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1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE, o.p.s.
Adresa: Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411
F: 220 380 354
IČ: 271 32 111
DIČ: CZ 271 32 111
Zplnomocněná osoba
Jiří Oberfalzer
Předseda Správní rady
Adresa: Senát ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
T: 775 201 985 (asistentka Bc. Adéla Jirásková)
E: oberfalzerj@senat.cz

1.1. SPOLUVYHLAŠOVATELÉ
1.1.1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Sídlo: Magistrát města České Budějovice, Nám. Př. Otakara II. č. 1,2,
370 92 České Budějovice
IČ: 244732, DIČ: CZ 244732
Primátor: Mgr. Juraj oma, E: thomaj@c-budejovice.cz, T: 386 802 901
Kontaktní osoba: Ladislav Volf, E: sekret@sdcb.cz, T: 387 331 232

1.1.2.

MĚSTO JIČÍN
Sídlo: Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČ: 271632, DIČ: CZ 271632
Starosta: Ing. Martin Puš, E: pus@mujicin.cz, T: 493 545 100
Kontaktní osoba: Ing. arch. Radek Jiránek, E: jiranek@mujicin.cz, T: 493 545 160

1.1.3.

MĚSTO KLATOVY
Sídlo: Městský úřad Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
IČ: 255661, DIČ: CZ 255661
Starosta: Mgr. Rudolf Salvetr, E: rsalvetr@mukt.cz, T: 376 347 214
Kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Brandová, E: e.brandova@centrum.cz, T: 777 045 797

1.1.4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Sídlo: Magistrát města Most, Radniční 1/2, 434 69 Most
IČ: 266094, DIČ: CZ 266094
Primátor: Ing. Vlastimil Vozka, E: vlastimil.vozka@mesto-most.cz, T: 476 703 195
Kontaktní osoba: Ing. Iva Mazurová, E: iva.mazurova@mesto-most.cz, T: 476 448 222

1.1.5.

MĚSTO ROUSÍNOV
Sídlo: Městský úřad Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, 863 01 Rousínov
IČ: 292281, DIČ: CZ 292281
Starosta: Ing. František Havíř, E: havir@rousinov.cz, T: 725 111 490
Kontaktní osoba: Libuše Mikysková, E: mikyskova@rousinov.cz, T: 517 324 833

1.1.6.

MĚSTO ŠUMPERK
Sídlo: Městský úřad Šumperk, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk
IČ: 303461, DIČ: CZ 303461
Starosta: Mgr. Zdeněk Brož, E: zdenek.broz@musumperk.cz, T: 583 388 504
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Kašparová, E: ivana.kasparova@musupmerk.cz, T: 732 349 070
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1.1.7.

MĚSTO TŘEBOŇ
Sídlo: Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 247618, DIČ: CZ 247618
Starosta: Ing. Jiří Houdek, E: starosta@mesto-trebon.cz, T: 384 342 115
Kontaktní osoba: Ing. arch. Aleš Valder, E: ales.valder@mesto-trebon.cz, T: 384 342 156

1.1.8.

MĚSTO VODŇANY
Sídlo: Městský úřad Vodňany, Náměstí Svobody 18/1, 389 01 Vodňany
IČ: 251984, DIČ: CZ 251984
Starosta: Ing. Viktor Blaščák, E: blascak@muvodnany.cz, T: 383 379 100
Kontaktní osoba: Bc. Ondřej Synek, E: ondrej.synek@gmail.com, T: 737 287 134

1.1.9.

MĚSTO ZÁBŘEH
Sídlo: Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 303640, DIČ: CZ 303640
Starosta: RNDr. et Mgr. František John, Ph.D., E: starosta@muzabreh.cz, T: 583 468 218
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Krejčí, E: katerina.krejci@muzabreh.cz, T: 583 468 262

1.2. ZPRACOVATELÉ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
PhDr. Allan Gintel
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, F: 220 380 354
E: allan.gintel@cenapp.cz
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Adresa: Graﬁcká 831/20, 150 00 Praha 5
T: 737 239 670
E: hradecny@hsharchitekti.cz

1.3. SEKRETÁŘ SOUTĚŽE
PhDr. Allan Gintel
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s. Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411
E: allan.gintel@cenapp.cz

1.4. PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Ing. Jiří Kubát
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411, M: 724 340 556
E: info@cenapp.cz

1.5. SEKRETARIÁT SOUTĚŽE
Adresa: Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6
T: 220 380 411
Adresa pro registraci, E: info@cenapp.cz
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2. PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
2.1. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Jičín,
Klatovy, Most, Rousínov, Šumperk, Vodňany dále historických budov ve městech České Budějovice
a Třeboň a plaveckého areálu v Zábřehu na Moravě. Speciﬁkace jednotlivých zadání se nachází v příloze
těchto soutěžních podmínek. Soutěžící si mohou vybrat ke zpracování pouze jedno zadání.

2.2. ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Účelem a posláním, soutěže je ocenit čtyři soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria
a budou nejlepším řešením zvoleného zadání a současně budou nejlepšími řešeními ze všech předložených
návrhů, bez ohledu na zvolená zadání. Tato řešení budou oceněna podle bodu 11.1. těchto soutěžních
podmínek. Ke každému návrhu bude vypracováno Hodnotitelskou radou hodnocení, které bude následně
předáno spoluvyhlašovateli příslušnému pro dané zadání, spolu s příslušným doporučením k případné
realizaci. Spoluvyhlašovatelé se smluvně zavazují, že všechny došlé návrhy budou veřejně prezentovány
a vyhlašovateli ve lhůtě do 6 měsíců od předání návrhů sdělí, jak s návrhy naloží. Výsledky soutěže nelze
použít pro zadání zakázky způsobem dle §21 zák.č. 137/2006 Sb.

3. DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
3.1. DRUH SOUTĚŽE
3.1.1.

Podle předmětu řešení: urbanisticko – architektonická

3.1.2.

Podle okruhu účastníků: veřejná – anonymní

3.1.3.

Podle počtu vyhlášených kol: jednokolová

3.1.4.

Podle záměru řešení: ideová

3.2. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Kategorie A – veřejná prostranství (Jičín, Klatovy, Rousínov, Šumperk)
Kategorie B – parky a koupaliště (Most, Vodňany, Zábřeh)
Kategorie C – historické budovy (České Budějovice, Třeboň)

3.3. DEN VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Vyhlášením soutěže se rozumí zpřístupnění soutěžních podmínek možným účastníkům soutěže.
Dnem vyhlášení soutěže se rozumí datum uvedené v bodu 12.1. soutěžních podmínek.
Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

3.4. FORMA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Soutěž se vyhlašuje veřejným oznámením v tisku a na internetových stránkách Ceny Petra Parléře
(www.cenapp.cz) a České komory architektů (www.cka.cc).
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4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
4.1. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A POŽADOVANÁ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto další
podmínky:
a) nezúčastnily se deﬁnování předmětu soutěže a jejího vypsání;
b) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů
nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
c) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými
či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže
nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo
přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento
požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů;
d) splňují základní kvaliﬁkační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace,
konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření);
e) alespoň jeden člen týmu je autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem podle zákona
č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle
práva příslušného členského státu EU, jehož jsou občany, nebo mají v něm sídlo.
Splnění kvaliﬁkačních požadavků se v tomto případě prokazuje čestným prohlášením.

4.2. DOTAZY
Soutěžící mohou ve lhůtě stanovené pod bodem 12.3. soutěžních podmínek podávat dotazy, a to písemně
nebo elektronicky na adresu petra.lednicka@cenapp.cz. Všechny dotazy a odpovědi budou postupně
vyvěšovány na internetových stránkách Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz), a to ve lhůtě
stanovené v bodu 12.4. soutěžních podmínek.

4.3. JAZYK SOUTĚŽE A PRÁVNÍ ŘÁD
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice.

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY
5.1. POSKYTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ
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5.1.1.

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu doc, graﬁcké podklady
ve formátech dxf, jpg, pdf) a budou poskytovány účastníkům prostřednictvím webových stránek
Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz) po provedené registraci.

5.1.2.

Přebírající se zavazuje používat předaná data výhradně pro účel své účasti v této urbanistické soutěži,
nevydávat je dalším zájemcům a zabezpečit data proti zneužití třetí osobou. Po dohodě může dojít
ke změně formátu vydaných dat.

5.1.3.

Seznam poskytovaných podkladů:
Veřejně dostupné:
soutěžní podmínky včetně příloh (www.cenapp.cz)
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Jen pro zaregistrované účastníky:
Závazné
a) soutěžní zadání příslušného města
b) digitální foto s vyznačením stanoviště určeného i výškopisně pro zákres návrhu
c) situace širších vztahů v měřítku 1:2000 (nebo 1:5000)
d) katastrální mapa s okolím řešeného území 1:1000 doplněná o výškopis, případně technická mapa
1:500
e) ortofotomapa nebo jiná letecká fotograﬁe
f) rozvinuté pohledy s okolím řešeného prostoru 1:200 nebo digitální fotodokumentace okolí řešeného
prostoru.

5.2. REGISTRACE, VYZVEDNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ
Žádosti o vstup do soutěže se předkládají písemně sekretariátu soutěže, nejpozději však do 13. května 2011
poštou nebo e-mailem. Žádost musí obsahovat:
• plné jméno individuálního soutěžícího nebo představitele soutěžícího týmu,
• úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, e-mailové a poštovní adresy.
Soutěžní podklady (5.1.) si lze stáhnout z webových stránek Společnosti Petra Parléře (www.cenapp.cz).
Tyto budou zpřístupněny pouze registrovaným účastníkům prostřednictvím přístupového kódu, který
poskytne sekretariát soutěže na základě provedené registrace a po zaplacení registračního poplatku
ve výši 500,-Kč, který bude registrovaným účastníkům fakturován. Registrační poplatek je vratný.
U některých zadání se požaduje čestné prohlášení.

6. ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH,
ZÁVAZNÁ GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
6.1. GRAFICKÁ ČÁST
Graﬁcká část soutěžního návrhu bude obsahovat tři výkresy formátu A1
Urbanismus
a) výkres širších vztahů v měřítku 1:1000, resp. 1:2000 (dle velikosti řešeného území),
b) výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu (parter), který obsahuje celkové řešení
v měřítku 1:200, resp. 1:500 a rozvinuté pohledy 1:200, resp. 1:500 (v případě většího rozsahu území
je možné tento výkres odevzdat na dvou formátech),
c) prostorové zobrazení řešeného území (zákres do fotograﬁe).
Objekty
a) výkres situace 1:500
b) půdorysy 1:100
c) min. 3 řezy 1:100
d) pohled na střechy se zakreslením částí sousedních budov 1:100
e) fasády 1:100
f) vizualizace ze dvora a z interiéru
Kromě výše uvedených závazných výkresů se připouští jeden další volný výkres, jímž bude doloženo
hmotové a architektonické řešení návrhu, resp. detailnější řešení. Graﬁcká část soutěžního návrhu bude
odevzdána v jednom vyhotovení. Připouští se černobílé i barevné provedení. Výkresy budou nalepeny
na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5mm. Každý výkres bude označen způsobem
uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.
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6.2. TEXTOVÁ ČÁST
Textová část soutěžního návrhu bude dodána v rozsahu max. 3 stran formátu A4 a musí obsahovat:
a) zásady řešení území v širších souvislostech,
b) stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména funkční náplně a urbanistických
vazeb, vztahu k územnímu plánu, naplnění soutěžních podmínek,
c) zdůvodnění zvoleného urbanisticko-architektonického řešení,
d) zhodnocení přínosu navrženého řešení,
e) informaci o tom, jak byly naplněny požadavky zadání,
f) čestné prohlášení o splnění kvaliﬁkačních předpokladů,
g) seznam příloh.
Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou tištěných vyhotoveních. Bude označena
způsobem uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.3. DIGITÁLNÍ ČÁST
Soutěžící dodá 1x CD obsahující:
a) graﬁckou část ve formátu pdf (300dpi pro možné publikování soutěžního návrhu),
b) textovou část ve formátu doc (bez použití caps lock).
Nosič bude uložen v zalepené obálce a označen nadpisem „CD“. Obálka bude označena způsobem
uvedeným v odstavci 7.1. těchto soutěžních podmínek.

6.4. OBÁLKA NADEPSANÁ „AUTOR“
Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat tituly, jména, data narození, čísla účtů, telefony, e-mailové
a kontaktní adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně.
Dále bude obálka obsahovat „Zpáteční adresu“ tzn. jméno včetně titulu a adresu, na kterou je možné
zaslat závěrečný protokol. Obálka bude zalepena, neporušena a označena způsobem uvedeným v odstavci
7.1. těchto soutěžních podmínek.

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY
SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
7.1. ZÁVAZNÉ OZNAČENÍ NÁVRHU A JEHO ČÁSTÍ
7.1.1. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (graﬁcká, textová
část, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vepsání
identiﬁkačního kódu.

7.1.2. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (graﬁcká, textová část,
obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého soutěžící
vepíše číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.

7.1.3. Všechny části soutěžního návrhu uvedené v bodu 6. těchto soutěžních podmínek (graﬁcká, textová část,
obálka „CD“, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Cena Petra Parléře 2011“.
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7.2. PODMÍNKY ANONYMITY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
7.2.1.

Celý soutěžní návrh se předkládá anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí obsahovat podpis,
popis, heslo, graﬁckou značku nebo jiné označení ani na obalu, ani na průvodních dokladech, které by
mohlo vést k porušení anonymity.

7.2.2.

Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou nebo jinou veřejnou přepravou
zasílaných soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 - Malá Strana

7.3. OBAL SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
Všechny části soutěžního návrhu (graﬁcká část, textová část, obálka „CD“, obálka „Autor“) budou vloženy
do tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Cena Petra Parléře 2011“.

8. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1. PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
8.1.1.

Soutěžní návrhy lze odevzdat před uplynutím lhůty v pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod.
nebo po předchozí telefonické dohodě do sekretariátu soutěže (viz 1.5. soutěžních podmínek).

8.1.2.

V případě odeslání soutěžního návrhu poštou musí být soutěžní návrh doručen nejpozději
do 3. června 2011, tj. poslední den lhůty pro odevzdání soutěžních návrhů dle čl.12., odst.12.5.
soutěžních podmínek.

9. KRITÉRIA HODNOCENÍ
9.1. Závazné kritérium, podle něhož budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, je následující:
•
•
•
•

kvalita architektonického řešení, jeho komplexnost a úplnost
originálnost řešení
soulad funkčnosti, hospodárnosti, investiční a provozní náročnosti
splnění podmínek zadání

9.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže
Hodnotitelská rada vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
a) nesplňují obsahové požadavky vypsání,
b) neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek,
c) nedošly v požadovaném termínu,
d) zřetelně ukazují na porušení anonymity.
Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky
obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je Hodnotitelská rada povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního
řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány pouze mimo soutěž
a nemohou být oceněny.
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10. HODNOTITELSKÁ RADA, POROTY A ODBORNÍ ZNALCI
10.1.

Hodnotitelská rada uděluje Cenu Petra Parléře, vyjadřuje se k návrhům dílčích cen
a potvrzuje je.

10.2.

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ RADY:
Závislí členové:
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Nezávislí členové:
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
doc. akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Ivan Lejčar
Ing. arch. Osamu Okamura
Ing. arch. Eva Špačková

10.3.

NÁHRADNÍCI HODNOTITELSKÉ RADY:
Nezávislí členové:
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Ing. arch. Jaroslav Wertig

10.4.

POROTA (KATEGORIE A)
Závislí členové:
Ing. arch. Eva Brandová (architektka města Klatovy)
Ing. Frantisek Havíř (starosta města Rousínov)
Ing. arch. Radek Jiránek (architekt města Jičín)
Nezávislí členové:
Ing. arch. Pavel Hnilička
Ing. arch. Ivan Lejčar
Ing. arch. MgA. Alena Korandová
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Závislá náhradnice:
Ing. arch. Ivana Kašparová (vedoucí odd. územního plánování města Šumperk)
Nezávislá náhradnice:
Ing. arch. Eva Špačková

10.5.

POROTA (KATEGORIE B)
Závislí členové:
Ing. arch. Václav Doležal (vedoucí odb. rozvoje a úz. plánování města Zábřeh)
Ing. arch. Jiří Harant (architekt města Most)
Karel Burda (1. místostarosta města Vodňany)
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Nezávislí členové:
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
doc. akad. arch. Petr Kovář
Ing. arch. Osamu Okamura
Ing. arch. Eva Špačková
Závislá náhradnice:
Ing. arch. Eva Brandová (architektka města Klatovy)
Nezávislý náhradník:
Ing. arch. Tomáš Hradečný

10.6.

POROTA (KATEGORIE C)
Závislí členové:
Ing. Jiří Houdek (starosta města Třeboň)
Ing. Ivana Popelová (náměstkyně primátora města České Budějovice)
Nezávislí členové:
Ing. arch. Tomáš Hradečný
Ing. arch. Osamu Okamura
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Závislá náhradnice:
Ing. arch. Eva Brandová (architektka města Klatovy)
Nezávislý náhradník:
Ing. arch. Pavel Hnilička

10.7.

ODBORNÍ ZNALCI
O případném přizvání odborných znalců rozhodne Hodnotitelská rada po projednání s vyhlašovatelem
soutěže.

11. CENY A ODMĚNY SOUTĚŽÍCÍM
11.1.

CENY A ODMĚNY
Čtyři soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením
zvoleného zadání a současně budou nejlepšími rešeními ze všech předložených návrhů, bez ohledu
na zvolená zadání, budou oceněny celkovou částkou 350 000 Kč (tři sta padesát tisíc korun),
která bude rozdělena takto:

11.1.1. Kategorie A – veřejná prostranství: 100 000 Kč, Cena Ministerstva pro místní rozvoj
11.1.2. Kategorie B – parky a koupaliště: 100 000 Kč
11.1.3. Kategorie C – historické budovy: 100 000 Kč
11.1.4. Cena Petra Parléře – bude udělena jednomu z výše uvedených vítězných návrhu a kromě artefaktu ceny
bude navýšena o 50 000 Kč.

9

CENA PETRA PARLÉŘE 2011 – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

11.2.

PODMÍNKY JINÉHO ROZDĚLENÍ ČÁSTEK NA HLAVNÍ CENY
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 1 Soutěžního řádu České komory architektů může
Hodnotitelská rada rozhodnout o jiném rozdělení hlavních cen, popřípadě neudělení cen v plné výši.
Toto své rozhodnutí musí Hodnotitelská rada podrobně zdůvodnit do protokolu.

11.3.

NÁLEŽITOSTI ZDANĚNÍ CEN ZE SOUTĚŽE

11.3.1. Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku 10 000 Kč budou podle § 36 odst. 2
písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu
ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

11.3.2. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992
Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou
samou v rámci řádného daňového přiznání.

11.4.

TERMÍNY VYPLACENÍ UDĚLENÝCH CEN A ODMĚN
Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 30 dnů po oﬁciálním vyhlášení výsledků.

12. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
12.1.

DATUM VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE se stanovuje na 13. dubna 2011.

12.2.

VYZVEDNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODKLADŮ je možné průběžně, nejpozději však
do 13. května 2011, a to na základě registrace.

12.3.

LHŮTA K PODÁNÍ DOTAZŮ SOUTĚŽÍCÍMI
Dotazy budou podávány písemně, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu petra.lednicka@cenapp.cz,
do 13. května 2011.

12.4.

LHŮTA K ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ HODNOTITELSKOU RADOU
Všechny dotazy a odpovědi budou vyvěšeny na internetových stránkách Ceny Petra Parléře
(www.cenapp.cz) nejpozději do 20. května 2011.

12.5.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ/DORUČENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ VYHLAŠOVATELI
3. června 2011 do 12.00 hod.

12.6.

DATUM ZÁVĚREČNÉHO ZASEDÁNÍ HODNOTITELSKÉ RADY
nejpozději 18. června 2011.

12.7.
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Oﬁciální vyhlášení výsledků bude 21. září 2011.
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13. ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.

14. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
14.1.

SOUHLAS VYHLAŠOVATELE, SEKRETÁŘE, PŘEZKUŠOVATELE, POROTCŮ
A ZNALCŮ SE SOUTĚŽNÍMI PODMÍNKAMI
Vypsáním soutěže a svou účastí v ní potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních
návrhů, řádní členové a náhradníci Hodnotitelské rady, porotci a přizvaní znalci, že se seznámili se
všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

14.2.

SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH SE SOUTĚŽNÍMI PODMÍNKAMI
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže
a s rozhodnutím Hodnotitelské rady.

15. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH
NÁVRHŮ
15.1.

AUTORSKÁ PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich, s výjimkou případů
uvedených v odstavci 15.2. opět využít v jiném případě.

15.2.

SVOLENÍ K UŽITÍ DÍLA PRO ÚČELY SOUTĚŽE
Oceněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže stanovené v bodě 2.2. těchto soutěžních
podmínek. Užití autorského díla pro jiné účely než byly uvedeny v soutěžních podmínkách, zejména
pro následné zpracování projektových prací, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné
a neodměněné návrhy mohou být po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům, pokud o to
požádají do 21 dnů po oﬁciálním vyhlášení výsledků soutěže.

15.3.

