Protokol o průběhu architektonicko‐výtvarné soutěže
Kašna na Karlově náměstí v Třebíči

Identifikační údaje vyhlašovatele
vyhlašovatel: Město Třebíč
zastoupené starostou Ing. Pavlem Janatou
adresa: Karlovo nám. 104/55
IČO: 00290629

Organizátor a zpracovatel soutěžních podmínek
jméno: Ing. arch. Jaroslav Hulín, městský architekt Třebíče
adresa: Karlovo nám. 104/55
tel: 568 896 198
e‐mail: j.hulin@trebic.cz
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1. Ustavující schůze
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustavující schůze poroty se konala dne 23. 2. 2018 od 13. 00 do 15. 00 hod.
Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty projednali znění Soutěžních podmínek,
které bude následně odsouhlaseno per rollam.
Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se písemně zavázali k účasti na činnosti
soutěžní poroty.
Všichni členové a náhradníci soutěžní poroty odsouhlasili znění Soutěžních podmínek
písemně.
Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se rovněž písemně
zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty.
Písemně byla zvolena předsedkyní poroty Ing. arch. Zdeňka Vydrová

2. Vyhlášení soutěže
Soutěž byla vyhlášena 29. března 2018 vyvěšením na portál e‐zak Třebíč (https://zakazky.trebic.cz/).

3. Zodpovídání soutěžního dotazu
Soutěžícími byl v možném termínu položen pouze jediný dotaz. Odpověď byla připravena sekretářem
soutěže, následně odsouhlasena porotci per rollam a vyvěšena na portále e‐zak Třebíč.

4. Hodnotící zasedání soutěžní poroty
Ustavující schůze soutěžní poroty se konala v zasedací místnosti č. 313, budova městského úřadu,
Karlovo náměstí 104/55 dne 1. 6. 2018 od 9:00.
Přítomni byli:
Porotci
MVDr. Pavel Heřman
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (omluvena)
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. Marie Černá
Mgr. Julie Dolejší
MgA. Ondřej Císler, Ph.D. (omluven)
Mgr. Rostislav Koryčánek

Náhradníci
Ing. Pavel Janata
Bc. Dagmar Pacalová
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Ing. arch. Dominik Saitl

Sekretář, organizace soutěže, zápis
Ing. arch. Jaroslav Hulín, Petra Pacolová, Petra Šimánková
Odborní poradci
Ing. arch. Jan Bazala (NPÚ)
Milan Malý (KTS‐AME)
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Průběh zasedání
1.

Úvod a zpráva sekretáře o přezkoušení

2.

Porota je úsnášeníschopná (09:10)

3.

Hlasování o novém předsedovi soutěžní poroty – navržen Mgr. Koryčánek (7/0/0)

4.

Společné studium jednotlivých návrhů (09:15‐11:15)

5.

Do užšího kola hodnocení postupují návrhy č. 3, 5, 8‐13, 15‐17, 22, 26 (7/0/0)

6.

Ing. Marii Černou nahrazuje Ing. Pavel Janata (12:15)

7.

Hlasování o návrh č. 5 první místo (7/0/0) (1. cena 80 tis. Kč)

8.

Hlasování o návrh č. 13 druhé místo (7/0/0) (2. cena 60 tis. Kč)

9.

Hlasování o návrh č. 10 třetí místo (7/0/0) (3. cena 40 tis. Kč)

10.

Hlasování o odměny pro návrhy č. 12, 15 a 26. Každý z těchto návrhů obdrží odměnu ve výši
6 000 Kč. (6/0/1)

11.

Přestávka na oběd (13:00‐14:00).

12.

Ing. Marie Černá nahrazuje Ing. Pavla Janatu

13.

Zpracování zápisu a hodnocení návrhů (14:00‐15:00), hlasování o jeho znění (7/0/0).

14.

Otevírání obálek (15:00‐15:30)

15.

