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“Jednou z cest oživení prostředí sídlišť i podpory celkové udržitelnosti místa je doplnění nových 
obytných typologií a vznik polyfunkčního prostředí.“

úryvek z článku Sídliště , jak dál? 
Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl

časopis Urbanismus a územní rozvoj (ročník XVIII, číslo 2/2015)
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PŘEDMĚT A CÍL SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je návrh nového objektu Centra volného času (dále jen CVČ) včetně 
samostatného objektu víceúčelového sálu (dále jen Sál) v lokalitě Horního náměstí při ulici Kamechy. 
Nový objekt Centra volného času poskytne odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, 
mládeže, rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Víceúčelový sál umožní provozování sportů a poskytne 
prostory pro sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce. Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu 
sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor který bude maximálně respektovat stávající 
významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Cílem soutěže je získat kvalitní architektonický návrh, trvale udržitelný a provozně úsporný 
pro potřeby sídla velikosti a významu Bystrce. Jde o další z kroků směřujících k realizaci budovy. Návrh bude 
nejlépe splňovat požadavky uvedené v zadání.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

V roce 2016 byla zpracována dokumentace investičního záměru na „Výstavbu centra volného času 
Nová Bystrouška“, který byl odsouhlasen Radou města Brna usnesením RMB č. R7/041 ze dne 27. 10. 2015 
a který se následně stal výchozím podkladem ke zpracování soutěžního zadání a soutěžních podmínek. 

Součástí investičního záměru je ekonomické vyhodnocení investice, které bylo zapracováno jako 
jedno z hodnotících kritérií soutěžního zadání. 

PODKLADY

Budou poskytnuty na základě žádosti zaslané na adresu mikulasek.david@kambrno.cz.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY

16. 6. 2017
vyhlášení soutěže

14. 7. 2017 
lhůta pro podávání dotazů

26. 9. 2017 v 15:00 hodin 
lhůta pro odevzdání návrhů

CENY

1. cena 
400.000,- Kč 

2. cena 
300.000,- Kč

3. cena 
200.000,- Kč 

odměny 
100.000,- Kč
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SOUTĚŽNÍ POROTA - NEZÁVISLÍ

Ing. arch. Lenka Hanusová   NÁHRADNÍK
Pochází z Kroměříže, studovala  FA VUT v Brně. Pracovala v ateliéru 

Jaromíra Waltera, v ateliéru Martina Bukolského a ve fi rmě TECHNOART CZECH. V 
roce 2005 založila s Radimem Javůrkem a kolegy ateliér O DŮM DÁL – architekti.

Ing. arch. Marek Štěpán
Narodil se ve Frýdku - Místku. Zaměřuje se na projekty sakrálních staveb, 

novostaveb i rekonstrukcí. Navrhuje i další občanské a obytné stavby. Věnuje se 
pedagogické a teoretické činnosti. Byl poradcem kancléře prezidenta republiky, 
jako specialista na liturgický prostor konzultuje s biskupstvím. Roku 1997 zahajuje 
činnost Ateliér Štěpán spolu s manželkou Vandou Štěpánovou. Atelier je nositelem 
významných ocenění. Mezi nejznámější stavby patří kostely sv. Ducha  v Šumné, sv. 
Václav v Sazovicích, koncept minimálního bydlení Freedomky či Café fara v Klentnici.

Ing. arch. Petr Lešek
Rodák z Písku vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V letech 1998-2002 

spolupracoval s Václavem Králíčkem. Od roku 2000 je partner v AK Architekti. 
V roce 2002 založil s Romanem Brychtou a Adamem Halířem Projektil architekti. 
Zabývá se návrhy od malého měřítka po územní plány. V ČKA se věnuje tématům 
architektonických soutěží a zadávání veřejných zakázek. 

Ing. arch. Eva Eichlerová
Narodila se ve Zlíně, kde vystudovala  střední  průmyslovou školu stavební.  

Po absolvování  fakulty architektury VUT v Brně pracovala v architektonické 
kanceláři Burian Křivinka.  Od roku 1995 je autorizovanou architektkou s vlastní 
praxí.  Profesní spolupráce se Zdeňkem Eichlerem vyústila v roce 2010 v založení 
architektonické kanceláře EA architekti s.r.o.  Zabývá se navrhováním obytných, 
občanských a školských staveb a veřejných prostorů.

