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1. Urbanistické souvislosti 

 

Území se nachází na jihovýchod od středu města, u ringu – významného urbanistickém 

prvku města Brna. Dříve zde býval hradební okruh, chránící město. Nyní se zde 

nacházejí veřejné stavby převážně kulturního charakteru. Část ringu, ze severozápadu 

ohraničující mé území, je obsazena brněnským hlavním nádražím, autobusovým 

nádražím a pustou platformou s nepoužívanými vlakovými kolejemi. V návrhu počítám 

s přesunem obou nádraží a zastavěním ploch na ringu dalšími veřejnými budovami. 

Přesunutím nádraží, cca o kilometr na jih, získají pozemky v jižním centru, mezi 

stávajícím a plánovaným nádražím, vyšší hodnotu, rozšíří se zde městský charakter 

zástavby a zřejmě nastane sociálně-kulturní změna.  

Na území se nachází převážně neuspořádané městské bloky, ve kterých najdeme 

proluky, nebo objemově nezapadající budovy a je zde nedostatek zeleně. K lepšímu 

klimatu v návrhu, kromě zeleně v ulicích, přispívají i zazeleněné dvory a zelené střechy, 

které slouží i jako retenční plochy. Soukromé zelené plochy a navržený park slouží 

k odpočinku a rekreaci. Park je navržen v místě podzemní retenční nádrže, kde je nyní 

parkoviště, neboť zde nelze postavit žádný objekt. V druhé polovině 19. století býval 

velký park v místě ulice Skořepky, zabíráním pozemků zástavbou se však stále 

zmenšoval, až zmizel úplně. 

Území protíná důležitá dopravní tepna, z ulice Koliště přecházející v ulici Dornych. 

Silnice je velmi dopravně zatížená, v místě viaduktu má pět až šest pruhů a v současné 

zástavbě tak nezbývá moc místa pro pěší. Pro vytvoření příjemného prostoru musela 

ustoupit zástavba. K uklidnění dopravní situace v návrhu přispívá i nová čtyřproudová 

silnice, protínající stávající zástavbu v místě potoka Ponávky.  

Budova městské policie, na rohu ulic Dornych a Křenová zasahuje do pěší komunikace, 

že lidé prochází skrz budovu a svým holým bočním štítem přispívá k neestetice 

prostředí. Jelikož se silnicí ustoupit nejde, rozhodla jsem se ustoupit s budovou. 

Ubouráním vznikl prostor pro novou strukturu, kde bylo možno napřímit ulici Dornych a 

opticky tak lépe navázat na ulici Koliště a také tím získat předprostor před viaduktem, 

kde může nyní vzniknout promenáda a prostor pro letní zahrádky restaurací, či kaváren. 



Budova casina na protějším rohu – rohu ulic Koliště a Křenová, výškově neodpovídá 

charakteru okolní zástavby a svým tvarem zkresluje návaznost ulic Křenová a Koliště. 

Rozhodla jsem se proto tento objekt taktéž nahradit novou stavbou. 

Území bylo v návrhu rehabilitováno z estetického i funkčního hlediska, dostavěním 

chybějících částí bloků, srovnáním výšek objektů a doplněním proluk. Navržené 

kompaktní městské bloky jsou také lépe provázány dopravou – protažením slepých ulic 

a vytvořením ulic nových. 

 

 

2.  Architektonický výraz 

 

Oba objekty nahrazující ty bourané, výškově odpovídají okolní zástavbě a na nárožích 

jsou o patro převýšené. Každý z nich uzavírá blok. Jsou čelními fasádami srovnány do 

roviny, aby dotvářeli lineárnost ulice.  

Jižněji umístěný objekt má šest nadzemních pater plus sedmé patro věže a dvě patra 

podzemní. Parter se rozprostírá přes dvě podlaží a v jednom místě je přerušen velkým 

vjezdem do dvora. Věž předstupuje před zbytek fasády, upozorňuje tím, na hlavní vstup 

do budovy a také tím ve spodních dvou patrech odděluje funkci.  Další vstupy jsou také 

z čela budovy a boční ulice, kde je také vjezd do podzemí a průjezd do dvora domu. 

