Architektonicko – konstrukční soutěž

TROJSKÝ MOST

Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy
odbor městského investora

vyhlašuje
podle §72 až §75 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb,. o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, v platném znění
podle Soutěžního řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků ze dne
1. dubna 2003 a ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
a Českou komorou architektů
v souladu s ustanoveními zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními
vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona a
vyhlášky č.26/199 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze
v platném znění

veřejnou soutěž o návrh
formou dvoukolové
ARCHITEKTONICKO – KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽE
s návrhem koncepce konstrukčního řešení na nový
sdružený městský most přes Vltavu, který bude spojovat
Holešovice a Tróju v poloze ulic Partyzánská – Povltavská

V Praze dne 13. března 2006
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ZADAVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

1.1 Zadavatel soutěže

Hlavní město Praha
zastoupené odborem městského investora Magistrátu hlavního města Prahy,
ředitel odboru: Ing. Jiří Toman
Vyšehradská 51, Praha 2
tel/fax + 420 224 923 811 / 236 007 027
E-mail

omi@mag.mepnet.cz

IČ:

00064581

DIČ:

CZ 00064581

Zmocněný zástupce zadavatele: Jiří Zeman, tel: 236 004 528
1.2 Zpracovatel soutěžních podmínek

Deltaplan s.r.o.
Jankovcova 53, Praha 7
Tel.: + 420 234 602 713, Fax: + 420 234 602 714
DIČ: CZ 15 88 98 66
1.3 Sekretář soutěže

Lukáš Dařbuján
Deltaplan s.r.o.
Jankovcova 53, Praha 7
Tel.: + 420 234 602 713, Fax: + 420 234 602 714,
E-mail: deltaplan@deltaplan.cz
DIČ: CZ 15 88 98 66
1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů

Ing. Pavel Štěpán
Deltaplan s.r.o.
Jankovcova 53, Praha 7
Tel.: + 420 234 602 713, Fax: + 420 234 602 714,
E-mail: deltaplan@deltaplan.cz
DIČ: CZ 15 88 98 66
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PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

2.1 Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh nejvhodnějšího architektonického ztvárnění a
konstrukčního řešení nového sdruženého silničního a tramvajového mostu přes Vltavu a
jeho začlenění do krajinného rázu v souvislosti s volbou koncepce konstrukce mostu.
Most přes Vltavu je jako stavební objekt SO 9031.01 Trojský most součástí stavby
č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, souboru staveb Městského okruhu ( dále jen MO )
v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka.
Soutěžní návrh musí respektovat navržené a projednané skutečnosti obsažené
v dokumentaci pro územní řízení ( dále jen DUR ) z 09.2001, vydaného územního
rozhodnutí ze dne 8.7.2002 s právní mocí ze dne 6.6.2003. Soutěžní návrh musí
respektovat i okrajové podmínky mostu ( viz. soutěžní podmínky, kapitola 6).
2.2 Účel soutěže

Vzhledem k tomu, že nový most přes Vltavu výrazně ovlivní vzhled trojské kotliny a
na základě doporučení z procesu projednání dokumentace DÚR, rozhodl se investor
upřesnit architektonicko – konstrukční řešení Trojského mostu formou soutěže, která
umožní vybrat z více návrhů optimální řešení vyhovující jak technickým parametrům, tak
architektonickým požadavkům na toto inženýrské dílo.
Dalším cílem soutěže je výběr kvalifikovaného projektanta (dle článku 5), který bude
mít možnost pracovat na dalších stupních projektové přípravy Trojského mostu dokončení dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP), DZS, DPS, AD a zajistí
tak zhotovení potřebné projektové dokumentace. Zadavatel ve smyslu bodu 13.9 vyzve
autory oceněných návrhů 2. kola soutěže, jakožto vítěze soutěže, k jednacímu řízení
bez uveřejnění dle § 27.odst. 5 zákona č.40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

3

DRUH SOUTĚŽE

3.1 Podle záměru řešení

Podle záměru řešení se jedná v prvním kole o ideovou soutěž koncepčního
architektonického, technického a provozního řešení. V druhém kole o projektovou
soutěž na vyhledání optimálního architektonického, provozního a technického řešení
stavby. Soutěž, která má ve dvou kolech soutěže postupně vyjasnit základní aspekty
koncepčního přístupu k danému architektonickému úkolu a navrhnout objemové,
architektonické a dispozičně provozní řešení stavby a její umístění na určeném
pozemku.
3.2 Podle předmětu řešení

Soutěž se vyhlašuje jako architektonicko – konstrukční.
3.3 Podle počtu vyhlášených kol

1) Podle počtu vyhlášených kol se jedná o soutěž dvoukolovou v prvním kole ideovou
ve druhém projektovou.
2) Obsahem prvního kola soutěže bude architektonický, technický a prostorově
provozní koncept předmětu soutěže podle bodu 2.1. Ten bude pro novou stavbu
mostu doplněn průkazem splněného zadání v hlavních objemových ukazatelích
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3) Obsahem druhého kola soutěže bude dopracování soutěžních návrhů, které
rozhodnutím soutěžní poroty postoupí do druhého kola soutěže, do podrobnějšího
architektonického a technického řešení na úrovni dokumentace pro stavební
povolení.
3.4 Podle okruhu účastníků

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná a anonymní.

4

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

4.1 Den vyhlášení soutěže

Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek a soutěžních
podkladů možným účastníkům soutěže. Dnem vyhlášení soutěže se rozumí den
zveřejnění podmínek veřejné soutěže o návrh na Centrální adrese a datum uvedené
v bodu 14.1 těchto soutěžních podmínek. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta
prvního kola soutěže.
4.2 Forma vyhlášení soutěže

Soutěž se vyhlašuje uveřejněním na Centrální adrese - www.centralni-adresa.cz,
ve dvou informačních médiích s celostátní působností (Hospodářské noviny, Obchodní
věstník následně na internetových stránkách České komory architektů - www.cka.cc,
České komory autorizovaných inženýrů a techniků - http://www.ckait.cz a na
internetových stránkách hlavního města Prahy - http://www.praha-mesto.cz.
4.3 Poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů

Počínaje dnem vyhlášení soutěže podle bodu 14.1 v pracovní dny pondělí až pátek
od 9:00 hod do 15:00 hod poskytuje sekretář soutěže podle bodu 1.3 zájemcům o účast
v soutěži soutěžní podmínky a soutěžní podklady podle bodu 6.
Podklady budou poskytovány za úhradu podle bodu 13.5 těchto soutěžních
podmínek proti hotovému zaplacení, nebo poštou na dobírku včetně poštovného na
základě písemného požadavku, uplatněného u sekretáře soutěže nejpozději do konce
stanovené lhůty pro poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladů. Po
uplynutí stanovené lhůty nebudou soutěžní podmínky a soutěžní podklady již dále
poskytovány.
4.4 Způsob oznámení výsledků 1. kola a výzva účastníkům 2. kola soutěže

Po ukončení 1. kola soutěže rozešle sekretář poroty všem účastníkům sdělení o
jeho průběhu a vyhodnocení. Současně notář písemně vyzve účastníky jejichž návrhy
postupují do 2. kola soutěže, k jejich dopracování a odevzdání v soutěžní lhůtě pro
2. kolo. Výzva 2. kola soutěže může obsahovat doplňující informace podle článků 7.3 a
10.3.

