


Urbanistické súvislosti 

Navrhovaný objekt je situovaný v rámci brnenského okruhu,významného 

urbanistického fenoménu mesta Brna. Parcela je vymedzená ulicami Benešova, 

Nádražní, Koliště a Divadelní, v blízkosti hlavného vlakového nádražia s výborným 



dopravným napojením. Brnenský okruh obopína historické centrum mesta a tvorí 

prevažne zelený prstenec s množstvom solitérnych stavieb metropolitného významu. 

V návrhu sa počíta s premiestnením autobusového nádražia, ponechaním a využitím 

zastrešenia od B. Fuchsa, upokojením dopravy na ulici Benešova podľa štúdie od 

ateliéru RAW a ponechaním chráneného pamätného stromu pri objekte paláca 

Morava..  

Riešené územie nadväzuje od ulice Benešovej v približnej rovine, popri 

budove Magistrátu terén postupne smerom k ulici Koliště klesá, kde vytvára 

priebežnú hranu vo výške 6 m. 

Územie sa dá rozdeliť na časť severnú a časť južnú. V južnej časti sa dnes 

nachádza spomínané autobusové nádražie, odstavné koľajisko Českých dráh, rôzne 

sklady a obchody. Cez juhovýchodnú časť je vedená železničná trať. Budúcnosť tejto 

trate priamo súvisí s riešením problému presunu brneského vlakového nádražia, čo 

je otázka, ktorá sa rieši už vyśe sto rokov a stále na ňu nepoznáme odpoveď a nie je 

jasné, kedy budeme. Preto v návrhu rátam s ponechaním tejto trate, avšak snažím 

sa o riešene, ktore by bolo funkčné aj po odsune a vzniku pešej zelenej lávky.  

Návrh vychádza zo širšej urbanistickej analýzy okolia. Jedným z problémov 

Brna je jeho nerovnomerné rozrastanie smerom na sever a severozápad a množstvo 

rozvojových oblastí v južnej časti mesta. Riešena parcela sa nachádza práve na 

zlome medzi stabilizovaným a rozvojovým územím a preto sa návrh snažím 

koncipovať tak, aby pomohol rozvoju. Problém týchto oblastí je často závislí na 

presune nádraźia, avašak práve územie vymedzené ulicami Koliště a Vlhká, ktoré 

susedí so severnou parcelou, je podľa mňa riešiteľné bez tejto závislosti. V návrhu sa 

preto venujem hlavne tejto časti. V južnej časti počítam so vznikom objektu 

metropolitného významu – galérie moderného umenia, ktorá bude mať jedinečnú 

polohu v tesnej blízskosti hlavného dopravného uzlu mesta Brna a zároveň 

náveznosť na park, ktorý vznikne medzi týmito dvoma objekatmi - jednak ako 

pokračovanie parkového okruhu brnenskej triedy, ale takisto ako rekreačná plocha 

pre prípadnú novú zástavbu medzi ulicami Kolišťě a Vlhká.  

Architektonické riešenie 



V Severnej časti navrhujem administratívny objekt s obchodným parterom 

a podzemnými garážmi. Tvar objektu vychádza z urbanistického konceptu a je 

formovaný tak, že vznikajú dve polotvorené átria, kde jedno sa otvará smerom do 

stabilizovnanej a druhé smerom do rozvojvej časti. Zárveň je to reakcia na zmenu 

smeru brnenského okruhu v tejto časti.   

Obchodný parter navrhujem v úrovni Benešovej ulice, zároveň však 

navrhujem parter aj v úrovni ulice Koliště ako snahu o oživenie dnes tohto mŕtveho 

koridoru. Práve tento dlhý koridor vnímam ako problematický, kde cez frekventovanú 

cestu nie je možné prejsť na druhú stranu v celej dĺźke ulice Koliště od magistrátu až 

po Křenovú, čím je táto oblasť značne odseknutá od mesta. Prechod pre chodcov je 

v tomto mieste problematický, preto ako riešenie pripadajú v úvahu lávky pre peších. 