Fasáda věže je také vizuálně odlišná od zbytku budovy. V prvních dvou patrech je na 

fasádě navržen kamenný obklad, ve vyšších patrech už jen omítka a obkladová deska 

vsazená mezi francouzká okna. Na zbytku budovy se nachází omítka obkladová deska 

taktéž. Střecha je pochozí s intenzivní zelení a částečně dřevěnou podlážkou.  

Severněji umístěný objekt má sedm nadzemních podlaží a jedno podzemní. Sedmé 

patro, ve zhruba jedné třetině objektu končí a dál navazuje jen pochozí intenzivní 

střecha. Parter sahá do výše jednoho podlaží, pouze v úseku sedmi pater vystupuje do 

druhého podlaží. Vstupy do objektu jsou z čela fasády, i z ulice Křenová. Vjezd do 

podzemí je umístěn z ulice Skořepka. Fasáda je omítnutá, doplněná obkladovou deskou 

ve vyšších patrech, mezi francouzskými okny. 



3. Dispoziční řešení 

 

Objekt na rohu ulic Křenová a Dornych dle návrhu slouží převážně městské policii. 

V parteru ale také nalezneme posilovnu nejen pro policii, ale také checkpoint. Ve věži 

jsou první tři patra přístupná veřejnosti. V přízemí je hlavní vstup s recepcí a 

zasedačkou pro návštěvy. V následujícím druhém a třetím patře jsou přepážky 

s čekárnou na placení pokut. V dalších patrech věže jsou především zasedací místnosti, 

konferenční místnosti, ale také kanceláře sloužící pouze příslušníkům policie. V Přízemí 

také najdeme autodílnu, která spadá taktéž pod policii. Má svůj vlastní výtah, neboť 

v podzemních patrech má sklady pneumatik a náhradních dílů. Dále je v parteru 

posilovna, která má v přízemí vstup s recepcí, zázemí s šatnami, schody do druhého 

patra, odpočinkové respirium a prostor pro spinning. V druhém patře pak najdeme hlavní 

prostor s aerobní a posilovací zónou, boxerský ring, tělocvičnu s tatami a univerzální 

tělocvičnu sloužící například pro jumping, či cvičení s balóny a sklad. V přízemí ještě 

najdeme vedlejší vstup pro policii a vjezd do podzemí. Ve třetím patře jsou 

pronajímatelné kanceláře pro probační a mediační služby. Další, vyšší patra slouží jen 

pro policii. Dvě patra připadají pro Dopravní jednotku a zbylé pro Revír střed. 

V každém patře policistů jsou sprchy se šatnami, kanceláře, zasedací místnosti, 

konferenční místnosti, kuchyňka na ohřev jídla, či uvaření čaje, kuřárna a prostor pro 

odpočinek. Sedmé patro slouží odpočinku a je z něho možný přístup na střechu. 

V prvním podzemním patře se nachází převážně parkování, ale také sklady. V druhém 

podzemním patře jsou střelnice, jak klasická 25 metrová, tak laserová, na kterou jsou 

potřeba laserové zbraně a prostor minimálně 4 metry na odstup od promítaného obrazu. 

Je zde samozřejmě sklad zbraní a příslušenství pro střelnici a sprchy se šatnami. 

Zázemí pro 4 stále zaměstnance střelnice je v druhém nadzemním patře, nad vedlejším 

vstupem pro policii. Dále je zde archiv, technická místnost, sklad náhradních dílů a 

prádelna se skladem prádla. 

Objekt na rohu ulic Křenová a Koliště je, z důvodu hluk z okolní dopravy, navržen jako 

administrativní budova s obchodním parterem. Na nároží, ve dvoupatrovém parteru je 

vhodné místo pro velký obchod, například s kompletním outfitem, nebo třeba pro 

showroom  firmy. Další obchody v přízemí jsou podstatně menší. Je v nich navržen 



prostor pro výlohu a zádveří. Každý obchod má zázemí s denní místností. Na druhém 

rohu objektu najdeme v parteru bar s pohodlným posezením a skladem v podzemí. 