Ing. arch. Jiří Vokřál   NÁHRADNÍK
Rodák z Humpolce absolvoval FA VUT v Brně. Pracoval v ateliérech 

ARCHTEAM s.r.o., Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. V r. 2013 působil 
jako externí konzultant na FA VUT v Brně v ateliéru doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka 
a doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a Ing. arch. Anny Koželouhové. V r. 2013 zakládá 
vlastní ateliér JVARCHITEKT.

doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, předseda poroty
Brněnský rodák a absolvent FA VUT v Brně. Od roku 1969 žije a pracuje 

ve švýcarské Basileji, kde založil kancelář Oplatek Architekten AG. V roce 1995 
se na FA VUT habilitoval a dvacet let působil na magisterském stupni jako externí 
pedagog. V současné době je členem Odborné rady Kanceláře architekta města 
Brna. K jeho stavbám patří i Centrum volného času pod dálničním mostem Dreirosen 
v Basileji; neobvyklá vestavba do mostní konstrukce nabízí prostory pro různorodé 
aktivity dětí. 
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Miroslav Klimeš
Pochází z Moravské Třebové. Vystudoval strojní průmyslovku, následně 

pracoval v TOSu. Soustavně se zajímá o práci s dětmi a mládeží, působil ve středisku 
pro děti a mládež Archa v Rajnochovicích. Od roku 2010 je místostarostou 
MČ Brno-Bystrc za KDU-ČSL s působností za oblast vnitřních věcí, 
sociální a pečovatelské služby.

Mgr. Petr Sedlář 
Pochází z Uherského Brodu, kde po studiu prevence sociální patologie 

a řízení volnočasových aktivit působil v sociálních službách pro ohroženou mládež 
a pro seniory. Od jara 2016 vede pobočku Bystrouška DDM Brno, Helceletova, 
kde realizuje kroužky animace, lega a netradiční výtvarné aktivity. Stál u obnovy Dnů 
Komenského v Uherském Brodě a tamtéž předsedá spolku TreFa.

PhDr. Jaroslav Petr, místopředseda poroty
Pochází z Uherského Hradiště. Vystudoval Fakultu žurnalistiky na UK 

v Praze. V letech 1979 - 1989 pracoval v Československé televizi jako dramaturg 
zábavných pořadů. Založil vydavatelskou reklamní společnost, patnáct let vydával 
dvě celostátní odborná periodika s tematikou architektura a stavebnictví. Od r. 
2014 je 1. místostarostou MČ Brno – Bystrc. Je členem hnutí Ano 2011. Vykonává 
působnost pro oblast stavební a územního plánování, kultury a dopravy.

Mgr. Martin Ander, Ph.D.   NÁHRADNÍK 
Náměstek primátora města Brna. Je členem Strany zelených. 

Pedagog a politik původem z Vyškova. Absolvoval obor učitelství matematiky 
a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, na které později získal i doktorský 
titul. Je dlouhodobě činný v ekologických organizacích, v Brně také spoluzakládal 
občanskou koalici Nádraží v centru.

Ing. arch. Petr Bořecký   NÁHRADNÍK 
Místopředseda Komise rady města Brna pro strategické a územní 

plánování. Profesí architekt, zastupitel města Brna a městské části Brno - střed. 
Pracuje v ateliéru a53 architekti sídlícím v Brně. Je členem hnutí ANO 2011.

Mgr. Zdeňka Říhová   NÁHRADNÍK 
Pochází z Brna. Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. Od roku 

1976 pracuje ve školství a od roku 1990 působí jako ředitelka Domu dětí a mládeže 
Brno, Helceletova, p. o.

SOUTĚŽNÍ POROTA – ZÁVISLÍ
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CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Ačkoliv je v současnosti městská část Brno-Bystrc svou rozlohou největší v rámci statutárního 
města Brna, k jejímu největšímu rozvoji došlo až v druhé polovině 20. století, kdy byla obec připojena 
k moravské metropoli. Pro svou unikátní polohu vůči atraktivním přírodním podmínkám, se obec 
stala ideálním místem pro rozvoj bydlení v rámci Brna a z malé obce Bystrc se tak stalo jedno 
z největších brněnských sídlišť. V dostupné vzdálenosti se obyvatelům nabízí celá řada míst k rekreaci 
– Brněnská přehrada, Zoologická zahrada, Údolí oddechu, rozsáhlé Podkomorské lesy a hrad Veveří.