5

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

5.1 Podmínky účasti v soutěži

Účastníky soutěže mohou být autorizovaní architekti a inženýři, kteří splňují tyto
další podmínky:
1) zúčastní se soutěže jako fyzické nebo právnické osoby nebo jejich sdružení;
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2) jsou občany České republiky nebo některého z členských nebo kandidátských států
Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
a mají své sídlo v České republice nebo v některém z členských nebo kandidátských
států Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské
konfederace;
3) účastníci 2. kola soutěže se musí prokázat, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání architektů a o výkonu povolání inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve
znění pozdějších předpisů, že autorem návrhu nebo členem autorského kolektivu je
osoba s autorizací „autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce“,
popřípadě mají odpovídající osvědčení k výkonu povolání architekta nebo stavebního
inženýra podle práva příslušného členského státu Evropské unie, resp. Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace, jehož jsou občany nebo v němž
mají své sídlo.
5.2 Osoby vyloučené ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které:
- se bezprostředně zúčastnily na přípravě soutěže,
- jsou členy poroty, odbornými experty přizvanými soutěžní porotou, nebo pomocnými
orgány soutěžní poroty.
- jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními
nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob, tato podmínka se vztahuje i na
členy zastupitelských a správních orgánů,
Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit soutěže ani návrhy
podanými mimo soutěž.
5.3 Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

Každý účastník 1. kola soutěže musí doložit čestným prohlášením zadavateli
soutěže své kvalifikační a profesionální předpoklady. Tento doklad bude doložen
v obálce „Autor“ dle článku 9.1
Každý účastník 2. kola soutěže musí doložit zadavateli soutěže své kvalifikační a
profesionální předpoklady originály listin nebo jejich úředně ověřenými kopiemi. Tyto
doklady budou doloženy v obálce „Autor“ dle článku 9.1 a budou obsahovat:
1) vlastní kvalifikaci (originály nebo úředně ověřené kopie), a to za podmínek
stanovených zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů; zahraniční účastník odpovídajícím osvědčením k výkonu
povolání architekta nebo inženýra podle práva příslušného členského nebo
kandidátského státu Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a
švýcarské konfederace, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo;
2) zahraniční účastník soutěže odpovídající úřední listinu, dokládající občanství a sídlo
účastníka soutěže;
Účastníci soutěže, jejichž originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie nebudou
vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, přiloží k jednotlivým listinám ještě jejich
úředně ověřené překlady do českého jazyka.
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5.4 Důsledky nesplnění podmínek pro účast v soutěži

Zjistí-li porota po otevření obálky „Autor“ podle bodu 9.1, že některý z účastníků soutěže
nesplnil některou z podmínek, uvedených v bodě 5.1 resp.5.3, vyloučí tohoto účastníka
a jím podaný návrh ze soutěže.

6

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A PODKLADY

6.1 Základní popis, závazné a směrné podmínky (textová část)

6.1.1 Základní popis stavby, stavebního objektu, lokality
Soubor staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka je severní
segment MO připravovaný k realizaci v návrhovém horizontu schváleného Územního
plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy. Tato část MO sestává ze tří staveb. Součástí
stavby ev. č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka je Trojský most, nový sdružený městský
most spojující Holešovice s Trójou v poloze ulic Partyzánská – Povltavská.
V únoru roku 2000 byl zpracován návrh dokumentace pro územní řízení, tato
dokumentace byla projednána s veřejnoprávními orgány a dotčenými institucemi a
subjekty a v září roku 2001 byl zpracován její čistopis. Dne 8.7.2002 bylo vydáno
rozhodnutí o umístění souboru staveb městského okruhu, které nabylo právní moci
dne 6.6.2003. Technické a územní podmínky uvedené v pravomocném územním
rozhodnutí, zejména body č.42 a 80, jsou závazné pro architektonicko – konstrukční
soutěž.
Počet mezilehlých podpor není předepsán.
Poloha a funkce Trojského mostu vychází ze schváleného ÚPn hl.m.Prahy. Jedná
se o sdružený městský most pro automobilovou, tramvajovou, pěší a cyklistickou
dopravu. Na trojské straně navazuje nový Trojský most v křižovatce Trója na trasu MO
a dále na ulici Povltavská, na holešovické straně polohově navazuje most stávajícím
podjezdem pod železniční tratí na ulici Partyzánská.
Po výstavbě Trojského mostu a převedení tramvajové trati na tento nový most
bude zrušen stávající provizorní tramvajový most.
Z hlediska dopravních požadavků, které jsou koncepčně kladeny na městský
okruh představuje Trojský most významnou část stavby ev.č. 0079 Špejchar – Pelc
Tyrolka.
6.1.2 Závazné podmínky soutěže (jejich nedodržení je důvodem vyloučení ze soutěže):
Při návrhu je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami platnými v ČR.
Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným číselným
označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným číselným označením.
Situační řešení, poloha mostu je vázána:
na holešovickém nábřeží: opěrou O1, polohou stávajícího podjezdu pod
železniční tratí a novým podchodem pro pěší a cyklistickou dopravu, požadavkem
maximálně využít stávající podjezd a minimalizovat zásahy do drážních objektů,
na trojském nábřeží: opěrou (v podkladech označenou O5), polohou trasy
metra IVC, požadavkem minimalizovat zásahy do trojského nábřeží, preferovat
dopravní napojení trasa MO Trojský most.
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Podélný profil mostu je vázán:
na holešovické straně: danou a neměnnou opěrou O1, stávajícím podjezdem
pod železniční tratí,
plavební dráhou u levého břehu řeky, 15m od levé opěry je šířka plavební
dráhy minimálně 50m, výška v plavební dráze 7m měřena od maximální plavební
hladiny 180,60m.n.m (Bpv), hloubka v plavební dráze je 3,3m měřena od minimální
plavební hladiny 180,10m.n.m (Bpv),
- na trojském nábřeží: danou a neměnnou opěrou O5, polohou horní úrovně
stropní konstrukce hloubených tunelů trasy městského okruhu v křížení MO
s komunikací mezi mostem a ulicí Povltavská.
- spodní líc konstrukce mostu (mostovky) je vázán hladinou 188,45 m.n.m (Bpv).
Příčné uspořádání mostu:
2x2 jízdní pruhy, tramvajová trať umístěná v podélné ose mostu ve vazbě na
stávající podjezd pod železniční tratí a pokračování do ulice Povltavská, oboustranné
chodníky pro pěší a cyklistickou dopravu s napojením na nový podchod pod železniční
tratí.
6.1.3 Směrné podmínky soutěže
Základní údaje podle bodu 42 platného ÚR (a ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220)
Charakteristika mostu:
•
•
•
•

Most pozemní komunikace přes řeku,
jednopodlažní, nepohyblivý, trvalý,
prostorově zakřivený,
normovaná zatížitelnost (dle ČSN 736203) – zatížení
třídy A a zatížení zvláštní soupravou, dále je nezbytné
zahrnout plné zatížení od tramvajové dopravy a dle
článku 63a, b, c.se uvažuje zatížení v obou dopravních
směrech

Délka mostu:

cca 264 m

Šikmost mostu:

kolmý

Volná šířka mostu mezi obrubníky: 7,50+3,75+3,75+7,50 m
Šířka chodníků na mostě:

2x3,00 m

Charakter překážky a převáděné komunikace:
Vltava je v místě přemostění široká

cca 175 m.

