URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách“ – Brno, Černovice

PROTOKOL
o průběhu urbanistické jednofázové užší projektové soutěže o návrh na řešení lokality „Na
Kaménkách“ – Brno, Černovice
vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
Zákon), v platném znění, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24.
dubna 1993, v platném znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném znění, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
jejíž Soutěžní podmínky
byly projednány na ustavující schůzi poroty, konané 17. února 2017 a následné změny
odsouhlaseny porotou hlasováním per rollam dne 3. 4. 2017,
byly schváleny v konečném znění zadavatelem 28. 2. 2017 na R7/104. schůzi Rady města Brna,
následné změny schváleny na R7/110. schůzi dne 4. 4. 2017.
byly shledány regulérními a potvrzeny Českou komorou architektů dopisem ze dne 27. 2. 2017 pod
č. j. 326-2017/Šp/Ze, ke změnám vydáno potvrzení dne 7. 4. 2017 pod č. j. 582-2017/Šp/Ze.

MÍSTO:

ZŠ Kneslova, Kneslova 697/28, 618 00 Brno

DATUM:

13. 8. a 15. 8. 2017

Začátek zasedání:
Konec zasedání:

10:00, 13. 8. 2017
14:00, 15. 8. 2017
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1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY:
1.1.

Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 Soutěžního řádu
ČKA (dále jen SŘ ČKA) dne 17. 2. 2017 od 13:00 do 16:15.

1.2.

Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty odsouhlasili znění Soutěžních podmínek
a zadání soutěže a doporučili vyhlašovateli jejich předložení České komoře architektů ke
konečnému schválení.

1.3.

Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se v souladu s ustanovením § 10 odst.
1 SŘ ČKA písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní poroty.

1.4.

Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěžní poroty odsouhlasili znění
Soutěžních podmínek písemně a rovněž doporučili jejich předložení České komoře
architektů ke konečnému schválení.

1.5.

Nepřítomní a omluvení řádní členové a náhradníci soutěžní poroty se v souladu s
ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA rovněž písemně zavázali k účasti na činnosti soutěžní
poroty.

1.6.

Na ustavujícím zasedání byli zvoleni předseda a místopředseda soutěžní poroty, jimiž jsou
doc. Ing. arch. Jan Jehlík (předseda);
Mgr. Martin Ander, Ph.D (místopředseda).

1.7.

Následně proběhlo dne 3. 4. 2017 hlasování soutěžní poroty per rollam, které formálně
odsouhlasilo změny soutěžních podmínek ve verzi ke dni 4. 4. 2017 z důvodu změny členů
poroty, Ing. arch. Filipa Slezáka – závislého náhradníka nahradil Ing. arch. Lukáš Pecka,
který podepsal písemný závazek, potvrdil volbu předsedy a místopředsedy a odsouhlasil
znění soutěžních podmínek.
(Přiložen ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY ze dne 17. února 2017 jakožto
PŘÍLOHA Č. I, a to včetně písemných závazků řádných členů a náhradníků soutěžní
poroty.)

2.
ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ PŘED SNÍŽENÍ
POČTU ÚČASTNÍKŮ
2.1.

Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů se nekonalo. K datu 19. dubna 2017
zadavatel neobdržel žádné dotazy.

3.

ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY KE SNÍŽENÍ POČTU ÚČASTNÍKŮ

3.1.

Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 9/2/3 Soutěžních podmínek k datu
3.5.2017 žádosti o účast 13 (slovy třináct) účastníků; návrhy byly označeny dle pořadovými
čísly 1 – 13.

3.2.

Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešly ve složení odpovídajícím soutěžním
podmínkám. Následně podepsali všichni přítomní písemné prohlášení dle § 10 odst. 2
Soutěžního řádu ČKA. Zasedání zahájil a řídil předseda soutěžní poroty.
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3.3.

Sekretář poroty předložil porotě protokol o přijetí a přezkoumání Žádostí o účast v soutěži,
které byly překontrolovány z hlediska dodržení požadavků odst. 4/2 Soutěžních podmínek –
viz příloha č. II.

3.4.

Porota při posuzování postupovala dle odst. 4/5/6 Soutěžních podmínek a to následovně:
Každý z řádných členů poroty navrhl 5 účastníků, kteří ve srovnání s ostatními účastníky
největší měrou naplňují kritérium celkové urbanisticko-architektonické kvality referenčních
prací. Každý takto navržený účastník obdržel od jednoho porotce nejvíce jednu nominaci,
počty nominací od všech porotců byly pro každého účastníka sečteny a uvedeny v
přehledné tabulce. Nejúspěšnější účastník byl ten, který získal nejvíce nominací. Tabulka se
seznamem účastníků a počty nominací byly podkladem pro následnou diskusi poroty a
rozhodnutí o dalším postupu. O účastnících, kteří budou vyzváni k podání návrhu rozhodla
porota hlasováním.

3.5.

Soutěžní porota navrhla zadavateli tyto uchazeče, kteří budou vyzváni k podání soutěžních
návrhů:
1 – Pelčák a partner architekti, s.r.o. a Thomas Mueller Ivan Reimann
Gesellschaft von Architekten mbH
4 – ALLESWIRDGUT ARCHITEKTUR ZT GMBH WIEN MUNCHEN
8 – UNIT architekti s.r.o.
11 – BKK-3 ARCHITEKTUR ZT GMBH
(Přiložen dokument PROTOKOL O POSOUZENÍ PORTFOLIÍ ze dne 5. května 2017 jako
PŘÍLOHA Č. II a to včetně prohlášení a Protokolu o přijetí a přezkoumání žádostí o účast
v soutěži s tabulkou s údaji o přezkoušení návrhů.)

4.
ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ PO SNÍŽENÍ
POČTU ÚČASTNÍKŮ
4.1.

Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů se nekonalo. Odpovědi na došlé dotazy
k datu 12. června 2017 byly připraveny zpracovatelem soutěžních podmínek spolu se
sekretářem poroty, následně zaslány elektronickou poštou k odsouhlasení porotě per rollam
a po odsouhlasení byly zadavatelem zveřejněny ke dni 21. června 2017. Na dotazy došlé po
termínu, a to k datu 19. června 2017, se zadavatel rozhodl rovněž odpovědět a odpovědi
byly zveřejněny ke dni 28. června 2017.

4.2.

Soutěžícími byly položeny dotazy k upřesnění soutěžních podmínek a zadání soutěže. Jejich
znění a odpovědi na ně formou dodatečné informace jsou součástí Přílohy č. III tohoto
protokolu. Odpovědi na položené dotazy byly zveřejněny na profilu zadavatele.
(Přiloženy dokumenty VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE ze dne 19. a 20. června
2017 jakožto PŘÍLOHA Č. III, a to včetně souboru písemných dotazů a písemných
odpovědí na ně.)
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5.

HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo ve dvou dnech v jídelně ZŠ Kneslova v Brně –
Černovicích dne 13. srpna 2016 od 10:00 do 17:30 a následně 15. srpna od 9:00 do 14:00.

PRVNÍ DEN ZASEDÁNÍ
5.1.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešla v 10:00 ve složení odpovídajícím soutěžním
podmínkám. Před zahájením hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni
přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty a pomocné orgány poroty v souladu s
ustanovením § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a
nestrannosti (PŘÍLOHA Č. IV vč. prezenčních listin). Současně byly k protokolu přiloženy
záznamy o hlasování per rollam (PŘÍLOHA Č. V). Svoji činnost zahájila soutěžní porota v
10:19 hod ve složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
Ing. arch. Aleš Burian.
Náhradníci závislí:
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. – nastupuje na místo Mgr. Šárky Korkešové;
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D..
Náhradníci nezávislí:
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb;
Nepřítomni – omluveni:
Mgr. Petr Hladík – závislý náhradník;
MgA. Jakub Kořínek – nezávislý;
Mgr. Šárka Korkešová – závislá;
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek;
Přezkušovatel:
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Ostatní:
Ing. arch. Klára Cejpková – KAM - organizace zasedání poroty
BcA. Veronika Machátová – KAM – organizace zasedání poroty
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Předseda poroty konstatuje, že je přítomen dostatečný počet řádných členů a náhradníků
poroty s hlasem rozhodujícím, porota je tedy usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v
tomto složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. – nastupuje na místo Mgr. Šárky Korkešové;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
-

Návrh hlasování: Pořízením zápisu ze zasedání bude pověřen David Mikulášek.

Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Konstatuje se, že zápis ze zasedání bude pořizovat David Mikulášek – sekretář soutěže.
5.2.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK SOUTĚŽE
Porota byla seznámena se Zprávou o přijetí a přezkoumání soutěžních návrhů dle odst.
2/2/1, 2/2/2, 5/1, 5/6/2, 5/7, 5/8, 5/9, 11/1 a 12/1 Soutěžních podmínek. Přezkušovatel
soutěžních návrhů ve zprávě konstatoval u jednotlivých soutěžních návrhů skutečnosti
popsané v seznamu odevzdaných návrhů a tabulce přezkoušení návrhů dle závazných
formálních a obsahových podmínek – viz Příloha č. 1 a 2 - součást PŘÍLOHY Č. VI.
Porota po krátké diskusi konstatuje, že návrhy obsahují všechny příslušné části dle bodu
5/1 Soutěžních podmínek. Vzhledem k tomu, že některé části návrhu nesplňují náležitosti
uvedené v bodech 5/3 – 5/5, bude porota postupovat podle odst. 5/10/3 Soutěžních
podmínek a přistoupila k hlasování o připuštění návrhů k dalšímu posouzení:
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 1 bude připuštěn k hodnocení, protože překročení
počtu znaků v anotaci nesnižuje srozumitelnost návrhu, návrh nezvýhodňuje a nevede k
porušení anonymity.

Hlasování:
-
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proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 3 bude připuštěn k hodnocení, protože překročení
počtu znaků v anotaci a v průvodní zprávě a v důsledku překročení maximálního počtu
stran zprávy nesnižuje srozumitelnost návrhu, návrh nezvýhodňuje a nevede k porušení
anonymity.

Hlasování:
-

pro:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 4 bude připuštěn k hodnocení, protože překročení
počtu znaků v průvodní zprávě a v důsledku překročení maximálního počtu stran zprávy
a rovněž odlišná adjustace modelu nesnižuje srozumitelnost návrhu, návrh
nezvýhodňuje a nevede k porušení anonymity.

Hlasování:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0
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-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 bude připuštěn k hodnocení, protože nemožnost
otevření souboru s panelem č. 2 v digitální části nesnižuje srozumitelnost návrhu, návrh
nezvýhodňuje a nevede k porušení anonymity.

Hlasování:
-

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 6 bude připuštěn k hodnocení, protože překročení
počtu znaků v anotaci nesnižuje srozumitelnost návrhu, návrh nezvýhodňuje a nevede k
porušení anonymity.

Hlasování:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Poté bylo přistoupeno k celkovému hlasování o splnění závazných formálních a obsahových
náležitostí stanovených Soutěžními podmínkami.
-

Návrh hlasování: Porota připouští soutěžní návrhy č. 1, 3, 4, 5, 6 k dalšímu hodnocení.

Hlasování:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Konstatuje se, že porota na základě zprávy přezkušovatele a následného hlasování připouští
k posouzení soutěžní návrhy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5.3.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V PRVNÍM KOLE POSUZOVÁNÍ
Posuzování zahájila soutěžní porota v 11:15 obecnou rozpravou nad formou a způsobem
aplikace hodnotících kritérií. Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány,
jsou stanoveny dle soutěžních podmínek bez pořadí významnosti následovně:
a)
Komplexní urbanistická kvalita návrhu;
b)
Míra dodržení požadavků zadání;
c)
Vazba na okolní urbánní a krajinné struktury z hlediska topografie, dopravního
napojení a kvality životního prostředí;
d)
Řešení veřejných prostor;
e)
Řešení jednotlivých objektů z hlediska vztahu k lokalitě, kvalitě bydlení,
realizovatelnosti a funkčnosti;
f)
Dlouhodobá ekonomická, sociální a ekologická udržitelnost celého návrhu, zejména
z pohledu:
▪
energetické a ekonomické efektivity;
▪
adaptabilnosti na změny klimatu;
▪
sociální resilience;
▪
koncepce města krátkých vzdáleností.
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě
zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů. Vzhledem k přehlednosti posouzení
jednotlivých návrhů bude porota písemně popisovat pouze nejdůležitější míru naplnění či
nenaplnění hodnotících kritérií.
Porota konstatovala, že k posouzení dopravního napojení, řešení dopravní infrastruktury,
naplnění míry respektování hlukové zátěže lokality jednotlivých specializací a možnosti
aplikace standardů městské bytové výstavby budou druhý den zasedání k dispozici přizvaní
odborníci.
Ve 12:00 porota odchází na prohlídku řešené lokality, od 13:00 do 13.30 následuje
přestávka na oběd. Ve 13:30 přistupuje porota k samostudiu jednotlivých návrhů. Současně
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ve 13:30 přichází Šárka Korkešová a nastupuje na místo řádného porotce, Lukáš Pecka se
stává náhradníkem.
V 15:15 ukončila porota samostudium a přistoupila k diskusi nad jednotlivými návrhy.
V 17:00 předseda poroty konstatuje, že je přítomen dostatečný počet řádných členů a
náhradníků poroty s hlasem rozhodujícím, porota je tedy usnášeníschopná a bude jednat a
hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
Mgr. Šárka Korkešová;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
-

Návrh hlasování: Do druhého kola posuzování postupují návrhy č. 2, 5 a 6

Hlasování:

pro:

6

proti: 0

zdržel se: 1

Konstatuje se, že porota na základě hlasování postupují do druhého kola posuzování
soutěžní návrhy č. 2, 5 a 6.
V 17:30 předseda poroty ukončuje zasedání a pověřuje sebe, Aleše Buriana, Pavla Juru,
Lukáše Pecku, Hanu Vyplelovou a Jakuba Kynčla, aby z poznámek všech porotců sestavili
koncepty posouzení všech soutěžních návrhů. Tuto činnost pověření porotci ukončili
v 19:00. Následně byla místnost se soutěžními návrhy uzamčena.
DRUHÝ DEN ZASEDÁNÍ
Svoji činnost zahájila soutěžní porota v 9:00 hod ve složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
Náhradníci závislí:
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.;
Náhradníci nezávislí:
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb;
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Nepřítomni – omluveni:
Mgr. Petr Hladík – závislý náhradník;
MgA. Jakub Kořínek – nezávislý;
Mgr. Šárka Korkešová – závislá;
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D..
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek;
Přezkušovatel:
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Přizvaní odborníci:
Ing. Jan Sponar, BO MmB
Ing. Petr Soldán (dostaví se později)
Ing. Miroslav Frič (dostaví se později)
Ostatní:
Ing. arch. Klára Cejpková – KAM - organizace zasedání poroty
BcA. Veronika Machátová – KAM – organizace zasedání poroty
Předseda poroty konstatuje, že je přítomen plný počet řádných členů poroty s hlasem
rozhodujícím, porota je tedy usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. – nastupuje na místo Mgr. Šárky Korkešové;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
5.4.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V DRUHÉM KOLE POSUZOVÁNÍ
Porota pokračuje v diskusi nad jednotlivými návrhy, 9:15 přichází Jakub Kynčl, 9:20 přichází
Šárka Korkešová a nastupuje na místo řádného porotce, Lukáš Pecka se stává
náhradníkem. Porota bude tedy jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty;
Mgr. Šárka Korkešová;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
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V 9:30 přichází Ing. Petr Soldán, v 10:00 přichází Ing. Miroslav Frič, v 11:00 porota
přistupuje k vyslechnutí názorů odborníků z oblasti dopravy, ochrany před hlukem a
z hlediska městské výstavby, následuje diskuse s jednotlivými odborníky.
Poté porota vyhodnotila splnění podmínek zadání a konstatovala, že všechny soutěžní
návrhy srovnatelnou mírou dodržely požadavky zadání.
Na základě kritérií uvedených v Soutěžních podmínkách přistupuje porota k posouzení
návrhů:
Posouzení soutěžního návrhu č. 1

