URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
Mendlovo náměstí

PROTOKOL
o průběhu soutěže
vyhlášené, s ohledem na § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„Zákon“),
v platném znění, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů (dále jen „ČKA“) ze dne
24. dubna 1993 (dále jen „Soutěžní řád“), v platném znění, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „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 (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), v
platném znění, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku
jejíž Soutěžní podmínky (dále jen SP)
byly projednány na ustavující schůzi poroty, konané 17. května 2018 a následně odsouhlaseny
hlasováním per rollam ke dni 23. 5. 2018,
byly schváleny v konečném znění zadavatelem 5. června 2018 na R7/172 schůzi Rady města Brna
a
byly shledány regulérními a potvrzeny Českou komorou architektů dopisem ze dne 8. 6. 2018 pod
č. j. 956-2018/Šp/Sl.

MÍSTO:

zasedací místnost č. 9, úřad městské části Brno – střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno

DATUM:

13. 9. a 14. 9. 2018

Začátek zasedání:
Konec zasedání:

11:00, 13. 9. 2018
18:30, 14. 9. 2018
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1. USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SOUTĚŽNÍ POROTY:
1.1.

Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 SŘ ČKA dne 17. 5. 2018 od
12:00 do 16:30.

1.2.

Přítomní řádní členové a náhradníci soutěžní poroty projednali a posoudili znění SP a zadání soutěže
a doporučili zadavateli, po zapracování požadavků poroty na doplnění, jejich předložení České
komoře architektů ke konečnému schválení. Zpracovatel soutěžních podmínek do návrhu znění
soutěžních podmínek a zadání zapracoval požadavky porotců na doplnění a v konečné verzi rozeslal
členům poroty a náhradníkům. Odsouhlasení znění soutěžních podmínek a zadání proběhlo formou
per rollam k datu 23. 5. 2018.

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 rovněž hlasovali o znění SP
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. Jiří Oplatek - předseda;
Ing. arch. Petr Bořecký - místopředseda.

1.7.

Přiložen Zápis z ustavující schůze soutěžní poroty ze dne 17. 5. 2017 jakožto PŘÍLOHA Č. I, a to
včetně písemných závazků řádných členů a náhradníků soutěžní poroty a záznamu hlasování per
rollam.

2.

ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY K ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ

2.1.

Zadavatel zpracoval vysvětlení soutěžní dokumentace formou dodatečné informace č.1 k datu 28. 6.
2018, které upřesnilo požadavky na průraz Hybešovy a informovalo účastníky ohledně modelu
lokality a které následně zveřejnil způsobem dle SP.

2.2.

Zasedání soutěžní poroty k zodpovídání dotazů se nekonalo. K datu 10. 7. 2018 zadavatel obdržel
šest dotazů. Odpovědi na došlé dotazy byly připraveny zpracovatelem soutěžních podmínek spolu se
sekretářem poroty formou dodatečné informace č. 2, následně zaslány elektronickou poštou
k odsouhlasení porotě per rollam a po odsouhlasení byly zadavatelem zveřejněny způsobem dle SP.

2.3.

Zadavatel zpracoval vysvětlení soutěžní dokumentace formou dodatečné informace č. 3 k datu 2. 8.
2018, které informovalo účastníky ohledně modelu lokality a které následně zveřejnil způsobem dle
SP.

2.4.

Přiložena jednotlivá znění vysvětlení soutěžní dokumentace jakožto PŘÍLOHA Č. II.

3.

HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo ve dvou dnech v zasedací místnost č. 9, úřad
městské části Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno od 13. září 2018 od 10:00 do 17:00 a
následně 14. září 2018 od 9:30 do 18:30.
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PRVNÍ DEN ZASEDÁNÍ
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešla v 9:00 na Mendlově náměstí ve složení
odpovídajícím SP:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
Náhradníci závislí:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.;
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Robert Sedlák;
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Nepřítomni – omluveni:
Ing. Petr Vokřál – závislý;
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – závislý;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček – závislý náhradník;
akad. Arch. Ladislav Kuba - nezávislý.
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Přizvaní odborníci:
Ing. arch. Pavel Wewiora;
Ing. arch. Martin Zedníček
Ostatní:
Simona Zpěváková – KAM - organizace zasedání poroty
a zahájila první den zasedání prohlídkou řešeného a dotčeného území.
3.1.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ
V 11:00 zahájil předseda poroty zasedání v místnosti č. 9 úřadu městské části Brno – střed,
v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
Náhradníci závislí:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Robert Sedlák;
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Nepřítomni – omluveni:
Ing. Petr Vokřál – závislý;
akad. Arch. Ladislav Kuba - nezávislý.
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
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Přezkušovatelka:
Ing. Jana Výtisková
Přizvaní odborníci:
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
Pořízením zápisu ze zasedání byl předsedou pověřen David Mikulášek – sekretář poroty. Před
zahájením hodnotícího zasedání soutěžní poroty podepsali všichni přítomní řádní členové a
náhradníci soutěžní poroty, pomocné orgány poroty a přizvaní odborníci v souladu s ustanovením
§ 10 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA písemné prohlášení o své nezávislosti a nestrannosti (PŘÍLOHA
Č. III vč. prezenčních listin).
Předseda poroty konstatoval, 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:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.;
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Na místo Petra Vokřála - závislého řádného člena poroty nastupuje Filip Chvátal, na místo
Ladislava Kuby – nezávislého řádného člena nastupuje Luboš Františák.
Předseda poroty upozornil na kritéria hodnocení dle odst. 7 SP. Kritéria, podle kterých budou
soutěžní návrhy vyhodnocovány bez pořadí významnosti následovně:
a)
b)
c)

kvalita urbanistického a architektonického řešení návrhu;
míra naplnění požadavků soutěžního zadání
míra dodržení schválené koncepce dopravního řešení;

Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností
a znalostí jejích jednotlivých členů.
V 11:15 přistoupili jednotliví členové poroty k prohlídce jednotlivých návrhů s tím, že každý
z členů poroty – architekt má ostatní seznámit s jemu přiděleným návrhem:
1 – Petr Bořecký;
2 – Zdeněk Eichler;
3 – Adam Halíř;
4 + 5 – Jiří Oplatek;
6 – Luboš Františák;
7 – Robert Sedlák.
Tuto činnost ukončila porota ve 12:00, následovala obědová pauza. V jejím průběhu odchází
ve 12:35 Martin Ander, na jeho místo závislého řádného člena poroty nastupuje Martin Všetečka.
Porota je tedy usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.;
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
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3.2.

