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3.) VLASTNÍ )ADÁNÍ - DEFINICE POŽADAVKŮ NA NOVÝ OBJEKT 

PraIovﾐí skupiﾐa )adavatele defiﾐovala ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾐutﾐé požadavk┞, které ﾏusí ﾐový oHjekt kluHovﾐ┞ 
splňovat a které jsou zároveň závazﾐýﾏ zadáﾐíﾏ pro UIhazeče. Splﾐěﾐí ﾐíže defiﾐovaﾐýIh požadavků 
je ﾐutﾐou podﾏíﾐkou pro vítězﾐé uﾏístěﾐí projektu.  

A.) UMÍSTĚNÍ OBJEKTU NA POZEMKU 

- provoz a dostupnost stávajíIího oHjektu ﾏusí Hýt zaIhováﾐ do doH┞, ﾐež Hude ﾐový oHjekt 
realizováﾐ 

- )adavatel počítá s deﾏoliIí stávajíIího oHjektu až ve Ihvíli, kd┞ Hude ﾐový oHjekt 
defiﾐitivﾐě postaveﾐ a zaH┞dleﾐ 

- tíﾏto se ﾏísto pro výstavHu ﾐového oHjektu oﾏezuje přiHližﾐě ﾐa prostor dle v┞zﾐačeﾐí 
ﾐa ﾏapě v Příloze č. 2 

- pokud H┞ UIhazeč ﾐalezl řešeﾐí, jak ﾐovou kluHovﾐu uﾏístit jiﾐaﾏ ﾐež ﾐa v┞zﾐačeﾐé 
ﾏísto, prosíﾏe o spojeﾐí se )adavateleﾏ ke koﾐzultaIi ﾐávrhu 
 

- )adavatel klade důraz ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐě efektivﾐí v┞užití pozeﾏku 
 

- UIhazeč pro svůj projekt ﾐavrhﾐe ﾐové uﾏístěﾐí Iest┞ ﾐa pozeﾏku Zadavatele 

- cesta H┞ ﾏěla Hýt koﾐIipováﾐa jako průjezdﾐá s dostatečﾐou pevﾐostí pro poh┞H 
ﾐákladﾐího vozu pro zajištěﾐí dostupﾐosti ﾐa pozeﾏek p.Mot┞čk┞ ふparIela ヴヶΑ/ン – viz. 

Příloha č.1)  

 

- UIhazeč ﾐavrhﾐe společﾐě s uﾏístěﾐíﾏ ﾐového oHjektu i uﾏístěﾐí dostatečﾐě kapaIitﾐího 

parkoviště 

- přesﾐou kapaIitu UIhazeč ﾐeﾐí sIhopeﾐ jedﾐozﾐačﾐě definovat – ﾏiﾐiﾏálﾐí požadavek 
je 10 osoHﾐíIh autoﾏoHilů současﾐě resp. ﾏísto pro jedﾐo ﾐákladﾐí vozidlo 

 

- uﾏístěﾐí ﾐového oHjektu ﾐa pozeﾏku (spolu s jeho koﾐstrukIíぶ H┞ ﾏělo uﾏožňovat případﾐé 
staveHﾐě jedﾐoduše řešitelﾐé rozšířeﾐí oHjektu 

 

 

B.) TYP KONSTRUKCE / VZHLED OBJEKTU 

- )adavatel ﾐeIhává volHu koﾐstrukIe a Ielkový vzhled oHjektu plﾐě ﾐa UIhazeči 
 

- Hudova ﾏusí v┞hovovat podﾏíﾐkáﾏ staveHﾐího regulativu pro daﾐou oHlast 

- t┞p střeIh┞ 

- vzhled objektu 

- ﾏa┝iﾏálﾐí výška oHjektu 

- vzdáleﾐost od hraﾐiIe pozeﾏku 

- koeficient zastavitelnosti apod. 

 

- vzhledem k požadavkůﾏ a staveHﾐíﾏu prostoru se jako ideálﾐí jeví patrový oHjekt 

- rozhodﾐutí, zda patrový či přizeﾏﾐí oHjekt, ﾐeIhává )adavatel zIela ﾐa uvážeﾐí UIhazeče 
 

- )adavatel H┞ uvítal ﾐávrh koﾐstrukIe Hudov┞, který H┞ ﾐaHízel ﾏodulárﾐost ve sﾏ┞slu 
ﾏožﾐosti HudouIí dostavH┞/rozšířeﾐí. 

