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I) Úvodní údaje 
 
Název stavby:    Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně  
Místo stavby:    ulice Benešova, Brno 602 00 
Pozemek – číslo:   272/56, 57 (272/1-55;273/1-15 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:     Brno 
Charakter stavby:   trvalá 
Druh stavby:   novostavba 
Stupeň dokumentace:   urbanisticko-architektonická studie 
Datum zpracování:   únor – květen 2016 
 

II) Souhrnná průvodní a technická zpráva 
 

1) Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
Řešené území se nachází na v centru města Brna na okružní třídě - mezi ulicemi Benešova s Koliště. Ze 
severu jej ohraničuje jednosměrná silnice spojující obě ulice a tvořící předěl mezi řešeným územím a 
magistrátem města Brna. Z jihu na něj navazuje hlavní vlakové nádraží a hlavní dopravní uzel tramvají. Na 
pozemku se nachází několik drážních budov, odstavná kolej vlakového nádraží a cenná stavba 
„vlaštovek“ od Bohuslava Fuchse v současnosti využívaná jako kryté nástupiště autobusového nádraží 
Student Agency. V severní části se rozprostírá brownfield. Zbylé plochy slouží převážně jako parkoviště, 
odstavné plochy autobusů, plochy zásobování a v malé míře ozeleněné plochy. Převýšení mezi ulicemi 
Benešova – Koliště je 5-6 metrů. Podzemní voda se nachází v hloubce cca 8 m pod úrovní ulice Benešova. 
Přes pozemek vede horkovod pod úrovní ulice Koliště. Ostatní sítě jsou vedeny pod úrovní hlavního 
dopravního a přidruženého prostoru obou přilehlých ulic. 
 
Předpoklad a hlavní investiční záměr: Všechny stavby krom vlaštovek budou asanovány – vlaštovky 
zůstanou zachovány a budou dále využívány pro nový účel. V severní části bude navržen polyfunkční dům, 
v jižní objekt metropolitního významu. V mezilehlé ploše bude umístěn park. Pod celou plochou parku 
budou rozprostřeny podzemní garáže. 
 

2) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Hlavním předmětem urbanisticko-architektonické studie je návrh polyfunkčního objektu v severní části 
pozemku. V rámci urbanistické studie je zpracován návrh parku a hmotová studie objektu metropolitního 
významu. Jako metropolitní objekt se předpokládá kongresové centrum. V severní části je navržena dvojice 
objektů s polyfunkční náplní. Větší objekt je ve tvaru písmene U – v 1. a 2. NP přerušeného a v 3. NP plného. 
Jeho převážnou funkční náplní je hotelový provoz doplněn o stravovací provoz přístupný i veřejnosti. Menší 
stavbou je zamýšlena motýlí farma s přídavnými provozy komerce a stravování. 
 
Administrativa nebyla zahrnuta kvůli nízké poptávce po kancelářských prostorách a jejich dostatečnému 
množství v okolí. Z analýz rovněž vyplynulo, že není třeba zde umisťovat rozsáhlejší provozy komerce. 
Bydlení bylo rovněž zváženo a zavrženo z hlediska vysokého potenciálu pozemku a s ním následně 
spojenými vysokými cenami bytů či nájmů.  
 

3) Urbanistické řešení 
 
Objekt je navržen do rozmanitého prostředí. V ulici Benešova moderní fasády střídají historické, ploché 
střechy nahrazují sedlové a nízké klasicistní. Jedinou podmínkou v tomto směru byla maximální výška 
atiky, která by neměla překračovat výšku okolních budov. V ulici Koliště se výška atiky střídá nahodile a 
proluky jsou zde hojně rozesety. V tomto směru nebyly vzneseny žádné požadavky.  
 
Návrh vycházel z důležité otázky, jak vhodně překlenout výškový rozdíl (5-6 m) mezi oběma ulicemi, aby 
směrem do centra nebyla hmota příliš nízká a na druhou stranu do sníženého Koliště příliš vysoká.  
 
Z toho důvodu byl směrem do Benešovy umístěn blok vyšší a do Koliště nižší. Rovněž došlo k rozbití hmoty 
6 m vysoké betonové stěny – stěna je ve výšce cca 3 m uskočena a vytváří dvojici zelených teras. Aby 
došlo k zatraktivnění tohoto prostoru, je stěna obložena cihelným obkladem a předprostor s chodníkem 



doplněn o pásy zeleně. Rovněž se zde nalézají vjezdy do podzemních garáží. Právě tento fakt vedl k vložení 
samostatného připojovacího pruhu.  
 
