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URBANISTICKÝ KONCEPT 

Řešené území je součástí okružní třídy v dotyku s historickým jádrem města. 

Brněnský okruh je významný svoji polohou v místě původního středověkého 

opevnění. Odstraněním hradeb vzniklo území, které se stává novou vstupní branou 

do města a zároveň vytváří přechod mezi historickým jádrem a okolní městskou 

zástavbou. Urbanistický koncept také zohledňuje systém průběžného pásu parků 

doplněného budovami metropolitního charakteru.  

ŘEŠENÍ URBANISTICKÉ 

Urbanistické řešení respektuje dané místo a dotváří novou strukturu zástavby.  

Doplněním zástavby navazuji na Brněnskou okružní třídu ve své jasné podstatě a 

využívám prvky pro ni typické.  

Typické prvky:  

- kompaktní hmota budov odpovídající dimenzi vůči historické zástavbě na RINGU 

- veřejný park vznikající na místě zbouraných hradeb 

- směr probíhající po kružnici 

- respektování zalomení dle klasických urbanistických zásad  

Urbanistický návrh umožňuje etapizaci této lokality, jelikož se jedná o velmi rozsáhlý 

pozemek s nejasnými hranicemi. Jsou zde navržené 4 objekty s různou výškovou 

podlažností. Rozdělením pozemku na 2 etapy vznikne možnost průběžné výstavby 

v místě, kde se předpokládá komplikovanost řešení území jako jeden celek. 

Etapizace: 

Celé území je zastavěno bloky o větších objemech, které je rozděleno na 2 etapy.   

1. etapa zástavby se nachází v severní části území, které plynule navazuje na 

Okružní třídu. Jedná se o místo, které má oproti celému pozemku jasně definované 

hranice. Na tuto parcelu už byl vypracován projekt CD paláce, který již měl být 

zrealizován. V mém návrhu je tato parcela rozšířena, aby zde vznikla možnost 

výstavby dvou navzájem souvisejících objektů. Dvojice bloků řeší problematické 

zalomení tzv. RINGu a naznačuje jakou strukturou se má území v budoucnosti 

vyvíjet. V severní části se nachází 6-ti podlažní budova se dvěma partery v různých 

výškových úrovních. Tento první blok 1.etapy je označen jako budova č.1, která je 

navržena současně i s budovou č.2. Další navržené objekty včetně budovy č. 2 jsou 



5-ti podlažní a na samém jihu území se nachází budova metropolitního významu, 

která je otevřena svému budoucímu návrhu i hmotové struktuře. U této budovy není 

její výška jakkoliv omezena. Jedná se pouze o hmotové znázornění, které umožňuje 

výstavbu bez ohledu na přesunu hlavního vlakového nádraží. 

 

Dále se ve svém návrhu věnuji bulváru a jeho blízkému okolí, který by měl opět oživit 

Benešovu třídu. Z vlastních postřehů či pocitů jsem se přemýšlel, jak vrátit této ulici 

charakter bulváru. V současné době funguje Benešova třída po obou stranách, avšak 

jedním směrem se tváří jako ulice ve městě a na druhou stranu jako autobusové 

nástupiště. Z vlastních úvah a vnímání prostoru si myslím, že je možné mít městskou 

ulici po obou stranách a tím vytvořit charakter ulice ve městě. Po přesunutí 

současného autobusového nádraží využívající společnost STUDENT AGENCY se 

tento prostor stane nefunkční a nevyužitý.   

Samotná dimenze Benešovy třídy umožňuje zástavbu až k Fuchs. „vlaštovkám“ blíže 

k původní uliční čáře, kde se již dříve nacházelo stromořadí. Z historických fotek a 

kreseb je patrné, že uliční čára končila stromořadím, které oddělovalo ulici od 

drážních budov. Po vybudování autobusového zastřešení se ulice opticky rozšířila, 

avšak původní uliční hranice zůstala stejná. Proč by se nyní po vymístění 

autobusového nádraží měla ulice rozšiřovat? Ve svém návrhu jsem pracoval 

s variantou zastavění Benešovy třídy, které však přineslo netypicky úzký objekt 

situovaný před „vlaštovky“. Do celkové struktury tato zástavba nezapadla. Z této 

teorie jsem opustil a rozhodl se zástavbu umístit za „vlaštovky“ v typické blokové 

zástavbě. Tím využívám druhý princip oživení protější strany Benešovy třídy a to 

v podobě veřejného parku, který se nachází po celé délce ulice. 

 

ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÉ (v rámci 1.etapy) 

Výškové uspořádání dvojice objektů nepřesahuje úroveň římsy na Benešové třídě. 

Budova č.1 je o jedno podlaží vyšší než budova č.2 a tím ukazuje, že se jedná o 

nepatrně větší půdorysný tvar vůči druhé budově a zároveň navazuje na výšku 

budovy magistrátu. Na fasádní podobu budov je použit rastr 900mm, který je 

následně sdružován pomocí vertikálních oken. Fasáda domů rozděluje celkovou 

hmotu vertikálně, a tím člení plochu fasády na menší prvky. Celkově však tyto prvky 

využívají podobný princip jako venkovní stínicí lamely, které jemnými elementy 



zdůrazňují celkovou hmotu budovy. Parter v obou budovách je celoprosklený, který 

schovává nosné sloupy vynášející veškerá podlaží s kancelářemi. Opticky působí 

hmota nad parterem až těžkopádně, ovšem posazením na sloupy vytváří lehkost celé 

budově. 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  budovy č.1 (v rámci 1.etapy) 

Objekt reaguje na rozdílnou výškovou úroveň mezi ulicemi Benešova a Koliště. 

V budově se nachází 2 partery. V 1.NP je parter na úrovni Benešova, ve kterém se 

nachází 3 hlavní vstupy do kancelářských pater, komerční prostory, restaurace a 

kancelářská plocha nad obchodním parterem směrem ke Kolišti. V 2.PP se nachází 

parter na úrovni ulice Koliště, ve kterém jsou komerční prostory a 1 hlavní vstup do 

kancelářských pater. Mezi těmito podlažími se nachází 1.PP, kde jsou umístěné 

veškeré technické místnosti, skladové prostory a také fitness centrum s možností 

proslunění a provětrání díky částečně sníženému vnitřnímu nádvoří. Ve 2. – 6.NP se 

nachází kancelářské prostory s odděleným komunikačním a sociálním jádrem.  

Parkování je navržené jako jednopodlažní a přístupné je vjezdem z ulice Koliště. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Budova je založená na železobetonové desce tl. 500mm a pilotách. Vnitřní dispozici 

podzemních podlaží tvoří svislá nosná konstrukce ze žb sloupů s průměru 500mm 

v osových vzdálenostech 8,1m. V nadzemních podlažích je navržen skeletový 

systém, který je v obvodové konstrukci zakomponován do zděné výplně mezi sloupy.  

Skeletový systém je ztužený železobetonovými jádry. Horizontální nosný systém tvoří 

žb desky tl. 250mm.  

Obvodový plášť v parterech je vyplněn pouze velkými okenními deskami, za kterými 

jsou schované žb sloupy. Ve vyšších podlažích je obvodový plášť z cihelných tvárnic 

zateplené minerální vlnou 150mm. Výplně otvorů tvoří hliníkový fasádní systém 

s pevným zasklením. Vertikální protažení mezi jednotlivými podlažími je tvořené 

z plné výplně. V parteru je část výplní řešená jako otvíravá.  

V objektu je použit systém nuceného větrání. Veškeré rozvody vzduchotechniky jsou 

vedené pod stropem v podhledu. 
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