- pokud H┞ ﾏělo dojít k rozděleﾐí výstavH┞ ﾐa etap┞ a k jejiIh postupﾐéﾏu zprovozňováﾐí, 
pak prioritﾐí jsou Ielk┞ ヱ. a ヲ. ふstředisko Mustaﾐg a středisko Ještěd dle taHulk┞ fuﾐkčﾐíIh 
Ielků sekIe D.ぶ této taHulk┞  

- z hlediska )adavatele je prioritﾐí výstavHa oHjektu jako Ielku  
 

- Ielkový vzhled e┝teriéru Hudov┞ je plﾐě ﾐa uvážeﾐí UIhazeče 
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C.) FINANCE - VÝSTAVBA A PROVO) OBJEKTU 

- )adavatel klade ﾏa┝iﾏálﾐí důraz ﾐa ﾐákladovou stráﾐku výstavH┞ Ielého oHjektu 

- Zadavatel pracuje s oﾏezeﾐýﾏ rozpočteﾏ, a proto hledá takový ﾐávrh projektu, který splﾐí 
všeIhﾐ┞ jíﾏ defiﾐovaﾐé požadavk┞ při současﾐě ﾏa┝iﾏálﾐě ekoﾐoﾏiIk┞ zajíﾏavýIh 
ﾐákladeIh při zaIhováﾐí ﾏa┝iﾏálﾐí kvalit┞ koﾐstrukIe a použitýIh ﾏateriálů 

 

- )adavatel klade ﾏa┝iﾏálﾐí důraz ﾐa Io ﾐejﾐižší ﾏožﾐé provozﾐí ﾐáklad┞ ﾐového oHjektu 

- provozﾐí ﾐáklad┞ jsou jedﾐíﾏ z klíčovýIh paraﾏetrů ﾐového oHjektu 

- ﾐový oHjekt ﾏusí Hýt ﾐavržeﾐ z hlediska všeIh teIhﾐologií a eﾐergií jako ﾏa┝iﾏálﾐě 
provozﾐě úsporﾐý 

 

D.ぶ VNITŘNÍ DISPO)ICE OBJEKTU 

)adavatel defiﾐoval ﾐíže sepsaﾐé požadavk┞ ﾐa vﾐitřﾐí dispoziIe ﾐového oHjektu. Uvedeﾐé rozﾏěr┞ 
jedﾐotlivýIh ﾏístﾐostí ﾐeﾐí ﾐutﾐé dodržet zIela přesﾐě. Jako úspěšﾐý projekt Hude hodﾐoIeﾐ teﾐ, který 
splﾐí defiﾐovaﾐé požadavk┞ v ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře. 
 

SAMOSTATNÉ PROVO)NÍ CELKY:  
1. STŘEDISKO MUSTANG 

2. STŘEDISKO JEŠTĚD 

3. UBYTOVNA 

4. VELKÝ SÁL S PŘÍSLUŠENSTVÍM + KANCELÁŘ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA 

5. SKLADY PRO DALŠÍ STŘEDISKA  

6. BYT SPRÁVCE 

7. TECHNOLOGICKÉ PROSTORY 

 

OHeIﾐě: 
- vIhod┞ do oHjektu přes zádveří pro zaﾏezeﾐí úﾐiku tepla 

- sklad┞ provozﾐíIh Ielků ヱ., ヲ., a ヵ. H┞ ﾏěl┞ Hýt zveﾐku doHře přístupﾐé, ﾐejlépe HezHariérově, 
pro dopravu ﾏateriálu dvoukolovýﾏ vozíkeﾏ 

 

PROVO)NÍ CELKY ヱ.ぶ a 2.) - STŘEDISKA MUSTANG A JEŠTĚD 

- vﾐitřﾐí rozděleﾐí oHjektu ﾐa ヲ fuﾐkčﾐí saﾏostatﾐé Ielk┞ kluHoveﾐ 

- oHjekt Hude sloužit jako ﾐ┞ﾐí pro ヲ saﾏostatﾐá střediska 

- prostor┞ pro oHě střediska H┞ ﾏěl┞ Hýt staveHﾐě zIela odděleﾐé ふspolečﾐý vIhod ﾐeﾐí ﾐa 
závaduぶ 

 

