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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

úvod do problematiky



Cílem je kvalitní kulturní prostředí
Prostředí je užíváno podle možností daných 
stavbou.
Dodavatel stavby postupuje podle projektu.
Projekt zcela určuje budoucí stavbu a přitom je 
jeho cena cca 1% z ceny celé akce.



Příprava projektu
- pečlivé zadání prověřené participací s obyvateli
- architektonická soutěž v 
rozsahu dle velikosti projektu
- kvalitní projekt s oponenturou
- výběr stavební firmy
s kvalitativními kritérii
- stavba za účasti TDI i AD

Sportovní areál Blanice, 
Vodňany
Juraj Calaj, Vítězslav Danda, 
Ivan Boroš, Lenka Míková, 
Kateřina Blahutová
participace 2011, soutěž 
2013, realizace 2014



Jak získat kvalitní projekt? 
Ve výběrovém řízení v němž se předkládá studie –
architektonická soutěž. Vybírá se podle komplexní kvality 
návrhu a ceny. Lze posoudit parametry stavby a provozu.

Knihovna a komunitní 
centrum,
Úvaly u Prahy
Peter Lacko
soutěž: 2016



Architektonická soutěž
Otevřená nebo užší.
U zakázek pod 2mil Kč v zjednodušené podobě –
zakázka malého rozsahu.
Nad 2mil Kč: soutěž o návrh a jednací řízení bez 
uveřejnění, soutěžní dialog, jednací řízení s 
uveřejněním.

Expozice Němci v 
Čechách
Ústí nad Labem
Roman Brychta,
Adam Halíř,
Ondřej Hofmeister,
Petr Lešek
soutěž 2012



Přináší konkrétní návrh,
což jiný typ soutěže
neumožňuje

Územní plán Hostomice
Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, 
David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan 
Vlach,
Jiří Žid
soutěž: 2012



Je transparentní a kontrolovatelná

Revitalizace Gahurova
prospektu ve Zlíně
Jitka Ressová, Hana Maršíková,
Jan Pavézka
spolupráce: Martin Velecký
soutěž: 2011, realizace 2013



Má převážně nezávislou odbornou 
porotu.
Doporučuje se používat i odborné znalce (rozpočet, 
doprava,…)

Revitalizace ostrova Santos v 
Sušici
Florart, Pavel Šimek
soutěž: 2010
realizace: 2012-2013



Vybírá se z více různorodých řešení
Pomocí debaty závislé a nezávislé odborné části. 
Závislá část vysvětluje požadavky zadavatele, 
nezávislá návrhy.

Komunitní centrum na sídlišti 
Máj, České Budějovice
Michal Sulo, Miriam Lišková, 
Jozef Skokan
soutěž 2010, realizace 2014
Finalista ČCA 2017, cena 
CEZAAR 2015



Optimalizuje proces a může snížit 
náklady na projekt, provedení stavby a 
její provoz.

rekonstrukce radnice a 
doplnění o knihovnu, 
Kardašova Řečice
Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus
soutěž: 2013, realizace: 2016 



Je nediskriminační a nabízí rovné šance 
pro všechny účastníky včetně mladých 
architektů

Dům s pečovatelskou
Službou, Písek
Roman Brychta, Pavel
Joba, Václav Králíček,
Petr Lešek
soutěž 1998,
realizace 2002



Je vhodná pro všechna zadání z oblasti 
architektury, urbanismu, územního plánování, 
krajinářské architektury, stavitelství, výstavnictví 
a výtvarného nebo užitného umění. Pro 
novostavby i rekonstrukce.

Obnova nábřeží řeky 
Loučné v Litomyšli
Martin Rusina,
Martin Frei
soutěž 2013, 
realizace 2016



Konečné rozhodnutí má zadavatel.
V případě soutěže o návrh je nutné zadat zakázku v 
jednacím řízení bez uveřejnění. U soutěžního dialogu a 
jednacího řízení s uveřejněním jde již o zadávací řízení.

revitalizace synagogy ve 
Čkyni
H3T architekti, Štěpán Řehoř, 
Vít Šimek
soutěž: 2012
realizace : 2014



Umí se přizpůsobit velikosti akce.

Pomník obětem komunismu v 
Liberci
Jakub Našinec, Petr Janda,
Aleš Kubalík, Josef Kocián
soutěž 2003, realizace 2006



Je to tradiční nástroj
Pravidla soutěží jsou ve světě 
podobná a vycházejí z doporučení 
UNESCO z roku 1978.

