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TheBüro /architekti Brno

Tučkova 24a
602 00 Brno 

Česká republika
EU

info@the-buro.cz
www.the-buro.cz

T +420 723 996 800 

Architektura je všude kolem. Většina z nás tráví 90 procent času v interiérech. Žijeme v umělém prostředí, celá  
krajina je výsledkem postupného přetváření přírody. To nemusí být špatně. Díky šanci ovlivnit prostor kolem sebe 
můžeme výrazně posílit kvalitu vlastního života i života okolí. Svoje domy, sídla i interiéry můžeme naučit mnoho 

užitečných věci – jak plnit naše potřeby, jak reagovat na běh času, jak využít možnosti stavebního místa. O stavby 
se staráme ve všech stupních realizace od studie přes DUR, DSP, DPS až  po autorský dozor. Autorský tým získal 

za svoji činnost řadu ocenění (1. místa v soutěžích ČKA na úpravu nábřeží v Plzni, školu v Úpici, náměstí Nymburce, 
ocenění a odměny za chirurgické centrum v Hradci Králové, náměstí v Táboře, sportovní areál ve Vodňanech, areál 

brněnské techniky, Cenu Bohuslava Fuchse, Cenu děkana Fakulty architektury VUT v Brně). 

/ / / 

Award winning architectural studio located in Brno, Czech Republic (first places for public buildings and urbanism in Pilsen, Úpice, Nymburk, 
Bohuslav Fuchs Award,  awards and honorable mentions - areal of technical university in Brno and others).

Jan Vrbka, Ing.arch.,Ing. Roman Strnad, Ing.arch. Tomáš Růžička, Ing.arch.
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Partery obchodů  v centru města, Brno, 2018. 

Zástavba Anglického nábřeží, Plzeň, 
1. místo soutěž ČKA, 2009.

Rodinný dům v Rudce, 2011. 

Lázně Staré Brno, 2010.

ZUŠ Úpice, 1.místo v soutěži ČKA, 2011.

Přístavba rodinného domu 
v Novém Lískovci, 2015.

Bytový dům Žabovřesky, 2011.

Rodinný dům Valašské Meziříčí, 2012.



Pavilon chirurgických oborů FN Hradec Králové, 
3.místo v mezinárodní soutěži, 
2017.

Knihovna, 
2016.

Náměstí v Nymburku,
1. místo soutěži ČKA, 
2017.

Byt Grohova, 2016.

Náměstí TGM v Táboře, 
odměna v soutěži ČKA,
2012.

Škola Azmos, CH, 2015.

Sportovní areál Vodňany, 
odměna v soutěži ČKA,

2013.

Chata Obřany, 2016.

Univerzitní areál VUT na Údolní, 
odměna v soutěži ČKA, 

2006.

Rodinný dům Kociánka, Brno, 2015.

Experimentální 
modulové konstrukce, 2011.

Rodinný dům Královopolská, 2009.



Planetárium Lausanne, CH, 2012.

Nádraží v centru, Brno, 2011.

Sozialhaus Innsbruck, A, 
2011.

Urbanismus Starého Brna - Nové Staré Brno, 2009.
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Památník holocaustu, Brno, 2012.

Interiér hudebního klubu Brno, 2020.

Smuteční síň Valašské Meziříčí, 2014. 

Bydlení ve věži, 2008.

Městské byty,
2016.



Centrum volného času, Brno, 2018.

Dostavba centra Ostravy, 2010.Sportovní komplex v Opavě, 2010.

Polyfunkční dům ve Vevey, CH, 2011.
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Parkování 5x

12

Sklad

01

Veřejný prostor

Vstup
ubytování,
hasiči

Nový chodník

Dočasné
pódium

Vjezd k sousedovi

01 vstupní hala 23,7 m2
02 multifunkční sál 105,5 m2
03 sklad 16,7 m2
04 šatna 10,1 m2

05 bar / kuchyně 11,4 m2
06 místnost TZB 19,9 m2
07 úklidová místnost 3,7 m2
08 sklad 13,3 m2
09 WC ženy 12,5 m2
10 WC muži 11,7 m2

11 hala / chodba 60,9 m2
12 atrium 10,2 m2
13 archiv 20,6 m2
14 čajová místnost 12,8 m2
15 hyg. zázemí 5,5 m2
16 kuchyňka 6,5 m2

