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2. Zasedání soutěžní poroty k upřesnění soutěžních podmínek 

Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se vyjádřili k úpravě, projednali a 

schválili  

 

2.1. Úpravu soutěžních podmínek:  

 

v článku 3.1 – na místo ideová jen projektová pro I. i II. kolo. 

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ 

Druh soutěže 

Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová   

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická. 

Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná, anonymní v obou kolech. 

Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako dvoukolová. Do II. kola  postoupí 

max. 6 soutěžních návrhů.  

 

v článku 6.6.2  – pře formulace  odstavce. 

6.6.2  Obálky ze  soutěžních návrhů vybraných porotou pro účast ve II. kole soutěže 

budou sekretářem soutěže předány nezávislé důvěry hodné osobě (notáři), která se 

zaváže smluvně vyhlašovateli k mlčenlivosti a jako jediná bude s adresami 

seznámena. Ta je otevře a zašle na uvedené adresy výzvu k účasti ve druhém kole. 

 

v článku 10  Porota a odborní znalci –  závislý členové poroty 

Na místo Mgr. Petra Podholy – závislého člena poroty bude jmenován zadavatelem JUDr. 

Josef Průcha – zastupitel statutárního města, Mgr. Petr Podhola bude jmenován 

náhradníkem poroty - závislým.  

 

V článku 11 Ceny a odměny  - přerozdělení navrhovaných cen v souladu s návrhem 

poroty z minulého jednání. 

Ceny 

1. cena se stanovuje ve výši 750 000,- Kč  

(slovy: Sedsetpadesáttisíc Korun českých),  

2. cena se stanovuje ve výši 500 000,– Kč  

(slovy: Pětsettisíc Korun českých), 



 5 

3. cena se stanovuje ve výši 250 000,- Kč  

(slovy: Dvěstěpadesáttisíc Korun českých), 

 

Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi 

vyhlašovatelem a autorem oceněného návrhu uzavřena smlouva na předmětnou 

zakázku za honorář obvyklý. 

 

Odměny 

Nebudou uděleny. 

 

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 

Náhrady výloh spojených s účastí ve II. kole soutěže budou poskytnuty v celkové 

výši max. 400.000,- Kč 

 

 

V článku 12 Základní termíny soutěže došlo k upřesnění termínů takto: 

 

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE 

Datum ustavující schůze poroty    7. září 2012  

 

Datum vyhlášení soutěže    27. 9. 2012 

 

Dotazy 

Dotazy budou podány elektronickou poštou na adresu lestinovaj@c-budejovice.cz.   

Lhůta k podání dotazů soutěžícími    5. října 2012 

Zasedání poroty k zodpovězení dotazů    8. října 2012 

Lhůta k zodpovězení dotazů     9. října 2012 

 

Datum a hodina odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími v 1. kole 

Soutěžní lhůta pro 1. kolo končí dne 12. 11. 2012  (6,5 týdne) 

Datum a hodina odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem se stanovuje 

na 

14:00 hod. dne 12. 11. 2012   

Při odesílání poštou je rozhodující datum poštovního razítka 12. 11.  2012 
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Datum konání hodnotícího zasedání poroty pro 1. kolo 

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 

dny 19 a 20. 11. 2012.   

  

Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů postupujících do 2. 

kola 

Vyhlašovatel oznámí způsobem uvedeným v bodě 6.6.2 soutěžních podmínek 

vybraným účastníkům soutěže výzvu k účasti ve II. kole soutěže, a to do vlastních 

rukou nejpozději do 30. 11 2012. 

 

 Datum a hodina odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími ve 2. kole 

Soutěžní lhůta pro 2. kolo končí dne 1. 2. 2013  ( 9 týdnů vč. vánoc) 

Datum a hodina odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem se stanovuje 

na 

14:00 hod. dne 1. 2. 2013   

Při odesílání poštou je rozhodující datum poštovního razítka 1. 2. 2013 

 

Datum konání hodnotícího zasedání poroty pro 2. kolo 

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na 

dny 11. a 12. 2. 2013   

 

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních 

návrhů soutěžícím k nahlédnutí  

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů se předběžně stanovuje na 15. 2. 

2013, přesné datum bude stanoveno v průběhu soutěže.  

 

 

 

Dále soutěžní porota dále projednala a odsouhlasila: 

 

Do druhého kola soutěže postoupí max. 6 soutěžních návrhů.  

 

Prohlídky místa plnění s uchazeči se zúčastní:  

Ing. Jan Diviš, prezident Volejbalového klubu Jihostroj, závislý člen poroty 

Ing. Tomáš Novák, vedoucí odboru sportovních zařízení, závislý náhradník poroty 
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Ing. arch. Eva Maříková, zástupce statutárního města odboru územního plánování 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal, přezkušovatel soutěžních návrhů 

 

 

Zapsala:  

Jiřina Leštinová, sekretář poroty 

 

3. Zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů 

 

Závislí členové poroty: 

Mgr. Juraj Thoma, JUDr. Josef Průcha, Ing. Jan Diviš,   

 

Nezávislí členové poroty: 

Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch Jan Aulík, Ing. Milan Jirovec,  

Ing. arch. Antonín Novák,   

 

Náhradníci: 

Ing. Tomáš Novák 

Ing. arch Aleš Papp  

Mgr. Petr Podhola  

 

Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se vyjádřili k vzneseným dotazům  

 

 

3.1. Dotazy a odpovědi:  

 

Dotaz č. 1 

Není náhodou u ortofotomapy 2-3-21 špatně stanoven výřez? Je tam centrum od 

spořitelny ke konzervatoři, ale potřebovali bychom spíše tu část, kde je hvězdárna.  

Odpověď: Rozsah výřezu ortofotomaty má pouze informativní charakter. Zadavatel se 

omlouvá za kvalitu ortofotomapy v podkladovém materiálu. Doporučuje se využít veřejně 

dostupné podklady, viz  bod  č. 5 soutěžních podmínek. 
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Dotaz č. 2 

Jak je to ohledně záplav a vysoké vody na daném území? Existují nějaké limity? Je 

možné jít se stavbou pod zem - pokud ano, tak zda s určitými provozy?  

Odpověď: 

Q 100 je 384, 55.  

Pod zem je možné umístit veškeré provozy mimo elektrotechnických zařízení, zařízení 

náhradního zdroje a zařízení vyžadujících manipulaci s nebezpečnými látkami ve smyslu 

znečištění vod,  

Porota v toto smyslu, ale upozorňuje na souvislosti s ekonomií navrženého řešení. 

 

Dotaz č. 3 

V zadání nacházíme rozpor v kapacitě hlavní haly - při sportovních utkáních 

požadujete tribunu pro 3000 sedících diváků, naproti tomu při variabilním využití pro 

kulturu pouze 1500 diváků. Při pořádání kulturních akcí je naopak možné dosáhnout 

ještě větší kapacity, jelikož i hrací plocha může z části sloužit jako hlediště, navíc se 

často na podobných akcích stojí (koncerty, atp.). Proč se do téže haly má vejít méně 

"kulturních" diváků než těch "sportovních"? Z čeho pramení toto omezení kapacity 

u jiného druhu akce? 

Odpověď: 

Sportovní kapacita 3000 diváků s viditelností na čáry herních ploch pro volejbal, případně 

jiné sporty na požadované herní ploše je maximální. Naopak počet diváků pro různé 

kulturní akce je minimálně 1500. Logicky z toho vyplývá, že může být i vyšší (v zásadě 

omezená 3000) kapacita diváků pro kulturní využití. 

 

 

Dotaz č. 4 

Chápeme, že hranice řešeného území je víceméně totožná s vnější hranicí přilehlé 

parcely dnešní haly. Objem nové haly je tedy tímto pozemkem limitován. Je však 

možné, žádoucí, v rámci úprav okolí nové haly a navázání stavby na okolí (park, 

řeka,...) pracovat i mimo tyto dvě parcely? 

Odpověď: 

Provozy definované v programu soutěže a zpevněné plochy nezbytné pro funkci objektu 

musí být situovány uvnitř řešeného území.   
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Dotaz č. 5 

Zajímala by mě výška stoleté vody v daném území a jestli jsou nějaké provozy haly, 

které je nepřípustné pod tuto hladinu umístit. Připouští se umístění technologií 

budovy do suterénu (tedy do vany pod hladinu podzemní vody), což se pro náročný 

program na stísněném pozemku nabízí? 

Odpověď: 

 viz odpověď na dotaz č. 2 

 

Dotaz č. 6 

Je možné obdržet plány současné stavby? 

Odpověď: 

Plány současné haly nebudou předávány. Zadavatel předpokládá odstranění stávající 

haly. 

 

Dotaz č. 7 

Hranice řešeného území platí: 

-pouze pro objekt sportovní haly v 1. etapě -pouze pro objekt sportovní haly v 2. 

etapě (tj. obě haly dohromady?) -platí včetně veřejného prostranství a obslužných 

komunikací (např.  rampy, rozvolněné prostory, únikové rozptylové cesty....) 

Odpověď: 

viz odpověď na dotaz č. 4 

 

Dotaz č. 8 

Objekt budoucího parkovacího domu: 

- je hranice dle UP striktně nepřekročitelná? 

- lze specifikaci DG rozšiřovat nebo posouvat? 

Odpověď: 

V souvislosti se soutěžním návrhem je možné hranici parkovacího domu upravit uvnitř 

vymezené funkční plochy. 

 

Dotaz č. 9 

Jaká je výška 100leté vody v místě stavby? 

Odpověď:   

Q 100 je 385, 55   
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Dotaz č. 10 

Jaké jsou závazné požadavky na řešení dispozice, např. umístění technologií aj. 

vzhledem ke 100leté vodě? 

Odpověď: 

viz odpověď na dotaz č. 2 

 

Dotaz č. 11 

Jsou nějaké další závazné požadavky na vybavení atlet. Koridoru, kromě dráhy dl. 

60m 

Odpověď: 

Běžecký koridor bude sloužit pro trénink, kromě dráhy zde v prvním kole soutěže není 

třeba uvažovat jiné vybavení. 

 

Dotaz č. 12 

Neuvažuje se s doplněním podkladů o letecké fotografie lokality? 

Odpověď: 

Neuvažuje 

 

Dotaz č. 13 

Do jaké míry je závazné funkční a finanční rozdělení investice do 2 etap 

Odpověď: 

Funkční i finanční rozdělení etap je závazné. 

 

Dotaz č. 14 

Jaký je plánovaný časový odstup mezi etapami? 

Odpověď: 

Časový odstup výstavby mezi etapami výstavby nelze přesně definovat. 

 

Dotaz č. 15 

Je možné "překročit" s navrženým objektem nebo jeho částí vymezené řešené 

území? V případě, že ano, za jakých podmínek? 

Odpověď: 

Nikoli, je možné pouze upravit okolí stavby – viz dotaz 4. 
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Dotaz č. 16 

Je možné doplnit textovou část návrhu o podrobnější rozklad nákladů stavby? 

Odpověď: 

Možné to je, ale při hodnocení návrhu nebudou podrobnosti v porovnání s ostatními 

návrhy zohledněny. 

 

 

Dotaz č. 17 

V zadání je stanoven rozměr hrací plochy hlavní haly i tréninkové haly na 48x29 m. 

Pro volejbal je podle FIVB dostatečné hřiště s okolními zónami o rozměrech 

40x26,5m. Pro ostatní sporty je dostatečný rozměr hrací plochy cca 45x27 m. Je 

možné, vzhledem k limitním stavebním nákladům, uvažovat s rozměrem hrací 

plochy  cca 45x27 m? 

Odpověď: 

Hlavní herní plocha je závazná a byla stanovena na základě požadavku provozovatele. 

Rozměry tréninkové haly lze přizpůsobit jejímu předpokládanému víceúčelovému využití 

pro více sportů. 

 

 

Dotaz č. 18 

V jakých podrobnostech rozkreslení, je třeba návrh odevzdat.  

Postačí prostorová schémata požadovaných metrů čtverečních s návaznostmi? (zda 

je třeba např. rozkreslovat, šatny, umývárny, včetně umístění zařizovacích předmětů 

atd..) Co se týká hmotového zobrazení, očekáváte i detailní řešení fasády? 

Odpověď: 

Detailní podrobnosti půdorysů vyplývají ze zadaného měřítka. V 1. kole soutěže není třeba 

doložit detaily fasády. Podrobnosti budou předmětem 2. kola soutěže. 

 

 

Dotaz č. 19 

Jaká je zastavitelnost pozemků? 

Odpověď: 

Vzhledem k solitérní poloze objektu v parku zastavitelnost pozemků řešeného území není 

limitována. 
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Dotaz č. 20 

Beachvolejbalové hřiště. Jaká by měla být návaznost ke sportovní hale? 

Odpověď: 

Návaznost je na uvážení soutěžících. Striktně požadována není. 

 

Dotaz č. 21 

Denní osvětlení hrací plochy. Jaké jsou preference denního osvětlení u hlavní, i 

tréninkové haly požadujete? 

Odpověď: 

Denní osvětlení stavby první etapy nesmí ovlivnit průběh hry uvnitř. Pro druhou etapu je 

denní osvětlení vhodné. Průkaz kvality denního osvětlení sportovních ploch není v soutěži 

požadován. 

 

Dotaz č. 22 

Co je myšleno prostorem pro VIP hosty? Oddělená tribuna, nebo spíše kryté boxy? 

Odpověď: 

Prostorem pro VIP hosty je myšleno především zázemí využívající gastronomické služby 

cateringu. Z VIP prostor musí být výhled na ústřední plochu haly. Nejde tedy o oddělenou 

část tribuny. 

 

Dotaz č. 23 

Pracovna novinářů, je myšlena jako prostor s výhledem na hřiště, určen k práci 

během zápasu? 

