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1) Informace o pozemku

Parcelní číslo: 230/1-8, 251/3/7/8, 252,  231
Obec: Brno
Katastrální území: Veveří
Stavební projekt: čp. 287, 
Ulice: Kounicova, Pekárenská, Veveří
Vyčíslená cena pozemku: 7880 Kč/m2
Vlastnické právo: Veveří Centre s.r.o., Vinohradská 2828/151, Žižkov, 13000 Praha Způsob ochra-
ny nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidovaná žádná omezení

Parcelní číslo: 229/1-6
Obec: Brno
Katastrální území: Veveří
Stavební projekt: č.p. 478
Ulice: Kounicova, Pekárenská, Veveří
Vyčíslená cena pozemku: 7880 Kč/m2
Vlastnické právo: Česká republika, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 
685/1, Zábrdovice, 61400 Brno
Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ: Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidovaná žádná omezení

2) Anotace

Pozemek leží v katastrálním území Veveří, městská část Brno střed. Uzemí je v přímé návaznosti na 
centrum města Brna. Práce představuje vizi rozvoje nevyužívaného prostoru bývalého vojenského 
areálu v kontextu na rozvoj území a jeho širších souvislostí s maximálním možností využití poten-
ciálu místa.  Územní plán přičleňuje pozemku smíšené plochy obchodu a služeb. Dle respektování 
územního plánu bylo na pozemku navrženo s podílem 50% bydlení, druhou část tvoří obchody, 
administrativa, školka s dětským centrem a sport. 
Důraz při návrhu byl kladen na celkovou vnitřní pohodu uživatelů a potenciál území ležící v blízkosti  
centra města. Nově navržené funkce objektů spolu vyváženě korespondují a vyplňují chybějící článek 
v okolí. Navržené budovy tvoří blokovou zástavbu typickou pro tuto oblast s vnitřními átrii pro trávení  
volného času a nové náměstí, které doplňuje funkci k obchodní a kancelářské části. Pod bloky je 
navrženo podzemní parkoviště, které minimalizuje problém parkování nájemníků v centru města.

3) Urbanistické řešení

Pozemek leží v katastrálním území Veveří, městská část Brno střed. V docházkové  
vzdálenosti 10 minut do centra města a 5 minut MHD. 
Pozemek je ohraničen ze severu ulice Veveří obytným blokem domů. Ze severní strany ulice Kou-
nicova je ukončen slepou ulicí Závodní. Podél ulice Pekárenská budovy sledují odstupovou uliční 
čáru. Na rozhraní ulic Pekárenská a Veveří se nachází památný strom Platan javorlistý.  
Výška budov byla stanovena dle výškových úrovní okolních budov. Index podlažní  plochy je pro 
pozemek stanoven na 2-3. Pozemek je svažitý od počátku pozemku na ulici Veveří k ulici Pekáren-
ská je rozdíl výšek 4m.  



V blízkosti pozemku se nachází řada vysokých škol, parků a bytových domů. Přístup pěších osob 
na pozemek je z ulic Veveří a Kounicova. Tato spojnice je zachována a rozšířena o více průchodů. 
Dosavadní parkování pro pozemek není řešeno. Tím vzešel návrh pro parkovací stání  budoucích 
uživatelů v prostorách budov. Pro vjezd a výjezd aut a zásobování na pozemek je využita stávající 
jednosměrná komunikace z ulice Pekárenská. Pro vjezd a výjezd do areálu v druhém směru slouží 
nová komunikace vzniklá propojením stávající slepé ulice Závodní s ulicí Veveří, která bude sloužit 
pouze pro dotčené uživatele.

4) Architektonické řešení

Architektonickým řešením je vytvoření funkčního konceptu budov smíšených funkcí s hmotovou 
studií a propojení veřejného prostoru do života obyvatel. Cíl práce je rehabilitovat nevyužívanou 
plochu města a přetvořit jí na smysluplnou a atraktivní lokalitu. 
 Koncept: Rozbití bloku, tj. myšlenka, která přišla po navštívení projektu Sunseholmen v Ko-
dani. Území, které nebude tvořeno jedním monotónním blokem domu, ale díky rozdělení bloku na 
více individuálních domů, se na jednotlivých domech může realizovat vícero architektů. Dánské 
principy bydlení aplikované na principu návrhu multifunkčního bloku v blízkosti historického centra 
Brna. 
Hlavní architekt na jedné straně navrhuje ucelenou podobu bloku s půdorysnou stopou domů,  
regulovanou výškou a hmotou domů a na straně druhé majitel a architekt, který svým návrhem půdorysů, 
pohledů a dalších detailů vloží duši do projektu a vytvoří jedinečnou kombinaci budov.  Díky určení  
celkového plánu, obvodových konstrukcí, rozměrů a materiálů, dojde ke sjednocenému návrhu  
budov v typické blokové zástavbě centra Brna.  Budova svojí obálkou koresponduje s okolní zástavbou a  
propojuje architekturu mezi starým a novým.
Vyvážený poměr mezi zastavěnou plochou a zelenými vnitro-bloky dává index podlažní plochy, který je 
zde stanoven na 2-3. Určená hloubka budov 17m umožňuje dobré osvětlení vnitřních prostor. Dostatečné 
vzdálenosti mezi vnitro-bloky se zelení neomezují průtok slunečních paprsků. Vnitro-bloky zeleně  
budou sloužit lidem trávící zde volný čas. Budou sloužit jako místo, kde se lidé potkávají a děti si hrají na 
zelených trávnících a pískovištích. Každý blok bude prezentovat jiný motiv. Prvním je zahrada, která  
navazuje na část s bydlením. Prezentuje ji zahrada růží, bylinek, trávníky, posezení a na straně 
druhé motiv náměstí, který navazuje na část s obchody a kancelářemi a slouží ke komunikaci, 
nákupu a trávení času návštěvníků v restauracích a kavárnách. 
 Celkový projekt se snaží vytvořit bydlení s malometrážními byty, kterých je v okolí nedostatek 
a propojit více funkcí objektu na jednom pozemku. 
V rámci práce je odzkoušen návrh ve velkém měřítku budov s odlišnými funkcemi a odlišnými požadavky 
na provoz. Návrh se snaží definovat veškeré hodnoty a potenciály území a naznačuje a směřuje na 
možnosti a hodnoty ke zlepšení kvality života v území. Jsou nařízena čitelná pravidla a regulace pro 
jednotlivé domy s určenou podlažností a výškou. Kompozice města bude zachována a město bude  
prosperovat na nových principech. 