Rozvoj Bystrce byl rozdělen do dvou etap a pomyslnou hranici mezi nimi tvoří „Stará (Německá) 
dálnice. Zatímco výstavba sídliště v první etapě (tzv. Bystrc I) ještě usilovala o „navázání“ na historickou 
zástavbu obce a bylo vytvořeno relativně kvalitní bydlení, druhá etapa (tzv. Bystrc II nebo Nová Bystrc) 
výstavba směrem na západ od Staré dálnice je již založena na nové urbanistické koncepci „bydlení v zeleni“, 
která „opouští tradiční princip zástavby ulic a uzavřených náměstí, vylučuje z bydlení dopravu a výrobu, 
vytváří nové vztahy mezi člověkem, architekturou a přírodou“. Na výstavbu sídliště Bystrc II z přelomu 
80. a 90. let 20. stol. v současnosti navazuje výstavba nového obytného souboru Bystrc-Kamechy.

Centrum volného času Bystrouška je již 20 let provozováno na ulici Fleischnerova 1a v budově 
(cca 320 m od řešeného území), která původně sloužila jako zařízení staveniště při budování sídliště 
Bystrc II. Vyjma vlastních kroužků, akcí a příměstských táborů poskytuje prostory a zázemí pro zájmovou 
činnost dalších subjektů. Programy pořádané centrem volného času navštěvují jak školy z Bystrce, 
tak z dalších částí Brna a několikrát za rok také mimobrněnské. Stávající stav objektu je přes veškeré 
udržovací práce velmi špatný, za hranicí technické a morální životnosti jsou téměř všechny konstrukce, 
taktéž kapacitně je budova v současné době již nevyhovující.

Lokalita vyhrazená pro návrh „Centra volného času Nová Bystrouška“ se nachází v části Bystrc II 
v prostoru Horního náměstí v blízkosti tramvajové smyčky Bystrc, Ečerova. Předmětná lokalita je vybavena 
veškerou potřebnou technickou infrastrukturou umožňující napojení na vodovod, plynovod, elektrickou 
energii, veřejné osvětlení, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vše vedeno v ulici Kamechy.

Stínovaný reliéf lokality, zdroj: ČÚZK
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území

Administrativně se nachází v zastavěném 
území městské části Brno – Bystrc, v katastrálním 
území Bystrc. Z jihu je území vymezeno ulicí 
Kamechy, ze západu ulicí Lýskova, z východu 
ulicí Kuršova a ze severu pozemky ve vlastnictví 
soukromého subjektu. 

Řešené území se nachází v prostoru 
Horního náměstí. Součástí prostoru náměstí jsou 
v současnosti drobné objekty občanské vybavenosti 
(restaurace, lékárna, prodejna sportovních 
potřeb, cukrárna, maloobchodní prodejna). 
Do plochy řešeného území zasahuje objekt 
cukrárny.

Vazby na okolí přesahují rámec řešeného 
území. Předmět zadání je však nutno umístit pouze 
do řešeného území, tabulka bilancí bude rovněž 
vyplněna pouze v rozsahu řešeného území.

Plocha řešeného území: 
5.990 m2  0,60 ha

Dotčené území

Plochy dotčeného území nejsou 
předmětem řešení, ale mají přímou vazbu na řešené 
území. V rámci návrhu je možné v tomto území 
nastínit možný následný rozvoj území ve vazbě 
nový objekt Centra volného času a parkové úpravy 
Horního náměstí.

Do dotčeného území jsou zahrnuty plochy 
přilehlých ulic Kamechy a Lýskova a východní část 
přilehlé lokality se stávajícími maloobchodními 
prodejnami a provozovnami vymezená ulicemi 
Kamechy a Kuršova, navazuje na parkové části 
náměstí (viz P15). 

Plocha dotčeného území: 
9.665 m2    0.97 ha

Širší vztahy

Schéma řešeného a dotčeného území
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HISTORIE LOKALITY

První zmínky o Bystrci sahají 
do 14. století. Bystrc byla součástí panství 
hradu Veveří. 

V období Protektorátu Čechy a Morava 
byl na území Bystrce vybudován nedokončený úsek 
nedokončené tzv. Německé (nebo také Hitlerovy) 
dálnice, která měla později na další formování 
Bystrce zásadní význam. Již v době výstavby 
přehrady byla v oblasti skály nad lagunou na Kozí 
horce navržena vilová čtvrť, které navrhovali 
uznávaní architekti. K její realizaci ale nedošlo.