Hladiny Vltavy (Bpv) (informativně):
Hladina Vltavy v říčním kilometru 46,3 je podle nově vyhlášeného “Záplavového území
vodního toku Vltavy v říčním kilometru 39,5 – 70,0 a vodního toku Berounky v říčním
kilometru 0,0 – 9,8“, při průtoku Malá Chuchle (Hydroinform, srpen 2003) následující:
současná hladina
hladina dle platné DÚR
Průtok m3
Provozní hladina

180,20

1621 m3

182,28

2513 m

3

183,97

Q100

3726 m

3

185,62

185,90

Q2002

5300 m3

187,69

187,45

Q5
Q20
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Požaduje se prokázat hydrotechnickým výpočtem, že vložením podpor se
nezvedne hladina řeky oproti současné hladině při Q2002 o více než 5 cm. (Posouzení
průtoků v dokumentaci k územnímu řízení bylo provedeno v souladu s podmínkami
pravomocného územního rozhodnutí na dvě pobřežní opěry, dva nábřežní pilíře a
jednu podporu v řece na stav povodně ze srpna 2002.)
Ochrana nábřeží a tunelové trasy MO na hladinu 187,75 m.n.m (Bpv):
na holešovickém nábřeží ochrana stávajícího podjezdu a nového podchodu
pod železniční tratí násypy a konstrukcemi, které navazují na pobřežní opěru nového
mostu, těleso ČD a tubus metra trasy C,
na trojské straně zachování stávající protipovodňové hráze s vazbou na
výškové řešení křižovatky Trója a vazbou pobřežní opěry nového mostu na
protipovodňová opatření na protipovodňové hrázi.
Převáděná městská komunikace MS 20/50 je směrově od km 0.24284
v levostranném oblouku R=350 m. Od km 0,32625 do km 0,57136 je v přímé.
Navazující pravý oblouk má R=500 m.
Výškově niveleta stoupá 6,80 % až do km 0,32708. (Dále pokračuje vrcholovým
obloukem R=700 m až do km 0,38167. Až do km 0,58703 komunikace klesá 1,00 %.)
Dále navazuje vrcholový oblouk R=5000 končící v km 0,63709, pokračuje klesání ve
sklonu 2,00%, ve staničení km 0,69394 navazuje údolnicový oblouk R=5000. Úprava
Partyzánské končí klesáním o sklonu 0,40%.
Příčný sklon je do km 0,325 jednostranný 2,5 % vpravo. Potom se až do km 0,360
na levé polovině překlápí do oboustranného sklonu 2,5 %. Od km 0,540 se levá
polovina opět překlápí tak, aby v km 0,575 byl sklon jednostranný 2,5 %.
V km 0,570362 odbočuje doprava rampa Trója 2 (MS 9/35) obloukem R=15 m.
Poloha pilířů na trojském nábřeží je limitována
inženýrských sítí.

průběhem podzemních

Zachování průchodu a minimálního průjezdu na obou nábřežích včetně vazeb na
pěší a cyklistické stezky.
Na levém břehu prochází pod mostem stávající zpevněná místní komunikace. Na
pravém břehu bude komunikace zřízena.
Územní podmínky
Staveniště mostu se nachází v zátopové oblasti Vltavy, která je vymezena na
levém břehu násypem trati ČD a na pravém břehu protipovodňovou hrází.
Reliéf obou břehů je plochý. Oba břehy jsou zarostlé stromy. Hloubka řeky je 4 až
5 m.
Trať ČD je na násypu cca 7,0 m vysokém. Směrem k Vltavě je násyp vysvahován.
Geotechnické podmínky
Území se nachází v inundačním území Vltavy. Podle archivních sond jsou na obou
březích pod různě silnými vrstvami navážek holocenní náplavy, tvořené písčitými
hlínami (F3) s bahnitými polohami (F5). Pod touto vrstvou, které končí na úrovni 177,5
- 178,5 m n.m. (Bpv) jsou fluviální sedimenty tvořené písčitými štěrky (G3) až hlinitými
písky se štěrky (S3). Mocnost těchto sedimentů je proměnná od 3 do 7 m. Skalní
podloží tvoří dobrotivské břidlice. Horní rozložená vrstva ( F5) tloušťky do 1 m
přechází ve zvětralé (R5) až navětralé (R4) břidlice. V korytě řeky jsou holocenní
náplavy denudovány. Dno řeky tvoří fluviální písčité štěrky až hlinité písky s bází na
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úrovni 170,0 m n.m. (Bpv). Skalní podloží dobrotivských břidlic je v horní části
v tloušťce do 1 m rozložené. Přechod mezi zvětralými (R5) a navětralými (R4)
břidlicemi je proměnný. U levého břehu byly navětralé břidlice zastiženy na kótě 168,0
m n.m. (Bpv), zatím co u pravého břehu jsou o tři metry hlouběji. Z archivních
materiálu vyplývá anomálie u pravého břehu.
Hladina podzemní vody koresponduje s hladinou Vltavy.
6.2 Soutěžní podklady

(1x tištěná kopie, 1x CD s digitálními podklady ve formátech Dwg, Dxf, Pdf, Jpg)
obsahují následující části:
• SP02 Snímek pozemkové mapy

s vyznačením
předmětných
pozemků
+ výpis
z katastru
nemovitostí

• SP03 Územní plán

1:4000

• SP04 Územní plán – dopravní řešení

1:4000

• SP05 Situace širších vztahů

1:4000

• SP06 Mapa situace

Situace včetně inženýrských sítí
a pozemních komunikací
1:1000

• SP07 Situační řešení mostu

1:1000

• SP08 Bezprostřední vazby mostu

vymezení řešeného rozsahu
s vazbami na ulici Partyzánská,
Povltavská,
výškové
limity,
vymezení řešeného rozsahu