17 kancelář starost/ka 24,5 m2
18 kancelář 15,7 m2
19 kancelář 15,7 m2
20 knihovna 30,7 m2
21 komerce 22,2 m2
22 garáž údržba obce 42,7 m2

23 sklad / dílna 25,7 m2
24 garáž 110,6 m2
25 sklad, vč. respirátorů 24,2 m2
26 prádelna 8,3 m2
27 šatna vč. sprchy 18,8 m2
28 toalety 6,6 m2

Situace / půdorys 1np 1:200

Vodní prvek

Pamětní deska

Hlavní vstup

Vstup údržba

Garáž údržba

Garáž hasiči

Vývěska

Sklad

Perspektiva od školy

Objekt školy

Pozemek souseda

Sál

Vyhlídková věž u Nových 
Mlýnů, 2014.

Rekonstrukce panelového bytu v Brně-
Kohoutovicích, 2010.

Obřadní síň v Brně, 2017.

Obecní dům Bránice, 2017.



1:30

Oslunění a hluk
Umístěním vyšších budov k železnici se zachovává oslunění protilehlých fasád, čímž
je umožněno bezkolizní umístění funkce bydlení do jakékoliv pozice protilehlé zóny 5.

Výhledy
Zachováním nízkých uličních objemů je
možné docílit výhledů na městské
dominanty pro všechny fasády otočené
k městskému centru.

Veřejná zeleň
Střechy vnitřních dvorů a atrií mohou jako poloveřejný prostor sloužit
všem příchozím a obyvatelům čtvrti.

Celková situace lokality
1:2500

ZBR Nová Zbrojovka / zóna 3 a zóna 6

Koncepce městské čtvrti

TheBüro / architekti Brno
Ing. et Ing.arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad, Bc. Jiří Jurenka, Bc. Denisa Boháčová

komín

Uliční síť
Osou návrhu je městská třída, spojující
Tomkovo náměstí s Židenicemi.
Kolmé pěší směry zajišťují
přístup k řece. Po průchodu
nádražním podchodem
je vidět dominanta
kotelny - zděný komín.

Továrna známá pod značkou Zbrojovka je dnes v situaci zásadního přerodu, který odráží širší
geografický kontext globalizovaného světa. Po sto letech vývoje výrobního programu, kdy zde vznikaly
vedle zbraní také automobily, motory, psací stroje a následně i komunikační a výpočetní technika, má
vstoupit do období dominance služeb, konzumu a průmyslu 4.0.

Genius loci zůstane v areálu připomenut zachováním a opravou několika významných solitérů a částečně
v přepisu osnovy zastavěné plochy fabriky do nové uliční sítě, zatímco nové budovy budou odrážet svůj
dobový kontext. V zónách nové čtvrti přilehlých k železniční trati, resp. zastávce Brno-Židenice, dostane
šanci k zrození nový městský útvar, čilý a sebevědomý. Sestavě budov ve volně kaskádovité kompozici
sjednocené ostrým rastrem fasád, upomínajícím snad na industriální minulost, dominuje 25-podlažní věž
s veřejně přístupnou terasou a klubem v nejvyšším podlaží. Dále k řece pak struktura zástavby klesá
spolu s postupně se měnícím způsobem užívání. Na rozmezí zón 3+6 s dalšími zónami areálu
procházínová městská třída ve formě širokého bulváru, který svou proporcí nabývá až

charakterupodlouhlého náměstí, jehož lineární charakter sceluje části nové městské čtvrti, dosahuje
kontaktu de facto se všemi zónami a do uliční struktury tak suverénně vnáší přehledný řád.

Zóna 3 je kapacitní kancelářské miniměsto, kde prizmatické hmoty jsou postavené na plošně masivní
podnoži obchodů, služeb a drobné výroby, přičemž ale plocha zabraná stavbou je navrácena člověku na
zelené pochozí střeše podnože, odkud teprve se odvíjí poloveřejný svět flexibilně pronajímatelných
pracovišť.

Paralelně navrhovaná zóna 6 je navržena v odpověď na heterogenní kontext navrhované situace.
Krystalizuje zde křížení několika proudů: navazující Městské lázně (B. Fuchs, 1930), městský parter,
kancelářská práce, obyvatelé nové čtvrti: hybridní stavba s akcentem na komerčně využitelné sportovní a
volnočasové aktivity. Svým způsobem se tak zde ozývá modernistické dogma bydlení/práce/rekreace,
tentokráte ale v duchu kompaktního města 21.století.