V roce 1957 byla na základě rozhodnutí 
krajského národního výboru k Brnu připojena 
rozsáhlá oblast v okolí Brněnské přehrady zahrnující 
vedle většiny katastru Bystrce také západní část 
katastru obce Kníničky, malou východní část 
katastru obce Veverská Bítýška, jihozápadní část 
katastru obce Rozdrojovice, jižní část katastru obce 
Moravské Knínice a jižní cíp katastru obce Chudčice. 

V roce 1960 byla k Brnu připojena 
i samotná Bystrc, která až do 31. července 1976 
tvořila spolu se sousedními Kníničkami, jakož i výše 
připojenými částmi katastrů sousedních obcí, 
samostatnou městskou část Bystrc s vlastním 
místním národním výborem.

Od 70. let se na území obce začala 
provádět rozsáhlá především bytová výstavba, 
která  bsolutně změnila charakter Bystrce 
z příměstské vesnice na jedno z největších sídlišť 
v Brně. Bytová výstavba byla nejprve započata 
v návaznosti na původní venkovskou zástavbu. 

V průběhu dostavby tohoto panelového 
sídliště, které dostalo označení Bystrc I, 
začala výstavba nového sídliště Bystrc II, 
umístěného dále na západ směrem k Žebětínu. 
Dokončení výstavby posledních panelových domů 
v sídlišti Bystrc II bylo realizováno až začátkem 
90. let. Další výstavba navazuje na panelové sídliště 
Bystrc II v prostoru Kamechy.

V 70.–80. letech byla na území Bystrce 
využita velká část výše zmíněného nedokončeného 
úseku exteritoriální dálnice pro vybudování nové 
částečně víceproudé silnice, jež Bystrcí prochází.

Stávající objekt Centra volného času 
Bystrouška byl vybudován kolem roku 1970 jako 
provizorní objekt, poskytující potřebné zázemí 
stavebním dělníkům. Tomuto způsobu využití 
odpovídalo i provedení stavby a použité materiály. 
Od roku 1996, odkdy je v objektu provozováno 
Centrum volného času Bystrouška, byly v budově 

Výřez mapy vojenského mapování z roku 1839

Výřez mapy z roku 1876

prováděny pouze nezbytně nutné stavební 
a udržovací práce. V současné době je objekt 
ve velmi špatném technickém stavu.
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Letecký snímek z roku 1997

Letecký snímek z roku 1953

Letecký snímek z roku 2016

Letecký snímek z roku 1976

Vývoj lokality na leteckém snímkování
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Historie lokality z pohledu územního plánování

Výřez z Územního plánu města Brna (1982) Výřez z Územního plánu města Brna (1994)

Výřez ze Směrného plánu města Brna (1952) Výřez ze Směrného územního plánu Brna (1968)
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Výřez z výkresu Návrh urbanistické koncepce 
- Urbánní a krajinná osnova, zdroj: ÚPmB

Schéma dopravy

POZEMKY

Veškeré pozemky v řešeném území 
(p. č. 2480/85, 2480/58, 2480/60, 2480/62, 
2480/59, 2480/87, 2483/65, 2480/95, 2341/4, 
7368/20, 7368/21 v k. ú. Bystrc) jsou ve vlastnictví 
statutárního města Brna.

DOPRAVA

Hlavní spojnicí sídliště „Nová Bystrc“ 
s městem Brnem pro automobilovou dopravu 
je komunikace v ulici Vejrostova, která lemuje 
sídliště a sjíždí do údolí Svratky a pokračuje dále 
až na velký městský okruh. 

Obsluha území městskou hromadnou 
dopravou je zajištěna jednak tramvajovou 
dopravou, která je zakončena smyčkou ve 
stanici Ečerova (do budoucna, po prodloužení 
tratě, se spočítá s její redukcí a zachováním 
jako manipulační), jednak po ulici Vejrostova je 
trasována autobusová linka.

Podobně jako je tomu ve většině případů 
poválečné výstavby sídlišť, trpí i Nová Bystrc 
nedostatkem parkovacích ploch pro rezidenty. 
Parkování pro místní obyvatele je zajištěno 
na několika zpevněných plochách podél hlavních 
komunikací a dále podélnými a kolmými stáními 
podél komunikací. 