Východiskem návrhu je deklarované spojení starých a nových Černovic. Prostředkem k tomu
je „sešití“ staré i nově navržené struktury prostřednictvím „zipu městských prostor“ v jednu
městskou čtvrť. Tento deklarovaný záměr však postrádá reálné naplnění. Jediným místem, kde
k tomuto propojení může dojít, je nový velkorysý park, jehož velikost i navržené řešení však
překračuje měřítko Černovic.
Problematický je způsob vedení obslužné dopravy složitě po obvodu nové čtvrti, který
znamená soustředění negativních vlivů do jednoho dopravního profilu. Stejně diskutabilní je i
koncová dopravní obsluha některých kapacitních bytových staveb, i nesoulad jednoduchého
parkovacího schématu s členitými bytovými domy.
Návrh respektuje požadovanou etapizaci, nepříznivý hluk z dopravy po obvodu řeší
bariérovými domy. Zvolená struktura zástavby je nepřesvědčivá. Otázku vzbuzuje poloha
komunitního centra mimo přirozené těžiště řešeného území.

Posouzení soutěžního návrhu č. 2

Návrh si klade za cíl doplnit urbanistickou strukturu lokality a vytvořit klidné, „v dobrém slova
smyslu obyčejné obytné prostředí“. Koncept tří ohnisek na nové urbanistické severojižní ose lokality
má potenciál tohoto cíle dosáhnout. Měřítko urbanistické struktury, sjednocující celou lokalitu, je
vhodné. Veřejné prostory, jejich vzájemné vazby a vazby na okolní strukturu jsou přínosné. Limity
území návrh řeší vhodně formou zeleného valu s pobytovým využitím a pásu zeleně v ochranném
pásmu VVN.
Slabinou návrhu může být přílišná formálnost zalamovaných ulic, která vychází z konfigurace
terénu, ale přehnaně ji přepisuje. Také dopravní napojení na čtyřproudou komunikaci Černovickou
novou křižovatkou je z dopravního hlediska problematické.
Zvolenou strukturu jednotlivých domů je možno pokládat za snadno realizovatelnou
z hlediska developerských kritérií (snadné dělení na etapy a stavebníky). Projekt je přitažlivý
z hlediska prostředí, potenciálu urbanistické struktury a veřejných prostranství.

Posouzení soutěžního návrhu č. 3

Hlavní silné stránky tohoto návrhu jsou současně jeho slabinami. Ambice důsledně zapojit
novou čtvrť do kontinuální struktury města je oslabena potřebou zásadních podmiňujících investic
(podzemní vedení VVN, zapuštění VMO). Z obecného hlediska prospěšný záměr je tak z pohledu
hlavního cíle soutěže – reálné proveditelnosti – výrazně znehodnocen. Stejně tak pozice a formát
bloků (uzavřených i otevřených) nejsou vhodné pro postup realizace čtvrti. Nicméně lze kromě
základní ideje ocenit jasnou racionální koncepci veřejných prostorů, spolu s myšlenkou maximálního
propojení se sousedními územími a srozumitelnou typologii prostorů a objektů.

Minoritní vótum doc. Ing. arch. Jan Jehlík: Návrh č. 3 je mimořádný svou koncentrací na

zapojení lokality do celku města včetně formulace vazeb jednotlivých rozhraní. Současně vytváří
srozumitelnou a vyváženou vnitřní urbánní strukturu.

Posouzení soutěžního návrhu č. 4

Návrh přináší využití různých charakterů zástavby v celé lokalitě, která je však do sebe příliš
uzavřená. Rozsáhlé komunitní centrum není díky svému umístění vhodné ani pro stávající obyvatele
Černovic, ani pro nové. Návrh nerespektuje a nezohledňuje limity území. Eliminace hlukového
zatížení lokality je nedostatečně řešena pouze bariérovou zelení. Návrh nevhodně umisťuje rodinnou
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individuální zástavbu mezi bytové domy. Bloková struktura v severní části vytváří malé vnitrobloky,
ve kterých budou pravděpodobně narušeny zásady soukromí v jednotlivých bytech. Takzvaný
velkoměstský bulvár je jednostranný a nenabízí služby, které by člověk od daného místa čekal, to
znamená místa obchodu a služeb, které lokalitu oživí a vytvoří funkční místo střetávání. Soustředění
dopravy na západní okraj lokality se nejeví jako příliš vhodné ať už z dopravního či hlukového
hlediska.

Posouzení soutěžního návrhu č. 5

Ortogonální struktura návrhu na první pohled působí velmi přísně a nesmlouvavě, po bližším
„ohledání“ však vyvstávají její pozitiva. Návrh v tomto světle pak působí velmi promyšleně a uceleně.
Vazby na okolní strukturu, a to jak situováním hlavních vstupů na severu z Olomoucké a
Černovické, tak na západě na stávající organismus městské části jsou přiměřené, dobře umístěné a
dostatečně četné. Obdobně řešení veřejných prostorů a organizace území, založená na severojižní
ose procházející celým územím a protnuté ve středu zeleným pásem, je vhodně zvolena. Méně
šťastné se jeví konkrétní umístění zeleného pásu, které nenavazuje na veřejné prostranství před
základní školou.
Silnou stránkou návrhu je dispoziční řešení jednotlivých domů a typologie zástavby objektů
formou mikrobloků, které zajišťují dobrou proveditelnost návrhu a umožňují realizovatelnost
v různých režimech výstavby (soukromý, veřejný, smíšený).
Řešení hlukové zátěže je navrženo pomocí nebytové funkce domů přilehlých k Černovické,
alternativně pak formou valu. Jistě by bylo možné tento problém řešit i formou bariérových bytových
domů. Není jasný vztah návrhu ke stávajícímu terénu.

Posouzení soutěžního návrhu č. 6

Soutěžní návrh je vědomě zacílen na snadnou proveditelnost, bez zbytečných podmiňujících
investic technické infrastruktury či změn územně plánovací dokumentace. Základní uliční osnova je
přirozeně založena podél vrstevnic terénu, vymezení zastavěného území jasným způsobem a
respektuje stávající limity technické infrastruktury a hlukové zátěže. I přes použití výše uvedených
jednoduchých nástrojů dosahuje návrh bohaté škály veřejných prostorů, s jasnou definicí a
přiměřenou dimenzí. Diskutabilní je však vymezení soukromých ploch zeleně, které jsou výrazně
minoritní oproti plochám veřejným. Z návrhu není obecně zřejmé rozlišení prostorů na škále veřejné
- neveřejné. Lze předpokládat, mimo jiné, problematické oslunění některých částí zástavby.
Dopravní řešení s omezením dopravního napojení na VMO porota hodnotí jako úsporné,
vedení MHD páteřní komunikací je přímočaré.
Grafická prezentace návrhu bez konkrétních fasád či expresivních, foto-nereálných vizualizací
jasným způsobem popisuje to, co považuje v urbanistickém návrhu za podstatné – návrh základních
principů, měřítka a dimenzí města.

Ve 12:00 odchází Jan Sponar a porota přistupuje k hlasování o konečném pořadí návrhů.
5.5.

