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Pokračování na str. 5
návrhu jednomu ateliéru, který na reali-
zaci sportovní haly vypracuje investiční 
záměr. Získáme tak jednoho partnera, 
se kterým vzájemně upřesníme spor-
tovní požadavky a vzhled. Tento inves-
tiční záměr bude garantovat finančně 
přijatelný, architektonicky a dispozičně 
kvalitní návrh. Současně bude sloužit 
jako podklad pro výběrové řízení na 
zpracování kompletní projektové doku-
mentace. Vedoucí odboru rozvoje měs-
ta a investic navrhl radě města zadat 
zpracování investičního záměru atelié-
ru Fránek Architects s. r.o., který zajis-
tí, že autorem návrhu nové sportovní 
haly v Boskovicích bude světově zná- 
mý mexický architekt Alberto Kalach.  
Ateliér Fránek Architects dlouhodo- 
bě úzce spolupracuje s městem Bosko-

JAK DÁLE SE SPORTOVNÍ HALOU V BOSKOVICÍCH?
vice a současně je autorem celkového 
řešení areálu Červená zahrada. Zde- 
něk Fránek je detailně obeznámen  
nejen s předmětnou lokalitou, ale také  
s architekturou a historií města. Světo-
vě uznávaní architekti Alberto Kalach  
a Zdeněk Fránek jsou pro nás zárukou 
výjimečného architektonického řešení 
sportovní haly v Boskovicích. Bez této 
spolupráce by se městu Boskovice ni-
kdy nepodařilo architektonický návrh 
takto světově uznávaného architekta 
získat.
	 Při	tvorbě	zadání	má	Zdeňku	Fránkovi	
pomáhat	pracovní	skupina.
 Rada města mě současně pověřila, 
abych na jednání rady 2. března před-
ložil návrh na jmenování pracovní 
skupiny pro spolupráci při přípravě 
investičního záměru realizace spor-

tovní haly. Já jsem ve středu 10. února 
odeslal dopis s žádostí o nominaci do 
pracovní skupiny zástupcům jednotli-
vých uskupení Zastupitelstva města 
Boskovice a Spolku za rozvoj archi-
tektury Boskovic. Přes sportovní ko-
misi proběhla také nominace zástup-
ce sportovců a samozřejmě v této 
skupině budou i zástupci investora, 
tedy města Boskovice. Příjem nomi-
nací končil 18. února a jsem rád, že do 
pracovní skupiny byli nominováni 

odborníci bu z oblasti architektury 
nebo sportu. Předpokládám, že rada 
města můj návrh schválí a pracovní 
skupina se v první polovině března 
sejde s architektem Zdeňkem Frán-
kem k připomínkování investičního 
záměru pro stavbu nové sportovní 
haly. Cílem je tedy vytvořit spoluprá-
ci s odbornou veřejností a získat tak 
zpětnou vazbu při tvorbě investičního 
záměru. Pokud bude pracovní skupi-
na pracovat stejně dobře, jako skupina 
v případě tvorby nového loga, dočká-
me se kvalitního návrhu. Jsou tedy 
před námi dva cíle. Obdržet kvalitní 
návrh nové haly za přijatelnou cenu.
	 Za	jak	dlouho	by	měl	být	návrh	hotový?
 Ve smlouvě s Fránek Architects je 
stanovena doba 12 týdnů od podpisu 
smlouvy. Smlouva byla podepsána 
26. února, takže do konce května by-
chom měli znát výsledek.
	 Počítá	se	s	tím,	že	by	architekt	Alber-
to	Kalach	navštívil	Boskovice,	podobně	
jako	Smiljan	Radić?
 Ano, pokud to epidemiologická situ-
ace a přijatá opatření dovolí, tak se po-
čítá s osobní návštěvou Alberta Kala-
cha v Boskovicích.
 Pane místostarosto, děkuji vám za 
rozhovor. Text a foto: Jaroslav Parma
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