SOUHLAS SOUTĚŽÍCÍCH S VYSTAVENÍM SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a s vystavením
svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

15.4.

SOUHLAS S PREZENTACÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU V MĚSTĚ NAVRHOVATELE
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s osobní prezentací zpracované studie
ve městě spoluvyhlašovatele, jehož zadání bylo zařazeno do soutěže. Datum a podmínky prezentace
závisí na dohodě mezi městem a zpracovatelem soutěžního návrhu.
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15.5.

POSKYTNUTÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ PŘÍSLUŠNÝM MĚSTŮM A OBCÍM
Návrhy, které nezískaly ocenění v soutěži, mohou být poskytnuty městům a obcím jen se souhlasem
autorů a jen v případě, že získaly doporučení Hodnotitelské rady.

15.6.

ZÁVAZEK VYHLAŠOVATELE USPOŘÁDAT VÝSTAVU SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Vyhlašovatel ve spolupráci se spoluvyhlašovateli uspořádá do čtyř měsíců po vyhlášení výsledků
soutěže veřejnou výstavu soutěžních návrhů ve městech spoluvyhlašovatelů.

15.7.

PROTOKOL O JEDNÁNÍ A ROZHODNUTÍ HODNOTITELSKÉ RADY

15.7.1. O zasedání a jednání Hodnotitelské rady, o průběhu soutěže a o jejích výsledcích se pořizuje protokol,
který obsahuje zejména:
a) zápisy z jednání Hodnotitelské rady včetně hlasování,
b) rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže,
c) seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
d) hodnocení všech soutěžních návrhů,
e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění,
f) prezenční listiny členů Hodnotitelské rady a přítomných znalců z jednotlivých zasedání
Hodnotitelské rady.

15.7.2. Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí Hodnotitelské rady ověřuje svým podpisem všichni členové
poroty. Do protokolu se zaznamenávají odlišné názory členů Hodnotitelské rady, jestliže o to tito členové
výslovně požádají.

16. ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY HODNOTITELSKÉ
RADY A ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ
Před vyhlášením soutěže byly soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy Hodnotitelské rady na jejím
ustavujícím zasedání a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí
u vyhlašovatele soutěže.

17. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny Hodnotitelskou radou dne 23. 2. 2011.
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 8. 4. 2011.
Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem
ze dne 11. 4. 2011, č. j. 729-2011/Pr.
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PŘÍLOHA:
PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE
SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH MĚST

CENA PETRACENA
PARLÉŘE
PETRA
2011
PARLÉŘE
– SOUTĚŽNÍ
2011 – PODMÍNKY
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
– PŘÍLOHA

1) ČESKÉ BUDĚJOVICE – PŘESTAVBA HISTORICKÉ BUDOVY
V JIRSÍKOVĚ ULICI
OPEN SPACE ČESKÉ BUDĚJOVICE – KULTURNÍ CENTRUM
Budova kulturního centra by měla splňovat funkci otevřeného prostoru, který bude mít k dispozici město
a jeho obyvatelé.
Hlavním požadavkem je vytvoření dostatečně velkého a technicky (akustika, variabilita) moderního
prostoru, který by mohl plnit i funkci reprezentační (městské plesy, konference a slavnosti).
Mělo by se stát místem, které poskytne podmínky pro činnost aktivních lidí a umožní jejich setkávání
a spolupráci. Nabídne kvalitní zázemí pro aktivity všech věkových skupin. Poskytne prostor pro začínající
výtvarné umělce, amatérské divadelní soubory a hudební skupiny i pro jednotlivce netradičních
volnočasových aktivit.
Zároveň by se nemělo jednat pouze o čistou rekonstrukci novorenesanční budovy, ale chceme najít nové
a neotřelé řešení prostoru tak, aby bylo možno vnímat budovu jako spojení tradice a moderního přístupu
k životu s důrazem na kreativitu a hravost.
Chtěli bychom, aby kulturní centrum pomohlo v lidech probouzet touhu po aktivním zapojení
do společných činností a tak participovat na kulturním a společenském životě města.
Kulturní centrum by svým přesahem do okolí (letní scéna, kavárna apod.) mělo přispět i k zatraktivnění
prostoru kolem řeky a stát se podstatným prvkem dotvářejícím přitažlivou image města pro turisty
a návštěvníky.
Podmínky pro vznik takové kulturní instituce jsou ve městě příznivé a proto promyšlený a dobře ztvárněný
prostor stávající budovy bude mít důležitou roli při oslovení veřejnosti a získání podpory pro jeho realizaci
a následné fungování.

OPEN SPACE – SPECIFIKACE PROSTOR:
Speciﬁkace

Počet osob

Prostory

Aktivity

Uspořádání prostoru

Vybavenost

hlavní sál

150–800

výtah

divadlo

divadelní

osvětlení

divadlo

150–320

zázemí-technika

koncerty

školní

ozvučení

bezbarierový přístup
infocentrum
pokladna, předprodej

koncert sezení

150–500

elevace

plesy

banket

divadelní technika

koncert stání

300-800

šatny herci

kongresy

kongres

dataprojektor

tanec

ples(sez.+stání)

650

šatny diváci

kongres

500

foyer-občerstvení

plátno
mobilní elevace
(hydraulická)
mobilní podium
(hydraulické)

divadelní sál, klub

100

zázemí

divadlo

divadelní

osvětlení

šatny herci

tanec

školni

ozvučení

šatny diváci

koncerty

banket

dataprojektor

elevace

semináře
spolková činnost
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plátno

Speciﬁkace

Počet osob

Prostory
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výstavní prostor
hudební jazzový klub

50–100

Aktivity

Uspořádání prostoru

Vybavenost

soudobé umění

osvětlení

tvorba atelierů

výstavní panely

zázemí, šatna

koncerty

osvětlení

bar

přednášky

audio video

prostor pro kapelu

veřejnost

osvětlení

dělený prostor

hudební produkce

audio video

zázemí

přednášky

šatna

pecha kucha

šatna veřejnost
restaurace, kavárna

100

dětský koutek
malý sál

50–100

kongresy

divadelní

osvětlení

semináře

školní

audio video

zkušebna

zrcadlová stěna

plesy
spolková činnost
ateliery-kurzy

media
20

graﬁka
výtvarné
design
spolková činnost

zkušebny

25

tanec
hudba
divadlo
spolková činnost

kanceláře

2

provoz

2

produkce

2

marketing

2

ekonomika

2

vedení

10

zasedací
spolková činnost

letní scéna

100–400

outdoor

koncerty

zázemí

divadlo

kino
tanec
letní kavárna

50–80

outdoor

veřejnost

zázemí
půjčovna loděk

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÝ STAV KULTURNÍHO DOMU JIRSÍKOVA ČP. 243/2,
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE STAVBY

