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_ÚVOD 

Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru 
města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, 
současné řešení opláštění budovy.  

OD CENTRUM 

Ve dvacátých letech dvacátého století byla známým obuvníkem Tomášem 
Baťou vypsána soutěž na nový obchodní dům v Brně.  Do soutěže se přihlásila 
známá jména, jako například Bohuslav Fuchs nebo Josef Gočár, ale s 
vítězným návrhem na nejvyšší budovu v Evropě přišel Vladimír Karfík. V 
původním Karfíkově návrhu měla mít budova obchodního domu 28 
nadzemních podlaží. Při výstavbě však došlo k problémům se statikou a 
kvalitou podloží a u šestého patra se výstavba zastavila.  Modul pro centrální 
schodiště výškové stavby byl dodatečně zabetonován, ale v šedesátých 
letech dvacátého století došlo k havárii dodatečně zabetonovaných stropů, 
které byly následně nahrazeny válcovými nosníky a vlnitým plechem. Krátce 
po havárii stropů, v roce 1966, došlo k rekonstrukci podle návrhu inženýra 
Jiřího Brichty, čímž budova ztratila charakteristický výraz obvodového pláště, 
horizontální střídání čirého a mléčného skla. V roce 1987 byl Baťův obchodní 
dům zapsán mezi kulturní památky. A nyní je ve vlastnictví společnosti Brno 
Centrum s.r.o. 

 

_VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Řešené území se nachází v historickém centru města Brna, v městské části 
Brno-střed. Území je tvořeno původním konceptem centrální městské ulicové 
zástavby s převažující  funkcí  bydlení a podílem ploch pro administrativu, 
veřejnou vybavenost a obchodní činnosti. Obchodní dům leží mezi ulicemi 
Jánská a Kobližná, v těsné blízkosti Malinovského náměstí a má půdorysný tvar 
rovnoramenného lichoběžníku o rozměru rovnoběžných stran 23,8 a 12,2 m a 
délce 42,2 m. Počet pater vzroste z původních osmi nadzemních podlaží na 
třináct.  Nyní je stávající budova využívána jako obchodní dům, nově 
navržené funkční využití zahrnuje nákupní galerii (ve stávající části), 
pronajímatelné prostory pro administrativu a bytové jednotky (v navrhované 
dostavbě).  V parteru ulic Jánská a Kobližná jsou situovány obchodní jednotky 
přístupné ze čtyřpatrové nákupní galerie, čímž dům plní narůstající poptávku 
po obchodních prostorech v centru města Brna.  Nad nákupní galerií jsou 
čtyři samostatně funkční administrativní celky se samostatným vstupem z ulice 
Kobližná, které jsou oddělelny částečně ustupujícím podlažím, ve kterém je 



vyhlídková restaurace.  Poslední čtyři patra obsahují nadstandardní bytové 
jednotky. 

 

_ URBANISTICKÁ KONCEPCE, IDEA ŘEŠENÍ 

Návrh dostavby obchodního domu respektuje stávající půdorysné rozměry 

objektu a navazuje na původní myšlenku výškové budovy v centru Brna. 
Objem budovy se zdvojnásobuje a tím získává pro okolí dominantní výšku 13 
nadzemních podlaží. Jednolitá hmota je mezi původní a navrženou částí 

opticky oddělena ustoupeným podlažím, kde se nachází vyhlídková 
restaurace. Výška budovy nedosahuje dokonce ani výšky komínu nedaleké 
teplárny, která svými červenými pruhovanými komíny a masou betonu 
chladící věže narušuje pohled z hradu Špilberk na brněnské panorama. Na 
Malinovském náměstí tak vzniká pro širší centrum města dominantní prvek, 
který spolu s katedrálou sv. Petra a hradem Špilberkem vytváří nové spojitosti 
a ohraničuje nejužší centrum, pěší zónu. Pohledově je stavba nejvýraznější od 
kdysi významné ulice Cejl a udává tak směr, kterým by se mohla i tato třída, 

po architektonické stránce, vydat. 

 

_ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Venkovní podoba je koncipována tak, aby navazovala na původní, 

jednoduchý až strohý styl Baťovy budovy, bez zbytečného historizujícího 
napodobování. Myšlenkou budovy je nechat na fasádě rozehrát pouze čisté 
vertikální pruhy v odstínech šedi se světlem a stínem. Nabývající výškou se 
jednotlivé pruhy více lámou a navzájem kříží a vytvářejí tak grafický prvek 

promítající se z exteriéru do interiéru budovy. Obchodní parter, do nějž z 
hlediska své funkce musí být z ulice vidět co nejvíce, je zasklen jednolitou 
fasádou a zmíněné pruhy jsou nad ním ukončeny. Nákupní galerie poté 
prostupuje další tři nadzemní podlaží. Nejvýrazjněším patrem opticky dělícím 
hmotu objektu na dvě stejné části je restaurace. Od této výšky se také 
začínají pruhy, které jinak respektují a odkazují na strohost a jednoduchost 
stávajícího objektu, lámat a tvořit tak pocit propletených větví, které můžeme 
vidět v korunách stromů. Tento efekt je umocněn, okolní budovy přesahující, 

výškou.  
 

