č. 2 bude udělena 3. cena
hlasování: 4 PRO/ 2 PROTI / 1 SE ZDRŽEL
Návrhu č. 2 byla udělena 3. cena.
Zda nějaký návrhu č. 13 bude udělena 3. cena
hlasování: 3 PRO/ 3 PROTI / 1 SE ZDRŽEL
V 11.36 hod. předseda poroty po krátké diskuzi navrhl hlasování o dalším
přerozdělení cen:
Zda návrhu č. 20 bude udělena 3. cena
hlasování: 4 PRO/ 1 PROTI / 2 SE ZDRŽEL
Návrhu č. 20 byla udělena 3. cena.
Zda návrhu č. 13 bude udělena 3. cena
hlasování: 4 PRO/ 3 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Návrhu č. 13 byla udělena 3. cena.
V 11.43 hod. byl po diskuzi vznesen návrh na revokaci hlasování o návrhu č. 13:
Zda návrhu č. 13 bude udělena odměna
hlasování: 4 PRO/ 3 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Návrhu č. 13 byla udělena odměna.

V 11.47 hod. probíhá diskuze nad výší cen. Zda udělit sníženou 1. cenu, zda
zvýšit částku pro dvě 3. ceny.
V 11.57 hod. probíhá hlasování o výši cen:
Zda 1. cena bude ohodnocena částkou 200.000,- Kč
hlasování: 6 PRO/ 1 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
1. cena bude ohodnocena částkou 200.000,- Kč.
Zda obě 3. ceny budou ohodnoceny částkou 2x 90.000,- Kč
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Obě 3. ceny budou ohodnoceny částkou 2x 90.000,- Kč.
Zda odměna bude ohodnocena částkou 60.000,- Kč
hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL
Odměna bude ohodnocena částkou 60.000,- Kč.
Na základě porovnání kvality a úrovně návrhů porota rozhodla o jiném rozdělení
výše cen na 2. a 3. místě, a to tak, že druhá cena nebude udělena a budou
uděleny dvě třetí ceny ve výši 90.000 Kč.
Od 12.10 hod. do 12.30 hod. přestávka na oběd.
V 12.30 hod. proběhlo hlasování o konečných výsledcích architektonické soutěže:
Návrhu č.17 byla udělena 1. cena ve výši 200.000,- Kč.
Nebude udělena 2. cena.
Návrhu č. 2 byla udělena 3. cena ve výši 90.000,- Kč.
Návrhu č. 20 byla udělena 3. cena ve výši 90.000,- Kč.
Návrhu č. 13 byla udělena odměna ve výši 60.000,- Kč.
Dále bylo schváleno hodnocení oceněných soutěžních návrhů, jakož i všech
ostatních soutěžních návrhů (viz příloha č. 7 – Hodnocení jednotlivých soutěžních
návrhů).
7. V 12.50 hod. byly otevřeny obálky „Autor“, přečtena jména autorů oceněných
návrhů a dále i všech dalších soutěžních návrhů (viz příloha č. 5 – Seznam
autorů soutěžních návrhů).
8. V 13.30 hod. bylo zasedání poroty ukončeno podepsáním protokolu.
V Úvalech dne 28. 6. 2016
Zapsal: Ing. arch. Petr Brožek
Ověřil: Mgr. Akad. arch. Roman Brychta
Přílohy:
1. Zápis z ustavujícího jednání včetně prezenční listiny
2. Seznam všech položených dotazů a rozeslaných odpovědí.
3. Seznam přijatých návrhů.
4. Protokol o přezkoušení soutěžních návrhů.
5. Seznam autorů soutěžních návrhů.
6. Prezenční listina hodnotícího zasedání poroty.
7. Hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů.

Souhlasím se zněním protokolu o prŮběhu soutěže a potvrzuji svým podpisem.

V Úvalech dne 28. 6,2016

Zapsal: Ing. arch. Petr Brožek

Ověřil: Mgr. Akad, arch. Roman Brychta

Podpisy členŮ poroty:
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Příloha č. 1

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY
architektonická soutěž na výstavbu knihovny a společenského centra v Úvalech, nám. Arnošta z
Pardubic, čp. 18
Datum a čas konání:

22. 3. 2016, 14.00 – 18.10 hod.