Nová Zbrojovka

vertikální park odpočinkový park náměstí sportovní park

kanceláře malovýroba retail střešní bar 360° zábava nakupování

Kancelářské město

Smíšená zona
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Vstupní hala ZŠ Jasanová v Brně,
2016.

Přístavba RD Lukovany, 2018.

Budova soudu v Meilenu, CH, 2016.

Centrum technických studií Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně,  2015.

Nová Zbrojovka - zóny Z3 a Z6, Brno, 2018.

+ 0,00 m

+ 3,50 m

+ 5,00 m

+ 10,00 m

+ 7,20 m

+ 19,50 m

+ 0,00 m

- 3,50 m

+ 3,50 m

+ 5,00 m

+ 11,00 m

+ 7,20 m

+ 19,50 m

+ 15,00 m

01 273,7m2
02 30,8m2
03 8,4m2
04 28,3m2
05 26,8m2
06 36,8m2
07 36,8m2
08 7,8m2
09 32,9m2
10 5,6m2
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Půdorys 1pp 1:200

02

Příčný řez 1:200

Pohled jih 1:200

01 273,7m2
02 58,3m2
03 65,8m2
04 15,6m2
05 terasa 21,4m2
06 toaleta 2,4m2
08 33,5m2

Půdorys 2np 1:200

01

02

03

04

06

08

05

Pohled do interieru tělocvičny

Perspektivní pohled na vstup do areálu

Perspektivní pohled z ulice Havlíčkovy

Společenské centrum Sokec, Hrušovany, 2016.

Studie proveditelnosti k bazénu v Komíně, 2017. 

Rodinný dům Vlachovice, 
2016.

Návrh urbanismu Štvanice, 
Praha, 2010.

Rodinný dům Brno-Komín, 2012.
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2016.

Rekonstrukce a přístavba k bungalovu, 2019.

Dvorecký most v Praze, 
2. kolo mezinárodní soutěžě, 2018.

Rekonstrukce jihočeského statku,
2019.

Přístavba fary v Jevíčku, 2020.



01 zádveří 4,3m2
02 vstup 62,4m2
03 schodišťová hala 35,8m2
04 šatna 13,5m2
05 restaurace 86,5m2

06 provozní vstup restaurace 9,0m2
07 zázemí zaměstnanců restaurace 5,6m2
08 sklad opdpadků 3,3m2
09 suchý sklad 3,4m2
10 chladící box 3,3m2
11 kuchyně 25,9m2

12 ubytování hosté 33,5m2
13 letní výčep 6,7m2
14 sklad městského úřadu 36,4m2
15 malá tělocvična 63,4m2
16 toalety muži 17,0m2
17 toalety ženy 21,3m2

Situace / půdorys 1np 1:200
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Kola

13

Odpady

Pergola

Hřiště

Pódium

Sklad

14

15

16

17

Sokec - společensko kulturní centrum01

Lavička

Podélný řez 1:200

Zákres do fotografie - pohled z ulice Masarykovy

Dostavba městského centra, 
Ostrava, 2010.

Společenské centrum Sokec, Hrušovany, 2016.

Návrh urbanismu Štvanice, 
Praha, 2010.

Nové Staré Brno, 
2009.

Náměstí TGM v Táboře, 
odměna v soutěži ČKA, 2012.
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Sklad

01

Veřejný prostor

Vstup
ubytování,
hasiči

Nový chodník

Dočasné
pódium

Vjezd k sousedovi

01 vstupní hala 23,7 m2
02 multifunkční sál 105,5 m2
03 sklad 16,7 m2
04 šatna 10,1 m2

05 bar / kuchyně 11,4 m2
06 místnost TZB 19,9 m2
07 úklidová místnost 3,7 m2
08 sklad 13,3 m2
09 WC ženy 12,5 m2
10 WC muži 11,7 m2

11 hala / chodba 60,9 m2
12 atrium 10,2 m2
13 archiv 20,6 m2
14 čajová místnost 12,8 m2
15 hyg. zázemí 5,5 m2
16 kuchyňka 6,5 m2

17 kancelář starost/ka 24,5 m2
18 kancelář 15,7 m2
19 kancelář 15,7 m2
20 knihovna 30,7 m2
21 komerce 22,2 m2
22 garáž údržba obce 42,7 m2

23 sklad / dílna 25,7 m2
24 garáž 110,6 m2
25 sklad, vč. respirátorů 24,2 m2
26 prádelna 8,3 m2
27 šatna vč. sprchy 18,8 m2
28 toalety 6,6 m2

