
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015/2016 

OBJEKT METROPOLITNÍHO VÝZNAMU NA ULICI BENEŠOVA  
V BRNĚ 

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Urbanistické souvislosti 

Parcela se nachází v centru města Brna v blízkosti Hlavního nádraží na téměř 

rovinatém terénu a je součástí brněnského městského okruhu. Z návrhu 

autobusového nádraží Bohuslava Fuchse bylo na parcele realizováno pouze jedno 

nástupiště známé jako „vlaštovky“, sloužící dálkovým autobusovým linkám. Na jižní 

straně se nachází především herny, placené parkoviště a železniční most. Na 

východní straně parcely je paintballová herna a slepé koleje, severní část slouží 

z části jako parkoviště, ale převážná část je nevyužitá.  

Na západní straně se nachází ulice Benešova s tramvajovou i automobilovou 

dopravou, na východní straně Koliště, které je oproti parcele přibližně o 6 metrů níže. 

Na jižní straně od parcely stojí Hlavní nádraží, severní stranou vede jednosměrná 

úzká komunikace. 

Pro zadání bakalářské práce bylo využito soutěžního návrhu ateliéru RAW – vymístit 

stávající autobusové nádraží, ve středové části navrhnout městský pobytový park 

s vlaštovkami a pod celou lokalitou podzemní garáže. Vjezd i výjezd do garáží vede 

z Koliště a Benešovy, která je navržena jako zklidněný bulvár. Automobilová doprava 

je zredukována, tramvajová doprava je ponechána v současném stavu.  

Pro funkce nově navrženého objektu bylo využito lokality v blízkosti Hlavního nádraží. 

Byl navržen hostel jako cenově příznivější protějšek hotelu Grand, pronajímatelné 

byty, které mohou být určeny např. čerstvým absolventům. Jako protějšek Výstaviště 

tu jsou navrženy pronajímatelné velkoprostorové i buňkové kanceláře. V návaznosti na 

podzemní garáže je navržena půjčovna aut. Ostatní funkce jako stravovací a relaxační 

slouží ke zvýšení komfortu jak nájemníků i návštěvníků celého objektu, tak veřejnosti.  

2. Architektonický výraz 

Cílem projektu bylo vytvořit polyfunkční objekt provázaný s parkem i s převažující 

městskou blokovou zástavbou. Pro severní část parcely byl navržen blok v přímkách 

opisujících její tvar s vnitroblokem, do kterého ústí jeden z východů podzemních 

garáží pod objektem. Tento blok byl následně rozdělen podle předpokládaného 

pochybu chodců mezi parkem a novou lávkou přes Koliště na dva objekty. První 

z těchto objektů na severní a západní straně byl svou výškou i charakterem navržen 

jako městský, druhý na jižní a východní straně bude nižší a bude se otevírat do parku.  

Pro ztvárnění fasád bylo navrženo barevné řešení odpovídající barvám Brna –

kombinace červené a bílé. Fasády budou červené s bílými stínícími prvky tvořenými 



posuvnými panely, které lze zasunout vždy po třech do jednoho místa tak, aby se na 

fasádě bílá vždy objevila.  

Do vnitrobloku byly navrženy vodní nádrže kopírující tvar navrženého komplexu.  

3. Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Na pozemku byly navrženy dva objekty s vnitroblokem. Vstupní podlaží představuje 

parter s galerií určený komerci. V nejjižnější části je v parteru navržena půjčovna aut. 

Do této lokality byla umístěna kvůli návaznosti na Hlavní nádraží a na podzemní 

garáže. Z parteru jsou přes recepci přístupné pronajímatelné byty v nejvyšším podlaží 

a cukrárna přístupná z Benešovy i z vnitrobloku. V části parteru u ulice Koliště je 

recepce se zázemím hostelu. 

Od třetího do šestého nadzemního podlaží je vyšší objekt rozdělen na část obytnou 

a komerční. Komerční část obsahuje od 3. do 5. podlaží převážně pronajímatelné 

buňkové kanceláře a dvě jednací místnosti. Kvůli ruchu z ulice Benešovy byla na 

hlučnější fasádu umístěna protihluková chodba a kanceláře jsou orientovány do 

vnitrobloku, jde o dispoziční dvojtrakt. V nejvyšším podlaží komerční části jsou 

pronajímatelné ateliéry. Recepce pro kanceláře i ateliéry je sdružena s recepcí 

půjčovny aut. 

