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Východiska 

Z historického i urbanistického hlediska je pro Brno 

významná přestavba bývalého hradebního systému na okružní třídu a 

s tím související propojení historického centra s přilehlými městskými 

částmi. Na okružní třídě byly postaveny významné, reprezentativní 

budovy, které byly obklopeny městskými parky.  

Podobu řešeného úseku okružní třídy určilo nádraží, 

vystavěné po stržení hradeb a s ním související nádražní budovy, 

z nichž některé dodnes stojí na řešeném území. Ve svém projektu 

počítám s asanací všech nádražních budov na parcele, vzhledem 

k jejich zchátralému stavu a nízkému významu v kontextu se zbytkem 

okružní třídy. Jako jediná stavba zůstane zachován přístřešek 

k autobusovému nádraží architekta Bohuslava Fuchse, jakožto 

nejhodnotnějšího díla na řešeném území. Nevyhovující autobusové 

nádraží bude ale zrušeno a pro přístřešek navrhuji novou funkci, a to 

venkovní pavilon ke galerii, umístěné na jižním konci řešeného území. 

Protiváhu pro solitérní galerii tvoří dva městské polyfunkční domy, 

z nichž ten nejsevernější je rozpracován v tomto projektu.  

Urbanistické řešení 

Tvar domů vychází z tradiční městské blokové zástavby, 

respektuje stávající uspořádání okolních bloků i pohledových os, které 

protínají území. Návrh zároveň zohledňuje potřebu propojení 

historického centra s rozvojovým územím za Kolištěm, které 

v současnosti tvoří obtížně překonatelnou bariéru. Propojení 

s plánovaným jižním centrem bude dosaženo pomocí lávky pro pěší a 

pomocí schodišť umístěných do terénního zlomu na hranici Koliště. 

Výška budov respektuje stávající zástavbu, řešená budova dosahuje 

výšky paláce Morava a budovy magistrátu, druhá polyfunkční budova je 

potom o patro nižší. 

Uspořádáním domů vzniká několik veřejných prostor. Mezi 

galerií a polyfunkčními domy, je navržen park, ve kterém se nachází i 

Fuchsovy Vlaštovky. Dál podél Koliště potom terasa s pravidelně 

uspořádaným sadem, jehož povrch je tvořen pískovým mlatem. Za 

sadem je zužující se dlážděné prostranství s městským mobiliářem. 



Ukončení Benešovy třídy tvoří druhé dlážděné prostranství 

s dominantou starého platanu a vodního prvku uprostřed. Mezi 

budovami prochází stromová alej, navazující na park Koliště, která končí 

ve zmíněném sadu. Tvar silnice na Kolišti je mírně upraven, čímž jsem 

dosáhl výhodnějšího půdorysného tvaru pro budovu, počet jízdních 

pruhů je však zachován. 

Architektonické a provozní řešení 

Polyfunkční dům navrhuji jako atriový dům obdélníkového 

tvaru se zkoseným rohem, reagujícím na směr Koliště. Svou výškou 26 

m se vyrovná sousední budově magistrátu a paláci Morava. Fasádu 

stavby tvoří pevná slupka z železobetonové samonosné konstrukce a 

cihelných vyzdívek – materiálu, který je typický pro dané území (palác 

Morava, původní železniční stavby, …), chránící prosklenou stavbu 

uvnitř. Vnitřní dvůr je navržen jako dvouúrovňový, parter tvoří obchodní 

pasáž s pronajímatelnými plochami, orientovanými dovnitř i ven, 

v podlaží potom atrium poskytuje odpočinkovou plochu pro 

zaměstnance kanceláří, které se nachází v dalších podlažích. Obě 

úrovně atria jsou propojeny velkým kruhovým otvorem, který osvětluje 

spodní patro. Do obchodní pasáže vedou tři vchody, které se setkávají 

v rozšířeném prostoru osvětleném shora, se zelení uprostřed. 

Administrativní podlaží jsou uspořádána jako klasický provozní pětitrakt, 

který je v jihovýchodním křídle rozšířený. Pod budovami je zařízeno 

dvoupodlažní podzemní parkování. 

Stavebně-technické řešení 

Konstrukčním systémem je monolitický železobetonový 

skelet s rastrem sloupů 6 m. Sloupy jsou založeny na základových 

patkách a podpírají stropní desky. Konstrukční výška administrativních 

podlaží je 4 m, v obchodním parteru 5 m. Sloupový skelet je ztužen 

čtyřmi komunikačními jádry, prostupujícími budovou do podzemních 

garáží a zároveň slouží jako požární únikové cesty. Na zasklení jsou 

použita hliníková okna s izolačním dvojsklem. Podlahy jsou tvořeny litou 

anhydridovou podlahou s pochozí stěrkou / linoleem. Vnější fasádu tvoří 

železobetonová konstrukce s cihelnými obezdívkami, sloužící také jako 

stínící a akumulační prvek. Horizontální rozčlenění umožňuje přístup na 

balkony obíhající celou stavbu ve všech administrativních podlažích. 



 

 