Místo:

Městský úřad v Úvalech, Pražská 276, Úvaly

Přítomni:

(viz prezenční listina)

Závislí vzhledem k spoluvyhlašovateli:
Mgr. Petr Borecký (PBO)
Ing. Jan Černý (JČ), odchod 16.40 hod.
Iva Krňanská (IK), odchod 15.50 hod.
Nezávislí vzhledem k vyhlašovateli:
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (RB)
Ing. arch. Ondřej Chybík (OCH), odchod 16.50 hod.
Prof. Ing. arch. Miroslav Masák (MM), odchod 17.20 hod., příchod 17.35 hod.
Ing. arch. Marek Štěpán (MŠ)
Náhradníci poroty:
Dr. Vítězslav Pokorný (VP) – závislý
Ing. arch. Ivo Herman (IH) - nezávislý, odchod 16.50 hod.
Odborný znalec:
RNDr. Tomáš Řehák (TŘ)
Sekretář soutěže:
Ing. arch. Petr Brožek (PBR)
Porota se sešla v plném složení, nikdo se neomluvil. Na úvod představil pan starosta Borecký členy
poroty.
PBR seznámil s programem schůze – volba předsedy, schválení soutěžních podmínek, revize stavebního
programu.
MM upozorňuje, že schůze nemůže být ustavující, protože soutěžní podmínky musí být schválené ČKA.
Tudíž nemůžeme zvolit předsedu.
PBR konstatuje, že podmínky jsou předschválené ČKA, schválené ČKA mohou být až po schválení
porotou.
Následně se diskutovaly všechny body soutěžních podmínek.
MM: proč jsou v bodu 1.1 soutěžních podmínek (SP) dva vyhlašovatelé? Společnost Petra Parléře (SPP)
by se měla přepsat na organizátora soutěže.
PBR: nutné je vyjádření zástupce SPP. (SPP tuto změnu odmítlo).
RB: neměl by za bodem 3.1.4. SP být samostatně zmíněna anonymita?
PBR: je možno doplnit, pokud není řešeno jinde v SP (anonymita je zmíněna v jiné části, nebylo
doplněno).
RB: do podkladu P07 v bodu 5.1.3. SP doplnit všechny dostupné části dokumentace
PBR představil možnosti rozvržení soutěžních panelů v závislosti na zvoleném měřítku a počtu panelů
MM by volil měřítko 1:100 pro výkresy
IH: u vizualizace zezadu dát možnost buď ze dvora nebo ze zahrady
RB by neumožnil další vizualizace navíc
OCH přednesl otázku, zda neumožnit fyzický model a naopak nezakázat vizualizace