Rozhodnutí soutěžní poroty o konečném pořadí a ocenění soutěžních návrhů a
rozdělení náhrad
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č.5 se umístil na 1. pořadí

Hlasování:
-
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proti: 1

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č.2 se umístil na 2. pořadí

Hlasování:
-

pro:

pro:

4

proti: 0

zdržel se: 3

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č.6 se umístil na 3. pořadí

Hlasování:

pro:

6

proti: 0

zdržel se: 1

10

-

Návrh hlasování: S přihlédnutím ke znění § 10 odst. (8) Soutěžního řádu ČKA a odst.
8/2 Soutěžních podmínek, se ceny rozdělují takto:

1. cena - návrh číslo 5
2. cena - návrh číslo 2
3. cena - návrh číslo 6
Hlasování:
-

pro:

7

600.000,- Kč
400.000,- Kč
200.000,- Kč
proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: s přihlédnutím ke znění § 10 odst. (8) Soutěžního řádu ČKA a odst.
8/4 Soutěžních podmínek, se náhrady výloh spojených s účastí v soutěži rozdělují takto:

návrh číslo 1
návrh číslo 3
návrh číslo 4
Hlasování:

100.000,- Kč
100.000,- Kč
90.000,- Kč
pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Konstatuje se, že všechna hlasování byla přijata a porota rozhodla o konečném pořadí
návrhů a jejich ocenění a rozdělení náhrad. Vzhledem k odst. 3/2/2 Soutěžních podmínek,
který specifikuje, že zadavatel v případném navazujícím JŘBU bude jednat s oceněnými
v pořadí, v jakém byli oceněni, porota konstatuje, že návrhy 1, 3 a 4 se umístily na 4. – 6.
místě bez stanovení přesného pořadí.
Ve 12:30 porota přerušuje zasedání na obědovou pauzu, která byla ukončena ve 13:30. Ve
13:00 odchází Tomáš Kaláb, Šárka Korkešová a Martin Ander, na jejich místo nastupují
Lukáš Pecka a Jakub Kynčl. Porota dále bude jednat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Lukáš Pecka;
Ing. arch. Jakub Kynčl;
MVDr. Hana Vyplelová.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty;
Ing. arch. Aleš Burian;
Ir. Paul Koch MRE;
Ing. arch. Pavel Jura;
5.6.

Otevření obálek se jmény autorů
Ve 13:50 zahájil z pověření poroty přezkušovatel otevírání obálek se jmény jednotlivých
autorů, a to s tímto výsledkem:
Autory soutěžního návrhu číslo 1 jsou Arch. Franz Sumnitsch, Ing. arch. MArch. Jana
Šipulová a Ing. arch. Martin Sládek;
Autory soutěžního návrhu číslo 2 jsou Michal Kohout, David Tichý, Filip Tittl, Šárka
Doležalová, Václav Přibyl, Tomáš Fiala, Petr Vozáb;
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Autory soutěžního návrhu číslo 3 jsou Mojmír Kopecký, Marcela Uřídilová, Ing. Martin
Smělý, Ph.D., Ing. Miroslav Patočka, MgA Jan Říčný, MgA Filip Kosek, MgA Jakub Klíma a
MgA Zuzana Hebronová;
Autory soutěžního návrhu číslo 4 jsou doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran a Ing. arch. Petr
Máša;
Autory soutěžního návrhu číslo 5 jsou Ladislav Kuba a Tomáš Pilař;
Autory soutěžního návrhu číslo 6 jsou prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Prof. Dipl.-Ing. Ivan
Reimann a Dipl.-Ing. Thomas Mueller.
Po otevření obálek sekretář soutěže překontroloval předložené doklady a jejich soulad se
soutěžními podmínkami a to dle odst. 5/6 a 11/1. Konstatuje se, že všechny soutěžní
návrhy veškeré požadavky splnily. Ve 14:00 bylo zasedání soutěžní poroty ukončeno.
5.7.

Porota pověřila sekretáře, aby všem účastníkům oznámil, že došlo k rozdělení cen a náhrad,
bez jmenovitého uvedení účastníků, včetně informace o dalším postupu zadavatele.

6.

DOPORUČENÍ POROTY ZADAVATELI SOUTĚŽE

6.1.

Porota doporučuje zadavateli vstoupit s autorem vítězného návrhu do JŘBÚ tak, aby návrh
mohl být zpracován formou územní studie. Současně konstatuje vysokou kvalitu oceněných
i neoceněných návrhů.

6.2.

Porota dává k oceněným návrhům tato doporučení:
K návrhu č. 5
-

dořešit vztah navrženého parku ve vazbě na veřejné prostranství před školou na ulici Kneslova;
v souvislosti s předchozím bodem řešit umístění komunitního centra;
dořešit vazbu komunikační sítě na terén s respektem ke stávající morfologii (nivelety komunikací,
vjezdy do objektů apod.);
dořešit trasování MHD (spojení ulic Olomoucká a Charbulova);
napojení na ulici Černovická řešit v etapě až po vybudování přilehlé části VMO;
přehodnotit funkční využití objektů při východní hraně území a prověřit zde možnost umístění
bydlení.

K návrhu č. 2:
-

upravit dopravní řešení tak, aby napojení na Černovickou ulici nepodmiňovalo realizaci záměru;
v souvislosti
s předcházejícím
doporučením
dořešit
dopravní
obslužnost
staveb
v severovýchodním cípu řešeného území;
posílit význam budoucího občanského centra v těžišti řešeného území jako místa propojujícího
staré a nové Černovice.

K návrhu č.6:
-

6.3.

revidovat trasování propojovací komunikace v jižní části do Charbulovy s plynulou trasou a bez
zbytečného závleku jižním směrem;
upravit poměr členění zelených ploch mezi veřejné a soukromé ve prospěch soukromých;
v souvislosti s předcházejícím doporučením zachovat prostupnost územím příčným směrem;
jasně definovat charakter a hranice prostorů veřejný – polosoukromý – soukromý.

Porota dále upozorňuje vyhlašovatele na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení
výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v
Soutěžních podmínkách.
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PŘÍLOHA Č. I
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách“ – Brno, Černovice

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
SOUTĚŽNÍ POROTY
Místo:
Datum:
Začátek jednání:

zasedací místnost Kanceláře architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13,
602 00 Brno
17. 2. 2017
13:00, konec jednání: 16:15

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba předsedy a místopředsedy soutěžní poroty
Podpis závazku člena poroty
Dohoda o honorování práce nezávislých členů soutěžní poroty
Odsouhlasení soutěžních podmínek
Závěr

Přítomni:
- Řádní členové poroty:
Ing. arch. Aleš Burian – nezávislý;
Ir. Paul Koch MRE – nezávislý;
MgA. Jakub Kořínek – nezávislý;
Mgr. Šárka Korkešová – závislá;
MVDr. Hana Vyplelová – závislá.
- Náhradníci poroty:
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb – nezávislý;
Ing. Arch. Filip Slezák – závislý;
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – závislý.
- Ostatní:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek - zpracovatel Soutěžních podmínek a sekretář soutěže;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček – ředitel KAM;
Ing. arch. Tomáš Pavlíček – přezkušovatel soutěžních návrhů;
Ing. arch. Klára Cejpková – KAM.
- Nepřítomni:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – nezávislý;
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – závislý;
Ing. arch. Pavel Jura – nezávislý náhradník;
Mgr. Petr Hladík – závislý náhradník;
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PŘÍLOHA Č. I
1. Zahájení
Ustavující schůze poroty se koná v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 soutěžního řádu ČKA,
schůze byla zahájena ve 13:00, vedením první části schůze byl pověřen zadavatelem sekretář
soutěže.
2. Podpis závazku člena poroty
Přítomní členové poroty a náhradníci podepsali závazek k účasti na práci poroty – viz příloha.
3. Volba předsedy a místopředsedy soutěžní poroty
Na místo člena poroty doc. Ing. arch. Jana Jehlíka nastoupil náhradník Mgr. Ing. Tomáš Kaláb,
na místo člena poroty Mgr. Martina Andera, Ph.D. nastoupil náhradník Ing. Arch. Filip Slezák.
Porota je tedy schopna usnášení a rozhoduje prostou většinou hlasů. Porota přistoupila k volbě
předsedy, je navržen doc. Ing. arch. Jan Jehlík, který s nominací telefonicky vyjádřil souhlas.
Hlasování o volbě doc. Ing. arch. Jana Jehlíka předsedou soutěžní poroty:
Pro: 7
Zdržel se: 0
doc. Ing. arch. Jan Jehlík je zvolen předsedou soutěžní poroty.