Odpověď: 

Nikoli, jde o zázemí pro novináře. Místa novinářů jsou vyhrazena na tribuně. 

 

Dotaz č. 24 

Síň tradic, bude fungovat pro veřejnost pouze v době zápasů, nebo bude otevírací 

doba po celý týden? 

Odpověď: 

Síň tradic bude mít vlastní otevírací dobu pro veřejnost i mimo dobu zápasů v hale. 
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Speciální dotaz: 

Náš bývalý pracovní kolega je členem poroty. Do počátku roku 2012 byl 

společníkem naší společnosti a v předchozím období i zaměstnancem, nyní 

nemáme žádné vztahy, viz odstavec  č. 4.1 d) soutěžních podmínek. 

Splňujeme podmínku dle odstavce č. 4.1d pro účast v soutěži?  

Platí tato podmínka jen k současnému stavu vůči členům poroty, nebo i retroaktivně 

pro určité období? 

Odpověď: 

Splňujete, za předpokladu doložení prohlášení, že v současné době splňujete všechny 

podmínky dle čl. 4.1 písmeno d) Soutěžních podmínek.  

Dle § 3 Soutěžního řádu České komory architektů o retroaktivitě pro určité období není 

zmínka, ani tak v Soutěžních podmínkách naší soutěže. 

 

Požadavek na experty pro posouzení návrhů ve druhém kole – nutnost včasné pozvání a 

zabezpečení jejich účasti na jednání. 

Porota navrhuje – ekonoma – 1. Kolo,  

Ing. Tomáš Fetterse, společnost EDIFICE construction & Consulting, s. r. o.,  Návrší 

8/2030, 140 00 Praha 4 , tomas.fetters@edifice.cz, tel 420 774 129 679 

 

statika a TZB – 2. Kolo. 

statik: ing. David Jermoljev, jermoljev@excon.cz, firma Excon,  

TZB: ing. Jan Farka, farka@ohvac.cz , tel: 602 285 052 

 

 

Jednání bylo končeno dne  8. 10. 2012 ve 12.15 hod. 

 

Zapsala:  

Jiřina Leštinová, sekretář poroty 

 

4.  ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

 

Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 4 Soutěžních podmínek soutěžní 
návrh 51 soutěžních týmů; návrhy byly označeny dle PROTOKOLU O PŘEZKOUMÁNÍ 
SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ pořadovými čísly 1 – 51;(PŘÍLOHA Č. I..  Protokol o 
přezkoumání návrhů). 
 
 

mailto:tomas.fetters@edifice.cz
mailto:jermoljev@excon.cz
mailto:farka@ohvac.cz
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5.  HODNOCENÍ PODANÝCH NÁVRHŮ                                       I. KOLO SOUTĚŽE 

 
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 21. a  22. 11. 2012 

 
5.1. Zasedání soutěžní poroty  
  

5.1.1. Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešly ve složení odpovídajícím 

soutěžním podmínkám. Při zahájení hodnotícího zasedání soutěžní poroty 
podepsali všichni řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a všichni znalci a 
pomocné orgány poroty v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Soutěžního řádu 
ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti (PŘÍLOHA Č. II.).  

 Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 10:00 hod ve složení: 
 
Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma,  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš - omluven,   

 
Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák,   

 
Náhradníci: 
Ing. Tomáš Novák 
Ing. arch Aleš Papp  
Mgr. Petr Podhola  

 
Sekretář poroty: 
Jiřina Leštinová – Martina Mészárosová 

 
 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 
Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva konstatuje, že porota je 
usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: 

 
Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma,  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš - omluven, za řádného člena bude hlasovat náhradník Ing. Tomáš 
Novák  

Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák, 
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Náhradníci: 
Ing. Tomáš Novák 
Ing. arch Aleš Papp  
Mgr. Petr Podhola 
  

5.1.2. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže 
Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů.  
Přezkušovatel soutěžních návrhů v protokolu konstatoval, že všechny návrhy splnily 
požadavky zadavatele. Neuvedení divácké kapacity v textové části není důvodem 
vyloučení ze soutěže, pakliže je dohledatelná v předloženém návrhu.  
 
Soutěžní návrh č. 1 – Nesplnil formální zadání - požadavek zadavatele max. 3 
vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude dokumentovat 
prostor hlavní haly – prostor hlavní haly není doložen – tudíž byl vyloučen. V bodu 
2.3 soutěžních podmínek porota konstatuje: Porota využila přizvaného experta 
poroty, který objektivně zhodnotil přílohu P09 soutěžních podmínek a shledal, že 
předpoklad v bodu 2.3. se nepodařilo naplnit. 
 
Soutěžní návrh č. 37 – Chybí výkres pohledů, bod 6.2.1. 
Soutěžní návrh č. 29 – Nesplnil požadavek na měřítko řezu 1:200.  
 
Porota jednomyslně odsouhlasila přijetí 48 soutěžních návrhů k dalšímu 
hodnocení. 

 
5.1.2.1. Porota vyslechla zprávu ekonomického experta Ing. Tomáše Fetterse ze 

společnosti EDIFICE construction & consulting, s.r.o.. 
 K bodu 2.3. soutěžních podmínek porota konstatuje: Expert objektivně zhodnotil a 

shledal, že předpoklad v bodu 2.3. se nikomu ze soutěžících nepodařilo naplnit.  
 Porota se usnesla na tom, že nenaplnění tohoto předpokladu není důvodem 

vyloučení návrhů ze soutěže.  
 

Hlasování: pro:  6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Jednání poroty bylo přerušeno ve 13:00 hod. 
 
Porota zahájila svou činnost ve 14:30 hod. 
  
Porota je usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: 
 
Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma,  
JUDr. Josef Průcha – omluven od 18:00 hod., za řádného člena bude hlasovat 
náhradník Mgr. Petr Podhola 
Ing. Jan Diviš - omluven, za řádného člena bude hlasovat náhradník Ing. Tomáš 
Novák  
 
Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák, 
 Náhradníci: 
Ing. arch Aleš Papp  
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5.1.4. Obsahové splnění podmínek soutěže 

Kontrolu návrhů z hlediska obsahového splnění soutěžních podmínek soutěže 
zahájila soutěžní porota podrobným studiem jednotlivých textových zpráv a návrhů. 
Po podrobném samostudiu předložených návrhů provedla zúžení hodnocených 
návrhů na 24. Toto zúžení bylo provedeno na základě posouzení jednotlivých 
návrhů a následném hlasování soutěžní poroty (7/7,0,0). 

 
Hlasování: pro:  7  proti: 0  zdržel se: 0 

 
Do dalšího kola postupují návrhy č.: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 
31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48. 
U návrhů postupujících do druhého kola hodnocení poté porota přidělením značek 
pracovně vyjádřila ekonomickou úroveň jednotlivých návrhů.  
 
Do dalšího kola hodnocení nebyly zařazeny návrhy č.: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 
21, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 51. 

 
5.1.5. Porota po podrobném samostudiu předložených návrhů provedla zúžení    

           hodnocených návrhů na 6. Toto zúžení bylo provedeno na základě posouzení  
           jednotlivých návrhů soutěžní porotou.   
 
 Do dalšího kola postupují návrhy č.: 9, 13, 22, 23, 40, 45 

Do dalšího kola hodnocení nebyly zařazeny návrhy: 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 
31, 32, 35, 38, 39, 42, 48. 
  
Hlasování: pro:  6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Jednání prvního dne bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
 
 

Druhý den jednání: 22. 11. 2012 

 
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešly ve složení odpovídajícím 
soutěžním podmínkám. 
Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 09:00 hod ve složení: 
 
Závislí členové poroty: 

Mgr. Juraj Thoma, omluven od 11:30 hod., za řádného člena bude hlasovat 
náhradník Mgr. Petr Podhola  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš - omluven, za řádného člena bude hlasovat náhradník Ing. Tomáš 
Novák  

Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák,   
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Náhradníci: 
Ing. Tomáš Novák 
Ing. arch Aleš Papp  
Mgr. Petr Podhola  

 
Sekretář poroty: 
Jiřina Leštinová – Martina Mészárosová 

 
Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 
Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva konstatuje, že porota je 
usnášení schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: 

 

Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma, od 11:30 hod. za řádného člena bude hlasovat náhradník Mgr. 
Petr Podhola  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš - omluven, za řádného člena bude hlasovat náhradník Ing. Tomáš 
Novák  

Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák,  
 
Náhradníci: 
Ing. arch Aleš Papp  
 
 
 
 

5.1.6. Porota provedla zúžení hodnocených návrhů na 6.  

Toto zúžení bylo provedeno na základě posouzení jednotlivých návrhů soutěžní 

porotou.   

Do dalšího kola postupují návrhy č.: 9, 13, 22, 23, 40, 45 
 
Vyjádření poroty: 
 
Soutěžní návrh č. 9:  
 
Hodnocení poroty: Porota oceňuje kreativní práci s terénem, s parterem stavby, 
zasazení do terénu v kontextu s okolím, rozdělení na dvě jednoduché hmoty. 
Kladem je množství přístupů do haly, orientovaných jak z hlavního přístupu, tak 
z terasy mezi oběma objekty. Vnitřní prostor hlavní haly je přehledně uspořádán.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  
-    Foyer zvětšit, zejména na úrovni herní plochy a zvážit jeho  

propojitelnost s herní plochou zejména pro kulturní účely, 
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- dopracovat variabilitu sportovní haly, zvážit použití teleskopických tribun na 
kratších stranách, 

- dopracovat konstrukci haly, zejména v podélném směru oválu, 
- upřesnit etapovitost výstavby, 
- dodržet počty šaten v I. etapě, dodržet nekřížení čistého a špinavého provozu 

v šatnách sportovců. 
 
 
Soutěžní návrh č. 13:  
 
Hodnocení poroty: Urbanistický koncept třech elementárních hmot v parku je 
představitelný. Možnost orientace vstupu od řeky je v tomto návrhu přesvědčivě 
prokázána. Vnější forma objektů odpovídá charakteru vnitřních prostor.   
 
Připomínky pro druhé kolo:  
- Zvětšit foyer, v souvislosti s tím přehodnotit řešení síně slávy, 
- posílit vertikální komunikace diváků, 
- zvážit formu a míru provedení horního osvětlení u obou hal, 
- architektonické ztvárnění objektu hlavní haly se jeví porotě v kontextu okolí a  

dané typologie sportovní stavby jako příliš ultimativní. 
 
 
Soutěžní návrh č. 22:  
 
Hodnocení poroty: Jednoduchá lapidární forma, přehledně formalizovaná, 
respektující park i řeku. Kvalitní prostředí sportovní haly, dobře použité prosvětlení 
střechou. Integrování koridoru do celé hmoty haly považuje porota za silnou stránku 
soutěžního návrhu.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  
- zvětšit foyer, nutno dořešit míru a orientaci bočního prosvětlení haly (včetně 

stínění), které se jeví pro míčové hry jako nevhodné,  
- velkorysému řešení vstupu od řeky neodpovídá napojení k parkovišti západně 

od haly, 
- řešení ochozu tribun je v místě styku I. a II. etapy nevhodné,  
- technicky dořešit navržené střešní prosvětlení, 
- doporučujeme použití teleskopických tribun na obou kratších stranách hlediště 

haly, 
- navrženou koncepci s pohybem tribun do boku opustit, 
- je třeba prokázat předepsanou dopravní obslužnost, 
- dodržet nekřížení čistého a špinavého provozu v šatnách sportovců. 

 
 
Soutěžní návrh č. 23:  
 
Hodnocení poroty: Elementární hmota v urbanismu prostředí je řešena 
přesvědčivým způsobem. Dispoziční řešení je přehledné, čisté a průkazné. Princip 
nástupu do objektu z podélné boční terasy spojující parkoviště s řekou je 
přesvědčivým řešením. Použití spodního pořadí teleskopických tribun umožňuje 
vhodně řešit kulturní využití. 
 
Připomínky pro druhé kolo:  
- přestože velkorysá integrace do celkového prostředí parku je přesvědčivá, 
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- upozorňujeme zpracovatele na nezbytnost fungování objektu bez těchto úprav 
pouze v hranicích řešeného území, 

- je třeba dořešit a prokázat etapovitost,  
- dořešit střešní prosvětlení, 
- prokázat konstrukci a funkci obvodového pláště, 
- je třeba dokumentovat dopravní obslužnost bez nutnosti zasahování mimo 

hranice řešeného území. 
 
 
 

Soutěžní návrh č. 40:  
 
Hodnocení poroty: Kladem je průchozí pasáž s prostorově zajímavou návazností 
vnitřních společenských prostor mezi halami na exteriér parku. 
Dvouplánově řešená fasáda je citlivým řešením objemu haly ve vztahu k parku. 
Ceněné je rovněž úsporné objemové řešení. 
 
Připomínky pro druhé kolo:  
- návrh má neadekvátní napojení velkorysého vstupu do objektu na bezprostřední 

okolí (zejména na pěší komunikace), 
- zobrazení objektu vzhledem k vstupům do něj je nedostatečné, 
- zásobování objektu není dostatečně zdokumentováno, 
- je nutné prokázat viditelnost ze všech míst na tribunách na celou hrací plochu, 
- dořešit správnou dimenzi únikových koridorů diváků, 
- dořešit střešní denní prosvětlení, 
- zvážit možnost umístění podia při kulturním využití v závaznosti na foyer. 