Situace / půdorys 1np 1:200

Vodní prvek

Pamětní deska

Hlavní vstup

Vstup údržba

Garáž údržba

Garáž hasiči

Vývěska

Sklad

Perspektiva od školy

Objekt školy

Pozemek souseda

Sál

Kolej 92d Poštovní kolej - 61

Autocouchette kolej - 63

Zastávka
Nové Sady

Zastávka
Hlavní nádraží

Zastávka Soukenická
Titanium

Tesco

Stávající budova
hlavního nádraží

LázněKopečná

Nádražní hala,
komerční
prostory

Katastrální
úřad

Severojižní
kolejový
diametr

Hala
podzemní
skupiny

Vaňkovka

Triniti

Schodiště do haly

Nové Sady

Parking
cca 103 stání

Malá Amerika

Bus
MHD
IDS

Bus
MHD
IDS

Petrov

Pošta

Denisovy sady

Parking
Kiss&Ride

Podzemní kolejová skupina
Milánské stěny

Úroveň  -2

Hlavní komunikační systém - propojení úrovní
Eskalátor

Úroveň  -1

Obrys tělesa povrchové kolejové skupiny
Železniční koleje

Úroveň  0

Zástavba stávající
Zástavba výhledová
Pozemní městské komunikace

Nástupiště podzemní kolejové skupiny

Železniční násyp

Tramvaj
Řešené území Úpravy podzemní kolejové skupiny
Vstupy, vjezdy

Spojovací lávka nad nástupištěm

Hranice dočasného využití pro železnici (UP)

s

Podzemní kolejová skupina
Milánské stěny

Úroveň  -2

Hlavní komunikační systém - propojení úrovní
Eskalátor

Úroveň  -1

Obrys tělesa povrchové kolejové skupiny
Železniční koleje

Úroveň  0

Zástavba stávající
Zástavba výhledová
Pozemní městské komunikace

Nástupiště podzemní kolejové skupiny

Železniční násyp

Tramvaj
Řešené území Úpravy podzemní kolejové skupiny
Vstupy, vjezdy

Hranice dočasného využití pro železnici (UP)

s

2.01 Technický posudek - řešení podzemní kolejové

skupiny ŽUB, varianty Petrov
Urbanistické řešení.

Celková situace  A3_1:2000
listopad 2016

Zhotovitel posudku: Ing. et. Ing.arch Jan Vrbka, Tučkova 18, 602 00 Brno

Zhotovitel urbanistického řešení: Ing. et. Ing.arch Jan Vrbka

Zpracoval: Ing. et. Ing.arch Jan Vrbka, Tomáš Alter, Ing.arch.Roman Strnad

Kontakt: Ing. et. Ing.arch. Jan Vrbka, vrbka@the-buro.cz, +420 607 911 704

Situace zóny 3 a 6
1:1000

a stojany na kola
b výtah
c pódium
d trhy
e vodní prvky
f trolejbusová zastávka
g dětské hřiště, venkovní fitness
h venkovní posezení
i vertikální zahrady
j podzemní parkování
k průchody pod železniční tratí
l podjezdy pod železniční tratí - ul. Lazaretní

sjezd do garáží
sjezd pro zásobování
vstup
hlavní vstup

ZBR Nová Zbrojovka / zóna 3 a zóna 6

Urbanismus zóny

TheBüro / architekti Brno
Ing. et Ing.arch. Jan Vrbka, Ing.arch. Roman Strnad, Bc. Jiří Jurenka, Bc. Denisa Boháčová

Bilanční tabulka zóny 6

Bilanční tabulka zóny 3

Perspektiva nadhledu (východ)

Perspektiva nadhledu (západ)