• SP09 Umístění jednotlivých druhů dopravy

včetně jízdních pruhů

• SP10 Vyznačení panoramatických pohledů

Vyznačení
panoramatických
v situaci

• SP11 Rozvinuté panoramatické pohledy

pro zakreslení návrhu

• SP12 Vyznačení fotostanovišť v situaci

rozvinutých
pohledů
1:4000

1:4000

• SP13 Fotodokumentace území
• SP14 Podélný profil mostu, převýšený
• SP15 Podélný profil mostu, nepřevýšený

1:400

• SP16 Charakteristické příčné uspořádání

1:100

• SP17 Vyznačení stanovišť 3D modelu

vyznačení
v situaci,
včetně
určení 4 závazných stanovišť pro
zakreslení návrhu do 3D modelu
1:4000

• SP18 3D model pro zakreslení návrhu
• SP19 Podélný geotechnický řez

1:2000/200

• SP20 Hydrogeologický průzkum území
• SP21 Dendrologický průzkum území
• SP22 Geodetické zaměření
11
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• SP23 Zásady urbanismu
• SP24 Platné územní rozhodnutí
• SP25 Fotografie pro zákres

7

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH
OBSAH

7.1 Grafická část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže

Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je grafická část, která
musí obsahovat:
1)

základní urbanistický výkres, obsahující celkové územní řešení a širší vztahy
v měřítku 1:5000;
2) celkovou situaci řešeného území v měřítku 1:1000 s vyznačením dopravního řešení
a vjezdů;
3) půdorys mostu v měřítku 1:250 s grafickým měřítkem, se schematickým vyjádřením
ploch, velikosti jednotlivých druhů ploch budou uvedeny v m2 na výkresech v těchto
plochách; diferenciaci ploch lze vyjádřit barevným odlišením; tabulky ploch na
výkresech se nepožadují;
4) podélný řez mostem v měřítku 1:250 vysvětlující architektonicko – konstrukční
řešení, dostatečně prokazujících výškové uspořádání, s vyznačením výškových kót
jednotlivých konstrukcí, vztažených k nejnižšímu bodu vozovky;
5) nejméně 2 příčné řezy mostem v měřítku 1:100 vysvětlující architektonicko –
konstrukční řešení, dostatečně prokazující výškové uspořádání, s vyznačením
výškových kót jednotlivých konstrukcí, vztažených k nejnižšímu bodu vozovky
6) boční pohledy v měřítku 1:250
7) Zákresy do určených fotografií, zákresy mostu ze všech určených stanovišť musí
být provedeny digitálně
8) Zákresy do 3D modelu v měřítku 1:250 ze všech určených stanovišť
9) Soutěžícím se nechává na úvahu, zda předloží další nezávaznou dokumentaci,
například průkaz reálné technologie postupu výstavby nebo detaily architektonicko
– konstrukčního řešení, maximálně však v rozsahu 1 ks další grafické přílohy
velikosti A1 . Předložení modelu mostu se nepřipouští.
10) Překročení rozsahu závazných příloh podle čl. 7.1 a příloh podle čl. 7.2,stejně jako
předložení neúplné se nepřipouští. Přílohy přesahující požadovaný rozsah budou
vyřazeny z posuzování.
7.2 Textová část soutěžního návrhu v 1. kole soutěže

Závaznou částí soutěžního návrhu v prvním kole soutěže je textová část, která musí
obsahovat:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým
číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími
pořadovými čísly (textová část – výtisk č. 1, textová část – výtisk č. 2, obálka
„Autor“, obálka „Zpáteční adresa“),;
základní ideu koncepčního řešení projektu;
stručný popis principů konstrukčního řešení objektu;
prokázání statického řešení, ( statická úvaha );
hydrotechnický výpočet prokazující hladinu při průtoku vody při Q2002
stručný popis dopravního řešení;
stručný popis, základní výměry a kvantifikace předpokládaného materiálového
řešení mostu;
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popis a základní výměry ostatních objektů

7.3 Upozornění pro 2. kolo soutěže

Zadavatel si vyhrazuje právo na základě výsledků prvního kola soutěže pro druhé
kolo soutěže doplnit nebo upravit a upřesnit soutěžní podklady a podmínky
a požadovaný obsah návrhu, odevzdávaného ve druhém kole soutěže.
7.4 Grafická část soutěžního návrhu ve 2. kole soutěže

Soutěžní návrh ve 2. kole bude rozpracovávat řešení předložené v 1. kole soutěže.
Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je grafická část, která musí
obsahovat v úrovni rozpracované DSP:
1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Půdorys mostu v měřítku 1:200 se zakreslením modulové konstrukční osnovy a
jejím okótováním a s okótováním základních půdorysných rozměrů s grafickým
měřítkem, se schematickým vyjádřením ploch. Legenda bude na výkresech
uspořádána svisle; jednotlivé funkční plochy budou na výkresech označeny číselně
a slovně souhlasně s legendou. Půdorys bude obsahovat navrženou zeleň.
podélný řez mostem v měřítku 1:200 vysvětlující architektonicko – konstrukční
řešení, dostatečně prokazujících výškové řešení, s vyznačením výškových kót
jednotlivých konstrukcí, vztažených k nejnižšímu bodu vozovky;
nejméně 2 příčné řezy mostem v měřítku 1:100 vysvětlující architektonicko –
konstrukční řešení, dostatečně prokazující výškové řešení, s vyznačením výškových
kót jednotlivých konstrukcí, vztažených k nejnižšímu bodu vozovky
boční pohledy v měřítku 1:200
Zákresy do všech určených fotografií, zákresy mostu musí být provedeny digitálně
do fotografií, které jsou součástí soutěžních podkladů 2. kola;
architektonický detail konstrukce mostu včetně jeho půdorysného a svislého řezu
v měř. 1:50 (popřípadě ještě vybrané prvky architektonického detailu v měř. 1:10,
pokud jsou důležité pro dokumentování detailního architektonického záměru, podle
vůle soutěžících);
čtyři závazné pohledy do 3D modelu;

7.5 Textová část soutěžního návrhu ve 2. kole soutěže

Závaznou částí soutěžního návrhu ve druhém kole soutěže je textová část, která
musí obsahovat v úrovni rozpracované DSP:
1)

seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým
číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část – výtisk č. 1, textová část –
výtisk č. 2, obálka „Autor“, obálka „Zpáteční adresa“), označených názvem části
a navazujícími pořadovými čísly;
2) zásady architektonického řešení daného úkolu v širších souvislostech a jeho
zdůvodnění;
3) popis konstrukčního řešení objektu;
4) prokázání statického řešení, ( statický výpočet na úrovni DSP );
5) popis předpokládaného materiálového řešení mostu;
6) hydrotechnický výpočet prokazující hladinu při průtoku vody při Q2002
7) popis dopravního řešení;
8) popis řešení objektů inženýrských sítí
9) zhodnocení, jak bylo vyhověno požadavkům zadavatele dle čl. 6.1, zejména
napojení jednotlivých komunikací a tratí na již existující, posouzení průtoku velkých
vod;
10) průkaz splnění zadání v hlavních objemových ukazatelích (pro objekt mostu m2 a
hmotnost, základní výměry ostatních objektů)
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11) oceněný výkaz výměr po objektech a předpokládanou celkovou cenu navrhovaného
řešení stavby mostu
12) zalepenou obálku s termíny a s cenovou nabídkou jednotlivých fází zpracování PD
(dokončení DSP až AD).

