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Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje 

Polyfunkční dům, ulice Benešova v Brně 

2. Urbanistické souvislosti 

Území se nachází v bezprostřední blízkosti Hlavního nádraží v Brně. Délka 

parcely dosahuje téměř půl kilometru. Dnes je jižní část využívána jako 

autobusové nádraží s placeným parkovištěm. Severní část je prázdná a 

nepřístupná. Převládá zde automobilová, autobusová a tramvajová doprava. 

Koncept spočívá v plynulém doplnění brněnského ringu. Vytvoření bulváru na ulici 

Benešova, který navazuje na nádraží spolu s výrazným omezením dopravy. 

Doplnění místa dvěma polyfunkčními budovami na severu, které stanovují 

přirozenou uliční čáru. Naopak na jihu je navržen dům metropolitního charakteru. 

Mezi těmito budovami bude zasazen park. Omezení dopravy spočívá 

v znepřístupnění aut do ulice Benešova mimo zásobování. Zásobování bude 

směřováno ulicí Divadelní. Zastávka Malinovské náměstí bude přesunuta 

k magistrátu ze strany vstupu a tramvaje, které tudy jezdí, budou jezdit ulicí 

divadelní, kde odbočí podle své osy. Tramvajový pás na současné zastávce se 

ovšem ponechá jako smyčka. Tímto přesunutím se dosáhne většího komfortu a 

větší bezpečnosti pro pěší.  

První polyfunkční dům se nachází v blízkosti magistrátu. Je umístěn tak, aby 

zakončoval uliční osu ze strany od domu umění. Celkově se dům svažuje k ulici 

Koliště, tím zabrání vzniku nepříjemné barikády. Je přístupný i z této ulice. Druhý 

dům je umístěn naproti další uliční ose. Zejména doplňuje uliční čáru, která určuje 

hranice bulváru. Díky přesunu tramvajové zastávky získají objekty větší 

předprostor. Tento předprostor může sloužit jako menší uliční park, který 

obsahuje mobiliář. Objekt se naopak svažuje směrem k parku. Tyto budovy mají 

společné podzemní parkování pod celou zastavěnou plochou budov. Park je 

volně přístupný a je zde umístěn jako logické doplnění zeleně na okružní třídě. 

Nedílnou součástí parku jsou „Vlaštovky“ od Bohuslava Fuchse, jako stínící 

prvek, pod kterým jsou umístěny výstupy z garáží. Nachází se zde i parkové 

náměstí s výrazným uměleckým prvkem v jeho středu. Tento prvek bude výrazný 



 

 

z ulice Divadelní. Pod parkem budou veřejné garáže. Jako poslední důležitá 

součást je objekt metropolitního významu. Jedná se o galerii architektury. Tato 

veřejná budova je umístěna jako dominantní bod z pohledové osy směrem od 

Hlavního nádraží. Má bohatý předprostor, který může být součástí expozice. 

3. Architektonický výraz 

Koncept polyfunkčního domu na severu. 

Hmota je rozdělena na několik částí. Nejvyšší část je umístěna směrem k ulici 

Benešova. Tato část je vysoká necelých 33 metrů. Postupně se svažuje směrem 

ke Kolišti. Tímto svažováním nevznikne bariera z ulice Koliště. Budova má 

v nejvyšším bodě 8 podlaží. Důležitou součástí jsou společné prostory, které tvoří 

tzv. boxy. Tyto boxy jsou dvoupatrové, vždy viditelné na fasádě, jsou široké 

v rozmezí jednoho pole a hluboké 7 metrů. Jsou z odlišného materiálu a obsahují 

vertikální zelené zahrady. Slouží zaměstnancům jako relaxační zóny. Fasáda je 

tvořena zvýrazněnými horizontálními pásy, které schovávají konstrukci stropů a 

zároveň dávají budově vlastní výraz. 

4. Dispoziční řešení, funkce 

Podzemní patro slouží z části pro garáže s technickým zázemím a pro komerci ze 

strany Koliště. Vhodné je zde umístění show roomů, které jsou viditelné pro celou 

projíždějící dopravu. Parter je obchodní se třemi hlavními vstupy a jedním 

zásobovacím. Nadzemní podlaží jsou univerzální pronajímatelné plochy. Pomocí 

systému tzv. stavebnice, si bude moci každá firma sestavit dispozice dle vlastních 

představ. V půdorysech jsou uvedeny možnosti dispozic. Jak kanceláře pro 2 až 4 

osoby tak open space kanceláře pro 10 a více osob. Rastr sloupů je primárně 8,1 x 4 

metrů. 

5. Konstrukční řešení  

Dům je ohraničen transparentní dvojitou fasádou. Dvojitá fasáda je důležitá zejména 

jako tlumič hluku, který je po celém území velice výrazný. Zároveň tvoří příjemné 

prostředí pro zaměstnance. V zimě dodává teplo a v létě ochlazuje konstrukci. 

Dvojitá fasáda začíná nad parterem a končí s atikou. Na fasádě jsou horizontální 

pásy, které jsou tvořeny z kompozitu – kombinace plastu a skleněných vláken. Objekt 

je založen na pilotech, které dosahují mimo hladinu podzemní vody. Podzemní 



 

 

podlaží je tvořeno bílou vanou. Konstrukce je železobetonová. Deska bílé vany má 

500 mm tloušťku. Tloušťka stopních desek je 250 mm. Konstrukční výška patra je 3,6 

metrů. Společné prostory jakožto boxy jsou obaleny voděvzdornou překližkou a 

obsahují konstrukci pro vertikální zahrady. Vertikální komunikace obsahují 

železobetonové únikové schodiště a požární předsíň. Parter, který je tvořen komercí 

obsahuje zázemí. Ke každému zázemí je přivedena přípojka na vodu a možnost 

napojení na kanalizaci. Technické zázemí se nachází v podzemních prostorech. 

Dilatace je řešena jako zdvojení sloupů v podzemí na rozhraní domu a atria. Střecha 

je zelená, extenzivní. 

Bilance 

 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží ......................  5181 m2 

Zastavěná plocha podzemních podlaží ......................  11276 m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží ...............   27597 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží ...............  11276 m2 

Celková hrubá podlažní plocha .................................. 38873 m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží ...................  111783 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží ...................  45104 m3 

Celkový obestavěný prostor .......................................  156887 m3 

Celková předpokládaná cena .....................................  1255096000 Kč 

 

HPP pronajímatelné komerční prostory ......................   6199 m2 

HPP pronajímatelné administrativní prostory ..............   21347 m2 

HPP vertikální komunikace .........................................   1458 m2 

HPP vertikální komunikace .........................................   1458 m2 

HPP funkce celkem ....................................................   29004 m2 

 

HPP garáže ................................................................   10034 m2 

 

Počet parkovacích stání .............................................  294 / 8 

 


