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Příprava stavby silnice 43 pokračuje
	 I	když	pandemická	situace	nedovo-
luje	osobní	návštěvy	a	větší	setkávání,	
senátorka	Jaromíra	Vítková	nenechá-
vá	kolem	silnice	43	nic	náhodě	a	jed-
ná	dál.	Pokud	to	nelze	osobně,	jedná	
v	této	věci	on-line.

	 „Nejprve	 jsme	 měli	 v	 lednu	 jednání	
online	 k	 aktualizaci	 Technicko-ekono-
mické	studie	I/43	Svitávka-Staré	Město,	
které	dalo	 impuls,	že	 jsem	se	 rozhodla	
oslovit	 přímo	 ministra	 dopravy.	 Jedna-	
la	jsem	začátkem	února,	a	to	nejen	s	mi-

mentace)	a	následují	postupně	jednotlivé	
schůzky	v	dotčených	obcích.	První	jed-
nání	se	uskutečnilo	se	zástupci	obcí	Ly-
sice,	Bořitov	a	Drnovice.	Byl	předložen	
konkrétní	rozsah	stavby	silnice	43,	jeho	
dopad	a	vztahy	na	dopravní,	technickou	
a	další	infrastrukturu	v	katastrech.	Sou-
časně	 byla	 představena	 kompenzační	
opatření.	 Jedná	 se	 o	 polní	 cesty,	 které	
zajišují	přístup	na	pozemky,	jejich	dopl-
nění	a	náhrada	za	zrušené.	Dále	výsadba	
nových	stromů	za	pokácené,	vznik	no-
vých	vodních	prvků,	úprava	koryt	někte-
rých	vodotečí	s	cílem	vytvořit	biocentra	
a	biokoridory.	Na	všech	setkáních	byla	
několikahodinová	diskuze	a	bude	násle-
dovat	v	jednotlivých	obcích.	Jednání	se	
v	 rámci	 mých	 časových	 možností	 rá-	
da	 zúčastňuji,	 abych	 mohla	 popřípadě	
obcím	 pomoci.	 Projektanti	 i	 zástupci		

investora	hledají	pro	obce	optimální	ře-
šení,	která	mohou	i	zlepšit	stávající	stav	
životního	 prostředí.	 Uvedená	 jednání	
probíhají	souběžně	s	jednáním	centrál-
ní	komise	Ministerstva	dopravy.	V	úse-
ku	Bořitov-Svitávka	se	letos	budou	do-
končovat	práce	pro	inženýrskou	činnost	
a	dále	se	bude	řešit	územní	řízení.	Co	se	
týče	jižní	části	a	okolí	Brna	–	zde	byla	
přislíbena	vstřícnost	v	nadstandardním	
řešení,	aby	to	co	nejméně	negativně	do-
padlo	na	občany,	což	znamená	varianty	
tunelů,	podzemního	vedení	dané	silni-
ce,	 protihluková	 opatření	 a	 podobně.	
Harmonogram	prací	se	naplňuje	a	mož-
ná	se	i	urychlí.	To	bych	si	přála	stejně	
jako	všichni,	kdo	jezdíme	po	I/43,“	sdě-
lila	senátorka	Jaromíra	Vítková.

Tisková zpráva 
senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

nistrem	dopravy	Karlem	Hav-	
líčkem,	ale	 i	 s	generálním	 ře-	
ditelem	ŘSD	ČR	Radkem	Mát-
lem	a	ředitelem	odboru	strategie	
MD	ČR	Lukem	Sosnou.	Ape-
lovala	jsem	na	pana	ministra,	jak	
moc	 je	 pro	 nás	 silnice	 S(D)43	
důležitá	a	potřebná.	Ministr	při-
slíbil	 podporu	 v	 urychlení	 ně-
kterých	kroků.	Následovalo	jed-
nání	v	kanceláři	PK-Ossendorf	
(zpracovatel	 projektové	 doku-
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JAK DÁLE SE SPORTOVNÍ HALOU V BOSKOVICÍCH?

ALBERTO KALACH 
studoval	 architekturu	 na	 Universidad	 Iberoamericana	 v	 Mexiku	 (1977–81)		
a	později	na	Cornell	University	v	New	Yorku	(1983–85).	V	roce	1981	založil	
společně	 s	Danielem	Álvarezem	společnou	kancelář	 „Taller	 de	Arquitectura	
X“.	Od	 roku	2002	pracuje	 samostatně	a	 současně	založil	 sdružení	„México:	
future	city“.
NA SLOVÍČKO S … MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM NA TÉMA – 
ARCHITEKT ALBERTO KALACH
	 Na	základě	rozhodnutí	Rady	města	Boskovice	zprostředkuje	městský	architekt	

Zdeněk	Fránek	vypraco-
vání	 návrhu	 na	 sportov-	
ní	 halu	 v	 Boskovicích	
světoznámým	 architek-
tem	Alberto	Kalachem.	
Požádal	 jsem	 Zdeňka	
Fránka	 o	 jeho	 krátké	
představení.
  Pane Fránku, kdo je  
Alberto Kalach?
	 	 Je	 to	 mexický	 archi-
tekt,	který	má	obrovské	
reference.	 Já	 sám	 ho	
znám	celé	roky.	Je	veli-
ce	 uznávaný,	 před	 dvě-

