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Důvody ke zpracování
Na základě usnesení č. 2033 ze dne 29. 8. 2017 rozhodla Rada 

hlavního města Prahy (dále jen Rada HMP) o umístění nového 

koncertního sálu v lokalitě Vltavská. Rada HMP zároveň uložila 

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR 

Praha) zahájit přípravu projektu.

Cíl dokumentu 
Cílem dokumentu je sběr a revize dostupných podkladů týkajících 

se lokality Vltavská a samotné budovy koncertního sálu. Zároveň

je nezbytné vymezit podklady, které budou součástí zadání 

architektonické soutěže, a stanovit navazující kroky, které jsou 

zásadní pro úspěšný postup projektu. 

Veškeré prezentované materiály a studie v tomto dokumentu slouží 

jako podklad k diskuzi v rámci širšího pléna, tj. koordinačního 

výboru, přizvaných odborníků atd. Jsou podkladem k rozhodnutí 

pro zadání případných dalších studií a nesmí být brány jako fi nální 

řešení. Předpokládá se, že dokument bude průběžně doplňován a 

měněn.

Základní teze 
Lokalita Vltavská je komplikovaným místem, kde je výstavba 

koncertního sálu podmíněna náročnou urbanistickou úpravou 

okolí včetně zásadního přetvoření vedení dopravy, která úzce 

souvisí s transformačním územím Holešovice Bubny–Zátory.

Úkolem zadavatele je důkladně připravit podklady pro 

architektonickou soutěž týkající se celkové koncepce území včetně 

všech limitů lokality (vedení dopravy, prostorový a strukturální 

hluk apod.) tak, aby se soutěžící mohli naplno věnovat návrhu 

řešení koncertního sálu a souvisejícího provozu.  

Z analýzy současného stavu koncertních sálů v Praze a z rozhovorů 

s klíčovými aktéry vyplývá, že vznik nového koncertní sálu se 

špičkovou akustikou (1,8–2 s) a odpovídající diváckou kapacitou 

(1 800–2 000 diváků) je potřebný a bude pro Prahu velkým 

přínosem. Na základě podrobné analýzy je však nutné defi novat 

parametry doplňkového provozu, včetně management plánu 

správy a provozu budovy.

Nový koncertní sál se stane iniciačním bodem přeměny 

transformačního území Holešovice Bubny a stane se centrem 

hudebního života v Praze. Měl by být živým, otevřeným prostorem.

Návaznost na další projekty
 — Územní studie Holešovice Bubny–Zátory

Jde o nadřazený projekt, jehož součástí je lokalita Vltavská. IPR 

Praha v současné době připravuje výběrové řízení na zpracovatele 

územní studie. Oba projekty musí být navzájem koordinovány. 

 —  Rekonstrukce Hlávkova mostu 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK Praha) 

1. Základní informace

vltavská, koncertní sál
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v současné době připravuje projekt na rekonstrukci Hlávkova 

mostu. Dle dostupných informací probíhá zpracování dodatečných 

průzkumů, jejichž vyhotovení se očekává na konci roku 2018. Do 

projektu rekonstrukce musí být zapracovány výstupy z celkové 

územní studie Holešovice Bubny–Zátory.

Historie úvah o výstavbě koncertního sálu
První architektonická soutěž na koncertní sál v Praze, umístěný na 

náměstí Republiky, proběhla v roce 1968. Soutěž vyhrál Ivo Loos 

a Jindřich Malátek, díky normalizaci nebylo realizováno.

V roce 1991 se uvažovalo o vybudování koncertního sálu pro 

Českou fi lharmonii na Letné s podporou japonských investorů. 

Na přelomu let 2009 a 2010 byl ustaven Spolek pro vznik nové 

budovy koncertního sálu. V dubnu 2010 Rada HMP schválila 

usnesením č. 587 Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře 

mezi HMP a Spolkem pro výstavbu nového koncertního sálu 

v Praze (Jiří Bělohlávek, Josef Pleskot, Roman Bělor, Martin Gross, 

Jana Vohralíková).

V letech 2010–2013 probíhala jednání koordinačního výboru. 

Během zasedání se vedly diskuze o významu, poslání, smyslu 

a potřebnosti nové hudební síně v Praze, o jejím užívání, 

ekonomice provozu. Zároveň byla vyhledávána a analyzována 

vhodná místa pro její výstavbu.

Během následujících let se diskutovaly varianty umístění budovy 

koncertního sálu. Nejvíce míst se vyskytovalo v oblasti kolem 

severojižní magistrály.

V září 2017 Rada HMP rozhodla o umístění koncertního sálu 

v lokalitě Vltavská, uložila IPR Praha pořídit urbanistickou studii 

lokality a zahájit přípravu soutěže na nový koncertní sál.

Shrnutí kroků IPR Praha
 — Koncepce navazujícího území Holešovic

Na podzim 2017 bylo pěti architektonickým kancelářím zadáno 

zpracovat odborný posudek formou urbanistické koncepce na 

území Holešovice Bubny-Zátory. Na základě odborných posudků 

došlo k aktualizaci zadání územní studie. Zadání a pořízení územní 

studie schválila v únoru 2018 Rada HMP. V souvislosti 

s územní studií bylo prověřeno vedení tramvajové trati v jižní části 

transformačního území. Viz str. 36 a příloha P03.

 — Lokalita Vltavská
Analýzu území provedl IPR Praha. Prověřil umístění nového 

koncertního sálu, vedení dopravní infrastruktury a výškové 

poměry formou urbanistické studie, kterou zpracovaly dva 

architektonické ateliéry, viz str. 24–35 a příloha P01 a P02. Na 

základě zvoleného dopravního řešení je třeba tuto dílčí část 

koordinovat s celkovou územní studií Holešovice Bubny–Zátory. 

Zároveň jsou připravena zadání pro doplňující průzkumy. 

Nezbytným podkladem bude stanovení požadavků na akustický 

útlum, včetně doporučení na založení domu (či vlastního 

koncertního sálu), které musí absorbovat a utlumit vibrace, jež se 

budou šířit z podloží. Upozorňujeme, že jde o technicky náročnou 

a specializovanou činnost a zpracování těchto studii je třeba zadat 

kvalifi kovaným odborníkům, kteří mají s realizací opatření pro 

obdobný účel zkušenosti.

 — Koncertní sál
Byli osloveni odborníci a klíčoví aktéři (Spolek pro výstavbu 

koncertního sálu v Praze, Česká fi lharmonie, Symfonický orchestr 

hl. města Prahy, akustici, architekti atd.). K projednání je připraven 

orientační stavební program a akustické parametry koncertního 

sálu. Rovněž je připraveno zadání studie proveditelnosti. 

Doporučení pro další postup
 — Předložit a prezentovat zpracovaný dokument Radě HMP. 

Dalším krokem je odsouhlasení předloženého postupu 

v projektu, včetně schválení fi nančního rámce na dílčí 

podklady.

 — Pořídit nezbytné podklady - zejména studii proveditelnosti, 

hlukovou studii a studii vibrací. Z těchto studií vyplynou 

doporučení pro následné zpracování studie stavby 

koncertního sálu, jenž jsou nezbytným a neopomenutelným 

podkladem pro zadání architektonické soutěže. Přehled 

podkladů je defi nován na str. 62 v části 4, Doporučení pro 

další postup, kapitola „Přehled podkladů (tabulka)“.

 — Pokračovat v přípravě celkové koncepce (územní 

studie) navazujícího území Holešovic a zapracovat 

do ní urbanistické řešení lokality Vltavská. Do zadání 

architektonické soutěže na koncertní sál je nezbytné 

defi novat rámcovou urbanistickou a dopravní koncepci 

navazujícího území. 

 — V rámci pracovní skupiny, jež bude sestavena se zástupců 

koordinačního výboru a přizvaných odborníků, projednat 

a nalézt shodu o stavebním programu. 

V rámci defi nování stavebního programu je nezbytné 

rozhodnout, zda bude budova domovským sídlem 

některého pražského orchestru (či orchestrů). V úvahu 

je nutné brát zejména Českou fi lharmonii a Symfonický 

orchestr hl. města Prahy FOK.

 — Na základě studie proveditelnosti rozhodnout o způsobu 

fi nancování stavby koncertního sálu a jeho následném 

provozu.

 — Vyhlásit architektonickou soutěž na podobu nové koncertní 

síně. Doporučení pro soutěž je uvedeno v kapitole 

„Parametry soutěže“, viz str. 66. 

 — V navazujících fázích je třeba zahájit diskuzi a spolupráci 

napříč všemi úrovněmi, např. s Ministerstvem kultury, 

rovněž je třeba úzce spolupracovat s akustiky a specialisty.

vltavská, koncertní sál
Základní informace
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Historie
Dnešní Holešovice se nacházejí v ohybu řeky Vltavy, která 

při své cestě k severu narazila na tvrdé horniny letenského 

masivu a vytvořila tak mohutný meandr. Jelikož štěrkopískové 

podloží převládající na letenské pláni i v ohybu řeky nebylo pro 

zemědělskou činnost nejvhodnější, soustředilo se nejstarší osídlení 

do dvou charakterově odlišných oblastí: zatímco obec Bubny, 

nacházející se při jižním břehu poloostrova, využívala příhodné 

pozice na důležité komunikační trase v těsné blízkosti Starého 

a Nového Města pražského, na severním břehu ležící obec 

Holešovice žila převážně z rybolovu. Ves Bubny byla starší než 

Holešovice, neboť její kořeny sahají až k počátkům osídlení pražské 

kotliny.

V místě dnešní budovy stanice metra Vltavská stávaly od roku 

1869 železárny Leona Gottlieba Bondyho. Byla to jedna z vůbec 

nejstarších továren v někdejších Bubnech, postavená záhy po 

otevření Buštěhradské dráhy. Po druhé světové válce budovy 

využívaly Pražské komunikace. Továrna byla zbořena koncem 

sedmdesátých let 20. století kvůli stavbě stanice metra Vltavská 

a dálničního nadjezdu v předpolí Hlávkova mostu. 

Stanice metra Vltavská byla zbudována v letech 1978–1984. 

Zároveň byla v předpolí Hlávkova mostu postavena v letech 

1977–1982 dálniční mimoúrovňová křižovatka severojižní 

magistrály. V jejích ohybech stával kdysi pivovar (a někdejší 

panský dvůr) a divadlo, které tvořily až do postavení kostela sv. 

Antonína a vzniku Strossmayerova náměstí začátkem 20. století 

hlavní bubenské centrum. Rušná dopravní tepna a spleť nadjezdů 

však veškerý společenský život vytlačila. Stanice Vltavská dnes 

plní pouze funkci křižovatky městské hromadné dopravy.

V areálu metra stojí za pozornost skleněný reliéf znázorňující 

Vltavu umístěný ve stěně při vstupu do vestibulu, který vytvořili 

roku 1983 sochař Jan Fišar a sklářský výtvarník Václav Zajíc. Za 

stanicí metra je schovaný park, v němž stojí budova někdejší 

celnice buštěhradského nádraží čp. 1542. Nachází se zde také 

kameninová kašna Vltava a faun (M. a O. Hudečkovi, 1984).

Zdroj: Bubny–Zátory historicko-urbanistický vývoj, Věra Vostřelová

Současný stav
Území nazývané Vltavská se nachází na rozhraní čtvrti Letná 

a leží při jižním nábřeží holešovického meandru Vltavy. Nachází 

se zde stejnojmenná stanice metra. Dnes je území determinováno 

zejména vedením dopravní infrastruktury a úpravami nivelity 

terénu z 80. let. Řeka je odříznuta vytíženou komunikací Nábřeží 

Kapitána Jaroše a nájezdy na Hlávkův most. Bariéru tvoří i těleso 

severojižní magistrály a železniční trať ve východní části území.  

Mezi významná místa v okolí  patří budova Elektrických podniků, 

kostel sv. Antonína a Strossmayerovo náměstí, budova Národní 

galerie Veletržní palác či kulturní centrum DOX.

Vltavská zároveň sousedí s velkým rozvojovým územím (dáno dle 

současného platného územního plánu). Pro velké rozvojové území 

platí do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace 

nebo pořízení a projednání územně plánovacího podkladu stavební 

uzávěra podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy.

2/ lokalita vltavská

vltavská, koncertní sál
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Centrum bubenské části Holešovic. V popředí před budovou Elektrických podniků se nachází bývalé železárny Bondy. Za budovou elektrických podniků pak místo 

po zboření pivovaru Foto cca. 1966 (z knihy Prag in Luft aufnahmen), Převzato z textu Bubny–Zátory historicko-urbanistický vývoj, Věra Vostřelová.

Současný stav, foceno 2016.

vltavská, koncertní sál
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1840 – Mapa stabilního katastru.

