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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH  

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY 

www.novaskolapsary.cz 
Praha 10.02.2014 – Dnešního dne ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Marcel Chládek, MBA  vyhlásil výsledky dvoukolové architektonické 
soutěže na novou základní školu. Ze 61 návrhu do druhého kola postoupilo 
5 návrhů. Porota udělila první cenu a dvě snížené druhé ceny.   

 
„Postavení školy je vždy velká investice, která se odehrává i např. jednou za 200-

300 let. Naše stávající škola je z roku 1693 a v minulosti došlo jen k její částečné nástavbě 
a drobným úpravám.“ 

Starosta obce Milan Vácha 
 

Dvoukolová architektonická soutěž probíhala od 04. záři 2013. A z 61 přihlášených 
návrhů je 8 ze zahraničí.  
 

Cílem bylo navrhnout devítiletou základní školu pro obec Psáry s 5000 obyvateli. 
Hledala se forma základní školy pro 21. století, v sub-urbánním prostředí kolem hlavního 
města Prahy. Od stavby se neočekávalo jen splnění programu, ale v první řadě posílení 
obrazu obce. Ne jen z důvodu, že se nová škola bude nacházet na pomyslném vstupu do 
obce z Prahy, ale i s ohledem, že se jedná o stavbu, která na sebe nabere značnou část 
veřejného života obce. Ať se jedná o obecní knihovnu, která bude kombinovaná se školní 
knihovnou, ať se jedná o tělocvičnu, která na sebe přebírá místo pro setkávání celé obce 
anebo je pronajímána pro menší sportovní družstva. Kromě řešení školy a její role v 
obrazu obce, bylo nutné počítat s návazností na historické centrum, definovaní vztahu 
budovy školy k obci, návsi a kostelu. 
 

Bylo nutné se zamýšlet nad obrazem města a školou coby veřejnou budovou. 
Pracovat s existujícím veřejným prostorem, stávající návsí, a zároveň se zamýšlet nad 
podobu nových prostor, na které škola naváže. Škola by tak měla být také odpovědí na 
soudobou podobu a formu veřejného prostoru. 
 

Porota, která hodnotila architektonické návrhy, byla ve složení Ing.arch. Oldřich 
Hájek – předseda poroty, Ing.arch. Pavel Joba a Ing.arch. Michal Kuzemenský, Milan Vácha 
- starosta obce a Ing. Antonín Rak – zastupitel obce. Náhradnici poroty byly Ing.arch. 
Martin Frei a Lucie Kubalošová - zastupitelka obce Psáry. O vítězi porota rozhodovala na 
přelomu ledna a února 2014. 
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Po ukončení soutěže jsme členům poroty položili dvě otázky. 

Jaký máte pocit ze soutěže? 
Co pro Vás byla nejcennější zkušenost ze soutěže? 
 

 „Při porotování soutěže na novou Školu pro Psáry a dolní Jirčany mě mile 
překvapil velký zájem architektonické veřejnost o tuto soutěž a také u řady návrhů velmi 
dobrá znalost problematiky školských staveb. To se pozitivně projevilo hlavně ve snaze o 
posun kvality prostředí pro výuku dětí. Zklamalo mě bohužel druhé kolo, kde u většiny 
vybraných účastníků nedošlo téměř k žádnému kvalitativnímu posunu proti kolu prvnímu. 

 
Na této soutěži jsem si znova ověřil, že je správné vypisovat soutěže o nápad, 

nikoliv o prokázání schopnosti vypracovat projekt. Úspěšný v soutěži může být jen ten 
architekt, který umí svůj nápad jasně a čitelně sdělit a vhodným způsobem zaujmout pro 
svou ideu porotu.“ 
 

Ing.arch.Oldřich Hájek – předseda poroty 
 

 „První dojem: úžas a pokora, když jsem viděl, kolik architektů věnovalo tolik 
energie k vytvoření tolika návrhů.  
První kritický moment: když jsme vyřadili účastníka jen proto, že donesl soutěžní návrh 20 
minut po termínu. To mi přišlo hrozně nespravedlivé, že to musíme dělat jen proto, že by 
nám hrozily protesty, že jsme porušili pravidla a někoho zvýhodnili. Strašná škoda. 
Druhý kritický moment: když jsme museli z posledních šesti jednoho vyřadit. Ten šestý se 
mi líbil řešením a podle mého do pěti patřil. 
Třetí kritický moment: Když jsme museli rozhodnout, kdo je první, kdo druhý a kdo třetí. 
Správně jsme si nechali noc na přemýšlení. I tak to bylo pro mě další těžké rozhodnutí, 
změnit svůj názor a hlasovat jinak. 
 