MŚ: vypustil bych odst. a.) a e.) v bodě 6.2.
MŠ: zmínil bych možnost propojení budovy se zahradou
IH: na základě odst. d.) bodu 6.2. připraví tabulku bilancí pro vyplnění soutěžícími
Diskutovalo se přesné členění textové části.
RB: anotaci pro katalog max. do 1000 znaků
IH: do odst. g.) bodu 6.2. doplnit seznam částí
Na základě bodu 9.2. se diskutovala reálnost uvedených pořizovacích nákladů.
PBO: měli bychom se vejít do 60 mil. Kč s DPH.
MŠ: 48 mil. Kč bez DPH / 1500 m2 = 32000,- Kč/m2
TŘ: vhodné je změnit investiční náklady na pořizovací
RB: k bodu 9.3. – musí být jasný výstup z tabulky bilancí
RB: v bodě 11.1. chybně uvedeno částka slovem
MM: v bodu 12.4. by dal 30 dnů před koncem lhůty
PBR: upozorňuje na nutnost sladit lhůtu v bodě 12.4. se zákonem o zadávání veřejných zakázek
(rozdělit věcné a formální dotazy)
MM: v odst. d.) bodu 15.6.1 bych doplnil „stručné“
Dále se diskutovaly všechny body stavebního programu (příloha soutěžních podmínek).
TŘ: stavební program je zřejmě kompilát více zadání
PBO: ano, chtěli jsme vícefunkčnost a popsat, co se má v budově dít
RB: součástí podkladů musí být hranice řešeného území
TŘ: bod 4. – nedoporučuje pevné rozvody datových sítí
TŘ: bod 5. – plnohodnotné kino je v rozporu s víceúčelovým sálem
TŘ: skladování knih ve volném výběru je levnější než ve skladu, velké sklady nejsou potřeba
IH: upozorňuje na odlišné hygienické normy ČSN a DIN na výměnu vzduchu, což má prostorový vliv na
VZT
TŘ: vysvětluje rotaci knih ve výpůjčním systému, uvažovaných 60 tis. knih je moc, ideál je polovina, 8
tis. knih je vypůjčeno mezi lidmi.
TŘ: 10% knižního fondu by mělo za rok obměnit (vyhodit)
Z bodu 6. bude vypuštěna část s výpočty knihovního fondu.
TŘ: v bodu 6. ubrat na výměře skladu a přidat k volnému výběru.
TŘ: v bodě 7.1.1. zrušit kočárkárnu, bezpečnostní brána musí být u výpůjčního pultu, stačí 30ks
šatních skříněk, levnější je šatnářka, jídlo lze dnes nosit do knihovny
TŘ: v bodu 7.1.2. – pro kvalitní promítání je lepší pevné plátno
PBO: občerstvení pouze základní, nikoliv plnohodnotná kavárna
TŘ: místo počítačové učebny klubovnu v salónku
VP: možnost využití salónku jako obřadní síň
TŘ: v bodu 7.2. stačí jeden výpůjční pult, nedělat drahé knižní výtahy, kapacita police je 32 knížek/bm,
přidat jedno pracovní místo za pultem
V bodě 7.2.1. bude zrušen výpůjční pult a bude nahrazen RFID čipy.
TŘ: v bodu 7.2.2. doporučuje univerzální regály, u stěny pevné, mobilní s max. 4 policemi s rozšířenou
základnou
TŘ: v bodu 7.2.3. příliš mnoho PC
TŘ: v bodu 7.2.4. problém jestli oddělovat děti od prostoru knihovny nebo ne, důležitý je sociální
prostor pro teenagery, oddělený od dospělích (např. knihovna v Třinci)
TŘ: v bodu 7.3.2. mnoho pracovníků na katalogizaci
TŘ: k bodu 7.4. pouze malý nárazový skládek pro 1000 až 2000 knih
RB: k bodu 9 – orientační systém je samostatná práce pro grafika
RB: v bodu 10.4. zrušit kompaktní regály
TŘ: k bodu 11.1. lepší typový nábytek, nedělat sedmipolicové regály
RB: v bodu 11.6. dopravní řešení se nepožaduje, je v rámci náměstí
MŠ: kde se bude parkovat?
PBO: pro návštěvníky na náměstí, pro zaměstnance také na náměstí a částečně na dvoře
RB: nutno přesně vyznačit území, kde má stát stavba a navazující území, které se má řešit
PBO: možnost řešit plochu až k potoku a prostor dvora
RB: dobré by bylo dodat geologické podmínky a výšku římsy fary

Bylo dohodnuto, že celý stavební program bude nezávazný a za závaznou část se označí pouze základní
parametry (kapacita sálu 120 míst, kapacita studovny 30 míst, 30 tis. svazků v knihovně, kapacita
salonku 25 míst.
PBO: okna ve štítě můžou být zazděna
PBR otevírá znovu volbu předsedy poroty.
MM, RB: je běžné, že se předseda zvolí na závěrečném zasedání poroty.
Schválení zápisu z ustavujícího zasedání poroty a schválení konečného znění soutěžních podmínek
proběhlo následně per rollam.
Hlasování: 7 PRO/ 0 PROTI / 0 SE ZDRŽEL