Proti: 0

Porota přistoupila k volbě místopředsedy, je navržen závislý člen, Mgr. Martin Ander, Ph.D..
Hlasování o volbě Mgr. Martina Andera, Ph.D místopředsedou soutěžní poroty:
Pro: 7
Zdržel se: 0
Proti: 0
Mgr. Martin Ander, Ph.D je zvolen místopředsedou soutěžní poroty.
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy porota pověřila sekretáře soutěže vedením schůze a pořízením
zápisu.
4. Dohoda o honorování práce nezávislých členů soutěžní poroty
Nezávislí a externí členové poroty se dohodli se zástupcem zadavatele, že jejich práce bude
honorována částkou 1000,- Kč/hod bez DPH. Mimobrněnští členové poroty obdrží rovněž náhradu
nákladů spojených s cestou, a to v paušálně ve výši 1500,- Kč za jednu cestu do Brna a zpět.
Honoráře a náhrady budou vyplaceny po skončení soutěže.
Hlasování o honoráři a náhradě nákladů:
Pro: 7
Zdržel se: 0

Proti: 0

5. Odsouhlasení soutěžních podmínek a zadání soutěže
Porota zahájila rozpravu nad soutěžními podmínkami, u bodu 2/2/1 vznesli členové poroty
zastupující MČ Černovice požadavek na vyřazení požadavku na minimální HPP využitou pro funkci
bydlení, její snížení a ponechání tohoto požadavku jako doporučeného v bodě 2/2/2 b).
Hlasování:
Pro: 3
Zdržel se: 0
Proti: 4
Požadavek na minimální HPP využitou pro funkci bydlení zůstává v bodě 2/2/1 beze změny.
Další změny a doplnění byly na místě zapracovány zpracovatelem soutěžních podmínek do
návrhu znění soutěžních podmínek a zadání a budou v konečné verzi rozeslány členům poroty a
náhradníkům.
Hlasování o znění soutěžních podmínek a zadání soutěže:
Pro: 7
Zdržel se: 0
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Proti: 0

PŘÍLOHA Č. II
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách“ – Brno, Černovice

PROTOKOL O POSOUZENÍ PORTFOLIÍ
MÍSTO:

Kancelář architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

DATUM:

5. 5. 2017

Začátek jednání:
Konec jednání:

13:10
14:50

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Předložení protokolu o přezkoumání žádostí
Posouzení portfolií
Uchazeči určení pro podání návrhů
Závěr

1. Zahájení:
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešli ve složení odpovídajícím soutěžním podmínkám. Následně
podepsali všichni přítomní písemné prohlášení dle § 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA.
Zasedání zahájil a bude řídit předseda soutěžní poroty Ing. arch. Jan Jehlík, porota bude rozhodovat v tomto
složení:
- Řádní členové poroty:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty - nezávislý;
Ir. Paul Koch MRE – nezávislý;
Ing. arch. Pavel Jura – nezávislý;
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty - závislý;
MVDr. Hana Vyplelová – závislá.
- Náhradníci poroty:
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb – nezávislý – nastupuje na místo Ing. arch. Aleše Buriana;
Mgr. Petr Hladík – závislý náhradník;
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. – závislý – nastupuje na místo Mgr. Šárky Korkešové;
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. – závislý.
- Nepřítomni:
Ing. arch. Aleš Burian – nezávislý;
MgA. Jakub Kořínek – nezávislý;
Mgr. Šárka Korkešová – závislá;
- Ostatní:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek - zpracovatel Soutěžních podmínek a sekretář soutěže;
Ing. arch. Tomáš Pavlíček – přezkušovatel soutěžních návrhů;
Porota je usnášeníschopná.
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2. Předložení protokolu o přezkoumání žádostí
V 13:15 sekretář poroty předložil porotě protokol o přijetí a přezkoumání Žádostí o účast v soutěži, které byly
překontrolovány z hlediska dodržení požadavků odst. 4/2 Soutěžních podmínek – viz příloha č. 2.
3. Posouzení portfolií
V 13:20 zahájila soutěžní porota posuzovaných portfolií. Porota bude při posuzování postupovat dle odst.
4/5/6 Soutěžních podmínek a to následovně:
Každý z řádných členů poroty navrhne 5 účastníků, kteří ve srovnání s ostatními účastníky největší měrou
naplňují kritérium celkové urbanisticko-architektonické kvality referenčních prací. Každý takto navržený
účastník obdrží od jednoho porotce nejvíce jednu nominaci, počty nominací od všech porotců budou pro
každého účastníka sečteny a uvedeny v přehledné tabulce. Nejúspěšnější účastník bude ten, který získá
nejvíce nominací. Tabulka se seznamem účastníků a počty nominací budou podkladem pro následnou diskusi
poroty a rozhodnutí o dalším postupu. O účastnících, kteří budou vyzváni k podání návrhu rozhodne porota
hlasováním.
Ve 13:35 přichází závislá členka poroty Mgr. Šárka Korkešová, která nahrazuje Ing. arch. Lukáše Pecku
v pozici řádného člena poroty.
Ve 13:45 zahájila porota podrobné samostudium žádostí o účast s přidělováním nominací.
Ve 14.10 přichází nezávislý náhradník MgA Jakub Kořínek.
ve 14:25 odchází Mgr. Petr Hladík a sekretář zahajuje sčítání bodů.
14:30 - Sekretář poroty sestavil na základě návrhu členů poroty tabulku účastníků, přiřadil a sečetl navržené
body:
číslo

účastník

1 – Pelčák a partner architekti, s.r.o.
a Thomas Mueller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH
2 – Refuel s.r.o.
3 – sdružení CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a Musil, Hybská
– architektonický atelier s.r.o.
4 – ALLESWIRDGUT ARCHITEKTUR ZT GMBH WIEN MUNCHEN
5 – doc. Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Pavel Řihák
6 – společnost Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse
7 – Vojtěch Lekeš MSc., KOGAA studio, s.r.o., Ing. arch. Václav Matějka
8 – UNIT architekti s.r.o.
9 – Ing. arch. Jan Velek, akad. arch., PMA architects s.r.o.
10 – Atelier RAW s.r.o.
11 – BKK-3 ARCHITEKTUR ZT GMBH
12 – RUDIŠ – RUDIŠ architekti s.r.o.
13 – Consequence forma s.r.o.

nominace
7
0
4
5
0
0
0
7
0
4
5
1
1

Porota následně diskutovala o výsledcích bodování a rozhodla, že navrhne 4 uchazeče o účast s nejvyšším
počtem přidělených nominací, kteří budou vyzváni k podání soutěžních návrhů a bude o tom hlasovat
v tomto složení:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík – předseda poroty - nezávislý;
Ir. Paul Koch MRE – nezávislý;
Ing. arch. Pavel Jura – nezávislý;
Mgr. Ing. Tomáš Kaláb – nezávislý;
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – místopředseda poroty - závislý;
Mgr. Šárka Korkešová – závislá;
MVDr. Hana Vyplelová – závislá.
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Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

PŘÍLOHA Č. III
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách“ – Brno, Černovice

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE K DATU 12.6.2017

dle odst. 9/3 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh požádán o vysvětlení soutěžní dokumentace
formou odpovědí na dotazy, které tímto poskytuje.
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Statutární město Brno
Se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ:
44992785
DIČ:
CZ44992785
Zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. David Mikulášek
e-mail:
mikulasek.david@kambrno.cz

Otázka č.1: Je možné navrhnout vlastní etapizaci?

