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AN BENEŠOVA ETAPA B – ČEKÁRNA A KOMERČNÍ PROSTORY
BUS STATION BENEŠOVA, STAGE B – WAITING ROOM AND 
COMMERCIAL SECTION
projekt a realizace stavby  

INVESTOR   Dopravní podnik města Brna, a. s.
GENERÁLNÍ DODAVATEL PSK Brno s. r. o.
PROJEKTANT  CUBESPACE s. r. o. 
VÝROBA   CUBESPACE s. r. o.
ROK VÝSTAVBY  2019
MÍSTO PLNĚNÍ  AN Benešova v Brně

Sestava 3 ks modulů o celkové ploše 3,0 m x 16,8 m. Jeden kontejner tvoří 
čekárnu pro cestující a ostatní dva pak prostory pro komerční využití. 
Vnitřní obklad je řešen SDK deskami, podlahová krytina je zátěžové PVC, 
které je položeno na nivelační stěrce. Objekt je opláštěn prosklenou 
fasádou ze zrcadlového skla. Celý objekt je napojen na vzduchotechniku. 
Vytápění je řešeno podlahovým elektrickým topením. Rozvody ZTI se 
vyskytují pouze v prostoru nápojových automatu. Osvětlení je řešení 
LED panely. Jednotlivé komerční prostory jsou vybaveny podávacím 
zařízením a komunikátorem. 
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design and implementation  
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LOCATION   AN Benešova v Brně

A set of three modules of the total area of 3.0 x 16.8m. One container is 
a waiting room for passengers and the other two are used for commercial 
purposes. The inner cladding is made of drywall boards, heavy-duty PVC 
is laid on levelled floor. The outer cladding is made of plate glass. The 
entire building is air-conditioned. An electric heating system is built in 
the floor. The sanitary technical installations are mounted only in the 
close neighbourhood of the area with  beverage vending machines. 
A LED lighting system is used. Individual subsections of the commercial 
section are equipped with feeders and a communicator. 
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