15

Svislé a vodorovné konstrukce:
Základem rekonstrukce stavby je celková rehabilitace historického objektu, a to od základové spáry až
po střešní konstrukci. Jedná se o interiér i exteriér stavby s uvedením jednotlivých konstrukcí do původního
stavu. S úpravou koryta řeky Malše došlo v minulosti k navýšení terénu a tím byly narušeny vstupy
do jednotlivých částí budovy, poškozeno bylo nástupní hlavní schodiště do objektu a zhoršeny podmínky
vstupu do suterénní části objektu.
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Pro rekonstrukci stavby je nutné provést statické posouzení vodorovných nosných konstrukcí celého
objektu, především pak levého křídla 1. nadzemního podlaží, kde je konstrukce stropu podélně podepřena
ocelovými nosníky.
Svislé konstrukce v současné době nevykazují žádné zjevné vady.
S rekonstrukcí stavby provést rehabilitaci všech okenních a dveřních prvků tak, aby se objekt vrátil
do původního stavu s využitím všech historických detailů případně i s moderními prvky.
Střešní konstrukce, resp. její plášť je vyměněn za nový střešní prvek – černý Cembrit,(Beternit), který
propouští vodu do konstrukce krovu, dochází k zatékání a poškozování jednotlivých prvků objektu. Tento
materiál je nevhodný pro malé spády střešních konstrukcí a především v zimním období dochází k těmto
závadám. Úžlabí včetně svodů je nutné dovybavit odporovým drátem k rozmrazování, aby byl zajištěn
odtok tajícího sněhu a ledu.
Zdravotní instalace – kanalizace:
Stávající stav kanalizace je v současné době rozdělen na dvě odpadní větve. Pravá část budovy má
samostatné kanalizační potrubí ve směru do Dukelské ulice, kde je zároveň umístěn Lapol pro sběr
tukových látek a přečerpávací zařízení kanalizace do systému odpadních vod ČEVAK. Levá část objektu
je odkanalizována ve směru do Jirsíkovy ulice. Celkový stav kanalizace uvnitř budovy je v havarijním stavu,
a to především v ponechání původní kanalizace – septiku přímo pod budovou kulturního domu s přepadem
do kanalizace. Vlastní vodorovné potrubí je z betonových trub, které jsou ve velmi špatném technickém
stavu, jsou propustné a poškozené tak, že dochází k podmáčení stavby. Rovněž technický stav jímky –
septiku je havarijní.
Pro celkovou rekonstrukci objektu je nutné provést novou centrální kanalizační přípojku do městské
kanalizace se všemi parametry dle ČSN.
Zdravotní instalace – rozvod vody:
Pro provoz objektu byla v roce 2010 provedena částečná oprava rozvodů teplé a studené vody v suterénu
objektu tak, aby bylo zajištěno plynulé zásobování jednotlivých prostor potřebnými médii. Před
rekonstrukcí je nutné provést revizi přípojky studené vody do objektu.
Vytápění objektu:
Kulturní dům má v současné době zajištěno vytápění parní soustavou z předávací výměníkové stanice,
která má pouze základní zabezpečovací zařízení na vstupu páry do objektu. Stav výměníkové stanice
je bez dalšího technického vybavení ze šedesátých let. Pro odstranění havarijního stavu se v současné
době zpracovává projekt nové výměníkové stanice s kapacitou navýšenou i o uvažovanou dostavbu
kulturního domu. V návrhu na vytápění je i nutná změna systému pro vytápění provozních místností
(kanceláře, soc. zařízení, klubovny, apod.), tyto prostory budou vytápěny teplovodním systémem. Stejně
tak budou zajištěny další provozní místnosti restaurací a bývalého divadla D111 včetně uzavřeného
vzduchotechnického zařízení. Parní systém zůstane využíván pouze pro vzduchotechnická zařízen sálu
a přilehlých prostor. Parní systém je používán pro ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) a kondenzát páry
ze vzduchotechniky a topení bude využíván pro předehřev TUV.
V případě dostavby objektu a dořešení dopravní situace kolem objektu se navrhuje provedení nové parní
přípojky ze systému rozvodu páry dodavatele média.
Vzduchotechnické zařízení – VZT:
Vybavenost VZT je původní ze šedesátých let, v současné době funkční, nutná celková rekonstrukce
s doplněním nových prvků, především s rekuperací vzduchu. Nové technické zařízení by zajišťovalo pouze
prostory sálů a přísálí, ostatní prostory budou řešeny samostatně dle rozpisu v odstavci „vytápění objektu“.
Pro nové zařízení VZT bude nutné vybudovat technické zázemí v suterénu objektu s provedením nových
rozvodů vzduchu pro přívod a odvod. Rekuperaci vzduchu možno osadit do půdního prostoru.
Elektroinstalace:
Stávající přípojka nn do objektu je kapacitně dostačující. Vlastní rozvody včetně technické vybavenosti
jsou však zastaralé a nesplňují základní požadavky pro zásobování stavby a ochranu staveb. Nutná celková
rekonstrukce elektrických rozvodů včetně osvětlení, provedení samostatného jištění pro jednotlivé provozy
s tepelnou ochranou a dalšími prvky souvisejícími s vybaveností provozu.
S opravami zajistit i slavnostní venkovní osvětlení budovy.
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Slaboproud:
Vybavenost objektu je v současné době nedostačující a je nutná celková změna a technická vybavenost. Pro
jednotlivé provozy včetně sálu a přísálí je nutné zajistit rozvody – telefon, internet, audio-video systém,
domácí telefon. V hlavním sále zajistit ozvučení a osvětlení základní i přídavné pro jeviště i hlediště.
Požární zabezpečení stavby:
Řešení požárního zabezpečení historického objektu vychází z nové vyhlášky č. 23/2008Sb. Celé zařízení
bude navrženo projektantem a specialistou pro požární ochranu staveb v návaznosti na konzultaci
a odsouhlasení HZS.
Dopravní situace a parkování:
S rekonstrukcí objektu je nutné dořešit dopravní situaci kolem vlastního objektu a zajistit potřebná
parkovací místa ve větší kapacitě tak, aby návštěvníci tohoto kulturního stánku měli dostatečné zázemí
pro přístup a příjezd. Z toho vyplývá i zajištění bezbariérového přístupu do objektu, které v současné době
není možno zajistit. K tomu je nutné dovybavit objekt pokud možno evakuačním nákladním výtahem, který
by sloužil k zásobování vlastního objektu a k přepravě osob s omezeným pohybem.
Letní scéna – SLAVIE:
Součástí kulturního domu je i „Letní scéna“ navazující přímo na stávající objekt. Celý prostor Lení scény,
je nutné upravit spolu s okolím tak, aby samotná stavba nerušila okolní prostory Jihočeského divadla
a Muzea a vytvořila vhodnou kulisu hudební scény i pro běžného návštěvníka jihočeské metropole.
K provozu samotnému navrhujeme upravit stávající prostory sociálního zařízení včetně bezbariérového
přístupu a dále vytvořit podmínky pro zajištění občerstvení a obsluhu.
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2) JIČÍN – REVITALIZACE MĚSTSKÉHO DVORA „NA HRÁDKU“
HISTORIE:
Lokalita se nachází na západní straně města v poloze za městskou hradbou na výrazném ostrohu nad
řekou Cidlinou. Traduje se, že „Hrádek“ byl prvním ze dvou předlokačních center města. Druhým byl méně
výrazný ostroh, situovaný o něco jižněji, s místním názvem „Koštofrank“. Obě místa byla zejména svou
výhodnou polohou předurčena k osídlení již v dobách pravěku, o čemž svědčí i nálezy z oblasti Koštofranku1).
Traduje se, že v lokalitě „Na Hrádku“ stával hrad, jehož podoba se dodnes dochovala pouze v podobě
místního názvu. První známou písemnou zmínkou o lokalitě je listina z roku 1610, na základě které kupuje
dvůr „Hrádek“ obec jičínská od Jeronýma Bukovského2). Ze stejného období pochází i pravděpodobně
nejstarší vyobrazení lokality na vedutě Josefa Sikory z roku 17563). Z veduty je patrné prostorové
uspořádání dvora s dvoupatrovou stavbou pravidelného půdorysu s dvorem a staveními. V roce 1838 byl
původní obecní dvůr rozšířen o obecní porážku. Změna dispozice dvora je patrná na situačním výkrese
stabilního katastru z roku 18424). Roku 1927 byl nově do dvora vestavěn objekt lednice,
který je zajímavou technickou stavbou, a v současnosti i dominantou místa.

SOUČASNÝ STAV:
V současné době se v lokalitě nachází čtyři objekty proměnného stáří. Stavebně nejstarším objektem je
dům č.p. 25, který je vystavěn nad sklepem s dochovanými fragmenty gotických stavebních prvků. Objekt
má půdorys ve tvaru písmene U ve formě dvou shodně orientovaných domů o jednom nadzemním podlaží,
které jsou zastřešeny sedlovou střechou. Domy jsou vzájemně propojené příčně vloženým objemem krčku.
Samotný dvůr „Na Hrádku“ tvoří skupina tří objektů orientovaných okolo centrálního dvora. Dominantu
dvora tvoří vysoký dvoupodlažní objekt lednice zastřešený sedlovou střechou s nízkým sklonem. Objekt
je situovaný na západní hranici ostrožny. K objektu lednice jsou připojeny z východu a západu další dva
objekty o výšce jednoho nadzemního podlaží zastřešené sedlovou střechou. K severozápadní hranici
ostrožny je situován objekt bývalých jatek s hlavní budovou halového typu o jednom nadzemním podlaží se
sedlovou střechou. Objekt jatek je dále rozšířen objemem o jednom nadzemním podlaží a podkroví, který
půdorysně kopíruje oblou severozápadní hranici ostrožny. Po levé straně od vstupu do areálu je situován
původní objekt hasičské zbrojnice o jednom nadzemním podlaží a podkroví. Objekt je zastřešen sedlovou
střechou. Lokalita „Na Hrádku“ se nachází na území I. ochranného pásma Městské památkové rezervace
Jičín vymezeném rozhodnutím o vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín vydaným
Okresním úřadem Jičín dne 28. 8. 1996 pod č. j. RK 1341/96/96/R105-OP/Sm, a to v těsném sousedství
vlastní Městské památkové rezervace Jičín (hranice MPR běží ulicí Na Hrádku); dále se jedná o území
s archeologickými nálezy.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE:
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu revitalizace stávajících budov a prostranství
v lokalitě „Na Hrádku“ v Jičíně. Revitalizace budov „Na Hrádku“ by měla být chápána svobodně dle návrhu
autorů jako demolice, rekonstrukce, nebo dostavba stávajících objektů na p.č. 296/1, 296/3, 296/2 a 297
s ohledem na jejich historickou a kulturní hodnotu. Revitalizace prostranství by měla být chápána jako
návrh prostorového a funkčního uspořádání dvorů na p.č. 297, 296/1 a malého náměstí v ulici Na Hrádku
p.č. 1376. Jiné než výše uvedené pozemky není možné pro výstavbu využít. Všechny ponechané i nově
navržené objekty by měly být funkčně využity se záměrem pro obytnou zástavbu případně v kombinaci
s občanskou vybaveností dle platného územního plánu. Návrh revitalizace by měl ověřit možnou kapacitu
území z hlediska stupně zastavěnosti pozemků, výšky hladiny zástavby a souvisejícího řešení dopravy
v klidu. Návrh musí respektovat hodnoty a objekty Městské památkové rezervace Jičín, a zároveň by měl
respektovat urbanistickou myšlenku uspořádání objektů ve formě dvora. Součástí zadání je i požadavek
na propojení dvora se stávajícím objektem Jezuitské koleje a návrh pěšího propojení přes dvůr
na p.č. 296/1 do lokality Na Vrchách, která se nachází západně od „Hrádku“.
1)

M. Kuchařík, J. Horák – Revizní archeologický výzkum-kostel Sv. J. Křtitele na Koštofranku /2010.
J. Mencl – Historická topograﬁe města Jičína /1940 kapitola – Obecní dvůr, strany 412–417.
3)
J. Mencl – Historická topograﬁe města Jičína /1940 strana 545.
4)
Historický ústav Praha – Historický atlas měst České republiky / 2008
2)
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3) KLATOVY – REGENERACE PARTERU NÁMĚSTÍ MÍRU,
DIVADELNÍ ULICE A RADNIČNÍHO DVORKU S DŮRAZEM
NA VZÁJEMNÉ PROVÁZÁNÍ TĚCHTO PROSTOR A STRIKTNÍ
ZACHOVÁNÍ HISTORICKÉ STOPY ORTOGONÁLNÍHO
ŠACHOVNICOVÉHO SCHÉMATU DLAŽBY.
ÚČEL:
Obnova, oživení a revitalizace parteru zadaných veřejných prostranství v Klatovech, jejich vzájemná vazba,
koncepční řešení návrhu, návrh městského mobiliáře, veřejného osvětlení a dopravy v klidu. Předpoklad
intenzivního městského života a to vše s důrazem na umístění řešených prostor v městské památkové
zóně.

