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Na začátku října byly veřejnosti 
představeny návrhy architektonické 
soutěže na výstavbu Horácké multi-
funkční arény. Do užší soutěže se do-
stalo šest návrhů, porotou byly oce-
něny tři nejlépe hodnocené. Vítězem 
se stalo zpracování architektonické 
kanceláře Chybík+Krištof.

1. cena
Autoři návrhu: Prof. Ing. Josef Chy-

bík CSc., CHYBIK+KRISTOF AS-
SOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Autorský popis návrhu
Vybudovat na takto cenné parcele 

na hranici historického centra nový 
stadion je úloha o několika rovinách. 
Naší primární vizí je tvorba místa, 
které se stane cílem, a to nejen bě-
hem hokejového utkání, nebo kul-
turní akce uvnitř arény. 

Návrh pracuje s několika objekty, 
které tvoří mikrourbanismus lokali-
ty a reflektuje existující i nové vazby 
v území. Samozřejmostí je funkční 
a efektivní koncept arény pro 5600 
diváků. Aréna má také ambici stát se 
ikonou tolik potřebnou pro budová-
ní vztahu k městu.

Hodnocení poroty
Porota oceňuje práci návrhu s mís-

tem. Zejména rozvržení jednotlivých 
objektů reagující na kontext místa s 
důrazem na prostupnost, otevřenost 
a živost parteru a s odpovídajícím 
zapojením parku do tohoto řešení. 

Návrh vytváří různorodá veřejná 
prostranství, která svou podobou po-
silují městský charakter areálu jako 
místa pro život a napomáhají spolu-
vytvářet bezpečné prostředí. 

Porota pozitivně vnímá proměnu 
ulice Tolstého na městskou třídu a 
zvláště zklidnění dopravy před Vy-
sokou školou polytechnickou s na-
pojením na nově vytvářený parter v 
okolí haly, navržené řešení posiluje 
její význam ve městě jako veřejné 
budovy.

Obdobně pozitivně vnímá porota 
i kvalitu dispozičního řešení a návrh 
vnitřního prostorového uspořádání 
haly. 

Hlavní ochoz na úrovni 2.NP roz-
dělující tribunu na horní a dolní část 
usnadňuje orientaci uvnitř haly, opti-
malizuje toky lidí a zároveň zapojuje 
dění v hale do života města a pomá-
há oživovat jeho parter. 

Dle názoru poroty svým charakte-
rem otevírá prostor široké veřejnosti.  

Oproti podařenému urbanistické-
mu konceptu, kvalitnímu dispoziční-
mu a prostorovému řešení interiéru 
považujeme za slabinu návrhu podo-
bu fasád. 

Umístění ramp z podzemního par-
koviště do ulice Jiráskovy se jeví 
jako nevhodné vzhledem k vysokým 
dopravním zátěžím a s ohledem na 
omezení levého odbočení při výjez-
du z podzemí.

V případě návazných projektových 
prací porota doporučuje dopracovat 
řešení fasád, přemístit vjezd a výjezd 
do/z podzemního parkoviště. 

Dále porota doporučuje přehodno-
tit výšku obestavění „malého zimáč-
ku“ a také zvážit možnost doplnění 
ubytovacího zařízení. 

Představení návrhů  
architektonické soutěže HMA

2. cena
Autoři návrhu: doc. Mgr. Akad. 

Arch. Roman Brychta, Ing. arch. 
Adam Halíř

Autorský popis návrhu
Do městského prostředí navrhuje-

me halu jako solitér. Městský parter 
přirozeně proniká ze Smetanových 
sadů do ochozů haly a dále přímo 
na tribuny arény. Dění v aréně se 

tak stává součástí života ve městě a 
nabízí s městem možnou interakci. 
Architektura haly je inspirována ho-
kejovým pukem letícím nad ledovou 
plochou (přihrávka tzv. „žabka“). 
Hala má jednolitý jemný obal s pro-
lisovaným nápisem DUKLA. Skrz 
prosklený parter dochází k maximál-
ní vizuální komunikaci z exteriéru 
do interiéru a naopak.

Hodnocení poroty 
Porota kladně hodnotí optimaliza-

ci velikosti multifunkční haly a důraz 
na velkorysost městského prostoru. 
Koncepce prostupnosti území zajiš-
ťuje propojení parku až k ul. Tolstého. 
Návrh pracuje se dvěma úrovněmi, 
situování každodenního vstupu oži-
vuje ul. Tolstého a rozptylová plocha 
ve druhé úrovni má velkorysost nava-
zující na park. Jasná a přesvědčivá je 
hmota „puku“ – haly.

Nedostatkem návrhu je „mrtvé“ 
nároží s tělocvičnou a otázkou je vy-
užití velkých rozptylových ploch ve 
všední den. Vstup z ul. Tolstého je 
nevýrazný. Výjezd z garáží situovaný 
do rušné ul. Jiráskova je problema-
tický, stejně jako dlouhá výjezdová 
rampa z podzemních garáží.

V případě návazných projektových 
prací porota doporučuje tělocvičnu 
situovat na jiné místo, možná je zá-
měna s restaurací, nároží je vhodné 
oživit aktivním parterem s případ-
ným propojením na horní plato. Po-
rota dále doporučuje oživení parteru 
směrem do parku buď v objektu aré-
ny, nebo „malého zimáčku“.

3. cena 
Autoři návrhu: Ing. arch. Jakub Na-

šinec, Ing. arch. Aleš Kubalík, Ing. 
arch. Josef Kocián, Ing. arch. Veroni-
ka Sávová

Autorský popis návrhu
Aréna je zásah v městské struktuře, 

ale stadion do centra patří. Chceme 
naplnit multifunkční program, navrh-
nout městský dům, velikost přiznat, 
nemaskovat. Omezený rozpočet nutí 
hledat jednoduchá řešení, nekompli-
kovat koncept, využít stávající objek-
ty. Jeden objem, bílá barva, oblé rohy. 
Odkaz k hokejovému hřišti – manti-
nely, led. Průsvitná fasáda ukáže akci 
uvnitř. Kompaktní tvar hlediště, kon-
takt fanoušků, kontrast mezi otevře-
ným prostorem arény a utilitárními 
obslužnými plochami. 

Hodnocení poroty
Díky práci s velkou částí pozemku 

nabízí návrh dostatečné kapacity pro 
kvalitní vnitřní prostorová a provoz-
ní řešení. Navržené řešení preferuje 
komfort uživatelů arény a poskytuje 
kvalitní zázemí pro sportovce a divá-
ky. Pozitivem návrhu je živý parter 
formou obchodní ulice orientovaný 
k Vysoké škole polytechnické. Poro-
ta kladně hodnotí také zklidnění do-
pravy v ul. Tyršova v důsledku zruše-
ní vjezdové a výjezdové rampy.

Řešení nepracuje s parkem a nevyu-
žívá potenciál propojení obou funkč-
ních celků. Porota negativně hodnotí 
rovněž výraznou horizontalitu fasády, 
která ve stávající vertikálně koncipo-
vané zástavbě působí rušivým do-
jmem. Problematická by byla etapi-
zace realizace. Ve veřejném prostoru 
je navržena řada zpevněných zbytko-
vých ploch bez přesvědčivého využití. 

V případě návazných projektových 
prací porota spatřuje velký potenci-
ál ve výtvarném řešení fasády. Porota 
dále doporučuje úpravy dílčích závad 
dispozic a dopravního řešení. -tz-
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