- v┞řešeﾐí proHleﾏatik┞ odkládáﾐí oHlečeﾐí a Hot ふšatﾐaぶ - opět rozdělit pro každé středisko 
zvlášť do jejiIh odděleﾐého prostoru 

 

- soIiálﾐí zázeﾏí Ielého oHjektu/jedﾐotlivýIh provozﾐíIh Ielků, diﾏeﾐzovaﾐé ﾐa očekávaﾐý 
počet osoH 

- ﾏa┝iﾏálﾐě ヶヰ osoH současﾐě ふヲ┝ ンヰ osoH v každé saﾏostatﾐé částiぶ 
- WC a sprchy 

 

- pro každé středisko  
- ヱ┝ ﾏístﾐost ふkluHovﾐaぶ ヱヲﾏ X Αﾏ ふaž pro ンヰ osoHぶ s v┞řešeﾐýﾏ prostoreﾏ pro skříﾐě  

- ヱ┝ ﾏístﾐost ふkluHovﾐaぶ Γﾏ X Αﾏ ふaž pro ンヰ osoHぶ s v┞řešeﾐýﾏ prostoreﾏ pro skříﾐě  

- ヱ┝ ﾏístﾐost kluHu (cca 10-15 osob) s kuIh┞ňskou liﾐkou/kouteﾏ o rozﾏěru IIa ﾏiﾐiﾏálﾐě 
7m X 4m  

- 2x sklad 7m X 4m 

- ヱ┝ ﾏeﾐší ﾏístﾐost pro potřeH┞ příručﾐího skladu a úklidové ﾏístﾐosti 
- ヱ┝ teIhﾐiIká ﾏístﾐost ふﾏůže Hýt společﾐá s teIhﾐiIkýﾏ zázeﾏíﾏ Ielého oHjektu) 

- společﾐá IhodHa ふv┞užíváﾐo i pro dětský prograﾏぶ 
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PROVO)NÍ CELEK 3.) - UBYTOVNA 
- kapacita pro cca 40 osob 

- vstup do prostoru uH┞tovﾐ┞ ﾏusí Hýt v┞řešeﾐ tak, aH┞ uH┞tovaﾐí ﾐeﾏěli ﾏožﾐost 
vstupu do prostor kluHoveﾐ, skladů a sálu ふuzaﾏ┞katelﾐé dveřeぶ  

- součástí uH┞tovﾐ┞ saﾏostatﾐé soIiálﾐí zázeﾏí o dostatečﾐé kapaIitě  

- součástí uH┞tovﾐ┞ společﾐá kuIh┞ﾐě  

- součástí prostoru uH┞tovﾐ┞ společeﾐská ﾏístﾐost pro cca 40 osob 

- součástí uH┞tovﾐ┞ ﾏístﾐost pro účel┞ šatﾐ┞/l┞žárﾐ┞/sušárﾐ┞  

- sklad pro zázeﾏí správIe uH┞tovﾐ┞ včetﾐě úklidovýIh prostředků 

 

PROVO)NÍ CELEK 4.) - VELKÝ SÁL 
- velký sál s kapacitou pro cca 100 osob  

- vlastﾐí zázeﾏí ふsklad pro ヱヰヰ stohovatelﾐýIh židlí a přeﾐosﾐé pódiuﾏ, kuIh┞ﾐěぶ 
- saﾏostatﾐé soIiálﾐí zázeﾏí o dostatečﾐé kapaIitě 

- saﾏostatﾐý prostor pro šatﾐu 

- ﾐávrh sálu H┞ ﾏěl zahrﾐout jeho ﾏa┝iﾏálﾐí variaHilitu pro pořádáﾐí růzﾐýIh t┞pů akIí 
ふsetkáﾐí, koﾐfereﾐIe, koﾐIert┞, Ivičeﾐí apod.ぶ 
 

- součástí tohoto provozﾐího Ielku H┞ ﾏěla Hýt kaﾐIelář pro krajskou radu Juﾐáka včetﾐě 
skladovýIh prostor  

- místﾐost o rozﾏěru ﾐejﾏéﾐě Αm X 4m (cca 10-15 osob) 

- součástí ﾏístﾐosti H┞ ﾏěl Hýt sklad ﾐa dokuﾏeﾐtaIi o ploše IIa ヵ ﾏ2 

 

