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Identifikačné údaje
Riešené územie obdĺžnikového tvaru je vymedzené verejnou komunikáciou Šlechitelů a vnútroareálovými 
komunikáciami oboch vjazdov a Centrom regionálneho rozvoja Haná. Ide o tieto parcely: 1557, časť 
1705/1, 1705/31, 1705/32, 1705/33, 1705/46, časť 1705/47 a časť 1718/1.

Východiská/Stratégie/Koncept 
V nedávnej histórii sa krajina rozdelená do pestovateľských pásov akoby hýbala na juh a otvorené polia 
postupne nahrádzali jednoduché  fóliové skleníky a tie zas špičkové laboratórne skleníky. 

Areál sa postupne uzatvára do seba so svojím vlastným priestorom. Ponechajme mu to, ale dovoľme byť 
objavovaným. Neostať len priestorom pre samého seba. 

Jeden z pásov zemi ostáva zatiaľ ležať. A tak akosi nepatrí ani k areálu laboratórií a výskumných staníc 
ani ku krajine voľne sa tiahnucej ďalej. Zem je však silná. Dokáže nenápadne poskytovať živiny pre rastliny 
alebo naopak veľmi nápadne ukázať vrásniace sa, lámajúce a posúvajúce sa kryhy. 

A tak sa dvihla. 

Urbanistické riešenie
Riešená plocha sa nachádza v území s charakterom areálovej zástavby. Jej poloha je pozdĺžne okolo ko-
munikácie, ktorá dnes nemá jasne definovanú uličnú čiaru. Vo vzťahu k areálu je potenciál plochy uzatvárať 
areál Prírodovedeckej fakulty do seba. 

V budúcnosti však z územného plánu vyplývajú zmeny územia, ktoré budú viesť k vytváraniu oblasti s funk-
ciami významnými pre celé mesto. Ide najmä už o vysadený Holický les južne od nášho riešeného územia. 
Ďalšou významnou zmenou je vytvorenie rekreačnej zóny, ktorá bude napojená na osu cyklotrasy okolo 
rieky a nadväzovať bude na spomínaný Holický les. Na západ od nášho územia je plánovaná nová obytná 
zóna, ktorá bude prepojená novou ulicou s ulicou šlechtitelů. 

Tieto zmeny výrazne ovplyvnia charakter územia a prinesú viac atraktívnosti do tejto časti mesta. 

V návrhu preto riešim začlenenie objektu tak, aby pri doplnení areálu bol vstup pozývajúci aj pre širšiu vere-
jnosť. Dôležitým priestorom je teda plocha námestia pred hlavným vstupom v severnej časti, ktorá vytvára 
spojný bod s ulicou, parkom a plánovanou pešou zónou v areáli kolmo ku komunikácii. Druhým dôležitým 
priestorom je formovaný ako námestie s charakterom pre konanie rôznych akcií od koncertov, športových 
hier a open air prednášok až po postavenie klziska. Zároveň tento priestor ponecháva priehľad a spojenie 
s parkom, ktorého rastliny z rôznych svetadielov môžu byť objavované aj širšou verejnosťou. 

Architektonické riešenie
Tvar a forma budovy je inšpirovaná zemskou kryhou, ktorá sa lomí a dvíha nad zemský povrch. Skosené 
hrany vnášajú do kompozície dynamiku, ktorá nepochybne patrí do sveta výskumu, ktorým tento areál nep-
ochybne je. 

Pri príchode z krajiny do mesta človek pozoruje najprv, pre Hanú, neobvyklú lúku na svahu a potom pos-
tupne sa dvíhajúcu hmotu. Pričom predpriestor vstupu, nad ktorým sa dvíha hmota auly vytvára domi-
nantný prvok pri príchode od centra mesta, ktorý jasne navádza k hlavnému vstupu. Samotné skosenie 
je akýmsi vodítkom do priestoru budovy, kde sa opäť otvára do priestoru krytého átria. Priestor parteru je 
riešený čo najviac voľne priestupne a dovoľuje prechod medzi dvoma námestiami „pásom“ pre prezentáciu 
fakulty rôznorodými spôsobmi. Naň sú potom naviazané ďalšie priestory. V tomto priestore je vytvorená 
platforma pre stretávanie študentov, ale taktiež aj odborníkov a laickej verejnosti. 

