NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA / NEW SCHOOL „LOŠBATES“
Ustavující schůze poroty / Constitutive jury meeting 4. 12. 2017

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
CONSTITUTIVE MEETING

Ustavující schůze proběhla dne 4. 12. 2017 od 10:20 do 12:45 v sídle svazku LOŠBATES, na
obecním úřadě obce Louňovice (Horní náves 6, 251 62 Louňovice).
The constitutive jury meeting took place on 4th December 2017, from 10:00 to 12:45, at
the headquarters of the union LOŠBATES, at the municipality building of Louňovice (Horní
náves 6, 251 62 Louňovice).
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Přítomni / Present

Nepřítomni omluveni / Absent excused

Řádní členové poroty / Regular jury members

Řádní členové poroty / Regular jury members

Ing. Josef Řehák
Ing. Eva Šmoldasová

M.A. Dorte Kristensen
Náhradní členové poroty / Alternate jury members

Ing. arch. David Hlouch
Ing. arch. Kateřina Vídenová
Náhradní členové poroty / Alternate jury members
Tomáš Rychta
Ing. arch. Adam Halíř
Organizační tým / Organization team
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Ing. arch. Karin Grohmannová
Ing. arch. Eliška Pomyjová
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele
o přizvání odborníků

Ivana Dubská
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Schůzi zahájil v 10:20 zástupce organizátora soutěže Igor
Kovačević, který přivítal přítomné a vyzval je
k vzájemnému představení. Zároveň je seznámil
s programem schůze a stručně připomněl fungování
poroty.

The meeting was launched at 10:20 by Igor Kovačević,
who welcomed all the present and asked everyone to
introduce themselves. He also presented the program of
the meeting and reminded the present of basics of the
jury work.

1.

1.

DOHODA O HONOROVÁNÍ PRÁCE
POROTY

AGREEMENT ON THE
REMUNERATION OF THE JURY

10:25
Členové poroty byli seznámeni s výší honoráře pro
nezávislé porotce: 1000,- Kč za hodinu práce a pro
zahraniční porotce navíc uhrazení cestovních a
ubytovacích nákladů.

10:25
The members of the jury were acquainted with the fee
for independent jurors of CZK 1000,- per hour of work
and for foreign jurors also reimbursement of travel and
accommodation costs.

2.

2.

VOLBA PŘEDSEDY A
MÍSTOPŘEDSEDY POROTY

SELECTION OF THE CHAIRMAN
AND VICE-CHAIRMAN

10:30
Po krátké diskuzi byl na předsedu poroty navržen Ing.
arch. David Hlouch a na místopředsedkyni poroty Ing. Eva
Šmoldasová.

10:30
After short discussion Ing. arch. David Hlouch was
nominated for the chairman of the jury and Ing. Eva
Šmoldasová for the vice-chairwoman of the jury.

HLASOVÁNÍ
Předseda poroty: Ing. arch. David Hlouch:
5 – 0 – 1 / pro – proti – zdržel se
Místopředsedkyně poroty: Ing. Eva Šmoldasová
5 – 0 – 1 / pro – proti – zdržel se

VOTING
Chairman: Ing. arch. David Hlouch:
5 – 0 – 1 / for – against – abstained
Vice-chairwoman: Ing. Eva Šmoldasová
5 – 0 – 1 / for – against – abstained

Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. David Hlouch a
místopředsedkyní poroty Ing. Eva Šmoldasová.

Ing. arch. David Hlouch was voted as the chairman of the
jury and Ing. Eva Šmoldasová as the vice-chairwoman of
the jury.

3.

PROJEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍCH
PODMÍNEK

10:35
Zástupce organizátora soutěže Igor Kovačević a sekretář
soutěže Karin Grohmannová představili Soutěžní
podmínky a seznámili porotce s obsahem jednotlivých
kapitol. Nad následujícími body se vedla diskuze a byly
navrženy úpravy:

8.2 Ceny: Porota navrhla přerozdělení celkové
částky na ceny a odměny takto:
800 000,- Kč pro 1. místo
550 000,- Kč pro 2. místo
300 000,- Kč pro 3. místo
100 000,- Kč pro odměny

V návaznosti na diskuzi o kritériích hodnocení
porota navrhla doplnění podkladu č. P.06 Vzoru
tabulky bilancí základních ukazatelů stavby o
plochy prosklených a neprůhledných částí
obálky budovy a o faktor tvaru budovy. Zároveň
navrhla uvedení všech ukazatelů nejenom pro
budovu školy, ale také pro stavební objekty
bytové stavby a ZUŠ.

3.

