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PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu Červený kopec do areálu
bývalé LDN Červený kopec. Návrh bude v rozsahu studie a při dodržení podmínek zadavatele, s cílem
optimálního využití stávajících objektu a návrhu nových objektů pro umístění komplexu pro dlouhodobě
nemocné včetně napojení na okolní městskou strukturu.
Účelem a posláním soutěže je získat kvalitní architektonické řešení, jehož autor následně zpracuje
další stupně projektové dokumentace jako další z kroků vedoucích k realizaci jednoho z prvních projektů
toho typu v České republice.

PODKLADY
Budou poskytnuty na základě žádosti dle vzoru P02a zaslané na adresu mikulasek.david@kambrno.
cz. Pro bezpečné odevzdání návrhu se všemi náležitostmi slouží podklad P19.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY
1. 6. 2018
vyhlášení soutěže
12. 6. 2018
podání dotazů před snížením počtu účastníků
22. 6. 2018
podání žádostí o účast
29. 6. 2018
výzva k podání návrhů
25. 7. 2018
podání dotazů po snížení počtu účastníků
13. 9. 2018 v 15:00 hodin
odevzdání návrhů

CENY
1. cena
500.000,- Kč
2. cena
450.000,- Kč
3. cena
350.000,- Kč
náhrady
celkem 600.000,- Kč (max. 150.000,- Kč pro jeden návrh)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

5

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec
architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh

SOUTĚŽNÍ POROTA - NEZÁVISLÍ
Ing. arch. Aleš Burian - předseda poroty
Brněnský rodák, architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury
Vysokého učení technického v Brně. V roce 1991 založil spolu s Gustavem Křivinkou
kancelář Burian-Křivinka. Vedle brněnských architektonických realizací patří mezi
zajímavé projekty tohoto studia četné urbanistické intervence – revitalizace
historického centra Mohelnice, Havlíčkova Brodu nebo Moravské Třebové.

doc. Ing. arch. Antonín Novák
Absolvent FA VUT v Brně. Roku 1988 pracoval v pobočce Obchodního
projektu, následně ve dužstvu Stavoprogres. V průběhu roku 1991 působil ve
vídeňské kanceláři prof. Arch.W. Holzbauera. Poté v roce 1992 založil spolu s Petrem
Valentou projekční kancelář Atelier DRNH. Pedagogicky působil 14 let na FA VUT a
FUA TUL. V roce 2013 obhájil habilitační práci na FA ČVUT v Praze. Autor 4 publikací
o architektuře. Člen správní rady Nadace Proměny Karla Komárka a poradní komise
ředitele NPÚ Brno.
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
Absolvent FA ČVUT a AVU v Praze. Po studiu na AVU založil s Janem Horkým
ateliér FAM ARCHITEKTI. Dlouhodobě spolupracují s britskou architektonickou
kanceláří Feilden+Mawson. V té se v roce 2008 stal partnerem. Od r. 2015 je
vedoucím ateliéru navrhování na Architectural Institute of Prague (ARCHIP). Externě
spolupracuje s týdeníkem Respekt jako reportážní fotograf.

Ing. arch. MgA. Petr Uhlík
Absolvoval FA ČVUT u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse a AVU Praha u
prof. Emila Přikryla. V letech 1998-2000 pracoval v AK Architekti u Ing. arch. Václava
Králíčka, v r. 2000-2001 pracoval v Heyworth Studiu. V r. 2001 založil s M. Matiskou
vlastní ateliér Atelier UM. Od r. 2002 je autorizovaným architektem. V r. 2009 založil
ateliér Uhlík Architekti.

Ing. arch. Zbyněk Musil NÁHRADNÍK
Absolvent FA VUT v Brně, absolvoval u doc. Kolečka. Praxi získal v
pražském Ateliéru 6 a brněnských ateliérech Burian-Křivinka a Archteam. Od
2006 samostatná praxe, od 2014 ve volném sdružení Nazemiarchitekti. Navrhuje
především obytné budovy a veřejná prostranství.