Tomu prispôsobujem odlišné riešenie partera v úrovni Benešovej ulice, ktorý sa 

snažím navrhovať tak, aby bola priechodnosť územia čo najväčšia a zároveň aby 

bolo možné položiť prípadnú lávku flexibilnejšie, z viacerích miest v závislosti na tom, 

ktorý vlastník pozemku na opačanej strane ulice (a či vôbec) sa rozhodne 

zainvestovať. Takýmto spôsobom sa snažím posúvať fungujúce mesto smerom ďalej 

a zatraktívniť tak oblasť pre investorov.  

Tomuto konceptu je prispôsobené aj riešenie dvojitej transparentej fasády 

s vrchným plášťom zo sklenených tabúľ potlačených bielou sieťotlačou, čím je 

dosiahnuté efektu mohutnej levitujúcej hmoty zdvihnutej zo zeme a zdôrazňuje sa tak 

prúdenie verejného priestoru pod ňou.   

Navrhovaný objekt má šesť nadzemných podlaží, pričom celá kompozícia je 

smerom do parku zakonečná výškovou dominantou o desiatich nadzemných 

podlažiach, ktorá je položena na hrane pozemku až na úroveň ulice Kolišťě 

a prepojuje tieto dva výškove úrovne.  

Dispoizičné riešenie 

Objekt je obsluhovaný 5 komunikačnými jadrami rozmiestnenými 

v strategických miestach tak, aby rozdeľovali podlažia na jednotlivé kancelárske 

úseky a vo vzájomných vzdialenostiach odpovedajúcich maximálnej možnej dĺžke 

únikovej cesty. Okolo týchto jadier vznikajú v 1.NP prenajímateľné preistory. Výškový 

objekt funguje ako samostatný dispozičný celok. Zásobovanie obchodov je riešené 



pomocou výťahou z podzemného parkoviska. Ďalej sa tu nachádzajú technické 

priestory, odpadková miestnosť a sklady. V garážach je jednosmerný prevoz, vstup 

aj výstup je z ulice Koliště do 2.PP. Reštaurácia je taktiež zásobovaná z garáží 

a prevoz je na viacerých úrovniach. 2.PP je parkovanie určené pre verjeneosť 

a zásobovanie, 1.PP pre užívateľov budovy. Miešanie prevozov je vyriešené 

pomocou priečok a čipov v komunikačných jadrách v 1.NP.  

Konštrukčné riešenie 

Objekt je založený na vŕtaných základových pilotách a železobetónovej doske 

hrúbky 500 mm. Hlavnou nosnou konštrukciou  stavby je skeletový železobetónový 

systém v module 8100x8100 prechádzajúci všetkými podlažiami. Stĺpy o priemere 

500 mm alebo priereze 500x500 mm. Stuženie stavby pomocu jadier zo ŽB 

s hrúbkami stien 250 mm. Stropy sú ŽB monolitické hrúbky 250 mm. Dvojplášťová 

transparentná fasáda. Konštrukčné výšky bežných podlaží sú 3600 mm, v prvom 

nadzemnom podlaží je to 5 400 mm. Dilatačné celky po cca 40 m. Objekty sú v 

podzemnom podlaží vždy oddelené dilatáciou konštrukcie garáží formou posuvného 

uloženia dosky garáže na stĺp nesúci budovu. Samotné budovy sú ďalej rozdelené 

na dilatačné celky. Dilatačné špáry vždy prechádzajú celou výškou budovy je riešená 

rozdelením stĺpu na dva vložením dilatujúceho materiálu. 

Energeticky úsporné riešenie návrhu 

Využíva sa princíp dvojplášťovej prevetrávanej fasády, nútené vetranie 

s rekuperáciu, exteriérové žalúzie, vytápanie plynovým kotlom, či  zelené terasy. 
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FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2015/2016  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE -   

TABULKA  BILANCÍ   
    

  

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 5765 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 9230 

    

BILANCE HPP   



HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  26500 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 18400 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 44900 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 84800 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 62560 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 147360 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     1 178 880 000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP KANCELÁRSKE PLOCHY 23500 

HPP OBCHODNÉ PLOCHY 4000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

UŽITNÁ HPP CELKEM 27500 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 15000 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 390/19 

  

    

 

 


