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MEZINÁRODNÍ SVAZ ARCHITEKTŮ

INFORMACE TÝKAJ ÍCÍ SE VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE NA NOVOU NÁRODNÍ
KNIHOVNU ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE
Po stížnostech vznesených ohledně výsledků soutěže na novou Národní knihovnu České
republiky a bez ohledu na informace poskytnuté nám ředitelem Komise mezinárodních
soutěží (který byl přítomen jako pozorovatel na obou schůzích poroty) se UIA rozhodl
konzultovat:

svého zástupce v porotě

všechny členy poroty.
Pro objasnění důvodů, pro které byly určité požadavky definované v programu soutěže
vyřazeny při posuzování nabídek na novou Národní knihovnu v Praze, byly porotcům
položeny tři otázky za účelem zjištění:

zda zpráva technického výboru zdůraznila, že vítězná nabídka nesplnila jeden z
mandatorních požadavků

zda porota projednala tento aspekt projektu

důvody rozhodnutí poroty nedbat na požadavky definované v programu.
Na tyto otázky odpověděli všichni členové poroty s jednou výjimkou.
Z obdržených odpovědí vyplývá, že:

porota přezkoumala všech 355 obdržených projektů (s výjimkou jednoho, který došel
týden po termínu podání)

porota čelila situaci, kdy většina předložených projektů nesplňovala jeden nebo více
mandatorních požadavků

porota proto jednomyslně rozhodla zvážit všechny projekty co do jejich přínosů, bez
ohledu na porušení konkrétních požadavků, a klást důraz spíše na architektonickou hodnotu
než na funkční organizaci

porota projednala skutečnost, že národní archivní sbírka byla u značného počtu
nabídek umístěna pod zemí nebo částečně pod zemí. Po projednání s představiteli Knihovny
bylo jasné, že hlavní starostí je bezpečnost sbírky. Otázka případného zaplavení se zdála
extrémně nepravděpodobná s ohledem na umístění Knihovny vysoko nad řekou.

porota dále uvážila, že sbírka by byla takto chráněna stabilní termální masou půdy s
malou nebo žádnou výměnou energie s vnějším prostředím. Nadzemní prvky by tudíž byly
ponechány na minimu, což by mělo příznivý dopad na energetickou spotřebu budovy.

porota také poznamenala, že "kvalita celkového designu s ohledem na umístění
budovy v označené oblasti" byla oceňovacím kritériem číslo jedna, které stanovil zadavatel
soutěže.
Řešení navrhované ve vítězné nabídce na umístění sbírky v bezpečném sklepním podzemí
bylo považováno za stejně dobré řešení, pokud ne lepší, než předpokládal program soutěže.
Požadovaná bezpečnost Národní archivní sbírky je zaručena v nejlepších udržitelných
podmínkách. Toto řešení nabízelo plánovací výhody snížením celkové výšky budovy, což
byla zásadní úvaha v blízkosti místa světového dědictví.
Dále by mělo být poznamenáno, že porota se skládala většinou z profesionálů vysoké úrovně

se soukromou praxí a zahrnovala ředitele Knihovny a ředitele sbírek.

Ve světle výše uvedeného má UIA za to, že porota jednala seriózně a odpovědně a
spravedlivě a objektivně zvážila všechny nabídky. Žádní účastníci by neměli mít jakýkoli
pocit, že jejich práce byla hodnocena nespravedlivě. Porota pracovala tak, aby vybrala jako
vítěze projekt, který nejlépe odpovídal přání zadavatelů na inovativní a význačnou budovu,
která bude zaujímat významné místo v životě českého národa.

ROLE A ODPOVĚDNOST UIA
Mezinárodní svaz architektů má dlouholeté zkušenosti v organizování mezinárodních soutěží
a poradenství zadavatelům s ohledem na sestavování předpisů. UIA již desetiletí úspěšně
doprovází soutěže ve všech částech světa a mnoho budov, které od 50. a 60. let minulého
století významně přispěly k rozvoji architektury, je výsledkem mezinárodní soutěže
schválené UIA.
Zadávací dokumentace se skládá ze dvou hlavních dokumentů, předpisů a programu. UIA se
primárně zabývá předpisy, které se řídí mezinárodním doporučením přijatým Generální
konferencí UNESCO v roce 1956 (revidovaným v roce 1978). UIA dostal následně od
UNESCO mandát, aby realizoval tyto předpisy pro mezinárodní soutěže vypisované pod jeho
záštitou.
V tomto případě byly předpisy soutěže na Národní knihovnu vypracovány společně UIA a
zástupci zadavatele.
Co se týče programu, UIA může pomáhat zadavateli při definování jeho obsahu, pokud to
zadavatel požaduje. V tomto případě UIA neměl na program žádný vliv a program pečlivě
vypracovali odborníci Národní knihovny České republiky.
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