  
 
 

Soutěžní návrh č. 45:  
Hodnocení poroty: Návrh vyniká geometricky jednoduchou a kompaktní hmotou 
orientovanou podélně od parkoviště směrem k řece. Zvolená organická forma je 
adekvátní solitérnímu umístění objektu v parku. Navržená etapizace je funkční a 
racionální. Zvýšená niveleta objektu vzhledem k záplavovému území je kladem 
návrhu.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  
- dořešit prosvětlení střechou, 
- zvolená forma hlavního vstupu neodpovídá geometrii objektu   
- foyer nelze využít pro kulturní účely, je příliš malé, naopak předimenzovaná je 

síň tradic, je nutno zvážit jeho propojení s hrací plochou (při kulturním využití) 
- doložit konstrukční řešení celé haly, stávající je nepřesvědčivé a zjevně  

poddimenzované,  
- prosvětlení běžeckého koridoru není adekvátní jeho funkci, 
- dispoziční řešení šaten nerespektuje oddělení čistého a špinavého provozu 

sportovců,  
- zásobování objektu není dostatečně zdokumentováno. 

 
Porota po přečtení vyjádření hlasovala o hodnocení s tímto výsledkem: 
Hlasování: pro: 7     proti: 0      zdržel se: 0 
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Na příští jednání poroty budou pozváni experti na statiku a TZB. 
statik: ing. David Jermoljev, jermoljev@excon.cz, firma Excon,  
TZB: ing. Jan Farka, farka@ohvac.cz , tel: 602 285 052 
 
 
Odevzdání návrhů druhého kola bude dne 31.1.2013. Jednání poroty pro 
hodnocení návrhů druhého kola se uskuteční dne 11. 2. 2013 a 12. 2. 2013. 
 
Hlasování: pro: 7     proti: 0      zdržel se: 0 
 
Soutěžní porota požaduje od všech návrhů pro druhé kolo: 
Prokázat kapacity tribun, předvést ve 3D modelu objem I. etapy, doporučuje použití 
teleskopických tribun, zejména na kratších stranách hrací plochy. Soutěžní porota 
apeluje na maximální racionalitu a efektivnost návrhů ve vztahu k limitovaným 
nákladům, požaduje předložit koncept komplexního konstrukčního řešení.  
 
Doplnění soutěžních podmínek pro II. kolo soutěže -  viz příloha č. II. 
 
Protokol byl dne 22. 11. 2012 přečten a odsouhlasen přítomnými členy poroty. 
Přítomní členové poroty jsou zapsáni v prezenční listině, příloha č. III. 
 
 
Zapsala: Jiřina Leštinová 
Martina Mészárosová 
 

mailto:jermoljev@excon.cz
mailto:farka@ohvac.cz
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6.  HODNOCENÍ PODANÝCH NÁVRHŮ – II. KOLO 

 
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 11. 2. 2013 
 
6.1. Zasedání soutěžní poroty  
  

6.1.1. Soutěžní porota se sešla ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám  
 a svoji činnost zahájila v 10:00 hod ve složení: 
 
Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma,  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš,   
 
Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák,   
 
Náhradníci: 
Ing. Tomáš Novák 
Ing. arch Aleš Papp  
Mgr. Petr Podhola  
 
 Znalci: 
 Ekonom -  

 Ing. Tomáš Fetters, společnost EDIFICE construction & Consulting, s. r. o.,   

 statik:    Ing. David Jermoljev, jermoljev@excon.cz, firma Excon,  

 TZB:    Ing. Jan Farka, farka@ohvac.cz , tel: 602 285 052 
  
Sekretář poroty: 
Jiřina Leštinová, Martina Mészárosová 
 
Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 
Předseda poroty pan Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva konstatuje, že porota je usnášení 
schopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení: 
 
Závislí členové poroty: 
Mgr. Juraj Thoma,  
JUDr. Josef Průcha,  
Ing. Jan Diviš  

Nezávislí členové poroty: 
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, 
Ing. arch Jan Aulík,  
Ing. Milan Jirovec,  
Ing. arch. Antonín Novák, 
   
Náhradníci: 
Ing. Tomáš Novák 

mailto:jermoljev@excon.cz
mailto:farka@ohvac.cz
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Ing. arch Aleš Papp  
Mgr. Petr Podhola 
 
  
6.1.2. Posouzení splnění formálních podmínek soutěže 
Porota byla v úvodu seznámena s Protokolem o přezkoumání soutěžních návrhů II kola.  
Přezkušovatel soutěžních návrhů v protokolu konstatoval, že všechny návrhy splnily 
požadavky zadavatele.  
 
 
6.1.2.1. Porota vyslechla zprávu Ing. Tomáše Fetterse, její písemná verze byla předána 
zadavateli a je součástí dokumentace soutěže o návrh. 
 
 Porota přednesenou zprávu vzala na vědomí.  
 
 
6.1.3. Obsahové splnění podmínek soutěže 
Kontrolu návrhů z hlediska obsahového splnění soutěžních podmínek soutěže zahájila 
soutěžní porota podrobným studiem jednotlivých textových zpráv a návrhů. 
Po podrobném samostudiu předložených návrhů provedla hodnocení návrhů  
 
Soutěžní návrh č. 9:  
 
Hodnocení poroty: Porota oceňuje kreativní práci s terénem, s parterem stavby, 
zasazení do terénu v kontextu s okolím, rozdělení na dvě jednoduché hmoty. Kladem je 
množství přístupů do haly, orientovaných jak z hlavního přístupu tak z terasy mezi oběma 
objekty. Vnitřní prostor hlavní haly je přehledně uspořádán.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  
-    Foyer zvětšit, zejména na úrovni herní plochy a zvážit jeho  
propojitelnost s herní plochou zejména pro kulturní účely, 

- dopracovat variabilitu sportovní haly, zvážit použití teleskopických tribun na 
kratších stranách, 

- dopracovat konstrukci haly, zejména v podélném směru oválu, 
- upřesnit etapovitost výstavby, 
- dodržet počty šaten v I. etapě, dodržet nekřížení čistého a špinavého provozu 

v šatnách sportovců. 
 
Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo:  

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 

 
Soutěžní návrh č. 13:  
 
Hodnocení poroty: Urbanistický koncept třech elementárních hmot v parku je 
představitelný. Možnost orientace vstupu od řeky je v tomto návrhu přesvědčivě 
prokázána. Vnější forma objektů odpovídá charakteru vnitřních prostor.   
 
Připomínky pro druhé kolo:  

- Zvětšit foyer, v souvislosti s tím přehodnotit řešení síně slávy, 
- posílit vertikální komunikace diváků, 
- zvážit formu a míru provedení horního osvětlení u obou hal, 
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- architektonické ztvárnění objektu hlavní haly se jeví porotě v kontextu okolí a 
dané typologie sportovní stavby jako příliš ultimativní. 

 

Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo: 

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 

 
Soutěžní návrh č. 22:  
 
Hodnocení poroty: Jednoduchá lapidární forma, přehledně formalizovaná, respektující 
park i řeku. Kvalitní prostředí sportovní haly, dobře použité prosvětlení střechou. 
Integrování koridoru do celé hmoty haly považuje porota za silnou stránku soutěžního 
návrhu.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  

- zvětšit foyer, nutno dořešit míru a orientaci bočního prosvětlení haly (včetně 
stínění), které se jeví pro míčové hry jako nevhodné,  

- velkorysému řešení vstupu od řeky neodpovídá napojení k parkovišti západně 
od haly, 

- řešení ochozu tribun je v místě styku I. a II. etapy nevhodné,  
- technicky dořešit navržené střešní prosvětlení, 
- doporučujeme použití teleskopických tribun na obou kratších stranách hlediště 

haly, 
- navrženou koncepci s pohybem tribun do boku opustit, 
- je třeba prokázat předepsanou dopravní obslužnost, 
- dodržet nekřížení čistého a špinavého provozu v šatnách sportovců. 

 
Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo: 

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 

 
Soutěžní návrh č. 23:  
 
Hodnocení poroty: Elementární hmota v urbanismu prostředí je řešena přesvědčivým 
způsobem. Dispoziční řešení je přehledné, čisté a průkazné. Princip nástupu do objektu 
z podélné boční terasy spojující parkoviště s řekou je přesvědčivým řešením. Použití 
spodního pořadí teleskopických tribun umožňuje vhodně řešit kulturní využití. 
 
Připomínky pro druhé kolo:  

- přestože velkorysá integrace do celkového prostředí parku je přesvědčivá, 
upozorňujeme zpracovatele na nezbytnost fungování objektu bez těchto úprav 
pouze v hranicích řešeného území, 

- je třeba dořešit a prokázat etapovitost,  
- dořešit střešní prosvětlení, 
- prokázat konstrukci a funkci obvodového pláště, 
- je třeba dokumentovat dopravní obslužnost bez nutnosti zasahování mimo 

hranice řešeného území. 
 
Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo: 

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 



 24 

Soutěžní návrh č. 40:  
 
Hodnocení poroty: Kladem je průchozí pasáž s prostorově zajímavou návazností 
vnitřních společenských prostor mezi halami na exteriér parku. 
Dvou plánově řešená fasáda je citlivým řešením objemu haly ve vztahu k parku. Ceněné je 
rovněž úsporné objemové řešení. 
 
Připomínky pro druhé kolo:  

- návrh má neadekvátní napojení velkorysého vstupu do objektu na bezprostřední 
okolí (zejména na pěší komunikace), 

- zobrazení objektu vzhledem k vstupům do něj je nedostatečné, 
- zásobování objektu není dostatečně zdokumentováno, 
- je nutné prokázat viditelnost ze všech míst na tribunách na celou hrací plochu, 
- dořešit správnou dimenzi únikových koridorů diváků, 
- dořešit střešní denní prosvětlení, 
- zvážit možnost umístění podia při kulturním využití v závaznosti na foyer. 

 
Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo: 

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 

 
 
Soutěžní návrh č. 45:  
Hodnocení poroty: Návrh vyniká geometricky jednoduchou a kompaktní hmotou 
orientovanou podélně od parkoviště směrem k řece. Zvolená organická forma je adekvátní 
solitérnímu umístění objektu v parku. Navržená etapizace je funkční a racionální. Zvýšená 
niveleta objektu vzhledem k záplavovému území je kladem návrhu.  
 
Připomínky pro druhé kolo:  

- dořešit prosvětlení střechou, 
- zvolená forma hlavního vstupu neodpovídá geometrii objektu   
- foyer nelze využít pro kulturní účely, je příliš malé, naopak předimenzovaná je 

síň tradic, je nutno zvážit jeho propojení s hrací plochou (při kulturním využití) 
- doložit konstrukční řešení celé haly, stávající je nepřesvědčivé a zjevně 

poddimenzované,  
- prosvětlení běžeckého koridoru není adekvátní jeho funkci, 
- dispoziční řešení šaten nerespektuje oddělení čistého a špinavého provozu 

sportovců,  
- zásobování objektu není dostatečně zdokumentováno. 

 

Vyhodnocení dopracování návrhu pro druhé kolo: 

Porota konstatuje: Návrh byl dopracován dle požadavků poroty. 

 
Porota hlasovala s tímto výsledkem: 
Hlasování: pro:   7  proti: 0      zdržel se: 0 
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Po diskusi poroty bylo hlasováno o tom, že do závěrečné fáze hodnocení II. kola postoupí 
4 návrhy – 9, 13, 23 a 40. Dále již nebudou hodnoceny návrhy 22 a 45. 
 
 
Soutěžní návrh číslo 22 

Celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 
 

 jednoduchá lapidární forma návrhu je přehledně formalizovaná, respektuje 
park i  

      řeku. Vnější forma i vnitřní prostory jsou přiměřeně monumentální, adekvátní 
      k významu stavby. Prostředí haly je kvalitní, dobře je použité 
prosvětlení    střechou. Integrování běžeckého koridoru do celé hmoty haly 
považuje porota za   silnou stránku návrhu. 
 

 návrh obsahově i formálně odpovídá zadání, jeho prezentace je přesvědčivá.  
 

 z hlediska hospodárnosti jde o jednoznačně nejnákladnější návrh ze všech 
postoupivších do druhého kola soutěže. 

 
Samostatnost první etapy: za slabinu návrhu považuje porota řešení etapizace výstavby a 
to jak z hlediska efektivity rozdělení do etap (I. etapa je příliš objemná a nákladná), tak i 
z hlediska architektonického působení samostatné I. etapy.  
 
 
 
Soutěžní návrh číslo 45 

Celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 v druhém kole se základní geometrickou haly nepodařilo dotáhnout do 
přesvědčivého architektonického návrhu. Zejména hlavní vstup do haly. 
Poloha stavby ve vymezeném území neumožňuje optimální způsob 
zásobování a příjezdu k severnímu průčelí.  

 

 návrh je komplexní, porota považuje za příliš technicky složité řešení 
zvýšené nivelety přízemí z důvodů případných záplav.  

 

 ekonomický expert poroty odhadl náklady stavby jako druhé nejlevnější 
v druhém 

  kole.  
 
Samostatnost první etapy: Samostatná první etapa s venkovními kurty na násypu není 
prostorově přesvědčivě vyřešena.  
 
 
 
7. HODNOCENÍ NÁVRHŮ POSTOUPIVŠÍCH DO ZÁVĚREČNÉ FÁZE HODNOCENÍ 

DLE KRITÉRIÍ STANOVENÝCH V SOUTĚŽNÍCH PODMÍNKÁCH 

 
 Do závěrečné fáze hodnocení postoupily návrhy: 9, 13, 23, 40 
 
Porota hlasovala s tímto výsledkem: 
Hlasování: pro:   7  proti: 0      zdržel se: 0 
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Kritéria, hodnocení byla v soutěžních podmínkách stanovena dle pořadí významnosti. 
 a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 
 b) komplexnost a úplnost řešení, 
 c) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace 
 
 
7.1. Hodnocení návrhů dle hodnotících kritérií 

 

Soutěžní návrh číslo 9  

a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 návrh urbanisticky racionálně a přehledně situuje dvě hlavní hmoty obou hal 
v ose západ východ společně s hlavními přístupy. Propojeny jsou podnoží 
s terasou, která je hlavní přístupovou platformou v hledišti. Terasa 
vyzdvižená nad terén však vytváří z obou bočních stran nevhodnou bariéru, 
žádáme propojení s terénem parku je pouze fragmentální.  

 
b) komplexnost a úplnost řešení, 

 příkladná je vysoká komplexnost návrhu, dispoziční i konstrukční řešení 
vykazuje vysokou míru profesionality. 

        
c) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace,  

 velkým kladem je hospodárné situování všech prostor nad úroveň hladiny 
spodní vody. Celkové odhadnutelné náklady dle experta poroty jsou 
průměrné.  