Podél břehů brněnské přehrady v jižní 
části vede významný mezinárodní cyklistický koridor 
KČT 1 Svratecká (Brno – Tišnov - Lomnice – Praha), 
který dále vede podél řeky Svratky a navazuje 
na trasu EUROVELO 9 směrem na Vídeň.

PŘÍRODNÍ POMĚRY

Přírodní rámec okolí Bystrce skýtá 
atraktivní prostředí nejen pro bydlení, 
ale i pro četné sportovní a rekreační aktivity. 
Ze severozápadu sestupují lesy přírodního parku 
Podkomorské lesy. Z jihu oblast lemují lesy přírodní 
památky Pekárna. Na severu se nachází významná 
celoměstská rekreační oblast Brněnská přehrada, 
která je vyhledávaným cílem mnoha brněnských 
obyvatel.
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OBČANSKÁ VYBAVENOST

Sídliště Nová Bystrc je vybaveno 
jedním víceúčelovým objektem v západní 
části (při ulici Páteřní) a dalším víceúčelovým 
objektem při ulici Foltýnova. V území se nachází 
domov pro seniory, několik mateřských škol, 
jedna základní škola, gymnázium, dětský domov 
a stávající objekt pro mimoškolní kulturně 
vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost dětí 
(CVČ Bystrouška). 

Sídliště disponuje několika 
maloobchodními jednotkami, které jsou převážně 
situovány podél hlavních páteřních komunikací. 
V blízkosti předmětného území se nachází prodejna 
Albert.

Přímo v prostoru Horního náměstí 
pro potřeby obyvatel slouží hned několik drobných 
maloobchodních prodejen, dále pak poliklinika 
a církevní objekt.

Schéma školských institucí Schéma sportovních a rekreačních zařízení

Schéma zařízení občanské vybavenosti
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Výřez z výkresu „Hlavní výkres - návrh funkčního členění ploch“, dopracování územní studie Bystrc II - západ, Architektonická projekční 
kancelář s. r. o. ARCHIKA, červenec 2015

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

V platném územním plánu je řešené území vedeno v ploše SJ – jádrová tj. smíšená plocha 
centrálního charakteru s indexem podlažní plochy 0,8. V roce 2015 byla pro území zpracována územní studie 
(viz podklad P12), která se mimo jiné zabývala i úpravou výše uvedené plochy. Pro území byla navržena 
následující úprava:

 ─ Základní funkční plocha smíšená (jádrová) centrálního charakteru s IPP 0,8 na Horním náměstí 
při ulici Kamechy bude zrušena a nahrazena v části navrženého objektu Nové Bystroušky 
návrhovou základní plochou pro obecnou veřejnou vybavenost O (IPP se neuvádí) a v částech 
navržených parkovacích ploch, tržiště a náměstí veřejným prostranstvím. Přilehlá plocha parku 
ZP bude přitom patřičně rozšířena tak, aby těsně přiléhala k navrženým pěším komunikacím 
a veřejnému prostranství.
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ZADÁNÍ
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Navrhněte nový objekt Centra volného času (dále jen CVČ), který nahradí stávající nevyhovující 
objekt a vytvořte tak odpovídající zázemí pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže, rodičů s dětmi 
i široké bystrcké veřejnosti. Nová Bystrouška bude programově navazovat na dosavadní činnost stávajícího 
Centra volného času a díky komfortnějším prostorám jej bude možné rozšířit jak do kvantity, tak i 
kvality. Nový víceúčelový sál (dále jen Sál) poskytne dostatečné prostory pro provozování sportů a další 
sportovní, kulturní a společenské vyžití obyvatel Bystrce, které v malém sále stávajícího CVČ nebyly možné. 
Návrh citlivě dotvoří stávající strukturu sídliště a vymezí občanům městské části kvalitní veřejný prostor, 
který bude maximálně respektovat stávající významnou plochu zeleně v území Horního náměstí.

Jako podklad pro zadání sloužil Investiční záměr zpracovaný zadavatelem v únoru 2016.

ZADÁNÍ

NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POŽADAVKŮ NENÍ DŮVODEM K VYŘAZENÍ NÁVRHU 
Z POSUZOVÁNÍ A K VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE SOUTĚŽE. KVALITA A KOMPLEXNOST ZAPRACOVÁNÍ 
TĚCHTO POŽADAVKŮ DO SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU JE JEDNÍM Z HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ SOUTĚŽE A BUDE 
PŘEDMĚTEM POSOUZENÍ POROTOU.

