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1. Ustavující zasedání poroty a vyhlášení soutěže 
Vzhledem k epidemiologickým opatřením spojeným s COVID 19 neproběhla klasická 
ustavující schůze poroty. Konzultace a úpravy Zadání a Soutěžních podmínek s porotou 
probíhaly e-mailovou komunikací cca 1 rok od září 2020 do září 2021. Následně několikrát 
probíhaly konzultace s Českou komorou architektů (ČKA), na základě kterých bylo Zadání a 
Soutěžní podmínky upraveny. Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny 
ČKA dopisem ze 7. 12. 2021. pod č. j.: 835-2021/DM/Ze. Soutěžní podmínky pak byly 
projednány a odsouhlaseny porotou hlasováním per rollam v průběhu prosince. Zadavatel 
projednal a schválil Zadání a Soutěžní podmínky usnesením č. 97/6a) ze dne 17.12.2021 
pod kterým bylo rovněž rozhodnuto o vyhlášení soutěže. Dne 31.12.2021 byla soutěž 
oficiálně zahájena zveřejněním v Národním elektronickém nástroji  (NEN) pod č.: 
N006/21/S00000007 a věstníku veřejných zakázek pod č.: Z2021-048804. 
  
 
Příloha č. 1 – Schválení regulérnosti soutěže 
Příloha č. 2 – Odsouhlasení porotou hlasováním per rollam 
Příloha č. 3 – Rozhodnutí o vyhlášení soutěže 
 

 
2. Odpovědi na dotazy 
Účastníci soutěže podali celkem 4 dotazy k Zadání a Soutěžním podmínkám. Všechny 
dotazy byly uplatněny v řádném termínu. Dotazy byly zodpovězeny organizátorem a 
zpracovatelem soutěžních podmínek a zveřejněny v systému NEN a věstníku veřejných 
zakázek.  
 
Příloha č. 4 – Soupis dotazů a odpovědí 
 
3. Soutěžní návrhy 
Soutěžní návrhy odevzdalo 9 soutěžících. Všechny návrhy byly doručeny v řádném termínu 
na podatelnu MěÚ Hlučín dne 23.5.2022 do 17:00. Dne 25. 5. 2022 převzal sekretář soutěže 
Mgr. et Mgr. Magdaléna Mrázková návrhy z podatelny, ověřil termín a hodinu doručení a 
sestavil seznam doručených návrhů. Přezkušovatel soutěže Ing. Martin Kuchař spolu se 
sekretářem soutěže a organizátor soutěže Ing.arch. Jan Richter ověřil dne 25. 5. 2022 



doručené soutěžní návrhy z hlediska splnění požadavků na obsah a formu stanovené 
soutěžními podmínkami. 
 
Příloha č. 5 – Seznam doručených soutěžních návrhů 
Příloha č. 6 – Protokol o přezkoušení doručených soutěžních návrhů 
 
4. Soutěžní návrhy 
Hodnotící zasedání poroty bylo svoláno na 31.5.2022 do zasedací místnosti A125 na MěÚ 
Hlučín s plánovaným začátkem v 9:00 hodin. 
 
Soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím Soutěžním podmínkám. Při zahájení 
hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni řádní členové, náhradníci soutěžní 
poroty a odborní znalci v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné 
prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti. 
 
Řádní členové poroty 

 
Členové závislí na vyhlašovateli: 
Mgr. Pavel Paschek   starosta 
P. ThLic. Petr Rak    zástupce Římskokatolické farnosti - farář 
 
Členové nezávislí na vyhlašovateli: 
Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. architektka 
Ing. arch. Tomáš Bindr  architekt 
Ing. Petr Ondruška   krajinářský architekt 

 
Náhradníci poroty 

 
Členové závislí na vyhlašovateli: 
Mgr. Petra Řezáčová   místostarostka 
 
Členové nezávislí na vyhlašovateli: 
Ing. arch. Pavel Klein   architekt 
 
Přizvaní odborní znalci 
 
Ing. arch. Jan Richter – vedoucí oddělení strategií a plánování 
Mgr. Metoděj Chrástecký, PhDr. Jiří Neminář – zástupci muzea Hlučínska 
Ing. Václav Škvain – dopravní inženýr, omluven, dopředu zaslal písemné zhodnocení 
Mgr. Michaela Pflegrová – zástupce národního památkového ústavu Ostrava 
 
Příloha č. 7 – Prezenční listina a Prohlášení o nezávislosti a nestrannosti 
 
 
5. Průběh zasedání poroty 
 
Zasedání poroty v 09:08 hod zahájil Ing. arch. Jan Richter. Shrnul dosavadní průběh soutěže 
a seznámil porotu s protokolem o přezkoušení doručených soutěžních návrhů. Všechny 
návrhy byly doručeny v požadovaném termínu a splňovaly formální požadavky. Všechny 
došlé návrhy tak byly předloženy k dalšímu posouzení. 
 