 
Samostatnost první etapy: Architektonické řešení celku je příjemně lapidární, u 
samostatné první etapy však trpí přílišnou monumentalitou.  
 
 

Soutěžní návrh číslo 13 

a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 prostorový koncept tří oddělených hmot je urbanisticky přesvědčivý a 
odpovídá významu této sportovní stavby. Orientace hlavního nástupu od 
řeky je vhodná zejména s ohledem na okolní sportovní dominanty (zimní 
stadion a plavecký stadion). Návrh je v souladu s územním plánem města i 
omezujícími limity soutěže.  

 
 

b) komplexnost a úplnost řešení, 
 

 návrh je komplexní a vyrovnaný ve všech jeho složkách, architektuře, 
stavebních konstrukcích i materiálovém detailu. Porota doporučuje pro další 
stupeň prověřit detaily dřevěných konstrukcí hlavní haly.  
      

c) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace 

 ekonomický expert poroty odhadl stavební náklady návrhu jako nejnižší.  
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Samostatnost první etapy: Nejméně přesvědčivou stránkou návrhu je jeho samostatná 
první etapa. Porota doporučuje vypisovateli zvážit v tomto případě zařazení atletického 
koridoru do první etapy výstavby.  
 
 
 
Soutěžní návrh číslo 23  

a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 kvalita návrhu spočívá v zejména v urbanistickém konceptu, kde je pozemek 
v obecné poloze přírodního prostředí alespoň dodatečně uveden do 
souvislostí s městem prostřednictvím Dlouhé louky. Ta vytváří chybějící 
adekvátní propojení přes Sokolský ostrov s centrem města, vzniklý 
landscape je realizovatelný i v rámci existujících omezených možností řešení 
daných platným územním plánem. Konzistentní architektonický přístup, dává 
do souvislostí nový landscape s měřítkem navrženého elementárního 
objemu stavby i velkorysým nástupním platem pro návštěvníky sportovních 
utkání.  

 
b) komplexnost a úplnost řešení, 

 dispoziční řešení je racionální a přehledné, bonusem je přírodní amfiteátr pro 
kulturní akce pořádané před halou.  

 Nevýhodou návrhu je podstatně méně velkorysý nástup na spodní plochu haly při 
 kulturních akcích a ne zcela ideální statické řešení (14 m konzola zatížená 
 nemalou hmotností druhého nadzemního podlaží a poměrně komplikovaný, 
 nákladný obvodový plášť haly s obrovským prvkem displeje). 
 

b) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace, 

 z hlediska stavebních nákladů se jedná o druhý nejdražší návrh. 
 
 
 
Soutěžní návrh číslo 40 

a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 porota ocenila nápadité a hmotově elegantní řešení návrhu ve stávajícím 
prostředí parkové plochy. Částečné zapuštění objektu pod úroveň terénu 
umožnilo autorům vytvořit dobré provozní a funkční vazby uvnitř objektu a 
zároveň pomohlo velmi přirozeně vyřešit vazby s okolím. Propojení severní a 
jižní fasády skrze centrálně umístěnou vstupní halu je velkým přínosem ve 
vztahu k veřejnému prostoru a pohybu lidí v lokalitě. Především díky 
zapuštění do terénu působí objekt hmotově přiměřeně a sympaticky. Bohužel 
právě toto řešení umístění sportovních a technických ploch pod úroveň Q100 
je problematické. 

 
b) komplexnost a úplnost řešení, 

 až na drobné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi technické zprávy a 
výkresové dokumentace, lze řešení považovat za komplexní a úplné. 
Navržené tribuny jsou zbytečně příliš strmé. 

 
d) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace, 

 umístění sportovních a technických ploch pod Q100 je určitě méně 
ekonomicky efektivní řešení. Z hlediska celkových nákladů je návrh 
průměrně náročný. 



 28 

 
Samostatnost první etapy: Dobře vymyšlený koncept etapizace patří určitě k přednostem 
návrhu.  
 

Po té provedla soutěžní porota konečné hodnocení jednotlivých soutěžních návrhů s tímto 

rozhodnutím o ocenění:  

 

7.2. Rozhodnutí soutěžní poroty o konečném pořadí a ocenění  

 

7.2.1. Bylo zahájeno konečné vyhodnocení a stanovení pořadí jednotlivých návrhů. Porota 

odsouhlasila hodnocení hlasováním. 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O KONEČNÉM POŘADÍ:  

Čtvrté pořadí soutěžní návrh číslo: 9 

Hlasování: pro:  4 proti: 1 zdržel se: 3 

Třetí pořadí soutěžní návrh číslo: 23 

Hlasování: pro:  7 proti: 0 zdržel se: 0 

Druhé pořadí soutěžní návrh číslo: 40 

Hlasování: pro:  4 proti: 3 zdržel se: 0 

První pořadí soutěžní návrh číslo: 13 

Hlasování: pro:  4 proti: 2 zdržel se: 1 

 

 

7.2.2. Porota rozhodla o udělení všech tří vypsaných cen ve výši stanovené Soutěžními 

podmínkami v bodu 11.1. 

Hlasování:  pro: 6  proti:  1 zdržel se: 0 

 

V pořadí: 

1. cena    750 000,- Kč        soutěžní návrh číslo: 13 

 

2. cena   500 000,- Kč  soutěžní návrh číslo: 40 

 

3. cena   250 000,- Kč  soutěžní návrh číslo: 23 

 

Hlasování: pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 
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8. Minoritní votum člena/členů poroty 

 

Nikdo z řádných členů soutěžní poroty nevyužil práva daného ustanovením § 10 odst. 5 

Soutěžního řádu ČKA. 

 
9. DOPORUČENÍ POROTY VYHLAŠOVATELI SOUTĚŽE 

 

9.1. Porota konstatuje, že její rozhodnutí je konečné a nemá  žádné dodatečné dotazy  

a doporučení k návrhům. 

 

 

 

 

Čteno a podepsáno  

v Českých Budějovicích  

dne 11. měsíce února roku dvoutisícího třináctého 

v 18:15 hodin. 
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10. Otevření obálek se jmény autorů soutěžních návrhů, které postoupily do II. kola 

 

Konstatuje se, že v 17:30 hod. zahájil z pověření poroty přezkušovatel otevírání obálek se jmény 

jednotlivých autorů. Při otevírání obálky autor bylo současně kontrolováno: 

a) Údaje účastníka 
b) Čestné prohlášení účastníka o splnění kvalifikace 
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže 
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky 
e) Podepsané prohlášení o autorství (u právnických osob) 
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn dostatek 
oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo na 
dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace ve všech nutných výkonových fázích a 
aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba. 
 

 
Soutěžní návrh číslo 9  

Autoři: 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

 Ing. arch. Jiří Buček 

 Ing. arch. Pavel Šťastný 

Ostatní účastníci: 

 Radka Ježková 

 Ing. Vít Šrámek 

 Ing. Martin Mašek 

 Ing. Josef Franc 

 Pavlína Švecová 

 

Soutěžní návrh číslo 13 

Autoři: 

Atelier 8000, spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice 

 Ing. Martin Krupauer 

 Ing. arch. Jiří Štřítecký 

 

Soutěžní návrh číslo 22  

Autoři: 

 Ing. arch. Martin Kačírek, Branišovská 946/44, 370 05 České Budějovice 

 Ing. arch. Jakub Děnge, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7 

Účastník: 

 Ing. Tomáš Fremr 
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Soutěžního návrh číslo 23  

Autor: 

 Ing. arch. Zbyněk Ryška, Skácelova 30, 612 00 Brno 

Ostatní účastníci: 

 Ing. arch. Jan Skoupý 

 Ing. arch. Aleš Břečka 

 

Soutěžní návrh číslo 40  

Autoři: 

 Ing. arch. Peter Moravčík, Stromová 50, 831 01 Bratislava, Slovensko 

 Ing. arch. Tomáš Krištek, Kolkáreň 17/22, 976 81 Podbrezová, Slovensko 

 Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Dolný Moštene 46, 017 01 Považská Bystrica, 

 Slovensko 

 Ing. arch. Alexandra Masárová, Karpatské námestie 28, 831 06 Bratislava,  Slovensko 

 MSc(Arch) Katarína Labathová, Matičná 3, 831 03 Bratislava, Slovensko 

 

Soutěžní návrh číslo 45  

Autoři: 

ATELIER KRUTON, Terronská 64, 160 00 Praha 6 

 Ing. arch. Tomáš Pecina, Na kamenci 1293, 295 01 Mnichovo Hradiště 

 Ing. Jan Vodvářka, Janáčkovo nábřeží 5/85, 150 00 Praha 5 

 Ondřej Machaň, Dittrichova 7, 120 00 Praha 2 

Účastník: 

 Ing. Monika Antošová, Měchenická 2559, 141 00 Praha 4 

 

Po otevření obálek a kontrole předložených dokladů přezkušovatel konstatuje se, že všechny 

soutěžní návrhy formální požadavky splnily.  

 

 Ostatní autoři viz příloha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

10. Příloha: Otevření ostatních obálek se jmény autorů soutěžních návrhů, které 

nepostoupily do II. kola. 

 

Soutěžní návrh číslo 1  

Autor: 

 Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice 13, 387 01 Vodňany 

Účastník: 

 Ing. arch. Stanislav Šrot, Předslavice 13, 387 01 Vodňany 

  

Soutěžní návrh číslo 2  

Autor: 

 Bc. Jaroslav Minařík, Berounská 4, 273 51 Kyšice 

Účastník: 

 Ing. Pavel Žemlička, Vajgar 699/III, 377 04 Jindřichův Hradec 

 Bc. Jaroslav Minařík, Berounská 4, 273 51 Kyšice 

 

Soutěžní návrh číslo 3  

Autoři: 

 Ing. arch. Martin Bobro, Rybářská 4, 147 00 Praha 4 – Podolí 

 Ing. arch. Jan Toušek, Struhařovská 2939, 141 00 Praha 4 

 Ing. arch. Jiří Zeman, Dolní Třešňovec 86, 563 01 Lanškroun 

 Ing. arch. Marek Kolář, Žíšovská 1628, 190 16 Praha 9 

  

Soutěžní návrh číslo 4  

Autoři: 

 Ing. arch. Václav Martin Havlík, Chládkova 15, 616 00 Brno 

 Ing. arch. Eliška Havlíková, Chládkova 15, 616 00 Brno 

 Ing. arch. Jan Lacina, Ve Vilkách 23, 644 00 Brno 

 Ing. arch. Petra Peřinová, Třanovského 383, 738 01 Frýdek-Místek 

 Ing. arch. Marek Starý, Nejedlého 384/12, 638 00 Brno 

Účastník: 

 Ing. arch. Václav Martin Havlík, Chládkova 15, 616 00 Brno 
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Soutěžní návrh číslo 5  

Autoři: 

 Josef Hajný, Kronova 14, 621 00 Brno 

 Jiří Knesl, Högrova 18, 612 00 Brno 

 Jakub Kynčl, Svatopluka Čecha 10, 612 00 Brno 

 Markéta Novotná, U dráhy 3, 751 24 Přerov 4 

 Tomáš Pavlíček, Bořetická 15, 628 00 Brno 

 Jan Weiss, Skácelova 21, 612 00 Brno 

Účastník: 

 KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno 

 

Soutěžní návrh číslo 6  

Autoři: 

 Martin Daněk, Schodová 8, 602 00 Brno 

 Ing. arch. Martin Doležel, 602 00 Brno 

 Ing. arch. Bc.A. Barbora Ponešová, PH.D., Botanická 5, 602 00 Brno 

  

Soutěžní návrh číslo 7  

Autor: 

 Ing. Lukáš Máče, U Trojice 2661/1e, 370 04 České Budějovice 

Spolupracující osoba: 

 Mgr. Václav Kahovec, Okružní 574, 382 41 Kaplice 

Účastník: 

 Ing. Lukáš Máče, U Trojice 2661/1e, 370 04 České Budějovice 

  

Soutěžní návrh číslo 8  

Autoři: 

 Ing. arch. Jaroslav Hulín, U Paliárky 956/5, 150 00 Praha 5 

 Ing. arch. MArch. Jiří Pavlíček, Šumavská 3, 120 00 Praha 2 

  

Soutěžní návrh číslo 10  

Autoři: 

Archilog 

 Ing. arch. Daniel Kříž, Slavíkova 20, 130 00 Praha 3 

 Ing.  Eva Křížová, Slavíkova 20, 130 00 Praha 3 
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Soutěžní návrh číslo 11  

Autoři: 

 Ing. arch. Antonín Buchta, Perunova 798/15, 130 00 Praha 3 

 Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 1535/7, 150 00 Praha 5 

 Ing. arch. Mariana Remlová, U Okrouhlíku 1535/7, 150 00 Praha 5 

 

Soutěžní návrh číslo 12  

Autoři: 

 Štěpán Toman, Jugoslávských partyzánů 11, 160 00 Praha 6 

 Claudia Schmidt, Fibichova 9, 130 00 Praha 3 

Spolupracující osoby: 

