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Sance pro vnitroblok 
v Plzni na Borech 
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PROTOKOL O PREZKOUSENI SOUTEZNICH NAVRHU 



V architektonické užší (vyzvané) soutěži na proměnu vnitrobloku Plzeň- Bory: "Šance pro 
vnitroblok" byly odevzdány 3 soutěžní návrhy, tj . návrhy všech 3 oslovených soutěžních týmů : 

JMÉNO I NÁZEV ADRESA I SÍDLO VEDOUCI TÝMU 

1 Land05 Lindnerova 2396/12, 180 00 Praha 88 Ing . Martina Forejtová 

2 
Rusina Frei 

Bubenská 14 77/1 , 170 00 Praha 77 
Ing. arch. MgA. Martin 

Architekti Rusina 

3 Sporadical Václavská 2068/14, 120 00 Praha 22 Ing. arch. Aleš Kubalík 

Návrhy byly přezkoušeny prezkušovatelem Silvií Hašlovou a sekretářem soutěže Markem 
Sivákem. Přezkoušení proběhlo v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 3 dne 19. 7. 2016 
v době od 10.30 do 14 hodin. 

I. Rusina Frei Architekti 

OBECNÉ 
4.1 Potvrzení o účasti: ANO 
8.3 Datum a čas odevzdání: 18. 7. 2016, 13:50 
7.2 Neporušenost obalu : ANO 
6 Odevzdání všech požadovaných částí : ANO 
7.1 Správné označení návrhu a jeho částí : ANO 

6.1 GRAFICKÁ ČÁST 
6.1 .1 Dva panely formátu A 1 na forexu či jiném venkovním materiálu: ANO I ČÁSTEČNĚ (panely 

odevzdány na kappa desce) 
6.1.2 Grafická část obsahuje: 

a) situaci: ANO 
b) koncept: NE (vyjádřen pouze prostřednictvím prostorových zobrazení) 
c) prostorová zobrazení: ANO 
d) nepovinné přílohy : NE 

6.2 TEXTOVÁ ČÁST 
6.2.1 Textová část obsahuje: 

a) anotaci : ANO (590 znaků) 
b) vysvětlení základních principů návrhu: ANO 
c) vysvětlení architektonicko-krajinářského , funkčního a dopravního řešení : ANO 



d) vyjádření soutěžícího k uplatnění výstupů z participace obyvatel : ANO (obecné) ; 
poznámky: 

vzhledem k blízkosti kontejnerů neumisťuje odpadkové koše 
zachovává všechny zdravé listnaté stromy (na základě budoucího podrobného 
arboristického průzkumu) , káceny jsou jen jehličnany a stromy v havarijním stavu, 
navrhuje doplnění stromů 
umisťuje cvičební prvky pro dospělé (bylo ponecháno ke zvážení) 

e) vyplněnou tabulku dle podkladu 5.1.2P1 0: ANO Uen povinnou část), celkové náklady 
vyčísleny na 4 623 250 Kč bez DPH, 5 594 133 Kč s DPH, předpokládaná cena: 3 500 000 
Kč bez DPH 
f) seznam částí soutěžního návrhu: ANO 

6.2.2 Formát, počet vyhotovení, rozsah : ANO (5 stran textu) 

6.3 DIGITÁLNÍ ČÁST 
6.3.1 1x CD I DVD: ANO 

a) grafická část ve formátu *.pdf: ANO 
b) textová část ve formátu *.doc/docx: ANO 

OSTATNÍ 

Rozsáhlejší úpravy: přesun hřiště, nový povrch 

Specifikace participačního tématu: NE 

Počet navržených parkovacích stání: cca 100 (8 u vjezdu, cca 17 na soukromých 
pozemcích v zadní části vnitrobloku, 3 na soukromých předzahrádkách, 25 v jihozápadním 
rohu vnitrobloku , 47 na stávajícím parkovišti)- autor uvádí 111 
Poznámky: systematicky zpracované podrobné vysvětlení řešení , pečlivě vypracovaná 
analýza stávajícího stavu 
Návrh dotazů na soutěžící: 