Zapsal: Ing. arch. Petr Brožek
Dne: 10.5.2016

Příloha č. 2. Seznam všech položených dotazů a rozeslaných odpovědí.
Dotaz č. 1
12.4.2016
Dotaz: Z podmínek jsem nepochopil zda musejí mít všichni členové
soutěžního týmu autorizaci u ČKA. Tu má totiž jen kolega, ale věřím že to
nevadí.
12.4.2016
Odpověď: Z bodu 4.2.2. soutěžních podmínek vyplývá, že autorizaci ČKA
musí mít alespoň jeden z účastníků, nikoliv tedy všichni.
4.2.2. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických
osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky
uvedené v odst. 4.1. písm. a) až d) a alespoň jeden z účastníků sdružení
podmínku uvedenou v odst. 4.1. písm. e) těchto soutěžních podmínek.
Dotaz č. 2
14.4.2016
Dotaz: Je možné použit pro zákres vlastní fotografii ze stejného místa jako
je poskytnutá fotografie? popřípadě mohli by jste poskytnou jednotlivé
fotografie /nespojené/, z kterých je sestavena fotografie pro zákres?
18.4.2016
Odpověď: Ano, je možné použít svojí vlastní fotografii. Podklad P.08 pouze
určuje záběr.
Dotaz č. 3
14.4.2016
Dotaz: K dodanému výkresu územního plánu mohli by jste poskytnout
legendu k a další specifikace k dané lokalitě jako např. prostorovou
regulaci a pod. ?
18.4.2016
Odpověď: Podklady v části P.05 Územní plán budou doplněny o celý Hlavní
výkres ÚP včetně legendy a dále o Vyhlášku o závazných částech ÚP.
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Dotaz č. 4
19.4.2016
Dotaz: Dobrý den, dle podkladů jsou ve štítové stěně radnice směrem do
řešené parcely umístěna tři okna. Má je návrh nové budovy zohlednit?
23.4.2016
Odpověď:
V případě nutnosti je možné počítat se zazděním všech tří okenních
otvorů.
Dotaz č. 5
21.4.2016
Dobrý den,
Máme dotaz k poskytnutým podkladům pro architektonická soutěž na
výstavbu knihovny a společenského centra v Úvalech:
V poskytnutém podkladu P.01 geodetické zaměření jsou zobrazeny hranice
katastru, které se poměrně značně liší od zobrazeného obrysu bouraného
domu na par.č. 169. Zároveň v podkladu P.06 dokumentace stavebních
objektů / sousední objekt č.p. 95 (městský úřad) je štít objektu radnice
parc.č. 170 zobrazen jako jednou "zalomený", oproti jednotné linii
geodetického zaměření. Vizuálním posouzením na místě je skutečně štít
radnice "zalomený". Bylo by prosím možno poskytnout podklad, ideálně
doplnění geodetického zaměření, ze kterého by byla zřejmá velikost
stavební parcely po vybourání domu na parcele č. 169, zejména
půdorysná poloha a tvar štítů?
23.4.2016
Odpověď:
Že se ve staré zástavbě liší geodetické zaměření od kresby katastrální
mapy je běžné a vyplývá z povahy obou měření. Geodetické zaměření je
skutečnému stavu blíže. Štítová zeď (styk obou objektů) není
v geodetickém zaměření zaměřena zřejmě z důvodu špatné dostupnosti,
zaměřen je pouze obrys dvora. Ve skutečnosti odskok na hranici pozemků
je a jeho polohu doporučujeme odměřit z dokumentace domu č.p.95.
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Dotaz č. 6
26.4.2016
Existuje k řešenému území nějaká prostorová regulace - výška zástavby
(počet NP), tvar střechy, koeficient zastavění, koeficient zeleně atp.? V
poskytnutých podkladech, ani těch doplněných, jsme nic takového
nenalezli.
27.4.2016
Odpověď:
Kromě územního plánu a jeho vyhlášky není pro území stanovena žádná
speciální regulace.

Dotaz č. 7
28.4.2016
Je prosim mozne aby byla prohlidka nejak zaznamenána, alespon uvodni
vysvetleni a zaverecne dotazy a odpovedi, at uz videozaznam nebo
pisemny zapis?
2.5.2016
Odpověď:
Videozáznam ani audiozáznam z prohlídky nebude pořizován. Nicméně
zásadnější dotazy a diskutované problémy budou písemně zaznamenány a
rozeslány všem soutěžícím.

Dotaz č. 8
28.4.2016
Dobrý den, poslední verze soutěžních podmínek a tabulky bilancí je ta ze
sekce ´soutěžní podmínky a zadání´nebo ta ze sekce ´podklady
soutěže´?
2.5.2016
Odpověď:

