




Sprievodná správa 

1. Urbanistické súvislosti

 Riešená parcela sa nachádza v meste Brno, v mestskej časti Cejl.Ide o územie susediace 
s historickým centrom, v ktorom nemecká komunita v 19. storočí vybudovala obytné 
tehlové domy. Tieto domy tu dodnes tvoria genia loci. V súčasnosti tu žije početná 
rómska komunita. Cejl je husto zastavaná mestská štvť, dodržiava blokovú zástavbu, 
no nemá skoro žiadny verejný priestor širší než ulicu. Malá piazzeta sa nachádza ďalej 
na ulici Bratislavká a slúži ako verejné parkovisko. Riešené územie zahŕňa chýbajúcu 
časť mestského bloku vymedzeného ulicami Bratislavská a Stará, ktoré dnes slúži ako 
parkovisko policajného zboru. Naproti parcele sa nachádza bábkové divadlo Radosť. Do 
riešeného územia spadá aj bezprostredné okolie vrátane napojenia na ulicu Kornerova. 
Všetky ulice sú jednosmerné s rôznymi typmi nekontrolovaného parkovania.

2.Architektonický výraz 

 Pri svojom návrhu som vychádzala zo štruktúry štvrte. Negatívnym rohom uzatváram 
blok a vytváram menší verejný priestor, piazzetu, ktorá svojimi rozmermi reaguje na už 
existujúcu piazzetu pred Múzeom rómskej kultúry a vytvára dôstojný predpriestor divadla. 
Roh je tvorený dvoma hmotami prepojenými v úrovni parteru. 

 Navrhnutá zástvba výškovo reaguje na okolité objekty. Hmota je napojená na rímsy 
susedných objektov v piatom nadzemnom podlaží a šiestym ustupujúcim zakrýva štítove 
steny sedlových striech. Obklad parteru je napojený na rímsu budovy na ulici Stará, drží 
sa v jednej výškovej úrovni a tak sa vďaka klesajúcemu terénu smerom k ulici Bratislavská 
dvíha. Hmota je v mieste zlomu od úrovne 2.NP rozdelená a vytvára tak optické prepojenie 
súkromného vnútrobloku s verejným priestorom. Hmota je vertikálne členená vysokými 
dvoj a trojdielnymi oknami. Okná sa v parteri spájajú do veľkých výkadov. Pravidelné 
rozostupy okien narúšajú posuvné plechové okenice s povrchovou úpravou meď. Na 
fasáde sú použité tri hlavné materiály - biela omietka, plech s povrchovou úpravou meď a 
sklo. 

3.Dispozičné riešenie objektu 

 Z analýzy vyplynulo, že najväčšími nedostatkami štvrte sú: nedostatok verejného 
priestoru, ulice preplnené parkujúcimi automobilmi a štruktúra obyvateľstva v ktorej sa 
nachádza zvýšený počet problémových jedincov. 

 Rozhodla som sa vytvoriť verejný priestor, ktorý bude dôstojným predpriestorom divadla. 
Jeho sociálna ochrana bude zabezpečená mladými ľuďmi, ktorí sa do nových bytov 
nasťahujú. V historických budovách sa nachádzajú prevažne veľké byty, ktoré sú často z 
finančných dôvodov prerábané na menšie jednotky. Preto som sa rozhodla vytvoriť menšie 
- štartovacie byty pre mladých ľudí, ktorí často túžia bývať sami, no veľký byt si dovoliť 
nemôžu. Pre skvalitnenie verejného priestoru navrhujem do ulíc vysadiť stromy a zrušené 
parkovacie miesta presúvam do podzemnej garáže.  



  Prvé podzemné podlažie garáže bude slúžiť verejnosti a druhé bude určené len 
pre rezidentov. V 1PP sa nachádza prečerpávacia stanica horkovodu a strojovňa 
vzduchotechniky. V 2.PP sa nachádza retenčná nádrž. Z garáží vedú dve komunikačné 
jadrá, ktoré prechádzajú celou výškou objektu. Ide o únikovú cestu typu A.  

