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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Urbanistické souvislosti 

Zadané území se nachází ve velice exponované lokalitě na brněnské okružní třídě. Jedná se o 
významnou lokalitu, která by svým charakterem měla navázat na tzv. Ringstrasse a její systém parků 
a současně vytvořit prostupnější území, které by propojilo historické centrum s částí „za hradbami“, 
což bylo také cílem mé práce.  

V návrhu uvažuji jednak s přesunem vlakového nádraží a současně s vymístěním nádraží 
autobusového. Takto vzniká velmi výrazně dopravně zklidněná situace, která umožňuje ulice 
Benešovy téměř vyklidit dopravu a vytvořit tak příjemný zklidnělý bulvár navazující na nový park 
brněnské okružní třídy. 

Rozhodla jsem se, že se jedná o natolik významnou lokalitu, že je vhodné ji podpořit jako svébytný 
celek. Navrhuji umístění dvou objemů (jeden do severní a jeden do jižní části), polyfunkčních 
městských bloků, které podporují přirozené hranice území a výrazně ho tak vymezují vůči svému okolí 
jako významný prvek urbánní struktury. Mezi těmito objekty se potom rozprostírá tzv. metropolitní 
park. Metropolitní park, neboli park plnící funkci, jíž nahrazuje metropolitní dům uvažovaný pro tuto 
lokalitu. Koncept metropolitního parku vychází z myšlenky, že v současné době není v Brně potřeba 
žádné velké metropolitní stavby a zároveň celosvětový trend směřuje spíše k drobným galeriím, 
komorním koncertním prostorům atd. Metropolitní park v mém návrhu je park, v němž se nachází 
řada samostatných, vzájemně však vizuálně propojených objektů, jež mají navzdory své velikosti 
metropolitní charakter. Může se jednat právě o drobné galerie, parkové pavilony či pódia pro diskuze 
pod širým nebem. Významná je zde návaznost na kulturních institucí (Dům umění, Moravská galerie 
atd.) , nacházejících se poblíž, a to právě na brněnském okruhu. Tento park tak může plnit úlohu 
jakési nové brněnské kulturní scény pod širým nebem. 

Architektonické řešení 

Při návrhu objemů jsem vycházela především z pohledových os a pěších tras v území. Uvažuji 
s vytvořením jakési brněnské „park lane“ na místě současných kolejí, která by spojila s centrem 
velkou část Brna zeleným pásem, který by bylo možné využít například pro jízdu na kole. ¨Své objemy 
jsem tedy, jak jsem již zmínila, definovala tak, že podporují přirozené hranice území. Postupně jsem 
potom tyto základní objemy prokrajovala, abych tak získala žádoucí průhledy, průchody i osvětlení 
dispozic. Nevznikají tedy tradiční městské bloky, ale jakási jejich metamorfovaná podoba. Právě svými 
„výkusy“ domy reagují na přepodkládané přirozené trasy pěších i cyklistů.  

Detailněji jsem se zabývala objektem situovaným do severní části území. Stěžejní roli pro mne hrál 
fakt situování domu na hranici mezi rušnou dopravní tepnou a příjemným parkem. Snažila jsem se na 
tuto situaci reagovat a to přísným, hmotným rastrem otočeným do Koliště jako jakási pevná záda 
budovy rozehrávající se na fasádě přiléhající k parku. Jako vhodný materiál jsem zvolila kombinaci 
skla, cihel a kamene, respektive umělého kamene – teraca. Cihla jako kvalitní materiál, který umí 
důstojně stárnout nejenže má dle mého názoru své místo na brněnském okruhu plném prachu a 
smogu, ale rovněž má významné místo v tradiční brněnské architektuře a to často právě v kombinaci 
s kamenem. 



Funkčně je budova naplněna především kancelářskými plochami, v parteru se však nachází i komerční 
prostory, a to jak v parteru přiléhajícím k parku, tak v parteru přiléhajícím ke Kolišti. Prostorné terasy 
a pobytové zelené střechy poskytují nerušenou relaxační plochu pro zaměstnance. 

Stavebně technický popis 

Stavba je řešena jako monolitický železobetonový skelet založený na bílé vaně a pilotách. Jedná se o 
stavbu dosahující až 7 nadzemních podlaží a až dvou podlaží podzemních, určených pro technické 
zázemí a parkování. Rozestupy sloupů vycházejí pravidelného rastru 8,5 metrů, přičemž uměřeně 
reagují na změny směru fasády, či nároky na dispozice. Cílem bylo navrhnout co nejvíce variabilní 
prostor umožňující velmi různorodé využití jednotlivých podlaží a částí budovy, čemuž právě sloužila 
volba vhodného rastru sloupů. Ten zároveň umožňuje hospodárné, ale pohodlné parkování 
v podzemních garážích. 

 Podzemní garáže využívají výhody snížené úrovně Koliště o 5 metrů, ze kterého mohou být přístupné 
bez nutnosti prostorné rampy. Zároveň pomocí systému poloramp umožňují maximálně využít 
prostor suterénu.  

Základní modul 8,5 m je dle potřeby rozšiřován, či zužován vždy o 1700mm tedy na 6,8 nebo 10,2 m. 
Toto dělení se propisuje rovněž do fasády, která je především v části „pevné slupky do Koliště“ 
členěna naprosto pravidelným rastrem s rozestupem 1700 mm. Ten se potom v hravější potobě 
objevuje i v části obrácené do parku. 

Energeticky úsporné řešení návrhu 

Stavba je vybavena venkovními žaluziemi bránícími přehřívání prostoru. O dokonalou pohodu 
prostředí a energetickou výhodnost se stará rovněž vzduchotechnika zajišťující řízené větrání 
s rekuperací tepla.  



 