 



_DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Navržený objekt má dva hlavní vstupy. Vstup od Malinovského náměstí, 
tvořený betonovým portálem, slouží jako hlavní vchod do nákupní galerie. 
Druhý vstup, z ulice Kobližná, zajišťuje oddělení provozu galerie od ostatních 
funkcí objektu.   

_nákupní galerie (1-4NP)   

V nástupním podlaží objektu se nachází pronajímatelné komerční prostory 
různých velikostí. Nákupní galerii tvoří centrální prostor pro pohyb zákazníků a 
po obvodu šest obchodních jednotek v každém patře. Vertikální komunikaci 
pro zákazníky zajišťují eskalátory přímo v prostoru galerie. Je možné využít i 
hlavní ocelové schodiště, ke kterému jsou přidružené dva osobní výtahy. 
Každé patro galerie má vlastní toalety pro zákazníky a společné zázemí pro 
zaměstnance, které se skládá ze společné denní místnosti s kuchyňkou a 
oddělených šaten se sociálním zázemím.  Zásobování obchodů probíhá 
mimo provozní dobu galerie za použití zásobovacího/evakuačního výtahu. 
Pro nájemce je možnost pronajmutí skladovacích prostor, které se nachází v 
podzemním podlaží. 

_kancelářské prostory (5-6,8-9NP) 

Přístup do administrativní části objektu je z ulice Kobližná.  Za zádveřím je 
menší vstupní hala s recepcí a přístupem ke dvoum osobním výtahům a 
hlavnímu schodišti. Jádro typického administrativního podlaží tvoří centrální 
chodba, která je napojená na vertikální komunikační jádro u západní fasády. 
Z této centrální chodby jsou přístupné kanceláře vedení, místnost pro 
sekretářku, která může plnit i funkci recepce, dále skupinová kancelář pro 
oddělený provoz (například telefonisti) a zasedací místnost. Chodba ústí do 
kanceláře "open space", ze které je přístupná místnost pro kopírovací 
techniku, archiv a denní místnost s kuchyňkou. Sociální zázemí pro 
zaměstnance je orientovaná k západní fasádě. 

_restaurace (7NP) 

Hlavní  vstup do odbytového prostoru restaurace je ze schodištového prostoru 
u západní fasády. Ze kterého jsou přístupné také toalety pro zákazníky a 
zásobovací chodba provozu restaurace. Na samotný prostor restaurace 
navazuje zimní zahrada, která v letních měsících může sloužit také jako 
otevřená zahrádka se samostatným barem. Otevřená kuchyň reaguje na 
nynější trend ve stravování. Zásobování restaurace probíhá chodbou 
přístupnou pouze pro zaměstnance. Z této chodby je přístup do skladů a 
přípraven potřebných pro provoz restaurace (ty jsou dále průchozí až do 



prostoru kuchyně) a dále společné zázemí pro zaměstnance, denní místnost, 
úklidovou místnost a kancelář pro vedení restaurace. 

_bytové jednotky (10-13NP) 

V nejvyšších patrech polyfunkčního objektu jsou bytové jednotky. V každém 
bytovém podlaží je jeden byt o velikosti 2+kk přístupný přímo ze 
schodišťového prostoru. Ostatní byty mají vstup z hlavní chodby vedené 
středem budovy (jen v desátém a dvanáctém podlaží). Na jih orientované 
jsou  byty o velikosti maximálně 2+kk se vstupem z centrální chodby. U fasády 
orientované na sever jsou soustředěny vstupní haly a šatny mezonetových 
nadstandardních bytových jednotek a přidružené skladovácí kóje pro každý 
byt ve dvoupatře.  V jedenáctém a třináctém patře jsou tři luxusní byty o 
velikosti 3+kk, 4+kk a 4+kk. 

