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ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 

 
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE  
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K DATU 25. 7. 2018 

dle odst. 9/4 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 

IČO:   44992785 
DIČ:   CZ44992785 
Zastoupeno:   Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města 
Kontaktní osoba: Ing. arch. David Mikulášek 
e-mail:   mikulasek.david@kambrno.cz 
 
Otázky byly doručeny k termínu 23. 7. 2018. 
 
Otázka č.6: Pro 2 dvoulůžkové pokoje připadá jedno sociální zázemí (koupelna s wc). Je toto sociální 
zázemí v předpokládané ploše pokoje 20 m2?  
Znamenalo by to tedy, že ze 40 m2 plochy připadá vždy cca 5 m2 na sociální zázemí...tedy 2x pokoj á 17,5 
m2 + 5 m2 sociální zázemí. Nebo jsou pokoje 2x 20 m2 + sociální zázemí? 
Pokud by platila varianta 1. (2x17,5+5), jsou dvoulůžkové pokoje poměrně malé s ohledem na potřebné 
šatní prostory a použití nemocničních lůžek š.105 x d. 215 cm a nutný manipulační prostor. 
 
Odpověď: Velikost místností není nutno přesně dodržet. Soutěžící by měli především sledovat komplexnost 
návrhu tak, aby byl schopen zajistit veškeré potřeby klientů, což je i kvalita velikosti obytných místností. 20 
m2 u dvojlůžkového pokoje vč. soc. zázemí je minimum, pokoje mohou být i větší. 
 
Otázka č.7: S ohledem na dotaz č.6: lze zvýšit standard bydlení navržením jednoho sociálního zázemí pro 
jeden pokoj/ dva obyvatele? Zařízení vnímáme především jako trvalé bydlení pro seniory a dlouhodobě 
nemocné a tento standard je adekvátní. Bude tento vstup autora považován za porušení podmínek na 
dispoziční řešení? 
 
Odpověď: Ano, je možno zvýšit standard bydlení Vámi uvedeným způsobem, nebo je možné navrhnout 
pokoje ve 2 až 3 velikostech pro různé druhy klientů. Vzhledem k budoucímu provozu a aktuálně 
neznámému poměru trvale ležících (tedy nepohyblivých a tudíž nevyužívajících celou plochu pokoje) vůči 
pohyblivým by však řešení mělo umožňovat variabilitu.  
 
Otázka č.8: Je prosím možné popsat provoz denního stacionáře? V souvislosti s navrhovanými pokoji, kteří 
pacienti se denně ‘uloží' v pokojích? Není potřebná denní místnost pro pacienty (pro jiné terapie než 
rehabilitační, které jsou zaznačené odděleně)? 
 
Odpověď: Stacionář je z medicínského hlediska pouze prostor, kde jsou podávány léky, jejichž aplikace 
vyžaduje delší dobu – (např. infuze) nebo po jejich podání musí pacient zůstat na pozorování. Stacionář tedy 
denní místnost nepotřebuje.  
Pro denní pobyty je ale existence společné místnosti prospěšná (např. pro společné posezení, sledování 
televize nebo pro procvičování různých dovedností nebo kognitivních funkcí pod dohledem zdravotníka nebo 
sociálního pracovníka).   
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Otázka č.9:  V zadání P01, strana 22 je v tabulce stavebního programu na jedno oddělení o 600 m2 jenom 
30 m2 chodeb, schodišť a výtahu. U jiných prostor, například u společenských prostor se odhaduje od 18-25 
% celkové plochy místností. U oddělení by proto tahle plocha měla být alespoň 120 m2. Prosím potvrďte 
správnost údaje. 
 
Odpověď: Tuto hodnotu, stejně jako ostatní je možno brát jako hodnotu minimální, je tedy možné ji 
překročit, samozřejmě s ohledem na smysluplnost pro ten který typ plochy. 
Plochy chodeb, schodišt a výtahů jsou plochy pomocné a je na soutěžících, aby velikost těchto ploch 
optimalizovali ve vztahu ke každému funkčnímu provozu tak, aby výsledkem byl mimo jiné také racionální 
návrh. Velikost těchto ploch nemusí nutně odpovídat zadání, ale musí splňovat normové parametry (např. 
šířky chodeb, schodišť, velikost výtahu apod). 
 
Otázka č.10:  Jak moc závazná pro náš návrh je nedávno vypracovaná Územní studie pro oblast Červený 
kopec prosím? Je nutné ji brát v potaz? 
 
Odpověď: Tato územní studie je k dispozici na odkazu: 
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-
rozvoje/dokumenty/upp/us-cerveny-kopec/ 
 
V rámci dotčeného území není, pro potřeby této soutěže, nutné respektovat funkční plochy ani stávajícího 
ÚPmB, ani ÚS Červený kopec, předpokládejte však funkce související s veřejným zájmem. 
 
S ohledem na výše uvedené dotazy, dle §99 zákona č. 134/2016 Sb. a §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA, 
zadavatel v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh doplňuje zadávací podmínky o tuto informaci: 
 
Stavební program uvedený v materiálu P01 – Zadání je základním požadavkem zadavatele ve smyslu 
požadovaných provozů a jejich ploch.  
Údaje ze stavebního programu lze brát jako minimální, neznamená to ale, že by soutěžící neměli respektovat 
požadavky na investiční a provozní náklady. Zadavatel předpokládá jejich dodržení, jejich překročení ve 
prospěch kvality návrhu je však samozřejmě možné. 
Je tedy nutno pracovat se stavebním programem tak, aby výsledný návrh co nejlépe splňoval požadavky 
zadavatele, jak z hlediska naplnění požadavků zadání, tak z hlediska kvality (architektonické) návrhu a 
z hlediska kvality vazeb na okolí. 
 
 
 
V Brně dne 25. července 2018     Ing. arch Michal Sedláček 
       Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o. 
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