Zápis z hodnotícího zasedání poroty – II. Kolo k projektu
„Ideový architektonický návrh – Stará pošta Běchovice – nádvoří
dne 27.01.2014 ve 13,30 hodin

Přítomni: Ing. Ondřej Martan, p. Michal Jiřík, Ing. arch. Jan Hřebíček, Akad. Arch. Vít Máslo, Ing. arch
Evžen Dub

I.

Soutěžní návrhy

Do II. kola postoupily návrhy s identifikačním číslem: 05, 08, 10, 11, 16, 18.
Sekretář soutěže a následně porota soutěže formálně posoudili náležitosti doručených návrhů a
konstatují, že nebyly shledány důvody pro vyřazení žádného z podaných 6 návrhů.

II. Posuzování návrhů
Porota e-mailem vyzvala v rámci zahájení II.kola soutěžící k doručení doplňujících informací (viz
zápis I. Kolo bod III.) a proto bylo také posuzováno:






Dopracování schémat různých variant funkčního využití nádvoří (příchody a odchody)
Posouzení přístupu pro hendikepované občany povrchy nádvoří (odstranění či vyřešení
výškových zlomů
Doplnění ploch pobytové zeleně a zeleného stínu
Dopracování názoru na JV část nádvoří – nástup? dostavba? park? jiné?
Návrhy nesmějí změnit svoji podstatu, měly by být především doplněny či drobně upraveny.

III. Rozdělení cen a odměn
Porota se rozhodla dle soutěžního řádu ČKA, § 10 odst. 8 upravit podmínky soutěže, a to
zejména v části vyhodnocení.
1. Porota nebude udělovat 1. místo.
2. Porota vybrala a udělila dvě 2. místa ohodnocena odměnou ve výši 15.000,- Kč+ jedno 3.
místo s odměnou 10.000,- Kč. Zbývající 3 návrhy bez pořadí umístění budou shodně
ohodnoceny odměnou 3 333,- Kč.
3. O návrhu, jehož autor/autorský tým bude spolupracovat při realizaci, rozhodne hlasování
občanů Běchovic na výstavě soutěžních návrhů, a to v den vernisáže na Masopustu dne
8.3.2014 přímo v objektu - Stará pošta.

IV. Závěr z jednání poroty soutěže
Porota hodnotila ve II.kole všechny doručené návrhy a shodla se jednomyslně na tomto výsledku:
1. místo – neuděleno
2. místo s ident. č.: 08 a 18
3. místo s ident. č. 11
3 hodnocená místa bez pořadí – 05, 10 a 16

Organizátor soutěže děkuje tímto účastníkům soutěže za zpracování zajímavých a inspirativních
návrhů v rámci naší soutěže. Těšíme se nashledanou v rámci vernisáže výstavy soutěžních
návrhů!

V Praze dne 27.01.2014
Zapsala: Šárka Hudečková

………………………………….
Ing. Ondřej Martan

…………………………………
Akad. Arch. Vít Máslo

……………………………………
p. Michal Jiřík

…………………………………..
Ing. arch. Evžen Dub

..……………………………..
Ing. arch. Jan Hřebíček

