




Urbanistické souvislosti 

Řešená parcela je součástí brněnské okružní třídy, která vznikla po vybourání 

městských hradeb v druhé polovině 19. století. Nachází se přímo v centru Brna v těsné 

blízkosti hlavního vlakového nádraží. 

Území vymezené ulicemi Benešova, Nádražní a Koliště bude z větší části využito jako 

park s budovou metropolitního významu podle návrhu studia RAW. Ze současného 

stavu zde zůstane pouze zastřešení autobusového nádraží (tzv. vlaštovky) 

od  Bohuslava Fuchse. 

Navrhovaný objekt se nachází v severním cípu této parcely. 

Funkční náplň vychází z analýz a souvislostí místa a okolí. Jsou zde navrženy tři 

základní typy funkčního využití – administrativa, bydlení a hostel – doplněné 

obchodním parterem. 

Brno je městem studentů, mnoho z nich zde zůstává i po studiích a rozjíždí vlastní 

podnikání. Nově navržené kanceláře v atraktivní lokalitě v centru města, stejně jako 

navrhované byty, mají sloužit zejména těmto mladým podnikatelům a manažerům. 

Funkce nízkonákladového ubytování je zde navržena zejména z důvodu jeho potřeby 

(a současné absence) v blízkosti hlavního brněnského vlakového nádraží. 

 

Architektonický výraz 

Návrh navazuje na zástavbu prostoru bývalých brněnských hradeb a zároveň na okolní 

městskou blokovou zástavbu a otáčí se k navrhovanému parku na jižní straně. 

Návrh z jedné strany lemuje a uzavírá ulice Benešova, z druhé strany lemuje 

až  šestimetrovou hranu ulice Koliště. 

Jedná se o blok čtyř provozně nepropojených budov uspořádaných do dvou objektů. 

Vyšší šestipodlažní budova svou výškou doplňuje městskou zástavbu. 

Nižší budova lemuje vysokou hranu, proto má pouze tři podlaží, aby nepůsobila 

od  ulice Koliště příliš mohutně. Na rozdíl od druhé přísně pravoúhlé budovy je tento 

objekt dvakrát zalomený v tupém úhlu do tvaru otevřeného písmene „U“ a v tomto 

kontrastu dotváří příjemnější tvar pro pobytový park ve vnitrobloku. 



Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Budova kanceláří stojící souběžně s ulicí Benešova je tvořena proskleným parterem, 

nad kterým jsou čtyři totožná podlaží kanceláří. 

V parteru je navrženo informační centrum, obchodní jednotka a cukrárna, každé 

s vlastním zázemím a vloženou galerií. Dále je zde vstup do kanceláří s recepcí. 

Každé podlaží je řešeno jako dispoziční trojtrakt se středovou chodbou, na straně 

do  vnitrobloku je rozmístěno hygienické zázemí, kuchyňka, schodiště a jednací 

místnost. Na stranu do ulice jsou situovány kanceláře o celkové kapacitě 120pracovišť. 

Rezidenční budova navazuje kolmo na kancelářskou budovu, ve spojení je v místě 

parteru průchod do vnitrobloku. 

Parter tvoří 3 jednotky určené pro služby, každá s vlastním zázemím a vloženou 

galerií, dále 2 recepce s přístupem k bytům ve 3.-6. NP. 

Bydlení je určeno zejména manažerům či bezdětným párům. Budova je řešena jako 

dvojtrakt s chodbou na straně vnitrobloku a obsahuje 24 mezonetových bytů 

s dispozicí 2+kk (79 nebo 81 m² - s lodžií), orientace bytů je JZ-SV. Příslušenstvím 

k bytům jsou úložné boxy a společná prádelna. 

Hostel je umístěn ve střední a jižní čísti třípodlažní budovy u ulice Koliště. Dispozičně 

je řešen jako trojtrakt se středovou chodbou, pokoje jsou orientovány do vnitrobloku, 

hygienické zázemí a kuchyňka pro hosty jsou umístěny jako jednotlivé boxy po straně 

do ulice Koliště, čímž vznikají zálivy komunikace pro relaxaci ubytovaných. 

V přízemí se nachází recepce, snídárna, pokoje pro hendikepované, pokoje, 

hygienické zázemí, kuchyňka, sklad prádla, technická místnost a zázemí personálu. 

2. a 3. NP jsou totožná a kromě zázemí pro hosty a personál je v každém 10 pokojů 

a  velké společné prostory pro pobyt hostů. Celková kapacita je 269 lůžek. 

Severní část nižší budovy je využita v parteru pro restauraci, ve vyšších dvou 

podlažích pro velkoprostorové kanceláře. 

Do restaurace je vstup z vnitrobloku, pro personál od lávky přes ulici Koliště. 

Zásobování je řešeno pomocí nákladního výtahu v prostoru skladů. Kapacita vnitřního 

prostoru je 105 míst k sezení. 



V kancelářském podlaží se nachází velkoprostorová kancelář s 48 pracovními místy, 

hygienické zázemí, kuchyňka, kancelář vedoucího a jednací místnost. 

Ve vnitrobloku je jako součást vstupu do garáží navržena půjčovna automobilů 

a  městských kol.  

 

Konstrukční řešení 

Založení stavby je řešeno systémem bílé vany vynášené pilotami. 

Konstrukční systém je monolitický železobetonový rámový skelet, který je pouze 

v části bytů nahrazen příčným stěnovým systémem. Rastr sloupů o čtvercovém 

průřezu 500 x 500 mm (v budovách je profil zmenšen na 300 x 300 mm) je 8 x 8 m, 

pod budovami se vzdálenost zmenšuje na 6,5 a 7 m. 

Stropy jsou navrženy železobetonové se skrytými průvlaky o celkové tl. 300 mm, 

nad  nejvyšším podlažím o celkové tl. 500 mm. 

Střechy budov jsou řešeny jako extenzivní zelené, střecha garáží jako intenzivní 

zelená střecha vytvářející parkový vnitroblok s výsadbou stromů a vodní plochou. 

Pro zateplení fasády je navržen systém ETICS (EPS tl. 200 mm) s tenkovrstvou 

silikátovou omítkou v bílé barvě a v odstínech šedé. 

Ve všech budovách jsou navržena požárně oddělená úniková schodiště. 

 

Energeticky úsporné řešení objektu 

Stínění celé budovy proti přehřívání je řešeno pomocí vnějších žaluzií skrytých 

ve  fasádě. Chlazení v letních měsících je řešeno vzduchotechnickými rozvody. 

Tepelná pohoda objektu je řešena teplovzdušným vytápěním s rozvody v podhledu, 

byty jsou vytápěny podlahovým topením. Objekt je napojen na teplovod přes 

výměníkovou stanici umístěnou v prostoru garáží. V garážích má každý objekt vlastní 

prostor technické zázemí budovy - pro ohřev TUV, trafostanice, nádrž na požární vodu 

a technické zázemí k vodní ploše ve vnitrobloku.  

V podzemním podlaží je navrženo nucené havarijní větrání. 