V obytné části je hostel. Pokoje hostelu jsou navrženy pro 4 až 14 lidí a jsou 

orientovány do vnitrobloku. Na fasádě blíž rušným komunikacím je umístěno 

hygienické zázemí a společné prostory, jde o dispoziční trojtrakt. V nejvyšším podlaží 

této části objektu jsou tři pronajímatelné byty přechodné formy o rozloze 115 – 150 m2 

s lodžiemi a úložnými prostory na podlaží i v garážích. Byty jsou orientovány do 

vnitrobloku, na hlučnější fasádě je protihluková chodba. 

Druhý nižší dvoupodlažní objekt tvoří další komerční plochy a tančírna, restaurace 

a velkokapacitní víceúčelové kancelářské prostory. Tančírna a restaurace jsou 

orientovány do parku a byly navrženy jako transparentní vůči parku i sobě navzájem. 

Dvoupodlažní restaurace s barem je navržena pro nájemce kanceláří, návštěvníky 

hostelu i veřejnost.  

Na východní části pozemku směrem k rušnému Kolišti je kancelářský objekt nabízející 

pronajímatelné velké sály. Z druhého nadzemního podlaží jsou přístupné dvě buňkové 

transparentní kanceláře s barem a možností odpočinku s výhledem do vnitrobloku.  

Vnitroblok slouží jako relaxační plocha uživatelů přilehlých objektů i procházejících, 

s vazbou na funkce obsažené v parteru. Východ z garáží má podobu proskleného 

pavilonu na dřevěné platformě. 



Pod celým objektem jsou navrženy podzemní garáže s kapacitou 236 míst a je tu 

umístěno technické zázemí objektů a vodních nádrží. V noci jsou parkovací místa 

přístupná přes vrátného, který má své zázemí u vjezdu do garáží.  

4. Konstrukční řešení 

Jako nosný systém objektů byl zvolen železobetonový skelet se skrytými průvlaky 

v modulové síti 7800 x 3800 mm, která vychází z rozmístění sloupů v podzemních 

garážích. V prostoru jižního nižšího objektu bylo navrženo velkorozponové zastřešení. 

Stropy jsou železobetonové monolitické.  

Objekty budou napojeny na horkovod a vytápěny budou teplovodně podlahově. Celý 

komplex bude mít rovnotlaké nucené větrání.  

Základy tvoří železobetonová deska a piloty, které jsou rozmístěny pod sloupy skeletu. 

Úroveň podlahy prvního podzemního podlaží je -4,700 m, úroveň hladiny podzemní 

vody -8,000 m.  

Obvodové konstrukce budou tvořeny nosným skeletem vyzděným keramickými 

tvárnicemi, fasádní izolací, provětrávanou vzduchovou dutinou a cihelnou předstěnou. 

Střechy budou zelené s extenzivní vegetací.  

Do vnitrobloku byly navrženy tři vodní nádrže zachycující dešťovou vodu ze střech 

objektů, ve kterých se bude shromažďovat také voda pro zpětné využití. Komunikace 

ve vnitrobloku budou tvořeny dřevěnými prkny, v prostoru před lávkou ke Kolišti bude 

zámková dlažba, ostatní plochy budou zatravněné. 

Objekty byly oddilatovány od konstrukce garáže i od sebe navzájem. 

Při návrhu byly dodrženy principy požární bezpečnosti včetně mezních délek 

únikových cest. Úniková jádra jsou uzavřena požárně odolnými konstrukcemi a dveřmi 

se samozavíracím zařízením a tvoří chráněné únikové cesty.  

5. Energeticky úsporné řešení návrhu 

Do třech nádrží ve vnitrobloku bude shromažďována dešťová voda, která bude 

následně zpětně využívána na splachování, praní a úklid.  

Vytápění je řešeno jako teplovzdušné a využívá rekuperaci tepla. 

Při návrhu dispozic jednotlivých funkcí, prosklených ploch i stínění byl kladen důraz na 

orientaci ke světovým stranám. Na severní straně jsou panely redukovány, na ostatní 

světové strany jsou navrženy tak, aby se všechny prosklené plochy daly zastínit 

a zabránilo se přehřívání.  
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FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2015/2016 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE -  
 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2 971 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 9 726 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  10 805 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 9 726 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 20 531 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 42 958 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 49 603 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 92 561 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     740 491 680,- 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ  m2 

HPP OBYTNÉ PLOCHY 2 460 

HPP KOMERČNÍ PLOCHY 1 457 

HPP ADMINISTRATIVNÍ PLOCHY 3 427 

HPP STRAVOVACÍ PLOCHY 1 270 

HPP RELAXAČNÍ PLOCHY 969 

HPP ATELIÉRY 740 

UŽITNÁ HPP CELKEM 10 323 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 9726 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 236/5 

 


