
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Název veřejné zakázky: Multifunkční Fotbalový stadion Hradec Králové 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka  

Druh zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním 

Název zadavatele: Statutární město Hradec Králové 

Sídlo zadavatele: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

IČO zadavatele: 00268810 

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove 

2. MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY ZADAVATELE 

 
Zadavatel stanovuje níže uvedené minimální technické požadavky: 
 

• Minimálně 8 000 míst k sezení, stavební připravenost pro 9.300 míst k sezení celkem 
 

• Multifunkční stadion musí splňovat veškerá kritéria pro stadiony kategorie 4 definovaná 
v platných instrukcích UEFA Stadium Regulations a dále pak parametry uvedené 
v Klubovém licenčním řádu FAČR, kritérium Infrastruktura, které definují požadavky na 
strukturu a vybavení stadionů licencovaných pro soutěže a utkání organizované UEFA 
(mezinárodní pro národní reprezentace a mezinárodní klubové) a FAČR (1. a 2. celostátní 
liga). 
 

• Multifunkce – možnost využití stadionu nejenom pro účely fotbalu, ale také pro jiné akce, 
jakou jsou zasedání, firemní akce, výstavy, prezentace výrobků, oslavy a sportovní, 
kulturní a společenské akce. Přesný rozsah multifunkčních opatření již zadavatel 
identifikuje jako ostatní technické požadavky zadavatele a předpokládá jednání o nich. 
Minimálním technickým požadavkem je zapracování multifunkce ve výše uvedeném 
rozsahu. 
 

• Všechna místa pro diváky musí být zastřešena 
 

• Opláštění západní tribuny 
 



• Železobetonová základní nosná konstrukce stadionu 
 

• Minimálně 10 skyboxů (každý minimálně pro 12 lidí), připravenost pro další skyboxy 
 

• Projekt a realizace dle technických pravidel a zákonných pravidel platných v okamžiku 
vydání stavebního povolení či jeho schválené změny. Stavba i veškeré v ní použité 
materiály, prvky, postupy a výrobky musí splňovat minimální požadavky stanovené 
Českými technickými normami (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technickými 
předpisy.  
 

• Osvětlení formou stožárů („lízátek“), přičemž šikmý stožár musí splňovat vzhledový 
požadavek kruhovitého tvaru horní hlavice stožáru, která jsou tradiční dominantou 
Všesportovního stadionu Hradec Králové. 

 
Jedná se o technické požadavky zadavatele, které jsou nezměnitelné a zadavatel na těchto 
podmínkách trvá. 