Vyšší patra budovy slouží administrativě. Má představa byla sídlo IT firmy. Každé patro 

má dvě komunikační jádra a dvě jádra se zázemím. Mezi nimi je navržená open-space 

kancelář. Na krajích budovy jsou jednotlivé kanceláře, zasedací místnosti, konferenční 

místnosti, kuchyňka s jídelnou. Na chodbách jdou vytvořena odpočinková zákoutí 

s posezením, nebo kulečníkovým stolem, stolním fotbalem, či pingpongovým stolem pro 

odreagování. Sedmé patro má zasedací místnosti, konferenční místnost, posluchárnu, 

kanceláře a vstup na střechu. V podzemí najdeme parkování, sklad a serverovnu. 

 

 

4. Konstrukční řešení 

Konstrukční systém domu je tvořen piloty podepřenou základovou deskou, o kterou jsou 

opřeny rastrově rozmístěné sloupy, na nichž leží průvlaky vynášející železobetonové 

stropní desky. V podzemních patrech jsou stropní desky na sloupech a obvodových 

betonových zdech. V Nadzemních patrech se jedná o kombinaci železobetonového 

skeletu a stěnového nosného systému. Dále jsou zde ztužující jádra, která probíhají od 

nejnižšího patra až po střechu. Střecha je navržena plochá, pochozí, intenzivní. Vrstva 

substrátu se zelení chrání střešní konstrukci před velkými teplotními výkyvy, před 

ultrafialovým zářením a před mechanickým poškozením.  Střešní atika ustupuje od 

fasády a je tvořena z OSB desek, zaizolovaných jak tepelně tak proti vodě a omítnutá. 

Druhý objekt je založen taktéž na piloty podepřené základové desce, o kterou jsou 

opřeny rastrově rozmístěné sloupy, na nichž leží průvlaky vynášející železobetonové 

stropní desky. K tomuto objektu je v podzemí napojena dilatačně oddělená část 

podzemního parkoviště, které je samostatně založeno na základových pasech a 

železobetonový strop této části je vynesen na rastrově uložených sloupech. Ve vyšších 

patrech hlavního objektu jsou železobetonové stropní desky vyneseny kombinací 

stěnového systému a skeletu. Střecha je taktéž pochozí intenzivní. 

 



5. Energeticky úsporné řešení 

 

V zimních měsících jsou oba objekty vytápěny teplem přivedeným městským 

parovodem. Odtud je teplo vedeno tepelnou soustavou do radiátorů, či podlahových 

topení. Oba objekty jsou zatepleny kombinací minerální vaty a XPS. Na střeše pak EPS 

a vrstvou intenzivní zeleně, chránící střechu před přehříváním. Oba objekty hospodaří 

s dešťovou vodou - voda ze dvorů a střech je částečně pohlcována trávníkem a 

zachycována retenční rohoží, přebytek vody je sveden, do retenčních nádrží umístěných 

v suterénu objektů. Odtud je buď zpětně, v době potřeby, čerpána na zavlažování střech 

a dvorů, nebo je postupně vypouštěna do dešťové kanalizace.  

 

 

6. Bilance 

 

Objekt na nároží ulic Křenová a Dornych 

 

Zastavěná plocha   NP 1091,3m2   

PP 1235,9m2 

Hrubá podlažní plocha 10010,9m2 

Obestavěný prostor  25099,9m3 

 

Objekt na nároží ulic Křenová a Koliště 

 

Zastavěná plocha   NP 1424,3m2   

PP 2713,1m2 

Hrubá podlažní plocha 12683,2m2 

Obestavěný prostor  35607,5m3 

 

(bilance funkcí v paré u jednotlivých objektů) 
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