PROVO)NÍ CELEK 5.) - SKLADY PRO DALŠÍ STŘEDISKA 

- součástí oHjektu H┞ ﾏěl Hýt prostor pro saﾏostatﾐě přístupﾐé sklad┞ pro další skautská 
střediska 

- )adavatel ze stávajíIíIh poptávek ideﾐtifikuje požadavek ﾐa ヲ sklad┞ ふヲ saﾏostatﾐě 
přístupﾐé ﾏístﾐostiぶ o rozﾏěru Αﾏ X ヴﾏ 

 

PROVO)NÍ CELEK ヶ.ぶ - BYT SPRÁVCE 

- součástí oHjektu H┞ ﾏěl Hýt ﾏalý H┞t pro správIe  
- ﾏalá H┞tová jedﾐotka ヱ+kk / ヱ+ヱ ふIIa ンヰ ﾏ2) s vlastﾐíﾏ soIiálﾐíﾏ v┞Haveﾐíﾏ 

- H┞t správIe H┞ ﾏěl Hýt situováﾐ Hlízko provozﾐího Ielku uH┞tovﾐ┞, ideálﾐě však ﾏiﾏo 
prostor vlastﾐí uH┞tovﾐ┞ 

 

PROVO)NÍ CELEK Α.ぶ - TECHNOLOGICKÉ PROSTORY  

- společﾐé pro Ielý oHjekt 
- uﾏístěﾐí teIhﾐologiIkého zařízeﾐí pro v┞tápěﾐí, hlavﾐí uzávěr┞ vod┞, pl┞ﾐu, hlavﾐí v┞píﾐač 

a rozvaděč elektro atd. 
 

UIhazeč H┞ se ﾏěl zaﾏěřit pouze ﾐa ﾐávrh vlastﾐího oHjektu, jeho uﾏístěﾐí ﾐa pozeﾏek a ﾐávrh 
příjezdové koﾏuﾐikaIe a parkoviště – řešeﾐí okolí oHjektu je podružﾐé a ﾐedůležité. Případﾐý ﾐávrh 
řešeﾐí Ielé situaIe pozeﾏku a jeho dalšího v┞užití Hude vítáﾐ, ﾐeﾐí však v┞žadováﾐ.  

 

)adavatel ﾐeIhává všeﾏ zapojeﾐýﾏ UIhazečůﾏ ﾏa┝iﾏálﾐí volﾐost v ﾐávrhu podoH┞ ﾐového oHjektu. 
Jako ﾏožﾐé vodítko ふﾐikoliv však jakkoliv zavazujíIí či ovlivňujíIí ﾐázor UIhazečů!ぶ připravil )adavatel 
„ideové sIhéﾏa“ ﾏožﾐé podoH┞ HudouIího oHjektu, jehož půdor┞s je součástí tohoto dokuﾏeﾐtu jako 
Příloha č. 3. Diskuse ﾐad ﾐávrh┞ )adavatele Hude předﾏěteﾏ úvodﾐího setkáﾐí.   
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REŽIM PROVO)U OBJEKTU 

KLUBOVNY a KLUBY ふprovozﾐí Ielk┞ ヱ. a ヲ.ぶ 

- v kluHovﾐáIh se střídají jedﾐotlivé oddíl┞ středisek 

- každý oddíl ﾏá obvykle sIhůzk┞ v kluHovﾐě ヱ┝ do týdﾐe  

o v┞tížeﾐost IIa ヴ┝ – ヵ┝ do týdﾐeぶ  
o oHčas jsou prostor┞ kluHoveﾐ v┞užíváﾐ┞ v ráﾏIi výprav, kd┞ ﾐeﾐí přízﾐivé počasí 

- Hěheﾏ sIhůzk┞ jsou v┞užíváﾐ┞ oHě kluHovﾐ┞, kluH a saﾏozřejﾏě soIiálﾐí zázeﾏí, IhodHa, 
„šatﾐa“ a teIhﾐiIká ﾏístﾐost ふpříručﾐí sklad věIí pro dětský prograﾏ) 

- sIhůzk┞ jsou v čase od ヱΑ.ヰヰ do ヱΓ.ヰヰ 

- kluH┞ jsou Hěheﾏ času sIhůzek v┞užíváﾐ┞ staršíﾏi čleﾐ┞ oddílu 

o v┞užití kluHů je dále v ráﾏIi víkeﾐdovýIh výprav a oddílovýIh/střediskovýIh rad 

