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A  ÚVOD           
 

Studie se zabývá návrhem mrakodrapu jako experimentálního výškového objektu 
v Brně. Parcela  je situována na rozhraní městských částí Brno ‐ střed a Žabovřesky, na rohu 
ulic Veveří  a  Šumavská. Na  vedlejší parcele  se nachází  trojice  výškových  administrativních 
budov. Navrhovaná stavba má v sobě zahrnout  tři druhy  funkcí – administrativu, galerii ve 
stylu Kunsthalle a poté  luxusní apartmán ve stylu penthouse. Jde o tři různé provozy, proto 
jsou  rozděleny  do  hmot.  Galerie  se  skládá  ze  dvou  podzemních  podlaží,  administrativě 
připadají  nadzemní  podlaží  mrakodrapu  a  apartmán  je  řešen  jako  mezonetové  bydlení 
v posledních patrech budovy. Galerie a administrativa využívají přízemí stavby  jako vstupní 
haly, nejde o společný prostor, jsou však odděleny prostorem kavárny na západní straně a na 
východní  straně  je  odděluje  zásobování.  Tímto  způsobem  nedochází  k mísení  provozu  ani 
v přízemí.  Vstup  do  apartmánu  je  přes  recepci  officu  nebo  přímo  z podzemních  garáží. 
Zmíněné parkování je umístěno na východní straně, směrem ke stávající trojici budov. Zde je 
nejenom  komunikace do podzemního parkovacího prostoru, ale  i  samostatná  komunikace 
pro  zásobování  (  úroveň  terénu  ).  Ostatní  plocha  parcely  je  využita  jako  zelený  prostor 
s odpočinkovými místy.   
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B  IDEA 
 

Koncept návrhu byl ovlivněn hned několika prvky. Jednak tím, že v rámci analýz 
bylo zjištěno, že stavební místo nepodléhá žádným výškovým regulativám a spadá do ploch 
aktivní  zóny  (  informace  z Územního plánu města Brna  ). V budoucnu  je  tedy možné  tuto 
parcelu  zastavět  i  výškovou  budovou.  Ale  hlavním  prvkem  návrhu  byla  zeleň.  K  tomuto 
ekologickému  aspektu  jsem  se  dostala  především  z  toho  důvodu,  že  město  v  rámci 
rozšiřování využívá pro budoucí stavby právě velmi často zelené plochy a tudíž jejich poměr 
ve  městě  klesá.  Přitom  právě  zeleň  hraje  velmi  důležitou  roli  v  našich  životech.  Má 
především funkci na zkvalitnění hodnot našeho životního prostředí ‐ čištění vzduchu, zvýšení 
vlhkosti  vzduchu  a  především  přeměna  oxidu  uhličitého  na  kyslík.  Nemalou  roli má  i  na 
psychiku člověka. Dále byla odjakživa zeleň přirozenou součástí architektury, ať už vezmeme 
příklad z historie, současnosti či budoucích návrhů na výstavbu. Vznikl zde zajímavý koloběh 
ve vnímání funkce přírody v našich životech v průběhu staletí. Nejdříve byla hlavní položkou 
příroda, která se postupem času zastavovala, až to došlo do míry, kdy zástavba zcela vyřadila 
přírodu ze svého okolí. V dnešní době dochází k návratu a opětovnému spojení přírody se 
zástavbou. Tudíž myšlenka návrhu je nejenom zachovat zelenou plochu kolem mrakodrapu, 
ale zároveň  ji vtáhnout  i dovnitř stavby,  tak aby se stala přirozenou součástí  interiéru. Pro 
vsazení  zelených  ploch  je  využíváno  odjímání  hmot  z  mrakodrapu,  kdy  tvar  vychází  z 
jednoduchých  kvádrových  tvarů  vysokých  přes  několik  podlaží.  Inspirace  byla  tradiční 
architekturou města Brna,  tedy  již  zmíněnými  jednoduchými  tvary a  čistou  linií. Příroda  je 
propsána i do fasády. Zde je myšlenka výtvarného ztvárnění hustoty kmenů stromů v lesích, 
ale především ztvárnění struktury kmene stromů. Na kůře jsou vidět horizontální linie, které 
se  ukrývají  i  v makroskopickém  uspořádání  dřeva  v  podélném  řezu  provedeném  středem 
kmene. Zeleň se stala tedy základem pro celý koncept mrakodrapu.   
 
