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PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
 



URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Řešené území se nachází v centru města Brna vymezeného ulicemi 

Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní. Významnost tohoto území je spjata 

především s urbanistickým fenoménem města Brna tzv. Okružní třídou, jehož je 

součástí. Jedná se o prstenec průběžného pásu parků doplněného budovami 

metropolitního významu obepínající celé historické jádro města Brna. Tento prstenec 

zeleně jako důležitý znak města Brna se snaží návrh podporovat.  

Pro zpracování bakalářské práce je využito studie ateliéru RAW. Všechny 

stávající objekty v lokalitě s výjimkou zastřešení autobusového nádraží od Bohuslava 

Fuchse jsou asanovány, doprava zklidněna přemístěním autobusového nádraží        

a úpravou dopravního řešení ulice Benešova, a v celé jižní polovině území je 

uvažováno s pobytovým zeleným parkem s galerií. Šestimetrová hrana k dopravně 

rušné komunikaci Koliště zůstává zachována a je překonána nově navrženou lávkou 

pro chodce. V severním cípu lokality je navržen soubor objektů s polyfunkční náplní, 

která se odvíjí od stávajících potřeb města a těsné návaznosti na Hlavní vlakové 

nádraží města Brna, kam přijíždí spousta návštěvníků ale i pracujících. 

  

 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
 

Nově navržený soubor objektů se vyvinul z tvaru pětiúhelníku, který je 

přirozeným doplněním severního cípu řešeného území. Pětiúhelníkový blok je kvůli 

předpokládanému pohybu lidí rozdělen na dva objekty lišící se velikostí i funkcí. 

Objekty navazují na charakter východní části okružní třídy, kdy park prolíná mezi 

objekty. Výškové úrovně souboru jsou odvozeny od vyšší zástavby na ulici Benešova 

a nižší zástavby na Kolišti.  

V menším objektu převládá funkce přechodného bydlení. S ohledem              

na nedaleké vlakové nádraží a chybějící levnější ubytování v Brně je v ní navržen 

hostel, v nejvyšších dvou podlažích potom pronajímatelné byty.  

Ve větším objektu převažuje funkce administrativní. Navrženy jsou              

v ní velkoprostorové i drobnější kanceláře. Část objektu u Benešovy je vynesena 

sloupy, kvůli rozptýlení lidí u přechodu do dvou směrů a usnadnění průchodu z parku 

do vnitrobloku. 



Parter obou objektů je komerční, doplněn o stravovací zařízení a infocentrum. 

Většina ploch v parteru je průchozích, aby budovy nebyly bariérami pro pohyb 

chodců územím. 

  
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 

V menším objektu s obytnou funkcí je v parteru navrženo informační centrum 

se zázemím, vstupní prostory k bytům s recepcí, vstupní prostory do hostelu se 

snídárnou a zázemím a dále čtyři samostatné komerční plochy. V 2. - 4.NP jsou 

navrženy k fasádě do vnitrobloku hostelové pokoje (kapacita 126 lůžek), k fasádě           

do Benešovy je navrženo hygienické zázemí pro hosty.  Každé obytné podlaží je 

doplněno o relaxační, pobytové či pracovní plochy (kuchyňku s jídelními stoly, 

místností pro workshopy). V 5. a 6.NP je celkem šest pronajímatelných bytů 

přístupných ze samostatného komunikačního jádra probíhajícího všemi podlažími. 

Byty velikosti 80, 100 a 120 m2 mají vlastní úložné prostory vždy na podlaží, 

přístupné z chodby. 

Větší objekt s administrativní funkcí tvoří provozně tři celky.                          

Dva  ve čtyřpodlažní části objektu a jeden ve dvoupodlažní části objektu.                 

Ve čtyřpodlažním objektu jsou navrženy recepce velkoprostorových kanceláří         

v 2. - 4.NP, přístupných ze dvou komunikačních jader doplněných potřebným 

hygienickým zázemím. V parteru jsou umístěny kavárna a čajovna se společným 

zázemím, slouží pro uživatele kanceláří i pro návštěvníky parku. Ve dvoupodlažní 

části je navržena restaurace se zázemím, tři samostatné komerční plochy a recepce 

k drobnějším kancelářím, které jsou v 2.NP, kde se nachází i společné hygienické 

zázemí pro všechny kanceláře na podlaží a pronajímatelná zasedací místnost.  

