




Riešená lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti historickej časti mesta Brna z jeho východnej strany. Je 

vymedzená ulicami Koliště a Benešovou ulicou. Je súčasťou takzvanej Brnenskej okružnej triedy, 

ktorá vznika v 19. storočí po asanácii mestského opevnenia. V náväznosti na ňu sa nachádzajú viaceré 

významné kultúrne stavby. Orientácia riešeného územia je v pozdľžnom smere sever-juh. 

Z existujúcich stavieb na parcele sa zachová iba jediná významnejšia stavba – prekrytie nástupišťa 

autobusového nádražia od Bohuslava Fuchsa, ktorá sa nachádza v západnej časti riešeného územia. 

Terén riešenej časti je rovinatý, ale medzi ulicami  Koliště a Benešovou ulicou je výrazný  výškový 

rozdiel, ktorý vyrovnáva oporný múr pozdľž ulice Koliště. Zástavba okolitých blokov je v priemere 

päťpodlažná. V tesnej blízkosti pri budove Hlavného nádraží sa nachádza významný dopravný uzol 

mesta a hlavný nástup do historického jadra mesta.  

Funkčne je riešené územie rozdelené na tri časti. V južnej časti je navrhnutý nástupný priestor so 

stavbou metropolitného významu – mestskou halou. Táto časť je orientovaná na hlavný peší nástup 

z Nádražní ulice a hlavný dopravný uzol pred Hlavním nádražím.  Metropolitný objekt je hlavným 

kompozičným a funkčným akcentom riešeného územia. V strednej časti je umiestnený park, ktorý 

tvorí kľudovú relaxačno-odpočinkovú zónu. V severnej časti je navrhnutý polyfunkčný dom s hlavnou 

funkciou prenajímateľných administratívnych priestorov. Pozdľž Benešovej ulice je navrhnutá líniová 

izolačná zeleň. Návrh parkovej a líniovej izolačnej zelene rozširuje a dopľňa ,, zelený prstenec“ okolo 

historického centra z juhovýchodnej strany.  

Navrhovaný objekt Metropolitného domu bol umiestnený do územia tak, aby tvoril pohľadové 

uzávery z hlavných kompozičných osí územia - nástupných peších trás  z Nádražní ulice a Divadelní 

ulice. V budúcnosti sa predpokladá realizácia zelených plôch na trasách železnice na spôsob Highline 

parku, čím sa stane aj pohľadovým uzáverom zelenej línie z východu. Hlavný nástup do budovy 

Metropolitného domu je z námestia resp. nástupného priestoru navrhnutého v južnej časti. Zo 

západnej časti Metropolitného domu bola navrhnutá pešia zóna otvorená do mestskej zelene. Do 

pešej zóny je navrhnutá komerčná časť  parteru mestskej haly s možnosťou vytvárania letných terás, 

výstav a rôznych umeleckých aktivít. Do tohto využitia je zapojený aj objekt zasteršenia nádražia, pod 

ktorého prekrytím je možné využiť na sprievodné aktivity prebiehajúce v rámci Metropolitného 

domu. Zo severnej časti  Metropolitného domu je podružný vstup do reštauračnej časti, ktorá je 

orientovaná do navrhovaného parku. Z východnej strany sú navrhnuté vstupy do zázemia 

Metropolitného domu. Táto časť je doplnená o izolačnú zeleň pozdľž ulice Koliště.  V severnej časti 

riešené územie kompozične uzatvára polyfunkčný objekt, ktorý je komponovaný do tvaru uzavretého 

bloku s priechodzími pasážami.  

Dopravne je územie napojené na dopravný systém zo všetkých štyroch strán. V južnej časti územia je 

navrhnuté rozsiahle verejné podzemné parkovisko, v severnej časti je navrhnutá garáž pre 

polyfunkčný dom. Zásobovanie mestskej haly je riešené z ulice Koliště. 

Hlavnou navrhovanou stavbou územia je mestská hala. Je to budova jednoduchého obdĺžnikového 

pôdorysu. Stavba má navrhnuté tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Zastrešená je 

plochou strechou. Budova je multifunkčná a bude slúžiť pre usporiadanie kultúrnych podujatí - 

koncerty, show, tanečné vystúpenia, módne prehliadky, konferencie a pod. Dispozične sú priestory 

radené okolo dvoch koncertných sál. Hlavný vstup je navrhnutý z južnej strany. Foyer je navrhnutý 

ako otvorená galéria cez všetky tri podlažia. Východne od foyeru je vo verejnej časti navrhnuté 

hygienické zázemie návštevníkov a šatne. Hlavná sála má kapacitu 837 miest. Je navrhnutá ako 



univerzálna s dvomi podlažiami balkónov. Môže byť využitá ako koncertná resp. konferenčná sála, na 

výstavy, plesy a tanečné podujatia. Hladisko má rovnú podlahu a sedadlá sa skladajú pod javisko. 