C  VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
 

Jedná se tedy o budovu administrativy, galerie a bydlení. Jde o tři rozdílné 
provozy, které jsou vzájemně propojeny - odděleny. Administrativa s apartmánem mají 
společný vstupní prostor a to ze severní strany z ulice Šumavská. Galerie má vlastní vstup, 
který je orientovaný na jih a jeho součástí je dominantní schodiště s výtahem. Administrativa 
je rozdělena v polovině počtu jejího podlaží zeleným dvou-patrem, které bude sloužit pro 
technické mezipatro, ale i jako otevřený odpočinkový prostor pro zaměstnance. Téměř u 
každého patra dochází ke vyjmutí rohové plochy, která slouží jako zelená terasa. Galerie má 
prosvětlení výstavního prostoru přes světlík, který zasahuje a osvětluje první podzemní 
podlaží. Prosvětlení zasahuje jen do části podlaží, zbytek bude osvětlen umělým světlem dle 
aktuálních dispozic výstavy – prostor je variabilní a montované příčky a výstavní panely se 
upravují podle požadavků dané výstavy. Součástí galerie jsou v -1NP  přednáškové místnosti 
a audio-místnost, tyto prostory jsou možné k pronajmutí širokou veřejností. Neslouží tedy 
pouze pro konanou výstavu, ale spíše jako doprovodný program. Všechny prostory jsou 
navrhnuty tak, aby plnily svoji funkci bez jakéhokoli omezení.  
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D  URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
   
D1 I HISTORIE A DNEŠNÍ VYUŽITÍ 

 
Parcela  se  nachází  na  rohu  ulice  Šumavská  a  ulice Veveří.  Směrem  na  východ 

ulice  navazuje  na  ulici  Kounicova.  Na  ulici  Šumavská  je  významnou  stavbou  komplex 
administrativních  budov,  který  vznikal  mezi  lety  1972  –  1979.  Navrženy  byly  Ing.  arch. 
Zajícem,  v projektové  kanceláři  Stavoprojekt.    Výškové  budovy  mají  2  podzemní  a  19 
nadzemních podlaží. Konstrukčně  jsou dvě budovy  tvořeny  železobetonovou konstrukcí  se 
ztužujícím  monolitickým  jádrem,  třetí  budova  má  ocelovou  konstrukci  s monolitickými 
ztužujícími prvky kolem výtahů. Fasády jsou tvořeny z boletických panelů. Středem tří budov 
je spojovací dvoupodlažní objekt, tzv. spojovací koridor. 

 
Dnes je parcela rozdělena opticky na tři části. Nejblíže k ulici Šumavské se nachází 

veřejné parkoviště, které přechází přes pás  zeleně na  zpevněnou plochu náměstí Manželů 
Curierových.  Dnes  toto  náměstí  upadlo  do  zapomnění  a mnohdy  je  využíváno  také  pro 
parkování. Neplní tedy svou funkci. Směrem na jih náměstí přechází v jednopodlažní stavbu 
sloužící jako komerční prostor a sklad. Parcelu uzavírá zelená travnatá plocha, která vede až 
k právnické  fakultě.  Jelikož  se  parcela  nachází  na  velmi  dobrém místě  ‐  dobrá  dopravní 
dostupnost, blízkost k centru i výjezdu z Brna ‐  její dnešní využití není moc vhodné.  