Zó
na

 1

Zó
na

 3

Zó
na

 6

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI M²
1.01 Restaurace 128,9
1.02 Kuchyň 18,9
1.03 Šatna 4,4
1.04 Koupelna 3,9
1.05 Sklad 2,6
1.06 Odpady 2,3
1.07 Chodba 3,3
1.08 VZT 3,9
1.09 Zádvěří 3,5
1.10 Chodba, vstup pro zaměstnance 11,9
1.11 Technická místnost, kotel, TUV 3,8
1.12 Schodiště 18,6
1.13 Vstupní hala do ubytovny 18
1.14 Recepce 8,3
1.15 Technická místnost, kotel, TUV 3,6
1.16 Sprchy, WC 8,7
1.17 Sprchy, WC 8,7
1.18 Šatna 15,5
1.19 Šatna 13,2
1.20 Kuchyňka 2,2
1.21 Pohotovostní WC 2,3
1.22 Pohotovostní WC 2,2
1.23 Šatna fotbalisti 18,2
1.24 Sprchy, WC fotbalisti 9,6
1.25 Sprchy, WC fotbalisti 9,6
1.26 Šatna fotbalisti 19,8
1.27 Chodba 41,4
1.28 Zádvěří 3,6
1.29 Sklad sekačky 12
1.30 Sklad kola 16,2
1.31 WC muži 10,1
1.32 WC ženy 8,4
1.33 Koupelna rozhodčí 4,4
1.34 Chodba rozhodčí 3,4
1.35 Šatna rozhodčí 9,5
1.36 Společenská místnost 17,7
1.37 Šatna 18,7
1.38 Sprchy, WC 8,6
1.39 Sprchy, WC 8,8
1.40 Šatna 18,9
1.41 WC ženy 15,2
1.42 WC muži 14,4
1.43 Úklidová místnost 1,5
1.44 Technická místnost, kotel, TUV 3,6
1.45 Chodba, vstup do restaurace 12,7
1.46 Zádveří 3,2
1.47 Sklad lůžkovin 8,3

Celkem 586,5

Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI M²
2.01 Pokoj ubytovna 17,3

_ chodba 3,2
_ koupelna 2,7
_ ložnice 11,4

2.02 Pokoj ubytovna 19,1
_ chodba 3,2
_ koupelna 2,7
_ ložnice 13,2

2.03 Chodba 3,5
2.04 Koupelna 3,6
2.05 Ložnice 10,4
2.06 Obývací prostor 19,8
2.07 Chodba 89,2
2.08 Schodiště 18,9
2.09 Schodiště venkovní 6,9
2.10 Společenská místnost 37,8
2.11 Byt správce, obývací p. 15,2
2.12 Byt správce, ložnice 11,3
2.13 Byt správce, koupelna 3
2.14 Byt správce, šatna 3,4
2.15 Úklidová místnost 2,9
2.16 Sušárna 14,8

Celkem 277,1

Nádraží v centru, Brno, 2011. Posudek podzemních
nástupišť, Brno, 2016.

Zástavba Anglického nábřeží, Plzeň, 
1. místo soutěž ČKA, 2009.

Obecní dům Bránice, 2017.

Sportovní areál Vodňany,
odměna v soutěži ČKA,

2013.

Nová Zbrojovka - zóny Z3 a Z6, Brno, 2018. Pr
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ek
ty









Při tvorbě budovy jsme vycházeli z okolního kontextu. Stavbu chápeme jako světlý, uměřený objekt, tvořící citlivý doplněk stávající 
ZUŠ. Vůči této stavbě se snažíme vztahovat s maximálním respektem. Je-li vila členitá, koncentrického charakteru a poměrně 
vysoká, navržený objekt má oproti ní výrazně horizontální charakter, je nižší a pracuje s motivy transparence. Zvládá tak doplňovat 
její vlastnosti v synergickém efektu.Odstup od starší budovy umožňuje umístit stavbu skutečně doprostřed zeleně – těžit z existen-
ce okolního parku a současně neskácet žádný velký strom.
Hlavním architektonickým motivem vlastního pavilonu je kontrast mezi komunikační galerií (transparentní, vzdušná) a obsluhova-
nými částmi (jasné vymezení zdmi s jemně gletovanou bílou omítkou).Galerie je chráněna pevným stíněním, její výšková dimenze 
vytváří monumentální společenský prostor s důležitým motivem lavice pro sezení. Z tohoto prostoru je možné dostat se pohodlně 
do všech částí dispozice. Obsluhované části vytváří pevný úhrnný kvádr, který je protnut otvory s průhledy do zahrady. Soutěže 
se účastnilo 81 návrhů

The design of the building is aff ected by the situatioin in the context. The building was understood here as a bright, modest object 
to complement the existing Arts school formerly a suburban villa. We fully respected the villa with its indented, quite high, centric 
shape. The new addition is generally in contrast with the villa, horizontal and transparent and benefi ts from the detached position 
in the midst of green park. The key principle of the new addition is the contrast between transparent connecting corridor and the 
actual volume of the pavillon made of solid cubic block with openings to look into the garden from each room. There were 81 en-
tries in the competition.

