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31. 7. 2018 – 12:07 SELČ
Prosím o upřesnění, zda má být velká aula
(600 m2) multifunkčním prostorem s rovnou
podlahou a nebo zda má sál mít elevaci.
48

Aula 1 má být multifunkčním prostorem
s rovnou podlahou a variabilním uspořádáním
stolů a židlí. V bodu zadání 3.8 je zmíněno, že
se má jednat o „multifunkční prostor, který by

sloužil i pro obecní společenské akce“.

The hall of 600m2 is to be used as
auditorium. Please clarify if this is a stage &
inclined seating arrangement or a level floor
with flexible seating (event space)
arrangement.
Level floor with flexible seating (event space)
arrangement; As is written in Competition
Brief in article 3.8: “Contracting Authority …

prefer a new … shared auditorium - a
multifunctional space that would house city
social events.“

31. 7. 2018 – 14:21 SELČ

Jaký je přesný účel auly (600 m2), která má být
umístěna na pozemku 294/1? Má být navržena
jen pro výstavy nebo I pro koncerty, divadlo,
má zde být zázemí pro účinkující? Kolik lidí ji
bude užívat? Má být úplně oddělená od
ostatních školních aktivit nebo bude užívaná i
školami?
49
Viz odpověď 48.
Zadavatel uvažuje o kapacitě sálu 250 osob.
Aula by měla být napojená na zázemí jídelny.
Jak je napsáno v zadání, bude užívaná základní
školou, gymnáziem i městkou částí. Proto by
měl být její provoz oddělený od běžného
školního provozu. Minimální zázemí pro
účinkující je vhodné.
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What is the exact destination of the large
hall (600 m2) that should be placed in the
plot 294/1? Should it be designed for
exhibitions only (flat floor, daylight, no
stage), or for concerts, theather plays
(auditorium type floor, stage, backstage,
cloak rooms and sanitary rooms for
actors./musicians ) ? How many people will
be using this space (100 - 150 - 400 ?)
Should it be totally independent from other
school activities or will it be also used by
primary and grammar schools?
See answer 48.
The Contracting Authority wishes hall for
250 persons.
The large hall should be connected witch
cafeteria and it´s facilities. As is written in
the Brief, the Primary school, the Secondary
school and the City district are going to use
it. That is why it should be independent on
the regular schooling. Minimum backstage
for performers is appropriate.
Can we design urban furniture or greenery
outside plots 314/1 & 315 and 294/1,
especially on the road and on the pavement
between these plots, along Trojska Street?
Main task is to solve and organized the
whole program on both plots.

Můžeme navrhnoutměstský nábytek nebo
zeleň mimo pozemky 314/1 & 315 and 294/1,
především na cestě mezi těmito pozemky
podél ulice Trojská?
Hlavním úkolem je uspořádat a vyřešit
stavební program na zadaných pozemcích.
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Přeložení všech schémat anglického zadání
Full translation of schemes in Brief
http://cceamoba.cz/wpcontent/uploads/trojskaskola/TROJSKA%20SKOLA_BRIEF_full%20english.pdf
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