
Hodnocení poroty

spolupracující osoby
Ing. Marek Lukáš (v 2. kole soutěže)
Ing. Martin Nosek (v 2. kole soutěže)
Bc. Tomáš Sysel

U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

1. místo 7—4
autor/spoluautoři
Archteam projektová kancelář s.r.o.
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing. arch. Alena Režná
Ing. arch. Karel Doležel

U: Autor věrohodně ověřil osazení objektu nad 
terén a zachoval základní urbanistické vztahy 
k základní škole a k ulici Bezručova. Pouze 
u základní školy bude třeba přeřešit několik 
parkovacích stání tak, aby s nimi nebyl vstup do 
školy v kolizi. Autor zachoval výškovou distanci na 
civilně pojatém soklu včetně slavnostního nástupu, 
a tím potvrdil ve větší míře propracovanosti schop-
nost vnímat a rozvíjet urbanistické vztahy. Rovněž 
vztahy k okolní zástavbě jsou přirozené, umož-
ňující obsluhu a nabízející další parametry, jako 
například park před školou s hledištěm atd.
A: Porota oceňuje původní architektonické řešení, 
které je podle doporučení z 1. kola rozpracováno 
do přiměřených detailů při zachovaní koncepčních 
východisek. Celkové řešení v propracování audio-
vizuálních parametrů doznalo profesionálního 
ocenění: je výborně řešena akustika odpovídající 
způsobu využívání (divadlo, koncerty se zvukovým 
aparátem, přednášky apod.), výborné celkové dis-
poziční možnosti, dobrý návoz kulis na jeviště, pro-
vozní komunikace a rovněž malý sál je v pořádku 
a bez připomínek.
Porota kladně hodnotí uzaviratelnost atria a jeho 
odclonění od vnějších vlivů, jasnou orientaci dispo-
zice pro návštěvníky a vhodné materiálové řešení 
fasád, které se promítá i do interiéru. Varuje však 

před přílišnou naturálností až regionální podbízi-
vostí. Problematiku chybějícího backstage a pří-
stupu herců na hlavní jeviště je nutné řešit v dalším 
stupni, avšak s poučenou architektonickou ambicí, 
aby nebyl popřen koncepční průhled a podobné 
parametry návrhu. Porota shledává jako pro-
blematické takové pojetí interiéru i exteriérových 
detailů, které zvýrazňují různorodost, barevnou 
a materiálovou přebujelost výrazu. Kulturní stánek 
by neměl obsahovat klišé ze sportovních tribun.
Důležité je upozornění poroty na nutnost řešit 
celý návrh, zejména rozsáhlé dřevěné obklady, ale 
i nadrozměrná zasklení aj. s ohledem na požárně 
bezpečnostní řešení stavby.
E: Relativně nízká cena a velká plocha levné 
fasády pozitivně ovlivní jednotkovou cenu obesta-
věného prostoru. U zvolené kombinace konstrukč-
ních systémů a zelené střechy, i s přihlédnutím 
k ceně fasády, lze očekávat vyšší reálnou cenu za 
m3 obestavěného prostoru.
P: Autor návrhu řešil (tak, jak bylo v zadání) 
jen štítek obálky budovy, tedy kvalitu zateplení 
objektu. Pouze dle tohoto parametru nelze určit 
celkovou energetickou náročnost objektu. Měrná 
potřeba tepla na vytápění není podložena výpo-
čtem. Při přepočtu návrhu auditorem je přesto 
reálné se dostat do pasivního standardu.
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autoři/spoluautoři
Ing. arch. Jan Lefner, Kravaře
Ing. arch. Adam Weczerek, Kravaře