Kopule dómu ve Florencii, Filippo Brunelleschi
Národní divadlo, Josef Schulz



Nevýhody architektonické soutěže
Díky malému používání v poslední době obava z 
neznámého
Vyžaduje zodpovědnou přípravu
Dotační tituly mají nesmyslně krátké lhůty
Projekt bývá dražší než z obchodní soutěže

ZŠ Plzeň,
rekonstrukce školy
z 50. let
bez architektonické
soutěže



Jak si architekti vybírají soutěž?

Téma
Porota
Odměny
Kvalita zadání
Čas

Klášterní zahrady v Litomyšli
Radko Květ, Václav Babka, 
Zděněk Sendler
soutěž 1997, realizace 2000



Se soutěží pomůže Česká komora 
architektů

náměstí T. G. Masaryka ve 
Frýdlantu
Vladimír Balda, Jiří Janďourek, 
Josef Patrný,
soutěž: 2002, realizace: 2011









Příklady – Náměstí ve Frýdlantě
2002

Architektonická jednokolová soutěž, 8. návrhů
Zadání bez Jednacího řízení bez uveřejnění

2004 Projekt
2009 Získání dotace na třetí pokus

1.10 Zahájení stavby
Etapizace
Archeologický průzkum
– prohlídky veřejnost – zohlednění v projektu

2010 Povodeň
2011

30.11 Konec stavby
2013 Ocenění Grand Prix architektů

– úpravy urbanistického parteru

Velikost 5.150 m2
Náklady 35,3 mil Kč

Vladimír Balda, Jiří Janďourek, Josef 
Patrný



Příklady – přestavba objektu kina na 
vícefunkční kulturní zařízení v 

Plané

2013
15.4 vyhlášení architektonické soutěže
7.10 zveřejnění výsledků

– 27 návrhů
2016
6.6 výběrové řízení na

zhotovitele stavby
2017
13.11 otevření

Přestavba kina v Plané u M. Lázní
Pavel Buryška, Barbora Mikitová, 
Simona Ledvinková



Příklady – rekonstrukce pivovaru na 
kulturní centrum v Domažlicích

2012
6.4. Vyhlášení soutěže

23 došlých návrhů
22.6 Zveřejnění výsledků
2013
17.5 Územní rozhodnutí
2014
19.8 Otevření

Revitalizace pivovaru v 
Domažlicích
MEPRO s.r.o a R2W



Jak ohlídat kvalitu projektu
- pečlivé zadání
- kvalitní odborná porota v architektonické soutěži 
včetně znalců ocenění a vnitřního prostředí
- využití porotců z architektonické soutěže
- TDI již ve fázi projektu

Národní technická knihovna, 
Roman Brychta, Adam Halíř, 
Václav Králíček, Petr Lešek
soutěž 2000, realizace 2009



SOUTĚŽE: ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek

• Soutěžní řád České komory architektů



ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VZ

• § 6 základní zásady zadávání veřejných 
zakázek (transparentnost, přiměřenost, 
rovný přístup, zákaz diskriminace)

• zadavatel postupuje podle zákona v 
případě, že hodnota zadávání veřejné 
zakázky plus souhrn cen a jiných plateb 
vyplácených v soutěži překročí 2mil bez 
DPH



SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěž o návrh § 143
Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání 
návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního 
plánování nebo architektonických, stavebních, technických a 
inspekčních služeb.

Principy: →porota vybírá nejvhodnější návrh podle předem 
stanovených kritérií →anonymita hodnocení, →odbornost poroty, 
→nezávislost poroty na zadavateli, → zadavatel je vázán 
stanoviskem poroty, →postup je ukončen rozhodnutím zadavatele o 
nejvhodnějším návrhu, →následná zakázka je zadána v jednacím 
řízení bez uveřejnění, →zadavatel jedná s účastníky, jejichž návrh 
byl vybrán



SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěž o návrh otevřená § 145
Zadavatel zahajuje otevřenou soutěž o návrh odesláním 
oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem 
podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k 
podání návrhů.

Principy: →návrh může podat jakýkoliv uchazeč (který splní 
kvalifikaci)
Výhody: →zadavatel získá širší portfolio návrhů
Nevýhody: →může být složitější zajistit účast preferovaných 
účastníků, nižší pravděpodobnost odměny, náročnější pro 
porotu

https://www.kurzy.cz/zakony/134-2016-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek/paragraf-212/


SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěž o návrh užší § 146
Zadavatel zahajuje užší soutěž o návrh odesláním oznámení o 
zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, 
kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o 
účast. 