POPIS, ZPŮSOB UŽITÍ A STRUČNÉ ZHODNOCENÍ ŘEŠENÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTOR:
NÁMĚSTÍ MÍRU:
Popis současného stavu:
• čtvercový tvar, velikost 1 ha
• svažitý terén směrem k severu
• pevně deﬁnované hranice pomocí pevné linie budov
Stávající náměstí Míru je v současné době členěno na centrální prostor, který je řešen v kamenné dlažbě
a pojednán ortogonálním, šachovnicovým schématem. Tento centrální prostor náměstí slouží pro účely
trhů, společenských akcí a dopravy v klidu. Ústředním prvkem tohoto prostoru i prostoru celého náměstí
je kamenná kašna.
Na obvodu centrální zóny náměstí se nachází komunikace – pojížděná část, která lemuje celý vnitřní
prostor náměstí.
Okraj náměstí Míru tvoří kamenné chodníky převážně z velkoformátové dlažby. V suterénních prostorách
pod náměstím Míru je veden systém podzemních chodeb.
Celé území náměstí Míru spadá do městské památkové zóny Klatovy.
Objekty v památkové péči – na náměstí Míru a v těsném okolí:
41220/4 – 2646 – býv. jezuitský kostel Panny Marie a Sv. Ignáce, Mírové náměstí
16050/4 – 2651 – Černá věž č.p. 60/I, nám. Míru
36414/4 – 2653 – radnice č.p. 62/I, nám. Míru
11236/4 – 2657 – dům č.p. 149/I, barokní lékárna „ U Bílého jednorožce“, nám. Míru
18188/4 – 2663 – areál bývalé jezuitské koleje
Dům č.p. 59 – Jezuitská kolej, Balbínova ulice
Dům č.p. 58 – jezuitský seminář, Balbínova ulice – vlastní r.č. 17698/4 – 2701 ohradní zeď
Býv. Jezuitská latinská škola č.p. 148/I, Denisova ulice – vlastní r.č. 29306/4 – 2666
22237/4 – 2654 – městský dům č.p. 63/I, nám. Míru
21613/4 – 2655 – městský dům č.p. 65/I, nám. Míru
45715/4 – 2656 – měšťanský dům č.p. 66/I, nám. Míru
16035/4 – 2658 – městský dům č.p. 151/I, nám. Míru
40423/4 – 2659 – městský dům č.p. 154/I, nám. Míru
a) gotický portál
29595/4 – 2660 – městský dům č.p. 155/I, nám. Míru
25965/4 – 2661 – měšťanský dům č.p. 169/I, nám. Míru
25436/4 – 2662 – měšťanský dům č.p. 170/I, nám. Míru
46902/4 – 2664 – měšťanský dům č.p. 90/I, Balbínova ulice
b) vstupní portál
27235/4 – 2665 – měšťanský dům č.p. 91/I, Denisova ulice
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Zeleň – stávající stav:
• v současné době je zeleň na náměstí Míru řešena umístěním betonových květináčů, který lemují centrální
zónu náměstí,
• betonové květináče zároveň slouží jako bariéra pro dopravu.
Doprava – stávající stav:
• při východní straně náměstí je situována obousměrná komunikace, která do centra přivádí hlavní dopravní
zatížení z ulic Pražská – Vídeňská a zároveň na náměstí přivádí městskou hromadnou dopravu,
• vlastní plocha náměstí je dopravně řešena jednosměrnou komunikací lemující centrální prostor náměstí,
• doprava v klidu je situována v severní části náměstí a dále pak lemuje jednosměrnou komunikaci skoro
po celém obvodě náměstí.
Návrh – témata k zamyšlení:
V současné době náměstí disponuje nevyhovujícím městským mobiliářem, a veřejným osvětlením, které
musí sloužit i pro slavnostní účely.
Velkým problémem je rovněž umístění venkovního posezení pro místní restaurační zařízení, současný stav
je nevyhovující.
Dopravní řešení náměstí včetně dopravy v klidu si jistě vyžaduje důkladné zamyšlení nad správným řešením
této problematiky. Otázkou rovněž zůstává umístění zastávek MHD v ploše náměstí.
Návrh – požadavky na revitalizovaný prostor náměstí Míru:
• celková kultivace veřejného prostoru, koncepční řešení,
• vytvoření vhodného prostředí pro intenzivní městský život,
• reprezentační prostory města,
• funkční náplň a) veřejný prostor,
b) pořádání společensko-kulturních akcí města,
c) realizace městských trhů,
d) umístění dopravy v klidu – cílem je umožnit dopravní obsluhu centra města
a krátkodobé parkování pro obyvatele a návštěvníky Klatov. Počet parkovacích míst cca
shodný se stávajícím stavem.
• návrh materiálové skladby řešených prostor komunikace a chodníků,
• návrh městského mobiliáře – včetně jeho rozmístění, lavičky, koše, koše na tříděný odpad, stojany
na kola, zahrazovací sloupky, popř. zábradlí atd.,
• návrh veřejného a slavnostního osvětlení,
• respektování stávajících architektonických a historických dominant náměstí Míru,
• koncepční architektonické pojednání náměstí Míru spolu s Divadelní ulicí a radničním dvorkem,
s možností vzájemného ovlivnění i doplnění jedinečných atmosfér daných prostor.
Návrh – přípustné změny:
• umístění zastávek MHD mimo plochu náměstí Míru (nová pozice však musí být v odpovídající
docházkové vzdálenosti).
Návrh – nepřípustné změny:
• zachování ortogonálního šachovnicového systému centrální zóny-požadavek památkové péče,
• zachování kamenné kašny – požadavek památkové péče.

DIVADELNÍ ULICE:
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Popis současného stavu:
V současné době slepý uliční prostor, vyúsťující uprostřed západní strany náměstí Míru.
Prostor je využit z části pro parkování, hlavně západní část ulice. Východní část je v letním období využita
pro účely zahradní terasy přilehlé restaurace.
Příčný proﬁl Divadelní ulice je rozdělen na dvě výškové úrovně. Tyto výškové úrovně jsou historicky
podložené (vyšší část – masné krámy, nižší část – chlebné krámy).
Výše položená jižní část sousedí s jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a Sv. Ignáce.
Na jižní fasádě jezuitského kostela je v současné době situovaný vstup do městských katakomb. Pro tento
rok je plánovaná realizace rekonstrukce katakomb, jejíž záměr předpokládá rozsáhlé změny, jak stavební,
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tak hlavně z hlediska nové expozice. V projektu je řešena změna umístění hlavního vstupu do katakomb
a to z Denisovy ulice. V Divadelní ulici je plánován východ z katakomb a otevření dvou komerčních prostor
v přízemí kostela.
Závěr této části ulice tvoří budova bývalého jezuitského gymnázia, v současné době administrativní budova
divadla.
Níže situovaná část Divadelní ulice slouží jako komunikační prostor pro zásobování divadla. Historicky byla
tato komunikace propojena průjezdem do Denisovy ulice.
Zeleň – stávající stav:
• zeleň v Divadelní ulici je reprezentována 3 vzrostlými stromy.
Doprava – stávající stav:
• jihozápadní část ulice je v současné době vyhrazena pro dopravu v klidu – určeno pro provoz divadla,
• severní část (komunikace) slouží pro účely zásobování divadla.
Návrh – témata k zamyšlení:
Funkční a architektonické pojetí Divadelní ulice, s nutností oživení těchto malebných prostor.
Tématem k zamyšlení je umístění uměleckého díla, zeleně, popřípadě vodního prvku, letní divadelní scény.
Návrh – požadavky na revitalizovaný prostor Divadelní ulice:
• celková kultivace veřejného prostoru, koncepční řešení,
• respektovat projekt úprav katakomb, včetně změn nového umístění vstupu a východu,
• respektovat stávající architektonické dominanty,
• vytvoření vhodného prostředí komunikujícího s prostorem náměstí, které bude vyvažovat funkce
a atmosféry veřejného prostoru chybějící či nedostatečně řešené na náměstí Míru a radničním dvorku,
• maximální využití jedinečné atmosféry, které dané zátiší poskytuje,
• návrh klidové zóny,
• návrh materiálové skladby povrchů veřejného prostranství,
• návrh a rozmístění městského mobiliáře a veřejného osvětlení,
• volitelně lze navrhnout plochy zeleně, popřípadě vodního prvku,
• nutnost zásobování divadla.
Návrh – nepřípustné změny:
• dodržení stávajícího dvojúrovňového výškového proﬁlu ulice – požadavek památkové péče.

RADNIČNÍ DVOREK – Č.P. 62/I, Č.P. 63/I:
Popis současného stavu:
Řešený prostor – společný dvůr radnice, budova č.p. 62/I, a budovy městského úřadu č.p. 63/I.
Objekt č.p. 63/I slouží v současné době pro účely městského úřadu, přízemí dvora je využíváno pro
komerční účely. Poslední patra domu obsahují bytové jednotky. V historii hlavní trakt budovy č.p. 63/I
patřil soudu, trakt situovaný do dvora patřil městské věznici. Novorenesanční budova č.p. 62/I je radnice
města Klatovy.
V současné době je prostor radničního dvora rozdělen na dvě části, jak funkčně, tak výškově. Přibližně
polovina plochy slouží pro účely zásobování domu č.p. 63 a je plně zpevněna. Zbylou část dvorku převážně
vyplňuje solitérní jednopatrový objekt veřejných záchodků. Prostory okolo veřejného wc jsou zatravněny.
Vstup do veřejných WC je situovaný z pěší zóny vedoucí průchodem pod Černou věží k městskému
parkanu.
Zeleň – stávající stav:
• na území radničního dvorku je stávající zeleň řešena v minimální míře, cca 1/9 plochy je zatravněna.
Doprava v klidu – stávající stav:
• stávající stav umožňuje krátkodobé parkování dopravní obsluze.
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Návrh – témata k zamyšlení:
Funkční a architektonické ztvárnění radničního dvorku.
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Umístění objektu veřejných toalet je v tak důležitých a atmosférou jedinečných prostorách města naprosto
nevyhovující. Nová pozice veřejných toalet nemusí být řešena v rámci soutěžního zadání.
K zamyšlení stojí úvaha o umístění městského „infoboxu“ do nově vzniklých prostor, jenž by prezentoval
náměty, záměry a realizace města Klatovy. Dále je na uvážení soutěžících umístění zeleně popřípadě jiného
prvku.
Tématem k zamyšlení je umístění uměleckého, výtvarného díla, zeleně, popřípadě vodního prvku, popřípadě
prostor pro kulturní vystoupení.
Návrh – požadavky na revitalizovaný prostor radničního dvoru č.p. 62/I a č.p. 63/I:
• celková kultivace veřejného prostoru, koncepční řešení,
• umožnit vyniknout jedinečnou atmosféru prostoru,
• maximální využití důležité polohy radničního dvora, včetně úzké vazby na zbylé veřejné prostory,
• vytvoření vhodného prostředí komunikujícího s prostorem náměstí, které bude vyvažovat funkce
a atmosféry veřejného prostoru chybějící či nedostatečně řešené na náměstí Míru a v Divadelní ulici,
• respektování stávajících architektonických dominant,
• návrh materiálové skladby povrchu veřejného prostranství,
• návrh městského mobiliáře a veřejného osvětlení,
• doprava v klidu není na území radničního dvorku žádoucí,
• volitelně lze navrhnout plochy zeleně, popřípadě vodního prvku.
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4) MOST – OBNOVA CENTRÁLNÍHO PARKU NA ŠIBENÍKU
PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úprav veřejného
prostranství: „Centrální park Šibeník s návazností na centrum města, včetně návrhu funkčního využití
a případné dostavby podél ulice Jiřího z Poděbrad“.