Participační téma 
Navrhované řešení majetkových vztahů u hřiště a rohového pozemku 

ll. Sporadical 

OBECNÉ 
4.1 Potvrzení o účasti: ANO 
8.3 Datum a čas odevzdání: 18. 7. 2016, 16:18 

7.2 Neporušenost obalu: ANO (bez pevných desek) 

6 Odevzdání všech požadovaných částí: ANO 

7.1 Správné označení návrhu a jeho částí: ANO 

6.1 GRAFICKÁ ČÁST 
6.1 .1 Dva panely formátu A 1 na forexu či jiném venkovním materiálu: ANO 
6.1.2 Grafická část obsahuje: 

a) situaci : ANO (chybí druhy navrhovaných stromů a bližší specifikace materiálového řešení 
-naznačeno pouze graficky) 



b) koncept: ČÁSTEČNĚ (koncept vyjádřen pouze pocitovými zákresy, samotnými 
požadovanými výkresy a nepovinným řezem ; chybí samostatné textové či grafické 
vyjádření konceptu) 
c) prostorová zobrazení: ANO (největší zobrazení je o několik cm užší než formát A3) 
d) nepovinné přílohy: ANO (řezy , půdorys podzemního podlaží, více inspiračních grafických 
zákresů) 

6. 2 TEXTOVÁ ČÁST 
6.2.1 Textová část obsahuje: 

a) anotaci : ANO (603 znaků) 
b) vysvětlení základních pri ncipů návrhu: ANO 
c) podrobné vysvětlen í architektonicko-krajinářského , funkčního a dopravního řešení : ANO 
(druhová skladba výsadeb a materiálové řešení popsány pouze okrajově) 
d) vyjádření soutěžícího k uplatnění výstupů z participace obyvatel : ANO (podrobné) ; 
poznámky: 

umisťuje cvičební prvky pro dospělé (bylo ponecháno ke zvážení) 
vzhledem k zaměření návrhu na koncept se nevyjadřuje k některým drobnějším 
požadavkům obyvatel , např . ochranné sítě podél hřiště , odstínění provozu od domů na 
Raisově 6-10 apod. 

e) vyplněnou tabulku dle podkladu 5.1.2P1 0: ANO Uen povinnou část) , celkové náklady 
vyčísleny na 61 403 500 Kč bez DPH, 74 298 235 Kč s DPH, předpokládaná cena: 
3 500 000 Kč bez DPH 
f) seznam částí soutěžního návrhu: ANO 

6.2.2 Formát, počet vyhotovení , rozsah: ANO (4 strany textu) 

6.3 Dl GIT ÁLNÍ ČÁST 
6.3.1 1x CD I DVD, správně označené : ANO 

a) grafická část ve formátu *.pdf: ANO (navíc zvlášť jednotlivé zákresy do fotografií) 
b) textová část ve formátu *.doc/doc: ANO (+tabulka " rozpočet" ve formátu *.xlsx) 

OSTATNÍ 
Větší úpravy: podzemní garáže o rozloze vnitrobloku 
Specifikace participačního tématu : NE 

Počet navržených parkovacích stání: cca 131 
nadzemní: 32 (15 u vjezdu, 17 v zadní části ) + místa pro neoficiální parkování 
podzemní: 99 (autor uvádí 96) 

Návrh dotazů na soutěžící : 

Soutěž ící uvádí, že cena pozemků celého vnitrobloku může mít hodnotu mezi 10-23 
mil korun ; je adekvátní do řešení investovat cca 74 mil Kč , i když se získá dvojnásobné 
využití pozemku (23 x 2 < 74)? 
Uvedená návratnost investice 50 let zhruba odpovídá životnosti stavby; cena 12 000 
Kč/rok za stání v Plzni je spíše nadprůměrná 
Model fungování podzemního parkoviště- přístupné pro všechny nebo pouze na 
kartu? 