1930 – Regulační plán. Již v tomto roce se v řešené lokalitě objevuje prostor pro „veřejnou budovu“.

vltavská, koncertní sál
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1944 

2017 – Současný stav.

vltavská, koncertní sál
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Fotodokumentace

vltavská, koncertní sál
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Analýza lokality
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DDLEGENDA
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LEGENDA

metro

metro - stanice

tramvaj

tramvaj - zastávka

železnice

železnice - stanice

3 minuty

5 minut

7 minut

docházková vzdálenost k zastávce tramvaje:

 C| Městská veřejná doprava
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LEGENDA

rozvaděcí vodovodní řád 
Investice ve střednědobém plánu nejsou 

předpokládány.

Investice ve střednědobém plánu nejsou 

předpokládány.

Investice ve střednědobém plánu nejsou 

předpokládány. Pouze přeložky sítí z Hlávkova 

mostu do nového kolektoru.

ostatní stoky

tepelný napaječ - parní telepná přípojka 

pro stanci metra Vltavská bude v letech 

2018 příp. 2019 nahrazena tepelnou 

hlavní vodovodní řád - DN600 (1982)

VODOVODNÍ ŘÁD

KANALIZAČNÍ STOKA

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

PLYNOVOD

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

vedelejší kanalizační sběrač  DN400 - 

DN500 - DN800 (1982, 1985)

STL plynovod DN500 (1982)

Podél Vltavy jižně od ul. Nábřeží kpt. 

Jaroše a západně od Hlávkova mostu jsou 

vedeny STL a NTL plynovod  umístěné v 

kolektoru. Východně od Hlávkova mostu 

jsou v tomto kolektoru umístěny pouze 

krátké úseky STL a NTL plynovodů o 

dimenzích DN500. Východní část těchto 

plynovodů podél Vltavy je v podzemním 

provedení.

Při provádění změn v území nutné prověřit 

technický stav těchto plynovodních řadů. 

NTL plynovod DN300 (1982)

plynárenské zařízení

 D| Technická infrastruktura
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E| Metro + stanice Vltavská

vltavská, koncertní sál
analýza lokality

LEGENDA

trasa kolejí metra
tunel metra

nosné konstrukce stavby metra - 
úroveň vestibulu

nosné konstrukce stavby metra - 
úroveň nástupiště

ochranný systém metra

ochranné pásmo metra,
je vymezeno:

- 30 m od hranic obvodu 
dráhy

- 35 m od osy krajní koleje u 
tunelu

Pro účely umístění stavby v ochraném 
pásmu dráhy je žadatel povinen 
vyžádat si závazné stanovisko 
Dopravního podniku hl. m. Prahy. 
Nesouhlasné stanovisko lze vydat 
pouze tehdy, pokud by stavbou  mohl 
být znemožněn či narušen bezpečný a 
plynulý provoz dráhy a její ochrana.

Je zvláštním typem stálého tlakově 
odolného úkrytu využívaným k 
ochraně obyvatelstva ukrytím v 
případě vojenského ohrožení při 
vyhlášení stavu ohrožení státu nebo 
válečného stavu nebo při mimořád-
ných událostech.

Lze nastavět
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Vestibul a podchod tvoří samostatný 

celek kontrukčně oddělený od 

konstrukce stanice. 

Stavbu je možné odstranit, výstupy 

případně integrovat do nové zástaby.

Spojovací most mezi tunely,  který je 

ve stejné výškové úrovni jako tubus 

metra.

Při využití nosné konstrukce stanice 

je možné od výškové úrovně “nad 

nástupištěm” nadstavět nový objekt. 

Využití stávající konstrukce pro vyšší 

objekt vyžaduje statické posouzení.

PO
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Lze odstranit
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F| Majetkové poměry

LEGENDA

ČR včetně ovládaných subjektů

Hl. m. Praha včetně ovládaných 

subjektů

Zbývající tuzemské právnické osoby

Spoluvlastněno více subjekty

Tuzemské fyzické osoby

vltavská, koncertní sál
analýza lokality
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urbanistická studie lokality, Pelčák a partner architekti

Urbanistická studie lokality – Prověřovací studie, Pelčák a partner architekti, viz P01
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urbanistická studie lokality, Pelčák a partner architekti

Severojižní řez územím A-A

Východozápadní řez územím B-B

Východozápadní řez územím C-C
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Urbanistická studie lokality – Prověřovací studie, D3A, celá studie viz P02
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1NP

1PP
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urbanistická studie lokality, D3a

2PP

3PP
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Řez A

Řez B

Řez C

Řez D

vltavská, koncertní sál
urbanistická studie lokality, D3a
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Nové předpolí Hlávkova mostu s fi lharmonií a galerií

Pohled z Hlávkova mostu směrem k Negrelliho viaduktu

vltavská, koncertní sál
urbanistická studie lokality, D3a
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Technická studie podjezdu tramvajové trati u jižního zhlaví žst. holešovice bubny, viz P03
zdroj: Metroprojekt, 2018 
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O záměru vybudovat v Praze koncertní sál
Myšlenka postavit v Praze nový koncertní sál se v různé intenzitě 

vrací jako téma odborných a veřejných diskuzí již řadu desetiletí. 

Praha má dva slavné historické koncertní sály – Dvořákovu síň 

Rudolfi na z roku 1885 a Smetanovu síň Obecního domu z roku 

1911. Tyto sály však neodpovídají akustickým, kapacitním 

ani provozním požadavkům 21. století a soudobým požadavkům na 

provádění klasické hudby, a to zejména symfonické hudby. 

Východiska pro další fáze: 
 — Z analýzy současného stavu koncertních sálů vyplývá, 

že v Praze chybí dostatečně velký soudobý koncertní 

sál s výbornou přirozenou akustikou pro hraní klasické, 

zejména pak symfonické hudby.

 — Součástí stavebního programu by měl být i malý sál, je 

ale třeba zvážit, jaká by měla být jeho kapacita z hlediska 

komplexních užitných vlastností budovy. Při určení 

kapacity malého sálu lze přihlédnout k využití obdobných 

zařízení v Praze a k výsledkům studie proveditelnosti, viz 

návrh zadání studie proveditelnosti str. 68.

 — Kapacita hlavního sálu na základě architektonické 

a akustické rešerše obdobných sálů viz strana 48 a příloha 

P04, vychází nejlépe pro cca 1 800–2 000 diváků. 

 — K projektu by mělo být přizváno některé ze zkušených  

špičkových světových akustických studií.

 —  Jedním z hlavních akustických kritérií pro velký sál bude 

doba dozvuku. Ta by se měla pohybovat kolem 1,8–2 s (viz 

strana 54 a příloha P04). 

 — Budova nového koncertního sálu by měla být maximálně 

otevřená veřejnosti a nabízet takovou škálu činností, aby 

byla využívána po celý den. 

 — Velký sál by měl být koncipován jako specializovaný na 

akustický poslech klasické hudby. Je třeba zvážit míru 

variability malého sálu.

 — Je třeba zvážit, zda má v budově koncertního sálu sídlit 

orchestr. Toto kritérium výrazně navyšuje stavební program 

a je třeba s ním počítat od začátku projektu.

 — Je třeba zvážit množství doplňkových provozů a jejich 

parametry (knihovna, galerie, hudební škola atd.) včetně 

vyhodnocení fi nancování provozu. Podkladem k rozhodnutí 

by měla být studie proveditelnosti, viz návrh zadání studie 

proveditelnosti str. 68.

 — Koncertní sál je třeba řešit jako dům v domě, kde dochází 

k minimálnímu pronikání hluku do jádra budovy, tj. 

velkého koncertního sálu. 

 — Z hlediska vybrané lokality je třeba dbát na založení stavby 

(vzhledem k vibracím od metra) a na prostorové uspořádání 

budovy (hluk z okolní dopravy a Hlávkova mostu). 

Vyjádření zainteresovaných stran
Na základě úvodních jednání s Českou fi lharmonií a Symfonickým 

orchestrem hl. m. Prahy FOK jsme oba subjekty oslovili, aby se 

vyjádřily k připravovanému záměru. Uvedený text refl ektuje názor 

dvou hlavních představitelů – pana Marečka a pana Sobotky. 

O stavebním programu a využití nového koncertního sálu se 

rozhodne v dalších fázích projektu na základě širší diskuze.

Česká filharmonie
Česká fi lharmonie vítá a silně podporuje záměr vybudovat 

v Praze moderní koncertní síň. Realizace tohoto projektu by byla 

významným a nedocenitelným impulzem pro další směřování 

České fi lharmonie mezi předních deset světových symfonických 

orchestrů, což je strategický cíl, na kterém naše organizace ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury ČR jako naším zřizovatelem cca 

od roku 2011 intenzivně pracuje.

Jak Praha, tak i Česká fi lharmonie jako první národní orchestr 

potřebuje nový koncertní sál, protože současná Dvořákova 

síň Rudolfi na nevyhovuje ani kapacitně co do počtu míst pro 

posluchače, ani umělecky a akusticky pro koncerty České 

fi lharmonie či jiných symfonických těles.

Počet míst pro posluchače
Navzdory tomu, že Česká fi lharmonie po nástupu nového 

managementu zvýšila počet koncertů jednoho programu ze 

dvou na tři (původně se hrálo jen ve čtvrtek a pátek, nyní ve 

středu, čtvrtek a v pátek) a navýšila tak počet míst k prodeji o 50 

procent, pozice orchestru je v tuto chvíli taková, že veškeré vlastní 

koncerty České fi lharmonie jsou vyprodány, a to i přes paralelní 

navyšování cen vstupného, nyní kumulovaně již také o cca 50 

procent. Kapacita Dvořákovy síně Rudolfi na, cca 1 100 míst (z toho 

přes 400 na balkonech, kde akustika neumožňuje příliš kvalitní 

poslech), je nedostatečná. Potenciál České fi lharmonie je dle 

současného stavu poptávky cca 1900 míst na každý koncert a trend 

je stále rostoucí. 

Umělecký, resp. akustický rozměr
Dvořákova síň Rudolfi na, resp. celá stavba Rudolfi na, je krásným 

a architektonicky nesmírně cenným prostorem, který je ovšem 

poplatný době svého vzniku (cca před 125 lety). Od té doby se 

v symfonickém repertoáru s nástupem romantismu a moderny 

výrazně zvýšil počet členů orchestru vystupujících na pódiu 

(nové hudební nástroje, celkově mohutnější, „větší“ zvuk). 

Česká fi lharmonie, a stejně tak další symfonické orchestry 

vystupující v Rudolfi nu, proto mají jednak problém se na pódium 

v požadovaném obsazení fyzicky vejít, a akustika sálu (kubatura, 

doba dozvuku atp.) není schopna vstřebat a zprostředkovat 

zvuk orchestru. Problematické je také zkoušení v Dvořákově síni 

vzhledem k rozdílům v akustice na zkouškách a v zaplněném sále.

Jednotlivé nástrojové skupiny se na pódiu navzájem neslyší, 

resp. neslyší se dostatečně, což znemožňuje nacvičení přesnější 

souhry v orchestru. To orchestr velmi znevýhodňuje, zejména při 

3/ koncertní sál 

vltavská, koncertní sál
O záměru, východiska pro další fáze
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koncertech v prestižních zahraničních sálech, kde by v rámci svých 

koncertních turné měla Česká fi lharmonie reprezentovat Českou 

republiku na nejvyšší možné úrovni. Prostor také neumožňuje 

adekvátní nasvícení orchestru. 

Prostory pro edukativní aktivity
Česká fi lharmonie v posledních letech vybudovala silné zázemí 

pro vzdělávací aktivity a usiluje tak o naplnění jednoho ze 

svých strategických cílů, totiž být leaderem českého hudebního 

vzdělávání. V poslední sezoně Česká fi lharmonie na svých 

symfonických koncertech přivítala cca 55 tis. posluchačů, a stejné 

množství posluchačů navštívilo v rámci programů pro mateřské, 

základní a střední školy, případně pro rodiče a prarodiče s dětmi, 

její vzdělávací programy. Kapacitní možnosti Rudolfi na jsou 

zcela vyčerpány a vhodné zázemí pro organizaci workshopů 

orientovaných nejen na děti, ale také na učitele hudební výchovy 

nebo učitele základních uměleckých škol, zcela chybí. Taková 

náplň by přitom v novém koncertním sále a jeho přilehlých 

prostorách zabezpečila celodenní provoz.

Sídlo České fi lharmonie
Renomé každého sálu je významně závislé na tom, nakolik 

umělecky kvalitní program se v něm odehrává a jaká instituce 

jej zajišťuje. Ve spojení České fi lharmonie a koncertního sálu 

spatřujeme výraznou synergii, která zhodnotí jak prostředky, 

které Ministerstvo kultury vkládá do České fi lharmonie jako jím 

zřízené organizace, tak samotnou investici do nového koncertního 

sálu. Česká fi lharmonie má zkušenosti se správou koncertní 

síně a budováním jejího dobrého jména (viz objekt Rudolfi na) 

a dokázala by je využít i v tomto nově zvažovaném sále. 