Odpověď: Ano, je to možné.
Otázka č.2: Je povinné dodržení etapizace dle soutěžního podkladu P23? (Vysvětlení: Tato etapizace
nepočítá s větším počtem dopravních napojení v úvodní fázi výstavby.)

Odpověď: Ne, není to povinné, optimální počet dopravních napojení je součástí návrhu a bude také
zohledněn v etapizaci. Pokud však budou úvodní etapy umístěny v jižní části lokality, výrazně to prospěje
k urychlení výstavby. Preferujeme návrh etap, které umožní zahájit výstavbu i z jižní části a tato výstavba
nebude na severní části závislá.
Otázka č.3: Je správný předpoklad, že konflikt standardů IMOSu se zadáním máme řešit prioritně
dodržením zadání? Vysvětlení: Standardy IMOSu požadují striktně oddělené veřejné a soukromé prostory.
Zadání uvádí práci s veřejnými, poloveřejnými, polosoukromými a soukromými prostory. Zadavatel
doporučuje zohlednit možnost vytváření komunit a sdílený prostor. V zadání je zároveň uvedeno, že návrh by
neměl znemožnit aplikaci standardů IMOSu.

Odpověď: Ano, je to správný předpoklad, prioritní je zadání. Standardy jsou uvedeny jako doporučené
vodítko. V zadání je uvedeno, že by návrhy neměly zásadně znemožnit jejich aplikaci, tedy ve smyslu že část
navržených struktur aplikaci těchto standardů umožní (resp. neznemožní). Zadavatel je však přesvědčen, že
to není v konfliktu s požadavkem zadání na práci s charakterem prostorů.
Otázka č.4: „Preferuje se funkční způsob zástavby, aby byla zachována vzdušnost, soukromí bytových
jednotek, obyvatelé a návštěvníci musí mít z lokalit příjemný pocit.“ Žádáme o vysvětlení pojmů „funkční
způsob zástavby“, „vzdušnost“, „soukromí bytových jednotek“ v tomto kontextu.

Odpověď:
Funkční způsob zástavby – zástavba, která svým charakterem a ekonomií provozu odpovídá místním
klimatickým podmínkám.
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Vzdušnost – zástavba, která nepoužívá minimální rozměry místností, okenních otvorů, apod. dle platných
norem, která nepoužívá okenní otvory pouze jako prostředek osvětlení a větrání, která vnímá vstup do domu
jako významný prostor, která přirozené osvětlení používá jako nedílnou součást návrhu obytných prostor atd.
Soukromí bytových jednotek – vnitřní obytné plochy s charakterem soukromým by neměly přímo (ve stejné
úrovni okenním otvorem) navazovat na plochy charakteru veřejného, či poloveřejného.
Otázka č.5: Procenta zastoupení počtu jednotlivých typů bytů se ve standardech pro výstavbu bytových
domů – IMOS uvádí jako procenta z HPP nebo jako procenta z celkového počtu bytů?

Odpověď: Jako procenta z celkového počtu bytů.
Otázka č.6: Procenta zastoupení počtu jednotlivých typů bytů se ve standardech pro výstavbu bytových
domů – město Brno uvádí jako procenta z HPP nebo jako procenta z celkového počtu bytů?

Odpověď: Jedná se o procenta z celkového počtu bytů.
Soubor otázek č.7: Zadání: „Umístění funkčních ploch tak, aby vhodně doplnily stávající funkce a
reagovaly jak na stávající zástavbu Černovic, tak na její potřeby.“ Požadavkem městské části je: V návrhu
bude prostor pro víceúčelovou halu, sportoviště a zdravotnické služby. (Připomínka č.6)
7A: Máme navrhovat víceúčelovou kulturní halu?
7B: Máme navrhovat víceúčelové sportoviště?
7C: Máme navrhovat zdravotnické zařízení?

Odpověď: Požadavky MČ Brno – Černovice ohledně dalších ploch pro sport a kulturu (viz zadání) prověřte, i
s ohledem na budoucí rozvoj celého území směrem na východ dle podkladu P22. Pokud tedy bude pro
vytvoření životaschopné městské zástavby nutno doplnit území o tyto funkce, jejichž potřeba vznikne buď na
základě příchodu nových obyvatel nebo jako eliminace stávajícího deficitu Černovic, tyto objekty a plochy
navrhněte (přednostně v severní části lokality), nebo doporučte jejich umístění ve výhodnější poloze (např.
pozemky podél ulice Charbulova), apod.. Současně upozorňujeme na požadavek prověření umístění lokálních
sportovišť i v rámci zástavby. Obdobně to platí i o návrhu zdravotnických zařízení. Dále upozorňujeme na
požadavek minimalizace monofunkčních ploch, který směřuje k lepšímu využívání např. parteru objektů
(oproti běžnému umisťování monofunkčních samostatných objektů např. na sídlištích) a s tím související
resilienci, tedy adaptabilnost funkčních ploch na společenské změny.
Hlavní cíl celé soutěže je především funkční městská zástavba, nejen však Vámi navrhovaná, ale i s ohledem
na celé Černovice.
V rámci požadavků na architektonické řešení a předložení základních typů domů se rozumí bytové a rodinné
domy, tedy stavby určené pro bydlení. Tím zadavatel nezakazuje předložení dispozičních schémat staveb
s jinou funkcí.
Soubor otázek č.8: Zadáním je požadováno umístění funkčních ploch BC, SO, OS, ZP a ZO; lokálně BO
nebo SJ.
8A:
Můžeme navrhnout a definovat vlastní plochy funkčního využití, nebo je třeba se držet pouze ploch
stávajícího územního plánu?
8B:

Musíme použít všechny kategorie funkčního využití v území dle UP?

8C:
Můžeme do návrhu zahrnout jiné funkční plochy? Například plochy rekreace, plochy pro veřejnou
vybavenost?

Odpověď: Zadavatel očekává od soutěžních návrhů prověření, vyhodnocení a zapracování výše zmíněného
požadavku na umístění funkčních ploch jako součásti požadavků souvisejících s veřejným zájmem. Pokud
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definice vlastních ploch funkčního využití, nepoužití všech zmíněných kategorií a zahrnutí jiných funkčních
ploch přinese kvalitnější městskou zástavbu, jsou tyto změny možné. Je vhodné respektovat poměr
funkčních ploch pro bydlení v severní a jižní lokalitě dle stávajícího ÚP.
Otázka č.9: Bude přezkušovatel přejmenovávat odevzdané CD a soubory na něm uložené? Uvítali bychom
to, pro jistotu zachování anonymity.

Odpověď: Ano, bude. Existence dokumentů na CD pak bude pouze překontrolována a budou použity až po
ukončení soutěže pro prezentaci jejích výsledků s jedinou výjimkou, kterou je tabulka bilancí. Údaje z ní
budou zapracovány do podkladů pro práci poroty.
Přestože se porota s digitální verzí nesetká, je nutné zajistit požadavek 5/5/3 Soutěžních podmínek.
Otázka č.10: Cenová nabídka projekčních prací na vypracování studie, která bude odevzdána v obálce
Autor, je závazná nebo orientační?

Odpověď: Cenová nabídka je nezávazná. Zadavatel však předpokládá, že její sestavení se bude řídit odst.
3/3/3 Soutěžních podmínek.
Otázka č.11: Bude k dispozici vzor cenové nabídky projekčních prací na vypracování studie?