POSOUZENÍ SPLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK SOUTĚŽE
Porota byla od 13:00 do 13:15 seznámena se Zprávou o přijetí a přezkoumání soutěžních
návrhů dle odst. 5/1 až 5/9 a 12/1 SP. Přezkušovatelka soutěžních návrhů ve zprávě konstatovala u
jednotlivých soutěžních návrhů skutečnosti popsané v seznamu odevzdaných návrhů a tabulce
přezkoušení návrhů dle soutěžních podmínek – viz Příloha č. 1 a 2 - součást PŘÍLOHY Č. IV.
Porota po krátké diskusi konstatuje, že návrhy obsahují všechny požadované náležitosti dle
SP. Některé návrhy nesplňují náležitosti uvedené v odst. 2/2/1, 5/2 až 5/6 a 5/7 SP, jedná se však o
náležitosti doporučené. Porota tedy nebude hlasovat o vyřazení žádného návrhu z posuzování.
Konstatuje se, že porota na základě zprávy přezkušovatelky a následného prověření bude
posuzovat všechny soutěžní návrhy.
Porota bude rozhodovat, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 SŘ ČKA a pokud tento řád
nestanovuje jinak, prostou většinou hlasů řádných členů.

3.3.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V PRVNÍM KOLE POSUZOVÁNÍ
Posuzování zahájila soutěžní porota ve 13:15 prohlídkou jednotlivých návrhů doprovázenou
diskuzí, které vždy představil ostatním příslušný porotce – architekt. Ve 13:30 odchází Michal
Sedláček. Ve 14:45 přichází Martin Ander. V 15:55 přichází Ladislav Kuba.
V 16:20 přistoupila porota k hlasování o postupu jednotlivých návrhů do druhého kola
posuzování. Porota je usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.;
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 1 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

pro:

4

proti: 3

zdržel se: 0

pro:

4

proti: 3

zdržel se: 0

pro:

0

proti: 7

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 4 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

proti: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 3 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-
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Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:
-

pro:

pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 6 nepostupuje do druhého kola posuzování.
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Hlasování:
-

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 7 nepostupuje do druhého kola posuzování.

Hlasování:

pro:

1

proti: 6

zdržel se: 0

Konstatuje se, že na základě hlasování poroty postupují do druhého kola posuzování soutěžní návrhy
č. 4 a 7.
Předseda poroty navrhl, vzhledem k těsnému rozdílu u některých hlasování, aby se ověřila
vůle poroty hlasováním o navrácení návrhů č. 2, 3 a 5 zpět do posuzování.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2, 3 a 5 se vrátí do druhého kola posuzování.

Hlasování:

pro:

7

proti: 0

zdržel se: 0

Konstatuje se, že na základě hlasování poroty postupují do druhého kola posuzování soutěžní návrhy
č. 2, 3, 4, 5 a 7.
V 17:00 předseda poroty ukončuje první den zasedání.

DRUHÝ DEN ZASEDÁNÍ
Soutěžní porota a její pomocné orgány se sešla v 9:30 ve složení odpovídajícím SP:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
akad. Arch. Ladislav Kuba.
Náhradníci závislí:
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Nepřítomni – omluveni:
Ing. Petr Vokřál – závislý;
Mgr. Martin Ander, Ph.D. – závislý;
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.– závislý náhradník;
Ing. arch. Robert Sedlák – nezávislý náhradník;
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Porota je usnášeníschopná a bude jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
akad. Arch. Ladislav Kuba.
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3.4.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V DRUHÉM KOLE POSUZOVÁNÍ
Posuzování zahájila soutěžní porota v 9:45 prohlídkou jednotlivých návrhů, které postoupily
do druhého kola. V 10:00 přichází Robert Sedlák. 10:50 přichází přizvaný odborník Martin Zedníček.
V 11:00 přichází Filip Chvátal.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 5 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:

pro:

1

proti: 6

zdržel se: 0

Návrh nepostupuje.
Filip Chvátal nastupuje na místo řádného závislého porotce, Martin Všetečka se stává náhradníkem,
porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček;
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
akad. Arch. Ladislav Kuba.
V 11:05 přichází Vlastislav Novák a Pavel Wewiora. V 11:20 přichází Jan Seitl.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 postupuje do třetího kola posuzování.

Hlasování:

pro:

3

proti: 4

zdržel se: 0

Návrh nepostupuje.
U ostatních návrhů došlo k obecné shodě o postupu, konstatuje se tedy, že na základě
hlasování poroty postupují do třetího kola posuzování soutěžní návrhy č. 3, 4 a 7.
3.5.