Vyššie podlažia sú určené pre štúdium a vyučovanie, ktoré sú usporiadané okolo átria, a tak je zabez-
pečený vizuálny kontakt medzi jednotlivými podlažiami. 

 



Prevádzkové riešenie
Prevádzkové riešenie je navrhované s myšlienkou vytvoriť v parteri možnosti pre stretávanie a ďalšie pod-
lažia venovať viac študentom a profesorom. 

Hlavný vstup je komponovaný so vzťahom k infopointu, ktorý má nadväznosť aj na ubytovaciu časť. 
Pomyselný stredný pás, ktorý tvorí spojnicu medzi dvoma už spomínanými námestiami tvorí priestor pre 
prezentáciu fakulty, ku ktorému sú pričlenené ďalšie funkcie ako jednoduché laboratória pre letné školy, 
spojenie s kaviarňou a snackbarom a taktiež predajne s propagačnými materiálmi univerzity a odbornou 
literatúrou 

Druhé nadzemné podlažie je priestorom knižnice, jednotlivých či tímových študijných miest seminárnych 
miestností a auly, ktorá svojím objemom prechádza aj do tretieho nadzemného podlažia odkiaľ je tiež 
prístupná. Okolo sú ešte ďalšie menšie seminárne či vyučovacie priestory a taktiež laboratória a kancelárie 
pre profesorov. 

Štvrté nadzemné podlažie slúži pre umiestnenie vzduchotechnických jednotiek. 
Technické zázemie pre vykurovanie, retenciu a hospodárenie s vodou je umiestnené v podzemnom pod-
laží, kde sú taktiež sklady a archív pre knižnicu prístupný cez výťah. Je tu umiestnené parkovanie.

Šikmá plocha strechy navrhnutá ako zelená strecha s charakterom lúčnej výsadby s časti ponúka priestor 
pre pobytové schody aj s funkciou hľadiska orientovaného k námestiu z južnej strany..  

Stavebne-technické riešenie 
Konštrukcia je riešená ako kombinácia železobetónového skeletu a oceľovej konštrukcie. Železobetónový 
skelet vynáša železobetónové stropné dosky. Strechu tvorí oceľová priestorová priehradovina. Nadvihnutá 
časť hmoty je navrhnutá ako oceľová konštrukcia so zámerom odľahčenia a je podporovaná oceľovými 
stĺpmi spojených do rámov a stužených tiahlami, ktoré výtvarne doplňujú kompozíciu a prinášajú aj svojou 
farebnosťou kontrast voči hmote objektu. Jeho fasáda je riešená obkladom z tenkých vláknocementových 
dosiek svetlo šedej farby. 

Presklené plochy sú doplnené horizontálnymi tieniacimi prvkami. Tienenie preskleného átriového zastreše-
nia je riešené automaticky riadenými zaťahovacími plachtami. Taktiež umožňuje otvorenie jednotlivých 
prvkov pre lepšiu cirkuláciu vzduchu.  

Energia je získavaná aj so solárnych kolektorov umiestnených na streche, v podzemí v blízkosti technickej 
miestnosti je umiestnená retenčná nádrž, do ktorej je zachytávaná voda a následne je využívaná ako úžitk-
ová voda a voda k zavlažovaniu. 

Tabuľka bilancií 

Celková plocha pozemku 8 694 m2  

Zastavaná plocha stavieb 3 176,2 m2 

Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží 8 225,4 m2

Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží 8 109,4 m2

Celková hrubá podlažná plocha 16 334,8 m2

Obostavaný priestor nadzemných podlaží 35 265,2 m3

Obostavaný priestor podzemných podlaží 26 756,4 m3

Celkový obostavaný priestor 62 021,5 m3

Predpokladaná cena 505 723 963 Kč
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