Menšia sála s kapacitou 224 miest má stupňovité hladisko a slúži hlavne na koncerty resp. 

konferencie. Na prízemí západne a severne od sál je navrhnutá kaviarensko-reštauračná časť 

doplnená o prenajímateľné komerčné priestory, otvorené do pešej zóny. Východne od sál je 

navrhnuté zázemie so šatňami pre účinkujúcich.  Podlažia sú v galériách prepojené dvomi točitými 

architektonicky výraznými schodiskami, okrem toho aj daľšími štyrmi požiarne uzavretými 

komunikačnými jadrami.  Na 2.np sú navrhnuté vo verejnej časti vstupy na balkóny hlavnej sály, vstup 

do menšej sály, viacúčelové salóniky s možnosťou využitia napr. na semináre, workshopy, školenia 

a pod. Východne je navrhnuté hygienické zázemie pre návštevníkov. V časti prevádzkového zázemia  

sú navrhnuté priestory skúšobní účinkujúcich a nahrávacie štúdiá. Na treťom nadzemnom podlaží sú 

vo verejnej časti navrhnuté vstupy na balkóny hlavnej sály, knižnica s mediatékou a letnou terasou 

a prenajímateľné salóniky s viacúčelovým využitím. V prevádzkovej časti je navrhnuté administratívne 

zázemie. V prvom podzemnom podlaží je vo verejnej časti navrhnutý vstup z hromadnej garáže pre 

návštevníkov. V prevádzkovej časti je navrhnuté skladové, technické a technologické zázemie 

a zásobovanie. Architektonicky je stavba Metropolitného domu navrhnutá ako jednoduchá hranolová 

stavba opláštená kombináciou presklených plôch s fasádou z cortenových plechov. Plastická fasáda 

so zvislým radením je atribútom architektonickej vážnosti budovy. Výrazným architektonickým 

prvkom interiéru stavby sú galérie situované okolo dvoch sál – kvádrov, otvorené cez všetky tri 

nadzemné podlažia, presvetlené strešnými svetlíkmi, prepojené točitými schodiskami. 

Zachovaná stavba prekrytia nádražia je začlenená do celkovej urbanistickej kompozície, sú v nej 

vyústené dva vstupy do hromadnej garáže a môžu byť pod jej  prekrytím riešené drobné priestory s 

doplnkovými funkciami ako vonkajšie výstavy, happeningy, hudobné vystúpenia a pod. 

Severnú časť riešeného územia uzatvára polyfunkčný dom. Tvar objektu i je koncipovaný ako 3  -5 

podlažná hmota s uzavretým s pôdorysným tvarom päťuholníka Polyfunkčný dom má v parteri 

navrhnuté komerčné priestory prístupné z ulice a  vnútorného dvora. Dvor je sprístupnený cez pasáže 

a prepája navrhnutý park s lávkou cez ulicu Koliště. Hlavnou funkčnou náplňou sú prenajímateľné 

kancelárske priestory,  dispozične koncipované s možnosťou prenájmu  na niekoľko  prevádzkovo od 

seba nezávislých celkov s variabilitou ich veľkosti. Variabilitu umožňuje aj skeletový konštrukčný 

systém objektu a poloha vertikálnych komunikačných jadier so schodiskom a výťahom. Modul 

dovoľuje variovať priestory kancelárií od šírky 2700 mm  až po open space. Parkovanie je riešené 

v podzemnej garáži. Tam je navrhnuté aj skladové a technické zázemie budovy. 

Nástupný priestor – námestie je navrhnuté z južnej strany od hlavného pešieho nástupu. Popri stavbe 

Metropolitného domu a objektu prekrytia nádražia prechádza do pešej zóny – ulice  cez novo 

vytvorený verejný priestor ktorého súčasťou  by bol aktívny parter metroplitného domu pavilónu. 

Cielom návrhu bolo presmerovať kontinuitu pešieho pohybu od dopravne rušnej Benešovej ulice do 

kľudového zeleného priestoru. Medzi stavbou Metropolitného domu a Polyfunkčného domu je 

navrhnutý park, ktorý tvorí centrálnu kľudovú odpočinkovo-relaxačnú zónu územia. Pod takmer 

celým územím sú navrhnuté dve podzemné hromadné garáže, ktorých strecha je navrhnutá ako 

vegetačná. 
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