8

ZÁVAZNÁ ÚPRAVA GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

8.1 Grafická část v 1. kole soutěže

Grafické přílohy budou maximálně v normalizovaných formátech A1 naležato..
Každý výkres bude označen názvem výkresu a pořadovým číslem souhlasně se
seznamem výkresů a dalších částí soutěžního návrhu v textové části. Jiné omezující
podmínky se nestanovují. Grafická část soutěžního návrhu bude v 1. kole soutěže
odevzdána v jednom vyhotovení.
8.2 Textová část v 1. kole soutěže

Formát textové části je stanoven na velikost A4. Požadovaný rozsah textu nemá
přesáhnout kromě tabulky ploch, statické úvahy a obálek počet 5 stran. Strany budou
číslovány. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána sešitá ve svazku
označeném nápisem „Trojský most v Praze – 1. kolo soutěže“ ve dvojím vyhotovení
ve vytištěné formě. Každý výtisk textové části bude očíslován samostatným pořadovým
číslem, navazujícím na grafickou část, souhlasně se seznamem výkresů a dalších částí
soutěžního návrhu v textové části.
8.3 Grafická část ve 2. kole soutěže

Grafické přílohy budou maximálně v normalizovaných formátech A1 naležato.
Každý výkres bude označen názvem výkresu a pořadovým číslem souhlasně se
seznamem výkresů a dalších částí soutěžního návrhu v textové části. Jiné omezující
podmínky se nestanovují. Grafická část soutěžního návrhu bude ve 2. kole soutěže
odevzdána v jednom vyhotovení.
8.4 Textová část ve 2. kole soutěže

Formát textové části je stanoven na velikost A4. Strany budou číslovány. Textová
část soutěžního návrhu bude odevzdána sešitá ve svazku označeném nápisem
„Trojský most v Praze – 2. kolo soutěže“ ve dvojím vyhotovení ve vytištěné formě.
Každý výtisk textové části bude očíslován samostatným pořadovým číslem, navazujícím
na grafickou část, souhlasně se seznamem výkresů a dalších částí soutěžního návrhu
v textové části.
8.5 Elektronická podoba

Grafická i textová část bude v obou kolech předána v elektronické podobě ve formátu
Pdf, na CD, obsah bude odpovídat čl.7. Elektronická verze musí být zabezpečena tak,
aby z ní nemohl být identifikován autor.

9

ZÁVAZNÁ ÚPRAVA DALŠÍCH ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

9.1 Obálka nadepsaná „Autor“

Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat průvodní list se jménem, adresou
a vlastnoručním podpisem autora, popřípadě se jmény, adresami a vlastnoručními
podpisy všech členů autorského kolektivu a jejich dohodnutý procentní podíl na
případně udělené ceně nebo přiznané odměně a s dohodou o jméně vedoucího
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autorského kolektivu. Do této obálky budou vloženy doklady osvědčující splnění
podmínek stanovených v bodě 5.1 resp.5.3, popřípadě též prohlášení podle bodu 17.3,
vlastnoručně podepsané autorem, popřípadě vedoucím autorského kolektivu, popřípadě
všemi členy autorského kolektivu. Pokud na průvodním listě nebude uzavřena dohoda o
jméně vedoucího autorského kolektivu, jsou účastníky soutěže všichni členové
autorského kolektivu a podepsané čestné prohlášení o splnění podmínek podle bodu
5.3 musí být vloženo samostatně za každého člena autorského kolektivu. Obálka bude
zalepena a bude zcela neprůhledná.
9.2 Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“

Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ bude obsahovat jméno, adresu a číslo účtu, na
kterou bude možné zaslat sdělení soutěžní poroty o výsledku 1. kola soutěže, protokol
podle bodu 18, zálohu na poskytnutí soutěžních podkladů a popřípadě také neoceněné
nebo neodměněné návrhy, pokud si je účastník soutěže nevyzvedne osobně po
skončení veřejné výstavy soutěžních návrhů. Obálka bude zalepena a bude zcela
neprůhledná.
9.3 Číslování obálek

Obálky budou očíslovány pořadovými čísly navazujícími na grafickou a textovou část
souhlasně se seznamem výkresů a dalších částí soutěžního návrhu v textové části.

10 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
10.1 Podmínky anonymity soutěžního návrhu

1) Návrhy obou kol budou předloženy anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí
obsahovat podpis, heslo, grafickou značku nebo jiné označení, které by mohly vést
k porušení anonymity.
2) Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek
z území České republiky, nelze již podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, a prováděcí vyhlášky k němu č. 225/2000 Sb. u doporučené zásilky uvést,
že „adresa odesilatele je uvnitř zásilky“. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity
odesilatele, bude u všech soutěžních návrhů, zasílaných poštou z území České
republiky, uvedena tato jednotná adresa odesilatele:
OMI MHMP, Vyšehradská 52, 120 00 Praha 2,
Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou
zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem
k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesilatele název a adresu
profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesilatele evidován,
nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
10.2 Úprava návrhu pro identifikaci v 1. kole soutěže

Všechny výkresy grafické části, oba výtisky textové části a obálky budou
u soutěžních návrhů, podávaných v 1. kole soutěže, opatřeny v pravém dolním rohu
rámečkem 3 x 3 cm, do kterého přezkušovatel soutěžních návrhů a sekretář soutěže
vyznačí identifikační číslo soutěžního návrhu pro 1. kolo soutěže. Identifikační čísla
soutěžních návrhů budou přezkušovatelem soutěžních návrhů a sekretářem soutěže
před otevíráním obalů se soutěžními návrhy losována, aby byla odchylná od pořadových
čísel návrhů, vedených v soupisu převzatých soutěžních návrhů podle bodu 15.4.
15
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Vylosovaná identifikační čísla budou sekretářem soutěže zaznamenána do soupisu,
který zůstane u sekretáře soutěže.
10.3 Úprava návrhu pro identifikaci ve 2. kole soutěže

Všechny výkresy grafické části a oba výtisky textové části budou u soutěžních
návrhů, podávaných ve 2. kole soutěže, opatřeny v pravém dolním rohu rámečkem 3 x 3
cm, do kterého soutěžící uvede identifikační číslo soutěžního návrhu pro 2. kolo
soutěže. Číslo bude totožné s vylosovaným identifikačním číslem soutěžního návrhu pro
1. kolo soutěže. Identifikační číslo soutěžícímu sdělí notář ve výzvě do 2. kola.
Identifikační čísla budou sekretářem soutěže zaznamenána do soupisu, který uložen u
sekretáře soutěže.
10.4 Obal soutěžních návrhu

Všechny součásti soutěžního návrhu budou vloženy do tuhých desek v zalepeném
a neporušeném obalu s nápisem „Trojský most v Praze – 1. kolo soutěže“ resp.
„Trojský most v Praze – 2. kolo soutěže“. Návrhy se podávají anonymně a účastníci
budou dbát všech pokynů soutěžních podmínek pro zachování anonymity.

