






Urbanistické súvislosti 

Navrhovaný metropolitný komplex 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 a upokojením dopravy na ulici Benešova. 

Riešené územie nadväzuje od ulice Benešovej v približnej rovine, popri budove 

Magistrátu terén postupne klesá vytvára priebežnú hranu vo výške 6 m.  

Návrh ďalej počíta s využitím štúdie od ateliéru RAW na parkovú úpravu južnej 

časti parcely, upokojením dopravnej situácie na ulici Benešova a podzemnou 

parkovacou rezervou pre mesto s počtom prevyšujúcich 600 parkovacích miest. 

Štúdia navrhuje vjazd a výjazd pre parkovanie z ulíc Benešova a Koliště a kruhový 

objazd v mieste stávajúceho chráneného pamätného stromu pri objekte paláca 

Morava. Významnou súčasťou je tiež lávka pre chodcov premosťujúca rušnú ulicu 

Koliště. 

 

Architektonický výraz 

Koncept vychádza z fenoménu okružnej triedy plnej parkov a solitérnych 

budov. Výšky navrhnutých budov v severnej časti sa znižujú a komplex sa postupne 

otvára smerom do parku v južnej časti parcely.  

Komplex pozostáva z troch budov, každá s rozličnou funkciou.  

V najvyššiej, šesťpodlažnej budove tvorenej dvoma ramenami a dopĺňajúcej 

Benešovu ulicu prevažuje obytná funkcia. Byty by mali slúžiť ako dočasné pre ľudí, 

ktorí dochádzajú za prácou, mladých alebo manažérov. Budova dopĺňajúca hranu od 

ulice Koliště je štvorpodlažná, kanceláriami rozličných veľkostí s možnosťou 

prenajímania. Budova priliehajúca k parku je venovaná hostelu kvôli tesnému 

napojeniu na nádražie a preto, že tento typ ubytovania v Brne absentuje. 

Hrana výšky šesť metrov od ulice Koliště je využitá čiastočne na utlmenie 

dopravného hluku z danej dopravnej tepny a je doplnená o aleju a inú zeleň. 

V severnej časti územia smerom od lávky je navrhnutý priechod, ktorý pozýva ku 



vstupu do vnútrobloku tvoriaceho pobytové miesto s vodným prvkom. Strechy 

objektov sú vo väčšine prípadov navrhnuté zelené. 

 

Dispozičné riešenie jednotlivých objektov 

Komplex je tvorený štyrmi samostatnými časťami – šesťpodlažná 

budova s bytmi, štvorpodlažná budova s kanceláriami, trojpodlažná budova 

hostelu a jedno podlažie podzemného parkovania. 

Najvyššia budova je tvorená parterom s vloženú galériu a pomocou 

štyroch jadier je rozčlenená na päť samostatných celkov. V budove je 

navrhnutá drobná kaviareň, kryté prístrešie pre bicykle, komerčné plochy a 

informačné centrum pre návštevníkov Brna spojené s agentúrou spravujúcou 

37 bytov vo vyšších podlažiach. Byty sú situované v treťom až šiestom podlaží 

a ponúkajú veľkosti od garsoniéry po byt so štyrmi obytnými miestnosťami. 

Druhá budova je tvorená parterom s radou komerčných plôch, bistrom 

a  recepciou slúžiacou kanceláriám. Tri odlažia s kanceláriami sú navzájom 

prepojené pomocou átria a pavlačových vnútorných chodieb. Strecha je 

riešená ako pobytová terasa. 

Objekt obrátený smerom do parku je venovaný hostelu o kapacite 156 

lôžok. V parteri sú dve tretiny plochy venované priestorom hostelu a tretina 

vybavenosti: požičovňa bicyklov a cukráreň obrátená smerom do parku, 

prístupná aj z priestorov hostelu. Zázemie je orientované do ulice Koliště. Celý 

hostel je navzájom prepojený pomocou vnútorného átria s pavlačovými 

chodbami, na ktoré vo vyšších podlažiach nadväzujú izby. 