Symfonický orchestr hl. města Prahy, FOK
Nový koncertní sál v Praze, již dnes respektované kulturní 

metropoli, by byl nepřehlédnutelným signálem, potvrzujícím, 

že i do budoucna chce město odvíjet svůj genius loci a svoji 

nezaměnitelnost od bohatosti kulturního dění – tentokrát však 

v kontextu třetího tisíciletí, nikoliv jen v kontextu proslulých 

památek. Takový koncept je atraktivní jak pro stávající obyvatele 

Prahy, tak nese silný rozvojový potenciál – s jedinou podmínkou 

– řešení musí  být ve všech ohledech originální, nadčasové 

a chytré. Pokud takové bude, mohou přínosy nového koncertního 

sálu Praze následovat ty, které dává Suntory Hall již přes třicet 

let prokazatelně Tokiu, Palace of Arts od roku 2005 Budapešti, či 

nejnověji Hamburku její Elbphilharmonie, slavnostně otevřená 

v lednu roku 2017. Naplnění uvedených přívlastků je podstatné, 

aby nevznikl pouze politicky velkorysý, ale provozně nesmírně 

náročný projekt, jakým hrozí jednou být – jakkoliv v aktuální 

chvíli fascinující – Narodowe Centrum Muzyki ve Wroclawi či vlna 

velmi designových koncertních sálů ve Španělsku realizovaných 

v uplynulých dvou dekádách, dnes však v některých případech 

programově chřadnoucích. Praha si nový koncertní sál zaslouží, 

byl by poctou generacím hudebníků, kteří desítky let brázdí 

světová podia a propagují českou hudbu a zemi a město, odkud 

pocházejí, nový koncertní sál by byl i pozvánkou pro nejzářivější 

zahraniční hvězdy, které se do Prahy s pokorou vrací i pro ty, které 

v Praze ještě nevystoupily. Praze, Pražanům, návštěvníkům města, 

umělcům, kulturní veřejnosti, těm všem bych nový koncertní sál 

přál.

Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu 
Následující text je převzat z webové stránky www.

koncertnisalpraha.cz Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu 

v Praze a představuje základní teze formulované Spolkem proč, 

jak a pro koho koncertní sál v Praze vybudovat. Jde o verzi z 14. 5. 

2010 a je nutné brát v úvahu, že v některých bodech došlo od té 

doby  k výraznému posunu (např. umístění koncertního sálu).

Proč?

 — V Praze nevznikl klasický koncertní sál skoro již 100 let, 

nejmladší koncertní sál – Smetanova síň Obecního domu 

byla otevřena koncem roku 1912. Dvořákova síň Domu 

umělců byla otevřena již roku 1885. I když oba koncertní 

sály byly v průběhu doby několikrát rekonstruovány 

a poslední rekonstrukce proběhly poměrně nedávno 

(1994–1997, resp. 1990–1992), jedná se o historické sály, 

které nejen že neodpovídají požadavkům 21. století, ale 

neodpovídají beze zbytku požadavkům symfonické hudby 

vůbec. Nový koncertní dům by se stal logickým doplněním 

těchto historických sálů a rozšířil by tak kulturní nabídku 

hlavního města.

 — V Praze neexistuje koncertní sál s kapacitou větší než 1 200 

míst. Metropole, kterou Praha je, by jistě měla disponovat 

sálem s kapacitou větší.

 — Město Praha nemá jasno, kde by mělo vzniknout nové 

centrum. Aby se však centrum stalo opravdu centrem, je 

nutné do něho vnést i veřejný a kulturní rozměr. Stavba 

koncertního domu by se mohla stát impulsem rozvoje 

nového centra města.

 — Projekt koncertního domu dává dostatek prostoru pro to, 

aby vznikla zajímavá stavba, která naplní výše uvedené 

funkce a může se tak stát kulturní dominantou města 

a založit novou dimenzi přirozeného rozvoje města.

Jak?

 — Srdcem koncertního domu samozřejmě musí být koncertní 

sál.

 — Kapacita sálu by měla být alespoň 1 800 sedadel pro 

koncertní uspořádání.

 — Nejdůležitější roli bude hrát akustika sálu, musí vyhovovat 

vltavská, koncertní sál
O záměru, východiska pro další fáze
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nejposlednějším požadavkům na provádění symfonické 

hudby.

 — Důležitost akustiky musí být brána na zřetel od samého 

počátku, neméně důležitý jako akustika bude i design 

a architektura interiéru sálu.

 — Akustické a architektonické pojetí sálu by však mělo 

umožnit pořádání i jiných akcí.

 — Od počátku příprav projektu je nutné se řídit ekonomickými 

ukazateli pro provoz sálu a celého koncertního domu.

 — Je jasné, že vzhledem k nutnosti ekonomického provozování 

bude kladen důraz na co nejčastější využití sálu a celého 

koncertního domu.

 — Je také ale naprosto jasné, jelikož hlavním cílem je vybudovat 

dokonalý hudebně-akustický prostor, že prioritu ve využívání 

musí mít ten program, pro který je celý objekt vybudován, 

tedy hudba a hudební život vůbec.

 — Koncertní dům by měl být vybaven i dalšími sály – prostory, 

které budou moci být využity jako zkušebny pro velká 

symfonická tělesa případně pěvecké sbory – nezbytná 

nutnost pro koncertní dům, ale v případě možnosti 

i samostatně pro nejrůznější programy a akce.

 — Bylo by správné celý objekt koncipovat jako multifunkční.

 — Multifunkčnímu využívání sálu a ostatních prostor 

koncertního domu musí odpovídat i infrastruktura 

veřejných prostor, zákulisí a obslužných technologií.

 — Součástí koncertního domu musí být i takové prostory, 

které zajistí „život“ v domě po celý provozní den – galerie, 

čítárna, kavárna, restaurace, bar, klub.

 — Vzhledem k výše popsaným prostorám pak vychází, že 

odhad potřebné hrubé podlahové plochy koncertního domu 

se bude pohybovat kolem intervalu 30–40 tisíc metrů 

čtverečních.

 — Odhad hrubé podlahové plochy pak determinuje i velikost 

potřebného pozemku. Tato hodnota se tedy pohybuje okolo 

rozmezí 10–20 tisíc metrů čtverečních.

 — Vnější podoba a architektura budovy by měla být moderní, 

působivá a dramatická s důrazem na synergii s okolním 

městským prostorem.

Pro koho?

 — Je samozřejmé, že hlavním důvodem výstavby nového 

koncertního domu je obohatit Prahu, její obyvatele 

a návštěvníky o nový kulturní prostor.

 — Nejdůležitějším hlediskem při koncipování takové stavby 

tedy musí být to, aby se celý objekt stal živoucím veřejným 

kulturním prostorem a naplnil tak funkci kulturní 

dominanty nového centra.

 — Od počátku je nutné se věnovat ale i koncepci provozu 

koncertního domu s důrazem na ekonomiku takového 

provozu.

 — Koncertní dům by měl být co možná nejotevřenější pro 

nejrůznější pořadatele kulturních a společenských akcí.

 — Hospodaření koncertního domu by mělo být založeno na 

komerčním pronájmu prostor. Jednalo by se o pronájmy 

krátkodobé (pořadatelé akcí) a dlouhodobé (restaurační 

provozy, klub, art shopy, galerie...). Zisk z pronájmu by měl 

tvořit hlavní příjem koncertního domu.

 — Koncepce koncertního domu musí být taková, aby oslovila 

co nejširší okruh potencionálních nájemců – pořadatelů 

především koncertů vážné hudby, ale i dalších kulturních 

a společenských akcí.

 — Různí pořadatelé a organizátoři mají však pro své akce 

i specifi cké potřeby. Při rozhodování o umístění akce hrají 

důležitou roli následující faktory:

 — velikost – kapacita prostor

 — vhodnost místa pro tu určitou akci

 — cena nájmu a další náklady s nájmem a s uspořádáním 

akce spojené

 — vzhled/design prostoru

 — úroveň a komplexnost poskytovaného servisu

 — technické možnosti prostoru a vybavení (variabilita, 

multifunkčnost...)

 — atraktivita a renomé prostoru

 — dopravní dostupnost jak pro návštěvníky akce, tak i pro 

přípravu

 — podpora propagace a marketingu akce ze strany 

provozovatele

 — nabídka doplňkových služeb

 — Výše uvedené parametry by tedy měly hrát důležitou roli 

při vytváření koncepce koncertního domu a jeho provozu.

 — Prostory, které budou určeny k dlouhodobému pronájmu, 

by měly být koncipovány a vytvářeny v těsné spolupráci 

s budoucím nájemcem.

 — Při úvahách o konceptu se také nesmí opomenout možné 

zdroje dalších příjmů.

 — Dalšími zdroji příjmů mohou být nejrůznější služby a plnění 

(prodej „naming rights“, prodej exkluzivních práv prodeje 

a nabídky, prodej reklamy, prodej klubového členství, 

sponzoring...).

 — Koncept koncertního domu musí být takový, aby 

i v budoucnosti existovala možnost neustálého rozšiřování 

nabídky dalších služeb a plnění.

vltavská, koncertní sál
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obecné poznámky:

var. A vvar. B

1. pprostory pro návštěvníky 2 405 33995
1.1. zádveří 50 50
1.2. vestibul (zároveň galerií), pokladny (předprodej) 300 4450
1.3. foyer (zároveň galerií) 560 8800
1.4. šatny – šatnová hala (0,33m²/os) 775 775
1.5. šatny – diváci (1m pultu/30os, 0,09m²/os) 210 210

1.6.
záchody (výpočet odpovídá 268/2009 Sb. vyhláška ze dne 12. srpna 2009 o 
technických požadavcích na stavby)

200 200

1.7. první pomoc, ostraha, úklid 50 50
11.8. kavárna 1100 170
11.9. provoz kavárny a zázemí zaměstnanců 550 90
1.10. restaurace 300 6600
1.11. provoz restaurace a zázemí zaměstnanců 150 3300
1.12. kuřárna 0 550
1.13. zimní zahrada, 0 2200
1.14. respirium 0 550

2. vvelký sál (kapacita 1850 sedících diváků) 2 520 22 520
2.1. hlediště (včetně balkonů), (10-12m³) 2 000 2 000
2.2. orchestřiště, jeviště (podiové stoly, výtah pro klavír) 300 300
2.3. sbor společně s varhany 100 100
2.4. zvuková a světelná režie (2x30m²) 60 60
2.5. nahrávání, TV a rozhlasové přenosy (3x20m²) 60 60

3. 00 550
3.1. hlediště (včetně podia) 0 450
3.2. technický blok (zvuková a světelná režie) 0 50
3.3. sklad, technologie 0 50

4. zzkušebny 730 8805
4.1. zkušebna 1 300 300
4.2. zkušebna 2 150 150
4.3. zkušebna 3 150 150
4.4. zkušebny malé (1(2)x25 + 7x15) 130 1155
4.5. zkušebna - bicí nástroje (dislokace) 0 550

5. 22 010 2 785
5.1. zádveří s vrátnicí 50 50
5.2. vestibul 80 80
šatny orchestru podle nástrojů (dle ČF), (součástí každé šatny je soc. zař. a sprcha)

5.3.    primy (20 členů) 60 60
5.4.    sekundy (17 členů) 50 50

» stavební program je zpracován ve dvou variantách, a to sice jako nezbytně nutné (var. A) a volitelné prostory (var. B - 
především přibude malý sál a šatny pro hostující orchestr (ve var. A jsou šatny sdíleny)

» plochy jou doporučené, odpovídají kapacitě sálu 1850 (resp. 1850+500)
» proporce jednotlivých funkčních celků by si vzájemně měly odpovídat – šatny počtu diváků v návaznosti na jejich 
umístění apod.

malý sál (kapacita 500 sedících diváků, připraven pro variabilní uspořádání)

prostory pro účinkující

ozn.
název místnosti
 (stručný popis) doporučená plocha [m²]

Koncertní sál pro Prahu – analýza stavebního programu
Zdroj: Ondřej Císler, Slavomír Peterka, Analýza stavebního programu, viz příloha P05

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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závisí na koncepci napojení na další shromažďovací prostory

minimální kapacita (závisí na celkové koncepci co do velikosti a množství jednotlivých bloků sociálních zařízení, musí však 
vždy odpovídat platnému právnímu předpisu)

navazující primárně na vestibul, nikoli foyer

doporučené - var. A odpovídá 150 míst, var. B 300 míst
doporučené

volitelné
volitelné

záleží na typu akustiky, podmínkou je splnění počtu diváků 

malý sál je možné substituovat v oblasti velkých zkušeben/studií
plocha odpovídá výpočtu (500 div. X 0,55m²/div.)+8x22 (přibližná velikost prostoru pro hudebníky)
při vhodném řešení možnost sdílení některých funkcí s hlavním sálem

utilitární jednotky se zamykatelnými skříňkami a sociálními zařízeními seskupených dle poznámky níže

volitelné umístění vrátnice

společné sociální zařízení se sprchou

minimální plocha - je možné upravit, závisí na celkové koncepci, součástí je odpovídající vybavení foyer jako bar, jeho zázemí 
apod.