Odpověď: Ne, cenová nabídka bude vypracována způsobem dle odst. 3/3/3 Soutěžních podmínek.
Soubor otázek č.12:
12A:
Ve vzoru tabulky bilancí (P04) jsou v tabulce s nadpisem BILANCE ČPP pro funkci bydlení uvedeny
také plochy školství a komerce. Prosíme o dovysvětlení této části.

Odpověď: ČPP bude počítána pouze v rámci funkčních ploch (urbanistických) bydlení (čisté, všeobecné apod.
dle ÚPmB). Protože se předpokládá, že v těchto funkčních plochách mohou být i podlažní plochy s jinou
funkcí (např. komerční parter), chceme, aby i tyto plochy (podlažní) byly započteny. Doplňujeme v příloze č.
1 upravenou tabulku z podkladu P04 ve které mohou soutěžící doplnit i další funkce. Upozorňujeme, že
plochy ČPP jsou pouze orientační, předpokládáme jejich odvození od HPP.
12B:

Bilance ČPP pro funkci bydlení – Které plochy má obsahovat?

Pro účely soutěže uvažujte ČPP - čistou podlahovou plochu jako plochu bytovou, do kterého
nezapočítáváme:
- plochy vnitřních nosných konstrukcí,
- plochy dělících konstrukcí,
- plochy vnějších konstrukcí (balkony, terasy, lodžie a předzahrádky),
- plochy obvodových konstrukcí,
- nevyužitelné plochy podlaží (atria, světlíky apod.)
- plochy chodeb, výtahů, jiných komunikačních prostor
- plochy pro parkování a sklepní kóje
Do ČPP započtěte u bytových domů plochy bytů, u rodinných domů všechny plochy v domě a u komerčních
a ostatních prostor celé výměry jednotek (tedy vč. komunikačních a jiných prostor). Pokud objekt obsahuje
např. komerční parter, jeho plochy budou započteny do ČPP komerce.
Vzhledem k tomu, že závaznými jsou HPP, jsou plochy ČPP pouze orientační, které budou soutěžící
zjednodušeně odvozovat od HPP a základních typů domů.
12C:

Je povinné rozdělovat bilance dle vzoru na jižní lokalitu a severní lokalitu?

Odpověď: Ano, rozdělení je povinné. Rozdělení na severní a jižní lokalitu je patrné z ÚPmB, resp. v jižní
lokalitě se nachází I. a II. etapa dle podkladu P23, pro jednoznačnou definici přikládáme v příloze č.2 soubor
s vyznačením této hranice. Rozdělení na severní a jižní lokalitu je orientační údaj pro porotu a zadavatele
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vycházející z Vašeho konkrétního návrhu, rozdělení proveďte podle realizovatelných celků, tedy s ohledem
na příjezdové komunikace a související vybavení, např. parkovací stání apod..
Otázka č.13: V případě výhry v soutěži a následném jednání s městem je možné vstupovat do smlouvy a
upravit ji na základě shody obou stran, nebo bude použita smlouva dodaná městem?

Odpověď: Úprava smlouvy bude součástí jednání s městem.
Otázka č.14: Je možné dodat podrobnější mapový podklad k území, než je UMPS?

Odpověď: Podrobnější mapový podklad nemá zadavatel k dispozici. Geodetické zaměření části přilehlých ulic
a jižní části pozemku je součástí podkladu P18.
Otázka č.15: Bylo by možné dodat alespoň vyřezaný půdorys vkládací části z tvrdého materiálu všem
účastníkům stejný? S přesností vkládacích modelů máme špatné zkušenosti.

Odpověď: Vzhledem k tomu, že digitální podklad pro model okolí i pro vkládací části je identický vč. rezervy
na drobné odchylky, zadavatel tedy nepředpokládá při vkládání modelů zásadní komplikace. Řiďte se při
výrobě modelů doporučenou hranicí vkládací části.
Otázka č.16: Jakým způsobem mají soutěžící prokázat, že jejich řešení splňuje limity hlukového zatížení
lokality?

Odpověď: Limity hlukového zatížení lokality požaduje zadavatel respektovat, míra hlukového zatížení je
zřejmá z podkladů P16 a P21 - plánované výstavby VMO. Míru naplnění tohoto požadavku bude porota
hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.
Otázka č.17: P01 - str.19 – „ HPP bude v tabulce bilancí rozděleno mezi severní a jižní lokalitu (podklad
P04) v poměru m2 funkčních ploch pro bydlení.“V jakém podkladu je udána hranice mezi severní a jižní
částí? V podkladu P04 jsme ji nenalezli. „V poměru“ – znamená udat poměr mezi m2 funkčních ploch pro
bydlení v severní části ku m2 nacházející se v části jižní?

Odpověď: Viz odpověď na otázku 12C.
Otázka č.18: P01 - str.18 – „Umístění funkčních ploch v rozsahu a škále dle platného ÚPmB k území, tedy
umístění ploch BC, SO, OS, ZP a ZO v rozsahu z ÚPmB vycházejícím, jejich rozložení a hranice jsou však
součástí návrhu. V jaké části návrhu má být zakresleno rozdělení funkčních ploch? (jaké číslo panelu, jaká
situace...)

Odpověď: Zakreslení rozdělení funkčních ploch je dle uvážení soutěžících. Není tedy stanoveno na kterém
přesně panelu, ani v jakém měřítku.
Otázka č.19: P01 - str.19 – „ Propojení ulic Húskova a Havraní – pouze pro pěší.“ Pěší propojení je dnes
zajištěno ulicí Cornovova, která se ale nachází mimo řešené území. Znamená to tedy, že je třeba navrhnout
další pěší propojení v rámci řešeného území?

Odpověď: Dle našich podkladů není výše zmíněná komunikace součástí ulice Cornovova, její jižní část leží
v řešeném území, střední část v dotčeném území. Požadavek vzešel z jednání s občany a byl veden potřebou
mít bezpečné pěší propojení mezi novými a starými Černovicemi s minimálním zatížením a ohrožením IAD
(stávající komunikace nemá chodník), zejména s ohledem na děti, které prochází ze starých Černovic do škol
na ulici Kneslova (viz podklad P22), není však přesně určeno, zda se má jednat o výše zmíněnou komunikaci
nebo nově navrženou. Vše je odvislé do Vašeho konkrétního návrhu s tím, že výše zmíněný požadavek má
účastník soutěže dle soutěžních podmínek řešit. Zadavatel si uvědomuje, že v takto komplexním zadání může
být naplnění jednotlivých požadavků ve vzájemném konfliktu, proto je míra dodržení požadavků zadání
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PŘÍLOHA Č. IV
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách" - Brno, Černovice

PREZENČNÍ LISTINA
MÍSTO: ZŠ Kneslova, Kneslova 697/28, 61800 Brno
DATUM: 13.8.2017

JMÉNO
Clenové poroty NEZAVISLI
doc. Ing. arch. Jan Jehlík - předseda poroty

Ing. arch. Aleš Burian

Ir. Paul Koch MRE

Ing. arch. Pavel Jura

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

MgA. Jakub Kořínek
Clenové poroty ZAVISU
Mgr. Martin Ander, Ph.D. - místopředseda poroty

Mgr. Šárka Korkešová

MVDr. Hana Vyplelová

Mgr. Petr Hladík

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.

