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Předmětem bakalářské práce je návrh objektu či souboru objektů metropolitního charakteru do území
vymezeného  ulicemi  Benešova,  Nádražní,  Koliště  a  Divadelní.  Jedná  se  v  současnosti
o nejexponovanější parcelu z hlediska městského významu. Navržený objekt by měl doplnit řadu
stávajících metropolitních objektů na tzv. Ringstrasse, stejně jako by měl navázat na stávající systém
parků  této  Okružní  třídy.  Návrh  urbánní  struktury  včetně  jejího  architektonického  řešení  musí
respektovat charakter parcely, její topografické a kontextuální kvality dané zejména historií místa,
související s celkovým vývojem historického jádra města Brna. Funkce objektu, stejně jako dopravní
řešení bude vycházet ze stávajících potřeb města.
Při situování navrženého objektu do severního cípu lokality je možno navrhnout blok městského domu
s polyfunkční náplní.
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Širší vztahy 

Řešená lokalita se nachází ve městě Brně na tzv. okružní třídě, která si bere inspiraci z vídeňské 

Ringstrasse. V současné podobě se okružní třída potýká s prolukou na ulici Benešova v těsné blízkosti 

hotelu Grand, kde je dlouhodobě zanedbána kvůli chatrným hmotám nádražních budov. Možnost 

budoucího přesunu nádraží by umožnila využití a zatraktivnění neudržované plochy ze západní strany 

lemované ulicí Benešova, a z východní Kolištěm. Charakter Benešovy ulice poskytuje dobré podmínky 

pro vznik tzv. městského bulváru. 

Koncepční řešení 

Základem urbanistického konceptu je respektování pohledových os a uličních čar popř. jejich 

doplnění. Tyto osy poté přirozeně vymezují řešený prostor. V tomto prostoru jsou navrženy bloky 

umožňující průchodnost směrem ke Kolišti. V severním a jižním cípu pozemku se nachází závěrné 

objekty s možností posloužit jako dům metropolitního významu. Tato důležitost je pak zvýrazněna 

výškovými rozdíly a výškami říms. 

Koncepce samotného řešeného objektu vychází z rozdílu úrovní Koliště a Benešovy. Z Koliště se 

pozorovateli zvýší horizont, proto je v tomto místě objekt nižší a vytváří svou výškou neagresivní 

doplnění ulice. Jako kontrast slouží naopak strana přilehlá k Benešově ulici. Výška říms reaguje na 

okolní střechy, čímž vyjadřuje svou důležitost. 

Dispoziční řešení 

Přízemí objektu je tvořeno komerčním parterem přes dvě patra po celém obvodu. Na straně do 

Koliště je parter snížen o výšku současné opěrné zdi a stáhnut až na úroveň Koliště. Na tomto místě 

se také nachází vjezd do podzemních garáží, který umožňuje snazší obslužnost objektu. Zázemí 

veškerých obchodů je pak tvořeno skladovacími prostory, které jsou dostupné na úrovni 1.PP a 2.PP. 

Zaměstnanci obchodů mohou využít společných toalet a sprch orientovaných do severního a jižního 

traktu pro větší kapacitu a dostupnost. 

 Třetí až šesté patro je tvořeno administrativními pronajímatelnými prostorami. 

Administrativa tvoří velkou část využití stavby, proto jsou kancelářská patra vybavena prostornými 

krytými terasami a místy pro odpočinek. Kanceláře jsou zastoupeny prostornými IT office 

orientovanými do vnitrobloku a menšími kancelářemi směrem do okolních ulic. V každém patře se 

nachází také dostatek hygienického zázemí pro zaměstnance, včetně kuchyňky. 

Zvýšená podlaží jsou využita jako kanceláře a v závislosti na orientaci ke světovým stranám také 

bytové prostory 2+kk.  

Konstrukční řešení 

Objekt je stavěn jako skelet se stropními deskami v rastru sloupů 8x8m což se propisuje v modulu 

stavby i garáží. Rozměry sloupů jsou 500x500. V místech průchodu dilatační spáry jsou sloupy 

zdvojené či rozpůlené. Vertikálními komunikacemi jsou betonová komunikační jádra, kde schodiště 

slouží zároveň jako schodiště požární. Vzdálenosti komunikačních jader jsou určeny na základě norem 

pro PO. Materiál vertikálních komunikací je volen s ohledem na funkci s možností instalace rozvodů 

do instalační zdvojené podlahy či do podhledu. Spodní stavba je založena na bílé vaně.   



Fasádu budovy tvoří cemento-vláknité desky cembrit, uchycené na kotvách a sloužící jako fasáda 

s provětrávanou vzduchovou mezerou. Za mezerou se nachází tepelná izolace EPS v tloušťce 150mm. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3009,57

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 5756,5

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 18338,8

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 11563,4

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 29857,2

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 73355,2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 57815

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 131170,2

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    1049361600

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP OBYTNÉ PLOCHY 705,3

HPP ADMINISTRATIVNÍ PLOCHY 5595,53

HPP PRODEJNÍ PLOCHY 4658,48

HPP VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 575,4

UŽITNÁ HPP CELKEM 11534,71

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 6859,2

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 179/8