Dopravní znalec Ing. Václava Škvain se ze zasedání omluvil, ke každému soutěžnímu 
návrhu zpracoval předem své písemné hodnocení, které bude u jednotlivých návrhů 
prezentovat Ing. arch. Jan Richter.  
 
Poté (v 09:18 hod) proběhla volba předsedy poroty, navržen byl jediný kandidát, Mgr. Pavel 
Paschek. PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 



 
 
V 09:20 hod se jednotliví členové poroty odebrali k individuálnímu studiu jednotlivých došlých 
vystavených návrhů, které trvalo do 10:45 hod.  
 
V 10:50 hod. pokračovalo jednání poroty diskusí a podrobným hodnocením jednotlivých 
návrhů. 
 
Předseda obecně zhodnotil návrhy, řešení by mělo být protiváhou vybetonovaného náměstí 
 
Richter – připomněl požadované využití a požadavky, zejména posílení hodnot v území, 
kritéria hodnocení  
 
Bindr – připomněl problematiku parkování v řešeném prostoru – na misce vah řešení více 
pro lidi a auta přesunout jinam x menší omezení (otázka pro samosprávu) – vztah se 
soukromými subjekty 
 
Předseda nastínil vztahy se soukromými vlastníky – pozemky kolem zámku, cíl je, aby 
parkovací místa kolem zámku byla redukována (přemístit cca 30-40 aut) 
 
Klein – hodnotíme ideální stav, kdy se všechny pozemky podaří získat do vlastnictví města  
 
Richter – k otázce koncipování návrhů jako celku na soukromých pozemcích a pozemních 
města, soutěžící to měli navrhnout to tak, aby podstatné části byly v majetku města (ale 
nebyla to podmínka) 
 
Richter – k parkování z písemného hodnocení odborného znalce na dopravu – jedná se o 
historické centrum města.  Normové hodnoty by proto měly být použity přiměřeně, u zámku 
parkování spíše jako doplněk.  
 
Následovala podrobnější diskuse nad jednotlivými návrhy.  
 
Diskuze ukončena v 13:20.  
 
Následuje pauza cca 10-15 min.  
 
V 13:40 hod. porota hlasovala o postupu jednotlivých návrhů do dalšího kola: 

- Návrh č. 1 -     PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 2 -     PRO: 4, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 3 -     PRO: 3, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 4 -     PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 5 -     PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 6 -     PRO: 1, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 7 -     PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 8 -     PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 
- Návrh č. 9 -     PRO: 0  PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 

 
Do druhého kola posouzení byly vybrány návrhy č. 1, 2, 3. 
 
Následně bylo navrženo konání opakovaného hlasování o jakémkoliv návrhu, pokud budou 
shledány kvality návrhu, pro které by si měl zasloužit další posuzování. Do opakovaného 
hlasování byl navržen návrh č. 8, na základě esteticky čistého a minimalistického řešení 
zejména předprostoru kostela a zámku a tím zvýraznění vstupu. 
 
Konání opakovaného hlasování následně porotou jednomyslně odsouhlaseno:  

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.  
 



V 13:46 porota opakovaně hlasovala o návrhu č. 8:  
- PRO: 3, PROTI:  2, ZDRŽEL SE: 0 

 
Návrh č. 8 postoupil do druhého kola.  
 
Do druhého kola posouzení tak byly vybrány návrhy č. 1, 2, 3, 8. 
 
V 13:55 hod. pokračovalo jednání poroty diskusí a podrobným hodnocením jednotlivých 
návrhů. 
 
Hlasování o konečném pořadí: 
 
Porota se dohodla na způsobu hlasování, kdy každý z 5-ti porotců bude rozdělovat mezi 4 
posuzované návrhy 4,3,2 a 1 bod. Hodnocení se zapíše do tabulky. 
 
14:22 – hlasování o prvním místě. 
 