2—22. místo

U: Urbanistické řešení je založeno na kompakt-
ním objemu kubických forem sdružujících všechny 
požadované provozy, a tedy je umožněno dobře 
rozvinout bezprostřední okolí objektu. Autor se 
pozitivně vyhýbá velkoplošnému parkovišti (sys-
témem kolmých parkovacích stání kolem komu-
nikace); budovu umisťuje vhodně a logicky na 
určeném území, s orientací hlavního vchodu do ul. 
Bezručovy, se zachováním vztahů a stávajících 
ploch. Pozitivně až slavnostně v urbanistickém pro-
storu působí porušená symetrie hlavního průčelí, 
a tak se urbanisticky přibližuje k odkazu původně 
koncipovaných kulturních staveb i v menších měs-
tech z 19. a ze začátku 20. století. 
A: Pozoruhodné urbanistické osazení objektu 
vylučuje jakékoli anachronické konotace, protože 
vlastní výraz je minimalistický až designérsky zalo-
žený a posazený do obecných parametrů architek-
tury jako designu 21. století. Potvrzení koncepce 
urbanismu je dáno symetrickým založením, avšak 
s uspořádáním vnitřních základních provozů 
oživeným asymetrickým umístěním pomocných a 
příručních ploch. Soudobý až minimalistický výraz 
evokuje důstojný charakter architektonického i 
prostorového vyznění objektu. Otazníky se nabí-
zejí nad přílišnou kosmopolitností a neadresností 
architektonického výrazu.
Otazník také zůstal nad možností dokonalého pro-
vedení zejména fasádních vnějších ploch z probar-
veného (bílého) betonu. Ekonomickou přiměřenost 
celého řešení, zejména náročné fasády, která měla 
být předmětem druhého kola soutěže, návrh ne 
zcela jednoznačně doložil (chybí detaily fasády a 
podobně).
Velikostně dobře je řešen prostor jeviště lávky 
po obvodu jeviště ve dvou výškových úrovních. 
Dobře je řešeno hlediště, konkrétně jeho mobilita. 

Z hlediska akustiky hlavního sálu jsou boční stěny 
řešeny difuzními prvky, což je velmi dobře, ale pro-
blematická může být obvykle vysoká cena tohoto 
řešení. Adekvátnost zvoleného řešení vzhledem ke 
způsobu využívání prostor tak zůstává k diskuzi. 
Strop je řešen jako rovinný, kdy je kombinace 
pohltivých a odrazivých ploch z hlediska akustiky 
odpovídající. U kina jsou boční stěny málo pohl-
tivé, celkově by měl být prostor více zatlumený. 
Jeviště řešeno z praktikáblů, což není vůbec 
vhodné z hlediska stability a hlučnosti, náprava je 
však snadná.
E: Vysoká cena fasády je dána čtyřmi typy obvo-
dového pláště pronikajícího do interiérových 
prostor, z nichž každý vykazuje vysoké nároky na 
detail, kultivované provedení a tím samotnou jeho 
cenu, tedy ovlivní jednotkovou cenu obestavěného 
prostoru. Tento návrh, kromě toho, že má druhou 
nejvyšší cenu obestavěného prostoru v druhém 
kole, směřuje k dalšímu potenciálnímu navýšení 
ceny za obestavěný prostor vzhledem k výše 
uvedenému.
P: Návrh č. 2 odpovídá možnému budoucímu 
požadavku na pasivní budovu. Součástí návrhu 
je kromě průkazu energetické náročnosti budovy, 
štítku obálky budovy, také protokol měrné potřeby 
tepla na vytápění a výpočet průměrného součini-
tele obálky budovy. Tento návrh uvažuje s využi-
tím elektrické energie pro horkovzdušné vytápění 
a pro ohřev TUV (průtokové ohřívače), což není 
zcela vhodné dle odborného znalce. Dále je počí-
táno se stavbou fotovoltaické elektrárny na střeše 
budovy. V energetickém výpočtu je také zadáno 
tepelné čerpadlo země/voda-předpokládá se 
vytápění přidružených provozů.
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Návrh č. 4 nesplnil formální náležitosti, ale pro 
zjevnou kvalitu byl následně posuzován mimo 
soutěž (dle §10 odst. 7 Soutěžního řádu ČKA), 
a proto nebyl hodnocen z hlediska kritérií na 
ostatní řádně posuzované návrhy.
V návaznosti na modernistickou architekturu 
60. let tuto přiměřeně posunuje do 21. století. 