3

Soubory by měly být identické, ale poslední verze je ta s novějším datem,
tj. z 11.4.2016. Jsou to ty z webu, nikoliv ze zazipovaných podkladů, které
mají datum 10.4.2016. Ze zazipovaných podkladů je raději odstraníme.
Dotaz č. 9
2.5.2016
1. Musí byť nová budova dispozične prepojená s budovou radnice?
9.5.2016
Odpověď:
Nemusí.
Dotaz č. 10
2.5.2016
2. Užitné plochy jednotlivých blokov sú myslené vrátane komunikácií a
zázemia /chodby, schodiska, vyťahy, hygiena/ alebo sa jedná o užitnú
čistú plochu bloku, napr. Voľného výberu atď..?
9.5.2016
Odpověď:
Vycházíme z definice z Nařízení komise (ES) č.1503/2006): Užitná plocha
budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje konstrukce, šachty,
komíny, schodišťové šachty, výtahy, eskalátory.
Dotaz č. 11
2.5.2016
3. Čo presne spadá pod ostatní plochy /140m2/
9.5.2016
Odpověď:
Tato část byla myšlena jako rezerva dle uvážení soutěžícího. Vzhledem
k nezávaznosti této části podmínek není třeba brát v úvahu.
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Dotaz č. 12
2.5.2016
4. V bode 6.kapacity sa ďalej píše : celkovou plochu lze v odůvodněných
případech upravit o max +- 15%. V názvu časti s.p. je ale uvedeno :
Podrobnejší specifikace s.z.-nezávazná část. Ako je to teda se záväznosťou
požadovaných kapacit?
Odpověď:
9.5.2016
V soutěžních podmínkách je jasně oddělena závazná a nezávazná část.
V soutěžních podmínkách je dále uvedeno, že nezávazná část slouží pouze
jako inspirační a nedodržení jejích požadavků nebude posuzováno jako
nedodržení soutěžních podmínek.
Dotaz č. 13
10.5.2016
Nedohledal jsem v podkladech zaměřenou výšku hřebene střechy fary.
Nemáte k dispozici tento údaj?
Odpověď:
12.5.2016
Zaměření výšky hřebene není k dispozici.
Postřehy, které zazněly na prohlídce území dne 9.5.2016:
Přes potok za řešeným územím bude v budoucnu lávka, která umožní
propojení knihovny se stávajícími budovami městského úřadu v Riegrově
ulici.
Cesta podél potoka se v budoucnosti změní na cyklostezku.
Není možné navrhovat úpravy sousedního rodinného domu č.p. 1060
v soukromém vlastnictví. Také je nutno brát ohledy na případné požární
odstupy nových staveb od tohoto rodinného domu.
Hřiště ve spodní části zahrady je zbudováno z dotací a nyní běží lhůta
udržitelnosti. Výrazné změny zahrady se proto nedoporučují.
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5POLEčNOs

Veřej ná arch itektonická soutěž

na výstavbu knihovny a společenského centra v Úvatech,

nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18

PRoToKoL
přezkušovatele
o kontrole závazných náležitostí úpravy soutěžních návrhů

1,

Kontrola probíhala dne 15.6.2016, v době od 9,00 hod do .l3.30 hod V prostorách
kanceláře fy BRAK architects, adresa Bubenská 147711,17o oo Praha 7,

2.

Kontrolu provádě| ,,přezkušovatel soutěžních návrhů''-lng, Jiří Kubát. (vizbod 1,4,
Soutěžních podmínek). Jako asistentka byla přítomna asi§tentka sekretáře soutěže

paní Maňa El Bournová.

Ke kontrole bylo předloženo 23 náVrhů. Pří kontrole jsme VYcházeli ze soutěžnich
podmínek, body 6. 1,, 6,2,, 6.3_, 6.4, 7,1., 7.2., 7.3. a 8.1.
4.

Všechny dodané návrhy byly rozbaleny, provedena kontrola závazných náležito§tí a
provedeno očíslováníjednotlivýchnávrhů. Na závěr byly Všechny návrhy opět
zabaleny tak, aby bylo znemožněno otevření návrhů v době mezi kontrolou a
zasedáním hodnotitelské rady.

E

Při kontrole byly/nebyly zjištěny nedostatky VůčiSoutěžním podmínkám (u

následujících návrhů:

Návrh č. 1, nedostatečná vizualizace návrhu interiéru
Návrh č, 3, chybí vizualizace návrhu při pohledu ze dvora nebo ze zahrady
Návrh č. 6, nedostačujícízdůvodnění specifických částízvoleného řešení
Návrh č. 10, chybí seznam částía zdůvodnění specifických částízvolenéhořešení
Návrh č, í2, chybí zdůvodnění specifických ěástí zvoleného řešení
NáVrh č, ,l3, vizualizace interiéru je jednoduchá
Návrh č. 15, nedostačujícízdůvodnění speciíických částízvoleného řešení
Návrh č. 22, neobsahuje seznam částí
Návrh č. 23, odevzdán 14.6. v 14.11hod, nedostatečná vizualizace interiéru

sPoLEČNOs

celkem í4 náVrhů, tj. náVrhy ě. 2,4,5,7,8,9,11,14,16,17,18,19,20,21 byly odevzdány
V souladu se soutěžnímipodmínkami a bez v^ýhrad.
Všechny náVrhy jsou uloženy v kanceláři BRAK architeďs, adresa: Bubenská 1477lí,
170 00 Praha 7.