Zadavatel požaduje řešit:

a) požadavky související s veřejným zájmem;

b) požadavky na urbanistické řešení;

c) požadavky na architektonické a dispoziční řešení;

d) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury.

dále požaduje respektovat:

a) stávající parkový charakter Horního náměstí;

b) topografi i stávajícího terénu;

c) rozdělení předmětu soutěže na etapy;

d) celkové investiční náklady (dále jen IN) návrhu nepřesáhnou 110.500.000,- Kč, z toho náklady 
na CVČ nepřesáhnou 38.000.000,- Kč (vše vč. 21% DPH);

e) budoucí provozní náklady, tedy logické a efektivní provozní uspořádání, přiměřené náklady 
na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého objektu;

f) platnou legislativu.

 Zadavatel účastníkům doporučuje zohlednit výše uvedené požadavky s důrazem na energetickou 
a ekonomickou efektivitu řešení návrhu. 
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POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S VEŘEJNÝM ZÁJMEM

Před vyhlášením soutěže proběhlo představení záměru architektonické soutěže široké veřejnosti. 
Výsledkem tohoto setkání bylo získání dalších podnětů, se kterými se účastníci v rámci návrhu vypořádají:

 ─ navrhnout možnosti náhrady ploch rušených provozoven. Jedná se o veškeré objekty v řešeném 
a dotčeném území;

 ─ minimalizovat dopady hlučnosti z víceúčelového sálu;
 ─ vytvořit kvalitní a atraktivní životní prostředí pro bydlení;
 ─ vytvořit kvalitní veřejná prostranství náležitě odpovídající významu stavby a místa;

POŽADAVKY NA URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Umístěte objekt Centra volného času Nová Bystrouška při respektování zpracované územní studie 
„Bystrc II-západ“ (viz podklad P12). Návrh přitom nemusí striktně dodržet umístění ani půdorysnou stopu 
stanovenou územní studií. Předmět zadání je však nutno umístit pouze do řešeného území, tabulka bilancí 
bude rovněž vyplněna pouze v rozsahu řešeného území.

Návrh bude v rámci řešeného území splňovat následující požadavky:

 ─ Celková hrubá podlažní plocha (dále jen HPP) obou staveb by měla být cca 2 200 m2;
 ─ respektovat stávající charakter Horního náměstí;
 ─ respektovat topografi i stávajícího terénu;
 ─ umožnit bezbariérové užívání veřejných prostranství;
 ─ koordinovat návrh se záměrem výstavby prodejny potravin Rerychova – Kamechy (viz P16) 

ve smyslu prověření návazností na řešené území a možné umístění rušených provozoven;
 ─ respektovat připravovaný investiční záměr „Parkové úpravy na Horním náměstí v Brně-Bystrci“ 

(viz P15) a naznačit vazby na plánované parkové plochy Horního náměstí;
 ─ v návrhu bude přiměřeně respektována územní studie Bystrc II – západ, návrh může sloužit jako 

podklad pro její aktualizaci.
 ─ vytvořte hodnotný vstup na Horní náměstí v místě příchodu od tramvajové smyčky 

nebo v návaznosti na investiční záměr parkových úprav horního náměstí například formou zpevněné 
plochy umožňující menší shromáždění popř, konání menších trhů apod.

 ─ v soutěžním návrhu může být v návaznosti na výše zmíněný vstup na náměstí navržen objekt 
mezi ulicemi Kuršova a Kamechy v severovýchodní části dotčeného území doplňující hmotovou 
kompozici Horního náměstí, část funkčních ploch objektu by pak byla určena pro umístění rušených 
provozoven.

POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

HPP navrhovaných objektů se předpokládá cca 2 200 m2, z toho CVČ tvořen cca 1250 m2, 
Sál tvořen cca 950 m2.

Návrh je rozdělen do dvou hlavních částí v souladu s etapizací výstavby (viz odst. Etapizace 
výstavby), a to na CVČ a Sál, které budou od sebe stavebně oddělené, aby je bylo možné užívat nezávisle. 

Objekty budou vhodně umístěny tak, aby hmotově nekonkurovaly a nerušily okolní bytovou 
zástavbu, střechy je tedy nutno řešit jako pohledové - tedy jako „pátou fasádu“.

