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C.1. Úvod  
   

Studentský bakalářský projekt zaměřený na lokalitu Grand v Brně. 
Cílem je vytvořit komplexní projekt jak na úrovni celého města tak na bázi budovy jako 
samotné. 
Lokalita obklopená historickou zástavbou ulice Benešova a dnes rozháranou formou trasy 

malého městského okruhu je bezesporu oblastí lukrativní. V návaznosti na linii brněnského 
hlavního nádraží vytváří logickou lokalitu pro další rozšíření městské vybavenosti města 
Brna. Dalším faktorem který je nutno brát v potaz je struktura kulturně nebo historicky 

cenných budov na brněnské okružní třídě, tak zvané ringstrasse. Po vzniku brněnských hradeb 
ve století třináctém a prvních písemných zmínkách z roku 1243 je nicméně čekal nelibý osud. 
I přes jejich rozlohu téměř 37 hektarů a historický význam byly hradby na počátku 19. Století 
z části svrženy. 
Vznikl tedy okruh městské zeleně vhodný pro umístění významných staveb. Proto je potřeba 
jak s funkcí tak formou i měřítkem pracovat obezřetně. Na lokalitu dnes nevyužitého 
brownfieldu mezi nádražím a hotelem Gran bylo v minulosti vypsáno několik 
architektonických soutěží. 
Byl tedy zvolen koncept veřejných prostor oddělených od rušných ulic, parků, náměstí. Tyto 
prostory budou ze všech stran uzavřeny nově vzniklými budovami. V části jižní brněnskou 
mediatékou, kulturním centrem pro rezidenty ale i návštěvníky moravské metropole. Ze 

strany severní dvěma polyfunkčními objekty. 
  

C.2. Architektonické řešení 
 

Mediatéka jako místo vnímání, poznání, odpočinku i usilovné práce. Dvě hmoty vzájemně 
odděleny, jedním kompaktním pláštěm pak sjednoceny. Vnitřní trychtýřovité átrium otevřené 
směrem k nebi poskytne místo pro studium i práci, směrem vně, od srdce budovy 
k transparentnímu plášti pak chodbou odděleny místnosti vzdělávací, pronajímatelné, 
knihovny, audiotéky, počítačové místnosti a jiné provozy. 
Linie vedoucí z jihu na sever, navazující na brněnskou ringstrasse byla obohacen o tři další 
funkce. N straně severní dvěma objekty polyfunkčního charakteru, na západě přístavbou ke 
skořepinové konstrukci autobusového nádraží a ze strany jižní metropolitním domem – 

Brněnskou mediatékou neboli mediatheque Brno. Koncept ulice pro lidi, ulicí pod domem a 
domem nad ulicí. Toto je koncové řešení bakalářského projektu. 
Od nádraží v průhledu zastavuje pohled hmota mediatéky, která svými proporcemi navazuje 
na rozměr budov brněnské ringstrasse. Skrze tuto hmotu je přes parter vytvořený průhled do 
nově vzniklého parku a na lini bývalých kolejí. Ty po přesunutí nahradí park dle územního 
plánu. Tento průhled navede návštěvníka po velkorysých schodech skrze mediatéku do téměř 
uzavřené klidové zóny liniového parku. Skrze něj se návštěvník do části severní, třikrát 
převýšené hmoty polyfunkčního objektu. Skrz něj přes další otvor v parteru je pak možné 
pokračovat k Mahenovu divadlu. Tím je završen koncept okružní třídy pro lidi. Lidmi pro lidi. 
  

C.3. Urbanistické řešení 
 

Lokalita tak důležitá pro Brno bude místem veřejného života. Dle referenčního příkladu 
předprostoru Janáčkova divadla v Brně je v sevření budov okružní třídy umístěn park. Na jeho 
jihu a severu pak dvě obchodní ulice, jedna ve hmotě mediatéky, druhá pak v obětí dvou 
polyfunkčních celků. Pohledové osy od Mahenova divadla a Hlavního nádraží směrují do 
středu zájmu, parku. Tam je směřován denní i noční život. Z hlediska širších souvislostí je 
pak doplnění dané funkce do oblasti vyústěním nedostatku kulturních a společenských prostor 



pro Brno. Jinými slovy bylo cílem projektu nabídnout lidem města Brna jak společenský 
prostor tak klidné místo pro potřeby všech. Klidným místem je centrální studovna, trychtýř 
v mediatéce, rušným pak místnosti po obvodu a veřejným park a obchodní partery.  
Hmoty jsou vyrovnány do rastru brněnské okružní třídy, odsazené dle vzoru parků severně. 
Zaujímají místo nádraží které je přesunuto do oblasti Brno Jih a vytváří tedy jakési rozšíření 
centra města. Dostupnost (na rozdíl od dalších míst ke studiu a rozjímání) je zajištěna 
umístěním v centru města. 
 

C.4. Dispoziční řešení  

 

Oba objekty jsou horizontálně děleny na uskočený parter a patra předsazená umístěná na 
sloupech. Hmoty jsou umístěné na krabicové základy bílých van a piloty usazené na únosné 
podloží. Tedy se hmoty dělí na podzemní – parkoviště a technické vybavení budov, hmoty 
parteru – mediatéka a její vstupní prostory s komercí m a polyfunkční objekt s obchodním 
parterem.  

Horizontálně se objekty dělí dle funkce, v objektu metropole – mediatheque Brno na klidové 
atrium a místnosti kolem pláště budovy.  
Každé patro je opatřeno sociálním zázemím (wc, wc handicap, sklady a úklid včetně 
instalačních a komunikačních jader). Koncept oddělení „srdce budovy“-studovny a rušných 
prostor chodbou zaručí jejich oddělení. Vzájemně se tedy vyzdvihují v jejich přednostech. 
Každé patro je využito odlišným způsobem, obecně platí že níže jsou umístěna patra rušnější, 
pro veřejnost otevřenější a vzestupem výše, se zvětšujícím se trychtýřem, nabývá klidová 
zóna tolik kýžených rozměrů.   
  

C.5. Zeleň 

 

Pro vytvoření městského prostředí bude potřeba rozlišit dvou rozdílných prostor. Metropolitní 
náměstí s mediatékou se zelení potlačenou plynule přechází v park zelení dostatečně 
vybaveným. 
Hmotný solitér metropolitní budovy zasazen do dlážděného náměstí vyniká svojí hmotou a 
zastavuje kolemjdoucího, zelený park pak vybízí k ukrytí se či následování lidie mezi oběma 
objekty. 

Dominantní budou linie stromů zasazených do zeminy nad podzemními hromadnými 
garážemi. Podporujíce striktní rastr parku navazují na nosný skelet probíhající všemi patry 
budovy. Zeleň bude vybrána dle další studie. 
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