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Urbanistické souvislosti 

Návrh dostavby městského bloku nachází svoje místo na prázdných parcelách na 

rohu ulic Koliště a Cejl a v proluce na ulici Vlhké. Řešená oblast navazuje na jádro 

města a je součástí brněnské okružní třídy. Tato skutečnost způsobuje 

exponovanou dopravní situaci. V této chvíli se na místě nachází pozůstatky 

historického výkopu a podzemní štola po Ponávce. V bezprostředné návaznosti se 

nachází bývalý nájemní dům podle návrhu Otta Eislera z r.  1936, v současnosti 

využívaný pro kanceláře policie ČR. V Blízkosti se také nachází Malinovské náměstí 

s Mahenovým divadlem, Domem umění či Palácem Morava. Charakter oblasti 

navazuje na rušení hradeb a vznik okružní třídy v 19. století.  

 

Architektonické řešení  

Urbanistický a architektonický návrh má za cíl posilnění stávajících kvalit řešené 

oblasti a potlačení stránek slabších. v dopravní situaci využívá hojně zelených 

prvků, aby tak prodloužil zelený charakter přilehlé části brněnského ringu. 

Nevyužitá parcela za magistrátem je využita pro novou výstavbu. Situace je 

navržena se zřetelem na pěší trasy. 

Objekt na rohu ulic Koliště a Cejl se snaží doplnit strukturu ringu i uliční čáru od 

Malinovského náměstí k ulici Vlhké a navazuje na budovu policie výškovým i 

objemovým charakterem. Exteriér domu je charakteristický ryze pravidelným 

rastrem a materiálově řešený bledým odstínem pohledového betonu. Předsazená 

část budovy vytváří krytý venkovní prostor a částečně chrání prostor před budovou 

policie před přílišným dopravním hlukem, čím vytváří klidnější a přátelský prostor. 

Spolu s parkem na Vlhké a pomyslnou korunkou v podobě střešní terasy tak vzniká 

homogenní veřejný prostor v bezprostředné blízkosti historického centra. Na tento 

krytý prostor navazuje podloubí po celé délce uliční fasády. Objem na rohu ulice je 

výškově totožný s budovou policie, směrem na jih je objem snížen, aby navazoval 

na nižší zástavbu v této oblasti. Celkový koncept je navržen tak, aby svojí 

funkčností, dispozicí a vnitřní komunikací dosahoval efektivity, jak z pohledu 

vnitřního, tak i vnějšího. Objekt navržen jako kongresové centrum s ubytováním 



skýtá možnosti rozmanitého využití pro potřeby veřejnosti, čemu odpovídá i jeho 

řešení.  

Návrh bytového domu na Vlhké 12 navazuje na okolní budovy striktním 

materiálovým oddělením parteru od obytné části i výškou zástavby. Tmavý 

mramorový obklad v přízemí kontrastuje se sněhově bílou omítkou vyšších pater. 

Symetricky je na ose umístěna série užitkových lodžii s vertikální zahradou.  



Dispoziční řešení 

Objekt na rohu Koliště-Cejl je funkčně rozvržen do osmi nadzemních podlaží 

s provázáním na čtyři patra podzemních garáží. V přízemí objektu se nachází vstupy 

pro obě funkce objektu – kongresové centrum navazuje na předprostor objektu 

policie foyerem a šatnou, ubytovací část má vstup z podloubí na ulici Koliště – po 

vstupu se návštěvník ocitne v přijímací hale, na recepci navazuje několik kanceláří. 

Objekt má v přízemí i vstup pro zaměstnance a zásobování restaurace. V druhém 

nadzemním podlaží je restaurace, která vnitřně propojuje obě funkce. V třetím patře 

se funkce opět ubírají svým směrem – ubytovna pokračuje čtyřmi podlažími 

s ubytovací funkcí, přičemž obsahuje pokoje pro dva, studia pro zaměstnance i 

apartmány. Na schodiště pro zaměstnance jsou připojeny užitkové prostory, 

prádelna i zázemí pro zaměstnance. Kongresová část má v třetím patře posterovou 

halu vhodnou pro různé výstavy či happeningy. Ve čtvrtém a pátem patře se 

nachází aula s technickým zázemím, ve vyšších podlažích se nachází coworking i 

samostatně pronajimatelné kanceláře. V posledním, osmém patře, se nachází 

technické zázemí a zelená terasa.  

 



Bytový dům na Vlhké v přízemí nabízí variabilní komerční prostor i pekárnu. Vstup 

pro obyvatele vede ke schodišti a kolárně. V podzemním podlaží se nachází sklepní 

kóje a přístup k podzemním garážím.  

 

Obytná část obsahuje různé byty – jsou zde byty 3+kk, garsonky, i velkorysé byty 

4+kk se samostatnou rodičovskou částí. Obytné prostory jsou orientovány na 

méně osvětlenou východní stranu, ložnice jsou orientovány na západ, do 

vnitrobloku.  

 



Konstrukční řešení 

Z konstrukčního hlediska jsou oba navržené objekty založeny na železobetonové 

bílé vaně (milánské stěně tl. 600mm, kotvena pilotami do okolního terénu) a 

opatřeny tak o nepřízeň vyšší podzemní vody v podzemních podlažích díky 

vodostavebnímu betonu.  

Nosný systém nárožního objektu je dále řešen skeletem železobetonových sloupů 

s patřičným zateplením v pravidelném rozponu, který navazuje i na systém 

podzemních garáží. Stropní konstrukci tvoří železobetonové desky se skrytými 

průvlaky. Z důvodu řešení auly jako otevřeného prostoru jsou tu zvolené viditelné 

průvlaky, které se sloupy a průvlaky v dalším podlaží vytváří spojitý nosník.  

Fasáda z pohledového betonu je doplněna okny s izolačním trojsklem. Jsou zde 

splněny požární pásy s rozvinutou šířku 1200 mm. Objekt je v osmém podlaží 

doplněn zelenou terasou s hloubkou zeminy 700 mm. Budova splňuje požadavky na 

požární únikové cesty.  

Bytový dům na Vlhké ma příčný stěnový nosný systém, který zároveň dispozičně 

dělí podlaží na jednotlivé byty. Nosné stěny jsou z betonu, příčky a nenosné 

obvodové zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi. Lepený mramorový obklad 

v přízemí tvoří pravidelný rastr se zvýrazněním horizontálních linií. Bílá omítka ve 

vyšších patrech je doplněna o vertikální zahrady založené na závěsném systému 

květináčů. 

 

Energeticky úsporné řešení  

Obě budovy jsou v souladu s požadavky na tepelnou skladbu obálky budovy. 

Střechy jsou připraveny na případné umístění solárních panelů.  

 

 

 

 

 



TABULKA BILANCÍ 

 

Bilance zastavěných ploch 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží (m2)  1114 

Zastavěná plocha podzemních podlaží (m2)  2173 

  

Bilance HPP  

HPP Nadzemních podlaží (m2)   3951 

HPP Podzemních podlaží (m2)   7493 

HPP Zástavby celkem (m2)    11444 

  

Index zastavěné plochy    0,3 

Index podlahové plochy    3,3 

 

Počet podzemních parkovacích míst/z toho pro imobilní  244/17 

 