VÝVOJ PARKU
Jméno návrší odkazuje, že ve středověku zde bylo popraviště. Na konci 19. století začal sloužit jako
vojenské cvičiště a k tomuto účelu byl využíván ještě po druhé světové válce. Dodnes jsou na úbočích
zřetelné zákopy. V letech 1966-1973 bylo na tomto doposud travnatém území vysazeno několik desítek
tisíc stromů, vybudovány asfaltové cesty a lavičky. Postupně zde vyrostl centrální městský park o rozloze
zhruba 63 ha. Park Šibeník zde vznikl v souvislosti s výstavbou nového města jako ústřední park pro
panelová sídliště vyrůstající od konce 60. let kolem něj.
V 80. letech byla v parku vybudována dvě dětská hřiště (vláček s pískovištěm v severovýchodní části
a betonové prolézačky v jižní části), obě jsou dnes již značně poničená. Další hřiště zde vzniklo na konci
80. let, jeho symbolem se stal dřevěný slon. I toto hřiště je dnes zničené. V roce 2006 byl v jihozápadní
části parku vybudován oplocený areál skatepark a hned za ním dirtová dráha pro extrémní cyklisty
o celkové délce cca 200 m s pěti překážkami. Povrch dráhy je hlinitopísčitý. Ve stejné době proběhly
i poslední úpravy v parku jako vybudování nových laviček, zpevněných komunikací pro pěší a cyklostezky,
které doplňují původní asfaltové cesty.
Prostranství u křižovatky ulic Jana Palacha a Topolová v jižní části Šibeníku slouží jako občasné místo
pro stanoviště cirkusů.

VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Využití území je v ÚP deﬁnováno jako parky a městská zeleň. Jsou to intenzivně ošetřované, udržované
a upravované přírodně krajinné plochy uvnitř města.
Na řešeném území se v současné době nachází dvě dětská hřiště, skatepark, dirtová dráha, parkoviště
a zpevněné komunikace pro pěší.

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází na východním okraji centra města Most. Vymezené území je deﬁnováno ulicemi –
Jiřího z Poděbrad, Moskevská, Josefa Suka a Jana Palacha.
Území by mělo být řešeno na parcelách číslo : 6359/1, 6359/2, 6359/3, 6359/4, 6359/5, 6359/6, 6359/7,
6359/8, 6359/9, 6359/10 a 6359/11 v k.ú. Most II.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Centrální park Šibeník je v současné době v zanedbaném stavu a stává se kritikou veřejnosti, avšak jeho
polohopisný potenciál ho předurčuje k místu kulturního odpočinku a duševní či sportovní relaxace.
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V RÁMCI NÁVRHU ZADAVATEL POŽADUJE
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• Vymezit plochy, které mohou/nemohou a mají/nesmí být v tomto území zastavěny.
• Navrhnout základní hmotové architektonické řešení případných novostaveb ve vymezeném území včetně
jejich využití.
• Řešit centrální vyhlídková rekreační místa.
• Řešit logickou návaznost parku na centrum města.
• Navrhnout zásadní dendrologická opatření - komplexní úprava zeleně.
• Zachovat v co největší míře stávající perspektivní stromy.
• Vymezit plochy zeleně.
• Zeleň by měla mít jak funkční, tak oddechový charakter a měla by vhodně prostorově dotvářet centrální
park (aleje, solitéry).
• Navrhnout případné možnosti odclonění parku od stávajících místních komunikací.
• Navrhnout hlavní komunikační trasy pro pěší, chodce, cyklisty atd.
• Navrhnout úpravy stávajících a materiálové řešení nově vzniklých ploch a komunikací.
• V současném systému dopravy navrhnout vjezdy k případným novým objektům včetně návrhu dopravy
v klidu.
• Navrhnout případné sportovní či dětské aktivity, přírodní atrakce.
• Navrhnout vhodné rozmístění mobiliáře – lavičky, koše, stojany na kola, veřejné osvětlení.

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE
Investiční náklady na realizaci veřejného prostranství by neměly přesáhnout částku 60 mil. korun českých.
Investiční náklady do případné výstavby navržených objektů nebudou součástí investic města.
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5) ROUSÍNOV – PŘEMĚNA SUŠILOVA NÁMĚSTÍ
I. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ:
a) Vymezení území:
• od západu křižovatka silnice II. třídy a III. třídy ulic RA – ČSA – Skálova,
• od východu výjezd z autobusového nádraží,
• severní a jižní okraj zájmového území je ohraničen uliční čarou fasád domů náměstí.
b) Popis:
Jedná se o jediné náměstí města Rousínova (5 tis. obyvatel), které je v geometrickém centru města, jsou
zde soustředěny téměř všechny služby občanské vybavenosti od obchodů a restaurací přes poštu, bankovní
domy, úřady státní správy i samosprávy.
Původně bylo náměstí uzavřené dvěmi branami - západní a východní. Město vzniklo na obchodní cestě
z Brna do Olomouce a bylo posledním formanským městem 25 km na východ od Brna. Před stavbou
železnice (1869) bylo ve městě přes 40 zájezdních hostinců pro formany, jejich povozy a koně.
Uprostřed náměstí jsou 3 dominantní solitérní budovy:
1. kostel sv. Maří Magdalény – byl postaven dle projektů a pod vedením Domenica Martinelliho 1704.
Věž byla postavena daleko dříve. Původně byl kolem kostela hřbitov, dnes je ze západní strany budova
městského úřadu.
2. Původně renesanční radnice asi z konce 16. století. Dříve byly kolem radnice stánky a obchůdky,
některé byly odstraněny až začátkem 20. stol. V přízemí je sociální zařízení, nabízí se využití pro TIC
(Turistické informační centrum) nebo kavárnu. V patře je obřadní místnost a výstavní prostory.
Před radnicí je sousoší legionářů – málo vídaná zvláštnost.
3. Stará pošta, u které je nová restaurace.
Na samém východním konci náměstí – mimo zájmové území projektu – je kaple sv. Floriána s parčíkem.
Také od Martinelliho.
Kolem náměstí jsou měšťanské domy. Město nemá žádnou památkově chráněnou zónu. Byla vypracována
pouze studie Fakulty architektury pro jižní stranu domů na náměstí.
Do roku 2009 sloužila spodní část náměstí jako autobusové nádraží. Podařilo se však postavit nové
autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti od náměstí směrem na jihovýchod a tím zklidnit provoz
na náměstí. Směrem na severozápad vybudovalo město Rousínov park a směrem na jih rekonstruovalo
židovskou čtvrť s využitím historizujících prvků. Od poloviny 18. do poloviny 19. století tvořili Židé
v Rousínově více než 50% obyvatel.
Na náměstí budou provedeny nové rozvody NN, které by mělo být sňato z fasád měšťanských domů
a uloženo pod chodník.
c) Doprava:
Náměstím prochází komunikace II. třídy č. 430 s intenzitou dopravy kolem 10 000 vozidel za 24 hod.
V současné době je JMK schválený záměr rekonstrukce povrchu. Město připravuje PD k bezpečnostním
prvkům (nasvětlení přechodů, dělící ostrůvky, okružní křižovatka, parkovací místa) na komunikaci, které
budou realizovány v rámci rekonstrukce „průtahu.“
Instalací parkovacích automatů na náměstí se výrazně snížila motorová doprava na náměstí.
Město postupně staví cyklostezky, jedna z nich probíhá přes náměstí, byť v prostoru náměstí není
vyznačená.
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II. PROBLÉMY:
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Městu chybí náměstí jako místo setkávání lidí. Chybí mu výraz, jednotné pojetí. Současné náměstí není
útulné, není to prostředí k vycházce, setkání. Je to pouze asfaltová plocha.
Chybí drobné sjednocující prvky, není zde žádná zajímavost, voda (kašna, fontána). Chybí koridor
pro chodce kolem obchodů.
Zeleň je pouze u staré radnice a kolem kostela.

III. STUDIE BUDE ŘEŠIT:
a) bezmotorový dopravní koridor spolu s organizací motorové dopravy na jižní straně náměstí
(jednosměrný provoz, parkování),
b) bezpečnostní prvky v komunikaci II. třídy,
c) umístění a vzhled veřejného osvětlení,
d) doplnění zeleně,
e) stavební úpravy fasád a jejich barevné provedení na severní straně náměstí,
f) plochy pro chodce zejména kolem kostela a staré radnice,
g) materiály povrchů,
h) případné využití přízemí a okolí staré radnice jako kavárny nebo TIC,
i) sjednocující prvky náměstí,
j) umístění atraktivních prvků (plochy či skříňky pro bilboardy nebo plakáty pro výstavy pod širým nebem
na různá témata, kašna,.....), při zachování variabilně využitelné volné plochy na východní straně před
starou radnicí a starou poštou (den dětí, cvičení hasičů, ukázka napoleonských vojsk, slavnosti obecní
nebo církevní).

IV. OMEZENÍ STUDIE:
a) pod náměstím jsou sklepení, což omezuje možnosti (např. není možné sázet stromy),
b) musí být umožněna doprava do obchodů, mouka do pekárny a zboží do stavebnin,
c) není možné otevřít výjezd k AN kolem staré pošty, komunikace musí zůstat slepá pro motorovou
dopravu.
d) zajištění výjezdu z hasičské zbojnice,
e) dominantní budova staré pošty je kulturní památkou ve vlastnictví fyzické osoby, která nechce nebo
nemůže naplnit požadavky NPÚ a tak budova chátrá a hyzdí náměstí,
f) komunikace II. třídy, která je jediným průchodem přes město a musí umožňovat průjezd velkých vozidel
(například zemědělských strojů s rozchodem kol 4 m).

V. CÍL:
Na místě geometrického centra města vytvořit i centrum setkávání obyvatel.
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6) ŠUMPERK – OBNOVA NÁMĚSTÍ SVOBODY
STÁVAJÍCÍ STAV
Prostor náměstí je zaﬁxován již na nejstarších mapách a vedutách města jako křižovatka dvou směrů
při výjezdu z města východním směrem. V průběhu historického vývoje byly na tomto náměstí situovány
významné objekty: Obchodní akademie, dříve německé gymnázium od vídeňských architektů A. a J.
Drexlerů z konce 19. století, evangelický kostel z konce 19. století, objekt vily (dnes internát Střední
zdravotní školy) od vídeňského architekta eoﬁla Hansena, dále funkcionalisticky laděné stavby hotelu
Grand a budovy ČSOB z 20. a 30. let 20. století.
Dnes tvoří náměstí Svobody křižovatku pěti ulic, které z tohoto náměstí vycházejí.
Jedná se o ulice 17. listopadu, Šmeralova, ČSA, 8. května a také Hlavní třída, pěší osa celého historického
jádra města.
Při značné dopravní zátěži a požadavkům na dostatečnou kapacitu parkovacích míst je zde obsaženo
málo klidových prostorů pro pěší. Jedním z nich je prostor bývalého pomníku, dnes využíván mládeží se
skateboardy.
Stavebně je možno prostor náměstí považovat za stabilizovaný, dostavbou objektu banky ve východní části
náměstí v 90. letech minulého století byla již formována i tato strana náměstí. Plošné rezervy jsou podél
ulic ČSA a 8. května.

