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Průvodní zpráva 
 

Řešené území zahrnuje plochu vymezenou ulicemi Benešova a Koliště. Tato plocha je 
umístěna mezi Hlavním nádražím a budovou Magistrátu města Brna. S nádražím je provázána 
provozními a funkčními vazbami a předprostory, jejichž návazností je tovněž nutno se zabývat. 
Území se nachází v těsné blízkosti historického jádra v městské památkové rezervaci a v 
důsledku toho je obklopeno vysoce kultivovanou zástavbou historických budov. V současnosti 
je většina území využita pro dopravní účely, prochází jím železniční trat´ a v ulici Benešova se 
nachází též autobusové nádraží Bohuslava Fuchse a parkoviště. Severní část sledovaného území 
je v dnešní době nevyužitá, uzavřená pro veřejnost a působí smutným a opuštěným dojmem. 
Předmětem této práce je řešení severního cípu zadané lokality.  

Základním motivem mého návrhu je dotvořit a navázat dané území na současný 
brněnský Ring – Okružní třídu, která byla vybudována ve 2. polovině 19. století a má svá 
specifika, a přitom zachovává původní myšlenku tohoto urbanistického počinu. V budoucnu by 
Ring mohl být městským okruhem s vysoce kultivovanou zástavbou a objekty městského 
významu,  vše umístěné v plochách městské parkové zeleně, resp. jinak formovaných veřejných 
prostranstvích. Dostavba Ringu je pro město jednou z možností startu budoucího 
urbanistického rozvoje.  

Koncepční řešení urbanistické situace vychazí z analytické studie uzemně planovacích 
podkladů města Brna. Dle regulace územního plánu města Brna v této lokalitě, by měl vzniknout 
polyfunkční městský objekt. Podle konceptu územního plánu města Brna se počítá s přesunem 
Hlavního nádraží do míst jižního centra a tím se uvolní železniční plochy pro novou výstavbu. 
Přímá návaznost na městský okruh staví  toto místo do pozice každodenní reprezentace města a 
samotného historického jádra pro velkou část turistů i obyvatel Brna. Ze stávajících potřeb 
města vyplyvá, že nově navržný objekt by měl obsahovat více funkci, protože žadnou 
monofunkční stavbu městského významu centrum Brna dnes nepotřebuje. Vždy pro jakékoliv 
městské centrum je žadoucí mít dostatečné množství ploch pro bydlení, obchod či jinou 
komerci a určité množství ploch administrativního charakteru.  Navržený komplex objektů 
spojuje v sobě všechny tyto druhy funkčního využití, což jistě vyhoví potřebám městského 
centra. Zároveň v návrhu je určena kulturní komponenta zvyšující hodnotu této lokality. 

Koncepčně se navržený komplex skládá ze tří částí s různou výškovou úrovní, které ale 
budou respektovat výškovou hladinu okolní zástavby. První objekt v navrženém komplexu – 
polyfunkční městský dům, situovaný do ulice Benešova, má na výšku sedm podlaží a výškově je 
porovnáván s protilehlou budovou. Objekt  představuje blok městského domu s obchody 
v přízemí, kancelářskými prostory uprostřed a vysoce kvalitním bydlením nahoře. Přízemní 
patro je zvyšené a má světlou výšku 4,350 m. Zde největší pozornost byla věnovaná řešení 
dispozice bytů. Jelikož hlavní fasáda celého komplexu je orientována směrem na jih–jihozápad a 
také díky výškovému rozdílu jednotlivých částí komplexu při návrhu dispozice bytů byly 
dodrženy vyhovujicí hodnoty oslunění obytných prostorů. V mém návrhu byly do jisté míry 
překročené minimální normové plošné hodnoty jednotlivých místností a to pro zvyšení celkové 
pohody a komfortu bydlení. Celý ten objekt byl inspirovan významnou budovou, která stojí 
naproti – palácem Morava, od známého architekta Ernsta Wiesnera. Krásná cihlová fasáda a 
zaoblený půdorysný tvar paláce posloužily hlavním vzorem pro řešení navrhovaného domu i 
celkového komplexu. Na rozdíl od výše uvedeného paláce, který má jednotný vzhled a styl 
zpracování fasád, navržený objekt je jak konstrukčně tak i pohledově rozdělem na pět úseků – 
půdorysně samostátných domů. Každý dům má odlišné provedení fasády, ale jednotícím 
prvkem je použití cihly pro povrchové úpravy.  Konstrukční řešení – stěnový systěm. Hlavní 



materiál – zdivo. Obvodové stěny – použito dvouplášt´ové cihlové licové zdivo větrané. 
Zakládání na základové desce. 