Podzemné parkovisko je tvorené jedným podzemným podlažím, 

obsahuje technické zázemie a má kapacitu 228 miest, z ktorých 6 je určených 

pre imobilných. Vjazd a výjazd ústi do ulíc Koliště a Benešova, ďalší výjazd je 

orientovaný v severnom cípe do jednosmernej ulice vedúcej na ulicu Koliště. 

Vnútorný dvor tvorený usporiadaním budov je polootvoreným verejným 

priestorom prístupným zo severnej časti, z parku v južnej časti a nachádza sa 

tu vodný prvok a zeleň. 

 

Konštrukčné riešenie: konštrukčný systém  
Celý súbor objektov vrátane s podzemnými je založený na vŕtaných 

pilotách a základovej doske hrúbky 500 mm. Hlavnou nosnou konštrukciou 



stavieb je skeletový systém prechádzajúci všetkými podlažiami. Nosná konštrukcia 

podzemného podlažia je tvorená rastrom stĺpov 600x600 mm v module 8100 x 8100 

mm. Stĺpy v nadzemnej časti sú rozmeru 300x600 mm, prípadne menej vo vyšších 

podlažiach. Prievlaky sú riešené ako skryté v betónových stropných doskách 

o hrúbke od 300 do 500 mm. Ďalšie stuženie stavieb je zaistené pomocou 

stužujúcich jadier prechádzajúcich celou výškou stavieb. Konštrukčné výšky sú 4900 

mm, 4200 mm a 3500. 

Obvodové steny sú domurované výplňovým keramickým murivom hrúbky 300 

mm. Tepelne izolačné vlastnosti sú zaistené izoláciou z minerálnych dosiek hrúbky 

150 mm. Povrchová úprava parteru je riešená fasádnou betónovou stierkou, vo 

vyšších podlažiach je použité lícové tehelné murivo s vetranou vzduchovou 

medzerou o šírke 60 mm. Deliace medzibytové steny a iné deliace steny sú 

z akustických keramických tvárnic šírky 300 mm, priečky sú z keramických tvárnic. 

V nadzemných podlažiach sú použité podhľady výšky 400 mm pre vedenie 

inštalácií. V objekte sú použité inštalačné šachty. Dimenzie požiarnych úsekov sú 

v súlade s normou. Chránené aj nechránené únikové cesty vždy ústia na voľné 

priestranstvo. 

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 

Zelené strechy objektov a zeleň použitá v exteriéri slúži k zlepšovaniu 

mikroklímy komplexu. Dažďová voda je zachytávaná a využívaná ako vodný prvok vo 

vnútrobloku. V prípade potreby je možné použiť vodu na závlahu. Väčšina okien je 

opatrená tieniacimi prvkami – žaluziami. 

Teplotná pohoda prostredia je vo všetkých objektoch zabezpečená pomocou 

teplovodného podlahového vykurovania a vzduchotechnického zariadenia. Budovy 

sú napojené na rozvody rovnotlakého núteného vetrania s možnosťou rekuperácie, 

každý funkčný celok má vlastné jednotky, rozvody a zázemie. Ohrev vzduchu je 

zabezpečený pomocou plynových kondenzačných kotlov. Objekty sú napojené na 

mestský teplovod. Každý objekt má možnosť samostatnej regulácie a oddeleného 

fungovania. 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

TABULKA  BILANCÍ

BILANCIE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3330,1
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 9394,9

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 14024,7
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 9325,2
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 23349,9

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 58386,8
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 53153,6
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 111540,4
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    892 323 520 kč

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 5919,3
HPP KANCELÁRSKE PLOCHY 3256,9
HPP HOSTEL 2751
HPP KOMERČNÉ PLOCHY 1497
HPP STRAVOVACIE ZARIADENIE 666,5
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 14090,7
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 7503,4

KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 228/6
POČET LÔŽOK V HOSTELI 156
POČET BYTOVÍCH JEDNOTIEK 37
POČET KOMERČNÝCH PLÔCH 9



Riešené územie má priaznivú polohu týkajúcu sa dopravného napojenia mesta Brna  

a mestskej hromadnej dopravy. Pri návrhu počtu parkovacích miest bol použitý 

výpočet dostupnosti miesta podľa ČSN 73-6110 o Projektování místních komunikací. 