umožňují variabilní uspořádání a vhodné napojení na foyer v případě, že nahrazují funkci malého sálu

poznámky:

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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5.5.    violy (14 členů) 50 50
5.6.    violoncella (14 členů) 50 50
5.7.    kontrabasy (10 členů) 50 50
5.8.    flétny (5 členů) 30 30
5.9.    klarinety (5 členů) 30 30
5.10.    fagoty (4 členové) 30 30
5.11.    hoboje (5 členů) 30 30
5.12.    trubky (5 členů) 30 30
5.13.    pozouny a tuby (7 členů (6+1)) 30 30
5.14.    lesní roh (8 členů) 30 30
5.15.    harfy a klávesové nástroje (3 členové (2+1)) 40 40
5.16.    tympány a bicí nástroje (5 členů) 40 40
5.17. šatny sólistů (2x30) 60 60
5.18. šatny sólistů (4x20) 80 80
5.19. šatna sboru - dámská 120 120
5.20. šatna sboru - pánská 120 120
5.21. šatny hostujícího orchestru 0 3300

5.22. šatny dirigentů 20 20
5.23. sbormistra 20 20
5.24. inspektor orchestru 20 20
5.25. inspektor hlediště 20 20
5.26. ladírny (2x80) 160 160
5.27. produkce, TV přenosy (4x30) 0 1120

5.28. nástrojář 50 50
5.29. sklad nástrojů a transportních obalů 200 3300
5.30. archiv notového materiálu 50 880
5.31. archiv nenotového materiálu 50 50
5.32. green room (shromáždění před vystoupením, rychlý přístup do šaten, hlavní 

společenský prostor účinkujících)
250 250

5.33. záchody, úklid 80 80
5.34. kuřárna 30 30
5.35. klub filharmoniků včetně zázemí 0 775
5.36. apartmány (3x50) 0 150

6. správa budovy 2 090 2 190
6.1. kanceláře vedení 250 250
6.2. konferenční místnost 0 100
6.3. pracovna a šatna zaměstananců správy budovy 30 30
6.4. záchody, úklid 20 20
6.5. rozvodna elektro, náhradní zdroj 120 120
6.6. strojovna vzduchotechniky 250 250
6.7. strojovna chlazení 100 100
6.8. sprinklery, hasiči 50 50
6.9. místnost telekomunikací 30 30
6.10. serverovna 50 50
6.11. velín 30 30
6.12. rampa příjmu a expodice rampa vnitřní pro 4 kamiony 300 300
6.13. venkovní stání pro 4 další kamiony/autobusy 280 280
6.14. sklad nábytku 350 350

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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vlastní sociální zařízení se sprchou
sociální zařízení se sprchou vždy pro dvě šatny

v případě var. A hostující orchestr šatny sdílí s orchestrem místním (tedy jiný režim šaten a jejich vnitřního uspořádání 
(zamykatelné skříňky atd.)

vlastní sociální zařízení se sprchou
vlastní sociální zařízení se sprchou

(bicí + klavír a harfa (dop.: tato zkušebna je umístěna pod hlavním sálem, s kterýmžto je spojena výtahem)
vhodné napojení i na velké zkušebny

důsledně dodržet vazbu na sál a šatny, vhodné rozdělit do dvou prostorů (křižení provozů s možností shromažďování a 
soukromou část účinkujících)

50+25 zázemí

možné rozdělit do více konf. místností o menší velikosti

třeba zvážit rozdělení do více prostorů s vazbou a ohledem na místo užívání

sdílené sociální zařízení se sprchou, podstatná je vazba na hlavní sál

společné sociální zařízení se sprchou

společné sociální zařízení se sprchou

společné sociální zařízení se sprchou

navýšení v případě, je-li místo sídlem orchestru

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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6.15. sklad obalů 50 50
6.16. sklad materiálu údržby 50 50
6.17. dílny údržby 100 100
6.18. sklad odpadu a recyklace 30 30

77. doplňkový program 00 2 000
7.1. hudební knihovna 0 4400
7.2. badatelna 0 1100
7.3. vzdělávací instituce (hudební škola, edukační centrum apod.) 0 5500
7.4. pronajímatelné obchodní plochy v parteru (např. opravna a prodej hudebních 

nástrojů, nahrávek a hudební literatury)
0 200

7.5. pronajímatelné plochy pro administrativu 0 800
8. doprava v klidu 10 000 12 000

8.1. diváci  (188-658 stání, 25-30m²/1 p. místo)

8.2. účinkující a zaměstnanci (18-62 stání, 25-30m²/1 p. místo)

I. součet provozních ploch 19025 26040
II. doplňkové komunikace (12% z I.) 2283 3124,8
III. konstrukce (20% z II.) 4261,6 5832,96
IV. celková plocha 25569,6 34997,76

10 000 12 000

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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pro možnost převozu klavíru volit šířku tomu odpovídajících chodeb

stanovené na základě nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, jistá benevolence normy nechává prostor návrhu odpovídajícího 
kontextu, navrhujeme vzhledem k nadnárodnímu charakteru realizace kapacitního parkování (400 p.s.) s možností různého 
režimu užívání v průběhu dne

Popis navrhovaných variant:
Program předkládáme v minimální a velkorysé variantě. 

Zde přikládáme několik poznámek:

Velikost foyer je možné dimenzovat v poměrně širokém rozpětí. 

Doporučujeme ponechat soutěžícím možnost organizovat je podle 

potřeb konkrétního návrhu. Je nutné předpokládat vybavení 

foyer bary s potřebným minimálním zázemím, šatnami, toaletami 

a dalšími funkcemi dle organizace provozu a celkového konceptu 

řešení.

Restaurace a její zázemí – restaurace je významnou funkcí, kterou 

je podle našeho názoru nutné mít  i v základní variantě. V základní 

variantě navrhujeme 150 míst, v „maximální” až 300 míst 

(podobně jako např. kavárna Louvre).

Kavárna by měla mít návaznost na vstupní halu. Její dimenzování 

je rovněž na uvážení soutěžících, program obsahuje doporučené 

hodnoty.

Šatny – v maximální variantě poskytujeme domácím orchestrům 

vlastní zázemí, které užívají trvale. V tomto případě by bylo nutné 

vybudovat šatny zdvojené (domácí/hosté). V opačném případě 

je možné uvažovat o šatnách společných, tzn. šatny vybavit 

násobným počtem zamykatelných skříněk.

Prostory pro rozhlasové a TV přenosy – v maximální variantě jsou 

v programu, v minimální variantě se využívají stávající zvukařská 

zázemí a přenosové vozy.

V maximální variantě jsou umístěny větší skladovací kapacity pro 

nástroje a notový materiál.

Klub fi lharmoniků považujeme za důležitý v případě významnějšího 

rezidentního využití budovy.

Maximální program zahrnuje volitelné apartmány pro hostující 

hvězdy a konferenční místnost.

Maximální varianta nabízí několik bodů doplňkového programu: 

hudební knihovna s badatelnou, vzdělávací instituce (hudební 

škola nebo edukační centrum), pronajímatelné obchodní plochy 

v parteru a pronajímatelné administrativní plochy (např. pro 

hudební vydavatelství apod.)

vltavská, koncertní sál
analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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Akustika koncertních sálů, Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o., viz příloha P04

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.

Projektování koncertního sálu 
 — Hluková akustika – řeší vzájemný obousměrný přenos 

hluku a jeho zdroje mezi navrhovaným objektem a jeho 

okolím. Doporučení z profese hlukové akustiky nejsou 

obsahem této studie, musí být řešeny samostatně.

 — Stavební akustika – řeší kvalitu konstrukcí, jejich napojení 

a koncových prvků z hlediska funkce jejich zvukové izolace, 

jak v rámci objektu, tak vůči jeho okolí. Rovněž stanovuje 

doporučené parametry pro jednotlivé konstrukce vzhledem 

k typu prostoru, které obklopují. 

 — Prostorová akustika – řeší akustický komfort v rámci 

konkrétního uzavřeného prostoru vzhledem k jeho primární 

funkci. Stanovuje akustické parametry prostoru, použitých 

materiálů a jejich rozmístění tak, aby bylo požadovaného 

akustického komfortu dosaženo. 

Obecná pravidla ochrany vůči hluku 
 — Nejvíce chráněné prostory (kategorie 1) by měly být 

umisťovány (pokud možno) uprostřed objektu, obklopeny 

dalšími prostory nižších kategorií. Jejich blízkost k 

obvodové fasádě je nevhodná vzhledem k vnějším zdrojům 

rušení.

 — Dva prostory s hlučným provozem a současně vysokou 

třídou ochrany (typicky koncertní sály) by neměly být 

umisťovány v těsné vzájemné blízkosti. Vždy by měly být 

odděleny nějakým typem neutrálního prostoru (např. 

chodby, atria, …). Jedině tak lze umožnit jejich souběžné 

užívání bez nežádoucího rušení. Sdílení konstrukcí mezi 

těmito prostory je rovněž nevhodné vzhledem k možnému 

přenosu vibrací.

 — Prostory zázemí hudebníků by měly být umístěny tak, aby 

z nich existoval pohodlný přístup do všech koncertních 

i zkušebních prostorů.

 — Vstup a zázemí pro veřejnost by od zázemí hudebníků mělo 

být oddělené.

 — V případě přítomnosti hudebních studií je vhodné zvážit 

společné využití jedné zvukové režie pro více nahrávacích 

místností, resp. sálů. Režie může současně sloužit jako 

oddělovací prostor.

 — U zkušeben se vzhledem k pohodlnému přístupu 

předpokládá jejich umístění vedle sebe, proto by konstrukce 

mezi nimi měly být navrženy s dostatečnou neprůzvučností, 

aby bylo možné prostory využívat souběžně.

 — Prostory veřejného života (restaurace, bar, galerie) by měly 

být řešeny jako volně přístupné, bez ohledu na program 

koncertních sálů. Proto se zpravidla umisťují k okraji 

objektu se samostatnými vchody i zázemím.

Kromě výše uvedených pravidel samozřejmě existuje řada dalších, 

která vyplynou z požadavků provozovatele, popř. samotného 

architektonického návrhu. 

Ve skutečnosti je většinou velmi složité vymyslet takovou dispozici, 

která by zajistila splnění všech obecných pravidel a doporučení. 

V případě, že je nevyhnutelná větší hluková expozice prostorů 

s vysokou třídou ochrany, je nezbytné navrhnout odpovídající 

řešení stavební akustiky, aby k nežádoucímu rušení nedocházelo.

Chyby, kterých je nutné se vyvarovat
 — Špatný tvar koncertních sálů.

 — Přetlumení prostorů použitím nevhodných materiálů.

 — Zajistit dostatečnou ochranu vůči vnějším zdrojům hluku 

a vibrací (z okolí i komplexu samotného).

 — Volit vhodné vzájemné dispozice jednotlivých prostorů 

v rámci objektu.

 — Základním pravidlem úspěchu je včasné a dostatečné 

zapojení akustika v rámci projekční skupiny. Akustik by měl 

být v neustálém spojení s architektem a celý projekt by měl 

vznikat synergicky (ne kompromisně) těchto dvou profesí.

Zamezení šíření hluku a vibrací do objektu, resp. 
do konstrukce koncertního sálu podložím
Vzhledem k zatížení oblasti vytipované pro stavbu koncertního sálu 

dopravou, je nezbytně nutné zamezit pronikání vibrací podložím 

do objektu.

Vibrace se šíří podložím od zdroje do základu objektů a do stavební 

konstrukce objektu. Následně pak dochází k vybuzení stavebních 

konstrukcí a vyzáření akustické energie ve formě slyšitelného 

hluku ve vnitřních prostorech stavby. Takovému nežádoucímu 

jevu lze zabránit pouze pružným uložením celého objektu nebo 

alespoň jeho části s chráněnými prostory vůči podloží, resp. 

základům objektu. Jako podklad pro návrh pružného uložení 

slouží měření frekvenčních a časových průběhů hladin zrychlení 

(vibrací) ve vybraných referenčních místech, které musí provést 

specializovaná laboratoř. Vzhledem k charakteru hluku a vibrací, 

ukládané hmotnosti a požadavku na dlouhodobou stálost 

kvality pružného uložení jsou pro takové účely nejvýhodnější 

vysokoúnosné pružinové kompenzátory. Principiálně se otřesy, 

které se šíří podložím, eliminují v pružinách kompenzátoru 

a dochází k přeměně akustické energie na kinetickou energii. Hluk 

a vibrace se nešíří dále do konstrukce. Systém byl úspěšně použit 

např. u studiového komplexu v objektu Českého rozhlasu v Praze 

v Římské ulici.
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Možné typy prostorů vybudované v rámci nové budovy pro koncertní sál, Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o., viz příloha P04
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Hlavní koncertní sál
Hlavní koncertní sál představuje nejdůležitější prostor v rámci 

celého komplexu. Kvalita jeho akustických podmínek a vnitřního 

prostředí celkem má největší vliv na to, jak bude celý komplex 

veřejností přijat, jak jí bude hodnocen a jak frekventovaně bude 

využíván. Od toho se bude odvíjet i celková fi nanční návratnost 

celé investice. 