V Praze dne 20.6. 2016

soutěžních návrhů

Příloha č. 5. Seznam autorů soutěžních návrhů
číslo účastník / autor
1
CMC architects, a.s.
Vít Máslo
David R. Chisholm
Adriano Ferrer Escayola
2
CUBOID ARCHITEKTI, s.r.o.
Ing. arch. Aleš Papp
Ing. arch. Milan Vít
Ing. arch. Magdaléna Pappová
3
Ing. arch. Jindřich Starý
Ing. arch. Michal Schwarz
Tomáš Starý
(Lennox architekti, s.r.o.)
4
Ing. arch. Petr Kordovský
Bc. Petr Čmolík
5
Ing. arch. Martin Poledníček
Ing. arch. Ondřej Ženožička
Ing. arch. Petr Levý
Ing. arch. Zdeněk Janeček
6
Ing. arch. Martin Mihály
7
Ing. arch. Marcel Ružička
Ing. arch. Tomáš Netušil
8
Ing. arch. Michal Grošup
9
Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kraml
Ing. arch. Patrik Šarmír
Ing. arch. MgA. Květa Čulejová
10
Ing. arch. Richard Héger
Ing. arch. David Kazický
(RichardDavidArchitekti)
11
AF atelier, s.r.o.
Ing. arch. Adam Fröhlich
Bc. Petr Srogončík
12
Ing. arch. Michaela Roženská
Ing. arch. Tomáš Wožniak
Ing. arch. Jakub Žoha
13
Akad. arch. Jiří Deýl
Ing. arch. Martin Štrouf
Ing. arch. Ondřej Zdvomka
14
15

16

Atelier 322, s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Kužel
M.A. Svatopluk Sládeček
Ondřej Králík
Františka Podzimková
Ing. arch. Ing. Tomáš Lohnický
Ing. arch. Ing. Eva Kováříková
Ing. Pavel Hecht
Ing. Aleš Tuček

spolupracující osoby
Zuzana Kodešová
Yulia Pozynich

ocenění

Ing. arch. Ondřej Zavřel

3. cena
90.000,- Kč

Ing. arch. Kristýna Vítů
Vojtěch Jelínek
Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. arch. Michaela
Kuželová
Anthony Stehlin
Bc. Jiří Šnerch

odměna
60.000,- Kč

17

A.LT Architekti, v.o.s
Ing. arch. Peter Lacko

18

Atelier bod architekti, s.r.o.
Ing. arch. Vojtěch Sosna
Ing. arch. Jakub Straka
Ing. arch. Jáchym Svoboda
Ing. Jan Svoboda
Petr Křehnáč
Ing. arch. Miroslav Krátký
Ing. arch. Filip Havliš
Ing. arch. David Zámečník
(atelier NEW HOW)
Ondřej Císler
Josef Choc
Filip Rašek
Markéta Poláčková
Vojtěch Ružbatský
Alexandra Jamnická

19
20
21

22

Ing. arch. Tomáš Zavoral

23

Ing. arch. Jan Šorm
Ing. arch. Pavel Zamazal

Filip Tittelbach
Lenka Dvořáková
Michala Slynková
Martina Svobodová
Ondřej Hlaváček

1. cena
200.000,- Kč

Ing. arch. Ondřej Novosad
Martin Janoušek
Jan Havlíček

3. cena
90.000,- Kč

Ing. arch. akad. arch. Jan
Hendrych
František Košňar
Ing. arch. Michaela Kloudová

