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Úvod – shrnutí
Děkuji městu Česká Lípa za to, že pro řešení citlivé lokality v jádru historického centra
sáhlo k nástroji architektonické soutěže. Díky ní se podařilo získat 20 různých názorů na
umístění a řešení Městské knihovny v místě neukončeného bloku. Bylo inspirativní
sledovat, jak se jednotliví autoři s místem i vlastním tématem knihovny vypořádávají.
Pestrost, neotřelost, senzitivita a odvaha jednotlivých tvůrců učinila z posuzování malé
intelektuální dobrodružství. Soutěž od začátku neměla jasné favority, oceněné
a odměněné projekty krystalizovaly v poměrně živé diskuzi porotců. Zatímco vítězný
projekt vzešel z všeobecného konsenzu, o dalším pořadí se svedla náročná argumentační
bitva a rozhodlo až závěrečné hlasování. Výsledek soutěže tak, podle mého názoru,
zahrnuje nejen urbanistické, architektonické a provozní hledisko, ale i „laický x odborný"
pohled na současnou architekturu v tradičním kontextu. Mým přáním je, aby výsledek
soutěže a následující kroky pomohly zacelit jizvu v srdci města otevřenou, všem
přívětivou městskou knihovnou.
Ing. arch. Jaroslav Wertig, předseda soutěžní poroty