111. Land05 

OBECNÉ 
4.1 Potvrzení o účasti : ANO 
8.3 Datum a čas odevzdání: 18. 7. 2016, 16:00 

7.2 Neporušenost obalu: ANO 
6 Odevzdání všech požadovaných částí : ANO 
7.1 Správné označení návrhu a jeho částí: ANO 

6.1 GRAFICKÁ ČÁST 
6.1.1 Dva panely formátu A 1 na forexu či jiném venkovním materiálu: ANO (větší formát panelu

cca 619x856 mm) 
6.1.2 Grafická část obsahuje: 

a) situaci: ANO (materiálové řešení zčásti znázorněno jen graficky) 
b) koncept: ANO (text, diagram) 
c) prostorová zobrazení: ANO (největší zobrazení je o několik cm užší než formát A3) 
d) nepovinné přílohy : ANO (schémata parkování, vybavenosti vnitrobloku , zeleně, 
mobiliáře) 

6.2 TEXTOVÁ ČÁST 
6.2.1 Textová část obsahuje: 

a) anotaci: ANO (706 znaků) 
b) vysvětlení základních principů návrhu: ANO 
c) vysvětlení architektonicko-krajinářského, funkčního a dopravního řešení : ANO 
d) vyjádření soutěžícího k uplatnění výstupů z participace obyvatel: ANO (obecné) ; 
poznámky: 

umisťuje do vnitrobloku i vybavenost, která nebyla přímo požadována (podpoří však 
zamýšlené cíle)- např. pergoly se skladem; i vybavenost, ze které mají obyvatelé 
obavy - např. ohniště 

doplňuje stromy, kácí jehličnany 
nejvíce ze všech soutěžících se věnuje návrhu úpravy vjezdu do vnitrobloku 
neumisťuje cvičební prvky pro dospělé (bylo ponecháno ke zvážení) 

e) vyplněnou tabulku dle podkladu 5.1.2P1 0: ANO (i nepovinnou část) , celkové náklady 
vyčísleny na 3 999 898 Kč bez DPH, 4 839 877 Kč s DPH, předpokládaná cena: 3 500 000 
Kč bez DPH 
f) seznam částí soutěžního návrhu: ANO 

6.2.2 Formát, počet vyhotovení, rozsah: ANO (3 strany textu) 

6.3 DIGITÁLNÍ ČÁST 
6.3.1 1 x CD I DVD, správně označené : ANO 

a) grafická část ve formátu *.pdf: ANO 
b) textová část ve formátu *.doc/doc: ANO (+tabulka "odhad nákladů " ve formátu *.xlsx) 



OSTATNÍ 
Větší úpravy: narovnání komunikace v zadní části vnitrobloku, přesun dvou sloupů 
veřejného osvětlení 

Specifikace participačního tématu: květinové předzahrádky 
Počet navržených parkovacích stání: cca 100 

zpevněné plochy: 90 (47 na stávajícím parkovišti v přední části, 8 u vjezdu, 8 podél 
okružní komunikace, 27 u Dvořákovy ulice) 
na štěrkových trávnících: 1 O + neoficiálních 

Návrh dotazů na soutěžící: 
Způsob zamezení parkování na travnatých plochách 
Navrhované řešení majetkových vztahů u hřiště a rohového pozemku 
Vysvětlení modelu realizace a správy extenzivních trvalkových záhonů 
Vysvětlení fungování přístupu do uzamykatelných společných částí (sklad v altánu) 
Navržená šířka komunikace a výměra asfaltové komunikace (současná 
nerekonstruovaná část v šířce 4 m má výměru cca 830 m2) 

Obecné poznámky: 
Zóna C: "Zadní část"- je třeba se zabývat výkupem soukromého pozemku v JZ části vnitrobloku 
Zjednosměrnění komunikace- řeší všichni soutěžící, obyvatelé by raději ponechali obousměrnou 
Omezit přístup automobilů nerezidentů- SVSMP nesouhlasí, záleží na názoru MO Plzeň 3 
Nahradit povrchová kontejnerová stání podzemními kontejnery- nenavrhuje žádný soutěžící 

Zapsáno v Plzni dne 19. 7. 2016. 

Správnost protokolu svým podpisem stvrzují: 

Bc. Silvie Hašlová 
přezkušovatel soutěžních návrhů 

M Arch Marek Sivák 
sekretář soutěže 


