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“Scuk” je jistě všem brňanům 
známý výraz pro setkání. Běhěm 
let se v Brně zažila místa jako 
např. na České ulici “U hodin”, 
kde si lidé domlouvají srazy a 
čekají na sebe. Mohou se zde 
také jen tak posadit, ať už si k 
tomu přečtou noviny nebo jen 
tak obdivují krásu města.

Tento projekt je osazen na Náměstí 
Svobody a vytváří na něm atraktivní 
prvek. Návštěvníci mohou využít 
posezení na lavičce s pohledem na 
moderně pojatou fontánu. Částečné 
zastřešení mírně průsvitnou PTFE 
membránou poskytuje ochranu před 
deštěm. Zároveň čtyřúhelníkový 
box se zeminou vytváří prvek 
zeleně. Navržený objekt tvoří triádu 
společně s Morovým sloupem a 
Skácelovou kašnou. Zároveň oživuje 
plochu náměstí, která se stala po 
rekonstrukci v roce 2007 poněkud 
jednotvárná a neútulná. Vytáří jasně 
identifikovatelné místo, které jistě 
pronikne do běžné mluvy nejen 
mladých brňanů.

Dominantním prvkem je fontána. Využívá 
horizontální betonové stěny rytmizované 

obkladem svislými žulovými deskami. Hmo-
ta je odlehčena průhledem skrze barevné 
sklo. Fontánu tvoří kaskáda obloukově 
zakřivených plastových panelů s pravi-
delným rastrem kruhových otvorů. Voda 
dopravovaná na kaskádu skrze jednoduše 
nerezovou trubku tak vytváří dvojí efekt 
- Protéká skrze otvory na nižší “patra”, 
a zároveň teče po samotných deskách. 
V úrovni země se voda “ztrácí” pod po-
chozími ocelovými mřížkami. Čerpadlem 
je pak hnána zpátky nahoru. Zvuk poma-
lu tekoucí čeřené vody působí, zvláště v 
uspěchaném velkoměstě, uklidňujícím 
dojmem. Průsvitné kaskády jsou také 
večer a v noci nasvíceny LED diodami.

Sedák lavičky je navržen ze stejného ma-
teriálu jako kaskádové desky. Je použito 
i děrování z důvodu rychlého odtoku 
dešťové vody. Je podpírán nerezovými lak-
ovanými podporami trubkového průřezu.

Zastřešující membránu podporuje trojice 
šikmých podpor vetknutých do země. Je 
zvolen jednoduchý tvar trojúhelníku, který 
vlivem napětí tvoří charakteristický obrazec 
s dovnitř prohnutými stranami. Podpory 
mají dostatečný výškový rozdíl pro bez-
problémový odtok dešťové vody. Mírná 
průsvitnost tvoří zajímavý světelný efekt, 
přičemž nezesiluje sluneční žár, zejména v 
letním období. Ke každé podpoře je mem-
brána kotvena dvěmi lany přivařenými na 

rektifikační šroub.

Zelený kontejner je určen pro pěstování 
nenáročných keřů. Je řešen jako be-
tonový monolit. Sokl betonové vany je 
ustupující a obsahuje vyústění řady od-
tokových kanálků pro odvod přebytečné 
vody. Navazující betonové stěny jsou 
obloženy stejným kamenným materiálem 
jako fontánová stěna. Pouze formát desek 
je menší. 

Plocha ohraničená čtyřúhelníkem sledu-
jícím linie náměstí je vydlážděna tmavými 
dlažebními kostkami (gabro). V kontextu 
náměstí tak na sebe upoutává pozornost 
a působí komorněji. 

Hlavní pohyb chodců se předpokládá po 
okrajových částech náměstí podél zástav-
by. Ty jsou určeny rozdílným rastrem v 
žulové dlažbě náměstí. V letních měsících 
jsou tyto pásy z velké části zastavěny 
restauračními zahrádkami. Průchozí trasy 
se tedy přesouvají do středních ploch. Ob-
jekt se tedy dostává do centra dění a je pro 
kolemjdoucí ještě zajímavější. V nejbližším 
okolí setkávacího místa se nepředpokládá 
budování zahrádek - nejbližší budova ob-
sahuje provozovnu rychlého občerstvení 
(nepotřebuje venkovní sezení), v soused-
ních domech nejsou provozovány restau-
race, kavárny apod. Zároveň budou z blíz-
kého okolí odstraněny lavičky. 
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Jižní pohled | 1:50

Východní pohled | 1:50
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Západní pohled | 1:50

Jižní pohled | 1:50
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Detail kotvení 
lan a vetknutí 
sloupu do země 
(1:10)

1 - Trubková ocel 
průměru 150 mm

2 - Kladka průměru 60 
mm

3 - Ocel. lano vypína-
jící membránu

4 - Membrána s krajo-
vými švy

6 - Dopínací matka 
M20 pojistná

7 - Dlažba
8 - Písek

9 - Ocelový profil I100
10 - Železobetonový 

základ
11 - 2x ocelový profil 
C50 přivařen k I100 a 

vnitřním stěnám trubk-
ového profilu

Detail dopínaní 
lan (1:10)

Detail hlavice 
podpory (1:10)
1 - Trubková ocel
2 - Pásová ocel tl. 30 mm
3 - Kladky
4 - Ocelová lana
5 - Membrána

Pohled na zelený kontejner (1:25)

Řez zeleným kontejnerem (1:25)
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Detail uchycení pásu kaskády (1:5)

Řez fontánovou stěnou (1:20)

1 - Podkladní vo-
dostavebný beton | 
monilit, vystužený 

KARI sítí
2 - Elastická krycí 

stěrka
3 - Hydroizolace

4 - Integrovaná po-
honná jednotka

5 - Trubková ocel 
průměru 50 mm

6 - Kotvení trubky - 
navařená pás. ocel

7 - Kamenné obkla-
dové desky

8 - Průsvitné barevné 
sklo

Pohled z prostoru objektu na fontánovou stěnu (1:25)

1 - Obkladové kamenné desky 
500x1385 mm
2 - Podlaha - mřížky z nerez 
oceli
3 - Přívod vody na kaskády
4 - Kaskády - děrovaný průsvitný 
PS, pásky šíře 300 mm
5 - Průsvitné barevné sklo - 
bezpečnostní
6 - Naznačení proudu vody