HODNOCENÍ NÁVRHŮ V TŘETÍM A POSLEDNÍM KOLE POSUZOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ
SOUTĚŽNÍ POROTY O KONEČNÉM POŘADÍ
V 11:40 porota přistupuje spolu s přizvanými odborníky k diskusi nad návrhy č. 3, 4 a 7
z hlediska jejich specializací. Tato diskuse byla ukončena 12:15. Sekretář následně předložil porotě
srovnávací tabulky kapacit a bilancí ploch a investičních nákladů, následovala obědová pauza,
odchází Michal Sedláček.
Ve 13.00 odešla porota na společnou prohlídku lokality, ze které se vrátila ve 14:15, 14:25
přichází Martin Ander, porota bude dále jednat a hlasovat v tomto složení:
Řádní členové závislí:
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty;
Mgr. Martin Ander, Ph.D.;
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
Řádní členové nezávislí:
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty;
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
Ing. arch. Adam Halíř;
akad. Arch. Ladislav Kuba.
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Porota pokračuje písemným zhodnocením všech návrhů na základě kritérií uvedených v SP:

Návrh č. 1
Rozptýlená zástavba ne zcela jasně vymezuje pobytový prostor náměstí. Nesourodá
architektura jednotlivých objektů porotu nepřesvědčila o kvalitě návrhu ve smyslu urbanistickoarchitektonického řešení, obzvláště objekt multifunkčního sálu či vysoká míra zpevněných ploch.
Požadavky zadání byly formálně naplněny, prostorový výraz ale nesplnil očekávání vymezení a
naplnění veřejných prostor v tak náročném zadání.
Návrh se dopravním řešením odchýlil od schváleného konceptu sloučením předpokládaných
nástupišť, naopak byl vytvořen nový samostatný trolejbusový koridor, který v kombinaci se snahou o
zeštíhlení IAD vede k mnoha kolizním křížením dopravy, zejména Pekařská – Úvoz, Václavská –
Křížová a kontroverzní je rovněž přesun jednosměrné komunikace do protisměru v ulici Křížová.
Kolizní je spojení dvou pruhů v jeden, zejména na křižovatce Václavská – Křížová. Jakkoli
sympatickou se jeví snaha o zúžení Křížové před vyústěním do náměstí, průjezd na jih závlekem přes
Novou Václavskou je velmi diskutabilní. Možnost obsluhy a parkování pro nově navržené i stávající
objekty není uspokojivě řešena, je zde pouze parking Nová Václavská. Cyklisté se ve sdíleném
prostoru mohou pohybovat libovolně, otázkou je idea komfortu chodců, kteří v něm mají mít
přednost před všemi vozidly.
Návrh č. 2
Celkové urbanistické řešení zastavuje území jedním centrálním blokem, uzavírá prostor
stávající zástavby mezi ulicemi Výstavní a Veletržní a vytváří dvě náměstí, která propojují území mezi
Mendlovým náměstím a Augustiniánským klášterem.
Z urbanistického hlediska je nejproblematičtější narušení autonomní celistvosti klášterního
komplexu s bazilikou. Propojení klášterní zahrady a předpolí baziliky do prostoru náměstí je
významný zásah do struktury architektonické památky. Současně i širší vztahy jsou nedořešeny.
Jedná se především o napojení ulice Hybešovy na východní straně.
Stávající systém dopravy je zachován a jen částečně změněn v detailech. Zachování
stávajícího dopravního řešení je v rozporu se zadáním a současně toto řešení nepřináší očekávané
výhody v jednotlivých detailech místa. Předprostor gymnázia s ohledem na dopravní systém postrádá
žádoucí rozptylové plochy.
Návrh č. 3
Textem deklarované členění na tři svébytné veřejné prostory zůstává pouze u tvrzení. Návrh
nových hmot tuto premisu nenaplňuje. Členité formy vnáší do prostorově roztříštěného území neklid
a řadu dalších vnořených zákoutí s nejasným účelem. Prostorové působení forem je dále
znejišťováno odebíráním hmoty v parteru. Vznikají tak podchody či loubí o výšce dvou pater, které
v kontextu stávající zástavby působí nepatřičným měřítkem.
Koncepce dopravy je respektována vysokou měrou, což je pozitivem návrhu. Rozporuplně až
chybně ovšem vyznívá přetnutí severovýchodního náměstí se sochami tříproudou komunikací pro
IAD a BUS. Tento prostor vyjmutý z klášterního okrsku a napojený na část někdejší stopy Mendelova
náměstí je v návrhu naplněn symbolickými významy a popisován autory jako téměř duchovní, ale
zatížení dopravním průtahem tento záměr ruší. Textová zpráva dopravní řešení nepopisuje a není tak
zřejmé vedení linek a umístění zastávek trolejbusů.
Při studiu návrhu se porotě nepodařilo odhalit, zda je Mendelovým náměstím myšlen pouze
prostor s terminálem TRAM (mezi nově navrženou zástavbou a frontou stávající zástavby na jihu),
nebo také prostor se sochami, který je v textu popisován také jako Mendelovo náměstí. Tato dualita
a nejednoznačnost je bohužel signifikantní pro celou koncepci návrhu.
Také forma Starobrněnského náměstí je deklarována pouze v grafickém schématu. V návrhu
je bohužel také okrojeno o dopravní plochy a jeho výraz a význam je tak výrazně oslaben.
Navržená rozvolněná urbanistická struktura v lokalitě plánovaného průrazu Nová Hybešova
je značně nepřesvědčivá.
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Návrh č. 4
Návrh pracuje s racionálním členěním ploch a s jasnou organizací dopravy. Hmotové
doplnění zástavby se kromě dostavby špalíčku uprostřed plochy a uzavření západní strany území
novou hmotou soustředí na ústí ulice Křížová, kde je navržen solitér Starobrněnské galerie i dostavba
protějšího nároží (reálnost dostavby je však otázkou). Za velmi zdařilé porota považuje zejména
urbanistické řešení průrazu Hybešova. Naopak ponechání rozsáhlé plochy parkového náměstí na
západě není jednoznačně pozitivně hodnoceno. Podobně nejednoznačná je půdorysná stopa
dostavby centrálního bloku bez návaznosti na hmotu kláštera – prostor náměstí pak není
jednoznačně vymezen. Požadavky zadání byly z velké části splněny a řešením zeleně, rozsahem
výsadby a zelených ploch i předčily očekávání poroty. Podzemní parkovací objekty jsou navrženy
s ohledem na výsadbu stromů.
Koncepce dopravního řešení respektuje podklad schválený městskou částí a podle vyjádření
odborného znalce poroty má s dílčími úpravami předpoklady pro úspěšné projednání. Jako
nadbytečné se jeví propojení ulice Hlinky směrem k Úvozu jednosměrnou komunikací.
Návrh č. 5
Koncepci dopravního řešení návrh splňuje, naplnění požadavků soutěžního zadání ale již
v menší míře. Zeleň ve formě stromů je použita pouze formálně a, vzhledem k největší míře
zastoupení zpevněných ploch ze všech návrhů, v nedostatečném množství. Naopak pozitivem je, že
jako jedni z mála autoři řeší zaústění ulice Veletržní. Definování veřejných prostranství hmotami
objektů je jasné, kupříkladu rehabilitace průčelí pivovaru.
Bohužel však ztvárnění konkrétních prostranství již na jednoduchost hmot nenavazuje a
obsahuje velkou míru formalismu a nejasností. Zejména definování prostoru náměstí s blokem
uprostřed je rozmělněno formálními liniemi stromořadí, které přechází z ulic volně do prostoru
náměstí a zpět a spíše lemují komunikace, než by pomáhaly vymezit prostor. Vodní prvek je zcela
mimo měřítko. Pozitivně vnímané znovuuzavření klášterní zahrady je narušeno zachováním
parkoviště a vysokou mírou zpevněných ploch, což je obdobné jako u pivovarské zahrady, která však
naopak „uzavřenost„ postrádá, je tedy více parkem charakteru zbytkové zeleně. Tvrzení o existenci
piazzety u pivovaru se neodráží ve vymezení takovéhoto prostorového prvku hmotami budov, jako
piazzeta se spíše chová výše zmíněný park/zahrada. Potenciál základního hmotového urbanistického
řešení tedy nebyl dostatečně naplněn.
Návrh č. 6
Návrh se nedrží předložené dopravní koncepce. Automobilovou dopravu vrací do stávajícího
stavu při jižní hraně náměstí, čímž je znemožněno zapojení poslední části historické zástavby.
Tramvajové linky jsou nepochopitelně vedeny podél jeho jižní i severní hrany. V západní části autor
navrhuje předimenzovaný bus terminál. Tato předkládaná koncepce dopravy nevede k usměrnění a
zklidnění tak náročného dopravního uzlu.
Východní část Mendlova náměstí je navržena dostavbou špalíčku stávajícího objektu a
novostavbou objektu „Mendel palace“. Mezi těmito objekty autor vytváří přestupní piazzetu, která
však svou předpokládanou funkci plní jen částečně, tedy pro kolejovou dopravu. Přestupní vazba
z bus terminálu na tramvajové linky je složitá.
Autor vytváří nové náměstí v severovýchodní části protažením tohoto prostoru ke
starobrněnské bazilice a oživuje jej podzemním muzeem Mendela „brněnský Louvre“. Koncept
vytvoření nového náměstí v tomto autonomním prostoru klášterních zahrad není šťastným. Náměstí
je umístěno mimo centrum dění a není obklopeno městotvornými budovami s živým parterem.
Autor se příliš upjal na myšlenku propojení nového navrženého náměstí s klášterními
zahradami zcela s vyloučením automobilové dopravy a zbývající prostor Mendlova náměstí, včetně
stávajících objektů, ponechává beze změn - jakoby mimo řešené území.
Návrh č. 7
Návrh vychází ze schváleného konceptu dopravního řešení. Nový charakter řešeného území
pak utváří tři základní prvky:
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•
•
•