Ing. arch. Tomáš Dvořák NÁHRADNÍK
Absolvoval FA VUT v Brně. V letech 1997-1998 pracoval v D.A. Studiu
s.r.o., následně v letech 2000-2003 v ateliéru Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér
Brno, s.r.o. Od r. 2003 samostatná činnost ve vlastním atelieru Tomáš Dvořák
architekti s.r.o. Je autorizovaným architektem ČKA a porotcem proškoleným pro
architektonické soutěže.
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SOUTĚŽNÍ POROTA – ZÁVISLÍ
Mgr. Petr Hladík - místopředseda poroty
První náměstek primátora města Brna a zastupitel městské části Brnosever. V jeho gesci je bytová politika, zdravotnictví, školství, sport a rodinná politika.
Než se stal náměstkem, pracoval jako projektový manažer. Je absolventem Fakulty
informatiky Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na dostupnost bydlení, potřeby
mladých lidí, efektivitu státní správy a důstojný život seniorů.

Milan Vojta, MBA, M.A.
Narodil se v Břeclavi. Vystudoval obory Mezinárodní hospodářské vztahy
a Management projektů EU na vysokých školách v Rakousku, následně absolvoval
MBA. Působil jako jednatel teplárenské společnosti, specialista strategického nákupu
v mezinárodní strojírenské společnosti a jako místostarosta Břeclavi. Působí jako
radní JMK pro oblast zdravotnictví.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Od r. 1993 pracuje na I. ortopedické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
v současné době na pozici přednosty I. ortopedické kliniky. Pracuje ve vědecké,
akademické i politické sféře. Je členem zastupitelstva MČ Brno-Sever, v letech 2015
- 2016 byl radním městské části. Je členem Akademického senátu LF MU, řady
odborných společností (SICOT, EFAS, EMSOS, EHS, ESSKA, SOTS) a výboru České
společnosti pro ortopedii a traumatologii.
Ing. Lukáš Nehyba NÁHRADNÍK
V současnosti vede oddělení ekonomiky a kontroly na Odboru sociální péče
MMB. Má na starosti mimo jiné přípravu investičních projektů sociální infrastruktury.
Vystudoval veřejnou ekonomiku na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. Dlouhá
léta pracoval v soukromé sféře, kde se orientoval na strategické, projektové a
finanční plánování a řízení, hodnocení efektivnosti investic a kontrolní činnost.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček NÁHRADNÍK
Ředitel Kanceláře architekta města Brna. Vystudoval FA na VUT
v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí,
působil v New Yorku, Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru
známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku
architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém
řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.
JUDr. Eva Rabušicová NÁHRADNÍK
Absolvovala MU v Brně, právnickou fakultu. Od roku 2001 je
zaměstnancem Odboru zdraví Magistrátu města Brna, kde pracovala na pracovních
pozicích právníka Odboru zdravotnictví MMB, vedoucí právně - kontrolního oddělení
Odboru zdraví MMB a od roku 2018 je vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města
Brna.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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PŘIZVANÍ ODBORNÍCI
MUDr. Daniel Rychnovský
Absolvent LF MU v Brně. Pracoval jako lékař, chirurg. 17 let byl ředitelem
Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. R. 2002 kandidoval do Zastupitelstva města
Brna, v letech 2008-2010 byl 1. náměstkem primátora pro oblast sociálně kulturní.
Od r. 2003 je členem KDU-ČSL. Je předsedou městského výboru v Brně. Je
zastupitelem MČ Brno – Jehnice.

Ing. Petr Suchánek, Ph. D.
Odborný asistent ústavu stavitelství FA VUT v Brně, společník firmy
Suchánek s. r. o., která provádí, mimo jiné, poradenskou činnost v oblasti pozemních
staveb, stavební fyziky a problematiky energetické náročnosti staveb, denního
osvětlení a proslunění.

Ing. Jan Sponar
Absolvent FSv VUT v Brně. Pracoval 4 roky jako projektant betonových
konstrukcí, 16 let jako investiční technik na Úřadě městské části Brno – Nový
Lískovec. Od r. 2016 pracuje na Oddělení bytové výstavby a správy fondů
Bytového odboru Magistrátu města Brna. Největší zkušenosti má s regeneracemi
panelového sídliště a panelových domů. Jeho oblíbené téma jsou rekonstrukce na
nízkoenergetický standard, parky a hospodaření s dešťovými vodami přírodě blízkým
způsobem.
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PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Ing. arch. Pavel Klein
Absolvent FA VUT v Brně. Spolupracoval s ateliérem Knesl a Kynčl
architekti, pracoval v Ateliéru Brno (1999) a v ateliéru AR projekt (2002-2006).
Zúčastnil se několika soutěží: Janáčkovo kulturní centrum v Brně r. 2003, Severní
svah Špilberku r. 2004 (odměna), Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní v
Moravském Krasu r. 2004 a další. Od r. 2009 je autorizovaným architektem ČKA.
Vede vlastní ateliér KT architekti se zaměřením na urbanismus a veřejný prostor.

