
Sprievodná správa 

Urbanistické riešenie 

Navrhovaná budova sa nachádza na podzemku medzi ulicami Benešova a Kolište a je 

súčasťou hlavnej okružnej triedy mesta Brna. Navrhnutá budova dopĺňa radu metropolitných 

objektov na spomínanom okruhu a nadväzuje na systém parkov tejto Okružnej triedy. Návrh 

rešpektuje zastrešenie dnešného autobusovej zástavky na parcele, ktorá bola vyhlásená za 

chránenú pamiatku. Návrh tiež uvažuje o presunutí hlavnej železničnej stanice smerom na juh a 

o zrušení a kultivovaní dnešného koľajiska. Budova svojou výškou nadväzuje na výšku 

zástavby okolitých budov.  

Konceptové riešenie 

            Celý tvar objektu metropolitného charakteru je inšpirovaný hranicami riešeného územia, 

ktoré svojím umiestnením určuje tvar pripomínajúci „U“. Celý proces začína celistvým blokom. 

Tento blok je rozdelený na dve časti, snahou prepojiť navrhovaný park na území s okolitou 

ulicou (Malinovské námestie). Snahou spojiť jednotlivé bloky vytvorením priechodu medzi nimi 

vznikom celistvý monoblok. Tento monoblok je priamo napojený na park svojou skosenou 

zelenou strechou a tým vytvára veľkolepú otvorenosť celému riešenému územiu. 

           Každé poschodie je rôzne využité. Monoblok je rozdelený na deväť častí, kde každá 

zahŕňa iný druh zábavy. Môžeme tam nájsť reštaurácie, kaviarne, herne či prenajímateľné 

priestory, avšak aj relax na zelenej streche, ktorá pokrýva jej väčšiu časť. 

Architektonické riešenie 

          Celý objekt metropolitného charakteru je navrhnutý tak, aby svojím architektonickým 

tvarom, výzorom a veľkosťou nadväzoval na okolité budovy. Jeho veľká výhoda je jeho 

jednoduchá orientácia (južná strana), dostupnosť (priama napojenosť na mestský okruh), 

štruktúra (modulové riešenie) a architektonický výraz. Celá fasáda je v modulovom štýle 

vysokých okien s fixným tienením predsadených pred fasádu. Stropné dosky sú opatrené 

povrchovou úpravou betónovej farebnej stierky. Hliníkové okenné rámy sú tmavo sivé. Tienenie 

je riešené pomocou kovových panelov vo forme mreží. Farebná kombinácia svetlo tyrkysovej 

omietky a šedých tieniacich prvkov vytvára estetickú dominantu v okolí. 

Dispozičné riešenie 

Budova je rozdelená na 2 bloky s rozličným zameraním funkcií. Západoseverný blok (blok 

A) v sebe ukrýva kaviareň s malou reštauráciou, primárne zameranú na maminky s deťmi. Toto 

zameranie podporuje veľké detské ihrisko, ktoré je súčasťou provozu. Celá reštaurácia sa 

nachádza na prízemí bloku. V 2.NP sa nachádzajú miestnosti privátneho karaoke baru 

a trenažérov, slúžiacich predovšetkým širokej verejnosti. 3.NP bolo opäť prenechané verejnosti 

v podobe variabilného priestoru ponúknutého na prenájom. V 4.NP sa nachádza otvorený 

priestor s policami a sedením, kde  je možnosť si zapožičať a využiť jednu zo širokej škály hier. 

V 5. nadzemnom poschodí sa nachádza už len malá kaviareň pre tých, ktorí preferujú kávu 

v menej rušnom prostredí, ako im ponúka reštaurácia v prízemí. Na kaviareň nadväzuje strešné 

posedenie. Blok je prístupný z ulice Benešova. 



Blok B je zameraný na zábavu športového typu, väčšinu objemu tvoria 2 haly stúpajúce od 

1.PP cez 3 poschodia – hala pre skatepark a hala pre ihrisko pre dospelých. Tieto hmoty sú 

doplnené o šatne a posedenie s priehľadom do skateparku. Blok je prístupný z ulice Koliště 

v 1.pp a z ulice Benešova v 1.NP. Blok B je zavŕšený zelenou strechou s priamym prístupom 

z parku.  

Vzájomná nadväznosť blokov umožnila vzniknúť verejnému priestoru v medzibloku.  

Konštrukčné riešenie 

          Podzemné poschodie je založené milánskou stenou (tzv. betónovou stenou) v kombinácii 

s hydroizolačnou vaňou na železobetónových pilotoch. Nosnú konštrukciu celej stavby tvorí 

kombinácia skeletového a stenového betónového systému.  

          Nadzemné poschodia sú tvorené zo železobetónových dosiek hr. 300 mm a oceľovými 

priehradovými konštrukciami prekonávajúce rozpon 12 000 mm, ktoré sú uložené na 

betónových stenách, potom železobetónovými stĺpmi štvorcového prierezu hr. 300x300 mm (v 

jednom nadzemnom bloku), prierezu hr. 400x400 mm (v druhom nadzemnom bloku) a 400x400 

(v podzemnom poschodí) a nosnými obvodovými betónovými stenami hr. 400 mm, ktoré slúžia 

ako stužujúci prvok konštrukcie. Stropné dosky sú zo železobetónu so skrytými prievlakmi hr. 

300 mm. 

Energetické a stavebné riešenie 

         Budova je vybavená veľkými presklenými oknami so striedajúcimi sa predsadenými 

kovovými panelmi. K úspornému riešeniu prispieva použitie slnečných kolektorov na konštrukcii 

strechy (nad 5.NP) a zelená strecha, ktorá sa tiahne skoro celou strešnou konštrukciou. 

Kolektory na streche sa využívajú na čiastočný ohrev úžitkovej vody. Na ohrev teplej vody 

slúžia tiež elektrické kotly umiestnené v technickej miestnosti v 1.PP.  

Bilance 

Celková plocha pozemku  38 000m2 

Zastavěná plocha staveb  5 973m2 

 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží  15 922m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží  25 491m2 

Celková hrubá podlažní plocha  41 413m2 

 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží  5960m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží  25 491m3 

Celkový obestavěný prostor  31 451m3 

 

Předpokládaná cena nadzemní stavby (5500 Kč/m3)  551 309 000 Kč 

Předpokládaná cena podzemní stavby (3000 Kč/m3)  382 365 000 Kč 

Celková předpokládaná cena  933 674 000Kč 

 

Počet parkovacích stání  600/z toho 30 pro osoby ZTP-ZTPP 

Počet odstavných stání  45 / z toho 3 pro osoby ZTP-ZTPP 



 

 