 
D2 I NÁVRH ÚZEMÍ 

 
         Pro  návrh mrakodrapu  využiji  dvě  části  parcely  –  parkování  a  náměstí.  Zelená 
plocha zůstane zachovaná  jako zeleň,  jen proběhnou malé úpravy estetického charakteru – 
vznik odpočinkových míst s posezením. Jelikož se mrakodrap nachází vedle ulice Veveří, teda 
ulice s velmi hustou dopravní situací, bude vjezd i výjezd do podzemního parkování umístěn z 
ulice  Šumavská.  Na  tomto  místě  se  nyní  nachází  ulice  Bulinova,  která  bude  částečně 
zachována.  Zásobování  celého  komplexu  bude  probíhat  z  jednoho  společného  místa 
situovaného  na  východní  straně.  Tento  zásobovací  vjezd,  komunikace,  bude  od  volného 
prostranství před vstupem do officu oddělena zelení. Před vstupy bude vymezena zpevněná 
plocha pro posezení a setkávání se s přáteli. Umístění mrakodrapu na parcelu  je ovlivněno 
především kompozičním uspořádáním vedlejší trojící budov. Tak aby byla v linii s prostřední 
výškovou stavbou. 

 

E    ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Hmotové  ztvárnění  odkazuje  na  tradiční  brněnskou  architekturu,  čisté  linie, 
jednoduché  tvary.  Inspirací  byly  stavby,  které  vznikly  v nedávné  době  a  byly  velmi  dobře 
přijaty  veřejnou  společností. A  to především  z toho důvodu,  že dobře  zapadly do  stávající 
zástavby a nikterak ji nenarušují. Hlavní tvar byl přejat z vedlejších administrativních budov, 
tedy tvar kvádru, který byl vyvýšen řádově o několik desítek metrů. Moderní podobu získal 
vybíráním  hmot  pro  zeleň.  Tím  byla  nabourána mohutnost  hmoty  a  zpříjemněn  vizuální 
pohled  na mrakodrap.  Fasáda  je  řešena  jako  dvouplášťová,  kde  na  fasádní  obklad  budou 
použity  akrylátové  desky.  Tyto  desky  budou  k nosné  konstrukci  připevněny  ocelovým 
nosným  roštem.  Jejich  struktura  bude  podtrhovat  vertikální  linie.  Mléčné  desky  budou 
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střídány  s čirým  sklem,  tím  bude  dosažena  i  dynamika  opláštění.  Mléčné  desky  budou 
odrážet sluneční paprsky, tudíž se bude podílet  i na udržování konstantní teploty  interiéru. 
Podzemní galerie do výrazu mrakodrapu nezasáhne. Poslední dvě podlaží apartmánu bude 
tvořit ustoupená skleněná hmota. Která tímto architektonickým pojetí minimálně zasáhne do 
podoby mrakodrapu.  

 
F   DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
F1 I 1NP ‐  VSTUPNÍ HALY 
 

Přízemí mrakodrapu je tvořeno z jižní strany vstupním prostorem do galerie, kde 
je umístěna recepce s pokladnou. Naproti ní je monumentální schodiště s výtahem pro vstup 
do výstavních prostor. Tímto uspořádáním  je zamezen volný vstup do placené části galerie. 
Dále součástí podlažní plochy přízemí určené pro galerii je galerijní obchod se svým zázemím 
a skladem.  Je  řešen přímou návazností na zásobování, které se nachází na východní straně 
mrakodrapu. Součástí je také úklid společný pro již zmíněný prostor, ale i pro kavárnu. Ta má 
přímý vstup z haly galerie nebo samostatný vstup ze severní strany. Kavárna se rozprostírá 
na  západní  straně  s možností  využití  letního posezení na  severo‐západní  terase.na  severní 
straně  je vstup do administrativní  části. Přes  recepci  rozšířenou o prostor  s posezením,  se 
dostaneme  do  komunikačního  jádra.  Kvůli  požární  bezpečnosti,  jedná  se  o  chráněnou 
únikovou cestu typu C, je tento prostor od recepce oddělen požární skleněnou stěnou  a má 
přímý  východ  z budovy.  Tento  vstup  je  uzamčena  otevře  se  jen  v případě  požáru. 
Komunikační  část  tuhého nosného  jádra obsahuje šest výtahů, z toho dva  jsou evakuační  ‐ 
odděleny  předsíní,  a  ze  dvou  únikových  schodišť,  které  jsou  určeny  jen  nadzemní  části 
mrakodrapu.  Na  východní  straně  je  poté  veškeré  zázemí  potřebné  pro  plynulý  chod 
mrakodrapu. Zásobovací výtahy  jsou  také rozděleny pro  část administrativy a pro galerii  je 
zásobovací  výtah  umístěn  hned  u    odstavné  plochy  pro  nákladní  automobily. A  to  z toho 
důvodu, že většinou na výstavy budou dováženy velké a těžké věci, tedy proto aby byla co 
nejvíce usnadněna cesta do galerijního skladu.  

