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Renovace budovy PHS  Pravidla soutěže

 

 
 

Hlavní funkce Užitné plochy a kapacita  

*maximum (m2): souhrn maximální 
užitné plochy 

Program 

Prostory jednacího sálu maximum* 7 100 m2 

jednací sál nejméně 780 míst pro poslance 
cíl: 900 míst pro poslance 

galerie 700 míst 

tlumočnické kabiny 160 míst (32 kabin) 

bar jednacího sálu 400 osob 

Prostory pro schůze výborů maximum* 5 800 m2 

velká zasedací místnost pro výbory nejméně 350 míst pro poslance 
cíl: 400 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 1 pro 
výbory 150 až 200 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 2 pro 
výbory 

150 až 200 míst pro poslance 

malá zasedací místnost 1 pro výbory 80 až 120 míst pro poslance 

malá zasedací místnost 2 pro výbory 80 až 120 míst pro poslance 

  
cíl: další 1 střední zasedací místnost nebo 1 malá 

zasedací místnost pro výbory (plocha není 
zahrnuta do maxima 5 800 m2) 

galerie 320 míst 

tlumočnické kabiny nejméně 96 míst 

bar pro výbory 300 osob 

Prostory pro třístranná jednání maximum* 5 200 m2 

velká zasedací místnost pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“  

130 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 1 pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“ 

80 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 2 pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“ 

80 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 3 pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“ 

80 míst pro poslance 
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střední zasedací místnost 4 pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“ 

80 míst pro poslance 

střední zasedací místnost 5 pro 
třístranná jednání a 3 místnosti pro 
„break-out“ 

cíl: 1 další střední zasedací místnost s kapacitou 
80 míst 

tlumočnické kabiny nejméně 66 míst 
cíl: 78 míst 

bar pro třístranná jednání 240 osob 

Prostory pro sdělovací prostředky maximum* 4 100 m2 

pracovní zóny 130 pracovních míst 

místnost pro tiskové konference 120 míst 

místnosti pro informační schůzky 40 a 20 míst 

mediální prostor jednacího sálu 1 000 m2 

tlumočnické kabiny 36 míst 

bar pro tisk 
minimálně jako součást baru jednacího sálu 

cíl: bar pro tisk s kapacitou 100 osob 

Protokolární prostory maximum* 3 000 m2 

protokolární vstup 490 m2 

salonky a místnosti pro schůzky 4 + 2 salonky 

Prostory pro návštěvníky maximum* 6 500 m2 

vstup pro návštěvníky 500 m2 

místnosti pro informační schůzky nejméně 5 x 40 osob 
cíl: 1 další místnost s kapacitou 40 osob 

bar pro návštěvníky 200 osob 

galerie pro návštěvníky uvedeny v prostorech jednacího sálu a prostorech 
pro výbory 

prostory pro aktivity návštěvníků 1 600 m2 

Prostory pro kulturní a jiné akce maximum* 5 800 m2 

víceúčelové prostory 900 + 350 osob 

výstavní prostory nejméně 700 m2 
cíl: 1 700 m2 

Restaurační prostory maximum* 5 700 m2 

restaurace s obsluhou 100 míst 

samoobslužné restaurace 250 + 300 + 350 míst 

restaurace VIP a jídelna 80 + 15 míst 

hlavní kuchyně 2 000 jídel 

Prostory pro podpůrné činnosti maximum* 4 800 m2 

Celková užitná plocha maximum* 48 000 m2 

 


