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TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Urbanistické riešenie objektu 

Umiestnenie objektu vychádza z urbanistického konceptu zvaného RING  -

Dostavba mestského okruhu, v rámci mesta Brno, ktorý bol výsledkom predošlých 

ateliérových zadaní od zimného semestra 2011/2010.  Mestský dom spolu 

s vežovým bytovým domom predstavuje časť idey komplexného areálu, 

situovaného v tesnej nadväznosti na centrum, v mestskej časti Brno - stred, 

konkrétne medzi ulicami – Cejl, Křenová, Vlhká a Kolište. Urbanistický koncept 

vychádzal z genius loci územia, snaží sa o doplnenie idey RINGU – prstenca okolo 

centra mesta aj v rámci hmotovo – priestorovej zástavby, ale hlavne vo vytvorení 

súvislého pásu zelene. V rámci riešeného územia je situovaný násyp spolu 

s viaduktom a koľajnicami, dnes predstavujúci veľkú nevyužívanú plochu. Návrh 

počíta s transformáciou viaduktu do pešieho ťahu, ktorý zjednocuje územie 

a napája plynule jednotlivé časti mesta. Dynamické usporiadanie vychádza 

z tvarovania a kompozície, ktorú určuje cestná komunikácia, vizuálne prepojenie na 

dominanty mesta, existujúca výšková zástavba a funkčná náplň. Jedným 

z dôležitých kompozičných osí je práve spomenutý viadukt, ktorý pretína územie 

v priečnom smere, nadväzujúc tak na hrad Špilberk. 

Ideový koncept  

Mestský dom spolu s vežou predstavuje súčasť bloku, ktorý využíva kontrast 

vertikálneho a horizontálneho rozloženia, umiestnenia vertikál ako akcentov, 

zároveň pracuje s priehľadmi. Blok je jedným z troch navrhnutých v rámci 

urbanistického konceptu, zachováva budovu synagógy. Jednotlivé bloky sú 

funkčne rozdelené na podľa situovania, buď administratíva alebo polyfunkčné, 

ktoré spájajú bývanie a rôznu občiansku vybavenosť. Jednoduchosť, ktorá je 

vyjadrená v kontraste vertikálnych a horizontálnych prvkov je podčiarknutá aj vo 

farebnom prevedení, ktoré pracuje s bielymi a achromatickými farbami – sivou 

a čiernou. Akcenty a dynamika je vytvorená aj samotným tvarovaním, napríklad 

posunutím častí hmoty – balkóny, loggie. 



Dopravné riešenie 

Urbanistický koncept priniesol viaceré zmeny v existujúcej doprave, kde navrhuje 

viacero nových obslužných komunikácií. Samotný objekt je prístupný z pešej 

komunikácie zo strany viaduktu, takisto zo strany vnútrobloku je prístupný pre 

obyvateľov domu. Obslužná komunikácia z ľavej časti, z ulice Kolište,  je 

jednosmerná s možným otočením okolo priestoru viaduktu, ktorý sa nachádza na 

úrovni druhého nadzemného podlažia. Statická doprava je riešená umiesteným 

podzemným parkovaním, s 3 podlažiami, počítajúc s parkovaním nielen pre 

obyvateľov domu, takisto pre občiansku vybavenosť, či administratívu. Projekt 

počíta s parkovacími státiami aj v rámci ulice.  

Funkčné riešenie 

Prvé nadzemné podlažie objektu predstavuje priestory pre retail, reštauračné 

zariadenia a samostatný vstup do obytnej časti objektu s prepojením 

s vnútroblokom. Samostatný vstup pre zásobovanie má aj reštauračná časť takisto 

zo strany vnútrobloku. Je tu umiestnený aj vstup pre občiansku vybavenosť 

nachádzajúcu sa na poschodí, situovaná recepcia navedie návštevníka do 

priestorov fitness alebo detské centrum. Na druhom nadzemnom podlaží sa 

nachádza spomenuté fitness centrum, ktoré je prevádzkovo rozdelené podľa 

rôznych športových zariadení, s prehľadným vstupom, ktorý navedie návštevníka 

do šatní, recepčným pultom s predajom výživových doplnkov alebo samotných 

priestorov fitness centra. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza detské 

centrum, ktoré je rozdelené na dva samostatné uzavreté celky podľa veku detí. 

Vstupné priestory navedú rodičov do priestorov šatne, hygienických zariadení. 

Následne je priestor rozdelený na spaciu a hraciu časť, ktoré sú v kontakte 

s priestormi pre vychovávateľov a priestormi jedálne. Na štvrtom a piatom 

nadzemnom podlaží sú umiestnené kancelárske plochy určené na prenájom. 

Rozdelenie pracuje s otvorenými kanceláriami striedajúc s uzavretými, plochou pre 

zasadačku. Kancelárske priestory majú aj možnosť terasy na streche v pravej časti 

objektu.  

Šieste až pätnáste nadzemné podlažie predstavujú obytnú vežu. Štvorcový 

charakter pôdorysu je navrhnutý tak, aby v maximálnej miere využíval plochu pre 



obytné účely. Komunikačné jadro je umiestnené v centre. Jednotlivé podlažia majú 

rôzne plochy bytov od 2 až 5 izbových rôzneho štandardu. Jednou z výhod 

bytového domu je, že každý byt má vlastnú terasu, takisto zaujímavý výhľad na 

mesto, najmenej do dvoch svetových strán. 

Konštrukčné riešenie 

V rámci konštrukcie je zvolený skeletový stĺpový systém s rozpätím 7500, 6000 mm, 

pracujúc s násobkom 1500 mm, odvíjajúci sa od modulu v garážach. Stĺpy 

rozmerov 300x300 sú votknuté do stien v rámci veže, čo pomáha statickému 

riešeniu. V celom objekte je použitá stropná doska o rozmere 250mm. Modul 

1500mm sa prejavuje aj v rámci fasády a zvolených okenných otvorov. 

Komunikácie v rámci objektu predstavujú schodiská, rampy a výťahy. Zvolený typ 

osobných výťahov je s možnosťou prepravy až 12 osôb. Nadväzujúce schodiská sú 

rozdelené podľa funkčných prevádzok. Jednotlivé celky budovy sú oddilatované 

podľa rôzneho sadania budovy. Jednotlivé konštrukčné výšky vychádzajú 

z optimálnych požiadaviek podľa prevádzok – pri fitness je 7000mm, detské 

centrum – 3500mm, kancelárie – 3500mm a byty – 3150mm. V rámci tepelných 

prevádzok a vykurovania, budova má vlastný výmenník umiestnený v druhom 

podzemnom podlaží.  

Farebné riešenie 

Farebné riešenie podčiarkuje kontrast vertikál a horizontál a jednoduchej hmoty. 

Zvolená je biela a achromatické farby – sivá a čierna, ktoré vychádzajú zo 

zvoleného materiálového riešenia kamenného obkladu.  
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