Rovněž se návrh zabývá nehezkou úzkou jednosměrnou silnicí mezi pozemkem a magistrátem. Silnice byla 
rozšířena na obousměrnou. Vznikl zde nový široký chodník a byly vloženy oddělující pásy zeleně.  
Jedním z požadavků bylo rovněž vytvoření stezky (mostu)  pro pěší a cyklisty přes Koliště. K tomuto účelu 
byla využita původní konstrukce mostu vedlejší koleje. Došlo k rozdvojení stezky. Nyní stezka přivádí lidi 
z Koliště do předprostoru hotelu nebo předprostoru kongresového centra, odkud dále pokračuje směrem 
k nádraží. Podél ulice Benešova se táhne široký bulvár. Doprostřed parku bylo vloženo mělké jezírko 
s terasou. 
 
Rovněž neméně závažná otázka padla v ohledu, jak zamezit hluku vznikajícímu při provozu na okružní třídě 
Koliště. Z tohoto důvodu jsou pokoje hotelu v bloku u Koliště otočeny pouze do dvora a odděleny od Koliště 
chodbou.  
 
V ulici Benešova se předpokládá zklidnění automobilové dopravy. 
 

4) Architektonické řešení 
 
Cílem architektonického řešení bylo vytvořit kvalitní stavbu, zajímavou z každého úhlu, reprezentativní a 
reagující na své okolí ve snaze jej obohatit a povznést. 
 
Zpracovávaná budova opisuje tvar písmene U. Je navržena do dvou bloků spojených mostem. Most je 
otočen směrem do parku – na jih. Pokoje jsou orientovány na východ a západ. Fasáda do ulice Benešovy 
přebírá drobné historizující prvky v kombinaci s prvky moderními. Směrem do parku a Koliště se fasády 
stávají více moderními. Do klidové zóny dvora je vložen nízký objekt motýlí farmy. Oba bloky hotelu jsou i na 
této úrovni propojeny spolu navzájem, i s motýlí farmou přes vstupní haly. Je tak vytvořen přitažlivý prostor 
polosoukromého dvora zároveň s poutavým lákadlem extraordinérní atrakce pro návštěvníky parku.  
 
 Na fasádě se střídají plochy světle šedé a světle červenohnědé omítky reagující na vnitřní uspořádání a 
rozbíjející hmotu. Směrem do Benešovy jsou pásy řazeny převážně vertikálně pro optické srovnání 
s výškou okolních budov a podpoření monumentality. Z Koliště jsou pak pásy skládány horizontálně pro 
vizuální snížení a prodloužení objektu. Omítku ve velké míře střídají rozsáhlé skleněné plochy otevírající se 
na jih do atraktivního prostředí parku. Ale rovněž přinášející světlo do pokojů a vstupních hal. Výrazným 
vizuálně doplňujícím prvkem je příhradová konstrukce mostu ve 3. NP osazená na masivních betonových 
pilířích. Hmota motýlí farmy je obložena světle šedým obkladem z břidlice. 
 
V neposlední řadě, jak říkal Le Corbusier: „Co jsme přírodě na ploše vzali, měli bychom jí zase vrátit,“  - 
všechny střechy hotelu jsou navrženy jako zelené – extenzivní. Střecha motýlí farmy je z průsvitných 
polyesterových desek propouštějících světlo. 
 
 

5) Základní provozy 
 
a) Hotel 
Jedná se o luxusní hotel***** s kapacitou lůžek pro 104 osoby, rozšiřitelnou dle potřeby přistýlkami až na 
160 lůžek. Hotel je navržen k uspokojení potřeb jak zámožnějších a náročnějších zákazníků, tak jako 
pohodlné ubytování návštěvníků kongresového centra. Jeho vhodná poloha v centru, na okružní třídě a 
v těsné blízkosti nádraží mu umožňuje skvělou dostupnost a reprezentativnost. Hotel mimo jiné může 
nabídnout prezidentské apartmá v samostatném patře a dvojici mezonetových apartmánů s rozlehlou 
terasou. Hotel je rozložen do dvou provozně samostatných, ale fyzicky propojených celků.  
 