Navržené objekty jsou v podzemní úrovni propojeny technickým podlažím 

obsahujícím 173 parkovacích stání. Do podzemního podlaží se vjíždí z Benešovy a 

Koliště, výjezd navíc je navržen v nejsevernější části území směrem k Magistrátu 

města Brna.  
 
 
 
 
 



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Celý soubor objektů s garážemi v podzemním podlaží je založen na pilotách 

v kombinaci s roznášecí železobetonovou deskou o tloušťce 600 mm. Nosná 

konstrukce podzemního podlaží je tvořena sítí sloupů 600 x 600 mm rozmístěných 

v modulu 8100 x 8100 mm.  

Hlavní nosnou konstrukcí nadzemních objektů navazujících na garáže je 

železobetonový skeletový systém procházející všemi podlažími. Sloupy jsou 

rozmístěny ve stejném modulu jako v podzemním podlaží, jejich průřez je 300 x 600 

mm ve středních částech objektů, případně 300 x 300 mm v krajních částech objektů. 

Celý skeletový systém je vyztužen schodišťovými železobetonovými jádry 

procházejícími přes celou výšku objektů.  

Stropní konstrukce je řešena jako železobetonová deska o tloušťce 300 mm. 

Konstrukční výška podzemního podlaží je 4900 mm, parteru 4200 mm             

a v dalších podlažích se liší dle navržené funkce – administrativní objekt 4200 mm, 

objekt s funkcí obytnou 3500 mm. 

Schodiště jsou monolitická železobetonová, trojramenná a dvouramenná 

s mezipodestami.  

Obvodové stěny jsou zděné z keramických tvárnic, zatepleny deskami 

z minerálních vláken. V prvním nadzemním podlaží je fasáda řešena betonovou 

stěrkou, ve 2. -  6.NP je obložena velkoformátovými vláknocementovými deskami ve 

dvou různých barevných odstínech. Celková tloušťka obvodové stěny je                       

450 – 550 mm.  

Vnitřní příčky jsou zděné z keramických tvárnic 150 mm. 

V každém nadzemním podlaží je uvažováno s podhledem 400 mm                  

pro veškeré instalace. V objektech jsou rozmístěny průběžné instalační šachty. 

Objekty jsou rozděleny na požární úseky v souladu s normou. V každém 

objektu jsou umístěny chráněné únikové cesty. Otevřená schodiště v hostelu                       

a administrativním objektu jsou opatřena automatickými požárními zástěnami, které 

v případě požáru prostor schodiště uzavřou. 

Objekty jsou v podzemním podlaží oddilatovány od konstrukce garáží – 

stropní deska garáží je uložena kloubově. Samotné budovy jsou dále rozděleny             

na dilatační celky po maximálně 45 m. Dilatace uvnitř objektů je řešená zdvojením 

sloupů. 



ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU  
 

Objekty i jejich dispozice jsou koncipovány s ohledem na světové strany. 

Kancelářské prostory jsou orientovány na sever, jih a západ, pokoje hostelu jsou 

orientovány na příznivější jihovýchodní fasádu. Na fasády k hlučným ulicím 

Benešova a Koliště jsou umístěny hygienické, technické a provozní prostory. Většina 

oken je opatřena stínicími prvky – žaluziemi.  

Objekty jsou v zimě vytápěny pomocí teplovodního podlahového vytápění, 

v létě ochlazovány vzduchotechnickým zařízením. Větrání je řešeno jako nucené 

rovnotlaké s možnou rekuperací tepla.  

Střechy objektů jsou navrženy jako extenzivní zelené. Ve vnitrobloku je zčásti 

intenzivní zelená střecha s keři a stromy zlepšující mikroklima vnitrobloku. Dešťová 

voda je ze zelených střech sváděna do vodního prvku uprostřed, kde je zadržována 

a snižuje přehřívání vydlážděného vnitrobloku v letním období. 
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