Dostavba stávajícího bloku uprostřed území
Nově navržený solitérní objekt s tržnicí na zklidněné východní straně náměstí
Ponechání západní části území pro rozsáhlý park

Na prostor dopravního terminálu na jižní straně náměstí navazuje nově vymezená piazzeta
vhodného a příjemného měřítka, s domy rámujícími průhled na baziliku. Rozšíření stávajícího parčíku
až po novou komunikaci protínající území odůvodňují autoři absencí dostatečně velkého pobytového
parku v souvislosti s předpokládanou výstavbou v okolí. Návrh tak nabízí zklidněný prostor se zelení
vhodně propojený s předprostorem pivovaru.
Porota se neshodla v hodnocení kompozice objektů a jimi vymezených veřejných
prostranství a definování prostoru. Charakter nového objektu tržnice s volným přízemím a hřištěm na
střeše porotu rovněž nepřesvědčil. Návrh plně nevyužívá potenciál dostavby severní části ulice
Hybešovy v dotčeném území.
V 16:00 odchází Robert Sedlák. Porota v 17:00 přistupuje k prohlídce již vyřazených návrhů
zda nebudou navráceny zpět do posuzování. U projektu č. 2 bylo takovéto hlasování z pléna
navrženo.
-

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 2 bude navrácen do třetího kola posuzování.