Roman Strrnad, Tomáš Růžička, Jan Vrbka

Spolupráce/Collaboration: Miloslav Meixner, Jiří Tomíček

1. místo v soutěži ČKA. 
1st place in competition.

Zákadní umělecká škola A. M. Buxton
/// návrh základní umělecké školy v rámci veřejné soutěže ČKA, Úpice, CZ, 2011

/// proposal of a primary arts school building, Úpice, CZ, 2011
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Bratislava odstartovala realizaci nájemních bytů stavěných ve své režii. Prvním větším projektem má být bytový soubor Terchovská, 
trojúhelníková zástavba v těsném sousedství autostrády Galvaniho s kapacitou 82 obytných jednotek. 
Podélná hmota s pavlačovým přístupem k bytům odděluje strukturu izolovaných obytných kostek od rušného okolí. Koncept 
moduluje měřítko od velkého k malému a mezi hmotami vytváří jemnou síť poloveřejných prostor, dotvořených kvalitní zahradní 
úpravou. Pojetí domovních komunikací, pavlačí a vybavení parteru nabízí rozmanitá místa k setkání v kontrastu s jednoduše až 
lapidárně řešenými byty. 
Každý byt v přízemí ma svoji soukromou zahradu, směřovanou k poloveřejnému prostoru vnitřních dvorů. Terasy a veřejné prostory 
jsou odděleny nízkou rostlou vegetací na jemně modulovaném terénu pro vytvoření pocitu bezpečí. Celý koncept zeleně uvnitř 
obytného souboru je jedna velká komunitní zahrada, využitá pro různé aktivity, rozdílné podle věku a fyzické námahy. Na okrajích  
lineárního pavlačového domu jsou prvky občanské vybavenosti typu kavárna nebo restaurace s možností expanze zahrádek 
do exteriéru. Střed bariérového domu věnujeme klubovně - fl exibilnímu prostoru pro pořádání různých setkání a společenských 
aktivit.

In the suburb of the Slovakian capital Bratislava the site for new residential scheme Terchovská was identifi ed to host a pilot project 
of the new municipality policy of providing with the rental dwellling, currently lacking. 
A triangle plot is fl anked by busy Galvani avenue while the opposite side is nearing to a calm neigbourhood. The longitudinal house 
constitutes a noise barrier from the avenue and utilizes the traditional concept of acces galleries facing the road. Backyards are 
designed with respect to the principles of balanced proportion between private and semiprivate outdoor space, upholstered with 
green and playfull elements to enjoy being.

Bytový soubor Terchovská
/// soubor nájemních bytových domů, Bratislava, SK, 2020

/// housing block design, Bratislava, SK, 2020

Iva Mrázková, Jan Rolinc, Ivo Stejskal, David Erik Bernátek

Spolupráce/Collaboration: Jan Vrbka 

1. místo v soutěži SKA
1st place in the SKA competition
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D Projekt zkoumá urbanistický a architektonický potenciál umístění nádraží v centru. Jedná se o rozvinutí projektu, který 
v roce 2007 nechala občasnká koalice nádraží v centru vypracovat jako alternativu k odsunu nádraží za oblast Již-
ního centra (autorem architektonické části je Aleš Lejčar). Centrální poloha nádraží těží z těsné vazby na městskou 
hromadnou dopravu, akceleruje rozvoj Jižního centra a současně stimuluje život historického jádra. Stavba nepočítá 
s přerušením provozu železničních ani tramvajových linek. V neposlední řadě – nádraží nabízí těsný kontakt s brněn-
skou dominantou katedrálou sv. Petra a Pavla. Projekt vznikl ve spolupráci TheBüro, Chybík-Krištof AA a Ústavem  
avrhování 5 Fakulty architektury VUT v Brně doc. Karla Havliše.
The project examines the both urban and architectural potentials of locating Brno railway station in the city centre. The central 
location of the railway station is directly connected to the existing public transport hub, accelerate the development of southern part 
of the city and stimulate the life of the city‘s historic core. The proposed stucture is believed to enable uninterrupted operation the 
existing rail- and tramway tracks and provides with a direct visual connection to the Cathedral of St. Peter and Paul. Project has 
been designed in a cooperation of TheBüro, Chybuik+Krsitof AA and Institute of design 5 led by assoc. prof. Karel Havliš.

Jan Vrbka, Ondřej Chybík, Michal Krištof.