. 
 

F2 I ‐1NP ‐ GALERIE 
 

Ze  vstupní  haly  se  schodištěm  dostáváme  do  foyer  se  šatnou,  kde  si  návštěvníci 
mohou nechat své věci. Součástí je i uzamykatelná šatna. Po levé straně, z pohledu šatnáře, 
je  vstupní  prostor  pro  malou  přednáškovou  místnost,  která  se  může  využít  i  jako 
multimediální místnost. Ta  je prosvětlována světlíkem se zelení. Vedle je velká přednášková 
místnost.  Největší  podlažní  plochu má  výstavní  prostor.  V půdoryse  je  uvedena  otevřená 
podoba výstavního prostoru, ale není problém  tento prostor přeměnit na příčky oddělené 
prostory. Galerijní  sklad  je umístěn na pravé  straně od  šatny.    Je  zde nejenom  sklad, ale  i 
dílna, určena pro  jakékoli možné úpravy výstavních panelů. Zasedací místnosti a  ředitelství 
galerie  je  situováno  na  západní  stranu.  Jelikož  se  zde  budou  nacházet  kanceláře,  je  daný 
prostor  prosvětlen  úzkými  světlíky.  Tím  pádem  alespoň  malý  proud  přirozeného  světla 
pronikne do těchto pracovišť. Schodiště vedoucí do druhého podzemního podlaží je totožné 
s předchozím. Jak přednáškové místnosti, tak zasedací mohou být pronajímány veřejností. 
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F3 I NADZEMNÍ PATRA ADMINISTRTIVY 
 

Prostory  administrativy  budou  řešeny  jako  variabilní  plochy.  Může  jít  o 
uspořádání  ve  formě otevřených  kanceláří nebo  samostatnými uzavřenými  kancelářemi,  a 
nebo jejich vzájemnou kombinací. Plochy budou doplněny zelenými zahradami, většinou na 
jednom podlaží jeden zelený roh. Ale v některých patrech dochází k vyjmutí dvou až tří rohů. 
Jde především o vyšší patra – dražší prostory k pronájmu, lepší postavení firmy. Společné pro 
všechny  patra  je  jádro  budovy  –  komunikační  prostor  s výtahy  a  únikovým  schodištěm, 
zázemí  pro  kanceláře,  toalety,  kuchyňka  …  V tomto  prostoru  jádra  bude  docházet  jen 
k malým  úpravám  v rámci  uspořádání  kuchyňky  a  šatny.  Toalety  navazují  na  sebe  kvůli 
instalačním  šachtám.  Interiéry,  především  stěny  tuhého  jádra,  budou  v mnohých místech 
ozvláštněny zelenými stěnami. Půjde o   zelenou živou plochu, která nám zpříjemní prostor 
vizuálně, ale především bude mít i vliv na kvalitu ovzduší v daném místě. 
 
F4 I PENTHOUSE 
 

Půjde  o mezonetový  byt,  kde  v prvním  podlaží  se  nachází  společenské  zóny. 
Naproti výtahu je umístěna šatna, dále pokračuje prádelna a úklid a poté sklad např. pro kolo 
atd. Nalevo od výtahu se nachází vstup do haly, kde napravo  je   přímí pohled na kuchyň a 
jídelnu.  Dále  navazuje  velkoprostorový  obývací  pokoj  s  možností  přímého  vstupu  na 
venkovní terasu s posezením a bazénem. Dále první patro apartmánu obsahuje společenskou 
místnost  s kulečníkem  a  stolním  fotbálkem.  Na  severní  stranu  je  orientováno  fitness  se 
saunou  a  vířivkou.  Druhé  nadzemí  představuje  klidovou  zónu,  jsou  zde  pouze  ložnice  a 
koupelny. Ložnice jsou orientovány na západní stranu. Zpestřením prostoru je galerie, která 
je nad jídelnou a obývacím pokojem a která nám vytváří vysoký otevřený prostor těchto částí 
bytu.  
 