Hlasování:

pro:

3

proti: 4

zdržel se: 0

Návrh nebude navrácen do posuzování.
V 17:25 zahájila porota hlasování o konečném pořadí
-

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

Hlasování:
-

7

proti: 0

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 4 se umístil na 2. pořadí

Hlasování:
-

pro:

pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Návrh hlasování: Soutěžní návrh č. 7 se umístil na 1. pořadí

Hlasování:

pro:

5

proti: 2

zdržel se: 0

Konstatuje se, že na:
- 1. pořadí se umístil návrh č. 7
- 2. pořadí se umístil návrh č. 4
- 3. pořadí se umístil návrh č. 3
3.6. OCENĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ A ROZDĚLENÍ NÁHRAD
-

Návrh hlasování: S přihlédnutím ke znění § 12 odst. (2) SŘ ČKA, vzhledem k tomu, že se návrhy
na 1. a 2. pořadí svojí úrovní významně blíží, porota ceny rozděluje takto (toto hlasování porota
rozhoduje čtyřpětinovou většinou hlasů řádných členů):

1. cena - návrh č. 7
2. cena - návrh č. 4
3. cena – návrh č. 3
Hlasování:

pro:

500.000,- Kč
450.000,- Kč
250.000,- Kč
7

proti: 0

zdržel se: 0

S ohledem na znění odst. 8/3 Soutěžních podmínek se odměny neudělují.

10

-

Návrh hlasování: S přihlédnutím ke znění odst. 8/4 Soutěžních podmínek, se náhrady výloh
spojené s účastí v soutěži rozdělují takto:

návrh
návrh
návrh
návrh

č.
č.
č.
č.

1
2
5
6

Hlasování:

3.7.

150.000,150.000,150.000,150.000,pro:

7

proti: 0

Kč
Kč
Kč
Kč

zdržel se: 0

Konstatuje se, že všechna hlasování byla uskutečněna a porota rozhodla o konečném pořadí
návrhů, udělení cen a rozdělení náhrad.
OTEVŘENÍ OBÁLEK „AUTOR“
Na úvod podal sekretář porotě Zprávu o kontrole splnění podmínek účasti v soutěži, kterou
provedla zadavatelem pověřená nezávislá osoba – Mgr. Jaroslav Nekuda po ukončení soutěžní lhůty
dle odst. 9/5/1 SP ve smyslu odst. 4/3/2 SP. Někteří účastníci nedoložili v obálce „Autor“ požadované
dokumenty v potřebném rozsahu, proto byli zadavatelem prostřednictvím pověřené osoby vyzváni
k doplnění, což učinili, zpráva z kontroly je součástí PŘÍLOHY Č. V.
Autory soutěžního návrhu číslo 1 jsou:
Ing. arch. David Mareš;
Ing. Anna Tomšejová;
Ing. arch. Tomáš Feistner;
Bc. Filip Hermann;
Ing. Jan Kajšík.
Spolupracující osobou je:
Ing. arch. Jan Pospíšil, neoVISUAL.
Účastníkem soutěže je:
Ing. arch. David Mareš.
Autory soutěžního návrhu číslo 2 jsou:
Pavel Pekár;
Adolf Jebavý;
Marek Holán;
Miriam Leštachová;
Bohdana Nytrová.
Spolupracujícími osobami jsou:
Nela Nebojsová;
Ada Hermanová;
Jan Procházka;
Anastasiia Korchagina.
Účastníkem soutěže je:
P.P.Architects s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 3 jsou:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša;
Ing. arch. David Přikryl;
Bc. Lukáš Hodek.
Spolupracující osobou je:
Ing. arch. Aleš Stuchlík.
Účastníkem soutěže je:
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 4 jsou:
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla;
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín;
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Ing. Rostislav Košťál;
Ing. arch. Markéta Koláčná;
Ing. Petr Soldán.
Účastníkem soutěže je:
Atelier RAW s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 5 jsou:
Martin Tycar;
Richard Sidej;
Juraj Matula.
Spolupracujícími osobami jsou:
Ing. arch. Lucie Červená;
Ing. arch. Kateřina Součková.
Účastníkem soutěže je:
znamení čtyř – architekti s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 6 jsou:
Ing. arch. MArch. Jana Šipulová;
Ing. arch. Martin Sládek.
Spolupracujícími osobami jsou:
Ing. arch. Martin Rosa;
Ing. Klára Zahradníčková;
Ing. Tomáš Padělek, PhD.;
Ing. arch. Petra Buganská;
Ing. arch. Nina Ličková;
Ing. arch. Jiří Šnerch;
Bc. Jan Schleider;
Ing. arch. Barbora Bělunková;
Ing. arch. Barbora Srpková;
Ateliér Brunecky – vizualizace.
Účastníkem soutěže je:
Consequence forma s.r.o.
Autory soutěžního návrhu číslo 7 jsou:
Ing. Michal Palaščák;
Ing. arch. Michal Poláš;
Ing. arch. Jan Flídr.
Spolupracujícími osobami jsou:
Lukáš Černý;
Petr Rozsypal.
Účastníkem soutěže jsou:
Michal Palaščák a Michal Poláš.
Po otevření obálek „Autor“ sekretář soutěže doplnil chybějící doklady do příslušných obálek „Autor“.

4.

ZÁVĚR

4.1.

Konstatuje se, že soutěžní návrhy prověřily možnosti způsobu řešení předmětu soutěže a vyjasnily
možná architektonická či urbanistická hlediska, soutěž nalezla a ocenila řešení nejvhodnější, která
splnila požadavky zadavatele a zajistila zadavateli portfolio názorů na řešené území.
Porota upozorňuje zadavatele na povinnost uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže
veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v SP.
Předseda poroty v 18:30 hodnotící zasedání soutěžní poroty ukončuje.