Spolupráce/Collaboration: Karel Havliš

Nádraží v centru

/// architektonicko-urbanistická studie polohy budovy nádraží v centru Brna, CZ, 2011
/// architectural study of the main railway station in the city‘s central position, Brno, CZ, 2011
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MÍSTO 
PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR A OKOLÍ

ÚROVEŇ ULICE NÁDRAŽNÍ - PLUS 6
NÁDRAŽÍ V CENTRU JAKO VEŘEJNÝ PROSTUPNÝ PROSTOR





DŮM
ZAPOJENÍ NÁDRAŽÍ V CENTRU DO STÁVAJÍCÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY A NÁVRH NÁDRAŽNÍ BUDOVY 

STŘECHA
VÝHLEDOVÉ KONCEPČNÍ OSY



Návrh představuje kompletní regulaci Starého Brna. Hlavními tématy návrhu bylo dopravní zklidnění oblasti, nové 
defi nování centrálního prostoru Mendlova náměstí do podoby dvojnáměstí a rekonstrukce oblasti kolem býválého 
Krasu až k hotelu Voroněž. Pochopení Genia Loci Starého Brna jako rozmanité koláže různých struktur umožnilo 
fl exibilně přistoupit k regeneraci města: kde stačí zástavbu pouze zrekonstruovat, navrhuje se pouze reknostrukce 
(např. pavlačové domy) nebo dopnění zástavby. 
Největší zahuštění zástavby se navrhuje mezi Rybářskou a Poříčím: zde se doporučuje asanace a masivní 
polyfunkční výstavba s rodinnými a bytovými domy, umístěnými na střechách garáží, kanceláří a obchodů. Jejich 
výšková regulaceumožňuje výhled krajním věžovým domům na dominantu oblasti - hrad Špilberk. Tyto věžovité 
objekty, umístěné kolem Svratky, nově defi nují doposud zanedbané nábřeží. 

A regulation proposal for Staré Brno city district solves contradictionoal problems of the locality in a complex manner. Main issues 
cover redefi nition and calming down of the exposed traffi  c, new shaping for central Mendel Square and radical redevelopment in 
the area between Kras Factory  and Voroněž Hotel. The understanding of Staré Brno Genius Loci as a collage of diverse structures 
has enabled a fl exible strategy for the city regeneration. 
Where a renovation is suffi  cient there are imposed only a block refurbishment and fi lling of urban gaps. On the contrary a massive 
asanation is proposed in the part between Rybářská and Poříčí Street with a dense polyfunctional development of family houses 
and rental housing placed on the roofs of garages, offi  ces and retail infrastructure. The height of the objects allows for the clear 
view from the peripheral high-rises towards the city dominant of Špilberk Castle. The organisation of peripheral high-rises along 
the river Svratka gives a new impuls and a new defi nition for nowadays neglected river bank.

Jan Vrbka

Nové Staré Brno  
/// návrh urbanistické reguleace městské čtvri Staré Brno, Brno, CZ, 2010

/// proposal for complex regualation of a city district, Brno, CZ, 2010
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Výhled z výškových domů

Nábřežní promenáda Svratky

Mendlovo náměstíKoncept regulačního plánu



Z pohledu věcného představuje fakultní nemocnice spolehlivý stroj, poskytující vrcholně specializovanou péči, ale současně také 
místo pobytu mnoha lidí (namátkové návštevy u pacienta, vlastní pobyt nemocného, vzdělávání nebo dlouhodobý pracovní úva-
zek). Návrh hledá rovnováhu mezi interpretací nemocnice coby místa efektivního dodání péče a místa kultivovaného, emociálního 
prožívání. 
Stavba reaguje na své okolí a plně se napojuje na stávající Bedrnův pavilon, utvářející spolu s pavilonem interních oborů a Emer-
gency jeden hmotný celek. Přesto se nejedná o bariéru - uprostřed objemu se nachází centrální atrium, dostupné ze všech stran 
velkorysými vstupy. Hmotové členění domu vychází z provozu a napomáhá tak orientaci v prostoru. Stavba je členěna na podnož a 
nástavbu formou pavilonů posazených kolem centrálního átria, přičemž přechodem je patro, koncentrující centrální operační sály 
a intenzivní péči na jediném podlaží. Stavba rozmazává hranici mezi nemocničním parkem a budovou centra a v dalším plánu i 
každým nemocničním oddělením: každý pacient bude mít možnost vstoupit do malé zahrádky přímo na svém podlaží.
Nedílnou součástí domu je také vegetace v interiéru, v rozličných atriích, na vegetačních střechách, v bezprostředním i širším okolí 
budovy. Pozitivní účinky rostlinstva přispívají ke zdárnému léčení pacientů.

