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Předmětem bakalářské práce je návrh objektu či souboru objektů metropolitního charakteru do území
vymezeného  ulicemi  Benešova,  Nádražní,  Koliště  a  Divadelní.  Jedná  se  v  současnosti
o nejexponovanější parcelu z hlediska městského významu. Navržený objekt by měl doplnit řadu
stávajících metropolitních objektů na tzv. Ringstrasse, stejně jako by měl navázat na stávající systém
parků  této  Okružní  třídy.  Návrh  urbánní  struktury  včetně  jejího  architektonického  řešení  musí
respektovat charakter parcely, její topografické a kontextuální kvality dané zejména historií místa,
související s celkovým vývojem historického jádra města Brna. Funkce objektu, stejně jako dopravní
řešení bude vycházet ze stávajících potřeb města.
Při situování navrženého objektu do severního cípu lokality je možno navrhnout blok městského domu
s polyfunkční náplní.
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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení a rozložení hmot na řešeném území vychází z nynějšího 

uspořádání brněnského bývalého hradebního okruhu a vztahuje se k pohledovým 

osám okolních ulic. Celý hradební okruh je tvořen významnými budovami a 

parkovými plochami, které se nachází převážně na vnějším okraji ringu. Návrh 

stejným způsobem reaguje na uspořádání domů a zelených ploch. Parkové úpravy 

jsou tedy situovány na vnějším okruhu, přičemž hmoty budov tvoří okruh vnitřní a 

vytváří tak městský prostor, průchod a přechod mezi centrem a parkem. Severní cíp 

parcely je propojen s protější stranou ulice Koliště lávkou pro pěší a také možností 

přímého přístupu ke Kolišti pomocí schodiště. Hlavní vstup do řešeného objektu se 

nachází z ulice Benešova. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Objekt je navržen jako hmota, jejiž strany jsou rovnoběžné buď s ulicí, nebo 

s budovami okolní zástavby. Reakce na pohledové osy z ulice Za Divadlem a 

Divadelní je zobrazena v podobě dominant na každém z nově navržených bloků. 

Vstup do budovy je zvýrazněn lehce předstoupenou fasádou. Budova je navržena 

jako kompaktní blok s atriem, které je veřejně přístupné jak vstupem do 

administrativní části, tak z komerčních prostor v přízemí. Fasáda vychází z násobků 

modulu 1,35m. 

 

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Objekt má působit jako kompaktní blok reagující na okolní blokovou zástavbu. 

Budova disponuje atriem tak, aby umožňovala nejen lepší proslunění stavby, ale také 

zajišťovala relaxační plochu uvnitř samotného objektu. Fasáda je navržena jako 

provětrávaná s přírodním kamenným obkladem, konkrétně žulou, která budově 

dodává důležitost a je zároveň reakcí na umístění stavby na významné městské 

parcele brněnského městského okruhu. 

 



 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Technické řešení, počínaje základy, spočívá v založení objektu na železobetonové 

bílé vaně a pilotech. Byl vybrán vodostavební beton z důvodu vysoké hladiny 

podzemní vody na řešené parcele. Konstrukční systém je tvořen samonosným 

železobetonovým pláštěm v kombinaci s železobetonovými sloupy, které jsou 

uspořádány v násobcích modulu 1,35m. Sloupy jsou navrženy o průřezu 0,5 x 0,5m. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska. Celým objektem prochází 3 ztužující 

komunikační jádra propojující všechna podlaží. 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Fasáda objektu je navržena z žulového přírodního obkladu. Vnitřní úprava stěn 

spočívá ve štukové omítce bílé barvy. Okna jsou hliníková a podlahy jsou opatřeny 

samonivelační epoxidovou stěrkou. 

 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je řešen jako polyfunkční objekt s funkcí administrativy a komerce. Provoz 

mezi jednotlivými podlažími je řešen pomocí komunikačních jader. První nadzemní 

podlaží je navrženo jako komerční pronajímatelné plochy s přístupem z ulice, 

průchozí do vnitřního atria. Zbytek podlaží je určen administrativním pronajímatelným 

plochám, které jsou díky skeletovému systému variabilní a umožňují pojmout prostor 

ve stylu klasických kanceláří nebo open-space. Všechny vstupy a komunikace jsou 

navrženy jako bezbariérové. V komunikačních jádrech jsou hlavním komunikačním 

provozem výtahy, které jsou doplněny o požární únikové schodiště. V podzemních 

podlažích se nachází veřejné garáže, které jsou napojeny jak na ulici Benešova, tak 

na ulici Koliště. Parkování se nachází pod dvěmi nově navrženými objekty se stejným 

vjezdem/výjezdem. 
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TABULKA  BILANCÍ   
    

  

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2 604 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 9 128 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  12 282 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 20 522 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 32 804 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 47 917,20 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 63 618,20 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 111 618,20 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     892 283 200 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP ADMINISTRATIVNÍCH PLOCH 8 488,50 

HPP KOMERČNÍHO VYUŽITÍ 1 973,90 

HPP KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR 1 043,30 

HPP SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 776,3 

UŽITNÁ HPP CELKEM 12282 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 20 522 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 591/30 

 