4.2.
4.3.
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PŘÍLOHA Č. I
URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
Mendlovo náměstí

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE
SOUTĚŽNÍ POROTY
Místo:
Datum:
Začátek jednání:
Konec jednání: 16:30

zasedací místnosti úřadu MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
17. s. 2017
12:00

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

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

Přítomni:
Řádní členové poroty závislí:
Ing. Petr Vokřál;
Ing. arch. Petr Bořecký;
Mgr. Martin Ander, Ph.O.
Řádní členové poroty nezávislí:
Ing. arch. Zdeněk Eichler;
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek;
akad. arch. Ladislav Kuba.
Náhradníci závislí:
RNDr. Filip Chvátal, Ph.O.;
Ing. Martin Všetečka, Ph.O.
Náhradníci nezávislí:
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.O. - nezávislý;
Ing. arch. Robert Sedlák- nezávislý;
Nepřítomni- omluveni:
Ing. arch. Adam Halíř- nezávislý;
doc. Ing. arch. Michal Sedláček- závislý náhradník.
Sekretář poroty:
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek
Přezkušovatel:
Ing. Jana Výtisková
1. Zahájení
Ustavující schflze poroty se koná v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 soutěžního řádu ČKA, schflze
byla zahájena ve 12:00 úvodním slovem Petra Bořeckého. Poté byl pro vedení schflze zadavatelem navržen
sekretář soutěže.
2. Podpis závazku člena poroty
Přítomní členové poroty a náhradníci podepsali závazek k účasti na práci poroty- viz příloha.
Luboš Františák nastupuje na místo řádného nezávislého člena poroty. Porota bude tedy jednat a hlasovat
v tomto složení:
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PŘÍLOHA Č. II
URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
Mendlovo náměstí

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K DATU 28. 6. 2018

dle odst. 9/3 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou soutěží doplňuje zadávací podmínky o informaci.
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
Na základě jednání zástupců zadavatele s vedením Fakultní nemocnice u Sv. Anny se mění v podkladu
P01 – Zadání, v odstavci Požadavky na urbanisticko – architektonické řešení, text s původním zněním
„navrhněte umístění průrazu prodloužení ulice Hybešova v prostoru, který je ohraničen od severu hranicí
řešeného území, od jihu jižní hranou územní rezervy v ÚPmB - viz podklad P07“, takto:
- navrhněte umístění průrazu prodloužení ulice Hybešova v prostoru vymezeném hranicemi územní rezervy v
ÚPmB - viz podklad P13 v šířce uličního profilu cca 26 m.
Vzhledem ke zdržení přípravy soutěže jsou již na pozemcích, které byly původně k dispozici, rozpracovány
projekty Fakultní nemocnice. Průraz v této poloze bude mít od existujících budov velké odstupy, proto není
nutné navrhovat budoucí uliční profil na více než 26 m.
U sekretáře soutěže jsou k dispozici desky pro vkládací modely dle odst. 5/4 Soutěžních podmínek.
Vyzvednutí je možné kterýkoliv pracovní den od 9:00 do 16:00. Vzhledem k rozměrům je možné
mimobrněnským účastníkům na požádání zaslat desku poštou.
Model okolí bude k dispozici od 31. 7. 2018, do podkladu P11 doplníme jeho fotografie, bude ale
možné si jej i prohlédnout u sekretáře poroty po předchozí domluvě.
V Brně dne 28. června 2018

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
Mendlovo náměstí

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K DATU 10. 7. 2018

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
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 10. 7. 2018.
Otázky k podkladu P14 – Schválená koncepce dopravního řešení Mendlova náměstí a okolí
Otázka č.1: Z přiložených podkladů není jasně čitelný uvažovaný režim prostupnosti pro osobní
automobily v jihozápadní a ve východní části kolem budovy Gymnázia J.G. Mendela. Je zde v rámci
koncepce dopravy uvažováno s určitou formou omezené průjezdnosti pro osobní automobily? Je
propojení průrazu ulice Hybešova přes Mendlovo náměstí na Úvoz - a tedy celková objízdnost
gymnázia - nezbytná?

Odpověď: Zmíněné komunikace mají sloužit pouze pro pěší, cyklodopravu, MHD a dopravní obsluhu. Nejsou
určeny k průjezdu IAD.
Průraz Hybešova tedy neumožňuje IAD průjezd na Úvoz.
Otázka č.2: V podkladech není přiložen řez uvažovaným prodloužením ulice Hybešova, celkové její
zamýšlené pojetí je tak znejasněno. Například - tramvajový pás je zde uvažován jako zvýšený? Je v
koncepci uvažováno s omezeným režimem průjezdnosti pro osobní automobilovou dopravu?

Odpověď: Zamýšlené pojetí prodloužení ulice Hybešova je možné řešit použitím řešení z koncepce (P14)
nebo vlastním řešením. V obou případech je nutné respektovat vymezené hranice z ÚPmB. Tramvajový pás
se jako zvýšený neuvažuje. Ulice nebude pro IAD průjezdná.
Otázka č.3: V jakém režimu průjezdnosti je navržena ulice propojující prodloužení
Hybešovi a Václavské? Jako obousměrná?

Odpověď: Plánovaná komunikace má zajistit obslužnost bloku, např. otáčení vozidel MHD, volba dopravního
režimu je zcela na autorech návrhu.
Otázky k dokumentu „Vysvětlení soutěžní dokumentace - dodatečné informace č.1 k datu 28.6.2018".
Otázka č.4: Kde jsou přesně specifikované „hranice územní rezervy v ÚPmB" pro průraz prodloužení
ulice Hybešova? A mění se v návaznosti na toto doplnění i hranice dotčeného území? Bylo by možné
doplnit tuto změnu o jasné grafické určení zmiňované hranice ve formátu dwg či pdf?

1

Odpověď: Jedná se o hranice veřejného prostranství vymezené v ÚPmB, jde tedy o toto území:

Hranice dotčeného území se nemění, lze použít hranice ploch z ÚPmB.
Otázka č.5: Ve stávající soutěžní dokumentaci nejsou srozumitelně znázorněny rozpracované
projekty rozvoje Fakultní nemocnice, není jasně čitelná jejich podoba a přesné umístění, není jasné
na co je nutné návrhem reagovat. Bylo by možné dokumentaci v toto bodě doplnit?