Návrh / Pořadí 
č. 1   1. (20 bodů) 
č. 2   4. (8,5 bodů) 
č. 3   2. (10,5 bodů) 
č. 8   3. (10 bodů) 
 
Návrh č. 1  

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
Návrhu č. 1 bylo uděleno první místo a to o výrazně více bodu oproti ostatním návrhům 
 
14:32 – hlasování o tom zda má být uděleno druhé místo:  
 

- PRO: 0, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 0 
Druhé místo nebylo uděleno 
 
Porota z návrhů, které prošly do druhého kola hodnocení, vybrala návrh č. 1, který 
kvalitativně po stránce obsahové i formální výrazně převýšil ostatní návrhy. Proto se porota 
s ohledem na § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA rozhodla neudělit druhé 
místo a rozhodla o zvýšení ceny pro místo třetí a udělení dvou odměn. 
 
O zbývajících návrzích se bude hlasovat o udělení třetího místa. Každý z 5-ti porotců bude 
rozdělovat mezi 3 posuzované návrhy 3,2 a 1 bod. Hodnocení se zapíše do tabulky. 
 
Návrh / body 
č. 2 10 bodů 
č. 3 9 bodů 
č. 8 11 bodů 
 
Třetí místo – hlasování o udělení třetího místa návrhu č. 8: 

- PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
Návrhu č. 8 bylo uděleno třetí místo 
 
První odměna pro návrh č. 2:  

- PRO: 4 PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0 
Návrhu č. 2 byla udělena první odměna 
 
Druhá odměna pro návrh č. 3:  

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
Návrhu č. 3 byla udělena druhá odměna 
 



Navržené výše odměny:  
- první místo 200 tis 
- třetí místo 100 tis 
- první odměna 50 tis 
- druhá odměna 40 tis 

 
Hlasování o zvýšení ceny třetímu místu o 20 tis (celkem 100 tis):  

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Hlasování o odměně (50 tis) pro návrh č. 2: 

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Hlasování o odměně (40 tis) pro návrh č. 3: 

- PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
V 14:50 hod. proběhlo otvírání obálek „Kontaktní údaje“ jednotlivých došlých návrhů: 
 
Návrh č. 1:  první cena ve výši 200 000,- Kč 

K2N LANDSACAPE s.r.o. zastoupena: Ing. Kateřina Stará 
Autoři: Ing. Kateřina Stará, Ing. Natália Polesňáková, Ing. Martin Horký 
Spolupráce: Vojtěch Lekeš Msc. (architekt), Ing.arch. Adéla Balnerová 
(architekt), Ing.arch Petra Vojtasíková (architekt), Ing. Marek Luács (dopravní 
inženýr) 

 
Návrh č. 8: třetí cena ve výši 100 000,- Kč 

Mika Svoboda architekti s.r.o. zastoupena: Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda 
Autoři: Ing. arch. et Ing. Petr Svoboda, Ing.arch. Jiří Mika, Ing.arch. Marketa 
Káňová 
Spolupráce: Bc Vojtěch Němčík 

 
Návrh č. 2: první odměna ve výši 50 000,- Kč 

Ing. Tomáš Pilař 
Autor: Tomáš Pilař, Bc. Berenika Pilařová, Bc. Alexandra Ronovská, Bc. 
Veronika Drahoňovská, Bc. Aneta Čermáková 

 
Návrh č. 3: druhá odměna ve výši 40.000 Kč 

Autor: Ing. arch. Petra Soukalová, Ing.arch. Katerini Duničková, Ing. et 
Ing.arch Monika Šafářová, Msc. Vladimír Novák 

 
Návrh č. 4: Ateliér per partes s.r.o. zastoupena: Ing. Daniel Matějka Ph.D.,  

Autor: Ing. Daniel Matějka Ph.D., Veronika Rajsiglová, Gabriela Mynářová 
 
Návrh č. 5: Autor: Ing. arch. Jiří Markevič, Ing.arch. Vendula Markevičová 

Spolupráce: Bc Věra Kollarcziková 
 
Návrh č. 6: Autor: Ing.arch. Martin Materna, Ing.arch. Vendula Bažová 

Spolupráce: MgA. Natálie Balková, Kateřina Machů, Ing. Zdeněk Strnadel 
(krajinářské řešení) 
 

Návrh č. 7: JAKOBY.io s.r.o. zastoupena: Marek Nosek a Antónia Pohanková 
Autor: Marek Nosek a Antónia Pohanková + tým JAKOBY.io 

 
Návrh č. 9: Autor: Ing.Tomáš Hanus, Ing.arch. Eliška Nováková 
 
 
 



Poté byla provedena formulace komentářů poroty k jednotlivým soutěžním návrhům, který 
zapisovala Mgr. et Mgr. Magdaléna Mrázková. 
Příloha č. 8 – Hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů 
 
 
Následovala neformální diskuse nad výsledky soutěže, proběhlo zhodnocení průběhu celé 
soutěže a poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu soutěže. 
 
