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DVA PARKOVACÍ DOMY V BRNĚ ❚
TWO PARKING HOUSES IN BRNO
V Brně byly v letech 2016 a 2014 dokončeny dva parkovací domy, které slouží k zajištění parkování pro obsluhu vnitřního města a uvolnění centra města
od parkujících aut. ❚ Two parking houses were completed in 2016 and 2014 in Brno; they serve the drivers in the inner city and should clear the city
centre, especially the square in front of the city hall, from the parking cars.

D O M I N I PA R K
Markéta Hrůšová a kol.

Architektonické řešení
Parkovací dům Domini park se nachází v centru Brna na nároží ulic Husova a Panenská, navazuje na historický
areál Zemského sněmu, sídlo radních
a části magistrátu města. Sousední objekty jsou památkově chráněné budovy
a konstrukce (např. středověká hradební zeď) z různých historických období.
Objekt je významný pro „vyčištění“ přilehlých prostranství, zejména náměstí před radnicí, od aut a je hlavním záchytným parkováním pro obsluhu vnitřního města. Má záměrně značnou, ale
místu přiměřenou kapacitu 360 vozidel
ve dvou blocích parkovacích stání posunutých vůči sobě výškově o polovinu
podlaží a propojených v jednosměrném
provozu polorampami. Vjezd do parkovacího domu z ulice Husovy je v úrovni
2. NP, výjezd je z nejnižšího 2. PP tunelem, který se vyhýbá odtahu vzduchotechniky z vedlejšího hotelu. Všechna
podlaží parkovacího domu jsou propojena vnitřním schodištěm s dvojící výtahů a druhým požárním schodištěm.
Objemově se jedná o jednu hmotu
nahoře ustupující k převýšenému nároží. Dvoudílné otvory v parkovacích
podlažích jsou jako větrací otvory zajištěny ocelovou sítí a kamenným dě-
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licím sloupkem; je to odkaz na klasická východiska detailů v soudobém pojetí. Fasáda je i v tomto smyslu omítnuta přírodní dvouvrstvou vápennou probarvenou omítkou bez nátěru a na ní se
uplatňují minimalizované, leč přesto klasické materiály evokující prvky z přírodního kamene – okenní sloupky, parapety, krytí atik, říms a sokly.
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Technický popis objektu
Objekt má celkem deset podlaží, z toho
dvě podzemní a osm nadzemních. Půdorys je obdélníkového tvaru s rozměry
42,9 × 55,7 m, celková výška objektu je
cca 30 m, z toho je 5,1 m pod terénem.
V parteru do ulice Panenské jsou vstupy, veřejné toalety a nájemné prostory,
kde nově sídlí turistické informační centrum. Hlavní náplní objektu jsou parko-
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