 Druhý objekt v navrženém komplexu – pasáž, přiléhájící k první budově 
z jihu.Ppředstavuje třípodlažní objekt čtvercového půdorysu, s obchodní galerií v prvních dvou 
podlažích a kancelářskými prostory nahoře. Přízemí a první nadzemní podlaží jsou zvýšena a 
mají světlou výšku 4,350 m, druhé nadzemní podlaží má světlou výšku 2,800 m. Celá budova je 
shora prosvětlena světlíkem, který pouští světlo přes všechna patra až do parteru. Tato část 
komplexu materiálově a vyškově kontrastuje s vedle stojícím domem, ale taková různorodost 
zástavby přidává lokalitě podle mého názoru na atraktivitě. Nejnižší část komplexu se světlou 
výškou 4,350 m je propojená s pasáží, zde pokračuje obchodní galerie. Tato část uzavírá 
komplex do podoby městského bloku a půdorysně navazuje na palác Morava. Konstrukční 
systém – železobetonový skelet, zakládání na základové desce.  

Řešení celého komplexu objektů je vymyšleno tak, že výška zástavby se na této ploše 
postupně snižuje směrem k ulici Koliště a na konci stoupá až do výšky uměleckých děl, 
představovaných v místním muzeu pod širým nebem. Toto muzeum řeší kulturní složku návrhu 
a předpokládá se, že zde budou vystavovány různé sochy nebo jiná díla brněnských, českých 
anebo jakýchkoliv jiných umělců a sochářů. Sochařská galerie je ze strany od ulice Koliště 
doplněna betonovou zdí, která najednou uzavíra uměleckou kompozici a přidává dokončený 
vzhled území, a zároveň tvoří bariéru proti nepříznivým jevům vyvoláným silniční dopravou, 
kterými jsou hluk, prach a smog.  Povrchové úpravy této zdi jsou z pohledového betonu. 
Vyškově je porovnáváná s úrovní přízemí objektů navrženého komplexu. 

Z architektonického hlediska vzhled budov, fasád, uspořádání a rozvržení oken, vchodů 
apod. je jednoduché, odkazuje na tvář města a tou je moderna a funkcionalismus. Záměr 
podporuje také použití takových materiálů jakými jsou cihla, kov, beton a dřevo. V okolí 
komplexu je počítáno s vytvořením velkého parku a s návazností parcely na městské pěší trasy. 
Struktura navrhované zástavby je řešena jako soliterní výrazné objekty v zeleni a její charakter a 
měřítko odpovídá systému zástavby v realizovaných částech brněnské okružní třídy.  

Součásti návrhu je řešení jednopodlážní podzemní garáže, která je částečně umístěna 
pod nově navrženým komplexem. Světlá výška garáže je 2,490 m. Dopravní napojení 
podzemního parkoviště a obsluha areálu je řešena především ze sběrné komunikace Koliště. V 
lokalitě budou dále situovány velkokapacitní podzemní parkovací garáže, sloužící nejen 
potřebám zde navržené výstavby, ale i pro návštěvníky historického jádra.  S tím je taky 
počitano v této práci.  

Beze změny zůstává památkově chráněný objekt skořepiny na architektonicky 
významném autobusovém nádraží a dále památný strom - platan (Platanus acerifolia). Tento 
strom musí být dle zákona o ochraně přírody a krajiny zachován, a respektováno musí být i jeho 
ochranné pásmo. Objekt skořepiny po odstránění autobusových stanovišt podle mého názoru 
bude krasně zapojen do budoucího parku a bude tvořit další kulturní složku tohoto území.  

Tím pádem nově navržený komplex objektů, obklopený kulturně hodnotnými a 
architektonicky výraznými stavbami a objekty, zapuštěný do městské zeleně, bude odpovídat 
své pozice každodenní reprezentace města pro turisty i obyvately Brna. 

 