Tímto přístupem se pozoruhodně vyrovnává s lid-
ským měřítkem a uměřeností vlastní účelu. Nenavr-
huje opulentní kulturní centrum, naopak vystihuje 
měřítkem a kompozicí dobrou míru trvanlivost 
a další atributy klasické krásy.

autor/spoluautoři
PMA architects s.r.o.
akad. arch. Ing. arch. Jan Velek
Ing. arch. Jaromír Vjaclovský
Ing. arch. Adam Jung

4zvláštní odměna



Hodnocení poroty

U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

autor/spoluautoři
rala s.r.o.
Ing. arch. Radek Lampa
Ing. arch. Pavel Fajfr
Ing. arch. Tomáš Koužil
Bc. Věra Fišerová

U: Urbanistické řešení zůstalo zachováno a pod-
nět poroty na přehodnocení parkovacích stání 
u školy nebyl náležitě zohledněn – došlo k pou-
hému odsunu od školy opačným směrem. Příjezd 
a přístup k objektu z jižní strany nárokuje jiné 
řešení sousedních parcel a průchod ke škole pouze 
rozšířeným chodníkem kolem parkovišť je považo-
ván za nevhodný.
A: Na podnět poroty řešit průkazněji architek-
tonické pojednání těžkých fasád sálů v kontrastu 
s prosklenou lehkou přízemní podnoží autor nedo-
pracoval do přesvědčivějšího architektonického 
a technického detailu a naopak zaměnil kyklopský 
beton za technicky nepřesvědčivou a architek-

tonicky tím méně původní ideu, když zvolil jiné 
řešení.
E: Ekonomické hledisko zřejmě pravdivě dokumen-
tující pojetí sadových úprav, neobrutalistní fasády 
a interiéru neumožňuje ve stávajícím pojetí poten-
ciální úsporná řešení, která jsou žádoucí, protože 
odhad nákladů přesahuje očekávaný limit.
P: Návrh neodpovídá požadavku na pasivní 
budovu a lze do budoucna předpokládat 
významné provozní náklady. Objekt není de 
facto navržen ani v nízkoenergetickém standardu, 
protože nízkoenergetický objekt odpovídá měrné 
potřebě tepla do 50kWh/(m2·rok). Porota však 
kvituje snahu zpracovatele o transparentní výpo-
čet průkazu energetické náročnosti.

6—1
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

spolupracující osoby
Barbora Kisová
Josef Havlíček
Víťa Nový (v 2. kole soutěže)

autor/spoluautoři
Tomáš Havlíček, Brno

U: Porota dospěla k přesvědčení, že autor nepře-
tavil ideu nového městského zpevněného náměstí 
a nepotvrdil orientaci v dezurbanizovaném území 
včetně nepřesvědčivého doložení zeleně. Upozor-
nění na detaily, které by měly odpovídat lidskému 
měřítku, nebylo ze strany autorů akceptováno. 
Přisazení výrazného parkoviště k fasádě školy je 
řešeno pouhým odsazením bez urbanistických 
detailů a vazeb. Velmi problematické vzájemné 
propojování příjezdových ploch v prvním kole bylo 
řešeno ve druhém kole lépe.
A: Bylo-li podmíněno pokračování v soutěži 
precizním doložením a propracováním technic-
kých detailů (např. úžlabí střech, napojení hori-
zontálních konstrukcí na originální sloupy, řešení 
střešních žlabů a svodů), nestalo se tak – nebylo 
předloženo. Prvoplánové přisazení zadního traktu, 
zahrnujícího provaziště, činí z původně očekáva-
ného pojetí adici různorodých forem a provozů. 
Čtvercová geometrie hlediště je z hlediska prosto-

rové akustiky velmi nevhodnou formou. Malý sál je 
plošně podhodnocený vzhledem k počtu sedadel 
a jejich požadovanému komfortu.
E: Ekonomické řešení vyplývající z běžného materi-
álového standardu včetně nižší ceny fasády bude 
nevhodně kompenzováno cenou venkovních střech 
a stříšek, které ovlivní směrem nahoru celkovou 
cenu díla. Střechy budou náročné nejen na tech-
nické detaily, ale i na celkové vyznění. Ty by byly 
akceptovatelné pouze v nejdražším provedení. 
Další materiály, jako podlahy, konstrukční systém 
a podhledy aj. neodpovídají zcela očekávaným 
parametrům objektu kulturního charakteru. Pone-
chané řešení otevřených ploch s piazzou má stejné 
kritické hodnocení (buď levné triviální materiály, 
anebo kultivované, ale mimořádně drahé řešení 
vzhledem k velikosti zpevněné plochy).
P: V návrhu se jedná o jednoduché a energeticky 
nenáročné řešení ochlazování budovy.