5) Provozní a materiálové řešení

V okolních zemích Evropy je určující dle územního plánu jaký bude hlavní a vedlejší materiál fasády a 
kolik jeho procent má být zastoupeno na fasádě. Díky tomu, že česká legislativa žádným omezením 
neoplývá, je na návrhu architekta navrhnout kvalitní a doplňující architekturu. Do ulice se blok chová 
jako pokračující se hmota navazující na původní objekty, ale do vnitro bloku má tzv. svobodu. 



Konstrukce

Objekt je založen na železobetonové monolitické desce o tl. 600 mm a je navržen jako kombino-
vaná železobetonová monolitická konstrukce. V -1PP a – 2PP je sloupový systém 6x6 m se 
železobetonovými sloupy o rozměru 400x400 mm. Obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou 
ŽB o tloušťce 250 mm s kontaktním zateplením o  tl. 250 mm.  Vnitřní  nosné stěny mezi byty jsou 
ŽB o tloušťce 250 mm, vyhovují normové neprůzvučnosti mezi jednotlivými byty s cca 74db. Vnitřní 
příčky jsou Porotherm tl. 115 mm. Konstrukční výška u kancelářských prostor a obchodů je 4,4 m 
se světlou výškou 3,4 m. Tloušťka stropní žb. konstrukce je 250 mm s podhledem o výšce 640 mm 
s rozvody vzduchotechniky. 
Konstrukční výška u prostor pro bydlení je 3,05 m se světlou výškou 2,69 m. Tloušťka stropní žb.  
konstrukce je 250mm s podhledem o výšce 200 mm. Díky svažitosti terénu a rozdílu výšek od počátku 
pozemku na ulici Veveří k ulici Pekárenská s rozdílem výšek 4 m, má budova odlišné výškové úrovně 
podlah 1NP. Budovy jsou rozděleny po dilatačních celcích systémem vloženého pole úsecích á 33 
m. Stropní konstrukce pro 1NP jsou v jedné výškové úrovni pro všechny komerční budovy. Budovy 
pro komerci a budovy pro bydlení nejsou propojeny. Mají rozdílné nároky pro výškovou úroveň kon-
strukcí a technického vybavení. Atrium pro bydlení je z ulice Pekárenská vyvýšeno o cca 2m. Díky 
tomu je z ulice Závodní zajištěn bezbariérový přístup a výšková úroveň je vyrovnána. Díky vyvýšení 
podlaží také nedochází k nechtěným průhledům do bytů 1NP od procházejících osob.
CHÚC A je přetlakově větrána se střešními výlezy na střechu s maximální vzdáleností 20 m. 
Střecha je částečně zelená extenzivní, nepochozí se sběrem dešťové vody. Druhou část tvojí střešní 
terasa s pochozí střechou a dále nepochozí střecha ukončená asfaltovými pásy s možností osazení 
fotovoltaických panelů. Konstrukce krovu jsou dřevěné lepené a sbíjené vazníky. Sklony střech jsou 
sedlové a pultové. 

Technické zařízení

Vytápění zajišťuje horkovodní síť jdoucí ulicí Kounicova, která je připojena na výměníkovou stanici 
umístěnou v suterénu objektu na pozemku. Vytápění a ohřev vody je odtud distribuován do objektů. 
Ohřev vody je centrální. U bydlení je rozvod tepla pomocí deskových otopných těles. V komerčních 
prostorách kanceláří je vytápění a chlazení zajištěno vzduchotechnickými jednotkami. U obchodů 
a restaurací je je tomu obdobně s přídavkem el. konvektorů u vstupních prostorů. Napojení na  
silnoproud je zajištěno z rozvodny E.ON, která je umístěna na okraji pozemku u ulice Kounicova.  
Jednotlivé elektroměry pro objekty jsou buď v centrálních technických místnostech u kancelářských 
objektů a v bytech s vodoměry.  Objekt je napojen na centrální kanalizační síť jdoucí po okraji 
pozemku.  Srážková voda, která je odváděná ze střech do retenčních nádrží je využívaná pro sprin-
klery kanceláří a garáží a pro splachování toalet.
Stínění prosklených ploch u kancelářských budov je centrální pomocí venkovních žaluzií. 