ふvětšiﾐou v závěru týdﾐeぶ 
- souHěžﾐě v daﾐéﾏ čase ﾏůže Hýt v objektu Hěheﾏ časů sIhůzek až ヶヰ osoH ふンヰ osoH za každé 

střediskoぶ 
o v uvedeﾐéﾏ počtu osoH ﾐejsou uvažováﾐ┞ osoH┞ uH┞tovaﾐé v uH┞tovﾐě, případﾐě 

osoH┞ v┞užívajíIí prostor sálu 

 

SÁL ふprovozﾐí Ielek ヴ.ぶ 

- )adavatel aktuálﾐě podoHﾐýﾏ prostoreﾏ ﾐedispoﾐuje 

- předpokládaﾐé v┞užití je příležitostﾐé, předevšíﾏ o víkeﾐdeIh pro společﾐé akIe ﾐěkolika 
oddílů či středisek, ale v ﾐěkterýIh případeIh i pro další host┞ a veřejﾐost 

- kaﾐIelář krajské rad┞ Juﾐáka Hude provozováﾐa příležitostﾐě cca 1-ヲ┝ do ﾏěsíIe, v┞užije 
soIiálﾐí zařízeﾐí sálu 

 

SKLADY ふprovozﾐí Ielk┞ ヱ., ヲ. a ヵ.ぶ 

- v prostoráIh skladů je uložeﾐ převážeﾐě ﾏateriál pro letﾐí táHor┞, který se přiváží a odváží 
ﾐákladﾐíﾏ autoﾏoHileﾏ 

- v průHěhu roku je poh┞H po skladeIh ﾏiﾐiﾏálﾐí 
- vzhledem k povaze uskladﾐěﾐého ﾏateriálu je z hlediska v┞tápěﾐí dostačujíIí teﾏperováﾐí  

 

UBYTOVNA ふprovozﾐí Ielek ンぶ 

- provoz uH┞tovﾐ┞ je Hěheﾏ roku předevšíﾏ o víkeﾐdeIh 

- hlavﾐě Hěheﾏ jarﾐíIh, podziﾏﾐíIh, váﾐočﾐíIh či letﾐíIh prázdﾐiﾐ je provoz uH┞tovﾐ┞ často i v 
týdﾐu 

- )adavatel pláﾐuje v┞užití ﾐové uH┞tovﾐ┞ i koﾏerčﾐíﾏ způsoHeﾏ – ideálﾐě ted┞ s ﾏa┝iﾏálﾐíﾏ 
ﾏožﾐýﾏ v┞tížeﾐíﾏ provozu ふvíkeﾐd┞ i přes týdeﾐぶ 

 

BYT SPRÁVCE ふprovozﾐí Ielek ヶ.ぶ 

- plﾐohodﾐotﾐá ﾏalá H┞tová jedﾐotka pro trvalé H┞dleﾐí 
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4.ぶ OČEKÁVANÉ-/ POŽADOVÁNÉ VÝSTUPY STUDIE 

)adavatel od zapojeﾐýIh uIhazečů očekává výstup┞ poptávaﾐé arIhitektoﾐiIké studie v ﾐíže 
uvedeﾐéﾏ rozsahu: 

- Souhrﾐﾐá zpráva k předkládaﾐéﾏu projektu 

o popis projektu s  v┞světleﾐíﾏ  
 základﾐí ﾏ┞šleﾐky koﾐIepIe Ielého projektu, dispoziIe provozﾐíIh Ielků a 

jedﾐotlivýIh ﾏístﾐostí a přístup┞ do ﾐiIh 

 odůvodﾐěﾐí zvoleﾐé koﾐstrukce a použitýIh ﾏateriálů 

 provozﾐí ﾏodel (v┞užití eﾐergií pro v┞tápěﾐíぶ 
 

o půdor┞s předkládaﾐého projektu 

o řez┞ ﾐávrheﾏ stavH┞ 

o zjištěﾐá oﾏezeﾐí a odIhýleﾐí od zadáﾐí včetﾐě odůvodﾐěﾐí 

 

- vizualizaIe předkládaﾐého projektu 

o uﾏístěﾐí v teréﾐu / ﾐa pozeﾏku )adavatele 

o základﾐí vizualizaIe e┝teriérů a iﾐteriérů  

 

- předpokládaﾐý odhad ﾐákladů ﾐa výstavHu předkládaﾐého projektu 

o pouze v režiﾏu hruHé kalkulaIe dle oHestavěﾐýIh ﾏetrů oHjektu  

o odhad ﾐákladů výstavH┞ ideálﾐě položkově po jedﾐotlivýIh etapáIh ふpokud Hude 
UIhazečeﾏ takto ﾐavržeﾐo – )adavatel preferuje výstavHu oHjektu jako celku) 

 etapa 1 = celky 1., 2., 3., 7., 

 etapa 2 = 4., 5., 6. 