9—3
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

Návrh vyřazen z posuzování pro nedodržení 
závazných podmínek soutěže.

autor/spoluautoři
Ing. arch. Pavel Kolář
Ing. arch. Jindřich Synek
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

spolupracující osoby
Kristýna Uhrová
Pavel Hodek

autor/spoluautoři
Ing. Kateřina Miholová
Ing. arch. Václav Mihola
Ing. arch. Daniel Struhařík
Bc. David Helešic

3

U: Chybí požadované propojení dvou parkovacích 
ploch pro rozšíření kapacity parkoviště. Kriticky 
je nahlížena blízkost amfiteátru k parkovacím 
plochám. Problematickou byla shledávána urbani-
stická charakteristika a osazení.
A: Návrh jednoduchým objemem a detaily archi-
tektonického řešení nepřesvědčivě naplňuje 
proklamovanou inspiraci lidovou architekturou. 
Kubická forma nenaplňuje detailem a materiálo-
vým řešením očekávání kulturního objektu. Přisa-

zení obou jevišť ve schématu nabízí využitelnost 
dvou sálů v jednom divadelním provozu, což však 
vykazuje téměř neřešitelné akustické nároky obou 
v případě souběhu představení.
E: Jednoduchý kubus ekonomicky nevyváží vysoce 
převyšující náklady na řešení komunikací a venkov-
ních úprav; to znamená celkové vysoké investiční 
náklady včetně nákladů na demolice.
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

U: Urbanistické řešení vychází z představy zdrob-
nělého měřítka historické lidové zástavby v Rož-
nově. Porota tento přístup vyhodnotila v dané 
lokalitě ve vztahu k architektonickému pojetí jako 
scestný. Toto pojetí potvrzuje i rozsáhlá zpevněná 
plocha od paty objektu až k okolní zástavbě…
A: Z návaznosti na výše uvedené porota zpochyb-
ňuje množství bílých plechových střech. Koncepce 
dispozičního uspořádání je natolik komplikovaná 
a složitá, že neumožňuje jednoduchý přístup 

k jevišti. Identifikace s plechovým pláštěm nevysti-
huje genius loci. Vykazuje rysy spíš nekomponova-
ného agregátu než kulturního stánku.
E: Vzhledem k realizačně složitému architektonic-
kému ztvárnění se jeví předložená cena jako nízká. 
Také u venkovních úprav, vzhledem na očekáva-
nou kultivovanost zpevněných ploch, není uvažo-
váno s potřebnými opravami a úpravami.

autor
Petr Kalivoda
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

U: Návrh v urbanistickém založení reaguje zřejmě 
na vysoké objekty výrobního areálu v bezpro-
středním okolí. Kompaktností základního objektu 
umožňuje velkorysý předprostor před základní 
školou a nabízí městu kultivované parkové pro-
stranství.
2 Metropolitní pojetí architektury budovy působí 
zajímavě, avšak kompozice kompaktního objektu 
„proříznutá“ komunikačním traktem se jeví regio-
nálně neadekvátní. Zejména čtyřpodlažní výškové 
uspořádání provozu je uživatelsky nekomfortní. 
Řešení prostorové akustiky by si vyžádalo navíc 
úpravu proporcí sálu zkrácením hlediště a dopl-
ňujícím řešením kapacity např. na balkoně apod. 