F5 I PARKOVÁNÍ 
 

Parkování je řešeno systémem D‐hurnyho. Tedy odstavné plochy jsou posunuty o 
polovinu  výšky  podlaží,  výškový  rozdíl  se  překonává  krátkými  rampami. Výtahy  a  únikové 
schodiště se nachází ve středu objektu, také je zde možný vstup z parkovací plochy přímo do 
mrakodrapu a to z každého druhého podlaží – tento vstup je určen pouze pro administrativní 
část.  Galerie  nemá  řešený  přímý  vstup  z  garáží.  Výtahy  a  úniková  cesta  pokračují  až  na 
úroveň  terénu  ‐  tedy  únik  je  na  volné  prostranství.  Vzduchotechnika  bude  řešena  v 
místnostech  vedle  únikových  cest,  přívod  a  vývod  vzduchu  bude  součástí  nadzemní  části 
únikových cest, bude zakomponována do fasády tohoto malého objektu. Parkovací stání pro 
invalidy  budou  umístěna  v  blízkosti  východů,  v  návaznosti  na  výtahy  a  na  přímí  východ  z 
garáže.  Ostatní  parkování  bude  určeno  pro  osobní  automobily.  Pro  nákladní  automobily 
bude vjezd zakázán a bude jim určena plocha pro zásobování. Zásobovací prostor je v úrovni 
terénu, ze strany administrativního komplexu “ brněnských trojiček ”.   
 
G   KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Nosná  konstrukce  mrakodrapu  je  řešena  podobou  tuhého  nosného  jádra  – 
železobetonové  stěny  tl.  800  mm  s  osovou  vzdáleností  8600  mm,  a  nosných  sloupů  o 
rozměrech 600  x  600 mm. Modulová  vzdálenost nosných prvků  je  všude  8600 mm.  Tuhé 
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jádro  je  neměnné  jak  v nadzemních  patrech,  tak  v prostorách  galerie.  Jen  v místech 
penthouse dochází ke zmenšení tl. konstrukcí – u  nosného jádra na tl 300 mm, u sloupů na 
rozměr  300  x  300  mm.  Stropní  konstrukce  je  tvořena  železobetonovými  monolitickými 
deskami o tl 350 mm. Krajní desky jsou kvůli nosné konstrukci fasády vykonzolované o délku 
750  mm.  Typy  tvarů  desek  je  několik,  záleží  na  místě  vedení  instalací.  Úseky  s požární 
ochranou  jsou  od  ostatních  konstrukcí  odděleny  požárními  stěnami.  Konstrukční  výška  se 
v administrativních  patrech  nemění.  Změna  nastává mezi  přízemím  a  prvním  nadzemním 
podlažím. Konstrukční výška vstupního prostoru a galerie je 5330 mm, u administrativy jde o 
výšku 4170 mm. 
  
 
 H   TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ OBJEKTU 
 

Objekt  je vybaven vzduchotechnikou. Vzduchotechnická  jednotka  je  řešena tak, 
že na každých pět pater připadne  jedna  jednotka. Důvodem  je rozvod trubek o přijatelném 
průměru.  Podlažní  plocha  potřebná  pro  technické  zázemí  se  spočítá  jako  10%  z celkové 
podlažní  plochy  připadající  na  danou  jednotku.  Garáže  mají  svůj  vlastní  systém 
vzduchotechniky, kdy technická místnost je umístěna v rámci hmoty únikových cest.  
 

Hlavní  technické  jádro,  procházející  všemi  patry,  je  šachta  umístěná  v nosném 
jádře. Tímto místem  je vedena kanalizace, vodovod, elektroinstalace. Hygienické zázemí  je 
umístěno  způsobem,  aby  byly  vždy  instalační  šachty  nad  sebou.  Je  zde  uvažováno  také 
s místností EPS.  