SEKRETÁŘ SOUTĚŽE
Ing. et Ing. arch. David Mikulášek
Absolvent FA a FAST VUT v Brně, absolvoval roční stáž na ETSA Madrid.
Spolupracoval s řadou architektů a ateliérů v Brně a Ostravě. Do roku 2016 působil
jako asistent Ústavu navrhování FA VUT. Je členem Dozorčí rady ČKA. Od 2016 je
vedoucím oddělení veřejného prostoru v KAMu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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CHARAKTERISTIKA OBJEKTU | LOKALITY
Řešená lokalita se nachází v Brně - Štýřicích. Jedná se o dynamicky se rozvíjející lokalitu s výhledy
na Brno a množstvím zeleně v okolí.
Oblast je velmi vyhledávaná k bydlení díky výborné poloze ve městě, výhledům a blízkosti přírody.
Lokalita okolí bývalé léčebny je území se smíšenou zástavbou, kde se vyskytuje zahrádkářská kolonie,
zástavba rodinných domů a sportoviště. V těsné blízkosti se nachází Kamenná kolonie s dělnickými domy a
přírodní vrch Červený kopec. Na jihu Štýřic se pak nachází rozsáhlý Ústřední hřbitov Brno. Ve východní části
se nacházejí především výrobní a administrativní komplexy podél ulice Heršpická.
Areál se skládá z nízkopodlažních pavilonů, které jsou umístěny u ulice Červený kopec a tvoří
tak uvnitř areálu uzavřené prostranství. Dále zde jsou vystavěny objekty márnice, trafostanice, montovaný
ocelový přístřešek a v zahradě se nachází zahradní domek. Jednotlivé pavilony jsou dnes ve velmi
nevyhovujícím stavu a celý areál byl uzavřen. Pacienti byli postupně převezeni do Nemocnice Milosrdných
bratří.
Celý pozemek je rovinný a z velké části pokrytý zahradou se zelení. Do areálu je vstup z ulice
Červený vrch.

Historické foto z Červeného kopce na panorama města Brna
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Řešené území
Administrativně se nachází v zastavěném
území městské části Brno - střed v katastrálním
území Štýřice. Z východu je území vymezeno ulicí
Červený kopec. Z ostatních stran je ohraničeno
zahrádkářskou kolonií.
Řešené území se nachází v prostoru
stávajícího areálu a je vymezeno jeho hranicemi.
Ačkoliv vazby na okolí přesahují rámec
řešeného území je předmět zadání nutno umístit
pouze do něj, tabulka bilancí bude také vyplněna
pouze v rozsahu řešeného území.
Plocha řešeného území:
13.125 m2		

1,31 ha
řešené území
dotčené území

Dotčené území
Plochy dotčeného území nejsou
předmětem řešení, ale mají přímou vazbu na řešené
území. V rámci návrhu je žádoucí navrhnout úpravy
veřejných prostranství v bezprostředním okolí.

Širší vztahy

Do dotčeného území jsou zahrnuty plochy
přilehlých ulic Vinohrady a Červený kopec.
Plocha dotčeného území:
22.062 m2 		

2.21 ha

POZEMKY
Pozemky v řešeném území parc. č. 1061,
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069/1,
1069/2, 1060/1, 1060/2 v k. ú. Štýřice jsou ve
vlastnictví Statutárního města Brna.

