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Urbanistické souvislosti 

Zadaná parcela se nachází v těsné blízkosti historického centra města Brna, 

v Zábrdovicích, přesněji v lokalitě Brněnského ‚Bronxu‘. Zástavba v této části města 

má svůj vlastní, od zbytku města se odlišující charakter. Během postupného 

historického vývoje dostala specifický ráz, kde se nesetkáváme s typickými 

městskými bloky. Je zahuštěna směrem do vnitřních dvorů, které jsou naplněny 

nejrůznějšími provozy a jsou stále funkční.  

Celkový urbanistický koncept nové zástavby navazuje na stávající jedinečnou 

strukturu. Mou snahou bylo vytvořit malé ‚město‘ ve městě. 

Architektonický výraz 

Jde o soubor staveb s převážně bytovou funkcí. V budoucnu se počítá se zvýšeným 

zájmem o danou lokalitu, proto jsem se snažila navrhnout širokou škálu bydlení, 

která by byla schopna uspokojit co nejširší spektrum lidí. Tato různorodost 

předznamenává také předpokládané budoucí obyvatele, kteří by byli ze všech 

sociálních i věkových skupin.  

Celý koncept je založen na vazbě zástavby na vnitřní dvory, které by se měli stát 

srdcem projektu. Do bytů se vstupuje z velké části přímo z venkovního prostoru, 

z otevřených průchodů do dvorů nebo z teras ve vyšších nadzemních podlažích.  

Tím je snížena anonymita obyvatel, zvýšena bezpečnost i úroveň komunitního života. 

Krajní stavby, lemující ulice Bratislavskou a Starou jsou dvou až pětipodlažní. 

Nesnaží se o to být dominantou, spíše svou výškou navazují na původní zástavbu a 

různými výškami navenek ukazují diverzitu prostorů uvnitř. Vnitřní prostor je dále 

zastavěn dvou až čtyřpodlažní zástavbou, která je kombinací různých druhů bydlení.  

Dvůr je členěn na víc celků s různým funkčním a prostorovým uspořádáním. První 

dvůr (bráno od jihu) náleží hlavně řadě rodinných domů, které zde mají umístěny své 

předzahrádky. Druhý nejen díky své centrální poloze je živým jádrem. Do tohoto 



dvora se obrací terasy v 2. a 3. nadzemním podlaží. Třetí je brán jako klidový, kde už 

není tak koncentrovaný pohyb osob a celé měřítko prostoru ho k tomu předurčuje 

 

 

Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Celek by se dal rozdělit na 2 jádrové bytové domy, 6 rodinných řadových domů a 

další bytové jednotky přístupné z různých výškových úrovní. 

Pod větší částí parcely se nachází dvoupatrové podzemní parkoviště přístupné ze 

Staré ulice. Díky tomu, že je zde 104 parkovacích míst by bylo možné odstranit 

šikmá stání na Staré ulici, místo nich zřídit stání podélná a vysadit zeleň. Dále jsou 

v podzemních patrech sklepní kóje pro každou bytovou jednotku, technické zázemí 

budovy, kolárny a kočárkárny a společná prádelna. 

V parteru domu na Bratislavské ulici je 7 obchodních jednotek, před kterými je menší 

předprostor určený zejména pro klienty zde umístěných služeb, ale i pro širokou 

veřejnost. 

Vstup do bytů ve vyšších podlažích je z průchodů jak z ulice Bratislavské, tak z ulice 

staré. Jak již bylo zmíněno výše, další zástavba je pouze bytové funkce a přístup k ní 

je zajištěn přes 5 průchodů z obou směrů. 

Dispozičně se jedná o byty 1 + kk až 4 + kk. 

Konstrukční řešení 

 V podzemních podlažích je využit ŽB skelet, na který v 1. NP navazují jak stěnové, 

tak skeletové systémy. Stavby o 4 a více patrech jsou železobetonový skelet, nižší 

zástavba je zděná, čím se šetří stavební náklady. 

Energeticky úsporné řešení návrhu 

Budovy jsou napojeny na horkovodní potrubí. Dešťová voda je zachytávána do 

retenčních nádrží a je využívána k údržbě zelených ploch a v prádelně nacházející 

se v těsné návaznosti na nádrž. 

 