PODPIS

PŘÍLOHA Č. VI
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách“ – Brno, Černovice

ZPRÁVA O PŘIJETÍ A PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
MÍSTO:

Kancelář architekta města Brna, p. o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (dále jen KAM)

DATUM:

31. 7. 2017, 9:00 – 15:00

Dle odst. 9/4 Soutěžních podmínek proběhlo dne 31. 7. 2017 (konečný den lhůty k odevzdání) odevzdání
soutěžních návrhů sekretáři soutěže na sekretariátu KAM. Bylo doručeno celkem 6 návrhů, všechny v řádné
lhůtě. Účastník Alleswirdgut předem oznámil, že soutěžní návrh neodevzdá, což se stalo. Návrhům bylo při
přijetí přiděleno pořadové číslo, zaznamenán čas přijetí, obal návrhu byl označen pořadovým číslem a
účastníkům byl potvrzen předávací protokol – viz Seznam odevzdaných návrhů - příloha č. 1.
OTEVÍRÁNÍ OBALŮ
MÍSTO:

KAM

DATUM:

3. 8. 2017, 8:45 – 9:15

V zasedací místnosti KAM provedli sekretář soutěže a přezkušovatel soutěžních návrhů otevírání obalů.
Bylo zkontrolováno, zda byly návrhy odevzdány v zalepeném a neporušeném obalu dle odst. 5/8 Soutěžních
podmínek, zda obaly obsahují všechny části návrhu dle odst. 5/1 Soutěžních podmínek. Všechny soutěžní
návrhy byly dodány v rozsahu a označeny dle požadavků Soutěžních podmínek (dále jen SP).
PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
MÍSTO:

KAM

DATUM:

3. 8. 2017, 9:15 – 16:00
7. 8. 2017, 15:00 - 16:30
8. 8. 2017, 8:30 – 14:30

Přezkušovatel následně 3. 8. 2017 v 9:15 označil jednotlivé části návrhu (grafickou část, textovou část,
model, digitální část a obálku Autor) identifikačním číslem odlišným od čísla pořadového.
Obálky nadepsané „Autor“ byly odevzdány zalepeny, neporušeny a zcela neprůhledné (viz 5/6/2 Soutěžních
podmínek) a byly uloženy u sekretáře soutěže. Následně provedl přezkušovatel ověření soutěžních návrhů
zda splňují požadavky na obsah a formu stanovenou soutěžními podmínkami:
-

dodržení minimální HPP dle odst. 2/2/1 SP,

-

náležitosti soutěžního návrhu dle odst. 5 SP,

-

zda jsou návrhy vyhotoveny v českém jazyce dle odst. 12/1 SP.

Toto přezkoumání bylo přerušeno v 16:00, návrhy byly vráceny do obalů a uzavřeny do uzamykatelné
místnosti.
1
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V pondělí 7. 8. 2017 v 15:00 bylo v přezkumu pokračováno, následně v 16:30 přerušeno. Návrhy byly vráceny
do obalťJ a uzavřeny do uzamykatelné místnosti. V přezkumu se pokračovalo v úterý 8. 8. 2017 od 8:30. Tato
činnost byla ukončena ve 14:30, čímž byl přezkum dokončen. Poté byly práce vráceny do obalu a uzavřeny do
uzamykatelné místnosti tak, aby byly v dalších dnech k dispozici.
Výsledky přezkumu jsou zaznamenány do tabulek viz příloha č. 2 - Tabulka přezkoušení návrhO dle
závazných podmínek.
ZAJIŠTĚNÍ HODNOCENÍ ANONYMNÍCH NÁVRHŮ
Ve smyslu §148 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadavatel zajistil, aby porota
hodnotila anonymní návrhy a to tímto zpOsobem:
Kontrola dodržení požadavku anonymnosti porotě předložených částí návrhu
Uzavřením zalepených obálek Autor a jejich předložením porotě až po ukončení posouzení návrhu
Nepředložením Digitální verze návrhu
PŘEZKOUMÁNÍ OBSAHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ OBÁLKY AUTOR
V průběhu hodnotícího zasedání soutěžní poroty bude po otevření obálek „Autor" provedeno přezkoumání
obsahových náležitostí (viz odst. 5/6 a 11/1 Soutěžních podmínek). Zjištěné skutečnosti budou zaznamenány
do soutěžního protokolu.
V Brně 8. 8. 2017

Ing. arch. Tomáš Pavlíček, přezkušovatel soutěžních návrhťJ
Ing. arch. David Mikulášek, sekretář soutěže (část otevírání obalu)
Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Seznam odevzdaných návrhO
Příloha č. 2 - Tabulka přezkoušení návrhO dle závazných podmínek
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PŘÍLOHA Č.1
URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„Na Kaménkách" - Brno, Černovice

SEZNAM ODEVZDANÝCH NÁVRH0
MÍSTO: Kancelář architekta města Brna, p. o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
DATUM:$1 ::/
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URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

„Na Kaménkách" - Brno, Černovice
soulad se Soutěžnímu podmínkami
nesoulad se Soutěžnímu podmínkami - postup dle 5 I 10 I 3
nesoulad se Soutěžnímu podmínkami

splňuje

TABULKA PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHŮ DLE SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
IIdentifikační číslo návrhu

1

2

3

2

I

4

5

6

Odst. 21211 Soutěžních podmínek - dodržení minimální HPP 169.000 m pro funkci bydlení

Pozn. - posouzeno dle tabulky bilancí

minimální HPP 169.000 m 2 využité pro funkci bydlení v
řešeném území

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje

splňuje

nesplňuje
(548 zn.)

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

Odst. 21212 Soutěžních podmínek - požadavky soutěžního zadání

Předmětem posouzení návrhu porotou

Odst. 511 Soutěžních podmínek - náležitosti soutěžního návrhu
panel

1

panel 2
panel

3

panel4

situace 1: 2000
axonometrie
koncepce
dopravní řešení
veřejná prostranství
půdorysy 1: 1000
řezy 1:1000
titulní strana

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

anotace (max. 500 znaků
vč. mezer)

textová část

nesplňuje
(588 zn.)

průvodní zpráva (max. 9000
znaků vč. mezer)
tabulka bilancí
max. rozsah 10 stran A4

model (v bílé barvě na pevné desce)

digitální část

obálka Autor

panely B1 (.pdf, 300 dpi)
textová část (.pdf, 300 dpi)

údaje o účastníkovi

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje
splňuje
splňuje

anotace (.doc, docx)
tabulka bilancí (.xls, .xlsx)

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje

nesplňuje
(845 zn.)

nesplňuje
nesplňuje
(22600 zn.) (10100 zn.)
splňuje
nesplňuje
(12 stran)
splňuje

splňuje

splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
nesplňuje
(11 stran)
splňuje (zeleň
navíc)
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje

splňuje (nelze
otevřít panel 2)
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje

splňuje
splňuje
splňuje

po otevření obálek „Autor" bude provedeno přezkoumání obsahových náležitostí

(viz odst. 5/6 Soutěžních podmínek). Zjištěné skutečnosti budou zaznamenány do

čestné prohlášení

soutěžního protokolu.

cenová nabídka

Odst. 51612 Soutěžních podmínek - dodání obálky Autor v zalepené, neporušené a neprllhledné obálce
splňuje

zalepená, neporušená a zcela neprLJhledná obálka

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

Odst. 517 Soutěžních podmínek - označení návrhu a jeho částí
označení částí návrhu dle odst. 51711

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje I splňuje I splňuje
splňuje
I
Odst. 11 I 1 Soutěžních podmínek - zajištění ochrany autorských práv k návrhu

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

označení modelu dle odst. 5 7 2

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

Odst. 518 Soutěžních podmínek - obal návrhu
pevny a zalepeny obal, zabezpeceny proti
orušení a s rávně označen

,

Odst. 519 Soutěžních podmínek - podmínky anonymity soutěžního návrhu

!označení částí návrhu dle odst. 51911
Bude provedeno po otevření obálek autor.

Odst. 12 I 1 Soutěžních podmínek - jazyk soutěže

Ičeský jazyk

V Brně
Přezkoumal

I

08.08.2017
Tomáš Pavlíček

I

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