 

- odhad provozﾐíIh ﾐákladů 

o pouze v režiﾏu hruHé kalkulaIe ﾐa základě teoretiIkýIh výpočtů ve vtahu 
k pláﾐovaﾐýﾏ v┞užitýﾏ staveHﾐíﾏ ﾏateriálůﾏ 

 )adavatele zajíﾏají předevšíﾏ ﾐáklad┞ ﾐa v┞tápěﾐí objektu 

 

- předkládaﾐý projekt ﾏusí splňovat všeIhﾐ┞ Hod┞ zadáﾐí dle kapitol┞ č. 3 

o v případě, že ﾐěkterý z Hodů ﾐeH┞l splﾐěﾐ, případﾐě H┞l splﾐěﾐ částečﾐě, prosíﾏe o 
stručﾐý popis odůvodﾐěﾐí, který Hude součástí Souhrﾐﾐé zpráv┞ projektu 
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5.) KOORDINACE A KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM 

a.) SETKÁNÍ K OBHLÍDCE MÍSTA A K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ K )ADÁNÍ 

)adavatel je připraveﾐ uspořádat pro všeIhﾐ┞ zapojeﾐé UIhazeče společﾐé setkáﾐí v ﾏístě stávajíIí 
klubovny k oHhlídIe stávajíIí situaIe a k v┞světleﾐí/upřesﾐěﾐí defiﾐovaﾐýIh požadavků. )adavatel si 
uvědoﾏuje, že ﾐěkteré z jeho požadavků ﾏohou Hýt pro člověka, který ﾐikd┞ ﾐeprošel dětskýﾏ 
oddílem, těžko poIhopitelﾐé, přesto ﾏají své opodstatﾐěﾐí. Právě z toho důvodu je Zadavatel 

přesvědčeﾐ o v┞soké důležitosti této sIhůzky. 

SIhůzka proHěhﾐe ve vzájeﾏﾐě dohodﾐutéﾏ terﾏíﾐu v čase Io ﾐejkratšíﾏ po předáﾐí tohoto )adáﾐí. 

 

b.) KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM 

KOMUNIKACE 

Zadavatel je připraveﾐ posk┞tﾐout všeﾏ zapojeﾐýﾏ UIhazečůﾏ ﾏa┝iﾏálﾐí součiﾐﾐost po Ielou doHu 
zpraIováﾐí studie. Pro Io ﾐejjedﾐodušší a ﾏa┝iﾏálﾐě traﾐspareﾐtﾐí koﾏuﾐikaIi ﾏezi všeﾏi zapojeﾐýﾏi 
Hude zřízeﾐa ﾏailová projektová koﾐfereﾐIe, která Hude ﾏít ﾐásledujíIí pravidla: 

- ﾏa┝iﾏálﾐě ヲ kontaktﾐí eﾏail┞ za každého UIhazeče 

- dotaz┞ a odpovědi Hudou zasíláﾐ┞ výhradﾐě prostředﾐiItvíﾏ ﾏailu ﾐa všeIhﾐ┞ zapojeﾐé do 
projektové koﾐfereﾐIe 

- v případě potřeH┞ v┞řízeﾐí r┞Ihlého dotazu lze v┞užít telefoﾐiIký koﾐtakt ﾐa zástupIe 
)adavatele ふviz. ﾐížeぶ 

o telefoﾐiIká koﾏuﾐikaIe Hude ﾐásledﾐě stručﾐě zasláﾐa ﾐa všeIhﾐ┞ čleﾐ┞ projektové 

ﾏailové koﾐfereﾐIe 

 

OSOBNÍ SETKÁNÍ 

)adavatel považuje za příﾐosﾐé ﾐaHídﾐout UIhazečůﾏ ﾏožﾐost osoHﾐího setkáﾐí – v ráﾏIi projektu 
Hudou uspořádáﾐ┞ ﾐíže popsaﾐé setkáﾐí )adavatele se všeﾏi UIhazeči: 