	 Od	nástupu	do	funkce	v	roce	2018	je	
na	místostarostovi	města	Radku	Mazá-
čovi	vidět	intenzivní	snaha	řešit	výstav-
bu	nové	sportovní	haly	v	Boskovicích.	
Bohužel,	 rok	2019	se	ztratil	hledáním	
vhodné	 lokality	 pro	 stavbu	 haly.	 Rok	
2020	byl	poznamenán	novým	výběrem	
pozemku	a	jeho	následnou	koupí.	Ote-
vřel	 se	 tak	 prostor	 vytvořit	 jedinečný	
sportovní	areál	v	Červené	zahradě.	Jak	
dále	v	roce	2021?	Na	to	jsem	se	zeptal	
přímo	místostarosty	Radka	Mazáče.
 Pane místostarosto, přinesla zruše- 
ná architektonická soutěž něco pozitiv-
ního?
	 Podle	mě	určitě	ano.	Architektonická	
soutěž	musela	být	zrušena,	protože	jsme	
obdrželi	 pouze	 jeden	 ucelený	 archi-	
tektonický	návrh	od	ateliéru	K4	a.s.	se	

Zdeněk Fránek (vlevo) s Albertem Kalachem

ma	 roky	 získal	 v	 Německu	 cenu	 architekt	 roku.	 Věnuje	 se	 jak	 občanským		
stavbám,	 tak	 i	stavbám	veřejným	a	privátním	a	stavbám	ekologicky	zaměře-
ným.	Což	se	mi	velice	líbí	zrovna	pro	Boskovice.
 Co charakterizuje stavby Alberto Kalacha?
	 Alberto	Kalach	je	architekt,	který	je	na	své	prostředí	velmi	citlivý.	Má	bohaté	
zkušenosti,	staví	stavby	v	Severní	Americe,	v	Mexiku,	Jižní	Americe,	Číně,	apod.	
Při	své	práci	rád	používá	beton	a	dřevo.	Takže	používá	materiály,	které	pro	nás	
nejsou	nijak	exotické	a	výjimečné.	Řekl	bych,že	to	jsou	materiály	nenáročné,	nepo-
užívá	žádné	složité	konstrukce.	Ale	i	tak	ty	stavby	oplývají	výtvarnou	krásou	a	jsou	
plné	zeleně.	Alberto	Kalach	je	vedle	profese	architekta	ještě	zahradník,	který	na-
příklad	 pracoval	 na	 rekonstrukci	 zahrad	 architekta	 Barragána,	 prvního	 nositele	
Pritzkerovy	ceny	v	historii	a	stal	se	jeho	spolupracovníkem.	Takže	od	pana	Kala-
cha	můžeme	očekávat	přínos	i	v	oblasti	zeleně	a	ekologie	do	navrhovaného	objektu.
 Proč jste jako autora nové sportovní haly v Boskovicích nabídl právě Alberto 
Kalacha?
	 Protože	 jsme	už	 spoustu	 let	 velmi	dobří	 přátelé.	Pan	Kalach	byl	 v	Česku	
několikrát,	měl	u	nás	krásnou	výstavu,	já	jsem	byl	několikrát	v	Mexiku.	Pro-
cestoval	 jsem	 s	 ním	 velikou	 část	 Jižní	 Ameriky.	 Proto	 mě	 napadl	 právě	 on,	
protože	se	mi	zdá,	že	jeho	architektura	je	nám	čímsi	blízká.	Blízká	svojí	vý-
tvarností	a	skrytou	romantičností	jeho	staveb.
	 Pane	Fránku,	děkuji	vám	za	rozhovor	a	přeji	vám	hodně	sil	do	vaší	práce.

Jaroslav Parma,  Foto: archiv Zdeněka Fránka
Převzato z Boskovického zpravodaje 

vším,	co	jsme	požadovali,	ale	bohužel	
ne	v	cenových	relacích,	které	jsme	po-
žadovali.	Ale	i	 tak	jsme	si	ujasnili,	co	
asi	můžeme	požadovat	za	peníze,	které	
jsme	ochotni	do	stavby	investovat.	Naše	
maximální	požadavky,	které	byly	rozší-
řeny	o	požadavek	na	horolezeckou	stě-
nu	a	vybudování	kuželny,	jsme	specifi-
kovali	v	zadání	architektonické	soutěže	
a	 odborníky	 byly	 oceněny	 na	 zhruba	
250	milionů.	V	rámci	rozpočtu	města	je	
možno	 investovat	 150	 milionů,	 takže	
musíme	 změnit	 investiční	 záměr	 tak,	
abychom	za	námi	zvažovanou	 investi-	
ci	 obdrželi	 sportovní	 halu,	 která	 bu-	
de	 v	 první	 řadě	 optimálně	 vyhovovat	
všem	 aktivním	 uživatelům	 haly,	 tedy	
sportovcům.	Úpravy	se	možná	dotknou		
i	pasivních	účastníků,	tedy	diváků	a	ná-
vštěvníků.

 Podle rozhodnutí rady města opouští-
te myšlenku soutěžení a volíte přímé za-
dání vybranému architektovi.
	 Je	 to	 tak,	Rada	města	Boskovice	se	

všemi	hlasy	shodla	na	tom,	že	se	v	rám-
ci	 předprojektové	 přípravy	 jeví	 jako	
nejvhodnější	 řešení	 zadat	 zpracování	
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Sportovní a rekreační areál Červená zahrada.