11 KRITÉRIA HODNOCENÍ
11.1 Kritéria hodnocení v 1. kole soutěže

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v prvním
kole se stanovují následně:
1) Architektonická kvalita návrhu

30%

2) Konstrukční kvalita návrhu

40%

3) Realizovatelnost návrhu

20%

4) Ekonomická přiměřenost řešení
10%
Porota nechá ověřit předpokládanou cenu stavby nezávislým expertem.
11.2 Důvody k vyloučení ze soutěže v 1. kole

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
1) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
2) neodpovídají formálním požadavkům zadání,
3) nedošly v požadovaném termínu,
4) zřetelně ukazují na záměr porušení anonymity.
Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní
předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je
soutěžní porota povinna vyloučit.
11.3 Kritéria hodnocení v 2. kole soutěže

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány v druhém
kole se stanovují následně:
1) Architektonická kvalita návrhu s přihlédnutím k hodnocení soutěžního návrhu v 1.
kole soutěže
30%
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2) Konstrukční kvalita návrhu s přihlédnutím k hodnocení soutěžního návrhu v 1. kole
soutěže
40%
3) Realizovatelnost návrhu

10%

4) Celková cena stavby
20%
Porota nechá ověřit předpokládanou cenu stavby nezávislým expertem.
11.4 Důvody k vyloučení ze soutěže v 2. kole

Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
1) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
2) neodpovídají formálním požadavkům zadání,
3) nedošly v požadovaném termínu,
4) byly vyloučeny zadavatelem ze soutěže podle bodu 5.4.
5) zřetelně ukazují na záměr porušení anonymity.
Soutěžní návrhy dávající ve druhém kole soutěže obzvláště pozoruhodné podněty,
které však porušily podmínky, popřípadě požadavky stanovené vypsáním a byly proto
vyloučeny ze soutěže, mohou být po stanovení pořadí, avšak před přiznáním cen a
odměn, rozhodnutím poroty, odhlasovaným nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů
řádných členů poroty, ohodnoceny zvláštní odměnou. To se netýká případných
podaných soutěžních návrhů, které byly zadavatelem podle bodu 5.4 vyloučeny ze
soutěže pro nesplnění podmínek podle bodu 5.3.

12 SOUTĚŽNÍ POROTA
Soutěžní porota má 11 řádných členů, 7 náhradníků a skupinu přizvaných expertů.
Porota bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:
12.1 Jmenný seznam členů poroty:

12.1.1 řádní členové poroty:

Ing.Bürgermeister Jan
Ing. Toman Jiří
JUDr.Vavřinec Tomáš
Ing. Arch.Mareš Petr
Ing. Zachař Michael
Ing.arch.Košař Milan
Prof. Ing.arch. Masák Miroslav
Akad.arch.Kuba Ladislav
Doc.ing.Hrdoušek Vladislav
Ing.Plíčka Jiří
Ing.Hejnic Jiří

MHMP
MHMP OMI
MČ P7
MČ P8
NPÚ
ČKA
ČKA
ČKA
ČKAIT
ČSSI
ČKAIT

12.1.2 náhradníci .

Ing.arch.Stránský Stanislav
Ing.Koucký Filip
Prof. Ing. Křístek Vladimír
Ing.arch.Aulík Jan

MČ P7
MČ P8
MHMP
ČKA
17
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ČKA
ČKAIT
ČSSI

Přizvaní experti :

Ing. Helena Kalivodová, Callida s.r.o., ekonomický expert – rozpočtář
Ing.arch. Jan Winkler, ředitel odboru ochrany prostředí MHMP
13 CENY A ODMĚNY
13.1 Vymezení návrhů k ocenění a odměnění

1) Každý z návrhů, který splní soutěžní podmínky a bude hodnocen ve druhém kole
soutěže, bude oceněn nebo odměněn. Maximální počet návrhů, které postoupí do
druhého kola soutěže, je stanoven na pět. Předpokládaný minimální počet návrhů,
které postoupí do druhého kola soutěže při dostatečném počtu soutěžních návrhů, je
tři.
2) Ve zvláštním případě, kdy počet podaných soutěžních návrhů bude neúměrně malý
k významu řešeného úkolu nebo žádný z podaných návrhů nebude podle rozhodnutí
soutěžní poroty hodný postupu do druhého kola soutěže, zadavatel soutěž ukončí po
prvním kole soutěže. Toto své stanovisko musí porota učinit jednomyslně a
v protokolu zdůvodnit. V tom případě může porota za souhlasu zadavatele přiznat
čtyřpětinovou většinou hlasů svých řádných členů odměny některým návrhům z 1.
kola soutěže.
13.2 Odměny za účast v 2. soutěžním kole

Všechny návrhy, které postoupily a budou hodnoceny ve 2. kole soutěže, budou
odměněny paušální odměnou ve výši 200.000,- Kč.
13.3 Ceny

Soutěžní návrhy, které nejlépe splní soutěžní podmínky, budou oceněny celkovou
částkou ve výši 1 600 000,- Kč (jedenmilionšestsettisíckorunčeských), která bude
rozdělena takto:
1.cena se stanovuje ve výši 700 000,-Kč (slovy: sedmsettisíckorunčeských)
2.cena se stanovuje ve výši 500 000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských)
3.cena se stanovuje ve výši 400 000,-Kč (slovy: čtyřistatisíckorunčeských).
13.4 Podmínky pro jiné rozdělení, případně neudělení cen

1) Ve zvláštním případě, může porota za souhlasu zadavatele čtyřpětinovou většinou
všech řádných členů rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé ceny.
Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
2) Ve zvláštním případě, může porota za souhlasu zadavatele rozhodnout o neudělení
cen v plné výši. O změně celkové částky na ceny musí porota rozhodnout
jednomyslně. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.
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13.5 Náhrada za poskytnutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů

Za poskytnutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů je zájemce o účast
v soutěži povinen uhradit sekretáři soutěže podle bodu 1.3 částku 5 000,- Kč
(pěttisíckorunčeských) včetně DPH. Stanovená částka je splatná v hotovosti při osobním
převzetí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů nebo při převzetí zásilky, zaslané
zájemci na vyžádání poštou na dobírku. Zaplacená částka za poskytnutí soutěžních
podmínek a soutěžních podkladů bude vrácena po vyhodnocení 1. kola soutěže
každému zájemci, který řádně odevzdá kompletní soutěžní návrh jako účastník soutěže.
13.6 Termín vyplacení cen a odměn