NÁVRH
Pro vyřešení neuspokojivého stavu parteru náměstí je nutno vyjasnit dopravní a urbanistické vztahy
v území, včetně dořešení klidového prostoru pro pěší a řešení zeleně.
Dle sčítání dopravy a dopravního modelu města vyplývá, že největší dopravní frekvence je mezi ulicemi
Šmeralovou a 8. Května. Město plánuje výstavbu kruhového objezdu mezi ulicemi ČSLA a Lidickou.
K tomuto faktu je nutno přihlédnout při úvahách o novém dopravním uspořádání náměstí.
Nejméně nároků na zásobování a příjezd vozidel mají objekty Obchodní akademie, kostela a internátu
v severní frontě náměstí. Zde lze uvažovat s klidovými plochami.
Naopak jižní fronta obsahuje objekty s obchodním a ubytovacím zařízením se značnými požadavky
na zásobování a parkování vozidel.
Důležitá je také urbanistická osa ulice 17. listopadu jako spojnice centra města s nádražím ČD s přímou
návazností na Smetanovy sady.

POŽADAVKY MĚSTA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Dopravní řešení prostoru s ohledem na plánovaný kruhový objezd na ul. ČSA.
Řešit přechodové území mezi dopravní komunikací a pěší zónou.
Řešit parkovací plochy.
Řešit exponované veřejné prostranství (prázdná plocha po zrušení památníku v pohledové ose z pěší
zóny – obnova pietního místa, výtvarné dílo, drobná městská architektura, originální nasvětlení pro
večerní pohledy...).
Řešit frekventovanou pěší zónu při městském parku – „tržnicová promenáda“ s vazbou na přilehlý park.
Předpokládaná výše nákladů cca 20. mil. Kč.
Předpokládaná roční výše nákladů na provoz a údržbu – 150. tis. Kč.
Předpokládané zdroje ﬁnancování a jejich podíl na celku – vlastní zdroje pokud nebude vypsán dotační
titul.
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7) TŘEBOŇ – PŘESTAVBA HISTORICKÉHO DOMU
ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO
CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A OBJEKTU
Historie
Dům č.p. 89/I na Masarykově náměstí v Třeboni nese svoje označení „dům Štěpánka Netolického“
po věhlasném staviteli rybníků, předchůdci Jakuba Krčína a tvůrci Zlaté stoky Štěpánkovi Netolickém,
který jej vlastnil a žil v něm během svého pobytu v Třeboni. Dům je pro svůj historický význam a pro
své architektonické hodnoty prohlášen nemovitou kulturní památkou. Je jedním z nejzachovalejších
a nejhodnotnějších měšťanských domů uprostřed severní linie zástavby na ústředním třeboňském náměstí,
v samém srdci městské památkové rezervace. Dům v jádru gotický prošel po požáru v roce 1562 zásadní
renesanční přestavbou. Tato jeho podoba se dochovala dodnes. Nejcennější je jeho průčelí do náměstí
s podloubím a zejména mázhauz s unikátní hřebínkovou klenbou. Dvorní křídlo je novější, pochází
z 19. století a má klasicistní podobu.

Současné funkční využití
V polovině 80. let 20. století prošel dům významnou rekonstrukcí, při níž v něm byla zřízena obřadní
síň. Tato obřadní síň sloužila až do roku 2009, kdy v souvislosti s přemístěním městského úřadu
do revitalizovaných tereziánských kasáren byla i ona přemístěna do nového areálu. V současné době je
v přízemí domu prodejna květin a ve dvorním křídle byt, apartmán a archiv. Prostory bývalé obřadní síně
využívají třeboňští amatérští loutkaři jako zkušebnu a sklad loutek a rekvizit. Rozsáhlé půdní prostory
nebyly a nejsou nijak využity. Poslední významný stavební zásah provedený před více než 25. Lety
neproběhl zcela v souladu se zásadami památkové péče a podle závěrů stavebně historického průzkumu
(SÚRPMO 1976). Doba, která od této rekonstrukce uplynula, již na stavu objektu zanechává znatelné
stopy.

Plošné kapacity objektu
Objekt skýtá celkem 1029 m2 podlahových ploch, jejichž využití je v současnosti rozděleno takto:
Plocha
(m2)

Zcela
nevyužito

Domovní
komunikace

Byt

Obřadní
síň

Apartmán

Prodejna

1.P

349,84

0

86,97

19,17

0

0

84,62

53,41

105,67

2.P

315,79

0

29,30

63,60

190,51

32,38

0

0

0

17,65

0

11,15

0

6,50

0

0

0

0

mezipatro
podkroví

155,08

62,42

0

92,66

0

0

0

0

0

půda

190,67

190,67

0

0

0

0

0

0

0

1029,03

253,09

127,42

175,43

197,01

32,38

84,62

53,41

105,67

100

24,59

12,38

17,04

19,15

3,15

8,22

5,19

10,27

Celkem (m2)
v%
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Technické vybavení objektu
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Objekt je elektriﬁkován a napojen a veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci. Vytápění je zajištěno
elektrickými akumulačními kamny.

Popis problémů
Objekt přes svůj kulturně společenský a historický význam a stavebně-architektonické hodnoty není
zpřístupněn veřejnosti. Toto má majitel, kterým je město Třeboň, v úmyslu zásadně změnit. Dům projde
komplexními stavebními úpravami a dostane nové využití, jehož hlavním smyslem je napomoci dalšímu
oživení historického jádra města aktivitami staronovými (obřadní síň), novými (galerie Františka Líbala,
expozice Š. Netolického) a modiﬁkovanými (víceúčelové využití objektu pro kulturní a společenské akce).
V objektu je nutno zřídit potřebné provozní a technické zázemí a vyřešit bezbariérový přístup alespoň
do hlavních provozních částí (obřadní síň, galerie). V objektu se nadále počítá se zachováním bytu
a apartmánu.
Hlavní plošné a prostorové rezervy se skrývají zejména v podkroví a na půdách. Možnosti jejich prosvětlení
přirozeným světlem nově zřízenými otvory ve střešní rovině jsou limitovány. Přiměřený nárůst stavebního
objemu a modiﬁkace hmot dvorního křídla nejsou vyloučeny a budou posuzovány podle vztahu k cenným
historickým formám a podle celkového přínosu řešení. Zásadní a podstatnou složkou návrhu je vyřešení
multifunkčního využití objektu. Zpřístupnění nádvoří pro veřejnost je žádoucí, ale nesmí nad přijatelnou
míru ovlivnit kvalitu bydlení v bytě. Zachování prodejny květin a umístění varhan v obřadní síni není
nezbytně nutné.

Požadavky, které má architektonická studie řešit
1. Umístit do objektu požadovaný stavební program a jeho jednotlivé součásti dislokovat a vzájemně
provozně i prostorově propojit tak, aby byly provozuschopné jak samostatně, tak v celku.
2. Položit maximální důraz na multifunkční využití objektu a zejména obřadní síně (také pro komorní
kulturní a společenské akce) a pro toto využití navrhnout odpovídající zázemí pro účinkující i diváky
(šatna, toalety, přípravna nevěsty, místnost oddávajícího, zázemí pro přípravu jednoduchého
občerstvení).
3. Navrhnout prostory pro instalaci stále expozice obrazů malíře Františka Líbala (cca 400 děl ve sbírce
města Třeboň).
4. Navrhnout přiměřené prostory pro malou expozici připomínající osobnost a dílo Štepánka Netolického.
5. Zachovat byt ve dvorním křídle.
6. Zachovat v objektu apartmán, přičemž jeho stávající umístění a uspořádání není nutno respektovat.
7. Navrhnout komunikační systém umožňující bezbariérový přístup do galerie, obřadní síně a do expozice
věnované Š. Netolickému a do všech jejich příslušenství (obřadní síň slouží vedle sňatků také pro vítání
novorozenců, životní jubilea, přijímání významných návštěv apod.).
8. Do konceptu řešení zapojit vhodným způsobem i využití mázhauzu, dvora a krytého ochozu, přičemž
pavlač nutno zachovat jako provozní součást bytu.
9. Pro provoz objektu uvažovat s cca jedním trvalým pracovním místem a pro jeho potřeby vyhradit
přiměřené zázemí.
10. Návrh kapacit návštěvníků, účastníků akcí, obřadů apod. je nutno odvozovat od prostorových možností
objektu a jeho částí.
11. Součástí řešení bude také navrhnout prostor pro umístění zařízení centrálního vytápění a pro přípravu
teplé vody. Objekt není plynoﬁkován. Připojit jej na veřejný plynovod není reálné. Jediným dostupným
mediem zůstává elektrická energie. Možnosti pro využití studny ve dvoře, např. pro geotermální
systém, nebyly prověřovány.
12. Stavební program, který je nutno v návrhu respektovat:
• galerijní prostory pro stálou expozici obrazů Františka Líbala a malý depozitář;
• samostatná expozice připomínající osobnost a dílo Štepánka Netolického;
• obřadní síň se zázemím využitelná i pro pořádání komorních kulturních a společenských akcí;
• šatna a WC návštěvníků, úklidová komora a přípravna občerstvení, malý příruční sklad;
• apartmán hotelového typu pro 2 osoby s příslušenstvím s malou kuchyňkou;

CENA PETRACENA
PARLÉŘE
PETRA
2011
PARLÉŘE
– SOUTĚŽNÍ
2011 – PODMÍNKY
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
– PŘÍLOHA
30

•
•
•
•

byt pro trvalé bydlení pětičlenné rodiny s příslušenstvím;
příslušenství pro obsluhu (1 osoba), malý příruční sklad;
případný komerční prostor v přízemí (prodejna) s malým příslušenstvím;
technické příslušenství objektu (rozvaděče, kotelna, vzduchotechnika, bezpečnostní a protipožární
zajištění);
• vertikální a horizontální komunikace včetně výtahu.
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8) VODŇANY – OBNOVA ÚZEMÍ KOLEM RYBNÍKU ŠKORNA.
CÍL:
Cílem zadání je prověřit funkční a prostorové možnosti prostranství na místě bývalého rybníku Škorna,
v současnosti neudržovaného betonového koupaliště; prostranství mezi panelovým sídlištěm Škorna,
a bývalou hrází rybníka s řadou starých dubů. Hledáme řešení životaplná a přiměřená místu a Vodňanům.
Nehledáme řešení, která by konkurovala náměstí a jeho trhům a poutím ani sportovnímu areálu Blanice
na severu města.

