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Zadání, které si student sám vybral, navazuje na nedávno ukončenou veřejnou 
architektonickou soutěž na sportovní halu do Českých Budějovic. Soutěž nebyla dosud 
uspokojivě ukončena a zveřejněno bylo jen několik návrhů z celkového počtu 51 došlých k 
posuzování.  Protože však bakalářská práce měla byt jistou alternativou k této soutěži, 
nemusela respektovat stoprocentně její stavební program i všechny podmínky zadání.  
Pavel Špringl se v úvodu své ateliérové práce rozhodl, že navrhne pouze první etapu, tj. celý 
komplex hlavní sportovní haly, aby si v zápětí celou tuto tzv. druhou etapu (část určená pro 
tréninky) přivzal do řešení a návdavkem ji ještě rozšířil o kapacitní garáže integrované do 
komplexu.  Úlohu si tím nikterak neusnadnil, ba naopak. Jakoby tímto rozhodnutím 
předznamenal celé své budoucí zápasení se všemi nástrahami tohoto nelehkého zadání.  
 
Pozemek určený pro výstavbu sportovního centra věnovaného převážně místnímu 
úspěšnému volejbalovému klubu, se nachází uprostřed parku u řeky naproti historickému 
centru města. Reflexe místa je velmi důležitá pro urbanistické řešení, které Pavel Špringl 
zvládl s přehledem a zcela správně dislokoval hlavní vchody nikoli k řece, či ke stávajícímu 
parkovišti s benzínovou pumpou na opačné straně, ale z boku, do pasáže mezi oběma 
objekty, jež je dostupná rampami pro pěší z obou přilehlých stran parku. Toto základní 
urbanistické rozhodnutí se pak stává hlavním prostorotvorným motivem celého návrhu. Takto 
vytvořená nezastřešená pasáž má vizuální styk s parkem i oběma halami, garážemi i 
kavárnou. Velmi racionálně jsou kolmo na tuto komunikační osu připojeny tribuny hlavní i 
tréninkové sportovní haly, čímž jsou minimalizovány docházkové vzdálenosti návštěvníků  
včetně možných únikových proudů.  
 
Zvolené konstrukce, jakož i celkové dispoziční řešení, pokračují v již nastolené racionalitě 
celého návrhu, který se programově vyhýbá jakýmkoliv formálním extravagancím, jež nemají 
jasně účelové zdůvodnění, přesně v duchu názoru L. Miese van der Roheho, že totiž 
architektura má tvořit neutrální rámec pro život.  Bakalářskou práci lze tak v tomto ohledu 
přiřadit do onoho aktuálního proudu architektury sportovních staveb, jenž je charakterizován 
přísnou racionálností a účelovostí forem a konstrukcí s velmi promyšlenou skladbou 
materiálů a propracovaným jednoduchým detailem.  
 
Pavel Špringl si rozhodně svoji bakalářskou práci neulehčil, a je mi velmi sympatické, že se o 
to v žádném ohledu nesnažil, ba naopak. Výsledek jeho zápasu s obtížným zadáním, na 
němž si v soutěži vylámali zuby začínající i erudovaní praktici architektonického řemesla, je 
pro mne zcela přesvědčivý nejen pro jeho doporučení k obhajobě práce, ale i jeho dalšímu 
studiu.  
Bakalářské práci studenta Pavla Špringla navrhuji hodnocení:             výborně - A.  
 
Dotazy k obhajobě:  
Jak je zabezpečeno odclonění slunečních paprsků a tedy možné přehřívání částí objektů 
situovaných na jih?  
Postačí pouhá racionalita a jednoduchost k vytvoření architektonického díla? A jak se toto liší 
od racionálního a jednoduchého stavitelství? 
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