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Širšie vzťahy 

     Naše územie rozprestierajúce sa medzi ulicami Benešova a Kolište tvorí súčasť 

brnenského mestského okruhu. Brnenský Ring ako i bezprostredný kontakt 

s historickým centrom zhodnocujú  parcelu. 

      Z môjho pohľadu sa jedná o veľmi významnú lokalitu. Návrh vychádza z myšlienky o 

mieste. V minulosti miesto patrilo železnici. Železnici, ako významnému komunikačnému 

nástroju 19.sotročia. Komu má patriť miesto dnes ?  

       Stále rastúci význam Brna ako centra informačných technológií strednej a východnej 

Európy podmienil môj návrh. Do lokality navrhujem administratívny komplex, slúžiaci ako 

„park informačných technológií“. Komplex zaujme významnú polohu na okruhu ako 

symbol budúcnosti Brna. 

Urbanistické riešenie 

    Na území navrhujem výstavbu štyroch objektov, nadväzujúcich na budovu magistrátu 

na severe. Dve krajné budovy navrhujem ako bloky, rešpektujúce zástavbu historického 

jadra. Bloky novú štruktúru vymedzujú, udávajú mu hranice. Vnútorné „bloky“ sa menia. 

Modifikáciou sa mení i priestor medzi budovami. Vznikajú plochy, ktoré majú určitý 

charakter. Raz  sa jedná o plochu parku, inokedy je to pred priestor budovy.  Štruktúra sa 

mení i v treťom rozmere. Výškou budov  nadväzujem na okolitú zástavbu. Budovu na 

konci osi ulice Divadelní, navrhujem zvýšenú ako dominantu  územia (40m). Kvalitu  

navrhovaného územia  tvorí priechodnosť, otvorenosť a atraktivita.  Priechodnosť územiu 

dodávajú navrhnuté schodiská, lávka a priechody budovami.  Otvorenosť k centru 

vyjadruje komerčný parter slúžiaci verejnosti. Prístupnosť podtrháva plynulo 

prechádzajúca dlažba bez ohraničenia. Atraktivitu zabezpečuje zeleň - Komplex ako 

budovy v zeleni. 

Architektonický výraz 

     V návrhu vnímam administratívnu budovu ako prostredie pre budúcu generáciu.  Prečo 

by dnes chcel niekto pracovať v administratívnej budove, keď sa dá pracovať takmer 

hocikde? Majú tieto budovy vlastne budúcnosť ?  



      Úlohou administratívnej budovy je zabezpečiť kvalitné pracovné prostredie. 

Prostredie, ktoré bude reflektovať potreby jednotlivca ako aj celého tímu. Kvalitné 

prostredie pre tvorbu, spoluprácu a sociálnu interakciu. Prostredie, v ktorom budú ľudia 

radi tráviť svoj čas. Prostredie, ktoré zvýši ich produktivitu.  

     Priestor plynie budovou,  spájajúc formálne a neformálne časti. Budovu som rozdelila 

na dva celky -  obálku a jadro. Obálku predstavujú priestory pre individuálnu tvorbu. 

Kancelárie s dostatkom denného svetla po obvode. V jadre sa koncentrujú formálne 

i neformálne skupinové priestory. Priestory pre stretnutia, tímovú spoluprácu. Jadrom 

prechádzajú dve átriá, ktoré vnášajú do budovy svetlo. Átriá slúžia i ako prvky, okolo 

ktorých sa obtáča systém neformálnych priestorov. Priestorov, ktoré sa vynárajú z átrií 

na rôznych miestach.  Na každom podlaží menia svoju polohu a tým menia i svoj 

charakter (lodžie, haly). Sú to miesta sociálnej interakcie, zdieľania nápadov, či tvorby. 

Priestory sú navzájom poprepájané a vrcholia zelenou strechou s výhľadom na 

panorámu Brna.  

Dispozičné riešenie  

     V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné plochy komerčného 

partnera a vstupná hala s kaviarňou. Budova je prepojená schodiskami v átrií. V budove 

sa nachádzajú dve komunikačné jadrá so sociálnym zázemím.  Druhé až šieste 

nadzemné podlažie sú riešené ako kancelárske plochy. Po obvode sa nachádzajú 

kancelárie, priestory pre prácu, ktoré môžu byť otvorené či uzavreté priestory. V centre 

každého podlažia sa nachádzajú konferenčné miestnosti a miesta pre prácu v tímoch - 

buď ako uzavreté miestnosti (sklené priečky, závesy), či otvorené. V jednotlivých 

podlažiach sa mení umiestnenie neformálnych priestorov.  Lodžie, haly, ktoré robia každé 

poschodie jedinečným.  

     Parkovanie je umiestnené v jednom podzemnom podlaží  priamo pod budovami, 

s ktorými je spojené komunikačnými jadrami. Parkovanie je navrhnuté pod celou 

zástavbou a disponuje 793 parkovacími stániami, z toho 16 miest slúži pre invalidov.  

Medzi poschodím parkoviska a prvým nadzemným podlažím sa nachádza priestor pre 

technické zázemie budovy.  

Konštrukčné riešenie 



Budova je riešená ako skeletový systém stužený dvomi vertikálnymi jadrami. Budova je 

založená na základovej doske hrúbky 500 mm. Konštrukciu podzemného podlažia tvorí 

biela vaňa. Skeletový systém je tvorený monolitickým železobetónom. Stĺpy nosnej 

konštrukcie majú štvorcový prierez 400 x 400 mm a sú osovo vzdialené 8,4 m. 

Horizontálnu nosnú konštrukciu tvorí železobetónová doska hrúbky 300 mm so skrytými 

prievlakmi. Obvodový plášť budovy je navrhnutý ako sendvičová konštrukcia 

pozostávajúca zo železobetónových stĺpov zateplených XPS a hliníkovými panelmi.  

Z obvodového plášťa je vynesená konštrukcia vertikálnych tieniacich prvkov. Otočné 

hliníkové lamely bielej farby. Strecha je riešená ako zelená, rozdelená na dve časti. 

Pochodzia časť s intenzívnou zeleňou a obvod s extenzívnou zeleňou.  Výplne otvorov 

tvoria hliníkové okná s trojsklami.  

Energetické riešenie 

     Vetranie a vykurovanie v objekte je zabezpečené klimatizáciou, ktorá je vedená 

v podhľadoch.  Budova čiastočne využíva i prirodzené vetranie. Dažďová voda je 

odvádzaná do retenčnej nádrže v technickom medziposchodí a je znovu využívaná pre 

závlahu parku. Dom je zabezpečený vertikálnymi lamelami, ktoré bránia prehrievaniu 

v lete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