 

_KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

_rekonstrukce  

Stávající objekt má šest nadzemních podlaží tvořené železobetonovým 
skeletem a dvě podlaží ustupující z ocelové konstrukce. Vzhledem k nízké 
únosnosti ocelové konstrukce jsou tato dvě patra zbourána a nástavba bude 
prováděna pouze na stávající ŽB skelet. Betonové dvouramenné schodiště při 
jižní fasádě musí být z důvodu požárních únikových cest přesunuto do 
středového modulu u jižní fasády. Veškeré vnitřní nenosné příčky jsou 
vybourané. Stávající ocelové schodiště po nezbytné renovaci zůstane 
zachováno. V prostoru nákupní galerie je vybouraný strop o velikosti jednoho 
modulu pro umístění eskalátorů. Dojde k výměně podlah v celém obchodním 
domě. Stávající část bude nově opláštěná částečně strukturální fasádou 

_základové konstrukce 

Objekt je založen na beraněných pilotách čtvercového průřezu, které nesou 
železobetonovou desku se základovými pásy. V případě nevyhovění 
statického posudku a po provedení geologického průzkumu  je nutné zlepšit 
základové poměry spodní stavby některou z možných metod, chemickou 
injektáží do základové půdy (cementové mléko), dodatečné zapuštění 
mikropilonů a zesílení základové desky. Podzemní podlaží je nutné zabezpečit 
proti prostupu vlhkosti novou hydroizolací, popřípadě sanační metodou 
chemické injektáže.  

_svislé konstrukce 



Nosná konstrukce stávající části se skládá z železobetonových sloupů 
kruhového průřezu z ovinutého betonu o průměru 450, 600, 700 a 800 mm. 
Konstrukční systém nástavby respektuje modulový rastr konstrukce části 
stávající, ale sloupy jsou nahrazeny železobetonovými pilíři čtvercového 
pruřezu 400x400 a 500x500 mm. Stužující funkci plní nosné železobetonové 
stěny tloušťky 300 mm, které jsou po bočních stranách obou schodišťových 
modulů. Nenosné příčky jsou převážně řešené sádrokartonovými příčkami o 
tloušťce 125 mm, dělící příčky (bytů, provozů) jsou z bezpečnostních příček 
Riggips o tloušťce 205 mm, které splňují požární i akustické požadavky. Nové 
opláštění budovy je řešeno jako částečně strukturální fasáda, která je tvořená 
hliníkovým nosným roštem. Ten je kotven mezi podlažími do stropních desek. 
Hlavní část fasády tvoří plochy z izolačního dvojskla, které je opatřeno stínící 
folií. Strukturální fasádu přerušují nepravidelné pruhy, jejichž nosnou část tvoří 
hliníkové profily, provázané s nosnými profily zasklení. Pohledový efekt 
atypických pruhů tvoří bílé a šedé cementové desky. Otevíravé prvky fasády 
jsou paralelně ven odsuvné. 

_vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce stávající části monolitické žebírkové desky o celkové 
tloušťce  cca 550 mm, tloušťka stropní desky mezi žebírky je 60 mm a jejich 
osová vzdálenost je 1 m.  Stropy jsou vynášeny monolitickými průvlaky 
kladených v příčném směru. Vodorovná konstrukce nástavby respektuje 
konstrukční systém. Jedná se o rámový železobetonový skelet. Veškeré stropy 
v navrhované dostavbě budou opatřeny závěsným SDK podhledem. Podlahy 
ve stávající části budou vyměněny za nové.  V nákupní galerii bude litá 
anhydridová podlaha, v administrativní části převážně velkoformátová 
dlažba a laminátová podlaha v bytových jednotkách. 

_vertikální komunikace 

Vertikální komunikace je zajištěna pomocí původního ocelového schodiště a 
nového betonového únikového schodiště. U západní fasády jsou výtahová 
komunikační jádra s dvěmi osobními hydraulickými výtahy bez potřeby 
strojovny  a jedním evakuačním/zásobovacím výtahem. Pohyb v nákupní 
galerii je zajištěn pomocí eskalátorů.  

 

_TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY 

Technické zázemí budovy je soustředěno v podzemním podlaží budovy. V 
jihozápadním rohu 1PP je trafostanice, výměníková stanice a stanice SHZ. 
Technické rozvody jsou vedeny instalačními šachtami, ke kterým jsou 



situovány hygienicé zázemí. V prostoru vrátnice bude umístěna skříň EPS. 
Chráněné únikové cesty jsou v objektu dvě. CHÚC typu A tvoří prostor okolo 
hlavního schodiště, CHÚC typu B tvoří  únikové schodiště větrané přetlakem. 
Prostor u evakuačního výtahu je pr.bez požárního rizika. Vzdálenosti do 
únikových cest jsou vyhovující. Výměna vzduchu v prostoru galerie bude 
zajištěna přirozeným větráním, možnost elektronicky řízeného otevírání prvků v 
čelní fasádě. V administrativní  části je větrání nucené pomocí 
vzduchotechniky. VZT jednotka je umístěná na střeše, rozvody jsou vedené 
vertikálně instalačními  jádry podél únikového schodiště. (přívod/odvod) 

 

_ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

podlažní plocha :                     9604m2 

celková užitková plocha:       772m2 

obestavěný prostor:                36670m3 

 

 

 

 