Stavební akustika
Z hlediska kvality navržené stavební akustiky existuje 

u koncertního sálu jediný hodnotící parametr, kterým je hladina 

hluku pozadí a který vzniká vlivem několika zdrojů, zejména:

 — hlukem z venkovního prostředí (doprava),

 — hlukem z ostatních vnitřních prostorů (chodby, další 

koncertní sály),

 — hlukem od technologií (VZT, elektrocentrály, čerpadla, 

vodní řády, motorizované praktikábly, žaluzie, okna, apod.),

 — hlukem vlastního vybuzení konstrukcí (souvislost 

s přenosem vibrací).

Hluk pozadí může být podle konkrétního předpisu, který jej 

zkoumá, hodnocen několika různými parametry. Aktuálně pro 

koncertní sály v ČR neexistuje žádná platná legislativa, která

by striktně určovala limity hladiny hluku pozadí, které nesmí 

být v sále překročeny. Jako doporučující zde funguje norma ČSN 

73 0527, v rámci které je hodnotícím deskriptorem ekvivalentní 

hladina akustického tlaku pozadí váhovaná frekvenčním fi ltrem 

typu A. Její maximální přípustná hodnota pro prostor koncertního 

sálu je LA,eq = 25 dB.

V celosvětovém rámci je hluk pozadí u koncertních sálů většinou 

hodnocen pomocí tzv. NC –křivek. Jejich výhodou je to, že se 

nejedná o jednočíselné parametry, ale zohledňují i frekvenční 

spektrum hluku pozadí. U nízkých frekvencí jsou dle NC přípustné 

o něco vyšší hladiny, než u středních a vysokých frekvencí. 

Pro nově plánovaný koncertní sál se na základě rešerše moderních 

světových sálů a odpovídajících předpisů a norem doporučuje 

splnění optimálně křivky NC–15, absolutním dodrženým minimem 

by pak mělo být splnění křivky NC–20.

(Pozn.: Křivce NC–20 odpovídá LA,eq cca 26 dB.)

Prostorová akustika
K dosažení optimálních podmínek prostorové akustiky hlavního 

koncertního sálu je potřeba doporučení a řešení prostorové 

akustiky brát v potaz v průběhu celého procesu projektových

i realizačních činností. Zejména při řešení podoby, dispozice 

a provedení interiéru hlavního koncertního sálu by měla profese 

prostorové akustiky dostat minimálně stejnou prioritu, jako

samotná architektura prostoru. Architekt a prostorový akustik by 

měli intenzivně spolupracovat ve všech fázích projektu a výsledná 

podoba sálu by měla být pokud možno výsledkem synergie (ne 

kompromisu) obou profesí.

Tvar sálu
Na základě rešerše typických konfi gurací moderních světových 

koncertních sálů a jejich akustických parametrů se pro nově 

navrhovaný sál doporučuje konfi gurace typu „Vinohrad“. Ta 

by měla zajistit dostatečnou kapacitu hlediště, rovnoměrnou 

distribuci zvukového pole, optimální hodnoty dalších akustických 

parametrů i architektonickou exkluzivitu.

Důrazně se nedoporučují dispozice kruhu a elipsy, zejména k jejich 

přirozené funkci fokusace zvuku do ohnisek a nutných výrazných 

zásahů do architektury k dosažení obstojných akustických 

podmínek.

Celkový objem sálu
Celkový objem sálu by měl odpovídat zvolené kapacitě, tvaru 

a použitým materiálům. Měl by být korigován v rámci spolupráce 

architekta a akustika k dosažení optimálního frekvenčního

průběhu doby dozvuku.

Na základě rešerše podobných existujících prostorů se doporučuje 

poměrný objem cca 8–12 m3 na jednu osobu. V případě uvažované 

kapacity 1 800–2 000 míst lze tedy předpokládat celkový vnitřní 

objem hlavního koncertního sálu v rozmezí cca 14 000–24 000 m3.

Pozn.: Celkový objem hlavního koncertního sálu představuje 

skutečný objem vzduchu uzavřený vnitřními vrstvami povrchů 

v koncertním sálu, tedy objem uzavřený podlahou, stěnovými 

obklady, hledištěm a strukturou stropu. Vzduchové dutiny 

nad poslední vrstvou podhledu, za stěnovými obklady, popř. 

pod konstrukcemi hlediště a podlahy se do tohoto objemu 

nezapočítávají.

Kapacita sálu
Na základě rešerše moderních koncertních sálů ve světě, 

současných funkčních koncertních sálů v ČR a požadavků 

plánovaného záměru se doporučuje kapacitu hlediště hlavního

koncertního sálu udržet v rozmezí 1 800–2 000 míst.

Doba dozvuku
Optimální frekvenční průběh doby dozvuku se odvíjí zejména od 

zvoleného objemu koncertního sálu a případných požadavků na 

jeho multifunkční využití. Na základě rešerše nejlépe hodnocených 

světových koncertních sálů podobné kapacity, jako je navrhovaný 

záměr, se doporučuje dobu dozvuku udržet v rozsahu cca 1,8 

až 2,1 s v obsazeném stavu.

Ostatní hudební prostory
Kromě hlavního koncertního sálu se v rámci plánovaného objektu 

předpokládá vybudování dalších prostorů určených k hudebním 

produkcím, zkouškám a výuce. Pro tyto sály je nezbytné ke 

správnému plnění jejich funkce docílit vhodných akustických

podmínek, jejichž součástí je opět řešení stavební i prostorové 

akustiky.

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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Parametr  *

Doba dozvuku T 

velikost prostoru 

1,7  2,0 s 
 objemem cca 20 000

 000 m3 )

zvuku EDT > 2,0 s 

80 -

> 1,0 

3  8 dB 

JLF

o vjemu a 0,0  0,5 

15  25 ms 

*

Objektivní akustické parametry – doporučené rozmezí pro koncertní sály 

Doporučené rozmezí doby dozvuku pro ostatní hudební prostory

Stavební akustika
Z hlediska stavební akustiky platí pro ostatní hudební prostory 

stejné obecné pravidlo jako pro hlavní koncertní sál – tedy že 

hluk pozadí by neměl představovat rušivý prvek vzhledem 

k předpokládané funkci daného prostoru. V případě menšího 

koncertního sálu splnění tohoto požadavku může znamenat 

obdobná opatření, jako u velkého sálu (pružné uložení skořepiny, 

umístění dále od fasády objektu, odstínění konstrukcemi a méně 

chráněnými prostory). Ta se však očekávají ve zmenšeném měřítku 

vzhledem k navržené velikosti sálu.

V případě zkušeben (sboru, orchestru, sólistů) a výukových 

místností budou konkrétní opatření výrazně záviset na vzájemné 

dispozici těchto prostorů a na jejich umístění v rámci

komplexu. Na základě toho musí být navržena kvalita 

všech konstrukcí tak, aby pro každý jeden konkrétní prostor 

nepředstavovaly okolní místnosti zdroj vnějšího rušení, a aby tedy 

bylo umožněno jejich souběžné využívání.

V případě nahrávacích studií a zvukových režií mohou být podle 

jejich přesného zaměření požadavky na hluk pozadí ještě přísnější 

než v případě koncertních sálů. Maximální přípustné hladiny 

akustického tlaku pozadí LA,eq se v případě těchto prostor 

pohybují v rozmezí 20–25 dB (odpovídající zhruba křivce NC–15 

a nižší). Podle konkrétní dispozice těchto prostorů musí být tedy 

navržena odpovídající opatření stavební akustiky, která zajistí 

splnění těchto limitů.

Prostorová akustika
Z hlediska prostorové akustiky je zásadním parametrem ostatních 

hudebních prostorů jejich doba dozvuku. Vzhledem k jejich 

podstatně menším rozměrům a objemu než v případě hlavního 

koncertního sálu se předpokládají velmi krátké dráhové rozdíly 

šíření zvuku a vyjma menšího koncertního sálu tedy většinou doba 

dozvuku jako relevantní parametr prostorové akustiky postačuje.

Tabulka níže představuje doporučená rozmezí hodnot doby 

dozvuku pro jednotlivé typy prostorů (na základě rešerše 

technických norem a odborné literatury, viz P04).

Projekt prostorové akustiky by měl být každopádně pro všechny 

hudební prostory v rámci objektu důkladně zpracován. V případě, 

že na základě nastavených podmínek nebude řešení

těchto prostorů v kompetenci hlavního prostorového akustika, měl 

by jejich návrh zajistit sekundární prostorový akustik, popř. jiný 

subjekt s dostatečnými odbornými znalostmi a zkušenostmi.

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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Koncept „dům v domě“, kdy jsou hlavní a menší koncertní sál pružně uloženy na pružinách kompenzátoru, které Labskou fi lharmonii 

chrání před vibracemi z parníků hamburského přístavu. Realizováno fi rmou Gerb.

Vybrané příklady týkající se vnitřního uspořádání koncertních sálů

Příklad vnitřního uspořádání budovy fi lharmonie v Hamburku. Hlavní koncertní sál je situován téměř uprostřed objektu, vedlejší sál 

oddělen foyer, zázemí pro hudebníky tvoří samostatnou sekci komplexu, hlavní zdroje rušení jsou od chráněných prostor odstíněny 

několika vrstvami masivních konstrukcí, sekce u vnější fasády jsou využity pro jiné než kulturně-společenské prostory.

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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Předpokládané fáze projektu a zapojení stavební, hlukové a prostorové akustiky

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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Rešerše koncertních sálů, Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o., viz příloha P04

vltavská, koncertní sál
akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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akustické parametry budovy, Ekola group, spol. s r. o.
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E L B P H I L H A R M O N I E

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Jacques Herzog, Pierre de 

Meuron

Hamburg, Německo

2007-2016

vineyards

2 100

2 590m2

23 000 m3

2

720

půdorys sálu podélný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

S Z C Z E C I N 

P H I L H A R M O N I C  H A L L

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga

Štětín, Polsko

2011-2014

shoebox

951

690 m2

9 660 m3

1

192

půdorys 4.NP podélný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

vltavská, koncertní sál
rešerše, Ondřej Císler, Slavomír Peterka

rešerše koncertních sálů, Zdroj: Ondřej Císler, Slavomír Peterka, Analýza stavebního programu, viz příloha P05
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K K L  L U Z E R N

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Jean Nouvel

Luzern, Švýcarsko

1995-2000

shoebox

1 892

1 190 m2

17 822m3 (+6 189m3)

2

2 070

půdorys přízemí příčný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

P H I L H A R M O N I E 

D E  PA R I S

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Jean Nouvel

Pažíř, Francie

2007

vineyards

2 679

2 480 m2

30 500 m3

-

-

půdorys 4.NP příčný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

vltavská, koncertní sál
rešerše, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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C A S A  D A  M Ú S I C A

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Rem Koolhaas

Porto, Portugalsko 

1999-2005

shoebox

1 238

11 000 m2

17 000 m3

1

350

půdorys 4.NP příčný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

D R  KO N C E R T H U S E T

Autor:

Místo:

Rok výstavby:

Akustika:

Kapacita hl. sálu:

Plocha hl.sálu:

Objem hl.sálu:

Počet vedlejších sálů:

Kapacita vedl. sálů:

Jean Nouvel

Kodaň, Dánsko

2009

vineyards

1 800

2 150 m2

28 000 m3

3

1 000

půdorys 4.NP podélný řezM 1:1 500 M 1:1 50025 m 25 m

rešerše koncertních sálů, Zdroj: Ondřej Císler, Slavomír Peterka, Analýza stavebního programu, viz příloha P05

vltavská, koncertní sál
rešerše, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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rešerše, Ekola group spol. s r. o.

Konfigurace Specifika Klady 

Krabice 

v , bohatost 

pos
orchestru a tomu 

balkony) 

Vinohrad 

podiem orchestru 

tvary ploch a jejich 

stran v zej
v hlasitosti, 

Kruh, Elipsa 
nebo Elipsa

it 

architektury

Podkova 
divadla, podium u 

v
 a 

doby dozvuku 

balkonech a pod 
nimi 

nebo kombinace 

typologie koncertních sálů, Zdroj: EKOLA group, spol. s r. o. viz příloha P04
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Prověření kapacity lokality, Zdroj: Ondřej Císler, Slavomír Peterka, Analýza stavebního programu, viz příloha P05

vltavská, koncertní sál
rešerše, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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rešerše, Ondřej Císler, Slavomír Peterka
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Přehled podkladů

Název podkladu Popis Stav

1. Stavební program budovy Sestavení stavebního programu pro architektonickou soutěž.  

Rozpracováno včetně hmotového ověření 

– připraven návrh k projednání. Viz příloha 

P05.

2. Požadavky na akustické řešení 

koncertního sálu

Stanovení akustických parametrů hlavního koncertního sálu 

a požadavků na ostatní prostory (malý sál, zkušebny atd.) 