řešené území
dotčené území
Schéma řešeného a dotčeného území

LOKALITA
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HISTORIE ÚZEMÍ | URBANISMUS
Lokalita se nachází v katastrálním území
Brno-Štýřice.
Název odkazuje na původně zaniklou
ves, která se nacházela u řeky Svratky. Ves
pravděpodobně zpustla a zanikla. Pozemky se
přidružily k okolním obcím.
V pol. 18. stol. byl založen klášter
milosrdných bratří, ke kterému byla přistavěna
nemocnice. V téže době byl založen také klášter
Alžbětinek na území dnešních Štýřic. Postupně
docházelo k parcelaci půdy kolem Vídeňské ulice,
kde vznikla osada. Svahy Červeného kopce byly
stále pokryty vinicemi.
V 19. stol. se postupně rozšiřovala
zástavba podél Vídeňské ulice a směrem na
západ podél ulice Vinohrady. Vznikl také lom na
štěrk, který se dále rozšiřoval. Zde byla r. 1888
vybudována epidemiologická nemocnice.
Budovy bývalé léčebny vznikly jako
nízkopodlažní areálové pavilony v historizujícím
stylu a fungovaly jako infekční oddělení městské
nemocnice. V průběhu 1. světové války zde byla
zřízena epidemická nemocnice. V 60. letech
20. století se stal areál léčebnou dlouhodobě
nemocných. Od r. 2000 spravovala celý areál
Nemocnice Milosrdných bratří. Od začátku r.
2018 je areál uzavřený z důvodu nevyhovujícího
technického a hygienického stavu jednotlivých
objektů.

Výřez mapy z r. 1854

Od poč. 20. stol. se zástavba od Vídeňské
stále rozšiřovala. Vznikla Kamenná kolonie, která je
typická zástavbou dělnických domů. V neporušené
podobě se zachovala prakticky dodnes.
Celé území dnešních Štýřic bylo rozděleno
do jiných katastrů Brna - některé části patřily ke
Starému Brnu a Horním Heršpicím. Na konci 19.
stol. byl založen Ústřední hřbitov. Na zač. 20. stol.
byly katastry spojeny a později rozšířeny o západní
část s areálem cihelny a krematoria. Od r. 1966 je
městská část nazývána Štýřice.

Výřez mapy z r. 1906
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Letecký snímek z roku 1953

Letecký snímek z roku 1976

Letecký snímek z roku 1997

Letecký snímek z roku 2016

LOKALITA
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Výřez ze Směrného plánu města Brna (1952)

Výřez ze Směrného územního plánu Brna (1956)

Výřez z Územního plánu města Brna (1968)

Výřez z Územního plánu města Brna (1994)

LOKALITA
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DOPRAVA
Objekt se nachází v blízkosti centra města
a je ohraničený ulicemi Červený kopec a Vinohrady.
Z hlediska dopravy je areál napojen na
autobusovou linku MHD, jejíž zastávka je přímo
před areálem.
Ulice kolem areálu léčebny jsou převážně
obslužného charakteru vzhledem k okolní zástavbě
rodinných domů.
Podél ulice Vinohrady v blízkosti bývalé
léčebny se nachází kolmá parkovací stání, podél
ulice Červených vrch se nachází podélná parkovací
stání.
Parkování pokrývá především potřeby
místních obyvatel. Naproti areálu je vytvořeno
parkoviště pro návštěvníky léčebny.
Podél břehů řeky vede významný
mezinárodní cyklistický koridor EUROVELO 9
směrem na Vídeň.

PŘÍRODNÍ POMĚRY
Lokalita kolem Červeného kopce je velmi
atraktivní z hlediska bydlení i sportovních aktivit.

Schéma dopravy

Červený kopec je pokryt převážně
zahrádkami, severní příkrý svah je zalesněný a
přechází v Mahenovu stráň, která klesá až k řece
Svratce. Jihovýchodní úbočí má stepní charakter. Na
severovýchodě zasahuje do Kamenné kolonie, ke
které přiléhá druhý vrchol Červená skála.
Červený kopec je významným orientačním
a vyhlídkovým bodem v území.

GEOLOGIE A HYDROGELOGIE
Území Červeného kopce se nachází v
oblasti s rizikovými sesuvy ohrožené svahovou
nestabilitou.
Zasakování vod je v řešeném území
podmínečně vhodné až nevhodné. V části
dotčeného území je vhodné.
V území se vyskytují mocné navážky
s nahodilým výskytem, navážky nepravidelné v
místech se zástavbou. Základové poměry pro
běžnou zástavbu převazují složité (pro stavby
malých rozměrů mohou být jednoduché). Základové
poměry pro náročně stavby jsou složité.