Odpověď: V současnosti zadavatel nemá k dispozici podrobnější podklady, než které předložil soutěžícím.
Generel FN je popsán v P14_dokumentace komplet_A – PRUVODNI ZPRAVA str. 17, ve formátu *.dwg je
součástí souboru P14_schvalena_koncepce.dwg. Předpokládejte, že ÚPmB je nadřazen nad Generel FN, tedy
plochy a stavby v Generelu FN, které zasahují do průrazu ulice Hybešova nemusíte respektovat – viz B.7 –
situace majetkoprávních vztahů (součást P14).
Otázka č.6: Jaký je požadavek na počet parkovacích míst v řešeném území?

Odpověď: Nejsou specifikovány žádné konkrétní požadavky na počet míst, zadavatel očekává od účastníků,
že potřebu parkovacích míst prověří a navrhnou.

V Brně dne 17. července 2018

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
Mendlovo náměstí

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K DATU 2. 8. 2018

dle odst. 9/3 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA.
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou soutěží doplňuje zadávací podmínky o informaci.
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
Model okolí je k dispozici u sekretáře soutěže. Soutěžící si jej mohou, po předchozí domluvě, prohlédnout.
Současně jsme do podkladu P11 doplnili jeho fotografie.
V Brně dne 2. srpna 2018

Ing. arch Michal Sedláček
Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o.
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PŘÍLOHA Č. III
URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ

,,Mendlovo náměstí"

'V

,

PREZENCNI LISTINA
MÍSTO: místnost č. 9 v budově Úřadu městské část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno
DATUM: 13. 9. 2018
JMÉNO

PODPIS

Clenové poroty NEZAVISLI
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek- předseda poroty

Ing. arch. Zdeněk Eichler

akad. arch. Ladislav Kuba

Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

Ing. arch. Robert Sedlák
Clenové poroty ZAVISU
Ing. Petr Vokřál

Ing. arch. Petr Bořecký-místopředseda poroty

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Ostatní

_..,

<t

PŘÍLOHA Č. IV
URBANISTICKO -ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
,,Mendlovo náměstí''

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:

7. 9. 2018, do 15:00

Dle odst. 914 Soutěžních podmínek proběhlo dne 7. 9. 2018 (konečný den lhl'.lty k odevzdání)
odevzdání/doručení soutěžních návrhl'.l sekretáři soutěže. Bylo doručeno celkem 7 návrhl'.l, všechny v řádné
lhl'.ltě. Návrhl'.lm bylo při přijetí přiděleno pořadové číslo, zaznamenán čas a datum přijetí, obal návrhu byl
označen pořadovým číslem a účastníkl'.lm byl potvrzen předávací protokol - viz Seznam odevzdaných návrhl'.l
- příloha č. 1.
OTEVÍ�NÍ OBALŮ
MÍSTO:

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

DATUM:

10. 9. 2018, 14:00 -16:00

V zasedací místnosti KAM provedli sekretář soutěže a přezkušovatelka soutěžních návrhl'.l dle odst. 916
Soutěžních podmínek (dále jen SP) otevírání oball'.l a označení jednotlivých částí návrhu (grafickou část,
textovou část, digitální část, obálku Autor a model) identifikačním číslem odlišným od čísla pořadového (viz
Seznam odevzdaných návrhl'.l - příloha č. 1).
PŘEZKOUMÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
MÍSTO:

KAM

DATUM:

10. 9. 2018, 16:00 -18:00
12. 9. 2018, 09:00 -10:30

Přezkušovatelka následně zahájila ověřování obsahových a formálních náležitostí jednotlivých částí
soutěžních návrhl'.l stanovených soutěžními podmínkami, a to:
náležitosti soutěžního návrhu dle odst. 511 SP;
zda návrhy dodržují podmínky anonymity dle odst. 519 SP;
zda jsou návrhy vyhotoveny v českém jazyce dle odst. 1211 SP.
Obálky nadepsané „Autor" byly odevzdány zalepeny, neporušeny a zcela neprl'.lhledné (viz 51612 SP) a byly
uloženy společně se seznamem odevzdaných návrhl'.l u sekretáře soutěže.
Přezkušovatelka rovněž přezkoumala doporučené požadavky na formální náležitosti soutěžního návrhu.
Toto přezkoumání bylo ukončeno v 18:00, návrhy byly následně uzavřeny do uzamykatelné místnosti.
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PŘÍLOHAČ.1

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
,,Mendlovo náměstr'

SEZNAM ODEVZDANÝCH NÁVRH0
MÍSTO: Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

P.Č.

DATUM
ODEVZDÁNÍ/DORUČENÍ

ODEVZDÁNÍ/DORUČENÍ
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ČÍSLO
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PŘÍLOHAČ.2
URBA ISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ VYZVANÁ JEDNOFÁZOVÁ IDEOVÁ SOUTĚŽ
,.Mendlovo náměstí"
splňuje

soulad se Soutěžnímu podmínkami
odchylka od doporučení poroty
nesoulad se Soutěžnímu podmínkami

nesplňuje

TABULKA PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHŮ DLE SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

I

!Identifikační číslo návrhu

1
2
Závazné požadavky

3

4

s

6

7

splňuje
splňuje-2x
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
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
nesplňuje

splňuje
splňuje

Odst. 511 - náležitosti soutěžního návrhu
a) grafická část na 3 - 4 panelech
b) textová část v jednom vyhotovení
c) vkládací model
d) digitální verze návrhu
e) obálka nadepsaná Autor

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

Odst. S I 6I2 - dodání obálky Autor v zalepené, neporušené a neprilhledné obálce
splňuje
splňuje
Odst. 519 - podmínky anonymity soutěžního návrhu
prezentace návrhu dle odst. 51911
splňuje
splňuje
dodržení podmínek anonymity dle odst. 51912 a 51913
splňuje
splňuje
Odst. 12I1 Soutěžních podmínek - jazyk soutěže

