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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Anotace
Oblast podél ulice Špitálka je jedno z nejvíce problémových území Brna, a zároveň má 
velký rozvojový potenciál. Společenské centrum s dominantou – bývalou chladírenskou 
věží - jako podstatný nositel této myšlenky o vzájemném soužití hledající průnik mezi 
svojí historií a budoucností. Urbanistické řešení objektu velice zaleží na takových 
diskutabilních tématech, jako přesuň Hlavního Nádraží, vytvoření nové městské třídy 
kolem centra a spolu s tím i přestavba množství brownfieldů městské části Zábrdovice, 
vytváření z postindustriálního města město pro bydlení, město pro užívání. Město pro 
lidi. 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanistické řešení:
Projekt polyfunkčního společensko-obytného souboru kolem chladírenské věže 
zahrnuje v sobě vytváření moderního společenského prostoru, propojeného z areálem 
bývalé Mosilany (i přes železniční pas) a zároveň je součástí pěší a cyklostezky z 
Křenové ulice do navrhovaného nábřeží řeky Svratky. Navrhované náměstí slouží 
k vytváření společenského centra městské části a zároveň integruje bývalou 
chladírenskou věž do městské části jako novou dominantu.
Nové využití chladírenské věže jako společenské haly (využití může být velmi variabilní) 
a rozhledny propojené s náměstím a navrhovaným nábřežím Svitavského náhonu. Věž 
bude kompozičně doplněná polyfunkčním souborem, zároveň navázaným na novou 
městskou třídu a bude oddělená od jejího rušného rytmu. 

Architektonická část
Architektura polyfunkčního souboru je udělaná tak, aby otevřela výhled na dominantu 
městské části – chladírenskou věž. Deska přízemí slouží jako administrativně-
obchodní centrum, na střeše kterého se nachází veřejný park se zelení a malými 
architektonickými formami a obytné domy. Velké atrium je vybaven foodcourtem, 
obchody a službami a je cestou z rušné městské třídy k náměstí u chladírenské věži.  
První patro obytných domu se také tvoří administrativou a obchody. V podzemí se 
nachází veřejné parkoviště s rezervovanými místy pro vlastníky bytů.

Dispozice: 
Konstrukce polyfunkčního domu je tvořená skeletem se sítí 7,8 x 7,0 a 7,8 x 4,5 m. V 
1 PP se nachází garáž s technickými místnostmi a má 348 parkovacích míst. 1 NP je 
určeno pro obchod a administrativní činnosti. Je tam foodcourt, pronajímatelné plochy, 
a potravinařský obchod. Ve 2 NP je umístěn veřejný park, administrativní a obchodní 
plochy, byty. Dál jsou 3 obytná patra a zelená střecha.



CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU 2,97 ha
ZASTAVĚNÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍ 1589 m2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NÁVRHOVÁ 14 470 m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,77 ha
VEŘEJNÁ ZELEŇ 0,37 ha
INDEX ZASTAVĚNÍ 0,48
INDEX PODLAŽNÍCH PLOCH 1.57
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA 46719
HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA DLE FUNKCE
PODZEMNÍ GARÁŽ 11 119 m2
OBČANSKÁ VYBAVENOST 22 150 m2
BYTY 9 300 m2
CELKOVÝ STAVEBNÍ OBJEM BUDOVY 197 200 m3


