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Soutěžní návrh bude řešit především veřejné prostory sídla komory, dále podmínky
pro zasedání volených orgánů komory a pracovní prostředí zaměstnanců kanceláře
komory. Kromě toho budou jednací a veřejné prostory sídla umožňovat také pořádání
odborných seminářů a případně dalších akcí vztahujících se k činnosti komory.
Prostory jsou také používány k výstavám.
Navržené řešení může, ale nemusí vycházet ze stávajícího prostorového
organizačního schématu jednotlivých místností. Preferuje se úzký kontakt vedoucích
pracovníků kanceláře (ředitel, sekretář komory) se sekretariátem kanceláře a dalšími
zaměstnanci, včetně možnosti vložení dělících dveří zaměstnaneckého vstupu u
chodby 2.17.
Návrh musí respektovat stavební kulturu památkově chráněného Oettingenského
paláce, měl by však mít současný architektonický výraz ve vztahu k historickému
prostředí domu. Doporučuje se zachování původních stavebních prvků (okna, dveře,
dřevěné obložení, lustry apod.). Zásadní stavební úpravy jsou nepřípustné.
Požadavky na dispoziční řešení:
- bude navrženo celkové dispoziční řešení všech místností včetně rozmístění
pracovních míst. Kancelář sekretáře komory a velká společná kancelář mají
v současnosti vyhovující provozní uspořádání.
- navrženo bude architektonické a výtvarné řešení těchto veřejných a jednacích
místností: recepce, vestibul, jednací místnosti ve 2. patře a kancelář ředitele
včetně pracovních stolů pro představitele volených orgánů komory (3 pracovní
stoly).
Vybavení obou jednacích místností musí umožnit zasedání orgánů ČKA (cca 20 míst
u stolu). Jednací místnost 2.9. bude mít možnost variabilní přestavby zasedacího
pořádku pro pořádání autorizačních zkoušek, odborných seminářů a přednášek (cca
50 míst), včetně použití audio-video systémů.
Počty zaměstnanců:
- Ředitel kanceláře
- Sekretář ČKA
- 7 pracovníků kanceláře (+ 2 rezervní pracovní místa)
Vstupní recepce bude sloužit jako jedno pracovní místo pro jednoho zaměstnance
(recepce, náhrady ztráty času, pošta, drobná administrativní agenda).
Pro vybavení všech prostor sídla komory je možné použít současný mobiliář (viz.
Seznam poskytovaných podkladů 5.1.2. Soutěžních podmínek).
Při hodnocení návrhů bude zohledněna i ekonomická náročnost návrhu.
Vítězný návrh musí umožňovat i postupnou realizaci po etapách.
V rámci celkových úprav interiéru se uvažuje o umístění portrétů nositelů ceny
POCTA ČKA. Dosud je těchto portrétů 10 a každoročně přibývá jeden nový – nutno
počítat s rezervou pro umístění minimálně 10-ti dalších portrétů. V současné době je
vypracován pracovní grafický návrh předpokládaného provedení. Jeho fotografie je
součástí přílohy Soutěžních podmínek P.06 Fotodokumentace stávajících prvků
nábytku a bude také předveden při prohlídce řešených prostor dne 8. listopadu 2007.
Portréty budou adjustovány jako dvě plexisklové desky formátu A3 nebo A2
s gravírovaným textem a fotografií. Volba jednoho ze dvou doporučených formátů se
ponechává na úvaze autora soutěžního návrhu.
V rámci řešených prostor je třeba nalézt místo pro umístění komorové knihovny
odborných publikací, komorový archiv a komorovou agendu.
Součástí návrhu bude i návrh základního osvětlení řešených prostor.