Nezbytný podklad do architektonické soutěže.

Rozpracováno – obecné požadavky na 

akustiku koncertních sálů, připraven návrh 

k projednání. Viz příloha P04.

3. Studie proveditelnosti

Zpracování studie, která na základě srovnání referenčních 

koncertních sálů, ověří realizovatelnost záměru, udržitelnost 

projektu, konkurenceschopnost, způsob fi nancování 

a správy, analýzu a řízení rizik, dobrou a špatnou praxi ze 

zahraničí. Pro záměry podobného formátu je zpracování 

studie proveditelnosti nezbytné a v zahraničí téměř vždy 

aplikované, viz Barbican Centre, Labská fi lharmonie, 

Janáčkovo kulturní centrum atd.

Připraveno zadání, viz kapitola č. 4, návrh 

zadání studie proveditelnosti, str. 68.

4. Odhad nákladů Stanovení nákladů na stavbu a provoz budovy. Nezahájeno.

5. Koncepce navazujícího území
Představa o budoucí podobě čtvrti. Slouží ke stanovení 

urbanistických a dopravních limitů území.

V přípravě. Probíhá příprava výběrového 

řízení na zpracovatele územní studie 

Holešovice Bubny-Zátory. 

Urbanistická koncepce
Podklad pro umístění koncertního sálu, včetně prostorové 

a objemová regulace.

K dispozici je studie lokality Vltavská od 

týmů D3A, Pelčák a partner architekti, viz 

strana 24 a příloha P01 a P02.

Dopravní koncepce

Podklad pro napojení koncertní síně na okolní infrastrukturu, 

zároveň je dopravní koncepce nezbytným podkladem pro 

další studie - především hlukové studie lokality.

K dispozici studie lokality Vltavská od týmu 

D3A a Pelčák a partner architekti, viz strana 

24 a příloha P01 a P02.

6. Technické podmínky území
Stanovení limitů a doporučení pro výstavbu koncertního 

sálu. 

Rozpracováno. Zadány dílčí podklady, 

připraveno zadání. 

Hluková studie lokality

Posouzení lokality z hlediska hluku přenášeného vzduchem, 

tj. z automobilové dopravy, tramvají, popř. blízkého jezu. 

Ze studie vyplyne, jaký akustický útlum bude muset být 

realizován na fasádě objektu. 

Po stanovení urbanistické koncepce lokality 

a vedení dopravy je možné zadat.

Studie vibrací a strukturálního 

hluku

Posouzení lokality z hlediska hluku a vibrací

přenášených podložím, tj. od metra, vlaku, tramvaje. 

Na základě měření v dané lokalitě a jeho následného 

vyhodnocení musí být pro soutěžící sestaveno doporučené 

řešení založení stavby, popř. odizolování samotného 

koncertního sálu. Vzhledem k tomu, že v České 

republice nelze nalézt specialisty, kteří mají s vyhodnocením 

a navržením opatření tak specifi cké stavby zkušenost, 

doporučujeme uspořádat výběrové řízení a oslovit 

některou ze zahraničních společností, např. fi rmu Gerb, 

která realizovala pružné uložení koncertních sálů v Labské 

fi lharmonii.

Připraveno k zadání (uspořádání výběrového 

řízení), na základě konzultací sestavena 

cenová nabídka za měření vibrací, viz příloha 

P09.

Geologická rešerše Prověření geologických podmínek v území. Připraveno k zadání.

Hydrologická rešerše Prověření hydrologických podmínek v území. Připraveno k zadání.

Geodetické zaměření Zaměření aktuálního výškopisu a polohopisu. Zpracováno, ukončeno.

7. Soutěžní podmínky + soutěžní 

podklady
Podklady nezbytné pro vyhlášení architektonické soutěže. Rozpracováno – mapové podklady.

4/ Doporučení pro další postup

vltavská, koncertní sál
přehled podkladů
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Nutné podklady Zapojení externisté Projednat s Zadavatel Odhad nákladů

— Ondřej Císler

Slavomír Peterka

Koordinační výbor

Vybraní odborníci
IPR Praha/KPS cca 50 tisíc Kč

Obecné požadavky na navrhování 

koncertních sálů, rešerše.
EKOLA group, spol. s r. o.

Koordinační výbor

vybraní odborníci
IPR Praha/KPS Již zadáno, IPR Praha.

Kritéria pro analýzu a vyhodnocení 

referenčních síní.

Roman Bělor, Martin Gross  

(Spolek pro výstavbu 

koncertního sálu)

Koordinační výbor

Vybraní odborníci
IPR Praha/STRG

První odhad cca 4–6 mil. Kč 
Pro srovnání: Studie 

proveditelnosti na kreativní 

centrum v Brně stála 5 mil. Kč

Stavební  program. —
Koordinační výbor

Vybraní odborníci
IPR Praha/KPS cca 30 tisíc Kč

— —

IPR Praha, Praha 7, 

stakeholdeři 

a vlastníci

IPR Praha/KPU Již zadáno, IPR Praha.

—
D3A

Pelčák a partner architekti

viz koncepce 

navazujícího území
IPR Praha/KPS Již zadáno, IPR Praha.

—
D3A

Pelčák a partner architekti

viz koncepce 

navazujícího území
IPR Praha/KPS Již zadáno, IPR Praha.

— —
viz koncepce 

navazujícího území
IPR Praha/KPS —

Urbanistická studie lokality. EKOLA group, spol. s r. o. Vybraní odborníci IPR Praha/KPS cca 150 tisíc Kč

Geodetická rešerše.

Gerb Praha, spol. s r. o.

+ Gerb Německo Vybraní odborníci IPR Praha/KPS cca 2 mil. Kč

— — — IPR Praha/KPS cca 50 tisíc Kč

— — — IPR Praha/KPS cca 50 tisíc Kč

— GeoNet Praha, s r. o. — IPR Praha/KPS Již zadáno, IPR Praha.

Všechny předchozí podklady. — — IPR Praha/KPS
Náklady na soutěž:

7–9 mil. Kč 

Celkem 13,4–17,4 mil. Kč

vltavská, koncertní sál
přehled podkladů
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Koncertní sál a navazující projekty

vltavská, koncertní sál
harmonogram

20182017

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČESRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Uvedený harmonogram je orientační a může být měněn v průběhu projektu. Je nezbytné brát na vědomí, že bez všeobecné shody 

na dopravním a urbanistickém řešení celého okolního území a příslušného závazného rozhodnutí, které bude veškeré další kroky 

podmiňovat a ovlivňovat, nelze vypisovat architektonickou soutěž na samotnou v budovu koncertního sálu. 

Holešovice Bubny
masterplan čtvrť

Vtavská
lokalita

Rada 
HMP

schvá-
lení

Úkol
rada
HMP

Úkol
rada
HMP

Úkol
rada
HMP

28/2
Info 

o dalším 
postupu

Rada HMP
Schválení 

dalších etap

Koncertní sál
budova

Zapracování do 
zadání územní 
studie

1. Projednání stavebního progra

2. Zpracování studie provediteln

3. Stanovení požadavků na akus

budovy

4. Financování a správa objektu

1. Zapojení klíčových stran, odborníků a konzultantů

2. Zadání pro navazující podklady (studie proveditelnosti)

3. Rámcový stavební program

4. Obecné požadavky na akustické parametry budovy

1. Dopracování urbanistické konce

o dopravním řešení

2. Zpracování studie vibrací a hlu

3. Hydrologická a geologická reše

1. Urbanistická analýza lokality

2. Urbanistická studie lokality (2 varianty)

3. Zadání pro navazující studie (hluk + vibrace)

Odborný posudek
 Holešovice Bubny

Příprava 
podkladů Zadání ÚS

Výběr 
zhotovitele

Sběr dostupných dat a informací, 
stanovení dalšího postupu Finalizace p

Analýza lokality, urbanistické studie,
příprava zadání pro další kroky

Finalizace podkla
a průzkumů k řešené 

Zpraco
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harmonogram

2019

LEDEN ÚNOR BŘEZEN KVĚTENDUBEN ČERVEN ČERVENECERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

amu 

nosti

stické parametry 

epce, rozhodnutí 

kové zátěže

rše

podkladů pro soutěž

adů 
lokalitě

Schválení 
ÚS

RHMP

Organizace soutěže 1. kolo soutěže 2.kolo soutěže
Možné 

vyhlášení
soutěže

Schválení 
výsledků 
soutěže

doplnění 
podkladů
lokalita

doplnění 
podkladů 
širší 
vztahy

1. Urbanistický koncept řešení

2. Koncept budovy koncertního 

sálu

1. Dopracování návrhu1. Soutěžní podmínky + 

podklady 

2. Oslovení porotců

3. Ustavující schůze poroty

4. Regulérnost ČKA

ování územní studie Projed-
nání ÚS
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Parametry soutěže

vltavská, koncertní sál
parametry soutěže

Parametry soutěže o návrh
 — architektonická projektová soutěž – cílem je nalézt 

a ocenit nejvhodnější návrh řešení a zadat v navazujícím 

jednacím řízení bez uveřejnění nadlimitní veřejnou zakázku 

na zpracování kompletní projektové dokumentace stavby 

koncertní síně

 — dvoufázová soutěž – v první fázi bude zúžen počet 

soutěžních návrhů na 6–10, které budou ve druhé fázi 

dopracovány podrobně

 — mezinárodní – účastnit se budou moci subjekty členských 

států Evropské unie a Švýcarské konfederace nebo jakékoli 

zahraniční týmy

Náklady na soutěž o návrh
 — organizace a administrace – 2 mil. Kč

 — ceny a odměny v soutěži – doporučujeme 5–7. mil Kč dle 

zkušenosti z obdobných zahraničních soutěží

(dle výpočtu metodiky ČKA vychází cca 16–19. mil Kč, 

je však nutné zohlednit velikost zakázky) 

 — Náklady na soutěž jsou orientační a je nutné je zpřesnit 

v dalších fázích přípravy soutěže.

Harmonogram soutěže
 — Harmonogram je orientační a vychází ze zkušeností 

z dvoufázových soutěží o návrh a jejich zákonných lhůt, se 

započtením náročnosti stavby a vyšších fi nančních nároků 

na její realizaci.

 — Harmonogram je nutné zpřesnit v dalších fázích přípravy 

soutěže.

02 04 06 08 10 12

I II III IV V VI VII VIII IX X

14 16 18 20 2622 28 4030 32 34 36246 0 42 10 0 1 8 2

V

6 22 02

V

1. FÁZE

zpracování návrhů

1. FÁZE

snížení počtu návrhů

2. FÁZE

zpracování návrhů

příprava

soutěže

ODEVZDÁNÍ 
NÁVRHŮ 
V 1. FÁZI

USTAVUJÍCÍ
SCHŮZE 
 POROTY

VYSVĚTLENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 
PODMÍNEK

PŘEZKOUŠENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

HODNOCENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

ODESLÁNÍ 
VÝZVY 

DO 2. FÁZE

VYHLÁŠENÍ 
SOUTĚŽE
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Orientační náklady na realizaci stavby vycházející z technicko-hospodářských ukazatelů tzv. jednotné klasifi kace stavebních objektů 

a stavebních prací pro rok 2018 a výpočtu předpokládaného obestavěného prostoru stavby vycházejícího ze dvou variant stavebního 

programu viz P05 - Analýza stavebního programu, Ondřej Císler, Slavomír Peterka.

hmota stavebního programu var. A

plocha spodní stavby ~ 123,8x75 = 9285m2

plocha vrchní stavby ~ 76,8x75,0 = 5760m2

výška objektu ~ 27,5m při kční výšce podlaží ~ 4,5m

obestavěný prostor vrchní stavby / spodní stavby / celkem = 151 010 / 65 140 / 216 150 m3

hmota stavebního programu var. B

zastavěná plocha ~ 126,34x52,42 = 6622m2

výška objektu ~ 28,30m při kční výšce podlaží ~ 4,5m

obestavěný prostor vrchní stavby / spodní stavby / celkem = 181 080 / 79 390 / 260 470 m3

obestavěný prostor (m3)

 / počet m.j. 

kč/m2

kč/m.j.
cena realizace (Kč) 

cealková ecna 

realizace včetně 

rezervy 25% (Kč)

cena projektu (Kč) 

cena projektu včetně 

generálního 

projektanta (Kč) 

cena za přípravu 

zakázky (Kč)

cena studie 

(Kč) 
cena DUR  (Kč)

cena DSP 

(Kč)
cena DPS (Kč)

cena DZS 

(Kč)

cena ATD 

(Kč)

cena SKP

(Kč)

cena za funkci 

generálního 

projektanta (Kč)

ceny a odměny v 

soutěži (Lč)

260 470 12 000 3 125 640 000 33 907 050 000 293 028 750 3322 331 625 3 223 316 41 903 111 48 349 744 70 912 958 90 252 855 22 563 214 35 456 479 6 446 633 29 302 875 119 535 250

obestavěný prostor (m3)

 / počet m.j. 