 Daniel Kolský 

 Lucie Jarolímová 

 

Soutěžní návrh číslo 14  

Autoři: 

 Ing. Pavel Hraba, Kpt. Nálepky 11, 370 08 České Budějovice 

 Ing. arch. Filip Kadrmas, Holečkova 906/45, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Spolupracující osoby: 

 Ing. Jaromír Kobrle 

 Ing. arch. Ondřej Meloun 

 Ing. Karel Slepička 

Účastník: 

 Atelier EIS, s.r.o., Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice 

 

Soutěžní návrh číslo 15  

Autoři: 

 Ing. arch. Renáta Rubešová, Borečnice 122, Čížová, 397 01 Písek 

 Ing. arch. Pavel Veřtát, Máchova 1429, 397 01 Písek 

 Bc. Eva Veřtátová, Máchova 1429, 397 01 Písek 

Účastník: 

 Ing. arch. Pavel Veřtát - ARTECH, Máchova 1429, 397 01 Písek 
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Soutěžní návrh číslo 16  

Autoři: 

 Ing. Tomáš Cendelín, Lázeňská 689, 397 01 Písek 

 Ing. Jakub Březnický, Nerudova 15, 370 04 České Budějovice 

Účastník: 

 Ing. Tomáš Cendelín, Lázeňská 689, 397 01 Písek 

 

  

Soutěžní návrh číslo 17  

Autoři: 

 Marek Barták 

 Luboš Zemen 

Spolupracující osoby: 

 Vojtěch Navrátil 

Účastník: 

 4DS, spol. s r.o., Lucemburská 13, 130 00 Praha 3 

 

Soutěžní návrh číslo 18  

Autor: 

 ATIP a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov 

Účastník: 

 ATIP a.s., Pražská 169, 541 01 Trutnov 

 

Soutěžní návrh číslo 19  

Autor: 

 Ing. arch Marin Bukolský, Úvoz 47, 602 00 Brno 

Spolupracující osoby: 

 Ing. Ondřej Bundil, Sadová 3, 783 36 Křelov 

 Ing. arch. Václava Jandeková, Česká 14, 602 00 Brno 

 Bc. Jana Šrubařová, V Aleji 504, 561 Letohrad 

Účastník: 

 Bukolsky architekti s.r.o., Údolní 42, 602 00 Brno 
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Soutěžní návrh číslo 20  

Autor: 

 Ing. arch. Viktor Drobný 

 Ing. arch. Martin Kabriel 

Spolupracující osoby: 

 Ing. arch. Jan Voltr 

Účastník: 

 Sportovní projekty s.r.o., Letohradská 10, 170 00 Praha 7 

 

Soutěžní návrh číslo 21  

Autoři: 

 Petra Kubelková 

 Tadeáš Říha 

 Anthony Hoete 

 Magda Szerla 

 Katia Naouri 

 Carla Costa 

 Mitsuru Yamamori 

 Karsh Singh 

 Francesca Soppelsa 

Účastník: 

 WHAT architecture, TransWorld House, 100 City Road, London EC1Y 2BP,  

 United Kingdom 

 

Soutěžní návrh číslo 24  

Autoři: 

 Ing. arch. Pavlína Čermáková, Rudé armády 28, 273 51 Braškov, okr. Kladno 

 Ing. Václava Čermáková, Rudé armády 28, 273 51 Braškov, okr. Kladno 

Účastník: 

 Ing. arch. Pavlína Čermáková, Rudé armády 28, 273 51 Braškov, okr. Kladno 

 Ing. Václava Čermáková, Rudé armády 28, 273 51 Braškov, okr. Kladno 
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Soutěžní návrh číslo 25  

Autoři: 

 Ing. arch. Martin Čermák, Dukelských hrdinů 904/44, 170 00 Praha 7 

 Ing. arch. Matěj Beránek, V křepelkách 236, 182 00 Praha 8 

Účastník: 

 Ing. Václav Hrabík, Na Valešince 171, 261 01 Příbram 

  

Soutěžní návrh číslo 26  

Autoři: 

 Ing. arch. Petr Malý 

 Ing. arch. Miroslav Malý 

 Ing. Jiří Vraj ml. 

 Bc. Zdeněk Chmel 

Účastník: 

 Ing. arch. Petr Malý, Nová 14, 783 36 Křelov-Břuchotín 

 

Soutěžní návrh číslo 27  

Autoři: 

I ng. arch. Vladimír Vašut 

 Mg.A. Viktor Vlach 

 Ing. arch. Martin Mihaly 

 Ing. arch. Erika Vašutová 

Účastník: 

 under-construction architects s.r.o., Pod Slovany 2041/5, 128 00 Praha 2 

 

Soutěžní návrh číslo 28  

Autoři: 

 Ing. arch. Milan Vlček, Bělehradská 23, 120 00 Praha 2-Vinohrady 

 Bc. Lubomír Bača, Petrůvka 17, 763 21 Slavičín 

 Dušan Štefanič, Obchodná 31, 078 01 Sečovce 

  

Soutěžní návrh číslo 29 

Autoři: 

 Ing. arch. Jan Slanina, Nádražní 477, 378 33 Nová Bystřice 

 Ing. arch. Magdaléna Vildová, Nad Buďánkami I. 2150/1, 150 00 Praha 5 

Účastník: 

 Ing. arch. Jan Seyček, Vlastislavova 562/15, 140 00 Praha 4 
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Soutěžní návrh číslo 30 

Autor: 

 Ing. arch. Hynek Fetterle, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 

Spolupracující osoby: 

 Ing. arch. Radek Janošík, U lesa 8, 370 05 České Budějovice 

Účastník: 

 Ing. Vladan Daněk, Hosín 97, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

 

Soutěžní návrh číslo 31 

Autor: 

 Ing. arch. Petr Prokop, Matice školské 161/20, 370 01 České Budějovice 

  

Soutěžní návrh číslo 32 

Autor: 

 Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Grido, architektura a design, s.r.o., Karlická  1493, 252 

28 Černošice 

Spolupracující osoby: 

 Ing. arch. Juraj Kováč 

 Ing. arch. Petra Bíšková 

Účastník: 

 Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Grido, architektura a design, s.r.o., Karlická  1493, 252 

28 Černošice 

 

Soutěžní návrh číslo 33 

Autor: 

 Prof. Ing. arch. Ivan Ruller, Kalvodova 1, 602 00 Brno  

Spolupracující osoby: 

 Ing. arch. Miroslav Korbička, Jírova 13, 628 00 Brno 

  

Soutěžní návrh číslo 34 

Autoři: 

 Ing. arch. Pavel Havelka, Velkopavlovická 11, 628 00 Brno 

 Ing. Jiří Havelka, Valchařská 59, 614 00 Brno  
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Soutěžní návrh číslo 35 

Autoři: 

 Ing. arch. Ondřej Chybík, Sadová 575, 664 42 Modřice 

 Ing. arch. Michal Kryštof, Zahrádky 354, 03 843 Kláštor pod Znievom, SR 

 Doc. Ing. Josef Chybík CSc., Sadová 575, 664 42 Modřice 

  

Soutěžní návrh číslo 36 

Autoři: 

 Ing. Mgr. art. Martin Vanko, FVA, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SR 

 Ing. Mgr. art. Ĺubomír Fuňa, FVA, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SR 

Spoluautoři: 

 Ing. Tomáš Martiš, FVA, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SR 

  Ing. arch. Radka Svacová, FVA, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, SR 

 

Soutěžní návrh číslo 37 

Autoři: 

 Ing. arch. Miriam Lišková 

Účastník: 

 SLA, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, SR 

  

Soutěžní návrh číslo 38 

Autoři: 

 Mária Blažeková Kubasáková, Chemická 8, 831 01 Bratislava, SR 

 Vito Halada, Nová 22, 919 35 Hrnčiarovce nad Parmou, SR 

 Ján Studený, Partizánská 33, 811 03 Bratislava, SR 

 Maroš Bátora Ĺudmily Podjavorinskej 41, 953 01 Zlaté Moravce, SR 

 Benjamín Brádňanský, Fučíkova 544, 980 55 Klenovec, SR 

Spolupráce: 

 Tomáš Amtmann, Jana Zatlukajová 

 

Soutěžní návrh číslo 39 

Autoři: 

 Ing. arch. Jiří Vítek, Brodská 1925, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 Ing. Jiří Železný, Doubravník 63, 592 61 

Účastník: 

 Ing. arch. Lenka Hanusová, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno 

Spolupráce: 

Adham Sanaa, Anezska Kulezska, Albert Novák 
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Soutěžní návrh číslo 41 

Autor: 

 Ing. arch. Petr Kneissl, Karla IV., 370 01 České Budějovice 

  

Soutěžní návrh číslo 42 

Autoři: 

 MgA. Ing. arch. Petr Uhlík,  K Vodojemu 202/5, 150 00 Praha 5 

 Ing. arch. Přemysl Jurák, Kostelecká 219, 763 14 Zlín 

 Ing. arch. Jan Šorm, Čajkovského 8, 130 00 Praha 3 

 Ing. Štefan Šulek, Heřmanova 2, 170 00 Praha 7 

Spolupracující osoby: 

 Bc. Gabriela Králová 

 

Soutěžní návrh číslo 43 

Autoři: 

 MgA. Jakub Chuchlík, Mšenská 32, 466 04 Jablonec n.N. 

 MgA. Ida Čapounová, Mšenská 48, 466 04 Jablonec n.N. 

Účastník: 

 Ing. Stanislav Brožek – API studio 

 MgA. Jakub Chuchlík – IUCH architektura 

 MgA. Ida Čapounová - IUCH architektura 

 

Soutěžní návrh číslo 44 

Autoři: 

 Zdeněk Jiran, Sázavská 1, 120 00 Praha 2 

 Petr Máša, Družstevní ochoz 21, 140 00 Praha 4 

 Milan Vrána, Kostomlatská 8, 190 00 Praha 9 

Účastník: 

 Jiran a partner architekti s.r.o., Bubenská 1, 170 00 Praha 7 

 

Soutěžní návrh číslo 46 

Autor: 

 Ing. arch. Aleš Tomášek, Lázeňská 480, 289 12 Sadská 

 

 

Soutěžní návrh číslo 47 

Autor: 

 Ing. arch. Ivan Matys, Partizánska 7, 900 21 Svӓtý Jur, SR 
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Soutěžní návrh číslo 48 

Autoři: 

  Ing. arch. Jiří Trojan, Polská 7, 120 00 Praha 2 

  Ing. arch. Tomáš Henel, Náměstí j. z Lobkovic 15, 130 00 Praha 3 

  Ing. arch. Ondřej Fiala, Střížkovská 549, 190 00 Praha 9 

 Účastník: 

  Ing. arch. Jiří Trojan, Polská 7, 120 00 Praha 2 

 

 

Soutěžní návrh číslo 49 

Autoři: 

  Ing.  Roman Repa, Bezručova 1472/92, 251 01 Říčany 

  Mag.Arch. Jakub Klaška, arch. Teplého 658/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

  Ing. arch. Jan Klaška, Tovární 1265/8, 170 00 Praha 7 

  MgA. David Marek, Zelenky-Hajského 1935/2, 130 00 Praha 3 

  Ing. arch. Martin Krcha, Alšova 1350, 686 03 Staré Město 

 Spolupracující osoby: 

  DipArch(Hons). MArch. Evgeiya Yatsyuk, 33 Mornington Crescent, flat 9, NW1  

  7RE  United  Kingdom 

 

Soutěžní návrh číslo 50 

Autoři: 

  Ing. arch. Peter Podoba, Sady 24, 966 03 Sklené Teplice, SR 

  Ing. arch. Silvia Podobová, Sady 24, 966 03 Sklené Teplice, SR 

   

Soutěžní návrh číslo 51 

Autoři: 

  Ing.  Roman Repa, Bezručova 1472/92, 251 01 Říčany 

  Mag.Arch. Jakub Klaška, arch. Teplého 658/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

  Ing. arch. Jan Klaška, Tovární 1265/8, 170 00 Praha 7 

  MgA. David Marek, Zelenky-Hajského 1935/2, 130 00 Praha 3 

  Ing. arch. Martin Krcha, Alšova 1350, 686 03 Staré Město 

 Spolupracující osoby: 

  DipArch(Hons). MArch. Evgeiya Yatsyuk, 33 Mornington Crescent, flat 9, NW1  

  7RE  United  Kingdom 

 

 

Zapsala: Martina Mészárosová, Jiřina Leštinová 
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Stanovisko poroty k jednotlivým předloženým návrhům: 
 
 
Soutěžní návrh č. 1  
 
Nesplnil formální zadání - požadavek zadavatele max. 3 vizualizace perspektivních pohledů, 
z nichž alespoň jedna bude dokumentovat prostor hlavní haly – prostor hlavní haly není doložen – 
nebyl hodnocen 
 
 
Soutěžní návrh č. 2 
 
Architektura návrhu je složitá a neúměrně monumentální pro sportovní výraz stavby. Hlavní hala je 
nešťastně přisazena kratší stranou k foyeru. To je důvod komplikovaného směrování diváků na 
tribuny. Evakuace z takto navržených tribun neodpovídá normovým požadavkům na pohyb diváků 
směrem ven. Dvě vysoké tribuny nevytvářejí pro hlavní funkci optimální prostor v interiéru. 
 
 
Soutěžní návrh č. 3 
 
Dynamika mohutné hmoty střechy nad první etapou není výtvarně přesvědčivá. Kombinace 
klasického zastřešení a přetlakové membrány je netradiční, ale tvarově neodpovídá tektonice 
přetlakových konstrukcí. Zvětšení objemu první etapy považuje porota za samoúčelné. Návrh 
umístění haly v území příliš akcentuje potřebu orientovat vstupy pro diváky od parkoviště až do 
ulice mezi hmoty obou etap. 
 
