
 

 

 



 

 



 

            PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Návrh souboru objektů se nachází na významné parcele z hlediska celoměstského 

významu. Řešené území vymezují ulice Benešova, Nádražní, Divadelní a Koliště. V 

současnosti je parcela považována za exponovanou část města v přímém dotyku s  

historickým centrem.  

Z hlediska hierarchizace prostor návrh vytváří na střední části území městský park 

jako interpretaci  okružní třídy. Na parkový okruh navazuje na jižní části území 

budova metropolitního významu. Návrh tedy respektuje strukturu veřejných staveb a 

prostorů utvářející  Ring, ale dále vytváří i intenzivní zástavbu. Do severní části 

území se promítá vize proměny exponované části města na živou obytnou část 

propojenou s centrem. Návrh tedy přispívá k zhušťování městského centra a rozvoji 

společenských aktivit skrze zastoupení a promísení základních funkcí města jako je 

bydlení a s ním související služby- práce, obchod, rekreace atd. Urbanistický zásah 

má za úkol připravit a nastartovat rozvoj území a jeho postupné budování v cílených 

etapách.  

 Návrh urbanistické struktury klade důraz na tvorbu veřejných prostranství, které 

vzniklé hmoty generují, a podporuje vizi kompaktního města. Utváří cíleně 

urbanistickou strukturu tak, aby byl veřejný prostor uchopitelný a ne pouze jako 

vzniklý vedlejší produkt návrhu. Vzniklá struktura klade důraz na propojení centra a 

periferie. 

Návrh přichází s blokovou zástavbou odpovídající měřítku a hustotě, s kterou je 

konfrontován. Navržené objekty respektují uliční čáru okolních budov a odstupem od 

komunikace vytváří dostatečně komfortní veřejný prostor.  Stromořadí posilují 

charakter vzniklé městské třídy. Ve frontě orientované do bulváru jsou v přízemí 

umístěny obchody a služby. Stavba je tedy integrovaná do struktury místa otevřeným 

parterem, co největší mírou přístupnosti z veřejných prostor.  Jednoduchý objem a 

srozumitelná forma objektu a materiálního provedení fasád posilují městskost domu. 

Z dvou pater podzemních garáží vyrůstá hmota administrativy a bydlení s 

jednopodlažním komerčním soklem. Základní modulová osnova je založena na 

standardním kancelářském modulu 1,35 m, konstrukční modul 8,1 m. Dodržení 



modulu v celém objektu umožňuje maximální flexibilitu administrativních provozů. 

Komunikační jádra jsou v objektu umístěna tak, že umožňují vstup do odděleně 

pronajímatelných úseků v každém patře. Klasická trojtraktová dispozice využívá 

středního traktu pro komunikaci a vnějších traktů pro pracovny. Dispoziční řešení 

disponuje velkou mírou proměnlivosti,  nevyžadující změny ve  funkčním využití 

jednotlivých úseků. 

Úsek bydlení výškově převyšuje  hladinu sousedících budov a tvoří tak nárožní 

akcent v pohledové ose ulice Benešova. Průčelí je tvořeno  lícovou cihlou a 

rozehraným rastrem okenních otvorů. 
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FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2015/2016 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3173 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 5521 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  17688 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 11402 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 29090 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 67990 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 41407 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 109397 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     875176000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

  

HPP OBYTNÉ PLOCHY 4778 

HPP ADMINISTRATIVY 11611 



HPP FUNKCE KOMERČNÍ PLOCHY 1586 

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

UŽITNÁ HPP CELKEM 17975 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 11400 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 231/10 

   