Schéma eologických a hydrogeologických poměrů

LOKALITA
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OBČANSKÁ VYBAVENOST |
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
V Brně je velký počet zdravotnických
zařízení. Dnes je zde pouze jedno zařízení pro
dlouhodobě nemocné a to v Nemocnici Milosrdných
bratří, kam se přestěhovala LDN z Červeného
kopce.
Z ostatních nemocnic jsou nejblíže právě
Nemocnice Milosrdných bratří a Fakultní nemocnice
Brno. V dojezdové vzdálenosti se nachází domov
pro seniory, který je přístupný z ulice Kamenná.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
V platném územním plánu je řešené
území vedeno v ploše OZ – plochy pro zdravotnictví.
Tyto plochy jsou určeny výhradně pro umístění
staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě.
Schéma zdravotní a sociální péče

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA
V dokumentu Plán aktivního stárnutí ve městě Brně
z roku 2012 (podklad P16) je uvedena prognóza
vývoje obyvatelstva do r. 2051. Předpokládá se
značná změna věkové struktury obyvateL Výrazně
se zvýší zastoupení osob ve věku 65 a více roků.
Početnost i relativní zastoupení dětské složky
obyvatelstva se v souvislosti s rostoucí velikostí
úhrnné plodnosti také zvýší, ale pouze mírně,
výrazně však ubude osob v produktivním věku (15
až 64 let).

Výřez z výkresu ÚPmB plán využití území, doplňující výkres, z r.
1994

Tabulka aktuálního počtu obyvatel a střední varianty prognózy
populačního vývoje města Brna do roku 2051
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ZADÁNÍ
V rámci Plánu zdraví města Brna 2018 - 2030 je v rámci politiky a rozvoje zdravotnických služeb a
prevence jako dílčí cíl A1 - Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní síti zdravotnických
služeb na území města Brna. Jeho součástí je i Sociálně zdravotní komplex Červený kopec zahrnující
služby sociálně zdravotní - lůžkové v zařízení o kapacitě 210 míst, zdravotnické služby v medicínském centru,
jehož součástí budou i denní pobyty. Dále zde bude objekt, ve kterém bude umístěno Národní dohledové
centrum telemedicíny a tísňového volání, edukační a informační zdravotnické centrum. Součástí komplexu
bude i společenské centrum pro rodinné příslušníky a veřejnost. Cílem je zajistit kontinuální sociálně
zdravotní péči o občany bez nutnosti jejich opakovaného přesunu do jiného typu zařízení z důvodu měnícího
se stupně soběstačnosti.
Navrhněte tedy sociálně zdravotní komplex, který nahradí bývalou léčebnu pro dlouhodobě
nemocné na Červeném kopci a bude co nejlépe naplňovat požadavky zadavatele.
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POŽADAVKŮ JE DŮVODEM K VYŘAZENÍ NÁVRHU Z POSUZOVÁNÍ A
K VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE SOUTĚŽE.
Zadavatel požaduje dodržet:
a) rozsah řešeného území definovaný v příloze P09 - Řešené území, ve kterém bude umístěn
předmět zadání.
b) minimálně 150 lůžek v lůžkové části.
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 respektovat:
a) požadavky na architektonické a dispoziční řešení;
b) požadavky na investiční a provozní náklady, tedy logické provozní uspořádání, přiměřené náklady
na spotřebu energií, na úklid a údržbu zařízení;
c) požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury;
Tyto požadavky jsou podrobně popsány v následujících kapitolách.
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Předmět zadání je nutno umístit pouze do řešeného území, tabulka bilancí bude rovněž vyplněna
pouze v rozsahu řešeného území.
Plochy dotčeného území nejsou předmětem řešení, ale mají přímou vazbu na řešené území, proto
zadavatel doporučuje definovat charakter a formu jejich využití. U dotčeného území není nutno, pro potřeby
této soutěže, respektovat funkční plochy platného územního plánu. V dotčeném území předpokládejte funkce
související s veřejným zájmem.

POŽADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
- komplexnost návrhu tak, aby byl schopen zajistit veškeré potřeby klientů a zaměstnanců;
- vytvořit plnohodnotný a reprezentativní vstup z ulice Červený kopec
- nutno řešit celé řešené území bezbariérově;
- dodržení stavebního programu, zejména v počtu lůžkové kapacity, která je stavebním programem
definována optimálně na 210 lůžek, minimálně však musí být umístěno 150 lůžek;
- prověřte možnost zachování objektu D;
- předpokládejte pro jedno lůžko 0,63 zaměstnance za 24 hodin;
- pro lůžka předpokládejte standard zdravotního lůžka
- Je určen výškový limit do 4NP
- Objekty a jednotlivé funkce budou vhodně rozmístěny tak, aby tvořily funkční celek.
- Provoz areálu je popsán v podkladu P17.

ZADÁNÍ
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Při návrhu zadavatel předpokládá dodržení následujícího stavebního programu:
Místnost

m2

Vybavení místnosti

celkem m2

14 pokojů 2L se soc. zařízením pro 2
pokoje

20

wc, sprcha, umývadlo

280

2 pokoje 1L se sociálním zařízením

16

wc, sprcha, umývadlo

32

Koupelna s vybavením pro invalidy

18

vana, sprchový kout, wc, umývadla,
zdvihací zařízení

18

Společenská místnost (jídelna) klientů s
kuchyňským koutem

100

s čajovou kuchyňkou a tv

Pracova ošetřovatelů

24

24

Pracovna staniční sestry

16

16

Pracovna sester

15

15

Denní místnost personálu s kuchyňkou

20

20

Sociální zařízení personálu

15

15

Sklad prádlo čisté/špinavé

10

10

Sklad čisté os. prádlo klientů příruční

16

16

Příruční sklad

20

Sklad podložních mís

9

9

Umývárna podložních mís

9

9

Úklidová místnost

6

6

WC návštěvníci

10

10

Oddělení 7x

Hygienické a další pomůcky (pleny
apod.), vozíky, chodítka, hry atd.

Celkem místnosti
Chodby, schodiště a výtahy 7 odd.

100

20

600
30

210

CELKEM 1 odd.

630

CELKEM 7 odd.

4410

Společné prostory
Recepce

50

50

Místnost ostrahy/kamerový systém

12

12

Místnost pro zemřelé

8

8

Kaple (piet.místnost)

24

24

Šatna personálu

20

20

Sklad vozíků, lůžek a pomůcek

30

30

Sklad nábytku

30

30

Sklad prádla

30

30

Sklad čisticích a dezinfekčních prostředků

10

10

Odpadové hospodářství

50

50

3 místnosti pro externí služby

30

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy
CELKEM
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Pedikúra, kadeřník, ...

90
354

65

65
419
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Vedení a správa
Ředitel

50

50

Sekretariát

12

12

Administrativa (ekonom)

12

12

Pracovna lékaře

20

20

Pracovna vrchní sestry

16

16

Pracovna provozně - technického pracovníka

12

12

Pracovna sociálního pracovníka

16

16

Denní místnost/kuchyňka

8

8

Sociální zařízení zaměstnanců

10

10

Garáže minibus

40

40

Archiv

60

60

Trezor na cennosti klientů

10

10

Dílna údržby

16

16

Sklad zahradního vybavení, úklid.stroje

50

50

Kotelna/výměníková stanice/příprava TUV

40

40

Strojovna vzduchotechniky, rekuperace

80

80

Záložní zdroj

50

50

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy

502
80

CELKEM

80
582

Stravovací provoz
Kuchyně (300 jídel)

120

120

Jídelna

50

50

Sklady

100

100

Šatna kuchařů a personálu

20

20

Denní místnost

10

10

Sociální zařízení

10

10

Kancelář šéfkuchaře a dietní sestry

12

12

Úklidová místnost

5

5

Zásobovací rampa
Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy
CELKEM

327
85

85
412
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Rehabilitační péče
4x rehabilitační místnost - individuální cvičení

8

32

Tělocvična

20

20

Rehabilitační místnost - ergoterapie

12

12

Rehabilitační místnost - elektroléčba

12

12

Pracovna rehabilitačních pracovníků

12

12

Sociální zařízení rehabilitačních pracovníků

10

10

Denní místnost rehabilitačních pracovníků

12

12

WC klienti

20

20

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy

130
60

CELKEM

60
190

Odborní lékaři, stacionář, denní pobyt
Ambulance geriatra s převlékárnou

20

20

Ambulance psychologa

20

20

Ambulance neurologa s převlékárnou

20

20

Ambulance univerzální s převlékárnou

20

20

Sesterna

16

16

Denní místnost

10

10

Sociální zařízení pracovníků

16

16

WC pacienti

12

12

3 pokoje 2L se sociálním zařízením
(stacionář)