 
I  ARCHITEKTONICKÝ DETAIL  
 
       Pro  detail  jsem  si  vybrala  zelenou  interiérovou  stěnu.  Důvodem  bylo,  že  celý 
koncept návrhu  spojuji  se  zelení a dalšími možnostmi,  jak  je umístit do  interiéru. V dnešní 
době  již  existují  specializované  firmy  pro  výrobu  těchto  zdí.  Chtěla  jsem  vytvořit  variantu 
zelené stěny, ale ne celoplošné. Z tohoto důvodu jsem umístila substrát v geotextílii do boxu 
s perforovaným  víkem.  Tento  box  bude  vyroben  z vakuově  tvarovaného  plastu.    Jde  o 
princip, že víko může nabízen nespočetné množství variant – hustší či řidší osázení rostli. Box 
musí být také perforovaný v horní a spodní části boxu. Je to kvůli možnosti přívodu a odvodu 
vody, tedy zálivkové vody obohacené o živiny. 
 
J  EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 
 

Snahou  návrhu  bylo  vymyslet  co  nejvíce  ekologickou  stavbu,  soběstačnou 
budovu,  která  by  využívala míru  nezávislosti  na  dodavatelích  energií  a  popř.  by  si  danou 
energii  mohla  ušetřit  pro  budoucí  využití.  Ovšem  u  převládající  podlažní  plochy  pro 
administrativu,  tedy  neustálé  využívání  energie  na  zařízení,  klimatizaci,  elektroniku  a 
osvětlení  je úplná soběstačnost nereálná. Můžeme uvažovat se snížením spotřeby energie. 
Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout tím, že jsem chtěla použít takový fasádní systém, který 
by alespoň minimálně vedl ke snížení potřeby energie. O fasádě jsem uvažovala z důvodů, že 
jde  o  velkou  plochu  bez  žádného  využití.  A  to  z hlediska  využití  čirého  skla  z interiéru  a 
mléčné akrylátové desky  ze  strany exteriéru. Ta dokáže odrážet  sluneční paprsky  částečně 
propustit do interiéru a část z nich se od desky zlomí a neprojdou dovnitř. Vzduchová mezera 
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poté budovu  chladí nebo naopak ohřívá. Dalším aspektem  je  již několikrát  zmíněná  zeleň. 
V možnosti  využití  v interiéru  zelených  stěn  se  nachází  nejenom možnost  zlepšení  kvality 
vzduchu v místnosti – zlepšení čistoty, protože rostliny dokáží pohltit mikroskopické částice 
prachu, pilu apod., zvýšení vlhkosti vzduchu, obnovování kyslíku …. 
 
K  ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 
 
Plocha parcely :         159,8 ha 
Řešená plocha :        165,2 ha 
Zastavěná plocha :         1,2 ha 
Obestavěný prostor :        184 644 m3 
Podzemní parkování :       389 míst 
 
Plochy v objektu :    
celková podlažní plocha 1NP         1310,4 m2 
celková podlažní plocha ‐1NP        2526,0 m2 
celková podlažní plocha administrativního patra     1310,4 m2 
celková podlažní plocha penthouse        1022,5 m2 
 
Výška objektu :         153,87 m 
Půdorysné rozměry objektu :     39 m x 39 m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Průvodní zpráva Mrakodrapu „EVO“ 

 

 

L  ZÁVĚR 
     
        Projekt  se  snaží  navrhnout  výškovou  budovu  na místě  velmi  blízkém  k centru 
města Brna. Snaha vytvořit takový návrh, aby došlo k propojení a zcelení starší části výstavby 
–  administrativní  komplex  a  bytový  komplex mezi  ulicí  Pod  Kaštany,  s novou  částí, mezi 
kterou  patří  administrativní  komplex  s vedlejší  stavěnou  budovou  Sony  centra.  Propojení 
nejenom urbanisticky, ale  i pomocí architektury. Proto návrh vychází z jednoduché hmoty – 
odkaz na starší část, a z vyjmutých zelených hmot v kontextu s fasádou – návaznost na novou 
výstavbu.  Chtěla  jsem  vytvořit moderní  pojetí  s návazností  na  tradiční  architekturu města 
Brna. 