Ukončení hodnotícího zasedání
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Hodnocení návrhů
Návrh č. 5 (první místo)
Vítězný návrh představuje nový způsob pohlížení na archetypální motiv kašny. Kašna (vodní prvek) je
symbolicky povýšena na vznešený výtvarný objekt. Transparentnost a lehkost prvku je v náměstí
přínosem, přitom je nepřehlédnutelná. Vlastní technické řešení je součástí konceptu. Tento
dlouhodobý urbánní šperk má potenciál vytvářet nové a překvapivé sociální vazby na náměstí.
Řešení je investičně i provozně ekonomicky přijatelné. Nabídka vodních režimů je maximální a
bohatá. V zimním období nejsou oslabeny kvality díla ani náměstí.
Návrh č. 13 (druhé místo)
Porota ocenila neinvazivní zakomponování vodního prvku do prostředí náměstí, který jasně definuje
místo a své okolí. Návrh je geometricky čistý a elegantní. V rámci omezeného množství uplatněných
výrazových prostředků je pořád zajímavým atraktorem a důstojným vodním prvkem. Technicky i
technologicky je návrh přiměřený. Dílo se nezapojuje do náměstí v zimním období.
Návrh č. 10 (třetí místo)
Autor návrhu č. 10 se nápaditým způsobem vypořádává s komplikovaným skloněným profilem
náměstí, který dokáže novým a elegantním způsobem definovat tento prostor. Porota si cení
začlenění sochařského objektu do návrhu kašny, nicméně doporučuje zvážit, zda je pro celkové dílo
nezbytný, případně jej rozpracovat. Technologicky i stavebně je návrh přiměřený. Jde o tradičněji
pojaté řešení. Negeneruje žádné výrazné technické komplikace při omezené nabídce vodního
režimu.
Návrh č. 12 (odměna)
Návrh je kvalitní, porota si váží práce s jednoduchým nakloněným objektem místy, kterým vzniká
přirozený výtok vody.
Návrh č. 15 (odměna)
Návrh je klidný a odvolává se na klasická řešení fontán a vytváří z nich velký pobytový objekt.
Návrh č. 26 (odměna)
Návrh je jednoduchý, pohledově se uplatní avšak pouze společně s Fuchsovou funkcionalistickou
budovou. Snaží se vnést na náměstí řád, aniž by rezignoval na možnosti, které mohou přinést
současné vodní technologie.

4/6

Seznam účastníků:
Návrh č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Účastník

Ing. arch. Daniel Makovský, Brno
Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský
MgA. Monika Jasioková, Havířov, Ing. arch. Tomáš Zavoral, Lubná
Pavlína Kvita, Roman Kvita, Praha
atelier H3T architekti, s.r.o., Praha (MgA. Vít Šimek, MgA. Štěpán Řehoř)
Martina Dvořáková, Kojetice
Štěpán Tomš, Ml. Boleslav
Ing. arch. Tomáš Kopecký, Praha
Ing. arch. Petr Kadaňka, Brno
DISprojekt, s.r.o., Třebíč (Ing. arch. Milan Grygar, Bc. Jan Grygar, Ing. Lukáš Petr)
Jana Vichorcová, Jan Poupě, Vlčnov
Ondřej Ševčík, Liberec
Adam Hudec, Lutov
Vladimír Sitta, Praha
Igor Sivicek, Paříž
Refuel, s.r.o., Praha (Zbyněk Ryška)
Ing. arch. Milan Drbálek, Budišov
Ing. arch. Barbora Šoukalová, Třebíč, Ing. arch. Johana Šohájková, Praha
Ing. arch. Jiří Vrbík, Lipník N/B
Ing. arch. Michal Rydlo, Praha
Ing. Vladivoj Řezník, Říčany
MgA. Dušan Štefanič, Praha
Ing. arch. Martin Franěk, Jihlava
Marek Nosek, Rotterdam, Josef Odvárka, Delft
Ing. arch. Milan Domkář, Havlíčkův Brod
Ing. arch. Petr Pištěk, Praha
Radovan Král, Mikulov

5/6

Zbylé návrhy splnily soutěžní podmínky, ale nedosahují podle mínění poroty kvalit oceněných
návrhů.
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ARCHITEKTONICKO‐VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
KAŠNA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ V TŘEBÍČI