In practical terms, the University Hospital is a reliable machine that provides highly specialized care. In addition, it is a place where
a large number of people stay for a multitude of reasons – to visit a patient, to stay in as a patient, to work there on a long-term 
basis, or for educational purposes. The proposal seeks to fi nd balance between the interpretation of a hospital as a place where 
care is effi  ciently provided and as a place where emotional and cultivated experiences can be enjoyed.
The building refl ects its surroundings and is fully connected with existing Bedrna Pavilion, which forms, jointly with the Pavilion of
Internal Medicine and Emergency, one unit. Despite this it does not constitute a barrier – in the centre of the volume there is a cen-
tral atrium for visitors, which is accessible from all sides through generously designed entrances. The segmentation of the building
refl ects its operation, making it easier to orient oneself in the space. The building is segmented into base and additional stories 
with standard wards while a storey with central operating theatres and an Intensive Care – all found on the same fl oor – serves 
as a connecting link. The construction blurs the borderline between the hospital park and the building as such. And a subsequent
plan aims to blur the borderlines between the particular hospital wards as well: each patient will be able to enter a small garden 
from his or her storey.

Jan Vrbka, Ondřej Chybík, Michal Krištof, Vladimír Pacek, Miloš Schneider

Spolupráce/Collaboration: Jiří Ziegler, Ivo Stejskal, Iva Mrázková, Ingrid Spáčilová, Martin Holý

3. místo v mezinárodní soutěži.
3rd prize in the international competition.

Chirurgické centrum
/// návrh chirurgického centra fakultní nemocnice v Hradci Králové, CZ, 2017

/// proposal for a surgical centre in Hradec Králové hospital, CZ, 2017
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Koncept návrhu vychází z pojetí areálu coby součásti veřejného prostoru. Ponechání volných uličních front nezastavěných vzniká 
všem obyvatelům přirozeně přístupná plocha v dimenzích, které současné Hrušovany postrádají. 
Vedle ponechání stávající hmoty tělocvičny navrhujeme do řešeného území tři hlavní provozní hmoty: objekt bydlení, multifunkční 
sál a vstupní foyer, propoující sál se stávající hmotou tělocvičny. V tělocvičně, nově předělené na dvě podlaží, se nachází spolková 
část provozu (restaurace v 1np a kluby ve 2np ). 
Zapuštěná hmota multifunkčního sálu rozděluje řešené území na zónu veřejnou (s vchodem do spol.-kulturního centra, resaturací 
a venkovním hřištěm) a zónu klidovou (zahrada mateřské školky a obecního úřadu).
Vstup do areálu z Masarakovy ulice je přes reprezentativní předprostor s novým umístěním stávající pamětní desky. Pamětní 
deska se doplňuje o výtvarné dílo s vhodnou tématikou (v návrhu je výtvarné dílo substituováno klasickou fi gurou letícího Sokola).  
Vstup z Havlíčkovy ulice je o poznání klidnější. Odstranění stávající zdi umožňuje přehlédout celý areál a nechat se nalákat vzrost-
lou zelní k aktivní relaxaci na hřišti, nebo ke společenské relaxaci u piva v restaurační zahrádce.

The proposal brings a topic of public space into discussion, the premise is approached as a space truly open to the public. Leaving 
the gaps in the built structure along the main road unfi lled and broadly open a new access and meeting place for the community 
is established. Programme consists of a pub, multipurpose hall and a club to serve the local community. Building volumes are 
combination of old and new as it was decided to preserve the original Sokol gym to allocate the soft communal activities here 
(restaurant, clubs) while a venue for high capacity activities is in the new multipurpose hall in part sunk underground. The new 
hall stands for a distinction between open zone for public in the fore and private backyard of local kindergarten and municipal hall 
behind. The buildings are designed less remarkable thriving to gently modulate urban space and natural fl ow of visitors in a blend 
of vegetation and construction.

Sokec Hrušovany
 

/// návrh společensko-kulturního centra, Hrušovany, CZ, 2016
/// proposal for a community centre, Hrušovany, CZ, 2016

Roman Strnad, Jan Vrbka

Spolupráce/Collaboration: Eva Wagnerová, Miloslav Meixner, David Castanarez
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