


	
	
	

	



	
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

Řešené území se nachází na rozhraní historického jádra Brna a přiléhajících 

městských částí. Místem procházely hradby a následně zde byly umístěny sklady 

železniční vlečky, proto území tvořilo výraznou neprostupnou bariéru v rozvoji města. 

Tématem návrhu bylo propojit přiléhající prostory, které jsou navzájem odříznuté. 

V rámci parcely se zástavba nachází pouze v severní části, reaguje na okolní budovy 

magistrátu Brna a paláce Morava. Jižní část v okolí památkově chráněného 

přístřešku je zamýšlena jako městský park, toto téma solitéru v parku lze sledovat na 

celé brněnské okružní třídě.   

Návrh se skládá ze sestavy tří objemů vzniklých dělením masivního bloku. Budovy 

jsou konstrukčně, provozně a technologicky provázány, například společnou garáží. 

Podlažnost jednotlivých budov je odstupňována s ohledem na velký výškový rozdíl 

přiléhajících ulic. Při dálkových pohledech tak nebude zástavba tvořit jednotvárnou 

hmotu. 

Objekty vymezují mezi sebou veřejná prostranství s charakterem reagujícím na 

odlišné urbanistické souvislosti své pozice. V průhledu od ulice U Divadla vzniká 

prostor městského charakteru, v návaznosti na blízké centrum města. Průchod 

jedním z domů usnadňuje pohyb směrem na ulici Benešova. V návaznosti na 

předpokládaný městský park se otevírá klidová plocha. U ulice Koliště se nachází 

prostor určený aktivnímu odpočinku. Do těchto prostorů jsou orientovány hlavní 

vstupy do objektů a obchodní plochy parterů.  

V bloku orientovaném do centrální části města je nejvyšší patro určeno pro 

nadstandartní byty. Celkově devět bytů nabízí škálu možností s rozměry od 75 m2 do 

199m2. Za cíl bylo vytvořit funkční a komfortní byty s minimálním dělením příčkami. 

Tři největší byty mají oddělený obytný prostor od jedné z ložnic nekrytou terasou.  

Budovy v konstrukčním dvojtraktu, s modulem 8,1 m, umožňují flexibilní dispoziční 

uspořádání kancelářského prostoru buď v jednotlivých kancelářích nebo jako open 

space.  

Základy budovy tvoří bílá vana, vertikální konstrukce je tvořena železobetonovým 

monolitem stejně jako horizontální konstrukce.  



Fasády, obložené velkoformátovým pískovcovým obkladem, mají charakter rytmické 

mřížky s otvory horizontální proporce a živou plasticitou. Okenní otvory jsou tvořeny 

okny na celou šířku nebo je část otvoru vyplněna a zasunuta od přední roviny fasády. 

Princip rytmické změny výplně okenního otvoru se po jednotlivých patrech otáčí, 

čímž určuje vzhled fasády. Budovy v úrovni parteru jsou tvořeny pouze pilíři v rastru 

modulu a jsou posunuty dovnitř objemu. 

Jádra budov jsou rozmístěna v ohledu na maximální délku únikových cest, 

v garážích i budovách. Dilatace budov je v maximální vzdálenosti 32m. 
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TABULKA  BILANCÍ   
    

 	

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 4530 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 8950 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  27200 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 12250 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 39450 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 113500 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 48900 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 162400 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     1 300 000 000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP OBYTNÉ PLOCHY 1500 

HPP KOMERČNÍCH PLOCH 1400 

HPP ADMINISTRATIVY 24200 

UŽITNÁ HPP CELKEM 27100 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 12250 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 329/6 