V návrhu CVČ Nová Bystrouška zadavatel předpokládá splnění následujícího stavebního programu, 
který je podrobněji doplněn v podkladu P13:
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CVČ

Místnost předpokládaná 
výměra (m2)

požadovaná 
kapacita (osob)

Učebny a prostory pro zájmovou činnost
víceúčelový sál hlavní 60 max. 30
víceúčelový sál sportovní 75 max. 30
sál mateřského centra 60 max. 30
přírodovědná učebna 25 max. 16
hudebna 25 max. 16
velká pracovna s výukovou kuchyňkou 35 max. 16
výtvarná dílna 36 max. 20
multimediální učebna 25 max. 16
dílna + sklad 40 max. 15

Prostory teraristiky a chovatelství
místnost teraristiky 30
místnost chovatelství 16
místnost pro kontakt se zvířaty s přímou návazností na přírodovědnou 
učebnu, místnost teraristiky a místnost chovatelství 30

chovatelské zázemí 5

Provozní prostory a zázemí
kancelář pedagogů a externích pedagogů 5
kuchyňka pro zaměstnance 10
výdejna jídla (přímá návaznost na velkou pracovnu, kapacita pro výdej 
cca 30 jídel)
sklad výukových programů (přímá návaznost na jednotlivé učebny) 8
sklad výtvarného materiálu (přímá návaznost na výtvarnou dílnu) 5
sklad táborového materiálu 10
sklad víceúčelových sálů (přímá návaznost na jednotlivé sály) 10
sklad mateřského centra (přímá návaznost na sál mateřského centra) 5
toalety pedagogů dle legislativy
toalety ženy dle legislativy
toalety muži dle legislativy
šatna ženy s potřebným sociálním zázemím (návaznost na víceúčelový 
sál hlavní a víceúčelový sál sportovní)  max. 30

šatna muži s potřebným sociálním zázemím (návaznost na víceúčelový 
sál hlavní a víceúčelový sál sportovní)  max. 30

místo pro přezouvání a pro odstavování kočárků v rámci vstupních 
prostor (odkládání svršků v rámci jednotlivých místností) cca 30 - 40 max. 80

hala
úklidová/é místnost/i 2
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Místnost předpokládaná 
výměra (m2)

požadovaná 
kapacita (osob)

V rámci objektu CVČ navrhněte „dětskou“ kavárnu pro rodiče s dětmi, s nabídkou základních 
nealkoholických nápojů a cukrářských výrobků o velikosti úměrně odpovídající CVČ, která by měla nahradit 
stávající cukrárnu nacházející se v řešeném území. Provoz kavárny bude nezávislý na CVČ. Kavárna bude 
mít vazbu na parkové plochy. 
Kavárna
plocha pro hosty cca 20
café bar (káva, čaj, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrářské 
výrobky a drobné pochutiny)
provozní prostory a zázemí (sklady, zázemí personálu, toalety apod.)

V návrhu uvažujte s možností propojení jednotlivých učeben a sálů s exteriérem a vytvořením 
„venkovní/ch učebny/en“, která/é budou navazovat na záhony, broukoviště apod. 

V návaznosti na CVČ navrhněte univerzální plochu pro možné venkovní pohybové aktivity 
(např. cvičení), která bude součástí oploceného areálu CVČ. 

V rámci areálu navrhněte místo pro venkovní lezeckou stěnu v případě, že by nebyla realizována 
v rámci sadových úprav Horního náměstí.

Navrhněte vazbu CVČ na Horní náměstí, zejména s ohledem na možnost provozování pohybových 
aktivit mimo areál CVČ.

Upozornění: Centrum volného času je legislativně klasifi kováno jako školské zařízení, nutno tedy 
splnit veškeré legislativní požadavky na tento typ stavby kladené.