Porotou udělené ceny a přiznané odměny budou zadavatelem vyplaceny
příslušným autorům nebo příslušným jednotlivým členům autorských kolektivů účastníka
soutěže do padesáti dnů po zveřejnění výsledků soutěže podle procentního rozdělení,
uvedeného v obálce „Autor“. Pokud nebude procentní rozdělení mezi jednotlivé členy
autorského kolektivu v obálce „Autor“ uvedeno, vyplatí zadavatel udělené ceny nebo
přiznané odměny rovnoměrně všem členům příslušných autorských kolektivů.
13.7 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

1) Cena a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10 000,-Kč
budou podle § 36 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20%, která bude zadavatelem
podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, odvedena správci daně.
2) Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2
zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny
v plné výši a zdaněny právnickou osobou v rámci řádného daňového přiznání.
13.8 Porovnání vítězných návrhů

Před jednacím řízením bez uveřejnění o uzavření smlouvy o dílo si zadavatel vyhrazuje
právo předložit porotě k porovnání a rozhodnutí vítězné návrhy s projektem, na který
bylo vydáno územní rozhodnutí. Srovnávacím kritériem bude odstavec 11.3.
13.9 Podmínky zadání zakázky

Zadavatel vyzve autory vybraných návrhů v pořadí podle porovnání dle bodu 13.8 k
jednacímu řízení o uzavření smlouvy o dílo na zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace. Jednací řízení bez uveřejnění bude realizováno dle platného zákona
o zadávání veřejných zakázek.
V případě, že vinou uchazeče vybraného v architektonicko-konstrukční soutěži
v jednacím řízení bez uveřejnění nedojde do 1 měsíce od doručení oznámení o přidělení
veřejné zakázky k uzavření smlouvy, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy o
dílo toho uchazeče jednacího řízení, který se umístil další v pořadí.
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14 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
14.1 Termín vyhlášení soutěže :

Soutěž bude vyhlášena dne

24.3.2006

14.2 Zpřístupnění soutěžních podkladů - lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek

Lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů se stanovuje na
25 pracovních dnů a končí dne
28.4.2006
14.3 Lhůta k podání dotazů soutěžícími

Dotazy se podávají písemně a musí být doručeny na adresu sekretáře soutěže
podle bodu 1.3 nejpozději do 15.00 hodin posledního dne lhůty. Dotazy lze doručit
osobně v pracovních dnech v době od 09.00 do 15:00 hodin, poštou, jinou veřejnou
přepravou zásilek nebo elektronickou poštou (v předmětu zprávy uvést „Soutěž Trojský
most“) tak, aby byly doručeny adresátovi ve stanovené lhůtě do
24.4.2006
Odpovědi budou rovněž písemné a budou odeslány všem účastníkům soutěže, kteří
zanechají kontaktní adresu. Dále na internetových stránkách sekretáře soutěže,
nejpozději do:
28.4.2006
14.4 Termín konání kolokvia:

Zasedání poroty k zodpovězení dotazů soutěžících

25.4.2006

14.5 Termín odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole

Soutěžní lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole se stanovuje na dobu 70
dnů a končí dne
2.6. 2006
Soutěžní návrhy musí být doručeny na adresu přezkušovatele podle bodu 1.4
nejpozději do 15.00 hod. posledního dne lhůty. Soutěžní návrhy zasílané poštou nebo
jinou veřejnou přepravou zásilek musí být podány k přepravě tak, aby byly doručeny
adresátovi ve stanovené lhůtě. To platí i pro zásilky odesílané z území mimo Českou
republiku.
14.6 Datum zasedání soutěžní poroty

Hodnotící zasedání soutěžní poroty pro hodnocení v 1. kole proběhne ve 3 dnech:
13.6., 14.6., 15.6. 2006
14.7 Rozeslání sdělení poroty účastníkům

Rozeslání sdělení poroty účastníkům soutěže a výzvy k účasti ve 2. kole na adresy
uvedené v obálce označené „Zpáteční adresa“ nejpozději dne
21.7.2006
14.8 Termín odevzdání soutěžních návrhů v 2. kole

Soutěžní lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v 2. kole končí dne

22.9.2006

14.9 Datum zasedání soutěžní poroty

do:

Hodnotící zasedání soutěžní poroty pro hodnocení ve 2. kole proběhne nejpozději
16.10.2006
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14.10 Rozeslání protokolu soutěžícím

Rozeslání protokolu soutěžní poroty na adresy uvedené v obálce označené „Zpáteční
adresa“ do 5 pracovních dnů od rozhodnutí poroty - předpoklad dne
23.10.2006
14.11 Zveřejnění výsledků

Termín pro zveřejnění výsledků soutěže a na uspořádání veřejné výstavy je
1 týden od rozhodnutí poroty – předpoklad
24.10. 2006 –16.11.2006
14.12 Lhůta ke smírnému řešení sporů

4 týdny od rozhodnutí poroty - předpoklad

do 16.11 2006

14.13 Lhůta pro vyzvednutí neoceněných a neodměněných soutěžních návrhů

Neoceněné a neodměněné návrhy budou vráceny poštou na adresu uvedenou
v obálce označené „Zpáteční adresa“ nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí poroty
14.14 Lhůta pro vyplacení cen a odměn

Lhůta pro vyplacení odměn se stanovuje nejpozději do 50 pracovních dnů od
rozhodnutí poroty – předpoklad
22.12. 2006
14.15 Porovnání soutěžních návrhů a jednací řízení o uzavření smlouvy o dílo

Vítězné návrhy budou nejpozději do 20 pracovních dnů po vyplacení cen a odměn
porotou porovnány s projektem, na který bylo vydáno územní rozhodnutí a následně
zadavatel vyzve autory vybraných návrhů podle bodu 13.8 k jednacímu řízení o
uzavření smlouvy o dílo.
Předpoklad do:

19.1.2007

15 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
15.1 Soutěžní návrhy zasílané veřejnou přepravou

Místem pro odevzdání soutěžních návrhů zasílaných veřejnou přepravou zásilek je
kancelář přezkušovatele soutěžních návrhů podle bodu 1.4. Zásilky musí být
účastníkem soutěže podány k veřejné přepravě zásilek tak, aby byly doručeny na místo
určení nejpozději v poslední den soutěžní lhůty podle bodu 14.5. To platí i pro zásilky
zasílané z území mimo Českou republiku. Zadavatel nepřebírá odpovědnost za pozdní
doručení zásilky veřejnou přepravou zásilek.
15.2 Soutěžní návrhy předávané doručitelem

Místem pro odevzdání soutěžních návrhů předávaných doručitelem je kancelář
přezkušovatele soutěžních návrhů podle bodu 1.4, který vystaví písemné potvrzení o
doručení, označené pouze pořadovým číslem podaného návrhu bez uvedení údajů
o doručiteli. Soutěžní návrhy se doručují v pracovní dny v týdnu v době od 09.00 do
15.00 hodin.
15.3 Celní odbavení soutěžních návrhů odesílaných z území mimo Českou republiku

