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PR VODNÍ ZPRÁVů 

 

Charakteristika území a stavebního pozemku 

 

Zpracovávaná parcela se nachází v blízkosti historického centra Brna. Jedná se o násep 

na němž dříve stávalo depo jednoho z hlavových nádraží na Brněnské okružní třídě. Dnes se 

zde nachází brownfield s vysokým potenciálem pro další rozvoj. Místo je vymezeno z 

východu frekventovanou ulicí Koliště, která je jednou z brněnských dopravních tepen. Od 

samotné parcely ji odděluje 4,5-5,5m vysoká cihlová zeď násypu. Z jihu tvoří bariéru 

fragment autobusového nádraží od B. Fuchse. Kv li ideálnějšímu napojení autobusového 

nádraží vzniká na severní hranici parcely zářez silnice těsně probíhající kolem stěny bývalé 

celnice a připojujícího se na Koliště. Ze západu je místo lemováno ulicí Benešova. Potenciál 

celého násypu významně závisí na rozhodnutí o odsunutí vlakového nádraží do jižnější 

polohy. Návrh s touto myšlenkou pracuje v širších urbaních vztazích a ukazuje možný směr 

vývoje. Navrhovaný objekt v severní části zadaného území je však možné realizovat i bez 

případného přesunu nádraží.   

 

Urbanistické řešení 

Návrh respektuje a navazuje na p vodní myšlenku okružní třídy, jako místa pro vznik 

d ležitých metropolitních objekt . Objekt je navržen v místě, kde ring mění směr. 

V pr sečíku pohledových os ulic Benešova a Divadelní vymezuje nová budova magistrátu 

spolu s budovou kapitolu od E. Wiesnera piazzetu . Obě ulice jsou v tomto místě opticky 

uzavřeny hmotou věže magistrátu. Mezi celnicí a budouvou magistrátu je navržena 20m 

široká ulička do níž ústí jeden z vjezd  do podzemních garáží. Návrh tak nechává otevřenou 

možnost budoucího propojení protější strany Koliště pomocí lávky. Z jižní strany je po 

odsunu nádraží využit viadukt k vytvoření nové cyklostezky, která by propojila centrum Brna 

se Svitavským nábřežím. 

 

ůrchitektonický návrh 

 

 Čelní fasáda je ze strany piazzety a také ze strany Koliště otevřena formou podloubí. 

Vchod je zvýrazněn převýšením přes tři patra. Dalším výrazným prvkem jsou velkoformátové 

okna ze zasedacích místností směrem k městu a do budoucího parku. Zd razňují tak 



otevřenost k občan m města. Rozvržení budovy je přísně racionální s d razem na zvýraznění 

tektoniky stavby.  

 

Provozní řešení 

 

Správa města probíhá na třech úrovních a to na službach ven z úřádu, dovnitř i ven a 

nakonec na služby pouze dovnitř úřadu. Tomu odpovídá i dispoziční uspořádání celé budovy. 

Hlavní vstup ústí do přepážkové haly, která se nachází v zastřešeném atriu. Využitím terenní 

konfigurace je polovina přepážek umístěna v 1. PP. V prvním podlaží je ze strany parku 

umístěno urban centrum s konferenční místností pro 100 lidí. Celé jížní křídlo 1.NP  je možné 

provozně oddělit a využívat ke kult rním akcím spolu s kavárnou a výstavním prostorem i 

mimo oficiální otevírací hodiny.V 2.NP se nacházejí hlavní zasedací místnosti RMB a ZMB 

přístupné z mohutného reprezentativního schodiště. Na tomto podlaží je po obvodu atria 

umístěná arkáda a je tedy možné celé atrium obejít. Na protější straně jsou umístěny 

pronajimatelné zasedací místnosti s variabilní kapacitou. Okolo druhého atria jsou 

soustředěny předevsím kanceláře uředník  jejichž práce směřuje předevsím dovnitř  úřadu. 

ůtrium je shora otevřené a osázené travinami.  

 

Materiálové řešení 

Vstupní podlaží je obloženo Hoffmann naturstein Römisch Travertin Pantheon, beige, 

honed C120, Limestone a horní podlaží jsou obložena Cream White Artificial Marble Stone. 

Nadpraží oken jsou obložena mosaznými pláty. Ve stejném barevném odstínu  jsou navrženy i 

hliníkové rámy Schuco. Interérové podlahy jsou řešeny litým Teracem. Vnitřní prostory atria 

jsou obloženy světlým dřevem. Ze stejného materiálu je vyroben i sedací nábytek  

v přepážkové hale. 

Technické řešení 

 

Celá stavba je založena na bílé vaně a hlubinných pilotech. Svislé konstrukce tvoří 

sloupy 300x600mm v rastru 5,4*8,1m a žb. stěny. Prostorovou tuhost zajišťují ztužující žb. 

jádra komunikací. Velké rozpony v 1.NP a 2.NP jsou překonány pomocí předpjatých žb. 

nosník  a stejně tak je řešeno i zastřešení atria. 



Stínění je zajištěno screenovými roletami z exteriéru. Vytápění a chlazení zajišťují 

chladící trámy. 

 

ůplikace prinncip  trvalé udržitelnosti 

 

Budova je napojena na teplovod. Větrání probíhá za využití rekuperace. Objekt 

pracuje s dešťvou vodou, kterou drží v retenčních nádržích v suterénu. Konstrukce jsou 

navrženy tak, aby vyhovovaly tepelně izolačním požadavk m. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 6190

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 8093

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 18383

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 14283

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 32666

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 115254

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 46563

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 161817

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    1294536000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 6167

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 132/5

 



 

 

 

 

 

  

  