  V parteri sa nachádza päť prenajímateľných jednotiek, pričom tri je možné zlúčiť v jednu. 
Využitie sa predpokladá prevažne obchodné, na nároží je vhodné umiestniť menšiu gastro 
prevádzku - kaviareň, bistro. Prenajímateľná jednotka na pokojnej ulici Stará  je vhodná  aj 
ako kancelársky priestor. Za prenajímateľnými jednotkami sa nachádza domové vybavenie 
- technická miestnosť a pivničné kóje s východom do záhrady. 

  Od 2.NP sa objekt delí na dve časti. Oba domy sú bytové, dom zakrývajúci štítovú 
stenu policajnej budovy je chodbový. Dom pokračujúci v ulici stará je pavlačový. V 2.NP 
sa nachádzajú najmenšie byty, prevažne garzónky, spoločenská miestnosť s východom 
na terasu a do dvora. V 3. a 4. NP sa zrkadlovo otočené garzónky môžu bez väčších 
stavebných úprav spojiť v 2 + kk. V posledných dvoch podlažiach pavlačového domu sa 
nachádzajú mezonety. 6.NP je ustupujúce s terasou. 

 Vzhľadom na malú metráž bytov nemajú všetky byty lodžu, ani terasu. Predpokladá sa, 
že otvorením veľkých okien sa terasa stane priamo z miestnosti. V pavlačovom dome slúži 
k spoločnému posedeniu rozšírená pavlač. 

 

  4. Konštrukčné riešenie 

Objekt je založený na železobetónových podzemných konštrukčných stenách...

Steny sú navrhnuté zo železobetónu hr. 500 mm chráneného hydroizolačnou PE fóliou. 
Základová špára sa nenachádza pod hladinou podzemnej vody. 

Celý objekt je riešený ako kombinácia skeletového a stenového systému. Skeletový 
systém so stužujúcimi jadrami je použitý v podzemných podlažiach a 1.NP (stĺpy 500 x 
500 mm so skrytými hlavicami). Od 2.NP je použitý stenový systém, kde hlavnú nosnú 
funkciu nesie obvodový plášť (tehly Porothem T 44). Medzibytové priečky sú tiež nosné a 
podporujú plášť vo vynášaní dosky. Stropné dosky sú objostranne vystužené, hladké, hr. 
300 mm (350mm v garáži). Nenosné vnútorné priečky sú vymurované z pálených tehál 
Porotherm. 

5. Energetické riešenie návrhu

Vykurovanie objektu je navrhnuté prípojkou na horkovodné potrubie. Voda sa bude 
ohrievať pomocou solárnych kolektorov, dohrev zabezpečí horkovod. Prečerpávacia 
stanica je umiestnená v 1.PP. V interiéroch sú použité podlahové konvektory a podlahové 
vykurovanie. V letnom období je zabezpečené účinné vonkajšie tienenie pomocou 
posuvných okeníc. 

Dažďová voda bude z časti zachytená zelenou strechou, z väčšej časti však zvedená 
do 2.PP, kde sa nachádza retenčná nádrž. Táto voda bude čerpadlom rozvádzaná na 
splachovanie záchodov, pranie a zalievanie zelene. 
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TABULKA  BILANCÍ  
   

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH  

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1 840

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2 681

   

BILANCE HPP  

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 6 416

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5 362

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 11 778

   

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU  

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 24 708

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 16 756

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 41 464

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    290 248 000

   

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ  

HPP OBYTNÉ PLOCHY 5385,6

HPP FUNKCE OBCHOD 525,6

HPP FUNKCE GASTRO PREVÁDZKA 289

UŽITNÁ HPP CELKEM 6200,2

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 2504

KAPACITY  

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 142/8

   