DISCUSSION OF THE
COMPETITION CONDITIONS

10:35
Igor Kovačević and Karin Grohmannová presented the
Competition Conditions and the content of individual
chapters. Following points were discussed and changes
proposed:

8.2 Prizes: The jury proposed redistribution of
the sum for prizes and honourable mentions as
follows:
CZK 800 000,- for 1st place
CZK 550 000,- for 2nd place
CZK 300 000,- for 3rd place
CZK 100 000,- for honourable mentions

Based on the discussion on the criteria of
evaluation, the jury proposed addition of
content to the document P.06: to add the area
of glassed-in and opaque surfaces of the
building’s envelope, and to add the building
shape factor. The jury also proposed to add all
the indicators not only for the school building,
but also for the staff residence and the
elementary art school.
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11:30
HLASOVÁNÍ
Souhlas se Soutěžními podmínkami ve znění navržených
změn
6 – 0 – 0 / pro – proti – zdržel se

11:30
VOTING
Agreement with the Competition Conditions in the
wording of the proposed changes
6 – 0 – 0 / for – against – abstained

4.

4.

PROJEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍHO
ZADÁNÍ

11:35
Zástupce organizátora soutěže Igor Kovačević a sekretář
soutěže Karin Grohmannová představili Soutěžní zadání a
seznámili porotce s obsahem jednotlivých kapitol. Nad
následujícími body se vedla diskuze a byly navrženy
úpravy:

Porota požádala o prověření zadaného
budoucího dopravního konceptu
(jednosměrnost nebo obousměrnost nového
napojení na ulici Kutnohorskou) a o uvedení
Soutěžního zadání do souladu s touto
skutečností.

Porota navrhla uměnu znění zadání pro
malometrážní zaměstnanecké byty tak, že
zadána zůstala celková plocha všech bytů, ale
variantnost dispozic ponechala volnou.

Porota přeformulovala znění požadavků na
dopravu v klidu tak, aby byla zdůrazněna
nutnost kreativního řešení této problematiky.
12:25
HLASOVÁNÍ
Souhlas se Soutěžním zadáním ve znění navržených
změn
6 – 0 – 0 / pro – proti – zdržel se
Porota jednohlasně odsouhlasila znění Soutěžních
podmínek a Soutěžního zadání ve znění navržených
změn.

5.

SOUHLAS S UDĚLENÍM
PÍSEMNÉHO HODNOCENÍ
NÁVRHŮ VŠEM ÚČASTNÍKŮM
SOUTĚŽE

12:30
HLASOVÁNÍ
Souhlas s udělením písemného hodnocení návrhů všem
účastníkům soutěže
6 – 0 – 0 / pro – proti – zdržel se

DISCUSSION OF THE
COMPETITION BRIEF

11:35
Igor Kovačević and Karin Grohmannová presented the
Competition Brief and the content of individual chapters.
Following points were discussed and changes proposed:

The jury asked for examination of the set future
traffic concept (new one-way or two-way
connection to the Kutnohorská road) and for
putting the Competition Brief in accordance
with this fact.

The jury suggested to change the text of the
Competition Brief concerning the new flats for
employees, so that the total area of the flats is
kept, but variation of their dispositions is open.

The jury reformulated the text of the
Competition Brief concerning the requirements
for parking, so that the necessity of creative
solution for this issue is highlighted.
12:25
VOTING
Agreement with the Competition Brief in the wording of
the proposed changes.
6 – 0 – 0 / for – against – abstained
The jury unanimously agreed with the Competition
Conditions and the Competition Brief in the wording of
the proposed changes.

5.

AGREEMENT WITH WRITTEN
EVALUATION OF THE DESIGNS OF
ALL THE COMPETITION
PARTICIPANTS

12:30
VOTING
Agreement with written evaluation of the designs of all
the competition participants
6 – 0 – 0 / for – against – abstained
The jurors agreed that they will issue an evaluation in
writing for all the designs of the competition participants.

Porota odsouhlasila, že každému z návrhů v soutěži udělí
písemné hodnocení.
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zapsala / minutes taken by:
………………………………………………………………………………….
Ing. arch. Karin Grohmannová

Souhlas se zápisem / Agreement with the minutes

………………………………………………………………………………….
Ing. Josef Řehák
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………………………………………………………………………………….
Ing. Eva Šmoldasová

………………………………………………………………………………….
M.A. Dorte Kristensen

………………………………………………………………………………….
Ing. arch. David Hlouch

………………………………………………………………………………….
Ing. arch. Kateřina Vídenová

………………………………………………………………………………….
Ivana Dubská, starostka Svojetic

………………………………………………………………………………….
Tomáš Rychta, starosta Štíhlic

………………………………………………………………………………….
Ing. arch. Adam Halíř
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