 
Soutěžní návrh č. 4 
 
Zvolená architektonická forma a obvodový plášť jsou soudobé. Největší problémy má návrh 
v koncepci pohybu diváků. Vyprazdňování delších tribun shora dolů do úzké uličky nebude 
z pohledu nároků na evakuaci možné. Umístění foyeru do podlaží pod hrací plochu je možné, jeho 
důsledkem je složité řešení čtyř rohových schodišť. Ty jsou pro požadovaný únik diváků  
nechráněné a nedostatečné. Při jiných uspořádáních jsou ale výhodou, pokud budou na ploše řady 
diváků. Tektonika ocelové konstrukce v interiéru neodpovídá zcela popisu ve zprávě. 
 
 
Soutěžní návrh č. 5 
 
Hmotový koncept vysunutí atl. koridoru až za tréninkovou halu vytváří zajímavé hmotové řešení a 
dotváří čisté architektonické řešení návrhu. Jeho negativním důsledkem je složitá orientace diváků 
při přístupu podél fasády k hlavnímu foyeru. Návrh rozdělení foyeru na více výškových úrovní 
spolu s dominancí dvoustranných tribun je z pohledu budoucího uživatele nevýhodou. Úniky 
z tribun neodpovídají v místě průchodu evakuačním nárokům na pohyb diváků. Uvedené 
dispoziční složitosti oslabují jinak velmi zdařilý návrh. 
 
 
Soutěžní návrh č. 6 
 
Jednoduchá kubická hmota s jasným vymezením 1. a 2. etapy nereflektuje v této čistotě fakt, že až 
ve 2. etapě bude běžecký koridor. Jeho délku předepsanou v zadání nelze krátit. Hlavní vstup je 
po schodišti od řeky. Tato poloha vstupu diváků s přikloněním ve směru pěších cest od centra je 
správná. 
Nevýhodou návrhu je koncepce tribun. Řešení tribun po delších stranách hřiště je možné, ale není 
výhodné pro kvalitu viditelnosti. Balkonové tribuny jsou v tomto návrhu příliš vysoko, to je na úkor 
dobré viditelnosti. Ani jejich extrémní strmost však neumožní vidět na celou herní plochu. 
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Soutěžní návrh č. 7 
 
Návrh pracuje s netradiční koncepcí vzájemného propojení obou halových prostorů pro kulturu, 
kde se podium vkládá do prostoru treninkové haly. Daní za toto řešení je volba dvou hlavních 
tribun. Mizí tak provozovatelem požadovaný divácký kotel. Dispozičně je třeba návrhu vytknout 
nesprávný pohyb diváků na tribunách v místě prostupů z foyeru. Soutěžní návrh postrádá potřebné 
denní osvětlení hlavní haly. Architektonicky návrh nenabízí soudobý názor na soliterní sportovní 
stavby. 
 
 
Soutěžní návrh č. 8 
 
Navrhovaná hmota stavby obsypaná vytěženým materiálem působí až příliš strohým dojmem.  
Koncepce dvou tribun nevytváří optimální divácký kotel pro sport. Pohyb diváků po tribunách 
neodpovídá šíří průchodů do foyeru požadavkům na jejich evakuaci. Z řezů tenké příhradové 
desky není zcela zřejmé její konstrukční pojetí. Přístup diváků na plochu při kulturním využití je 
komplikovaný. Chybí denní osvětlení halových prostorů první etapy. 
 
 
Soutěžní návrh č. 9  - Hodnocen ve druhém kole 

Hodnocení poroty I. Kolo: Porota oceňuje kreativní práci s terénem, s parterem stavby, 
zasazení do terénu v kontextu s okolím, rozdělení na dvě jednoduché hmoty. Kladem je 
množství přístupů do haly, orientovaných jak z hlavního přístupu, tak z terasy mezi oběma 
objekty. Vnitřní prostor hlavní haly je přehledně uspořádán.  
 
Hodnocení poroty II. Kolo 
e) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 návrh urbanisticky racionálně a přehledně situuje dvě hlavní hmoty obou hal v ose západ 
východ společně s hlavními přístupy. Propojeny jsou podnoží s terasou, která je hlavní 
přístupovou platformou v hledišti. Terasa vyzdvižená nad terén však vytváří z obou bočních 
stran nevhodnou bariéru, žádáme propojení s terénem parku je pouze fragmentální.  

 
f) komplexnost a úplnost řešení, 

 příkladná je vysoká komplexnost návrhu, dispoziční i konstrukční řešení vykazuje vysokou 
míru profesionality. 

        
g) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace,  

 velkým kladem je hospodárné situování všech prostor nad úroveň hladiny spodní 
 vody. Celkové odhadnutelné náklady dle experta poroty jsou průměrné.  

 
 
Soutěžní návrh č. 10 
 
Architektonický výraz návrhu neodpovídá soudobému pojetí diváckých sportovních zařízení. 
Dvě tribuny nevytvářejí optimální kotel diváků při hlavním využití. Řešení pohybu diváků na 
tribunách směrem do foyeru je neefektivní, jednostranný foyer je vzdálený a plošně neúměrně 
skromný. Denní osvětlení haly je pouze orientační. 
 
 
Soutěžní návrh č. 11 
 
Provozní řešení v zázemí sportovců se nevyhne křížení čistých a nečistých provozů sportovců. 
Vstupy části diváků po venkovních schodištích nejsou vhodné. Výškové řešení komunikací na 
tribunách ( schody v uličkách) není zřejmé. Kratší tribuny mají omezenou kvalitu viditelnosti. 
Diktát zvoleného architektonického řešení se negativně projevil na čistotě provozního řešení. 
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Soutěžní návrh č.12 
 
Snaha po prezentaci moderně a dynamicky tvarovaného objemu stavby vyústila v poněkud 
disharmonický a méně přesvědčivý celek. Na úkor odlehčení hmoty na straně u řeky je převýšen 
objem na druhé straně u parkoviště, v důsledku čehož delší západní a východní strany pak 
zůstávají v nejasném a víceméně náhodném vztahu ke svému okolí i ke zbytku objektu. Totéž lze 
říci i o objemovém vztahu obou etap. Navržená zelená střecha u takového druhu objektu je spíše 
alibistickým a formálním řešením.       
Řešení dispozic a řezů ve výkresové části  je jasné a precizní a patří k přednostem návrhu. 
 
 

Soutěžní návrh č. 13 – hodnocen ve druhém kole  
 

Hodnocení poroty I. Kolo: Urbanistický koncept třech elementárních hmot v parku je 
představitelný. Možnost orientace vstupu od řeky je v tomto návrhu přesvědčivě prokázána. 
Vnější forma objektů odpovídá charakteru vnitřních prostor.   
 
Hodnocení poroty II. Kolo 
d) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 prostorový koncept tří oddělených hmot je urbanisticky přesvědčivý a odpovídá 
významu této sportovní stavby. Orientace hlavního nástupu od řeky je vhodná 
zejména s ohledem na okolní sportovní dominanty (zimní stadion a plavecký 
stadion). Návrh je v souladu s územním plánem města i omezujícími limity soutěže.  

 
e) komplexnost a úplnost řešení, 

 

 návrh je komplexní a vyrovnaný ve všech jeho složkách, architektuře, stavebních  
              konstrukcích i materiálovém detailu. Porota doporučuje pro další stupeň prověřit  
              detaily dřevěných konstrukcí hlavní haly.  
      

f) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace 

 ekonomický expert poroty odhadl stavební náklady návrhu jako nejnižší.  
 

 

Soutěžní návrh č. 14 
 
Podstatou návrhu je funkčně a provozně jasné rozčlenění do třech hmot. Základním a 
dominantním prvkem je jasně definovaná hala nad eliptickým půdorysem, vedle které leží poněkud 
architektonicky zanedbaný kvádr funkčního zázemí s navazující malou halou. Výsledek tak 
nevyznívá celkově harmonicky a nestává se dostatečným přínosem pro své okolí. 
Statické řešení hlavní haly není přesvědčivě dokumentováno a zdá se být nefunkční nebo 
minimálně nedotažené. 
Určitým přínosem návrhu je snaha po nalezení vazby na lávku propojující území s centrem města, 
i když použitý ornament je pro lokalitu spíše cizorodým prvkem. 
 
 
Soutěžní návrh č. 15 
 
Z hlediska urbanistického řešení nepřináší návrh svému okolí žádnou novou kvalitu a nesnaží se 
nalézt jakékoliv vazby na své okolí. Ve své tvrdé tmavé hmotě (možná díky prezentaci) působí až 
nepříjemně a arogantně. Rádoby výtvarné řešení prosklených částí pláště působí formálně a 
nepřesvědčivě. 
Statické a dispoziční řešení nejeví známky závažnějších nedostatků. 
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Soutěžní návrh č. 16 
 
Koncept jasně definované ortogonální struktury není v návrhu přesvědčivě dotažen a prezentován. 
Zajímavé momenty převýšeného vstupu směrem od řeky s vyčnívajícím objektem síně slávy 
nemají pokračování ani adekvátní odpovědi v dalších částech objektu. 
Etapizace není jasná a celkové  vyznění prezentace návrhu je rozpačité, možná i v důsledku 
nedopracovanosti. 
 
 

Soutěžní návrh č. 17 
 
Zajímavý vztah dvou „košíkových“ hmot vyrůstajících ze společné, všesměrně orientované 
podnože otevírající se demokraticky do okolí je prvoplánově předzvěstí zážitku, který se finálně po 
podrobnějším zkoumání nenaplní. 
Až nepříjemně svázaná a zahuštěná dispozice podnože pod tréninkovou halou a její nástavba 
v rámci 2. etapy nepatří ke kladům návrhu. Rovněž statické řešení působí nepřesvědčivě, zvláště 
pak v absenci přenosu vodorovných sil, či momentů, z prohnutých vazníků do svislých subtilních 
sloupů. 
 
 

Soutěžní návrh č.18 
 
Tvarově jasné a nekompromisní řešení objemu vycházející ze statického návrhu hlavní nosné 
konstrukce, jasná etapovitost, přehlednost a dispoziční jednoznačnost patří ke kladům návrhu. 
Bohužel důsledky tohoto nekompromisně vyznívajícího návrhu lze vnímat ve vztahu ke svému 
okolí i negativně. Dlouhé, převislé a vysoké stěny naklánějící se nad parkovými plochami působí 
minimálně neharmonicky a ani jinak pěkný dřevěný obklad neodstraní to podivné napětí a absenci 
výraznější komunikace s okolím. 
 
 

Soutěžní návrh č.19 
 
Tvarově měkký a zajímavý objekt se uzavírá do sebe směrem k vodě i k parkovišti a naopak se 
otevírá do delších stran se zdůrazněním vazby na pěší trasy přes lávky z města. To je sympatické 
a pro okolí jistě přínosné. Slibné je též měkké zasazení do terénu. Ve snaze vyčistit a zorganizovat 
celý okolní prostor začlenili autoři do návrhu i vnitřní garáže a naznačili propojení i řešení 
sousedního plánovaného parkhausu. 
Návrh je ale méně přesvědčivý v praktických disciplínách, jako je statika, ekonomie, či technické 
řešení detailů a výstavby v etapách. Prezentovanou zelenou střechu lze považovat spíše za 
alibistické přání autorů. 
 
 
 

Soutěžní návrh č.20 
 
Základní objemové řešení haly vycházející ze statického návrhu se nezdá být pro lokalitu 
předpokládaným a žádaným architektonickým či urbanistickým přínosem.  
U návrhu lze pozitivně vyzdvihnout jen jasnost, čitelnost a lapidárnost. 
 
 
 
Soutěžní návrh č.21 
 
Z hlediska vnitřních vztahů didakticky precizně prezentovaný návrh vyústil ve vzpupnou hmotu 
uzurpující svoje okolí a situaci nezlepší ani použití lokálních grafických symbolů na fasádě. 
Statické, dispoziční i etapizační řešení je nejasné, nepřesvědčivé a jistě i neekonomické. 
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Soutěžní návrh č.22 - návrh byl hodnocen ve druhém kole  
 
Hodnocení poroty I. Kolo: Jednoduchá lapidární forma, přehledně formalizovaná, 
respektující park i řeku. Kvalitní prostředí sportovní haly, dobře použité prosvětlení 
střechou. Integrování koridoru do celé hmoty haly považuje porota za silnou stránku 
soutěžního návrhu.  
 
Hodnocení poroty II. Kolo 
Celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 jednoduchá lapidární forma návrhu je přehledně formalizovaná, respektuje park i 
řeku. Vnější forma i vnitřní prostory jsou přiměřeně monumentální, adekvátní k významu 
stavby. Prostředí haly je kvalitní, dobře je použité prosvětlení střechou. Integrování 
běžeckého koridoru do celé hmoty haly považuje porota za silnou stránku návrhu. 

 návrh obsahově i formálně odpovídá zadání, jeho prezentace je přesvědčivá.  

 z hlediska hospodárnosti jde o jednoznačně nejnákladnější návrh ze všech 
postoupivších do druhého kola soutěže. 
 

 

Soutěžní návrh č.23 - návrh byl hodnocen ve druhém kole  
 

Hodnocení poroty I. Kolo: Elementární hmota v urbanismu prostředí je řešena 
přesvědčivým způsobem. Dispoziční řešení je přehledné, čisté a průkazné. Princip nástupu 
do objektu z podélné boční terasy spojující parkoviště s řekou je přesvědčivým řešením. 
Použití spodního pořadí teleskopických tribun umožňuje vhodně řešit kulturní využití. 
 