V 16:28 hod. bylo zasedání poroty ukončeno.  
 
V průběhu dalších dní, kdy byl porotě předložen pracovní návrh hodnocení jednotlivých 
soutěžních návrhů k připomínkování, se porota rozhodla, že rozdělí nevyčerpané finanční 
prostředky celkem 70 000 Kč z důvodu neudělení druhé ceny, mezi pět zbývajících 
neoceněných účastníků soutěže, kdy každý z nich obdrží částku 14 000,- Kč za náklady 
spojené za účast soutěži. Toto rozhodnutí bylo porotou odsouhlaseno hlasováním per rollam. 
 
 
6. Shrnutí průběhu hodnocení soutěže 
Do soutěže bylo podáno celkem 9 návrhů. Oceněny byly 2 návrhy, další dva návrhy obdržely 
odměnu. V soutěži nebylo uděleno druhé místo vzhledem výrazně převyšující kvalitě návrhu 
oceněného prvním místem. 
 
Návrh č. 1 - první cena ve výši 200 000,- Kč: 
Komplexní propracovaný přístup, kvalitativně po stránce obsahové i formální výrazně 
převýšil ostatní návrhy, tři veřejné prostory s různým charakterem, podrobně řešená 
modrozelená infastruktura. 
 
Návrh č. 8 - třetí cena ve výši 100 000,- Kč 
Minimalistické, úsporné a estetický čisté řešení s velmi dobře vyřešeným prostorem 
kostelního náměstí, některých částech nedotažené a formální, poddimenzované parkování. 
 
Soutěžní návrhy umožnily detailní diskusi poroty o různých způsobech řešení daného území 
a poskytly dostatek informací pro jejich posouzení. Je možno konstatovat, že soutěž splnila 
své poslání a zásadním způsobem napomohla k upřesnění potřeb a možností, které budou 
podkladem pro zadání dalších projektových fází záměru. 
Z výsledku je zřejmé, že porota ocenila komplexně a podrobně zpracovaný návrh vyznačující 
se respektem ke stávajícím hodnotám, funkčnímu využití a provozním vztahům v území, 
umožňující etapizaci a u něhož je velká pravděpodobnost následné realizace. 
Porota konstatuje, že účel a poslání soutěže byl naplněn a doporučuje vyhlašovateli 
pokračovat v přípravě a realizaci projektu a vyzvat dle bodu 3.2.2. a) Soutěžních podmínek 
autora návrhu oceněného prvním místem do jednacího řízení bez uveřejnění s cílem 
dojednat s ním uzavření smlouvy o dílo na další projektové fáze dle bodu 3.3 Soutěžních 
podmínek. V případě, že by nedošlo k dohodě, doporučuje porota vyzvat do jednacího řízení 
bez uveřejnění autora návrhu oceněného třetím místem. 
Porota dále doporučuje vyhlašovateli, aby ve stupni dopracování návrhu veřejného 
prostranství do podoby územní studie vybraný zpracovatel znovu podrobně prověřil náklady 
realizace stavby a tomu upravil i cenu za zpracování dalších stupňů projektové dokumentace 
tak aby, odpovídala skutečně navrženému řešení a aktuálním cenám na trhu. U návrhu č. 1 
porota v dalších etapách projektu doporučuje zvážit a prověřit stupňovité řešení prostoru 
před kostelem, které vytváří bariéru pro plynulý a bezpečný pohyb a zabývat se formálním 
řešením vzorů v dlažbě. K návrhu č. 1 porota rovněž doporučuje provést komplexní 
dendrologický průzkum a na základě jeho výsledků vypracovat dynamický plán krajinářské 
kompozice na dobu 10-20 let vhodně reagující na její předpokládané prostorové proměny a 
dále ve spolupráci se specialisty promyslet a dopracovat systém využití srážkové vody pro 
vegetační úpravy tak, aby pokryl její zásadní potřeby a současně byl dlouhodobě udržitelný.  
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