kč/m2

kč/m.j.
cena realizace (Kč) 

cealková ecna 

realizace včetně 

rezerv  25% (Kč)

cena projektu (Kč) 

cena projektu včetně 

generálního 

ro ektanta (Kč) 

cena za přípravu 

zakázky (Kč)

cena studie 

(Kč) 
cena DUR  (Kč)

cena DSP 

(Kč)
cena DPS (Kč)

cena DZS 

(Kč)

cena ATD 

(Kč)

cena SKP

(Kč)

cena za funkci 

generálního 

ro ektanta (Kč)

ceny a odměny v 

soutěži (Lč)

3 242 250 000 267 485 625 16 211 250

obestavěný prostor (m3)

 / počet m.j. 

kč/m2

kč/m.j.
cena realizace (Kč) 

cealková ecna 

realizace včetně 

rezervy 25% (Kč)

cena projektu (Kč) 

cena projektu včetně 

generálního 

projektanta (Kč) 

cena za přípravu 

zakázky (Kč)

cena studie 

(Kč) 
cena DUR  (Kč)

cena DSP 

(Kč)
cena DPS (Kč)

cena DZS 

(Kč)

cena ATD 

(Kč)

cena SKP

(Kč)

cena za funkci 

generálního 

projektanta (Kč)

ceny a odměny v 

soutěži (Lč)

3 907 050 000 322 331 625 19 535 250

obestavěný prostor (m3)

 / počet m.j. 

kč/m2

kč/m.j.
cena realizace (Kč) 

cealková ecna 

realizace včetně 

rezervy 25% (Kč)

cena projektu (Kč) 

cena projektu včetně 

generálního 

projektanta (Kč) 

cena za přípravu 

zakázky (Kč)

cena studie 

(Kč) 
cena DUR  (Kč)

cena DSP 

(Kč)
cena DPS (Kč)

cena DZS 

(Kč)

cena ATD 

(Kč)

cena SKP

(Kč)

cena za funkci 

generálního 

projektanta (Kč)

ceny a odměny v 

soutěži (Lč)

216 150 12 000 2 593 800 000 33 242 250 000 243 168 750 2267 485 625 2 674 856 34 773 131 40 122 844 58 846 838 74 895 975 18 723 994 29 423 419 5 349 713 24 316 875 116 211 250

XII I II III IV V VIXI

0 00 10 16 2214 2042 0244 0446 0648 08 12 18 24

X

2. FÁZE

výběr nejvhodnějšího návrhu
  PROJEKT ->lhůta pro námitky JEDNACÍ ŘÍZENÍ 

BEZ UVEŘEJNĚNÍ

PŘEZKOUŠENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

PŘEZKOUŠENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

POSOUZENÍ
PROVEDITELNOSTI 

NÁVRHŮ

AKUSTICKÉ MODELY 
NÁVRHŮ

JEDNÁNÍ O 
PARAMETRECH 

SMLOUVY

HODNOCENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

SCHVÁLENÍ
VÝSLEDKŮ 

ZADAVATELEM

HODNOCENÍ 
SOUTĚŽNÍCH 

NÁVRHŮ

ODEVZDÁNÍ 
NÁVRHŮ 

VE 2. FÁZI

VYHLÁŠENÍ 
VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE

UKONČENÍ 
SOUTĚŽE

UZAVŘENÍ 
SMLOUVY NA 
ZPRACOVÁNÍ 
PROJEKTOVÉ 

DOKUEMNTACE
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Návrh zadání studie proveditelnosti 

vltavská, koncertní sál
studie proveditelnosti

V této kapitole je uveden návrh postupu zpracování studie 

proveditelnosti a všech částí, které doporučujeme investorovi 

prověřit. Souhrnný název „studie proveditelnosti“ (dále jen „FS“) 

je použit jako pracovní termín. Dle potřeb projektu a prověření 

obsahu jeho další etapy je možné jednotlivé níže navržené části 

studie rozdělit na samostatné celky nebo pozměnit jejich obsah. 

Návrh obsahu FS, seznam subdodavatelů a navržený postup 

projednávání zapojených subjektů by měl být předmětem 

hodnocení v zadávacím řízení na výběr dodavatele FS.

1. Popis FS
 — Nejvyšší stupeň analýzy investičního nebo podnikatelského 

záměru.

 — Může být označována jako technicko-ekonomická 

studie, dokument, který souhrnně a ze všech realizačně 

významných hledisek popisuje investiční záměr, určí jeho 

rizika a vyhodnotí benefi ty.

 — Je zpracovávána v přípravné, tedy předinvestiční fázi 

projektu.

 — Zpracování FS je důležité zejména u záměrů značného 

fi nančního rozsahu, které mohou na jednu stranu 

nastartovat vysoké tempo růstu, ale při nezdaru mohou 

ohrozit stabilitu investora.

 — Z důvodu složitosti předmětu řešení doporučujeme FS 

rozšířit o předfázi, nebo-li analýzu stavebního programu 

budovy a dále o analýzu nákladů a přínosů (CBA).

Navrhované části studie proveditelnosti:

 — I. Návrh projektového záměru – sestavení scénářů 

stavebního programu 

 — II. Studie proveditelnosti (FS)

Textová analýza projektu (sloučení projektu)

Analýza efektivnosti investice

Předpověď stability projektu v čase v závislosti na změnách 

parametrů – citlivostní analýza

Předpověď stability investora v určitém časovém rámci

 — III. Analýza nákladů a přínosů (CBA)

 — Každá část studie či dílčí ucelené části budou postupně 

konzultovány a hodnoceny s odborníky, popř. pracovní 

skupinou a zadavatelem.

2. Předpoklady (vycházejí z předchozích kapitol 
dokumentu)

 — Potřeba vystavět novou pražskou koncertní síň je 

prokazatelná, potřebné podklady vypracoval Spolek pro 

výstavbu nového koncertního sálu v Praze 

a byly projednány koordinačním výborem pro vznik nového 

koncertního sálu v Praze.

 — O realizaci záměru rozhodlo usnesení Rady hl. m. Prahy.

 — Je třeba prověřit rozsah záměru, tj. stavební program 

a kapacity doplňkových provozů.

3. Cíle FS
 — Prostřednictvím důkladného plánu investičního projektu 

působit v roli materiálu vedoucího k investičnímu 

rozhodnutí vlastníka projektu.

 — Souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek 

popsat investiční záměr.

 — Zhodnotit všechny realizační alternativy projektu 

a posoudit realizovatelnost daného investičního záměru 

v rozsahu odsouhlaseného stavebního programu.

 — Poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční 

rozhodnutí.

 — Má sloužit jako “základní nástroj pozdějšího projektového 

managementu ve fázi investiční, resp. fázi provozní 

(obvykle v aktualizované podobě)“ (Sieber 2004a, str. 6).

4. Stručný popis zadání FS
Studie by měla prověřit možnosti a efektivitu investičního 

záměru stavby koncertního sálu v oblasti Vltavská, jeho fi nanční 

udržitelnost, konkurenceschopnost a identifi kovat případná rizika 

projektu a možnosti vyvarovat se těmto rizikům či zmírnut jejich 

dopady. Součástí studie by mělo být také vyhodnocení rešerše 

zahraničních sálů a analýza modelových situací realizace budovy. 

Závěrem studie by měly být zhodnoceny celkové náklady a přínosy 

stavby koncertní síně. Klíčovým aspektem je zhodnocení poměru 

atraktivity a přínosu projektu pro společnost vůči nákladům na 

jeho realizaci a následný provoz.

5. Povinné části a obsah FS
Studie se bude skládat ze tří částí:

 — I. Návrh projektového záměru – návrh scénářů stavebního 

programu budovy

 — II. Studie proveditelnosti (FS)

 — III. Analýza nákladů a přínosů (CBA)

I. Návrh projektového záměru

 — Návrh projektového záměru proběhne ve třech na sebe 

navazujících fázích. 

 — 1. fáze: Vyhodnocení a doplnění rešerše zahraničních 

koncertních sálů 

• Rešerše zahraničních koncertních sálů bude provedena 

podle předem stanovených kritérií (viz tabulka str. 72). 

• Cílem je sledovat u srovnatelných nebo inspirativních 

sálů a staveb jejich pozitiva a negativa a zhodnotit 

aspekty, které se dají využít při projektování pražské 
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koncertní síně, nebo čeho je třeba se naopak vyvarovat.

• Výsledkem rešerše bude srovnání referenčních 

projektů v podobě přehledné tabulky. 

 — 2. fáze: Vytvoření modelových scénářů 

• Na základě první fáze budou po konzultaci s majitelem 

projektu sestaveny 3-4 scénáře stavebního programu 

koncertní síně.

• Scénáře budou defi novat zejména kapacitu 

doplňkového provozu budovy. Při sestavení scénářů 

je nutné koordinovat obsah navrženého provozu 

s projektem Holešovice–Bubny, Art District Prahy 7 

a transformací areálu Pražské tržnice.

• Scénáře budou navrženy jako varianty funkčního 

využití budovy, tj. jaký konkrétní program bude budova 

obsahovat (např. velký a malý koncertní sál, další 

koncertní sály, hudební knihovnu, galerii, školu apod.).

 — 3. fáze: Analýza vytvořených scénářů 

• Vytvořené scénáře budou rámcově analyzovány/

vyhodnoceny z hlediska jejich efektivnosti 

a udržitelnosti v českém/pražském kulturním prostředí 

a z hlediska předem určené lokalizace projektu na 

základě předem stanovených kritérií. 

• Výsledkem této fáze bude navržení a zdůvodnění 

maximálně dvou nejefektivnějších scénářů funkčního 

využití budovy, které budou dále posuzovány v rámci 

FS.

II. Studie proveditelnosti

 — Studie bude zpracována pro vybraný scénář, který vzešel ze 

závěrů první části studie. Druhá část studie má odpovědět 

na základní otázky o efektivnosti, udržitelnosti, fi nancování 

a konkurenceschopnosti projektu. Studie má posoudit 

realizovatelnost projektu z hlediska ekonomického, 

technického, provozního a sociálně-kulturního.

 — Základní otázky, které by měla studie proveditelnosti 

zodpovědět:

• Jaké je/bude postavení nové koncertní síně v systému 

kultury v Praze a jejího fi nancování?

• Jaké budou investiční a provozní náklady budovy 

a jejího zajištění s ohledem na její dlouhodobou 

udržitelnost? Jaká by měla být vlastnická a provozní 

struktura projektu? 

• Jaká jsou hlavní rizika projektu a jak je možné tato 

rizika zmírnit?

Návrh osnovy studie proveditelnosti (dle Sieber 
2004a) doplněné o konkrétní otázky a požadavky 
zadavatele

 — 1. Úvodní informace

 — 2. Stručné vyhodnocení projektu

 — 3. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

• Smysl a zaměření projektu

• Rozsah projektu – jaký řeší problém, jaké služby budou 

poskytovány

• Kdo je investorem, provozovatelem, majitelem

• Ostatní významná specifi ka projektu

• Popis jednotlivých fází projektu, zejména investiční 

a provozní, napojení na další části projektu např. 

efektivitu a udržitelnost, fi nanční plán, analýzu rizik

• Analýza různých variant řízení, vlastnictví 

a provozování budovy – Public private partnership x 

Praha a stát x pouze Praha (zde může být jen shrnutí, 

samotná analýza může být např. v kap. 10 nebo 11)

 — 4. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 

a marketingový mix

• Otázky poptávky, nabídky, konkurenceschopnosti 

a spolupráce zejména v oblasti kultury a postavení 

nové koncertní síně v tomto systému (řešeny by měly 

být různé geografi cké úrovně od lokální – Praha 7 přes 

městskou – město Praha, národní – Česko, nadnárodní 

– středoevropská po mezinárodní), a to s ohledem na 

různé druhy zákazníků (návštěvníků, uživatelů).

• Otázka konkurenceschopnosti by měla být řešena 

s ohledem vybavení koncertního sálu – co vše bude 

a měl by obsahovat (např. velký x malý sál – jiné 

úrovně srovnání) nebo např. nová hudební knihovna 

v Praze. 

• Jak stavba nové koncertní síně ovlivní již stávající 

koncertní sály a jiné kulturní subjekty v Praze 

(pozitivní i negativní dopady).

• Jak bude stavba navazovat na Art District v Praze 7 

a další projekty plánované v blízkosti budovy.

• Příklady dobré praxe a jejich možné aplikace na Prahu, 

příklady problémů a možnosti, jak se jich vyvarovat 

(možná lepší v rámci analýzy rizik kap. 12.– propojení).