 Pocity ze soutěže? Dobře odvedená práce, od vyhlášení, organizace, průběhu 
hodnocení, do prezentace výsledků. Veliká zkušenost. Pokora, schopnost spolupráce, 
naslouchání, vyjadřování názorů, rozhodování. Spousta energie ode všech a závěrečný 
pocit, že v první trojici jsou ti nejlepší. 
Nejcennější zkušenost? Architekti nejsou blázni a takovéto soutěže opravdu mohou 
fungovat.“ 

Ing. Antonín Rak – závislý porotce po soutěži  
 

 „Ze soutěže mám velmi dobrý pocit. Považuji ji za dobře organizovanou a to je na 
průběhu i výsledku znát. Ještě důležitější důvod k dobrému pocitu je chuť obou částí 
poroty, tedy závislé i nezávislé porozumět si, vzájemně si naslouchat. Pokud odborná část 
poroty nenaslouchá praktickým starostem vypisovatele, nesplní soutěž svůj účel.  Účelem 
soutěže je realizace co nejlepší stavby, ne výběr co nejefektnějších obrázků. 

Soutěž pro mne byla součástí přemýšlení, co to dnes je veřejná zakázka. Je to 
určitá míra skromnosti a pokory, která se nevylučuje s kreativitou. Stejně tak zkušenost, 
že nemálo architektů tuto míru neumí odhadnout.“ 

Ing.arch. Michal Kuzemenský – nezávislý porotce 
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Ze 61 návrhů do druhého kola dále postoupily účastnici: MEPRO s.r.o., Znamení 
čtyř – architekti s.r.o., AND, spols.r.o, RAP partners s.r.o. a tým arch. Vojtěcha Sosny. 
V rámci hodnocení druhého kola porota zasedala ve dnech 24, 25 ledna a 03.února 2014 
a udělila následující ceny: 
 
I. cenu získal návrh s pořadovým číslem 43 
RAP partners s.r.o. – autorský tým: Ing.arch. Ondřej Píhrt, Ing.arch. Mojmír Ranný, 
Ing.arch. Štefan Šulek, Ing.arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a  Ing.arch. Pavel Směták 
 
Dvě snížené II.ceny ziskaly: 
návrh s pořadovým číslem 27  
Mepro s.r.o. – autorský tým: Ing.arch. Ivan Březina, Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. 
Václav Matějka a Ing.arch. Eva Šarochová 
a 
návrh s pořadovým číslem 28 
Znamení Čtyř – Architekti s.r.o.– autorský tým:In.arch. Juraj Matula, Ing.arch. Richard 
Sidej a Ing.arch. Martin Tycar 

 
Porota se rozhodla udělit dvě II. ceny a to vzhledem k tomu, že oba návrhy i přes drobné 
nedostatky považuje za rovnocenné a schopné realizace. 
 

 
Vyhlašovatel soutěže o návrh  
Obec Psáry , 
Sídlo: Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry  
Zástupce: Milan Vácha, starosta obce  
Tel./fax: 241 940 454  
IČO: 00241580  
 
Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek  
Center for Central European Architecture 
proškolený organizátor soutěže:  
Ing.arch.YvetteVašourková autorizace 50/R  
Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1  
Tel.: 222222521  
 

Kontakt pro média:  

Ing.arch. Igor Kovačević, PhD, spoluzakladatel CCEA 

kovacevic@ccea.cz  

tel. +420603810083 

 
Tisková zpráva a soutěžní panely všech 61 návrhů  budou zveřejněny 10.02.2014 v 15:00 na  
www.novaskolapsary.cz 
 
 


