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Zadání soutěže

Radnice městské části Brno-střed v březnu 2017 vyhlásila architektonickou soutěž na 
vytvoření víceúčelového centra pro děti a mládež. Cílem soutěže bylo vytvořit volnočasové 
centrum v lokalitě ulice Pivovarská na plošině nad Mendlovým náměstím. Součástí 
dětského centra by měla být nejen jeho budova, ale také mateřská škola s kapacitou do 
50 dětí a plochy přilehlé zeleně revitalizované na park.

V současné době je tento prostor dlouhodobě nevyužitý, i když má v rámci městské 
části výjimečnou polohu. Jeho revitalizace na volnočasové centrum tak bude ideálním 
doplněním chybějící občanské vybavenosti nejen na Starém Brně, ale v celé městské 
části Brno-střed.

Účastníci soutěže měli za úkol v lokalitě ulice Pivovarská a jejím okolí navrhnout 
víceúčelové centrum pro děti a mládež vč. revitalizace a parkových úprav přilehlého 
okolí. Návrhy musely jednoznačně respektovat stávající funkční využití dané územním 
plánem a splňovat požadavky na řešení dané vyhlašovatelem soutěže. Při zadání soutěže 
byly zveřejněny i předpokládáné výdaje na revitalizaci – 33 mil. Kč (bez nákladů na 
víceúčelovou halu) – dodržení tohoto finančního limitu však nebylo závazné. 

Průběh soutěže

13. února 2017
se konalo ustanovující zasedání poroty složené z odborníků a zástupců města.
Přítomní řádní členové a náhradníci poroty se shodli na jmenování předsedy poroty 
Ing. arch. Tomáše Pilaře a projednali soutěžní podmínky a podklady.

3 března 2017
porota schválila po zapracování všech změn a připomínek podmínky soutěže.

6. března 2017 
po schválení soutěžních podmínek radou městské části Brno-střed a Českou komorou 
architektů byla soutěž vyhlášena s termínem odevzdání soutěžních návrhů 
do 5. května 2017.

5. května 2017
do soutěže bylo doručeno všech 5 anonymních soutěžních návrhů vyzvaných 
architektonických týmů.

26. května 2017
zasedala odborná porota, složená z odborníků a zástupců města, pod vedením předsedy 
poroty Ing. arch. Tomáše Pilaře.

Složení poroty:

Nezávislí členové poroty:
Ing. arch. Tomáš Pilař, Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D., 
Ing. arch. Jan Horký, Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková

Závislí členové poroty: 
Ing. arch. Petr Bořecký, Bc. Michal Doležel, 
JUDr. Michaela Dumbrovská 

Porota se seznámila s protokolem o přezkoušení všech soutěžních návrhů a přistoupila 
k samostatnému studiu a společné diskuzi o jednotlivých návrzích.

Odevzdané návrhy hodnotila podle třech kritérií 

a to bez pořadí významnosti:

– řešení návrhu - architektonické a dispoziční řešení
–  řešení kontextu - celkové začlenění objektu a parkových úprav do okolí
– předpokládané investiční a provozní náklady

Do finále o udělení cen po krátkém hlasování postoupily návrhy č. 01, 02 a 04.
Po diskuzi o skutečnosti neudělení 2. místa proběhlo hlasování – po krátké rozpravě bylo 
udělení 1. – 3. místa odsouhlaseno.
Po rozdělení cen bylo přistoupeno k otevírání obálek a přiřazení autorů k jednotlivým 
soutěžním projektům. 

1. místo  návrh č. 01 Ateliér Visage s.r.o.

2. místo návrh č. 04 EA-architekti s.r.o.

3. místo  návrh č. 02 PROAM, s.r.o.
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