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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Pardubicích dne 20. dubna 2016
Město hledá mezi evropskými architekty autora projektu Dukla sportovní
Pardubice se poprvé ve své historii rozhodly získat ke spolupráci významné architekty z celé Evropy.
Město ve středu vyhlásilo mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh projektu Dukla
sportovní. Cílem je najít projektanta moderního multifunkčního sportovního areálu. Stavba by se
mohla dokonce zařadit mezi nejvýznamnější sportoviště 21. století v České republice.
„Otevírá se nám ojedinělá možnost vybudovat na ploše 85 tisíc metrů čtverečných multifunkční
sportoviště nadregionálního významu, které bude celoročně sloužit jak vrcholovým sportovcům, tak
široké veřejnosti. Projekt revitalizace chátrajícího areálu řeší rozlehlé a cenné území nedaleko centra
města s dobrou dopravní dostupností a velkým potenciálem. Nabízí se nám tak neopakovatelná
příležitost vybudovat zde postupně sportovní areál účelný, ale také architektonicky hodnotný, jaký si
moderní evropské město, kterým Pardubice jsou, bezesporu zaslouží,“ říká primátor města Martin
Charvát.
Příprava soutěže začala již v srpnu 2014, kdy se své role ujal projektový tým složený ze zástupců
pardubických sportovních klubů, architektů i úředníků. Nápady a myšlenky sbírali členové týmu
na několika workshopech s odbornou i laickou veřejností, při jednáních se sportovními kluby nebo
při dotazníkových šetřeních. „V současné době tedy víme, co by v areálu mělo být, ale ještě nevíme, jak
to bude vypadat. Architekti se musí co nejlépe vypořádat s umístěním sportovišť v podobě kryté
atletické haly, multifunkční sportovní haly pro míčové sporty s kapacitou dva a půl tisíce diváků,
tělocvičnami pro gymnastiku a úpolové sporty,“ říká manažer projektu Miroslav Janovský.
Součástí projektu bude i několik venkovních sportovišť a nezbytné další infrastruktury, jako je
restaurace, administrativní část, sklady, ubytování nebo regenerace. „Všechny strany si dobře
uvědomují, že navržená sportoviště není možné postavit v průběhu deseti patnácti let. Ambicí ale je
zafixovat jednotlivé objekty na svých místech a jednotlivé dílky tohoto „puzzle“ realizovat postupně.
Bude tedy vždy na aktuální shodě politické, sportovní i laické veřejnosti, která etapa dostane v určitém
období prioritu,“ říká náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která má architektonickou soutěž
na starost a zároveň se stane jednou z jejích porotkyní.
V porotě zasednou také architekti z Chorvatska a Nizozemska
Porotu tvoří na jedné straně takzvaní nezávislí členové v čele s předsedou Sašou Begovičem
s Chorvatska, Erikem Moederscheimem z Nizozemska a českými architekty Jitkou Ressovou a Ondřejem

1z3

Teplým. Na straně druhé jsou zástupci města, kteří mají zkušenosti se stavebními projekty – Martin
Charvát, Helena Dvořáčková a Aleš Klose, v roli náhradníků jsou pak Jaroslav Menšík a Jakub Rychtecký.
„Bylo by naivní si myslet, že všechny tyto představy budou naplněny v horizontu jednoho volebního
období, protože to rozpočtové možnosti města ani dotačních peněz neumožní. Abychom tyto cíle mohli
postupně uvádět v život, potřebujeme mít jasnou koncepci rozvoje, včetně etapizace, tohoto velmi
atraktivního území. Tu by nám právě měla přinést mezinárodní architektonická soutěž. Prioritou by
z našeho pohledu mělo být vybudování kryté atletické haly,“ vysvětluje náměstek zodpovědný za sport
Jakub Rychtecký.
Soutěže se podle odhadů zúčastní desítky českých i evropských architektonických kanceláří. Soutěž je
dvoukolová, anonymní a vítěz bude oznámen na konci října tohoto roku. Výsledkem by mělo být
uzavření smlouvy o dílo na dokumentaci pro územní rozhodnutí na celý areál a na všechny stupně
projektové dokumentace na první etapu, tedy atletickou halu. Na projekční práce je město připraveno
vyčlenit až 12 milionů korun. Odhadovaná cena stavby první etapy - atletické haly - je 200 až 250
milionů korun.
Náklady na soutěž nepřesáhnou 2. 800.000 korun a zahrnují i odměny pro nejúspěšnější návrhy, porotu
a organizaci soutěže. Hlavní cena pro vítěze je 900.000 korun.
Více informací najdou soutěžící na: http://www.pardubice.eu/duklasportovni
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