Sál 

Místnost předpokládaná 
výměra (m2)

požadovaná 
kapacita (osob)

víceúčelový sál s možností provozování kolektivních sportů 
(minimálně volejbal – 18 x 9 m,  sálová kopaná 25 x 15 m, košíková 
24 x 13 m)
zrcadlový sál (taneční a gymnastické aktivity - cca 18 x 7 m)

Provozní prostory a zázemí
sklad sportovního náčiní 30
2 x šatna ženy s potřebným sociálním zázemím max. 2 x 15
2 x šatna muži s potřebným sociálním zázemím max. 2 x 15

Sál není nutné provozně propojovat s CVČ.
Hlavní prostor bude primárně určen pro sportovní účely, ale bude zde možné pořádat společenské 

či kulturní akce. Prostor by měl být tedy variabilní s ohledem na možné umístění např. mobilního pódia, 
mobilního hlediště, skladu nábytku a dalších prostor souvisejících s provozem. 

Místnosti a prostory, popřípadě zařízení, která nejsou ve stavebním programu uvedena 
(komunikace, sociální zařízení, technické místnosti apod.), navrhněte tak, aby návrh jako celek byl plně 
funkční a v souladu s platnou legislativou.
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POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno z přilehlé komunikace v ulici Kamechy, která je 
uvažována do budoucna jako hlavní páteřní osa propojující jižní část souboru Kamechy s ulicí Vejrostova. 
V ulici Kamechy se do budoucna předpokládá obousměrný provoz - viz územní studie Bystrc II – západ, 
je možné navrhout její rozšíření na jih, pokud bude zabezpečena realizovatelnost takového řešení. 

V návrhu bude zajištěno dostatečné množství parkovacích míst (v souladu s ČSN 73 6110). 
Parkovací místa budou navržena pouze pro potřeby CVČ a víceúčelového sálu a v případě jejich umístění 
na terénu budou umístěna podél ulice Kamechy. Pro účely návrhu lze uvažovat stupeň automobilizace 
ka = 1,0.

V textové části bude popsán způsob vytápění, odvedení odpadních vod a případné využití 
alternativních forem zdrojů energie. 

Předpokládá se napojení na technickou infrastrukturu v ulici Kamechy, s napojením na centrální 
rozvody UT a TUV se neuvažuje.

Odvedení dešťových vod bude řešeno v souladu s Generelem odvodnění města Brna. 
Část dešťových vod bude jímána pro potřeby zálivky nebo vsakována do okolního terénu, 
s přihlédnutím k současným tendencím v hospodaření s vodou a k dlouhodobému horizontu vývoje těchto 
tendencí tak, aby navržené formy byly v řešeném území technicky proveditelné. 

V návrhu bude hospodárně zacházeno se stávajícím vedením inženýrských sítí, aby nedocházelo 
k vyvolaným investicím nad rámec celkových investičních nákladů, což tedy neznemožňuje jejich přeložení, 
které bude ale řádně zdůvodněno v textové části a zohledněno v tabulce bilancí. 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLAŠOVATELE

Součástí celkových IN jsou kromě investičních nákladů za samotné objekty vč. technického 
zařízení i náklady na připojení na technickou a dopravní infrastruktru a náklady na venkovní úpravy okolí 
objektů v rozsahu řešeného území. Součástí celkových IN nejsou náklady na vybavení interiéru mobiliářem, 
zařízením, nářadím apod. IN uvažujte jako hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN).

U každého návrhu budou přiloženy vyplněné tabulky popisující bilance - viz podklad P03. 
Pro výpočet hrubé podlažní plochy - HPP - uvažujte i plochu všech podzemních podlaží staveb 

- viz poznámka v podkladu P03.
Pro kontrolu výpočtu IN budou přezkušovatelem použity cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 

2017, které jsou dostupné na http://www.stavebnistandardy.cz . Pro určení nákladů na m3 obestavěného 
prostoru budou použity ukazatele 801.3 - budovy pro výuku a výchovu a 802.2 - haly pro tělovýchovu 
(dle jednotlivých konstrukčně materiálových charakteristik). Pokud tedy účastník použije vlastní hodnoty 
nákladů na m3 obestavěného prostoru, tyto hodnoty řádně zdůvodní v textové části. 

ETAPIZACE VÝSTAVBY

Realizace záměru nového Centra volného času Nová Bystrouška bude rozvržena do dvou etap. 
V I.etapě bude vybudován objekt CVČ s potřebným parkováním a souvisejícími venkovními plochami. 
V II.etapě bude vystavěn objekt víceúčelové haly s potřebným parkováním a souvisejícími venkovními 
plochami. Rozdělení území dle etap bude součástí návrhu.

V Brně 13. června 2017        Klára Cejpková, KAM
         David Mikulášek, KAM
         Tomáš Pavlíček, KAM
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