?ň'tou ůa
prezenčnílistina
Hodnotícízasedání poroty veřejné architektonické
soutěže
,,Knihovna a společenskó centrum v Úva!ech"
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Příloha č. 7. Hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů
Návrh č. 1:
Reakce na okolí je nedostatečná. I když architektonický výraz odpovídá aktuálnímu
architektonickému slovníku je struktura návrhu hmotově komplikovaná. V dispozičním
řešení je neadekvátní využitý nejcennějších prostor (v přízemí přiléhající k náměstí jsou
pomocné provozy). Knihovní provozy jsou nevhodné rozděleny do několika podlaží.
Pochybujeme o možnosti realizace střešních pásů zeleně a skla ve střešní rovině.
Nevhodná je volba jižního proskleni do víceúčelového sálu.
Návrh č. 2: (3.cena)
Navržený objekt dispozičně vhodně navazuje na náměstí. Do parteru umísťuje kavárnu,
která je v přímé vazbě na knihovnu. Forma navrženého objektu reaguje na okolí
rozpačitě. Navržený objekt z pohledu z náměstí až příliš splývá s okolím. Motiv rozevřené
knihy je příliš ilustrativní. Jako velké pozitivum bylo hodnocené vnitřní uspořádání
dispozic, které se jeví jako efektivní a flexibilní. Umístění společenského sálu ve druhém
patře je vhodné. V parteru by bylo dobré posílit komunikaci mezi vnitřním prostorem
knihovny a prostorem zahrady a nádvoří městského úřadu.
Návrh č. 3:
Architektura domu je velice formální a je nadřazena funkčnímu schématu.
Knihovna vhodně převážně v jednom podlaží(to avšak vykoupeno menší plochou pro
volný výběr. Navrh nabízí samostatný venkovní vstup do sálu a propojení sálu
s městským úřadem(také přes venkovní terasu.
Návrh č. 4:
Návrh respektuje měřítko okolí. Výrazově uměřený. Zastavuje parcelu po celé
šířce.Diskutabilní se jeví soulad vnitřního uspořádání s venkovním výrazem domu.
Knihovna odtržena od vstupu a okolního městského parteru, což v prostředí hlavního
náměstí Uval vnímáme jako negativum.Kavárna je tak odtržena od dalších provozů. Pro
knihovnu méně než 600 m2.
Návrh č. 5:
Zvolená koncepce je nepřiměřená pro místo i funkci. Návrh disponuje nepřesvědčivou
formou i komplikovanou dispozicí.
Sál nelze provozovat odděleně od zbytku prostor, uspořádání knihovny je ve třech
patrech a nepřehledné.
Návrh č. 6:
Zcela formální návrh s výrazně předimenzovaným měřítkem bez vztahu k okolí.
Knihovna nenavržena v 5 podlažích. Takto navržené uspořádání prostoru knihovny je
v daném kontextu a významu nefunkční.
Návrh č. 7:
Standartní řešení reagující na uliční frontu i zahradu. Architektonický výraz působí
nedotaženě.
Knihovna až ve 2. a 3. NP, nevhodně odtržena od náměstí. Do zahrady je nevhodně
orientována slepá fasáda konferenčního sálu.
Návrh č. 8:
Návrh zastavuje celou šířku parcely a klade přílišný důraz na dvorní fasádu. Velmi
rozpačité jepojetí průčelí do náměstí. Přebujelé formování objemu se jeví jako nevhodné.
Otázkou zůstává růžová barva.
Výpůjční pult odtržený od zbytku knihovny (personálně náročné), prostory knihovny
poměrně limitované.

Návrh č. 9:
Porota oceňuje uliční fasádu reprezentující veřejnou funkci objektu v přijatelném měřítku.
Rozpačitě se jeví celá vnitřní struktura. Budova provozně nekomunikuje s parterem dvora
a zahrady.
Nevhodné umístění knihovny do podzemního podlaží, prostory knihovny nesouvislé,
kavárna odtržena od zbytku provozu (s výjimkou sálu). Nejcennější prostory
bezprostředně za vstupem jsou využity neadekvátně.
Návrh č. 10:
Forma neodpovídá městskému prostředí. Na první dojem velkorysé řešení vnitřních
prostor. Dispoziční obsazenost půdorysu je však nepřesvědčivá, rampy zabírají mnoho
prostoru, koncept využití vnitřních prostor není jasný.
Návrh č. 11:
Nevhodná koláž stylů bez jasných kvalit. Navržený hlavní vstup je nedostatečný stejně
jako celá dispozice. Uliční fasáda je nevhodně z velké části obsazena provozními
prostory.
Kavárna odtržena od zbytku provozu (s výjimkou sálu), knihovna odtržena od náměstí.
Výhodou je flexibilní plocha.
Návrh č. 12:
Kladně hodnotíme vytvoření zajímavého a nového veřejného prostoru mezi domy,
urbanisticky velmi zdařilý návrh. Porota vytýká převýšení hmoty v uliční frontě (salonek).
Stavba knihovny působí příliš uzavřeně. Nejasné propojení parteru knihovny s dvorem
radnice.
Vertikální členění knihovny do pěti podlaží představuje zcela neadekvátní provozní zátěž
pro knihovnu tohoto typu. Kavárna odtržena od knihovny.
Návrh č. 13: (odměna)
Návrh, který vyvolal velkou diskuzi v porotě. Byl oceněn hlavně jiný a svěží pohled na
urbanistické řešení lokality. Nabízí velkorysý veřejný prostor, který prostupuje řešeným
územím k zahradě a posiluje tak význam knihovny jako veřejné instituce. Do tohoto
prostoru orientuje dlouhou fasádu objektu, který v sobě skrývá flexibilní dispoziční
řešení, které je možné dál rozvíjet či měnit. Jako hlavní nedostatek bylo nepřesvědčivé
řešení fasády jako celku a dále pak ve vztahu k sousední parcele fary.
Návrh č. 14:
Neadekvátní architektonická forma, která neodpovídá významu a funkci městské
instituce. Zcela chybějící vztah k okolí.
Přístup do knihovny komplikovaný, kavárna odtržena, pracoviště evidence výpůjček
v jiném poschodí než vlastní knihovna (neadekvátní personální náklady). Neadekvátní
obsazení nejcennějších prostor.
Návrh č. 15:
Nadsazené měřítko domu do uliční fronty. Hmotové řešení domu je nevyvážené včetně
její kompozice.
Rozčlenění knihovny na čtyři podlaží je provozně a v kontextu místa a typu knihovny
nevhodné. Kavárna odtržena od knihovny.
Návrh č. 16:
Zvolené řešení nevytváří příznivý kontakt domu s ulicí. Prostorové řešení (hlavně zadního
traktu) je příliš komplikované.
Neadekvátní (ne)využití prostor, komunikačně velmi komplikované.
Návrh č. 17: (1.cena)
Uliční fasáda působí přesvědčivě, městsky a reprezentativně. Sál, který je umístěn do
druhého nadzemního patra se vizuálně stává součástí náměstí a tím potvrzuje svojí

