POPIS LOKALITY
Riešené územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti brnenskej okružnej triedy a je
vymdzené ulicami Koliště, Cejl, Křenová a Vlhká. V súčasnosti je stav uličnej fronty
okružnej triedy v úseku vymedzenom ulicami Cejl a Křenová nevyhovujúci z dôvodu
nevhodnej mierky a typológie objektov a z toho vyplývajúceho nevhodného funkčného
naplnenia . Tieto skutočnosti spolu s umiestnením malého mestského okruhu do tejto
polohy, spôsobujú výrazné zníženie atraktivity parteru a teda aj intenzitu pešieho pohybu.
Uličný profil ulice Koliště je narušený aj telesom železničného valu, ktoré mestskú triedu
ohraničuje smerom k mestskému centru.
Územím prebieha v súčasnosti železničný viadukt približne v stredovej polohe, ktorý
spôsobuje zníženú využiteľnosť parciel vo svojom okolí. Kvôli jeho výstavbe bolo v
minulosti potrebné znížiť úroveň ulice Koliště v mieste stretu s ulicou Skořepka o 1,5 m, čo
spôsobilo prerušenie existujúceho spojenia ulice Skořepka a mestského centra.
Na ulici Skořepka, ktorá prebieha územím sa nachádza objekt židosvskej modlitebne,
ktorej autorom je O. Eisler, tento objekt je pamiatkovo chrámený preto je potrebné ho
zachovať.
Vo vnútri územia s nachádza množstvo v śučasnosti nevyužívaných priemyselných
areálov a chátrajúcich obytných domov.
URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Predpokladmi pre urbanistické riešenie bol presun vlakovej stanice do polohy tzv. Južného
centra, čo by umožnilo zastaviť prevádzku vlakov na viadukte prebiehajúcom územím a
nahradiť ju priestorom pre peších a cyklistov, ktorý by zachovával pôvodnú stopu viaduktu
a spájal tak mestské centrum so širším okolím. Zmena prevádzky na viadukte zároveň
umožní vyrovnanie ulice Koliště v mieste napojenia viaduktu.
Bolo potrebné vytvoriť nový uličný profil ulice Koliště so šírkou 30 m, ktorý by dodržal
polohu uličnej čiary rovnakú ako v ostatných častiach okružnej triedy, a zároveň navrhnúť
do tejto polohy objekty s výškou rímsy 23 m, ktoré by mierkou zodpovedali charakteru
okružnej triedy.
V rámci územia bolo potrebné vytvoriť „hradbu“ proti hluku, ktorá by umožnila umiestnenie
obytnej funkcie do východnej časti územia okolo ulice Vlhká, preto pri ulici Koliště boli
navrhnuté administratívne budovy s výškou 6 až 8 nadzemných podlaží. Súčasťou týchto
budov je prenajímateľný parter, ktorý zvyšuje atraktivitu promenády Koliště
V území boli vytvorené dve nové ulice, radiálu umiestnenú do zlomu okružnej triedy, ako je
pre ňu typické a ulicu prebiahjúcu zo severu na juh, umiestneú medzi radiálou a Křenovou,
nadväzujúcu na ulicu Rumiště.
Na východ smerom od tejto ulice prevažuje zástavba s obytnou funkciou s podlažnosťou 3
až 5 nadzemných podlaží a parterom s občianskuou vybavenosťou.
V území sú navrhované dve kultúrne stavby, jednou je kultúrne a voľnočasové centrum na
v severnej časti územia, v tesnej nadväznosti na trasu električky na ulici Cejl a druhou je
Centrum vizuálnych umení umiestnené v miestne styku Koliště a viaduktu.
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Centrum vizuálnych umení je súčasťou bloku, ktorý tvorí uličný profil okružnej triedy a
zároveň hlukovú bariéru pre ostatné časti územia. Smerom do vnútra riešeného územia
však tesne nadväzuje na viadukt, ktorý je v tomto mieste roširený smerom na
severozápad a vytvára tak verejný priestor pred budovou, ktorý v takjto miere nie je možné

vytvoriť na ulici Koliště.
Hmotové riešenie budovy bolo podmienené práve týmito limitmi. Z ulice Koliště vystupuje
hmota s výškou 6 nadzemných podlaží, ktorá smerom do vnútra územia postupne
ustupuje na 4 nadzemné podlažia hmoty uzatvárajúcej blok, ktorého je budova súčasťou a
ďalej až na výšku 1 nadzemného podlažia s výškou 5m v mieste viaduktu. Takto
ustupujúce hmoty umožnili vytvoriť systém terás, ktoré sú prístupné z príslušných podlaží
a verejné priestory prístupné z viaduktu a z úrovne terénu.
Funkčné členenie objektu vychádza z nadväznosti na verejné priestory a hmotovú
štruktúru budovy, čo umožnilo rozdelenie budovy na dve krídla. V prvom nadzemnom
podlaží sa v oboch krídlach nachádzajú hlavne prenajímateľné priestory, ktoré lemujú
okolité ulice a vstupná časť, prechádzajúca cez dve podlažia, tak aby bolo možné vstúpiť
do objektu z úrovne okružnej triedy aj viaduktu a výstavný priestor s horným osvetlením. V
druhom nadzemnom podlaží sa v nadväznosti na verejný priestor nachádzajú tiež
prenjímatelné, výstavné priestory prístupné z 3. podlažia a v druhom krídle kancelárie a
ateliéry určené pre začínajúce firmy. V 4. a 5. nadzemnom podlaží je situovaná knižnica s
menšou prednáškovou sálou a v poslednom administratívne zázemie pre objekt.
Jednotlivé funkcie sú prepojené dvomi hlavnými komunikačnými jadrami, každým v
jednom krídle a s ohľadom na zásady požiarnej bezpečnosti a bezberiérového riešenia
vedľajším vertikálnym jadrom v hlavnom krídle budovy.
TECHNICKÉ RIEŠENIE
Konštrukčný systém bol zvolený vzhľadom na hlavný smer hmotového riešenia, je tvorený
železobetónovým skeletom s rozponom 8,1 x 8,1 m, ktorý umožnil umiestnenie
parkovacich miest do podzemného podlažia a zároveň vhodné prevádzkové členenie
objektu. Stropné dosky sú tvorené železobetónovými doskami s hrúbkou 250 mm.
Sklenené fasády sú kombinované s fasádou z polykarbonátových panelov, opatrené
tieniacimi lamelami vzhľadom sa orientáciu fasád. Strešné konštrukcie sú tvorené
zelenými strechami s rôznymi druhmi vegetácie, podľa toho či nadväzujú na interiér.
Technické miestnosti sú umiestnené v podzemnom podlaží a strojovne vzduchotechniky
na strechách obidvoch krídel budovy.