- prvotﾐí sIhůzka  
o oHhlídka ﾏísta a podáﾐí v┞světleﾐí k zadáﾐí 

- ヱ. průHěžﾐá sIhůzIe  
- ヲ. průHěžﾐá sIhůzka 

- prezeﾐtaIe projektů UIhazečů  
o iﾐdividuálﾐí setkáﾐí každého UIhazeče se zástupIi )adavatele 

- závěrečﾐá sIhůzka  
o v┞hlášeﾐí v┞hodﾐoIeﾐí Ielého projektu 

 

PředHěžﾐé časováﾐí Ielého projektu včetﾐě terﾏíﾐů společﾐýIh setkáﾐí je Hlíže popsáﾐo v kapitole č. 7 

tohoto dokumentu. 
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)ÁSTUPCI )ADAVATELE - KONTAKTY 

Jaﾐ HuHeňák ふčleﾐ střediska Mustaﾐg, koordiﾐátor projektu arIhitektoﾐiIké studieぶ 

jan.hubenak@o2.cz; +420 720 757 091 

 

Michael Doﾏáﾐek ふvedouIí střediska Mustaﾐgぶ 

MDomanek@seznam.cz; +420 602 259 408 

 

Oﾐdřej Petrovský ふvedouIí IhlapeIkého oddílu střediska Mustang) 

ondrej.petrovsky@email.cz; +420 605 701 503 

 

 

6.ぶ ČASOVÝ HARMOGRAM PROJEKTU ふNÁVRH K DALŠÍ KON)ULTACIぶ 

Níže popsaﾐý časový harﾏoﾐograﾏ odpovídá ideálﾐí představě )adavatele o průHěhu Ielého projektu. 

Bude však detailﾐě upraveﾐ po diskusi se všeﾏi zapojeﾐýﾏi UIhazeči při úvodíﾏ společﾐéﾏ setkáﾐí. 

 

- 6.2.2017 

o předáﾐí podkladů zadáﾐí zástupIi ČVUT  

- 20.2.2017 

o potvrzeﾐí počtu zapojeﾐýIh UIhazečů ze straﾐ┞ zástupIů ČVUT  
- 22.2.2017  

o úvodﾐí setkáﾐí UIhazečů se zástupIi )adavatele k představeﾐí zadáﾐí 
- 29.3.2017  

o ヱ. průHěžﾐá sIhůzka 

- 3.5.2017 

o ヲ. průHěžﾐá sIhůzka 

- 5. - 9.6.2017 

o iﾐdividuálﾐí prezeﾐtaIe projektů jedﾐotlivýIh UIhazečů 

- 21.6.2017 

o závěrečﾐá sIhůzka k v┞hodﾐoIeﾐí projektu 

  



Skautské středisko Mustaﾐg LiHereI 

zadáﾐí pro arIhitektoﾐiIkou studii „ﾐová kluHovﾐa“  strana 9 

Α.ぶ KRITERIA HODNOCENÍ OBDRŽENÝCH NÁVRHŮ 

Zadavatel Hude oHdržeﾐé ﾐávrh┞ posuzovat ﾐa základě ﾐíže uvedeﾐýIh kritérií, která reprezeﾐtují 
klíčové požadavk┞ )adavatele. 

- splﾐěﾐí požadavků dle kapitol┞ č. ン tohoto dokuﾏeﾐtu v ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře 

- splﾐěﾐí požadavků dle kapitol┞ č. ヴ tohoto dokumentu v plﾐéﾏ rozsahu 

- efektivﾐí v┞užití vﾐitřﾐího prostoru oHjektu a splﾐěﾐí požadavků pro tuto oHlast 

- fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐost výstavH┞ 

- fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐost Hěžﾐého provozu 

- efektivita v┞užití prostoru vhodﾐého pro výstavHu 

 

UIhazeč H┞ ﾏěl ﾏít ﾐa paﾏěti, že výše uvedeﾐá kritéria se vzájeﾏﾐě ovlivňují a doplňují – z pohledu 

)adavatele Hude jako ﾐejlepší projekt v┞hodﾐoIeﾐ teﾐ, kteréﾏu se podaří mezi všemi kritérii ﾐajít 
ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐou rovﾐováhu. Z toho důvodu Hudou ﾏít pro v┞hodﾐoIeﾐí defiﾐovaﾐé kritéria stejﾐou 
váhu. 

