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7. 8. 2018 – 14:53 SELČ
Jaké jsou nejmenší prostorové nároky na
družinu a pro kanceláře a sborovnu (v m2)?
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Min. plocha na žáka 2 m2 pokud je družina
součástí provozu školy, jinak musí mít vlastní
prostory pro odkládání svršků.
Vyhláška 410/2005 SB
Min. plocha na pracovníka v kanceláři je 2 m2,
šíře volné plochy pro pohyb nesmí být nikdy
zúžena pod 1 m.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, § 48
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7. 8. 2018 – 18:11 SELČ
Zadané pozemky 314/1+315 a 184/1 musí být
propojené nebo ne? Jestli ano, mají být
propojeny podzemí nebo nadzemí?
Nemusí být propojené žádnou konstrukcí.

What is the minimum space requirements
for the afterschool (in square meters) and
for the offices and staff room?
Minimum space for afterschool is 2m2/pupil,
if this space is included in the school
premises. Otherwise they must include
space for storing outerwear.
Decree 410/2005 COLL.
Minimum space in the offices and staff
room is 2m2/staff member. The width of the
free areas for movement must be 1 m at
least.
Government Regulation. 361/2007 COLL, §
48
Plot 314.1/315 must be connected to plot
294.1 or no?If yes,the connection must be
underground or on the ground?
These two plots doesn´t have to be
connected by any kind of construction.

8. 8. 2018 – 13:18 SELČ
Je dovoleno odevzdat dva sešity, každý pro
jednu parcelu? S množstvím informací, které
produkují oba pozemky, se zdá, že 15 stránek
portfolia nestačí na sdělení našeho návrhu.
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Prosím pošlete jen jeden sešit. Pro porotu je
přehlednější, když má právě jeden sešit pro
každý soutěžní návrh.
Uvedený rozsah je předpokládaný, ne závazný.

CCEA MOBA

Is it allowed to submit two booklets
representing the two sites? With the
amount of information produced from both
sites, it seems a 15 page booklet won't be
able to convey our design intension.
Please submit one booklet. To have the
whole Contest Entry in one Booklet is
clearer for the jury.
It is expected to be 15 pages long, not
limited to 15 pages.
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8. 8. 2018 – 15:59 SELČ
Dobrý den máme dotaz na kapacitu AULY.
Určitě jste se nespletli? Aula pro 600 osob má
půdorys při sezení v řadách 600m2. Někdy
se počítá 0,9m2 na osobu. Pro 240 osob stačí
300m2. Kapacita Nové scény ND je 400 míst.
Národní má 900 míst, Společenský prostor (sál
divadla) pro 50ti tisícové město je cca 600
míst. K tomu se nabalují všechny strojovny,
vzduchotechnika zázemí atd.
Pro zadavatele je důležité získat multifunkční
sál o kapacitě 250 osob (odpověď 49),
uvedená plocha je hrubým odhadem. Řiďte se
požadovanou kapacitou Auly. Mějte prosím na
paměti, že zadavatel chce v AULE pořádat i
události typu ples (odpověď 48)

CCEA MOBA

About HALL 1: are you sure about 600 m2?
HALL for 600 people has floor plan 600 m2 if
sittings in lines. For 240 people is 300 m2
enough. Some examples from Prague to
explain the statement.

For Contracting Authority is important to
have multifunctional hall for 250 people
(answer 49). Said area is a rough estimate.
Follow the required Aula capacity. Please
keep in mind that Contracting Authority
wants to hold also other events as Annual
Dancing Balls (answer 48).

