črsxÁ KOMORA ARcHITrxrů
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA,
primátorka hl. m. Prahy

odbor kanceláře primátora
Mariánské náměstí 2
11000 Praha 1

V Praze 29. června 2015
č. j.: sos,zo15/7H/Ip
Vážená paní primátorko,
obracím se na Vás v souvislosti s plánovanou výstavbou metra D. V návaznosti na nedávné otevření
stanic metra A, jejichž podoba i provozní řešení jsou terčem kritiky jak odborné, tak laické veřejnosti,
si dovoluji znovu upozornit na využitíarchitektonických soutěží,které jsou k přípravě a realizaci

investic takovéhoto rozsahu

a

významu přímo ideální. Kromě nesporných kvalitativních a

ekonomiclcých výhod soutěž zadavateli přinese i možnost celý proces výstavby komunikovat
s veřejností, čímžse kromě transparentnosti docílíi žádoucíinformovanosti obyvatel hlavního města,

Architektonickou soutěž, nebo téžsoutěž o návrh dle zákona o veřejných zakázkách, je podle
zkušeností Českó komory architektŮ a obdobných organizací v zahraničívhodné vypisovat v případě,
že ie aŮtežité předem posuzovat řešení stavby nebo území,Na rozdíl od jiných typŮ zadávání veřejné
zakázky soutěž umožníporovnávat více návrhŮ řešenía vybírat z nich na základě architektonické
kvality, a provozních i ekonomichich charakteristik, zjednodušeně dle poměru ceny a komplexní
kvality návrhu.

Pro investora takto významných veřejných staveb, jakou jsou stanice metra, totiž není zárukou
zíškánídobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče
o zakázku, jeho životopis či finančníobrat, jak tomu bývá u jiných typŮ zadání. Při vypsání soutěže
si investor s pomocí odborné poroty vybere nejvhodnější variantu a s ní i schopný autorský tým.
Architektonické soutěže na stanice metra jsou v Evropě i ve světě zavedeným zpŮsobem výběru
projektanta, za všechny jmenujme Riyadh v Saudské Arábii či nedávno proběhlé soutěže v Hamburku
či Moskvě.
Úkolem Českékomory architektŮ Je pečovat o stavební kulturu a spolupŮsobit při ochraně veřejných

zájmŮ v oblasti výstavby, architektury a územníhoplánování, jak stanovuje výslovně
v § 23 odst, 1 písm. a) a b) zákon č. 360/t992 Sb., o výkpnu povolání autorizovaných architektŮ

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrŮ a technikŮ činnýcn ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisŮ. V rámci tohoto úkolu ČXR poskytuje vyhlašovatelŮm pomoc a podporu v prŮběhu celého
procesu přípravy soutěže a to v podobě bezplatných konzultací zajišťovaných pracovní skupinou
Soutěže představensfua CKA,
S pozdravem
Ing. arch. Ivan Plicka
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Na vědomí:

r
.

PhDr. Matěj §tropnický, náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a
územniho plánu
petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. prahy pro oblast dopravy a evropských fondů
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