 

)adavatel si v┞hrazuje právo po skoﾐčeﾐí projektu i ﾐadále praIovat se všeﾏi oHdržeﾐýﾏi projekt┞ pro 
účel┞ ﾐalezeﾐí fiﾐálﾐí podoH┞ projektu. 
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Příloha č.ヱ – Katastrálﾐí ﾏapa 

 

ParIelﾐí čísla pozeﾏků )adavatele: 

katastrálﾐí úzeﾏí: Dolﾐí Haﾐ┞Ihov ふokres LiHereIぶ;ヶΒヲヲヶΒ 

- p.č. ヴヲヵ; součástí pozeﾏku je stavHa Hez čísla popisﾐého 

- p.č. ヴヲヶ; součástí pozeﾏku je stavHa č.p. ンヰヲ 

- p.č. ヴヲΑ/ヱ 

- p.č. ヴヲΑ/ヲ 

- p.č. ヴヲΑ/ン; součástí pozeﾏku je stavHa Hez čísla popisﾐého 

 
Majitel pozeﾏků a staveH:  

Juﾐák - Český Skaut 

Středisko Ještěd LiHereI, ). S.,  

)eﾏědělská ンヰヲ/ヱΒa, LiHereI VIII-Dolﾐí Hanychov, 46008 Liberec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozeﾏek je ﾏíﾐě svažitý – skloﾐ svahu od stávajíIího oHjektu sﾏěreﾏ k ulici )eﾏědělská. 
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Příloha č. ヲ – Uﾏístěﾐí ﾐové kluHovﾐ┞ ﾐa stávajíIíﾏ pozeﾏku ふideové sIhéﾏaぶ 

 

 

 

81 m

STÁVAJÍCI OBJEKT

BUDUCÍ CESTA
38 m

BUDOUCÍ BUDOUCÍ
KLUBOVNA PARKOVIŠTĚ
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Příloha č.3 – Ideové sIhéﾏa Zadavatele – půdorys HudouIího oHjektu  

 

 

PŘÍ)EMÍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1

2 sklad 3 WC 1 WC 2 WC 1 WC 2 sklad 3

3 ふk proﾐájﾏuぶ sklad 2 sklad 1 klub + klub + sklad 1 sklad 2 ふk proﾐájﾏuぶ
4 kuIh┞ňský kout shodiště kuIh┞ňský kout
5 do 2. patra

6 teIhﾐiIká ﾏístﾐost sprcha sprcha teIhﾐiIká ﾏístﾐost
7 příručﾐí sklad příručﾐí sklad
8

9 Hočﾐí vIhod Hočﾐí vIhod
10

11 prostor pro vestavěﾐé sříﾐě vestavﾐé skříﾐě vestavﾐé skříﾐě vestavﾐé skříﾐě vestavﾐé skříﾐě prostor pro vestavěﾐé sříﾐě vestavﾐé skříﾐě
12

13 kluHovﾐa ヱヲ┝ヶ+ヱふvestavěﾐé skříﾐěぶ kluHovﾐa Γ┝ヶ+ヱふvestavěﾐé skříﾐěぶ vstup /zádveří kluHovﾐa Γ┝ヶ+ヱふvestavěﾐé skříﾐěぶ kluHovﾐa ヱヲ┝ヶ+ヱふvestavěﾐé skříﾐěぶ
14

15

16

17

HLAVNÍ VCHOD
pouze teﾏeprováﾐo

PATRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 WC 

2 BYT sprcha SCHODIŠTĚ WC 1 WC 2 zázeﾏí sálu ふskladぶ zázeﾏí sálu ふkuIh┞ňぶ zázeﾏí pro účiﾐkujíIí
3 SPRÁVCE
4 POKOJ 2 POKOJ 1 společﾐá kuIh┞ňka
5 chodba

6

7

8

9 VELKÝ SÁL PÓDIUM
10 sprcha WC

11

12 sprcha WC

13 POKOJ 3 POKOJ 4 POKOJ 5 l┞žárﾐa zasedačka + arIhiv
14 sprcha WC sušárﾐa kraj Juﾐáka
15 šatﾐa
16 sprcha WC WC 3 WC 4

17