STAV:
Oblast Škorny leží v těžišti takzvané republiky za tratí, části města vybudované převážně v druhé polovině
dvacátého století, kde bydlí velká část obyvatel města. Republika je speciﬁcká tím, že postrádá odpovídající
pěší napojení na centrum. Jediná improvizovaná pěší trasa spojující dvě části města prochází skrz řešené
území.
Území Škorny je rovná plocha vzniklá zasypáním rybníka a přeměněnou jeho menší části na požární
nádrž a později na oplocené koupaliště, které je nyní i s objektem zázemí, saunou, restaurací a dobovými
sportovišti (minigolf, betonové ping-pongové stoly) ve zchátralém stavu. Hranice území: na východě ji tvoří
bývalá hráz s letitými duby s korunou hráze přibližně metr nad úrovní území. Na západě řada panelových
domů, které se do území otáčí zadními vstupy a sklepy v přízemí. Na severu řadu panelových domů uzavírá
fungující kotelna.
Severní hranice je deﬁnována pouze ulicí Nádražní. Na jihu je území vymezeno ulicí Výstavní. Tento okraj
s parkovištěm pro zábavné centrum Družba je nejméně ostrý.
Dle mínění místních (projekt pocitových map) je řešené území nejošklivější ve Vodňanech a jedno z míst,
kde se lidé nejvíce bojí.

ŠIRŠÍ OKOLÍ:
V rámci sídliště se nachází dva důležité body – supermarket Albert s parkovištěm a zábavné centrum
Družba (bowling, restaurace, disco, ubytování). V ulici Výstavní je situována městská krytá sportovní hala,
využívaná také pro společenské události, např. plesy. Za tratí leží průmyslový areál s výškovou dominantou
– silem. Areál společně s tratí tvoří bariéru v severojižním pohybu městem.

NÁMĚTY (O ČEM SE VE MĚSTĚ DISKUTUJE):
Přeměnit koupaliště na koupací jezírko typu biotop s odpovídajícím zázemím (rekonstrukce, či novostavba
šaten, sauny, občerstvení).
Stavba krytého / nekrytého bazénu.
Prostor pro různé skupiny obyvatel sídliště: pejskaři, teenageři,…
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9) ZÁBŘEH – REVITALIZACE VENKOVNÍHO PLAVECKÉHO AREÁLU
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ
Plavecký areál v Zábřehu je situován v okrajové části města při výjezdu na obec Nemile. Nachází se
v klidové čtvrti s bezprostředním kontaktem na hodnotné přírodní prostředí, se kterým je propojena
silniční komunikací III. kategorie využívanou cyklisty. V současné době je před realizací cyklostezka
na opuštěném úseku trati, která ještě více zatraktivní toto území. Začátek cyklostezky je od areálu vzdálen
cca 2,7 km. Cyklostezka bude součástí jedné z regionálních cyklistických tras spojujících Moravu s Čechami
(napojení na Moravskou stezku). Místo má také potenciál pro umístění menšího kempu, který v širokém
okolí není.
Plavecký areál byl postupně budován v letech 1980–1988 v rámci v té době běžné praxe – akce „Z“.
Celý prostor se skládá z letního plaveckého areálu a z krytého plaveckého bazénu. Době vzniku a způsobu
výstavby odpovídá dnešní stav všech stavebních konstrukcí, inženýrských sítí a vybavení areálu. Tento
areál je druhým největším sportovním areálem ve městě (po areálu sportovního stadionu zaměřeného
na kopanou a lehkou atletiku), avšak s ohledem na charakter využití veřejností má vyšší návštěvnost.
Vzhledem k tomu, že se v objektu krytého bazénu začaly projevovat vážnější poruchy, byla v letech
2008−2010 provedena celková rekonstrukce této části areálu. Zároveň byly s touto fází osazeny
technologie pro případné rozšíření o objekt rekreačního bazénu s atrakcemi a pro čištění a přípravu
dohřívané vody pro venkovní bazény. Rekonstrukce krytého bazénu byla dokončena na podzim 2010,
a není tedy předmětem navrhovaného námětu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE – STÁVAJÍCÍ STAV:
Celý areál sestává v podstatě z těchto funkčních celků:
a) provoz krytého bazénu 25m x 15m s provozním a technologickým zázemím,
b) letní bazény s provozním zázemím,
c) přidružené veřejné plochy,
d) ubytovna.
ad a) provoz krytého bazénu 25 m x 15 m s provozním a technologickým zázemím
Dvoupodlažní budova, částečně podsklepená v prostoru kolem nerezové bazénové vany je členěna
na stavební objekty:
Objekt SO 01 – původní rekonstruovaná část, obsahující v přízemí vstupní foyer, recepci, bufet, místnost
první pomoci, hygienické zázemí, centrální oddílné šatny s kapacitou cca 125 skříněk pro každé pohlaví,
dvě šatny pro školy, hygienické zázemí, sauna se zázemím a ochlazovacím bazénkem. Dále jsou zde šatny
zaměstnanců, hygienické zázemí, velín. Původní částečné 2. NP je zrekonstruováno pro vedení PAZ,
kanceláře, je zde cvičebna, šatny a hygienické zázemí.
Objekt SO 02 – původní jednopodlažní rekonstruovaná část s navrženou nadstavbou. V přízemí je
místnost strojovny a technologie bazénových vod s chlorovnou, v 2. NP je umístěna centrální kotelna se
strojovnou vzduchotechniky. K provozu je přistavena vlastní nová trafostanice. V areálu se nachází vrt
k čerpání technologické vody.
Objekt SO 03 – je nová dvoupodlažní přístavba bazénové haly s nerezovým bazénem 25 m x 15 m, hloubka
1,1 m−1,6 m, místnost mokré páry s hygienou, a prostor whirlpoolu. Suterén je technologický včetně
umístění akumulační jímky.
Po technologické stránce je provoz vybaven moderní vytápěcí a regulační technikou – tepelnými čerpadly,
solárním ohřevem vody a plynovou kotelnou. V technologii jsou již nainstalovány jednotky pro předehřev
vody pro letní bazény, pro které se uvažuje s možností dohřevu vody.
Pro provoz je dále vyprojektována a stavebně povolena jako samostatná etapa hala s rekreačním a dětským
bazénem a atrakcemi, která by měla přímo navazovat na halu plaveckého bazénu. Technologie pro tento
objekt je již rovněž instalována.
ad b) letní bazény s provozním zázemím
Jsou tvořeny plaveckým bazénem 50 m x 25 m, dětským bazénem, brouzdalištěm, zázemím tvořeným
letními šatnami se sociálním zařízením a travnatými plochami. Tento soubor byl před zahájením
rekonstrukce krytého bazénu udržován, ale zastavení provozu v celém areálu výrazně přispělo k celkové
degradaci celého vybavení i keramických obkladů všech bazénů i vlastní technologie. Tato část je
v podstatě nefunkční.
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ad c) přidružené veřejné plochy
Jsou umístěny mimo vlastní oplocený areál a zahrnují v podstatě prostor před hlavním vstupem a navazující
plochu parkoviště a zastávky MHD.
ad d) ubytovna
Dvoupodlažní nepodsklepený objekt v tradiční technologii, stavebně zcela oddělený od provozu bazénu,
v současné době odpojený od technologie bazénu. Objekt má nově realizované přípojky NN a plynu
do hlavních uzávěrů ve své obvodové zdi. Má vlastní přípojky splaškové a dešťové kanalizace a vody.
Přízemí obsahuje plynovou kotelnu, technické zázemí a ubytovací buňky se společným sociálním zařízením.
2. NP obsahuje ubytovací kapacitu rovněž se společným sociálním vybavením.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE − KAPACITY:
Kapacita krytého bazénu ___________________________________________________________ 70 000 osob/rok
Návštěvnost venkovního areálu ____________________________________________ 30 000 osob/sezona
plánovaná spotřeba vody (krytý bazén) ________________________________________________ 10 300 m3/rok
plánovaná spotřeba vody (letní bazény) _______________________________________________ 20 000 m3/rok
spotřeba elektřiny celkem (oba bazény)_____________________________________________ 210 000 kWh/rok
plánovaná spotřeba plynu (celý areál) _________________________________________________ 84 730 m3/rok
tepelná čerpadla – instalovaný výkon _________________________________________________________166 kW
solární panely – inst. plocha/výkon _____________________________________________ 73,08 m2/43 800 kWh
plánovaný počet zaměstnanců ______________________________________________________________ 14 osob

POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKOU STUDII
Areál by měl po svém dokončení obsahovat následující služby:
• provoz krytého bazénu s předpokládanou roční návštěvností 70 000 osob,
• provoz sauny, parní lázně a případných dalších aktivit, zvyšujících atraktivnost areálu – např. ﬁtness,
stravovací úsek pro vnitřní i venkovní provozy, je možné zvážit i poskytování dalších rehabilitačních
služeb,
• provoz letních bazénů s využitím nové stávající technologie pro dohřev vody, a tedy s prodlouženou
provozní dobou i mimo prázdninové měsíce,
• samostatný provoz šaten a sociálního zázemí pro venkovní část,
• plochy pro slunění,
• herní prvky pro děti ke zvýšení atraktivity areálu – např. dětské hřiště, vodní prvky,
• kurty na sezonní sporty – nohejbal, volejbal apod., s technickým zázemím,
• provoz „mokrého“ občerstvení, s provozně oddělenou částí pro veřejnost, případně stálá stravovací
kapacita (restaurace),
• plocha pro pořádání kulturních letních akcí – hudební produkce – pro cca 200 osob,
• plocha pro umístění menšího kempu, kemp oddělený od plaveckého areálu,
• dostatečné parkovací plochy pro návštěvníky,
• samostatný provoz ubytovací kapacity charakteru rodinného pensionu, s ubytovací kapacitou
dle možností budoucího provozovatele – min. 30 osob, s vlastním technickým zázemím, parkovištěm,
dle možnosti se společenskou místností pro pořádání kursů a školení.
Způsob a forma řešení je ponechána na představě architekta s tím, že je možné odstranit stávající zázemí
venkovních bazénů, ve variantě je možné též uvažovat s přemístěním dětského venkovního bazénu
a brouzdaliště. Velký letní bazén je možné dělit na plaveckou a rekreační část.
Velký potenciál město spatřuje v možnosti dohřevu vody ve venkovních bazénech již nainstalovanou
technologií, což může přinést prodloužení sezony. Tento potenciál je možné zvýraznit například
netradičním řešením bazénu s ohřívanou vodou, či soustavou menších netradičních bazénů s různými
vodními prvky, a tak též zvýšit atraktivitu areálu pro větší okolí města.
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Budovu ubytovny je možné celkově přebudovat, při zachování statiky hlavních stavebních konstrukcí.
Je možné navrhnout přístavbu, nástavbu (územní plán zde výšku nereguluje).
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Přednost bude dána možnosti etapovité realizace návrhu.
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Navrhovaná studie musí respektovat:
• objekt krytého bazénu včetně plochy pro budoucí dostavbu haly s rekreačními prvky a to včetně napojení
na inženýrské sítě, vstupy do objektu apod.,
• vyznačené hranice řešeného území (pozemky města Zábřeh a pozemky p. č. 2930, 2931/1,2 a 2941/2 k. ú.
Zábřeh na Moravě, jejichž vlastníkem je HEDVA, a. s.).

