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Fontána Vysočany – Dětské brouzdaliště a plastika; Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném
prostoru Prahy 9, v rámci programu Umění pro město, Protokol o práci poroty

1. Ustavující schůze poroty
Ustavující schůze proběhla ve dnech 8. 4. a 7. 5.
2021
Byla zvolena předsedkyně poroty: Edith Jeřábková
Byl zvolen místopředseda poroty: Adam Vážanský
Porota odsouhlasila znění Soutěžních podmínek a
Soutěžního zadání včetně všech příloh ve znění
navržených změn. Svůj souhlas vyjádřila formou
hlasování per rollam vyhlášeného dne 17. 6. 2021.
Zápisy z ustavujících schůzí jsou přílohou tohoto
protokolu. Schůze proběhly online, prezenční listiny
jsou nahrazeny zápisem ze schůzí.

2. Vyhlášení soutěže
Soutěžní podmínky byly schváleny Radou městské
části Prahy 9 dne 24. 6. 2021 pod č. RMČ 340/21.

Nabídky byly otevřeny 22. 11. Záznam o otevření
nabídek na profilu zadavatele je přílohou tohoto
protokolu.
Zadavatel obdržel jeden soutěžní návrh přes
podatelnu Městské části. V Souladu se Soutěžními
podmínkami se k tomuto podání nepřihlíží.

5. Přezkoušení soutěžních návrhů
V soutěžní lhůtě bylo elektronicky doručeno 29
návrhů. Návrhy byly doručeny kompletní a řádným
způsobem. Žádný z návrhů neporušil závazné
požadavky soutěžních podmínek. Všech 29 návrhů
bylo přezkušovatelem doporučeno k hodnocení
porotou.
Číslování návrhů pro porotu bylo změněno.
Přečíslování je následující:

č. dle profilu zadavatele

č. po přečíslování

Česká komora architektů vydala k podmínkám
potvrzení regulérnosti dne 1. 7. 2021 č. j. 5362021/DM/Ze.
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Soutěž byla zahájena oznámením ve Věstníku
veřejných zakázek, a to dnem 4. 10. 2021.
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Dodatečné informace byly zveřejněny na profilu
zadavatele a zaslány konkrétním žadatelům
elektronicky.
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Vysvětlení soutěžní dokumentace – Dodatečné
informace jsou přílohou tohoto protokolu.
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Soutěžní podmínky včetně všech příloh byly
zveřejněny na Profilu zadavatele.
Soutěžní podmínky a soutěžní zadání jsou přílohou
tohoto protokolu.

3. Vysvětlení soutěžní dokumentace
V rámci soutěžní lhůty zodpovídal zadavatel
v souladu se soutěžními podmínkami žádosti o
vysvětlení soutěžní dokumentace a vydával
dodatečné informace.

4. Převzetí soutěžních návrhů a otevření
nabídek
Soutěžní nabídky doručené přes profil zadavatele
byly otevřeny osobami pověřenými otevíráním
nabídek.
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Fontána Vysočany – Dětské brouzdaliště a plastika; Umělecká instalace a revitalizace vodního prvku ve veřejném
prostoru Prahy 9, v rámci programu Umění pro město, Protokol o práci poroty
Protokol se dále odvolává na čísla návrhu po
přečíslování.
Návrh č. 9 neměl kompletní Identifikační dokument
a Prohlášení účastníka. Zadavatel jej v souladu se
soutěžními podmínkami vyzval k doplnění. Účastník
dokumenty doplnil přes profil zadavatele.
Zpráva o přezkoušení je přílohou protokolu.

6. Seznam všech posuzovaných návrhů a
účastníků
Porota hodnotila všech 29 soutěžních návrhů.
Jména jsou uvedena dle přílohy soutěžního návrhu
Identifikační dokument. Čísla návrhů jsou po
přečíslování.
č.
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Jména účastníků
Vojtěch Rada
Ing. arch. MgA. Jan Horký, ATELIER HORKÝ s.r.o
Petr Švolba
Ing. arch. Tereza Horáčková; MgA. Petra
Pešková
Martin Odehnal
MgA. Zuzana Kantová
MgA. Adam Velíšek, 04573927
MgA. Ladislav Ducháček
Ing. arch. Ondřej Buš, Ing. Eliška Olšanská
Ing. arch. et Bc.A. Tomáš Blažek
MgA. Alžběta Kumstátová
Jiří Černický
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica
Ing. arch. Tomáš Vích / AAVÍCH
Ing. arch. David Balajka
Ing. arch. MgA. Vojtěch Beran
Pavel Cupák / ART DUCKART s.r.o.
Atelier HRA s.r.o.
MgA. Dominik Adamec; Bc. Marek Kratochvíl
Ing. arch. Petr Tuček
Ak. soch. František Svátek
Čestmír Suška
Origon spol. s r.o.
Jan Haubelt
Ing. arch. Anna Pavelková
Ing. arch. Lukáš Landa, Landa - Rühmkorf
Ing. Radek Prokeš, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Adam Wlazel
Mgr. et MgA. Oldřich Morys; Ing. arch. Adam
Zet
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a reflektování doporučení poroty a zadavatele.
Podkladem pro hodnocení dle kritérií byl obsah
soutěžních návrhů.
Porota návrhy hodnotila v souladu se stanovenými
soutěžními podmínkami na základě znalostí a
zkušeností jejích členů. Takové hodnocení je tedy
profesionálním, leč subjektivním názorem poroty.
Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži o
návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí v
ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.
Zápis z hodnotícího zasedání obsahující průběh
posouzení, záznam hlasování a rozhodnutí poroty je
přílohou protokolu.

8. Rozhodnutí o udělení cen a odměn.
Porota rozhodla o udělení cen a odměn ve výších
dle Soutěžních podmínek.
Rozdělení cen a odměn:
1. cenu získal návrh č. 19.
Návrh č. 19 byl v porovnání s konkurenčními návrhy
hodnocen jako nejlépe naplňující hodnotící kritéria
a nejlépe reflektuje doporučení zadavatele a poroty
stanovené v soutěžní dokumentaci.
2. cenu získal návrh č. 15
Návrh č. 15 byl v porovnání s konkurenčními návrhy
hodnocen jako druhý nejlépe naplňující hodnotící
kritéria a jako druhý v pořadí nejlépe reflektuje
doporučení zadavatele a poroty stanovené
v soutěžní dokumentaci.
3. cenu získal návrh č. 9
Návrh č. 9 byl v porovnání s konkurenčními návrhy
hodnocen jako třetí nejlépe naplňující hodnotící
kritéria a jako třetí v pořadí nejlépe reflektuje
doporučení zadavatele a poroty stanovené
v soutěžní dokumentaci.
Mimořádnou odměnu získal návrh č. 1
Návrh č. 1 po porovnání s konkurenčními návrhy
neobdržel žádnou cenu, ale oslovil porotu svými
dílčími kvalitami.

9. Posouzení všech návrhů
Posouzení všech návrhů je přílohou protokolu.

7. Hodnotící zasedání a rozhodnutí
poroty
Zasedání proběhlo 2. 12. 2021
Porota hodnotila soutěžní návrhy vzájemným
porovnáním a diskuzí o naplnění kritérií hodnocení
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Porota odsouhlasila znění Protokolu o práci poroty
včetně všech příloh. Svůj souhlas vyjádřila formou
hlasování per rollam vyhlášeného dne 20. 12. 2021.