1. Ustavující zasedání poroty
Ustavující zasedání poroty proběhlo dne 5. června 2018 v Praze a schválilo soutěžní
podmínky, které již předtím posoudili vyhlašovatelé soutěže, porota a ČKA. Zápis
z ustavujícího zasedání poroty je přiložen jako příloha č. 1 s prezenční listinou
jako přílohou 1A.
Česká komora architektů shledala podmínky regulérními dne 8. 6. 2018 doložkou
regulérnosti pod č. j.: 959-2018/Šp/SI. Soutěž byla zahájena dne 11. 6. 2018.
2. Odpovědi na dotazy
K zodpovězení dotazů neproběhlo zasedání poroty. Přehled všech rozeslaných a
uveřejněných dotazů a odpovědí je přílohou č. 2 tohoto protokolu a jsou uveřejněny
na webu cenapp.cz.
3. Soutěžní návrhy
3.1. Podklady k soutěži si vyzvedlo 80 uchazečů, soutěžní návrhy pak odevzdalo 22
soutěžících. Převzaté návrhy byly v evidenční tabulce označeny pořadovým číslem,
podpisem, datem a časem převzetí. Návrhy byly přebírány a evidovány na MÚ v České
Lípě za striktního dodržení anonymity. Předávací protokol (evidenční tabulka) je
přiložen jako příloha č. 3.
3.2. Přezkoušení soutěžních návrhů provedl přezkušovatel Ing. Jiří Kubát 21. srpna 2018
v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa v době od 12.30 do 16.30 hod. Jako asistentka
byla přítomna Marta El Bournová, sekretář soutěže. Soutěžní návrhy byly po přezkoušení
uzamčeny a dveře zapečetěny do příchodu přezkušovatele a jejich vyzvednutí
následujícího dne. Protokol přezkušovatele o kontrole závazných náležitostí soutěžních
návrhů je přiložen jako příloha č. 4.
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4. Hodnoticí zasedání soutěžní poroty
Zasedání k hodnocení soutěžních návrhů se konalo dne 22. srpna 2018 a bylo zahájeno v
10.10 hod. v prostorách zasedacího sálu Městského úřadu Česká Lípa. Jednání poroty se
zúčastnili (viz prezenční listina jako příloha č. 5):
Řádní závislí členové poroty:
PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny Česká Lípa
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, zastupitelka
Řádní nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Petr Brožek
Ing. arch. Eva Kováříková
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Náhradníci poroty:
Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací – závislá
Ing. arch. Jiří Janďourek – nezávislý
Náhradník poroty (závislý) p. Bc. Petr Novák byl pro nemoc omluven. Začátku zasedání
byl přítomen také přezkušovatel Ing. Jiří Kubát, který po přednesení zprávy a jejím
projednání zasedání v 10.40 hod. opustil.
Průběh hodnoticího zasedání poroty
1. V 10.10 hodin přivítal porotu pan místostarosta České Lípy Mgr. Juraj Raninec a paní
Mgr. Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města a investic. Poté bylo oficiálně
zahájeno hodnoticí zasedání poroty jejím předsedou Ing. arch. Jaroslavem Wertigem, a
to prezencí přítomných členů. Členové poroty se v souladu s ustanovením § 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 u
vyhlašovatele soutěže), a v případě nezávislých porotců, že v souladu s § 8 odst. 4 SŘ
ČKA jsou nezávislí na vyhlašovateli soutěže.
Porota je usnášeníschopná v tomto složení: PhDr. Dana Kroulíková, Mgr. et Mgr. Pavla
Procházková, Ing. arch. Petr Brožek, Ing. arch. Eva Kováříková, Ing. arch. Jaroslav
Wertig (+ náhradníci poroty: Ing. Hana Ezrová, Ing. arch. Jiří Janďourek).
2. V úvodu zasedání porota schválila umožnění krátké reportáže ze strany regionální
televize s tím, že nesmí prezentovat výsledky soutěže před jejich oficiálním vyhlášením.
3. Předseda poroty zrekapituloval předmět soutěže a její zadání.
4. Následně porota vyslechla zprávu přezkušovatele Ing. Jiřího Kubáta. Bylo odevzdáno a
přezkoušeno celkem 22 soutěžních návrhů, z toho 18 návrhů bylo odevzdáno bez výhrad
(č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), u 2 návrhů shledal
přezkušovatel nedostatky ve vizualizaci a 2 návrhy byly doručeny na určené místo po
termínu.
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Porota si prohlédla návrhy č. 6 a 9 a shledala, že u nich nebyly porušeny závazné
podmínky, takže opravila protokol přezkušovatele s tím, že návrhy č. 6 a 9 navrhuje
ponechat v soutěži. Pozdě odevzdané návrhy porota navrhla vyloučit z posuzování.
Hlasování o připuštění soutěžních návrhů č. 6 a 9 a vyloučení návrhů č. 21 a 22
z řádného posuzování:
PRO 4/ PROTI 1/ ZDRŽEL SE 0.
Návrhy č. 6 9 byly připuštěny do řádného posuzování.
Návrhy č. 21 a 22 byly vyloučeny z řádného posuzování.
Po projednání protokolu o přezkušování odešel přezkušovatel Ing. Jiří Kubát (v 10.40
hod.).
5. Porota se dohodla na způsobu, jakým bude postupovat při hodnocení došlých
soutěžních návrhů v souladu se soutěžními podmínkami a zejména podle závazných
kritérií uvedených v odst. 9. První individuální samostudium návrhů začalo v 10.45 hod.
6. Po studiu návrhů se porota sešla k diskusi o jednotlivých návrzích ve 12.15 hodin. Po
důkladném hodnocení rozhodla o návrzích tak, že vyřadí jako nepostupující ty návrhy,
které nebudou mít v preferencích ani jednoho zastánce. Vyřazeny byly tyto návrhy: č. 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18. Do dalšího posuzování postoupily návrhy: č. 3, 9, 10,
14, 15, 17, 19, 20.
Porota prostudovala i oba vyloučené návrhy č. 21 a 22, aby v případě mimořádných
kvalit eventuálně některý z nich mohla navrhnout k udělení odměny mimo soutěž, avšak
po diskusi porota rozhodla, že takové kvality ani jeden z návrhů nevykazuje, a proto
nebudou dále posuzovány.
7. Po této fázi posuzování následoval oběd (od 14 hodin) a byla natočena krátká reportáž
pro libereckou TV s rozhovorem s předsedou poroty arch. Wertigem.
8. Ve 14.50 porota pokračovala další fází posuzování formou diskuse nad postoupivšími
návrhy (č. 3, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20) s cílem určit finalisty. Předseda poroty se dotázal,
zda má někdo návrh na revokaci a vrácení některých návrhů do posuzování. Žádný
takový návrh nepadl.
9. Na základě podrobné diskuse, argumentace a porovnávání byly porotou v další fázi
vyřazeny návrhy č. 10 a 14. Zbylých 6 návrhů bylo podrobeno další detailní diskusi, při
níž byly porovnávány kvality a přínosy řešení tak, aby porota konsensem vybrala 3 finální
návrhy. Po orientačním bodování a následné diskusi byly do finálního posuzování vybrány
návrhy č. 3, 9 a 20, vyřazeny byly návrhy č. 15, 17 a 19 s tím, že u návrhu č. 15 uvažuje
porota o odměně (bude hlasováno).
10. Poté porota vyhlásila rozpravu o rozdělení cen u soutěžních návrhů, které postoupily
do finálního posuzování (č. 3, 9 a 20). K finálnímu hlasování o vítězném pořadí těchto
návrhů porota přistoupila v 17.40 hod. a hlasovala o tom, zda
1) 1. cenu získá návrh č. 3: PRO 5 / PROTI 0
2) 2. cenu návrh č. 20:
PRO 3 / PROTI 2
3) 3. cenu návrh č. 9:
PRO 3 / PROTI 2
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11. Porota se usnesla, že kvalitativní rozdíl mezi projekty v užším výběru neodpovídá
škále nastavení finančního ohodnocení jednotlivých cen, a proto přerozdělila výše
finančního ohodnocení a rozhodla o udělení jedné odměny, a to na základě hlasování o
následující úpravě:
1) 1. cena v původní výši 300.000 Kč bude ponížena o 50.000 Kč na 250.000 Kč.
2) 2. cena zůstane v původní výši 150.000 Kč.
3) 3. cena bude navýšena z původních 50.000 Kč na 75.000 Kč.
4) Bude udělena odměna ve výši 25.000 Kč.
Hlasování o všech bodech současně: PRO 5 / PROTI 0
12. Na základě tohoto hlasování tedy dospěla porota k rozhodnutí o konečných výsledcích
architektonické soutěže:
1. cenu ve výši 250.000 Kč přiznala jednomyslně soutěžnímu návrhu č. 3;
2. cenu ve výši 150.000 Kč soutěžnímu návrhu č. 20;
3. cenu ve výši 75.000 Kč soutěžnímu návrhu č. 9.
Posledním hlasováním bylo udělení odměny 25.000 Kč návrhu č. 15:
PRO 4 / PROTI 1
13. Porota vypracovala a schválila hodnocení oceněných soutěžních návrhů, odměněného
soutěžního návrhu, jakož i všech ostatních soutěžních návrhů (viz příloha č. 6 –
Hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů).
14. V 19.00 hod. byly otevřeny obálky „Autor“, přečtena jména autorů oceněných návrhů
a všech dalších soutěžních návrhů (viz příloha č. 7 – Seznam autorů soutěžních
návrhů).
15. V 19.40 hod. bylo zasedání poroty ukončeno podepsáním protokolu.

V České Lípě dne 22. srpna 2018

Zapsala: PhDr. Marta El Bournová, sekretář soutěže
Ověřil: Ing. arch. Jaroslav Wertig, předseda poroty