!zalepena, neporušená a zcela nepr5hledna obalka

Ičeski jazyk

splňuje

splňuje

Doporučené požadavky

Odst. 21 211 - zadavatel požaduje zohlednit

IRozsah řešeného území, ve kterém bude umístěn předmět zadání.

dopravní infrastruktura na základě koncepce dopravního řešení
další požadavky jsou součástí posuzování porotou

splňuje
nesplňuje

splňuje
nesplňuje

Odst. 512 až S I 6 Soutěžních podmínek
celková situace západní části 1:500

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

zobrazení popisující koncepci řešení

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

panel 1

nesplňuje- 511 znaků
615 znaků
panel 2 vč. mezer
vč. mezer
splňuje
splňuje
splňuje
celková situace východní části 1:500
splňujesplňujesituace a schémata- fční, prostorové a
nejasná sít.
splňuje
nejasná sil.
dopravní řešení, vazby apod.
door. +vazbv
door. +vazbv
anotace (max. 500 znaků vč. mezer)

loanel 2
panel 3

textová část
vkládací model
digitální část

obálka Autor

515 znaků
vč. mezer

nesplňujechybí
splňuje
splňuje nejasná sil.
door. +vazbv

základní řezy územím

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

titulní strana se seznamem částí
soutěžního návrhu

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

větší rozsah
stran

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

větší rozsah
stran

splňuje

tabulka bilancí dle P04
bílý, neprůhledný 1:1000
grafická část (.pdf, 300 dpi)

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje

splňuje

textová část (.pdf, 300 dpi)

splňuje

splňuje

anotace z panelu č.1 (.doc, docx)
tabulka bilancí (.xls, .xlsx)
údaje o účastníkovi

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje bez bilancí
splňuje
splňuje

splňuje
splňujebez bilancí
splňuje
splňuje

průvodní zpráva (max. 7200 znaků vč.
mezer)

podepsané licenční ujednání
čestné prohlášení dle podkladu P06
kopie z OR
kopie z ZR

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

po otevření obálek ,,Autor'' dle odst. 4/3/2 Soutěžních podmínek bude provedeno
přezkoumání obsahových náležitostí (viz odst. 5 I 6 Soutěžních podmínek). Zjištěné skutečnosti
budou zaznamenány do soutěžního protokolu.

Odst. 517 - označení návrhu a jeho částí
jiné
číslování
účastník

označení částí návrhu dle odst. 51711

splňuje

bez
očíslování
účastník

Odst. 11 I1 - zajištění ochrany autorských práv k návrhu

I

Bude provedeno po otevření obálek autor.

V Brně

12.9.2018

Přezkoumala

Ing. Jana Výtisková

dig. částmalé
rámečky

dig. část jiné
uspořádání

splňuje

autor, 019.
část a
model- bez
textu Mendl.
Nilm

PŘÍLOHA Č. V
Zpráva o kontrole splnění podmínek účasti
v urbanisticko-architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěži
Mendlovo náměstí

Vážení,
Dne 14.09.2018 jsem se dostavil do Kanceláře architekta města Brna za účelem provedení kontroly
splnění podmínek účasti v urbanisticko-architektonické vyzvané jednofázové ideové soutěži
Mendlovo náměstí.
Ze strany Kanceláře architekta města Brna, p.o. mi byly předloženy obálky nadepsané Autor,
v celkovém počtu sedmi kusů, přičemž jsem měl ve smyslu ust. bodu 9.5.1. Soutěžních podmínek
provést kontrolu, zda účastníci prokázali splnění podmínek účasti v soutěži ve smyslu ust. bodu 4.2. a
bodu 5.6. Soutěžních podmínek a dle ust. bodu 9.5.2. zpracovat tuto zprávu z provedené kontroly.
Následně jsem o samotě otevřel po jedné každou ze sedmi obálek Autor, přičemž jsem zjistil
následující závěry:
Účastník č. 1 doložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek.
Účastník č. 2 doložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek.
Účastník č. 3 doložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek.
Účastník č. 4 doložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek.
Účastník č. S doložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek.
Účastník č. 6 nedoložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek,
kdy v obálce „Autor" chyběl vyplněný přehled účastníka soutěže, přehled autorů soutěžního
návrhu, jakož i spoluautorů a jejich spolupracovníků, tj. nebyla přiložena vyplněná tabulka ve
smyslu přílohy k Soutěžním podmínkám č. POS.
Účastník č. 7 nedoložil veškeré požadované dokumenty dle bodu 5.6. Soutěžních podmínek,
kdy v obálce „Autor" chybělo podepsané licenční ujednání o autorských právech ve smyslu
ust. bodu 5.6.1., písm. b-) Soutěžních podmínek.
Do všech obálek jsem po jejich otevření a překontrolování obsahu vrátil všechny listiny, které z nich
byly vyjmuty, obálky byly následně zalepeny a mnou zapečetěny. Co se týká účastníků č. 6 a 7, opsal
jsem pro účely případného zaslání výzvy k doplnění e-mailový a telefonický kontakt účastníka ve
smyslu ust. bodu 4.3.2. Soutěžních podmínek.
Po provedení výše uvedeného byly z mé strany zalepené a zapečetěné obálky Autor (celkem 7 kusů)
předány Kanceláři architekta města Brna, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem sekretář
soutěže, Ing. et Ing. arch. David Mikulášek.
Zároveň činím čestné prohlášení, že se všemi údaji o účastnících soutěže, jakož i o jakýchkoliv dalších
informacích spojených s tímto úkonem nad rámec informací uvedených v této zprávě jsem se

Jaroslav Nekuda, tel. 737 808 827, jaroslav@nekuda-ak.com

