TISKOVÁ ZPRÁVA

KNL už ví, jakou podobu získá díky své modernizaci
V náročné architektonické soutěži získalo 1. cenu studio SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., 2. cenu
získalo studio ATELIER PENTA v. o. s. a 3. cena byla udělena studiu DOMY s.r.o.
Třináct soutěžních návrhů hodnotilo třináct porotců, kteří si k posouzení navíc přizvali celé spektrum
odborníků od památkové péče přes provoz a technologie všech dotčených oddělení po rozpočet. V
porotě zasedli člen představenstva liberecké nemocnice prof. Ing. Petr Moos, CSc. a technický ředitel
Ing. Jan Rais, MBA. Dalšími porotci ze strany investora byli náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr.
Petr Tulpa, turnovský starosta Ing. Tomáš Hocke a liberečtí zastupitelé Ing. Filip Galnor a RNDr.
Jaromír Baxa, Ph.D.
Profesor Petr Moos byl zároveň místopředsedou poroty. Soutěž a její výsledky komentuje následovně:
„Vedení nemocnice i její zaměstnanci od vítěze očekávají projekt, který výrazně podpoří prostorová i
technologická řešení v moderní medicíně. Současně musí toto řešení být dostatečně variabilní a
flexibilní pro budoucí změny a přitom vlídné ke klientům i návštěvníkům. Věříme, že jednáním s vítěznou
projektovou kanceláří dojdeme k řešení – stavebnímu projektu, který splní jak medicínské požadavky,
tak i finanční limity pro realizaci. Jsme přesvědčeni, že architektonické řešení vítězného návrhu vychází
z potřeb procesů v krajské nemocnici a přinese i zkvalitnění městského prostoru centra Liberce.“
Architektonickou a urbanistickou odbornost zastupovali prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Ing. arch. Boris
Redčenkov, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., a Ing. arch. Jan
Vondrák. Předsedou poroty byl prof. Ing. arch. Petr Hrůša, který ke své zkušenosti dodává: „Soutěž
byla perfektně připravená, za což děkuji organizátorům i liberecké nemocnici. Na oplátku v ní nemocnice
od soutěžících získala práci zhruba v hodnotě třinácti milionů korun. Vybírat z nich tak byla nejen
samozřejmá zodpovědnost, ale také profesní radost. Přeji nemocnici, aby návrh realizovala v co
nejkratším čase, ale taky v co nejlepší obecné, tedy provozní funkční, urbanistické, a tedy souhrnně
řečeno v architektonické kvalitě, což je smyslem právě tohoto typu soutěží. “
Igor Kovačević z týmu organizátora soutěže Centra pro středoevropskou architekturu (CCEA) na závěr
vysvětluje: „Modernizace Krajské nemocnice Liberec ukazuje, že pro vyhledání návrhu i pro tak náročný
program, jakým je nemocnice, je architektonická soutěž nejlepší cestou. Jelikož konfrontuje investora
s celou škálou přístupů, kterou v žádné jiné formě výběru architekta není možné naplnit.“
Krajská nemocnice Liberec plánuje seznámit veřejnost se všemi soutěžními návrhy prostřednictvím
dvou po sobě jdoucích výstav. První se uskuteční v nejbližších týdnech na Technické univerzitě v Liberci
a následovat bude výstava v OC Plaza Liberec. Dalším postupem vyhlašovatele bude zahájení jednání
s oceněnými autorskými týmy v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách,
jehož výsledkem bude podepsaná smlouva s jedním z oceněných jako budoucím projektantem
modernizace KNL.
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Výsledky soutěže j jsou následující:
1. cena ve výši 2 mil Kč
SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.
Česká architektonická kancelář s dlouhou tradicí se sídlem v Liberci. Vznikla v roce 1991 jako přímý
nástupce studia SIAL, založeného původně architektem Karlem Hubáčkem v roce 1968, jehož
nejznámější realizací je jistě hotel a televizní vysílač na Ještědu. Ze současnějších realizací můžeme
jmenovat například rekonstrukci kasáren na obchodně administrativní centrum Palladium v Praze.
2. cena ve výši 1,5 mil Kč
ATELIER PENTA v. o. s.
Úspěšný jihlavský ateliér zaměřující se na zdravotnické a další stavby občanské vybavenosti. Mezi
úspěšné realizace ateliéru patří např. pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu Nemocnice v
Karlových Varech (2012), pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (2012), či pavilon
chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku.
3. cena ve výši 750 tis Kč
Domy spol. s r. o.
Ateliér se sídlem v Praze zabývající se celým spektrem architektonické, designové, projektové a
inženýrské činnosti. Hlavní odborností ateliéru jsou bytové, občanské, zdravotnické a lázeňské stavby.
Ateliér úspěšně realizoval mimo jiné Centrum akutní medicíny Oblastní nemocnice Kladno, Pavilon
Emergency Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM)
Dále porota udělila tři odměny a to ateliéru SIADESIGN Liberec s.r.o. ve výši 250 tis. Kč, atelieru di5
architekti inženýři s.r.o. ve výši 200 tis Kč a atelieru OBERMEYER HELIKA a.s. ve výši 150 tis Kč.

Pro více informací:
Václav Řičář
tiskový mluvčí KNL, a.s.
E: vaclav.ricar@nemlib.cz
M: +420 608 271 291

V Liberci 2. 3. 2017
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