 
 Hodnocení poroty II. Kolo: 

c) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 kvalita návrhu spočívá v zejména v urbanistickém konceptu, kde je pozemek 
v obecné poloze přírodního prostředí alespoň dodatečně uveden do souvislostí 
s městem prostřednictvím Dlouhé louky. Ta vytváří chybějící adekvátní propojení 
přes Sokolský ostrov s centrem města, vzniklý landscape je realizovatelný i v rámci 
existujících omezených možností řešení daných platným územním plánem. 
Konzistentní architektonický přístup, dává do souvislostí nový landscape s měřítkem 
navrženého elementárního objemu stavby i velkorysým nástupním platem pro 
návštěvníky sportovních utkání.  

 
b) komplexnost a úplnost řešení, 

 dispoziční řešení je racionální a přehledné, bonusem je přírodní amfiteátr pro 
kulturní akce pořádané před halou.  

 Nevýhodou návrhu je podstatně méně velkorysý nástup na spodní plochu haly při 
 kulturních akcích a ne zcela ideální statické řešení (14 m konzola zatížená 
 nemalou hmotností druhého nadzemního podlaží a poměrně komplikovaný, 
 nákladný obvodový plášť haly s obrovským prvkem displeje). 

 
d) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace, 

 z hlediska stavebních nákladů se jedná o druhý nejdražší návrh. 
 
 

Soutěžní návrh č.24 
 

Jednoduché objemy dvou různých etap výstavby spojené lineárou běžecké dráhy zřejmě věcně 
plní stavební program,výsledná kompozice ale  jednoznačně nezobrazuje charakter soudobého 
víceúčelového centra.Nevýhodou návrhu je nemožnost zřizování sezení okolo všech stran hlavní 
haly. 
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Soutěžní návrh č.25 
 
Ambiciozní kapotáž centra halových sportů vytváří výraznou vstupní partii objektu, která ale nemá 
(a ani nemůže mít )  odpovídající pokračování v nějaké významnější ose širšího území, končí 
v hmotě banálního parkovacího objektu. Celková geometrie stavby maximalizuje výšky objektu 
mimo hlavní plochu haly ,dané řešení by nepochybně patřilo jak z objemových důvodů, tak i 
z důvodu složitějších konstrukcí k investičně náročnějším. 
 
 
Soutěžní návrh č.26 
 
Autoři návrhu správně zmiňují důležitost optického kontaktu centra halových sportů s městem a 
definování veřejného prostoru směrem východním k řece, dispoziční uspořádání ale neumožňuje 
žádné podstatnější vazby v provozu centra tímto směrem, a to ani v budoucnu. Nijak jednoduché, 
obousměrně prohnuté zastřešení první etapy nepřináší žádné zřetelné výhody v interiéru haly ani 
se neprojevuje ve vnější formě objektu. Možnost diváckých tribun pouze v podélných stranách 
hlavní haly je méně výhodné. 
 
 
Soutěžní návrh č.27 
 
Monumentálnost vstupu do centra halových sportů neodpovídá skutečné pozici tohoto místa 
v území a napojení na pěší trasy, zejména diagonální vazba na benzínovou pumpu zpochybňuje 
toto řešení. Elementární forma je zbytečně komplikována vykonzolovanými částmi stavby, 
architektonické řešení je nepřesvědčivé. 25  
 
 
Soutěžní návrh č.28 
 
Základní koncept objektu se vstupem ze severní strany, tedy ve směru z centra města je logický, 
konkrétní architektonické řešení mimo jiné zvětšující vnímatelný objem o střední dvoranu ale 
působí poměrně industriálně a nepříliš vhodně do daného prostředí parku, stavba působí jako 
velmi rozlehlá. 
 
 
Soutěžní návrh č.29  
Nesplnil formální zadání  - požadavek na měřítko řezu 1:200, nehodnocen  
 
 
Soutěžní návrh č.30 
 
Porota konstatovala, že architektonická forma nezapadá vhodně do prostředí parku a blízké řeky. 
Nevýhodou návrhu je i omezení ve využivání hlavní haly dané možností pouze podélného 
uspořádání tribun. 
 
 
Soutěžní návrh č.31 
 

Urbanistický koncept soutěžního návrhu je zdařilý. Zvolené dispoziční řešení, zejména rozdělení 
provozu do 5 podlaží vede ke komplikovanému provozu, zvětšení obestavěného prostoru a vysoké 
ceně. Dvě tribuny nevytvářejí v interiéru pocit obklopení herní plochy tribunami. Vnější 
architektonická forma není soudobá ani přesvědčivá. Chybí denní osvětlení hlavního prostoru 
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Soutěžní návrh č.32 
 
Odtržení hlavních hmot a vytvoření stoupající ulice uprostřed nepředstavuje podle názoru poroty 
vhodnou podobu nástupu do objektu. Ze zvýšených balkonů diváckých tribun není vidět na herní 
plochu. Zasunutí šaten sportovců pod program druhé etapy není vhodné. Pro obhájení navýšených 
objemů stavby krytými pasážemi není zásadní důvod. 
 
 

Soutěžní návrh č. 33 
 
Urbanisticky příliš dominantně orientovaný hlavní přístup do haly vůbec nevyužívá situování 
objektu uprostřed parku, se kterým prakticky není propojen. Tuto orientaci navíc podporuje příliš 
převýšené hlediště, které ve svých horních patrech ztrácí kontakt s plochou hřiště a zároveň 
přináší zvýšenou komplikaci v horizontálních komunikacích. 
 

 

Soutěžní návrh č 34 
 
Monumentálně navržená klínová hmota komplexu hal zohledňuje zcela racionálně v situování 
hlavního vchodu ve směru od řeky danou urbánní situaci, avšak nejvyšší gradace hmoty právě v 
tomto směru je poměrně necitlivá a vytváří tak neosobní hradbu o výšce přes 20 metrů, aniž by 
umožňovala jakýkoliv optický kontakt. 
 

 

Soutěžní návrh č 35 
 
Velmi pečlivě a přesvědčivě je provedeno propojení objektu s bezprostředním okolím parku. 
Navržená forma neodpovídá příliš sportovnímu zaměření komplexu, připomíná spíše nákupní 
centra. 
 

 

Soutěžní návrh č 36 
 
Návrh předkládá inspirativní myšlenku průchozí pasáže přístupné z obou stran, aniž by 
upřednostnilo přístup od města, či od parkoviště. Přehnaně monumentální forma sportovní haly je 
pro danou urbánní situaci a účel nevhodná a pro možnosti investora nákladově neefektivní.  
 

 

Soutěžní návrh č. 37 – Chybí výkres pohledů, bod 6.2.1. nehodnocen 

 
 
Soutěžní návrh č. 38 
 
Urbanisticky přitažlivé je propojení sportovního centra s přírodní částí parku. Adekvátní účelu a 
možnostem investora je zvolená lehkost a jednoduchost ocelových konstrukcí a obvodového 
pláště. Typologicky nevhodné je situování hlediště jen do dvou stran kolem hřiště a stejně tak i 
nevhodné profily pohledových přímek, kdy  diváci nevidí na celou plochu sportovišť.   
 

 

Soutěžní návrh č. 39 
 
Zvolená dynamická forma návrhu je zajímavá, pro daný účel však příliš komplikovaná a ve 
skutečném provedení provozně nákladná. Hlavní vstup situovaný od parkoviště nereflektuje 
pohledovou exponovanost od centra města, tímto směrem se hmota naopak uzavírá.  
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Soutěžní návrh č. 40 – návrh byl hodnocen ve druhém kole  
 

Hodnocení poroty I. Kolo: Kladem je průchozí pasáž s prostorově zajímavou návazností 
vnitřních společenských prostor mezi halami na exteriér parku. 
Dvou plánově řešená fasáda je citlivým řešením objemu haly ve vztahu k parku. Ceněné je 
rovněž úsporné objemové řešení. 
 
Hodnocení poroty II. Kolo: 
c) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 

 porota ocenila nápadité a hmotově elegantní řešení návrhu ve stávajícím prostředí 
parkové plochy. Částečné zapuštění objektu pod úroveň terénu umožnilo autorům 
vytvořit dobré provozní a funkční vazby uvnitř objektu a zároveň pomohlo velmi 
přirozeně vyřešit vazby s okolím. Propojení severní a jižní fasády skrze centrálně 
umístěnou vstupní halu je velkým přínosem ve vztahu k veřejnému prostoru a 
pohybu lidí v lokalitě. Především díky zapuštění do terénu působí objekt hmotově 
přiměřeně a sympaticky. Bohužel právě toto řešení umístění sportovních a 
technických ploch pod úroveň Q100 je problematické. 

 
d) komplexnost a úplnost řešení, 

 až na drobné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi technické zprávy a výkresové 
dokumentace, lze řešení považovat za komplexní a úplné. Navržené tribuny jsou 
zbytečně příliš strmé. 

 
h) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení a efektivita realizace, 

 umístění sportovních a technických ploch pod Q100 je určitě méně ekonomicky 
efektivní řešení. Z hlediska celkových nákladů je návrh průměrně náročný. 

 
Soutěžní návrh č. 41 
 
 Navržené situování přístupové platfomy do patra je jistě provozně obhajitelné,  v daném prostředí 
však přináší prostorové oddělení návštěvníků od okolí parku a poměrně monumentální přístupovou 
rampu. Rovněž bezprostřední blízkost řeky je reflektován optickým, nikoli fyzickým propojením.  
Tvarování hmot je svévolné, neodpovídá vnitřním prostorům ani nepřináší adekvátní kvalitu.  V 
některých případech nejsou zabezpečeny dostatečné únikové koridory. 
 
 
Soutěžní návrh č. 42 
 
 Architektonicky velmi působivé vnitřní propojení prostor obou hal s pyramidálním oddělením 
hracích ploch oboustrannými tribunami  je z hlediska provozního největší slabinou návrhu.  Rovněž 
situování tribun jen kolem dvou stran hřiště není pro pořádání vrcholných sportovních akcí vhodné.  
Zvolená architektonická forma vyniká okouzlující formou jemné poetiky, avšak pro dané rozměry a 
účel není adekvátní.  Evokuje spíše zahradní přízemní pavilon, než sportovní komplex.  
 
 
Soutěžní návrh č. 43 
 
Vcelku banální myšlenky prezentuje autor naivními skicami. Vnější forma návrhu je pro porotu 
naprosto nepochopitelná.   
 
 
Soutěžní návrh č. 44 
 
Návrh je postaven na civilní kompozici jednoduchých hmot jednotlivých hal a provozů. Tento 
koncept porota hodnotí kladně, stejně jako čisté dispoziční řešení a možnost jednoduchého 
členění výstavby do etap. Z urbanistického hlediska se ale návrh příliš odvrací od města i parku a 
jeho architektonický výraz není zcela přesvědčivý.  
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Soutěžní návrh č. 45 – hodnocen ve druhém kole 
 
Hodnocení poroty I. Kolo: Návrh vyniká geometricky jednoduchou a kompaktní hmotou 
orientovanou podélně od parkoviště směrem k řece. Zvolená organická forma je adekvátní 
solitérnímu umístění objektu v parku. Navržená etapizace je funkční a racionální. Zvýšená 
niveleta objektu vzhledem k záplavovému území je kladem návrhu.  
 
Hodnocení poroty II. Kolo: 
Celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu, 
- v druhém kole se základní geometrickou haly nepodařilo dotáhnout do přesvědčivého 

architektonického návrhu. Zejména hlavní vstup do haly. Poloha stavby ve vymezeném 
území neumožňuje optimální způsob zásobování a příjezdu k severnímu průčelí.  

- návrh je komplexní, porota považuje za příliš technicky složité řešení zvýšené nivelety 
přízemí z důvodů případných záplav.  

- ekonomický expert poroty odhadl náklady stavby jako druhé nejlevnější v druhém 
      kole.  
 

 

Soutěžní návrh č. 46 
 
Přehnaně monumentální koncept neodpovídá urbanistickému kontextu. Kvalita vnitřních prostor je 
sporná, dispoziční řešení je spíš naznačeno, nedostatečně je dokumentováno zapojení stavby do 
parteru, jak z hlediska pěších komunikací, tak i z hlediska zásobování. 
 

 

Soutěžní návrh č. 47 
 
Jde o objemný, komplikovaný a bohužel i nepřehledně dokumentovaný návrh. Urbanistické, 
architektonické, dispoziční i konstrukční řešení je slabé. 
 
 
Soutěžní návrh č. 48 
 
Porota kladně hodnotí snahu o nenásilné zakomponování návrhu do parku a jednoduchou 
hmotovou koncepci návrhu. Zajímavá je i myšlenka prezentace objemu haly navenek a ve 
foyerech, naproti tomu interier hlavní haly působí fádně. Tvar hmoty II. etapy je značně formální. 

 
Soutěžní návrh č. 49 
 
Návrh je sebevědomý a kvalitně prezentovaný, nicméně porota nenalezla pochopení pro jeho 

agresivní a nepříliš nadčasovou formu.   

 
 
Soutěžní návrh č. 50 
 
Návrh je přehnaně komplikovaný a monumentální, navržené tvarosloví považuje porota za zcela 
nevhodné. 
 
 
Soutěžní návrh č. 51 
 
Návrh je kvalitně prezentován, nicméně jeho hlavní myšlenka jakéhosi zdeformovaného kvádru je 
značně formální a pro daný účel a lokalitu i příliš monumentální.  
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PŘÍLOHA I. 
PROTOKOL O PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ VYPRACOVANÝ 
PŘEZKUŠOVATELEM  SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 1 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etapa  155 154 120,-Kč 
II.etapa   57 171 720,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
z lehkého materiálu tl. 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex).  Každý výkres bude označen 
způsobem uvedeným v soutěžních podmínkách. 

