Reakce ČKA na nález znehodnocených soutěžních návrhů o využití a rozvoj ostrova
Štvanice a výzva k řádnému ukončení soutěže
Česká komora architektů (ČKA) je krajně znepokojena faktem, že v kontejneru v Cihelné
ulici na Malé Straně byly v pátek 18. října 2013 nalezeny vyhozené soutěžní návrhy na
řešení a využití pražského ostrova Štvanice. Situace je o to závažnější, že navzdory
opakovaným urgencím ČKA zadavateli soutěže, tedy Magistrátu hl. m. Prahy, stále
nedošlo k jejímu řádnému ukončení.
ČKA průběžně jedná s vedením Magistrátu hl. m. Prahy. Důvodem je páteční nález soutěžních
návrhů, které byly objeveny v odpadu u budovy magistrátu na Malé straně, kde se 20. -22. října
konala výstava představující mladá architektonická studia. Vedení města ČKA informovalo, že se
jednalo o nekvalitně vytištěné duplicitní panely, které nebyly určeny k veřejné prezentaci, nýbrž
k likvidaci. K vyhození panelů zřejmě došlo při vyklízení objektu a instalaci výstavy. Zástupci města
ČKA ujistili, že pro vyhlášení výsledků soutěže jsou připraveny nové sady panelů, které město
plánuje dlouhodobě vystavit.
ČKA se pozastavuje především nad tím, že se soutěžní návrhy posuzované v anonymní soutěži
vůbec dostaly na veřejnost před vyhlášením výsledků, navíc tímto krajně dehonestujícím
způsobem. Poškozeni jsou jím nejen samotní autoři návrhů, ale také ostatní osoby a organizace
účastnící se procesu soutěže včetně členů poroty, organizátora a v neposlední řadě je poškozeno i
dobré jméno a úmysly vyhlašovatele. Politováníhodné jsou tyto nešťastné okolnosti zejména
s ohledem na dlouhodobé cíle Komory, kdy se ČKA aktivně podílí na ochraně profese architekta a
veřejně vyzývá k zavádění architektonických soutěží do běžné stavební praxe.
Současný stav soutěže o využití a rozvoj ostrova Štvanice je o to více znepokojivý, že ČKA její
vyhlášení v říjnu 2012 nadšeně uvítala a zároveň ji považuje za kvalitně vypsanou a její porotu za
vysoce kvalifikovanou. Komora s magistrátem o vývoji celé situace jedná a opět ho důrazně
vyzvala k řádnému ukončení soutěže a sdělení výsledků. „Očekáváme nyní od Magistrátu hl. m.
Prahy urychlené a korektní dokončení procesu soutěže a vypořádání s účastníky, ale rovněž i
oficiální vysvětlení, jak došlo ke znehodnocení soutěžních návrhů neukončené soutěže, které
považujeme za krajně dehonestující,“ uvedl hned v pondělí 21. října Josef Panna, předseda ČKA.
V situaci před oznámením o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho zveřejněním, je výše uvedený
postup Magistrátu i v rozporu s principy zadávání veřejných zakázek.
Hlavní prioritou Komory je přispět k dovedení této důležité architektonické soutěže do zdárného
konce a z tohoto důvodu vyvíjí dlouhodobě značnou aktivitu. ČKA primátora hl. m. Prahy
opakovaně vyzývá k neprodlenému dokončení procesu soutěže a vypořádání s účastníky. Vede ji
k tomu přesvědčení, že nečinnost vyhlašovatele provázená nedostatkem poskytování
systematických a plně korektních informací o průběhu soutěže, a to jak jejím účastníkům, tak
veřejnosti, vrhá na celou záležitost zbytečně nepříznivé světlo.
Podle poslední tiskové zprávy Magistrátu hl. m. Prahy k tomuto tématu
(http://www.cka.cc/souteze/souteze_ukoncene/navrh-reseni-vyuziti-a-rozvoje-uzemi-ostrovastvanice-v-praze/131023_tvanice.pdf), kterou vydal 23. října, proběhne 5. listopadu 2013
závěrečná schůze poroty soutěže o využití a rozvoj ostrova Štvanice, po níž by mělo dojít k
vyhlášení výsledku soutěže. ČKA tuto situaci velmi vítá stejně tak jako příslib primátora, že
znehodnocení soutěžních návrhů důkladně prošetří.
Aktivitu Komory ohledně soutěže o využití a rozvoj ostrova Štvanice můžete také sledovat na
webových stránkách Komory: http://www.cka.cc/ostatni/zajimave-informace/problem-jmenem-

stvanice.