veřejnou funkci. Sál může fungovat samostatně tedy nezávisle na provozu knihovny a
předsálí je možné propojit s budovou městského úřadu. Jedná se o formálně
srozumitelné řešení. Dvorní fasáda nabízí fyzický kontakt se zahradou v parteru i vizuální
v patře. Porota doporučuje přeřešit vnitřní dispozice tak, aby více komunikovala
s navrženým průchodem a dvorem radnice a posílila tak živost veřejného městského
parteru.
Vnitřní prostor je navržen flexibilně a disponuje možností reagovat na konkrétní
dispoziční požadavky klienta. Prostor knihovny je jednoduše propojen s kavárnou, která
je v přímém kontaktu s náměstím.
Porota doporučuje zoptimalizovat prosvětlené plochy světlíků, aby nedocházelo
k přehřívání vnitřních prostor.
Návrh splňuje očekávání a je přínosem pro zkvalitnění veřejného městského prostoru.
Návrh č. 18:
Navržené řešení nabízí širokou paletu vnitřních prostor a odlišných atmosfér. Do ulice
objekt působí nepřesvědčivě. V urbanistického kontextu se jeví problematické zvolení
průchodu z anáměsto do zahrady vedle brány fary.
Knihovna je odtržena od náměstí, rozdělení knihovny na dvě poschodí je únosné.
Návrh č. 19:
Jako problematické se jeví vztah k dvoru i uliční frontě. Forma domu nereprezentuje
funkci knihovny.
Objekt nevyužívá nijak zahradu, uspořádání vnitřních prostor málo flexibilní.
Návrh č. 20: (3.cena)
Koncepce pracuje s vhodným měřítkem do ulice i dvora. Vnitřní uspořádání se jeví
logické ve vztahu k architektonickému prostoru. Porota doporučuje větší kázeň v
materiálech.
Jako problematické se jeví umístění prostoru knihovny od 2NP a slepé fasády do dvorního
traktu.
Vestibul budovy se rozlévá do okolních veřejných prostor (pasáž, terasa, loubí) a tím
může iniciovat oživení daného místa.
Návrh č. 21:
Zvolené měřítko neodpovídá významu instituce. Architektura domu není střídmá ani
nadčasová.
Komunikace zabírají mnoho plochy, prostor je nepřehledný a neflexibilní. Kavárna
odtržená od knihovny.
Návrh č. 22:
Funkci nepřiměřený plášť budovy. Přílišný architektonický důraz na architekturu sálu.
Rozdělení knihovny do tří pochodí a velkorysé komunikační prostory jsou neadekvátní
k danému typu knihovny. Knihovna odtržena od náměstí, prostory neflexibilní.
Pochybnost o reálnosti zachování původního zdiva.