20

60

5 pokojů 2L se sociálním zařízením (denní
pobyt)

20

100

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy

294
75

CELKEM

75
369

Národní dohledové centrum, telemedicína, tísňové volání
Kancelář

12

12

Dispečink

30

30

Denní místnost

12

12

Šatna zaměstnanců

10

10

Sociální zařízení zaměstnanců

10

10

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy
CELKEM
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Informační a edukační centrum
Vstupní hala a recepce

50

50

Přednáškový sál velký vč. zázemí

60

60

Sklad nábytku a vybavení

20

20

Technická místnost/zvukař

8

8

2 výukové místnosti

30

60

WC návštěvníci

10

10

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy

208
65

65

CELKEM

273

Společenské centrum
Kancelář

12

12

Kavárna

60

Přípravna

20

20

Sklad

10

10

Sociální zařízení pracovníků

10

10

Úklidová místnost

5

5

WC návštěvníci

15

15

30 míst

60

Celkem místnosti
Chodby, schodiště, výtahy

132
55

CELKEM

55
187

POŽADAVKY NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ NÁKLADY
- předpokládaná výše investičních nákladů je 165.500.000,- Kč bez DPH;
- zadavatel očekává, že návrhy soutěžících podrobí předpokládanou výši IN kritice na podkladě
navrhovaného řešení a aktuálních cenových ukazatelů. Výši IN je tedy možné překročit. Rovněž budou
respektovat v rozumné míře budoucí provozní náklady, tedy logické a efektivní provozní uspořádání,
přiměřené náklady na potřebu energií a údržbu navrženého objektu. Odevzdáním soutěžního návrhu
účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za jím uvedenou cenu.
Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k optimálním nákladům.
- IN uvažujte jako hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Součástí IN jsou investiční
náklady za samotný objekt vč. technického zařízení a náklady na venkovní úpravy (dvory) a připojení na
technickou a dopravní infrastruktru v rozsahu řešeného území,
- Pro potřeby soutěže nejsou součástí IN náklady na venkovní úpravy v rozsahu dotčeného území,
součástí IN nejsou náklady na případnou dekontaminaci, vybavení interiéru mobiliářem, zařízením, přístroji
apod.
- Pro kontrolu výpočtu IN budou přezkušovatelem použity cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok
2018, které jsou dostupné na http://www.stavebnistandardy.cz a údaje z realizací obdobného charakteru
provedených městem. Pokud účastník použije vlastní hodnoty nákladů na m3 obestavěného prostoru, tyto
hodnoty řádně zdůvodní v textové části.
Posouzení budoucích provozních nákladů provede porota ve spolupráci s přizvanými odborníky.
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POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Napojení na dopravní infrastrukturu (vjezdy) bude zajištěno z přilehlých komunikací.
Požadavky na parkovací a odstavné plochy jednotlivých funkcí vychází z ČSN 736110. Parkovací
místa budou navržena pouze pro potřeby komplexu pouze v rámci řešeného území.
V textové části bude popsán způsob vytápění, odvedení odpadních vod a případné využití
alternativních forem zdrojů energie.
Předpokládá se napojení na stávající technickou infrastrukturu.
Odvedení dešťových vod bude řešeno v souladu s Generelem odvodnění města Brna.
Část dešťových vod bude jímána pro potřeby zálivky nebo vsakována 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 v ulici, aby
nedocházelo k zbytečným vyvolaným investicím.

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLAŠOVATELE
U každého návrhu budou přiloženy vyplněné tabulky popisující bilance - viz podklad P05.

ETAPIZACE VÝSTAVBY
Zadavatel předpokládá stavbu v jedné etapě. Účastník však může, na základě svého řešení,
navrhnout a zdůvodnit provedení ve více etapách.

V Brně 1. června 2018		

Klára Cejpková, KAM
Tomáš Pavlíček, KAM
David Mikulášek, KAM

doc. Ing. arch.
Michal
Sedláček
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