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Vítězný návrh / Ateliér Visage s.r.o.

Dům jako organický doplněk

Odborná porota vyhodnotila a Rada městské části Brno-střed schválila projekt Ateliéru 
Visage s.r.o. – DĚTSKÉ SPORTOVNĚ-KULTURNÍ CENTRUM STARÉ BRNO jako vítězný.

Vítězný návrh vychází z předpokladu, že hlavní kvalitou lokality je její přírodní charakter. 
Volnočasové centrum proto architekti navrhují jako přirozené organické  doplnění 
stávajícího stavu, ve kterém lidé najdou tělocvičnu, společenský sál, mateřskou školku, 
kavárnu a knihovnu. Mimo část s knihovnou je objekt navržen jako jednopodlažní, aby 
svou výškou nekonkuroval blízké zvonici augustiánského kláštera. Navrhovaný dům 
se začleňuje do stávající lokality skrze zelené střechy a je do značné míry v prostředí 
maskován. V přímé návaznosti na tvarování terénu stanovili architekti systém pěších 
stezek, respektive běžeckých okruhů – velký pěší okruh kolem celého areálu, malý okruh 
kolem centrální oválné plochy a stezky do parkového návrší.

Hodnocení poroty

Základních myšlenkou tvůrců z Atelieru Visage je rozdělení jednotlivých provozů do 
třech samostatných hmot, které jsou propojeny samostatným foyer. Tím vzniká objekt 
přiměřeného měřítka i objemu, který je logicky umístěn v řešeném území v návaznosti 
na stávající komunikace. 
Rozdělení hmot pak definuje pestrou škálu venkovních prostorů s různým charakterem 
a různými možnostmi využití. Uprostřed území vzniká přirozeně chráněný herní plácek, 
který je z jedné strany vymezený budovou a z druhé strany terénem. 
Přidanou hodnotou projektu je možnost využití střešních teras a bonusem i návrh 
rozhledny. Dispozični řešení řadí provozy zcela logicky, přesto by ale zasloužilo mnohem 
větší pozornost. Architektura objektů je současná, ale nijak neexhibuje. 
Celkový výraz studie je hravý – odpovídající povaze dětského centra. Projekt navíc 
umožňuje poměrně snadnou etapizaci. 

Doporučení poroty

– změna umístění navrhované tělocvičny
– zvážení realizace rozhledny
– věnovat větší pozornost dispozičnímu řešení stavby
–  pečlivě zvážit stavebně-technické a technologické řešení stavby, 

aby při užívání nevznikaly zbytečné provozní náklady
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