1) Celní odbavení soutěžních návrhů, které budou odesílány účastníky soutěže
přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, zabezpečuje účastník soutěže,
který také hradí veškeré náklady s tím spojené. Přitom dbá pravidel pro doručování
soutěžních návrhů podle bodu 15.1..
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2) Celní odbavení soutěžních návrhů, které budou doručeny veřejnou přepravou zásilek
z území mimo Českou republiku na adresu přezkušovatele soutěžních návrhů podle
bodu 1.4, zabezpečuje adresát.
15.4 Soupis převzatých soutěžních návrhů

1) Přezkušovatel soutěžních návrhů podle bodu 1.4 povede soupis převzatých
soutěžních návrhů, do něhož bude v 1. kole v souvislé číselné řadě zapisovat datum
a hodinu doručení soutěžních návrhů předávaných osobně nebo doručených poštou
či jinou veřejnou přepravou zásilek. U soutěžních návrhů předávaných osobně
vystaví zmocněný zástupce přezkušovatele doručiteli potvrzení o převzetí bez
uvedení osoby doručitele.
2) Pro soutěžní návrhy doručené do prvního kola soutěže bude použita číselná řada
počínající číslem 1, soutěžní návrhy doručené do druhého kola budou označovány
podle článku 10.3.

16 ŘEŠENÍ ROZPORŮ
16.1 Povinnost přednosti smírného řešení rozporu

Soutěžící včetně autorů vyloučených soutěžních návrhů jsou oprávněni ve lhůtě
stanovené v článku 14.11 nahlédnout do soutěžních návrhů, které byly posuzovány v
soutěži. Do návrhů vyloučených jsou oprávněni nahlédnout pouze jejich autoři. V
případě pochybností o závěrech soutěžní poroty a jiných sporech jsou soutěžící
oprávněni navrhnout zadavateli řešení rozporů; musí tak učinit přednostně návrhem
na smírné řešení, a to ve lhůtě deseti dnů od data doručení oznámení o výsledku
soutěže (Protokol) do jejich rukou.
16.2 Smírčí řízení

Smírčí řízení vede smírčí výbor, který určí zadavatel soutěže. Byl-li podán návrh
více soutěžícími, ustaví tito osobu, která je při jednání smírčího výboru zastoupí. Nález
o smíru je konečný a nelze proti němu podat v rámci soutěže žádný opravný
prostředek.
16.3 Podmínky podání protestu

Nevedla-li jednání o smírném řešení rozporu k výsledku, popřípadě uplynula-li
marně bez zavinění zúčastněných stran lhůta stanovená v čl. 14.11, mohou soutěžící
v případě pochyb o postupu a závěrech soutěžní poroty podat ve lhůtě deseti dnů od
data marného uplynutí lhůty stanovené v čl. 14.11 protest do rukou zadavatele. Spor
se řeší mezi soutěžícími a zadavatelem v rozhodčím řízení tříčlenným rozhodčím
výborem složeným ze zástupce zadavatele, zástupce soutěžícího, který podal návrh a
zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků (dále jen Komory)
jmenovaného předsedou příslušného Stavovského soudu. Rozhodčí řízení se řídí
pravidly řízení Komory. Byl-li podán návrh více soutěžícími, ustaví tito osobu, která je
při jednání smírčího výboru zastoupí. Rozhodčí návrh je konečný.
16.4 Vyloučení podání protestu

Předmětem smírčího jednání, popřípadě podání protestu nesmí být rozhodnutí
poroty týkající se výsledků hodnocení soutěžních návrhů a rozhodnutí o pořadí a
rozdělení cen a odměn a stanovení jejich výše, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v
přímé souvislosti s porušením závazných ustanovení těchto Soutěžních podmínek.
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16.5 Kauce

Podmínkou přijetí protestu k rozhodčímu řízení podle čl. 16.3 je složení kauce ve
výši 15000,-Kč (patnáct tisíc). Kauce se skládá na účet Komory. V případě zamítnutí
protestu kauce propadá, v případě vyhovění protestu je kauce vrácena; je-li protestu
vyhověno pouze zčásti, rozhodne o výši vrácené částky ve svém nálezu rozhodčí
výbor. Částka musí být vrácena nejpozději do sedmi dnů od vydání rozhodčího
nálezu, kterým se protestu vyhovuje zcela nebo zčásti.
16.6 Podmínky disciplinární odpovědnosti autorizovaných osob

Ustanovení čl. 16.1 až 16.4 nejsou na překážku uplatnění disciplinární odpovědnosti
autorizovaných osob.

17 AUTORSKÁ PRÁVA
17.1 Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních návrhů ani ocenění neztrácejí svá autorská práva. Mohou své
soutěžní návrhy publikovat a mohou je využít i v jiném případě.
17.2 Svolení k užití autorského díla pro účely soutěže

Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele soutěže. Autoři
těchto návrhů udělují zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže.
Užití těchto návrhů pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto soutěžních podmínkách je
vázáno na výslovný souhlas autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou po
skončení výstavy na požádání vráceny autorům.
17.3 Souhlas s vystavením návrhů

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s jejich bezplatnou
reprodukcí a s vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
Soutěžící, kteří si v případě neudělení ceny nebo odměny přejí, aby jejich soutěžní
návrhy nebyly vystaveny nebo byly vystaveny bez udání autora, toto výslovně uvedou
samostatným prohlášením vloženým do obálky „Autor“ podle bodu 9.1.
17.4 Závazek zadavatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů

Zadavatel se zavazuje uspořádat výstavu soutěžních návrhů nejpozději do 5 týdnů
od uzavření soutěže.

18 PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE A ROZHODNUTÍ POROTY
18.1 Obsah protokolu

1) Zápisy z průběhů zasedání bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená
předsedou poroty.
2) Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně
hlasování, rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, záznam odlišných názorů členů
poroty, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních
návrhů, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a
prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým
podpisem všichni řádní členové poroty.
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18.2 Protokol

O výsledku soutěže pořídí soutěžní porota protokol podle bodu 18.1, jehož kopie
doplněné předsedou soutěžní poroty průvodním dopisem zašle předseda soutěžní
poroty zadavateli, jeho zmocněnému zástupci, všem účastníkům soutěže a na vědomí
České komoře architektů, České komoře autorizovaných inženýrů a techniků a všem
členům poroty.

19 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
19.1 Souhlas

zadavatele, porotců, sekretáře soutěžní poroty, přezkušovatele
soutěžních návrhů a přizvaných expertů soutěžní poroty se soutěžními
podmínkami

Svou účastí v soutěži potvrzují zadavatel, řádní členové a náhradníci poroty,
sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů a přizvaní experti soutěžní poroty, že
se seznámili a souhlasí se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní
podmínky dodržovat.
19.2 Souhlas účastníků soutěže se soutěžními podmínkami

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci soutěže, autoři a členové
autorských kolektivů svůj souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutím
poroty.

19.3 Souhlas ČKA se soutěžními podmínkami

Tyto soutěžní podmínky schválila Česká komora architektů (ČKA )
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