 
 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48x 29 
3 233 diváků 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano – 
není z 
interieru 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 2 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etapa   157 260 000,-Kč 
II.etapa   81 708 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
z lehkého materiálu tl. 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex).  Každý výkres bude označen 
způsobem uvedeným v soutěžních podmínkách. 

 
 

 
 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
3 060 diváků 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

max. 3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 3 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  454 183 200,-Kč 
II.etapa 152 937 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
z lehkého materiálu tl. 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex).  Každý výkres bude označen 
způsobem uvedeným v soutěžních podmínkách. 

 
 

 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

max. 3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č.4 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  217 000 000,-Kč 
II.etapa   48 000 000,- Kč 

 
 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 

 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 5 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  316 116 000,-Kč 
II.etapa 124 584 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků 3 120 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 6 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  159 000 000,-Kč  
( opt. 219 543 000,- Kč) 
II.etapa 101 328 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků 3 081 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

max. 3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

ano 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 7 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 



 72 

b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 200 000,-Kč 
II.etapa   94 435 200,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 8 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  197 500 000,-Kč 
II.etapa   70 300 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 

 



 75 

 

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 9 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 920 000,- Kč 
II.etapa  119 000 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 10 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  197 520 000,-Kč 
II.etapa   78 480 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 060 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 11 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 286 172 400,-Kč 
II.etapa  93 120 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 050 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 12 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa V jedné obálce s Autor 

Autor V jedné obálce s Kontaktní adresa 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  151 680 000,-Kč 
II.etapa 114 240 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

 

 

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 13 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 
 

Autor ano 
 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  212 246 000,-Kč 
II.etapa   64 341 800,-Kč 
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Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 
 

Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezk
ušova
tel: 
Ing. 
arch. 
Vladi
mír 
Zdvih
al 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 240 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 14 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  155 829 720,-Kč 
II.etapa   59 195 232,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 500 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 15 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
Ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  156 540 000,-Kč 
II.etapa   76 440 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 16 

 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  158 000 000,-Kč 
II.etapa 119 000 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 060 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 17 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 800 000,-Kč 
II.etapa  118 800 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 18 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 157 564 590,-Kč 
II.etapa 117 847 440,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 230 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Pouze 
v jednom 
vyhotovení 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 19 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  276 960 000,-Kč 
II.etapa 143 852 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 100 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 20 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 1 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 320 000,-Kč 
II.etapa   97 078 560,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 061 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 21 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 700 000,-Kč 
II.etapa 113 300 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - neuveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 22 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  208 134 600,-Kč 
II.etapa   65 709 510,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 23 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 905 000,-Kč 
II.etapa  119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 24 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů –2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  158 000 000,-Kč 
II.etapa  119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 25 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 157 952 700 ,-Kč 
II.etapa 118 560 285,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 26 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  174 500 000,-Kč 
II.etapa   85 500 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 060 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 27 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 920 000,-Kč 
II.etapa   62 544 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 28 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  336 504 000,-Kč 
II.etapa 147 252 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 29 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhle,dné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  193 536 896,-Kč 
II.etapa   37 323 600,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

Není zřejmá hranice řešeného území. 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 400 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Měřítko 
1:1000 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

řezy 
měřítko 
1:400 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 30 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 157 527 610,-Kč 
II.etapa 118 594 656,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 

 



 119 

 

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 31 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  157 010 400,-Kč 
II.etapa  118 316 400,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - neuveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 32 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  216 450 000,-Kč 
II.etapa   62 775 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  -  3 000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 33 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  87 327 878,-Kč 
II.etapa  41 206 308,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 34 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  219 096 000,-Kč 
II.etapa   57 780 000,- Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - 3 120 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 35 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 158 000 000,-Kč 
II.etapa 119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 36 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 158 000 000 ,-Kč 
II.etapa 118 500 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  - není uveden 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 37 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 193 200 000 ,-Kč 
II.etapa 83 760 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 

 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Pohledy 
ne 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 38 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 341 412 800 ,-Kč 
II.etapa 116 220 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 39 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 214 900 000 ,-Kč 
II.etapa 57 500 000 ,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 40 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 192 596 400 ,-Kč 
II.etapa 76 326 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3010 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 41 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano (průhlednost obálky) 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 157 992 000 ,-Kč 
II.etapa 76 344 600,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 42 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 153 200 000 ,-Kč 
II.etapa 119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3022 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 43 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 158 000 000 ,-Kč 
II.etapa 119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 44 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 189 336 000 ,-Kč 
II.etapa 87 150 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3048 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 45 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 2 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 236 027 760 ,-Kč 
II.etapa 96 358 656,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 46 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 



 150 

b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 216 – 288 mil. ,-Kč 
II.etapa 84 – 132 mil. ,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3040 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

pouze 
jednou 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 47 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  158 000 000,-Kč 
II.etapa 119 000 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků - neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 48 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa 232 000 000,-Kč 
II.etapa 42 200 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 

 

 

 

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 49 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3000 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  247 080 000,-Kč 
II.etapa 107 788 500,-Kč 
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Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 
 

Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

Textová část má 7 stran textu. 

Přiloženy dva rozpočty, pro účely hodnocení se uznává rozpočet na stránce č.9. 

 

 

 

Přezk
ušova
tel: 
Ing. 
arch. 
Vladi
mír 
Zdvih
al 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků  3120 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 50 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 



 158 

b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  177 600 000,-Kč 
II.etapa   77 200 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků - neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH 
OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA 

 

Návrh č. 51 
 

OBAL NÁVRHU 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU 

Návrhy budou prezentovány 
anonymně, při zasílání poštou bude 
uvedeno jako odesílatel příslušné 
profesní sdružení 

 

Ano 

 

Samostatné neprůhledné obálky 

Kontaktní adresa Ano 

Autor Ano 

CD Ano 

 

ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v pravém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v levém dolním rohu opatřeny 
rámečkem 3x3 cm, do kterého 
soutěžící umístí číslo dle seznamu 
příloh, který je součástí textové části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu 
budou v dolní části uprostřed 
označeny textem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 3 
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b) dodržení maximální výše předpokládaných nákladů podle bodu 2. 3. těchto podmínek 

Požadavek zadavatele splnění 

Celkový rozpočet na realizaci Centra halových 
sportů se předpokládá v maximální výši 277 mil. 
Kč vč. DPH, z toho rozpočet na realizaci I. etapy 
158 mil Kč vč. DPH a realizaci II. etapy 119 mil. Kč 
vč. DPH.  

I.etepa  237 000 000,-Kč 
II.etapa 107 424 000,-Kč 

 
Za závazné se považuje: 
 
a) dodržení závazné část programu obsaženému v podkladu P. 01 - Soutěžní zadání 
 

 

 
Grafická část 
Grafická část bude provedena ve formátu  700/1000  nastojato a nalepena na panelech 
 

 

Textová část obsahuje dvakrát tabulku objemů I. a II. etapy ve vztahu k předpokládaným nákladům na realizaci stavby. 

Pro stanovení hodnot bude použita tabulka na straně č. 5,  jelikož druhá tabulka neobsahuje pořadové číslo stránky  a 

byla zřejmě vložena omylem. 

 

 

 

Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 

Požadavek zadavatele Splnění 

1. Místo stavby a širší vztahy 

2. Stavební program  

Velikost hrací plocha 

Max kapacita diváků 

ano 
 
 
48 x 29 
Počet diváků - neuvedeno 

Grafická část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje:  

situaci se zakresleným návrhem řešení v měřítku 1:2000   Ano 

výkresy půdorysů a pohledů v měřítku 1:400  a minimálně dvou 
charakteristických řezů v měřítku 1:200 

Ano 

3 schémata dokumentující variabilitu víceúčelového využití  CHS  v měřítku 
1:1000    

Ano 

jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celé řešené území   

Ano 

3 vizualizace perspektivních pohledů, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat prostor hlavní haly 

Ano 

TEXTOVÁ ČÁST     

Textová část soutěžního návrhu v I. kole obsahuje stručné 
objasnění základních principů navrhovaného řešení,  

Ano 

 

Textová část je předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve 
formátu A4  

Ano  
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Protokol o přezkoumání soutěžních návrhů – II. kolo 
 
Dne 31. 1. 2013 bylo provedeno přezkoumání předložených návrhů II. kola soutěže. Přezkoumání 
provedl: Ing. arch. Vladimír Zdvihal, autorizovaný architekt 
 
Při přezkoumání bylo kontrolováno: 

Obal návrhu 
Všechny části návrhu budou vloženy do tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.  

Podmínky anonymity soutěžního návrhu 
Návrhy budou prezentovány anonymně, při zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení. 

Závazné označení návrhu a jeho částí 
Všechny části soutěžního návrhu budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, 
všechny části soutěžního návrhu budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, 
do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části. 
Všechny části soutěžního návrhu budou v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

 

Za závazné pro II. kolo soutěže se považuje: 
 
Grafická část   

a) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím kontext. V situaci bude 
vyznačeno řešené území a etapizace výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

b) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických řezů v měřítku 
1:200,      

c) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu - svislý řez a pohled na 
fasádu hlavní haly včetně návaznosti na střechu – měřítko nejméně 1:20   

d) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí perspektiva nebo 
axonometrie) na celou stavbu   

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž alespoň jedna bude 
dokumentovat interiér hlavní haly a jedna stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů 
mimo hranice řešeného území. 

f) grafické vyjádření možností víceúčelového využití hlavní haly, z něhož bude mimo jiné 
patrné technické řešení 

 
 

Textová část    
 Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat: 
 Vyplněnou přílohu P.09 – upravených Soutěžních podmínek pro II.kolo 
 
Digitální část II. kolo 
 Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, obsahující: 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního posuzování 
b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování 
c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09 

 
Nosič s nadpisem „CD/DVD - EXPERT“ bude uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD/DVD - 
EXPERT“.  
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Nosiče CD/DVD budou předmětem přezkoušení. Data na nich nesmí vykazovat porušení 
anonymity návrhu 
 
 
 
Přezkušovatel: 
Ing. arch. Vladimír Zdvihal 
 
 
 
Příloha:  přezkoušení jednotlivých návrhů 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 9 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 7 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

a) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

b) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

c) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

d) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 13 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 8 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

e) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

f) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

g) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

h) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 22 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 6 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

i) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

j) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

k) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

l) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 23 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 11 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

m) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

n) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

o) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

p) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 40 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 9 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

q) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

r) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

s) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

t) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU PRO II. 
KOLO SOUTĚŽE, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ 
ÚPRAVA 

 

 

Návrh č. 45 
 

Obal návrhu 

Všechny části návrhu budou vloženy do 
tuhých desek (pouzdro nebo dvoukřídlé desky 
s klopnami), které budou v zalepeném 
a neporušeném obalu s nápisem „CENTRUM 
HALOVÝCH SPORTŮ“.   

 
 
ano 

 
Podmínky anonymity soutěžního návrhu 

Návrhy budou prezentovány anonymně, při 
zasílání poštou bude uvedeno jako odesílatel 
příslušné profesní sdružení 

 
Ano 

 
Samostatné neprůhledné obálky 

CD/DVD – EXPERT 
Autor 

Ano 

 

Závazné označení návrhu a jeho částí 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3x3 cm,  

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 
cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle 
seznamu příloh, který je součástí textové 
části. 

Ano 

Všechny části soutěžního návrhu budou 
v dolní části uprostřed označeny textem 
„CENTRUM HALOVÝCH SPORTŮ“. 

Ano 

 

Počet panelů – 5 
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Za závazné se považuje: 
 

Textová část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

Vyplněnou přílohu P.- 09  ano 

  

 
 

Digitální část II. kolo 
Soutěžící předá kromě CD / DVD dle bodu 6.4.1 1x samostatné CD / DVD, 
obsahující: 

ano 

a)  grafickou část ve formátu *.dwg pro potřeby expertního 
posuzování 

 

b) textovou část ve formátu *.doc pro potřeby expertního posuzování  

c)  samostatně - vyplněnou tabulku dle upraveného podkladu P.09  

 
 
 
 

 

 

Přezkušovatel: 

Ing. arch. Vladimír Zdvihal 

Grafická část soutěžního návrhu ve II. kole bude obsahovat:  

u) celkovou situaci se zakresleným návrhem řešení zobrazujícím           

kontext. V situaci bude vyznačeno řešené území a etapizace 
výstavby.  Měřítko se neurčuje. 

ano 

v) výkresy půdorysů, pohledů a minimálně dvou charakteristických  

řezů v měřítku 1:200,      
ano 

w) řešení charakteristického architektonicko - konstrukčního detailu –    
svislý řez a pohled na fasádu hlavní haly včetně návaznosti na   

střechu – měřítko nejméně 1:20   

Ano 

 

x) jeden prostorový pohled shora dle uvážení autora (ptačí 
perspektiva nebo axonometrie) na celou stavbu   

Ano 

e) minimálně 3 vizualizace v libovolném měřítku a záběru, z nichž 
alespoň jedna bude dokumentovat interiér hlavní haly a jedna 
stavbu bez realizované II. etapy a bez zásahů mimo hranice 
řešeného území. 

Ano 
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PŘÍLOHA II. 
SOUBOR PÍSEMNÝCH ZÁVAZKŮ ČLENŮ SOUTĚŽNÍ POROTY DLE § 10 
ODST. 1 SŘ ČKA  
SOUBOR PÍSEMNÝCH PROHLÁŠENÍ ČLENŮ SOUTĚŽNÍ POROTY, 
ODBORNÝCH ZNALCŮ A POMOCNÝCH ORGÁNŮ POROTY DLE § 10 
ODST. 2 SŘ ČKA 
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