Hrozí riziko třepotavé ozvěny vzhledem k pro-
porcím sálu. Požadovaná kapacita je naplněna při 
snížené normě 0,7 m2 na osobu oproti ostatním 
návrhům, kde je počítáno s cca 0,95 m2 na osobu, 
což se jeví jako podhodnocené. Vedle nedosta-
tečné kapacity má tento jinak propracovaný návrh 
malou plochu pro účinkující.
E: Kvůli velkému množství železobetonových 
konstrukcí se dají předpokládat vyšší náklady na 
založení budovy. Základním problémem konstrukč-
ním je zvládnutí akustického oddělení dvou nad 
sebou situovaných sálů, což vyvolá mimořádné 
ekonomické nároky.

spolupracující osoby
Bc. Monika Hlubinková
Bc. Martina Řehořová

autoři/spoluautoři
RadaArchitekti s.r.o.
Ing. arch. Pavel Rada
Dipl. Ing. Mirko Lev
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U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

spolupracující osoby
Bc. Maroš Miko

autor/účastníci sdružení
Ing. arch. Peter Kasman
Juraj Mišák

U: Rozštěpením provozu do dvou samostatných 
a krčkem spojených objemů potenciálně zmenšuje 
měřítko, avšak tento efekt není zcela rozvinut 
a zúročen řešením urbanistického okolního pro-
storu.
A: Nejasné jsou dispozice jednotlivých prostor 
a jejich propojení, problematický prostor kina 
z hlediska umístění plátna a pozorovacích podmí-
nek. Místnost pro technickou režii v hlavním sále 
je nevhodně umístěna a je prakticky nepoužitelná. 

Umístění forbíny za jevištěm ukazuje na nepocho-
pení její funkce.
E: Ekonomické řešení objektu je závislé na vyba-
vení divadelní technikou, která je víceméně 
nepochopena, z čehož lze usuzovat i nejasnost 
o standardu audiovizuální techniky a rozsahu 
technického zařízení budovy. Víceméně tržní cena 
objektu je méně srozumitelně stanovena, například 
u komunikací v poměru m2/cena za m2 a podobně.
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Hodnocení poroty

U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

spolupracující osoby
Ing. arch. Petra Buganská
Bc. Barbora Kudelová
Bc. Veronika Tvrdá

autor/spoluautoři
Consequence forma s.r.o.
Ing. arch. MArch. Jana Šipulová
Ing. arch. Martin Sládek

U: Urbanistické řešení vychází zřejmě z drobného 
měřítka v Rožnově, avšak vlastní formy a rozmístě-
ní v situačním plánu působí velmi nepřesvědčivě. 
Objekty ztrácející se v relativně neurčené zeleni 
na kraji průjezdné Bezručovy ulice mají charakter 
blížící se až provizoriu.
A: Problémem je vzájemná komunikace mezi jed-
notlivými objemy (provozy) budovy. Snaha o drob-
né měřítko nebo dokonce o soudobou analogii 
regionální lidové architektury výrazně naráží na 
nezbytné požadavky na provoz a technologické 
zázemí kulturního (divadelního koncertního, spole-
čenského) charakteru a významu. Nové centrum, 
které má sloužit jak divadelním představením, tak 
společenským událostem (plesy, celoměstské akce) 
toto hledisko v žádném ohledu nesplňuje. 
E: Architektonické pojetí stavby způsobí, že 
celkové řešení je ekonomicky obtížně uchopitelné. 
Například ceny za komunikace naprosto neod-
povídají tržním ani tabulkovým cenám, cena za 
kulturní centrum neodpovídá ceně za stavebně 
konstrukční část.
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Hodnocení poroty

U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

Návrh vyřazen z posuzování pro nedodržení zá-
vazných podmínek soutěže.

autor/spoluautoři
Ing. arch. Barbora Jochcová
Ing. arch. Pavel Chládek

12



Hodnocení poroty

U: kvalita urbanistického řešení
A: komplexní architektonickí kvalita návrhu
E: reálnost, realizovatelnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení
P: potenciál dosažení pasivního energetického standardnu (jen pro návrhy 2. kola)

autor/spoluautoři
Ing. Ondřej Kubla
Bc. Lukáš Kvaššay
Ing. arch. Tomáš Maťaťa
Bc. Matúš Pekanský

Návrh vyřazen z posuzování pro nedodržení zá-
vazných podmínek soutěže.
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