Bakalárska  práca počíta s využitím podkladovej štúdie od ateliéru RAW, ktorá 

navrhuje v južnej časti územia parkovaciu rezervu pre mesto Brno s kapacitou 

prevyšujúcou 600 parkovacích miest a nový park situovaný nad podzemným 

parkovaním. Riešený nový návrh garáží v severnej časti využíva už vytvorené vjazdy 

a výjazdy z ulíc Benešova a Koliště a je doplnený v severnej časti o jeden nový 

výjazd. Garáže sú navrhnuté ako jednopodlažné, čo je odôvodnené výškou hladiny 

podzemnej vody. 

Počet parkovacích miest je navrhnutý podľa normy 116, v podzemných garážach je 

vytvorených 228 parkovacích miest, z toho 6 pre imobilných. 

 

POTREBNÝ POČET PARKOVACÍCH MIEST PODĽA ČSN 73-6110 

Počty parkovacích miest sa odvíjajú od jednotlivých funkcií navrhnutom komplexe 

budov s využitím vzorca: 

N = O0 . ka + P0 
. ka 

 . kp 

Súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie pre Brno ka = 1,25 (500 vozidiel na 1000 

obyvateľov) 

Charakter územia: skupina C = obce (mestá) nad 50 000 obyvateľov – stavby 

v centre obce, v historickom jadre, v pamiatkovej rezervácii, veľmi dobrá obslužnosť 

verejnou hromadnou dopravou (ČSN 73-6110) 

Výpočet dostupnosti územia: 
zastávka Malinovského náměstí – vzdialenosť 100 m 

TRAM č. 1, 2, 4, 11 

súčiniteľ spoľahlivosti = 1,4 

interval spojov za 1h v 1 smere 20 



Az1 = 100 / 1,4 / 60 = 1,19 

Ac1 = 0,5 . 1,4  . 60 / 20 = 2,1 

An1 = 1,19 + 2,1 = 3,29 

Af1 = 60 / 3,29 = 18,24 

BUS č. 67 

súčiniteľ spoľahlivosti = 1,8 

interval spojov za 1h v 1 smere 4 

Az1 = 100 / 1,8 / 60 = 0,93 

Ac1 = 0,5 . 1,8  . 60 / 4 = 13,5 

An1 = 1,93 + 13,5 = 14,43 

Af1 = 60 / 14,43 = 4,16 

Ad = 2 . 18,24 + 2 . 4,16 = 44,8 > 30 => stupeň dostupnosti 4 (veľmi dobrá 
kvalita) = charakter územia C => súčiniteľ redukcie počtu miest kp = 0,25 

Hostel:  kapacita 156 lôžok 
1 parkovacie miesto / 5 lôžok 

1 parkovacie miesto / 5 pracovných miest 

O0 = 156 / 5 + 1 = 33 miest 

Byty: 37 bytových jednotiek 
0,5 odstavného miesta / byt do 50 m2 úžitkovej plochy 

1 odstavné miesto / byt do 100 m2 úžitkovej plochy 

2 odstavné miesta / byt nad 100 m2 úžitkovej plochy 

O0 = 2 . 0,5 + 31 . 1  + 4 . 2 + 1 = 41 miest 

Administratíva:  kancelárska plocha 1578 m2 
1 parkovacie miesto / 35 m2 kancelárskej plochy 

1 parkovacie miesto / 5 pracovných miest 

P0 = 1578 / 35 + 3 = 49 miest 

Stravovacie zariadenie: bistro, cukráreň a kaviareň – odbytová plocha 325 m2  

1 parkovacie miesto / 5m2 odbytovej plochy 



1 parkovacie miesto / 5 pracovných miest 

P0 = 325 / 5 + 3 = 68 miest 

Komerčné plochy:  predajné plochy 984 m2 
1 parkovacie miesto / 30 m2 kancelárskej plochy 

1 parkovacie miesto / 5 pracovných miest 

P0 = 984 / 30 + 9 = 42 miest 

Spolu 236 miest 

 

CELKOVÝ POČET POTREBNÝCH PARKOVACÍCH MIEST: 

N = O0 . ka + P0 
. ka 

 . kp 

N = 74 . 1,25 + 159 
. 1,25 

 . 0,25 = 143 parkovacích miest 

 

 

 

 

 

 