b) Motýlí farma 
Farma se nalézá v polosoukromém dvoře hotelu, otevřeném do parku. Tvoří tak pohledový závěr parku. 
Návštěvníkům nabízí přímý kontakt s exotickými motýli v rozlehlé převýšené expoziční hale. 
 
c) Stravovací provozy 
V patře motýlí farmy je umístěna kavárna s průhledem do expoziční haly a s výhledem do parku. 
Ve 3. podlaží hotelu je situována veřejná restaurace s přístupem z parku. Formuje spojující most mezi 



oběma křídly hotelu. Vytváří závěr rámu průhledu do dvora a nabízí atraktivní výhled do parku. 
 
d) Komerce 
V přízemí motýlí farmy se nachází prostory pro 2-3 obchody drobných prodejců (suvenýry/ broušené 
sklo/zlatnictví/…) 
 
e) Parkování a zásobování 
Celá plocha staveb a dvora je podsklepena. Nachází se zde hlídané podzemní garáže pro hosty, oddělené 
zásobování a technické zázemí. 
 

6) Orientační údaje stavby 
 
Základní údaje o kapacitě: 
 
a) Hotel:  
- Prezidentské apartmá:    1x 
- Jednolůžkový pokoj doprovod:   2x 
- Dvojlůžkový pokoj doprovod:   4x 
- Luxusní apartmá:   2x 
- 3 typy pokojů 2 (+ 2):    8x + 6x + 8x 
- čtyřlůžkový pokoj:    4x 
- 2 typy pokojů 4 (+2):    4x + 2x 
 
Celkem: 104 – 160 lůžek // 38 pokojů + 3 apartmány 
 
b) Stravování 
- kavárna:     49 míst 
- restaurace:     51 míst 
- jídelna Koliště:     68 míst 
- jídelna Benešova:    78 míst 
- bar Koliště:    17 míst 
- bar Benešova:     31 míst 
 
c) Garáže 
- počet stání: 66 + 2 handicap + 4 VIP + 2 zásobování 
 

7) Dispoziční a provozní řešení 
 
Stavba hotelu je rozdělena do dvou nezávislých, avšak částečně propojených provozů, doplněných o třetí 
samostatný provoz motýlí farmy. Blok do ulice Benešova je koncipován jako dispoziční trojtrakt s pokoji 
hostů po obou stranách a chodbou uprostřed. Na jeho konci se nachází rozlehlá vstupní hala 
s přidruženými prostory. V 1.PP se nachází technické zázemí a fitness. V 1. NP recepce s posezením a 
wellness. V 2.NP jsou umístěny pokoje hostů 2(+2) a bar, v 3. NP pokoje hostů 4 (+2) a společenská 
místnost. V posledním 4. NP je na celé samostatné patro vloženo prezidentské apartmá s pokoji pro 
doprovod, přičemž prostory prezidentského apartmá jsou výrazně převýšeny. Pokoje do Benešovy mají 
lodžii, směrem do dvora balkón. Blok do Koliště je koncipován jako dvojtrakt s chodbou směrem do Koliště 
kvůli zmírnění vlivu hluku. V 1. NP se nalézají pokoje 2 (+2), recepce a bar. V 2. NP se nachází pokoje 
čtyřlůžkové a zázemí kuchyně. Ve 3. NP jídelna a mezonetové apartmány s terasou, sahající do 4.NP. Na 
jídelnu navazuje restaurace a společenská místnost. Blok otočený do parku obsahuje v 1. PP sklady 
potravin a zásobování 1. NP směr Benešova kuchyni a zázemí kuchyně. v 2. NP jídelnu. Směrem do Koliště 
se v 1. NP nachází garáž, sklad a zázemí zahradní techniky. V 2. NP pak kuchyně pro jídelnu a restauraci. 
V polosoukromém dvoře se nachází motýlí farma. V bloku farmy se v zadní části směrem na sever nalézá 
technické zázemí. Na něj navazuje převýšená expoziční hala a dvojpodlažní vstupní prostor. V 1. NP vstup 
uskakuje a vytváří krytý předprostor. Následují komerční prostory, hala a prodej vstupenek. V patře se pak 
nachází kavárna. Vstupní haly obou částí hotelu jsou propojeny s motýlí farmou přes krytý předprostor. 
Prostory hotelu i dvora jsou podsklepeny a využity jako podzemní garáže. 
 