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE POROTY
Ustavující schůze soutěžní poroty se konala v zasedací místnosti č. 002, budova městského úřadu,
Karlovo náměstí 104/55 dne 23. 2. 2018 od 13:00.
Přítomni byli:
Porotci
MVDr. Pavel Heřman
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (omluvena)
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. Marie Černá
Miloš Hrůza (omluven)
MgA. Ondřej Císler, Ph.D. (omluven)
Mgr. Rostislav Koryčánek

Náhradníci
Ing. Pavel Janata
Bc. Dagmar Pacalová
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla (omluven)
Ing. arch. Dominik Saitl

Sekretář, organizace soutěže
Ing. arch. Jaroslav Hulín
Průběh zasedání
1. Úvod a představení jednotlivých členů poroty
2. Porota není úsnášeníschopná (pro nedostatek nezávislých členů) – bude se hlasovat per
rollam
3. Diskuse nad zněmím soutěžních podmínek
4. Dohoda o finančním ohodnocení práce poroty
5. Návrh na přizvání odborných poradců z oblasti památkové péče a technologií kašen
6. Doplněna možnost odevzdat nepovinný model jako součást soutěžního návrhu
7. Návrh pro pořízení druhé vizualizace pro zákres
Dne 1. 3. odstoupil závislý porotce Miloš Hrůza, na přání vyhlašovatele byla porota doplněna o paní
Mgr. Julii Dolejší.
Hlasováním per rollam
1. Volba předsedy Soutěžní poroty
2. Volba místopředsedy Soutěžní poroty
3. Dohoda o finančním ohodnocení práce poroty
4. Schválení Soutěžních podmínek
2. Přítomní členové poroty doporučili vyhlašovateli takto upravené Soutěžní podmínky předložit ke
schválení ČKA.

Zapsal: Ing. arch. Jaroslav Hulín
Příloha: prezenční listina
(kopie čestných prohlášení a hlasovacích lístků jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele soutěže)

architektonicko‐výtvarná soutěž

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
Vysvětlení soutěžních podmínek

Vyhlašovatel obdržel v termínu pro podávání jednu žádost o vysvětlení soutěžních podmínek. Tímto
vysvětlení soutěžních podmínek poskytuje podle odst. 9.3 soutěžních podmínek.
Dotaz č. 1
Musí být panel o rozměru 700x1000 mm doručen ve své fyzické podobě nebo ho stačí dodat v digitální
podobě na CD, spolu s vytištěnou textovou částí (vč. vytištěného panelu na A3) v obálce "autor".
Odpověď č. 1
Ano, panel musí být doručen ve své fyzické podobně, tzn. grafická vyjádření budou uspořádána na
maximálně jeden panel z lehkého materiálu pro výstavní účely (např. Kapa, PVC nebo PP desky, tl. cca 5
mm)... Doporučená velikost panelu 700x1000 mm, orientace na výšku.
Připomínáme, že v obálce autor by měly být pouze části vyžadované odst. 6.5. soutěžních podmínek.

V Třebíči, dne 9. května 2018
Ing. arch. Jaroslav Hulín, sekretář soutěže

architektonicko‐výtvarná soutěž

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči
Přezkoušení návrhů

Dne 21. května převzal sekretář 27 návrhů z podatelny MÚ Třebíč, které došly v platném soutěžním
termínu. Po termínu nedošel žádný návrh.
Návrhy byly sekretářem nově očíslovány. U pěti návrhů byl přiložen také model.
Po vybalení návrhů bylo zjištěno, že u návrhů č. 14, č. 15 a č. 27 chybí textová část. Sekretář požádal
nezávislou osobu (Mgr. Jan Leitner, vedoucí právního oddělení MÚ Třebíč), aby sám rozbalil obálky autor a
ověřil, zkontroloval jejich obsah a v případě, že by obsahovaly textovou část, tuto část vyjmul a obálky
opět zalepil. U všech tří případů obálka textovou část obsahovala.
Po kontrole návrhů, potvrzuje sekretář, že všechny obdržené návrhy splňují soutěžní podmínky a splňují
požadavky na anonymitu.

V Třebíči, dne 31. května 2018
Ing. arch. Jaroslav Hulín, sekretář soutěže