 — 5. Management projektu a řízení lidských zdrojů

 — 6. Technické a technologické řešení projektu

• Vliv vibrací a strukturálního hluku na konstrukční 

opatření stavby

• Vliv zatížení hlukem na konstrukční opatření stavby

• Vliv geologických poměrů na konstrukční opatření 

stavby

• Vliv hydrologických poměrů na konstrukční opatření 

stavby
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• Vliv zvolené konfi gurace stavby (koncertního sálu) na 

konstrukční opatření stavby

• Prověření limitů zásahů do konstrukce metra, návrh 

opatření

 — 7. Dopad projektu na životní prostředí

 — 8. Zajištění investičního majetku

 — 9. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

 — 10. Finanční plán a analýza projektu

Tento plán by měl mimo jiné zahrnovat a prověřit náklady na:

• Studii vibrací a strukturálního hluku,

• hlukovou studii lokality,

• geologickou a hydrologickou rešerši,

• geodetické zaměření,

• dopravní výpočet v lokalitě,

• soutěž o návrh,

• projektovou dokumentaci (všechny výkonové fáze),

• zásahy do konstrukce metra.

 — 11. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

 — 12. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

 — 13. Harmonogram projektu

 — 14. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

 —

 — * Části osnovy FS, které nejsou podrobněji rozpracované, 

neznamenají jejich nižší význam, ale pouze fakt, že tyto 

části by měly být zpracované standardním způsobem 

a zadavatel zde nemá žádné zvláštní (specifi cké) požadavky 

na jejich obsah.

III. Analýza nákladů a přínosů (CBA)

 — Poslední fáze studie by měla zhodnotit náklady 

a přínosy projektu. Analýza by měla vycházet ze závěrů 

předcházejících částí a sloužit jako konečné zhodnocení 

efektivnosti projektu. 

 — „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu 

bere?“ (Sieber 2004b, str. 6)

 — „Zatímco studie proveditelnosti je zaměřena a orientována 

spíše na komplexní popis všech realizačních stránek 

investice včetně jejich zohlednění ve fi nančních tocích, 

CBA je zaměřena na výsledné efekty projektu na veškeré 

subjekty a hodnocení jeho smysluplnosti“ (Sieber 2004a, 

str. 8).

 — Může být zpracováno samostatně (navazovat na studii 

proveditelnosti) nebo jako její součást (významná 

provázanost studií).

 — Analýza přínosů a nákladů je významná zejména pro 

schopnost postihnout hlubších vazby mezi jednotlivými 

subjekty a dopady na ně ve formě fi nančních toků, a je 

proto možné prostřednictvím jejího zpracování zodpovědět 

otázku, zda je nová koncertní síň pro společnost přínosem.

Stanovení ceny studie proveditelnosti 
Vzhledem k rozsahu a komplexnosti FS, velikosti a specifi čnosti 

daného projektu nebylo nalezení srovnatelného projektu v českém 

prostředí možné. K této skutečnosti dále přispívá fakt, že v českém 

prostředí se studie proveditelnosti na tyto druhy staveb nedělají. 

Z toho důvodu je stanovení ceny založené na srovnatelných 

příkladech v podstatě nemožné.  

Studie proveditelnosti jsou ve velké míře zadávány v rámci 

žádostí o dotace ze strukturálních fondů (povinná části např. 

žádostí v rámci SROP, IROP). Tyto studie se pohybují v rozmezí 

od 50 tis. do 250 tis. Kč podle rozsahu studie a velikosti projektu. 

Nákladnější jsou studie s dopravním zaměřením, které se pohybují 

od 500 tis. do cca 1 500 tis. Kč. 

Jako částečně srovnatelný projekt, ke kterému byla zpracována 

studie proveditelnosti, může být uvedeno „Kreativní Brno“ 

– výstavba Kreativního centra v Brně. Studii proveditelnosti 

zpracovalo Jihočeské inovační centrum. Cena této studie byla 

5 mil. Kč, probíhala po dobu 2 let a obsahovala mimo klasické 

studie proveditelnosti i stavebně-technický průzkum. O samotném 

centru a hlavní závěry studie si lze přečíst na webových stránkách,  

viz odkaz č. 1. Referenční studie proveditelnosti, která byla 

zpracována i včetně návrhu projektového záměru „The Barbican: 

New Centre for Music“ v Londýně. Náklady na tuto rozsáhlou 

a komplexní studii byly stanoveny na 1 mil. GBP, což představuje 

cca 30 mil. Kč. Zadání studie – viz odkaz č. 2. Samotná studie 

proveditelnosti – viz odkaz č. 3. Dalším, již vzdálenějším 

příkladem může být také např. stavba multifunkční sportovní haly 

v Kobylisích. Studie proveditelnosti byla vypracována v celkové 

hodnotě 1 840 000 Kč. Smlouva o dílo na studii proveditelnosti 

– viz odkaz č. 4. 

Stanovení ceny studie je tedy vzhledem k jejímu jedinečnému 

rozsahu, jedinečnosti dané stavby a absenci studií proveditelnosti 

u projektů podobného rozměru a typu velmi náročné, a proto by 

měl by odhad měl být pořízen externí fi rmou. Celkově je však 

možné předpokládat, že se cena studie bude pohybovat v rozmezí 2 

až 7 mil. Kč. 
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okruh téma jméno spolupráce poznámka

Ministerstvo kultury Ilja Šmíd ministr kultury R

RHMP celá Rada HMP
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/slozeni_rad
y/index.html

Gestor projektu Marek Kope , KPS ru í za projekt koncertní sí na IPR Praha

Projektový manažer Monika Habrová, KPS
Petra Hrubešová, Michaela
Kloudová, KPS

u t chto osob se setkávají všechny informace, organizujíc sch zky, koordinuje týmy
atd.

Gremium celá gremiální rada http://www.iprpraha.cz/clanek/1402/gremialni rada

Petr Hlavá ek

Michal Bartošek

Pavla Melková

Marek Zd radi ka, INFR

Jan Špilar, KMP

Václav V rtelá , SSP

Technická infrastruktura Michal Novák, KTI

Metropolitní plán Jaromír Hainc, KMP

Garant území Tomáš Brázda, KPU Dominik Aleš, KPU

Dominik Aleš, KPU ru í za projekt na IPR Praha

Milan Brlík, PAR
projektový manažer rozvoje území Holešovice Bubny setkávají všechny informace,
organizuje sch zky, koordinuje týmy atd.

Feasibility study Tomáš Lapá ek, SSP Marianovská Veronika, KAP
strategický dokument, proveditelnost a udržitelnost budovy z hlediska provozu,
využití, konkurence ekonomická udržitelnost

UAP a data Eliška Bradová, SPI Jana Irová, UAP

KREP Olga Škochová

Adriana Krná ová primátorka hl.m. Prahy

Jan Wolf radní pro oblast kultury, památkové pé e, výstavnictví a cestovního ruchu

Petra Kolínská nám stkyn primátorky, radní pro oblast územního rozvoje a územního plánu

Lukáš Kaucký
místop edseda výboru pro kulturu, památkovou pé i, výstavnictví,
cestovní ruch a zahrani ní vztahy ZHMP

Libor Pešek dirigent

Miroslav Masák architekt

Zden k Lukeš architekt

Ond ej Bohá editel Institutu plánování a rozvoje HMP

Michal Panocha tajemník Koordina ního výboru

Josef Pleskot architekt

Jakub Hr ša dirigent

Radim B lor editel Pražského jara

Martin Gross generální manažer firmy GH Production

Jana Vohralíková nezávislá ekonomická poradkyn

výbor pro kulturu ZHMP Eliška Kaplický Fuchsová zárove lenka Koordina ního výboru

M Praha 7 Lenka Burgerová Jan ižínský radní Praha 7

Odbor kultury František Cipro Zuzana Navrátilová zárove len Koordina ního výboru

Ond ej Císler dlouhodobá práce na tématu koncertní sín

Pavel Joba M1 architekti auto i návrhu Filharmonie Brno

Petr Novák, Ekola Ond ej Simon konzultace akustických parametr budovy

Aleš Matoušek, Ekola konzultace akustických požadavk a výstup výpo t typ hluku (vibrace, vzduch)

Axel Herrmann, Gerb DE výpo ty vibrací a návrh jejich opat ení

Božena Kordíková, Gerb Praha výpo ty vibrací a návrh jejich opat ení

David Mare ek generální editel eské filharmonie, zárove len Koordina ního výboru

Daniel Sobotka
editel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, zárove len Koordina ního
výboru

Václav Lux um lecký editel souboru Collegium 1704

Marek Vrabec zakladatel festivalu struny pozimu, http://strunypodzimu.cz/cs/tym/

Vlastimil Ježek editel Obecního domu, m l pro stát ídit vznik Národní knihovny od Kaplického

eské hudební st edisko https://www.musica.cz/cz/o nas.html

Ivo Medek rektor JAMU

Petr Kotík Ostravské dny hudby, http://www.newmusicostrava.cz/cz/kontakty/

další ve ejné instituce Tomáš ehák v p ípad dopln ní knihovnou

SŽDC

Martin Budina

Milan Maršálek

NPU Ond ej Šefc

OPP

Ropid Petr Tom ík editel

DPP Martin Gillar p edseda p edstavenstva

TSK

Bubenská 1, a.s. bývalé elektrické podniky

DPP a.s. pozemky pro umíst ní sín

HMP pozemky pro umíst ní sín

M Praha 7 pozemky pro umíst ní sín

Ministerstvo financí parcela . 1255
SŽDC + vlastníci s nárokem na
p edkupní právo

navazující ást území Holešovice Bubny

CPI ORCO (elektrické podniky)

a další z území Hol. Bubny

Elbfilh i B li J h M d di l

Další ve ejné subjekty

Vlastníci v blízkém
okolí

Architekti

Koordina ní výbor

Koordina ní výbor + Spolek pro
výstavbu nového koncertního
sálu v Praze

Externí konzultanti

sv t hudby, um ní

Územní studie Holešovice Bubny

Akustika, Strukturální hluk a
vibrace

HMP další
subjekty

IPR Praha

Doprava

Kolegium

p p p j p p j j

Klí ové subjekty
vydávají rozhodnutí

Rada HMP

Návrh zapojených subjektů 28.2.2018
* tabulka bude doplňována na základě potřeb projektu; pro přehlednost jsou jména vedena bez titulů
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Kritéria srovnání sálů v zahraničí 
příloha k návrhu zadání studie proveditelnosti

vltavská, koncertní sál
studie proveditelnosti

Urbanismus Vlastník v % v
význam a poloha místa v centru na d ležitém míst stát

v centru na dostupném míst m st
u d ležité tepny kompaktní m sto souk
u d ležité tepny na okraji Financování stavby v % v

dostupnost kapacitn rychle dostupné MHD stát
kapacitn rychle dostupné IAD m st
kapacitn dostupné MHD souk
kapacitn dostupné IAD Typ financování Dota

náro nost stavby velmi náro né Gran
náro né jiné (
standardní Provoz budovy
jednoduché typ provozovatele p ísp

podmín nost výstavby p ísp
Architektura souk

ikoni nost /atraktivita vysoká celosv tová zcela
*vzhled budovy st ední st edoevropská financování provozu v % v

normální republika stát
nízká místní, Praha m st

soudobost soudobé souk
* ve vztahu k dané dob nesoudobé Finan ní udržitelnost

nad asové zisko
obestav ný prostor m3 hlavní provoz na nu

m3 zázemí nezis
akustická opat ení typ fasády výraz

další opat ení Kulturní politika m sta/státu kolik
opat ení vibrací typ založení Stát

další opat ení Regio
parkování po et míst M st

Technicko provozní
Koncertní sál/y po et

dále pro každý sál zvláš po et míst
ú el multifunk ní/ monofunk ní

v p ípad multifunk nosti typy využití
velikost jevišt
p ítomnost balkon po et pater hledišt
elektroakustika
audio vizuální technologie
typ hudby primární zam ení sálu

v p ípad multifunk nosti technické ešení prom ny sálu
další specifika

Multifunk nost budovy po et, typ a velikost dalších provoz
souvislost s hudbou/hudebním pr myslem
podlažnost umíst ní

Kritéria hodnocení st
Architektonické stavební, provozní, technické Ekonomické náklady, finance, udržit
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vyjád ení Vytíženost / návšt vnost
exteriér

to interiér velký sál
kromník malý sál
vyjád ení jiné provozy

typ návšt vníka v % vyjád ení
to domácí
kromník zahrani ní
ace Program využití v % vyjád ení
nt pravidelné národní filharmonie
(jaké) m stská filharmonie

studentské/univerzitní orch.
p vková organizace (státní) jiné orchestry
p vková organizace (m sta) hostující domácí orchestry
kromá firma najatá m stem zahrani ní orchestry
a soukromé Provoz / Program celodenní
vyjád ení ve erní

víkendový
to Cílové skupiny v % vyjád ení
kromník Dosp lí

D ti
ové D chodci
ule Hudební p edstavení v % vyjád ení
skové vážná
zn neziskové moderní
k % rozpo tu dává stát/m sto na kulturu kombinace

jiné
on Návaznost na kulturu m sta a okolí
to/obec sou ást kulturní tvrti

sou ást širšího kulturního celku
bez návaznosti na jiné kulturní za ízení

taveb obdobného typu
telnost, konkurence Sociáln kulturní návšt vník, uživatel

vltavská, koncertní sál
studie proveditelnosti
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