8) Stavebně technické řešení 
 



Nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet ztužený betonovými jádry, nosnými stěnami a železobetonovými 
stropy. Výplně a příčky jsou z cihelných bloků a sádrokartonu. Obvodový plášť je doplněn o tepelnou izolaci 
EPS 200 mm. Střechy jsou řešeny jako zelené extenzivní. Střecha motýlí farmy je z průsvitných 
polyesterových desek. Bloky Benešovy a parku jsou od zbylých částí  oddilatovány. V konstrukci byly 
použity dva moduly osových vzdáleností sloupů. Podélný modul na 7 m pro blok Benešovy a příčný na 8 m 
pro ostatní části stavby. Samostatný celek i systém tvoří most do parku – první dvě podlaží tvoří příčný 
skeletový systém, mostovku příhradová konstrukce vynášející podlahovou a stropní desku. Příhradovina je 
podepřena dvojicí masivních betonových pilířů. Objekt je založen na bílé vaně podepřené betonovými 
pilotami.  
 
Konstrukční výška pater je 4 m – prezidentské apartmá je o metr převýšeno, mezonetové apartmány 
naopak o ½ m sníženy. Konstrukční výška v místě zásobování je 5 m. Ideální světlou výšku vyrovnává 
sádrokartonový podhled, nad nímž jsou vedeny rozvody VZT a svítidel. Budovou prochází instalační kanály 
pro technické rozvody. Pro svislá vedení VZT jsou určeny samostatné kanály. Objekt je napojen na 
městskou kanalizaci, vodovod a horkovod. Úpravu fasády hotelu tvoří omítka ve světle šedé a 
červenohnědé barvě. Motýlí farma je obložena světle šedým břidlicovým obkladem. Prosklené plochy jsou 
opatřeny folií. 
 
Budova je navržena s ohledem na snížení energetických ztrát. Teplá voda pro vytápění i běžné užití je 
odebírána z horkovodu. Srážková voda je částečně zachycena v zelených střechách – přebytky jsou 
odváděny do kanalizace. 
 

9) Řešení dopravy a zásobování 
 
Vozidlová 
Příslušný počet parkovacích míst pro hosty je navržen v hlídaných podzemních garážích pod objekty. Pod 
parkem se nachází velkoplošné podzemní garáže pro 600 míst. Vjezdy do garáží jsou z ulice Koliště. Za 
tímto účelem zde byl vytvořen nový připojovací pruh. Zásobování je zabezpečeno z odděleného prostoru se 
zvýšenou světlou výškou. Vjezd je rovněž z Koliště.  
 
Doprava pěší a cyklistická 
Podél Benešovy ulice se táhne široký bulvár s přístupy do parku. Hlavní vstup do hotelu je rovněž 
z Benešovy. Vstup do motýlí farmy je z parku. Za parku vede pěší a cyklistická stezka přes most do Koliště. 
 

10) Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Stavba splňuje požadavky bezbariérovosti. Jednotlivá podlaží jsou propojena výtahy splňující minimální 
rozměry pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.  
 

11) Popis vlivu stavby na životní prostředí 
 
V daném území se nevyskytují negativní účinky, nebo ochranná pásma, která by bránila provozu stavby. 
Z hlediska vazby objektu na okolní stavby objekt nijak nenaruší svým provozem provoz okolních budov. 
Z hlediska ochrany přírody a péče o životní prostředí nevykazuje stavba ani její provoz negativní faktory. 
Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě. Běžný 
odpad bude ukládán do popelnic a odvážen. Splaškové vody budou odváděny do městské kanalizační sítě. 
  



III) Bilance: 
 
Celková plocha pozemku:      9 255 m

2
 

Zastavěná plocha staveb:      5 215 m
2
 

 
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:    10 197 m

2
 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží:   5 215 m
2
 

Celková hrubá podlažní plocha:     15 412 m
2
 

 
Obestavěný prostor nadzemních podlaží:     41 476 m

3
 

Obestavěný prostor podzemních podlaží:    24 470 m
3
 

Celkový obestavěný prostor:      65 946 m
3
 

 
Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m

3
):   228 1180 000 Kč,- 

Předpokládaná cena Podzemní stavby (3000 Kč/m
3
):   73 410 000 Kč,- 

Celková předpokládaná cena:      301 590 000 Kč,- 
 
Počet Parkovacích stání:       70/2 (ZTP) 
Počet odstavných stání:       0/0 (ZTP) 