Principy: →návrh podává okruh účastníků předem vybraný porotou, 
obvykle na základě kvality referenčních zakázek
Výhody: →lze lépe zajistit účast preferovaných účastníků, účastníky 
lze vyzvat i přímo →šetří práci účastníků
Nevýhody: →poskytuje zadavateli užší portfolio návrhů, →vyšší 
administrativní náročnost, →trvá déle, →omezuje přístup mladých 
talentovaných studií

https://www.kurzy.cz/zakony/134-2016-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek/paragraf-212/


SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěž o návrh vícefázová § 147
Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh 
vyhradit, že soutěž proběhne ve více fázích s možností snížení 
počtu návrhů v jejím průběhu.

Principy: →porota hodnotí návrh ve dvou (typicky) fázích, →po 
první fázi se obvykle sníží počet hodnocených návrhů
Výhody: →pokud užito správně, šetří práci účastníků
Nevýhody: →vyšší administrativní náročnost, → trvá déle



SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěž o návrh ideová

Principy: →cílem soutěže je zjištění možných idejí na řešení 
vybraného problému →po soutěži nenásleduje zadání zakázky
Nevýhody: →nelze navázat zadáním veřejné zakázky v JŘBU



SOUTĚŽE: DRUHY
podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Soutěžní dialog § 68 a násl.
Zadavatel s účastníky zadávacího řízení vede soutěžní dialog s 
cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele (dále jen 
„řešení“)

Principy: →zadávací řízení, →založené na opakovaném jednání s 
účastníky, →výsledkem je uzavření smlouvy na zakázku.
Návrhy jsou obvykle hodnoceny ve více fázích, hodnocení je 
neanonymní.
Výhody: →možnost jednání s účastníky, →výsledek je uzavření 
smlouvy.
Nevýhody: →vyšší administrativní náročnost, →trvá déle, 
→prozatím jsou s tímto postupem omezené zkušenosti



SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČKA

• vnitřní předpis ČKA
• upravuje →náležitosti soutěžních 

podmínek, →soutěžní lhůty pro různé 
typy soutěží, →požadavky na účastníky, 
→náležitosti postupu poroty →finanční 
podmínky soutěže 

→podmínky vydání potvrzení regulérnosti



ROLE ČKA 
• těžiště pozornosti před zahájením soutěže
• vzorové soutěžní podmínky
• konzultace soutěžního zadání a soutěžních 

podmínek
• vydání potvrzení regulérnosti (ověřuje, že soutěžní 

podmínky splňují základní principy soutěžního 
řádu)

• možnost nominace auditora soutěže

• průběžně: edukace porotců, organizátorů, 
zprostředkování platformy pro výměnu zkušeností 
(OTTA), organizace školení pro veřejnou správu



ROLE ČKA 
Zveme vás na školení ČKA akreditované 
ministerstvem vnitra s názvem „ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTOVÉ SLUŽBY: 
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE“
termín: 22. března 2022, 9 - 16hod.
program:
• soutěž o návrh / architektonická soutěž
• fáze architektonické soutěže dle soutěžního řádu ČKA
• specifika při postupu v soutěži o návrh dle ZZVZ
• další postupy dle ZZVZ, které jsou architektonickou soutěží 

dle Soutěžního řádu ČKA
• mechanismy dozoru

Přihlásit se můžete na e-mailu recepce@cka.cz



Ptejte se měst na jejich zkušenost s 
architektonickou soutěží!

Děkuji za pozornost

Ing. arch. Petr Lešek
Pracovní skupina pro soutěže Představenstva ČKA
Tel. 542 211 809
E-mail: souteze@cka.cc

mailto:souteze@cka.cc


Ing. arch. MgA.

David Mateásko

architekt města Kolína
od roku 2016



Revitalizace 
Pražské ulice

Hlavatí architekti
Architektonická soutěž

2016



Revitalizace 
Pražské ulice

Hlavatí architekti
Realizace
2018 - 19



Sportovní hala
Borky

ov – a  architekti
Soutěž – tzv. paralelní zadání

2017



Sportovní hala
Borky

ov – a  architekti
Realizace 
2020 - 21



Vnitroblok a 
zahrada

za knihovnou
Hlavatí architekti

Soutěž – tzv. paralelní zadání 
2018



Komenského 
park

monom works s.r.o.
Architektonická soutěž

2018



Výtvarné dílo
ve veřejném

prostoru
akad. soch. Michal Novotný - MICL

Výtvarná soutěž
2018



Umělecké dílo
pro kopec

Vinice
arch. František Novák

Výtvarná soutěž
2020



Městská 
knihovna
s galerií

připravovaná
Architektonická soutěž

2022



Jiráskovo náměstí

arch. Ondřej Fabián

arch. Verónica Gallego Sotelo
Architektonická soutěž

2021



Děkuji Vám 
za pozornost 

J

david.mateasko@mukolin.cz
+420 606 654 239


