VEŘEJNÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
MULTIGENERAČNÍ HŘIŠTĚ – MÍSTO HRY, REKREACE A
INTERGRACE GENERACÍ
ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUŠENÍ
Kategorie A - Architekti

Přezkoušení všech dodaných prací proběhlo:
termín: 9.11.2011
místo: ČKA, Josefská 24/6, Praha 1
počet prací: 17
přezkušovatel: Ing. Jana Daňková, Ph.D.
s těmito výsledky:
6. Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava:
6.1.
Grafická část
Výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 1
6.1.1. Obsah grafické části soutěžního návrhu
6.1.2. Rozsah dokumentace
Výhrady:
1A – situace je v měřítku 1:300, schází řez, řezopohledy řešeného území, schází řezy navržených
herních prvků v 1:20, herní prvky jsou pouze na perspektivních zobrazeních (vlastních
navržených herních prvků je však minimální množství)
2A – širší vztahy jsou v měřítku 1:2000, schází řez nebo řezopohled řešeného území, navržené
herní prvky jsou v měřítku 1:100
3A – schází řezopohled nebo řez řešeného území
4A – v dokumentaci je situace řešení v měřítku cca 1:400 (na posteru je však v požadovaném
měřítku 1:250), širší vztahy v dokumentaci jsou v 1:2000
5A – dokumentace pouze v digitální podobě, tisk na ČKA v černobílé podobě; schází řez řešeného
území, (velký počet vlastních herních prvků – viz. 2.4.)
7A – ačkoli situace je v měřítku 1:100 na posteru, v dokumentaci měřítko odpovídá 1:200
(neoznačeno); v dokumentaci scházejí řezy řešeného území, jsou však na posteru (bez
uvedeného měřítka); navržené herní prvky nejsou zdokumentovány v měřítku 1:20
9A – širší vztahy jsou v měřítku 1:2000 v dokumentaci, na posteru jsou však v 1:1000, schází řez
řešeného území, schází zdokumentování navržených herních prvků v měřítku 1:20, (vlastní
prvky a prvky firmy Saternus nejsou zřetelně odlišeny)
10A – na posteru není uvedeno měřítko u řezů a u situace, v dokumentaci není uvedeno měřítko u
širších vztahů (odpovídá cca 1:2000); schází zdokumentování navržených herních prvků
v měřítku 1:20; v dokumentaci schází situace a řezy, jsou však na posteru
12A – situace na posteru je v měřítku 1:130, v dokumentaci je však v požadovném měřítku 1:200;
v dokumentaci schází širší vztahy a řezopohled řešeného území

1

13A – schází širší vztahy: v měřítku 1:1000 je situace s bezprostředním okolím, bez znázornění
širšího navazujícího okolí; poznámka: nově navržené prvky jsou vedle měřítka 1:20 zobrazeny
v měřítku 1:75; (větší množství herních prvků jsou prvky vlastní, nikoli prvky od firmy
Saternus viz. 2.4.)
15A – dokumentace obsahuje pouze detaily řešení, schází širší vztahy, situace, řezopohled
(řezopohled schází i na posteru), vlastní navržené herní prvky nejsou znázorněny v měřítku
1:20
16A – v dokumentaci nejsou dodržena závazná měřítka: širší vztahy jsou v 1:1500, situace je
v 1:500, na posteru jsou však širší vztahy i situace v požadovaných měřítcích; schází
řezopohledy řešeného území i detailů
17A – schází širší vztahy v dokumentaci i na posteru

6.2.

Textová část
Výsledky uvedeny v Příloze č. 1

6.2.1., 6.2.2.

1A -

Výhrady:
neobsahoval samostatnou textovou zprávu, je součástí dokumentace; všechny ostatní
předložené textové zprávy vyhověly požadovaným podmínkám, (rozsah textové zprávy u
návrhu 2A a 3A odpovídá stručnému popisu řešení na posteru)

6.3.

Digitální část
Všechny návrhy vyhověly ve smyslu předání zalepení obálky obsahující předmět velikostí a
tvarem totožný s nosičem CD, DVD.

6.4.

Obálka nadepsaná Autor
Všechny návrhy vyhověly mimo návrh 15A, který neobsahoval obálku s nadpisem Autor

7. Závazné náležitosti úpravy soutěžního návrhu:
Všechny návrhy, mimo návrh 1A, který neobsahoval požadované označení Multigenerační
hřiště - místo hry, rekreace a integrace generací – kategorie Architekti(A), vyhověly

8. Způsob odevzdání soutěžních návrhů
Sekretariát soutěže obdržel ve stanoveném termínu celkem 17 návrhů kategorie A
Žádný návrh nebyl dodán po stanovené lhůtě
Podle zadání úkolu účastníka soutěže uvedeného v podmínkách viz. 2.1. navržené herní prvky mají
být v souladu s normami ČSN EN 1176 a 1177. Pokud byly v rámci přezkoušení projektů zjištěny
nedostatky v tomto bodě, projekty nebyly navrženy k vyřazování ze soutěže. Jednotlivé případné
nedostatky by v případě realizace bylo možné upravit tak, aby normám vyhovovaly. Je kladen důraz
na ideový návrh navrhovaných prvků.
Zvláštní úkoly porota přezkušovateli nezadala, v práci je možno podle jejích pokynů pokračovat.
V Praze 10.11.2011
Vypracovala: Ing. Daňková Jana, Ph.D.
Zapsala: Ing. Gabriela Dufková
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