




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Území brněnského Bronxu je problematickou lokalitou v blízkosti centra města Brna 
s většinou historizující zástavbou. Řešeným uzemím je nárožní parcela na ulicích 
Bratislavská a Stará. Nároží je předprostorem divadla radost. Na to navazuje návrh – 
konceptem je uzavření městského bloku doplněním zástavby a vytvořením náměstí 
jako předprostoru divadla. V druhé části vytvoření vnitrobloku domu. Parkování je 
umístěno do vnitrobloku a jednosměrnost ulic vede k umístění vjezdu do vnitrobloku z 
ulice Bratislavská a výjezd z ulice Stará. Vstupy do bytových prostor jsou přístupné z 
vnitrobloku.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt doplňuje blok a tvoří předprostor divadlu. Hmota celého bloku je 
rozdělena na tři domy v měřítku okolní zástavby. Výškově je část na Bratislavské 
vyzdvižena o patro, aby udržela uliční frontu. Stejně tak o patro nižší zástavba drží 
frontu na ulici druhé. Nároží je utvořeno pasivně, uskočením a zvýšením jedné 
budovy. Parkování ve vnitrobloku utváří vztah ke dvoru a jeho socialní kontrolu. Do 
dvora jsou umístěny společné prostory pro obvatele domu. Je zde vytvořeno něko-
lik míst klidového charakteru – posezení s vodním prvkem a v zadní části altánek 
umístěný mezi zeleň. Vzniká tak vnitroblok, který zhodnocuje prostory bydlení a vyt-
váří prostor pro setkávání lidí. Průjezdy pro auta ve vnitrobloku plynule přecházejí v 
zelěn a jednotlivé funkční plochy – jak cesty pro pěší tak pro auta jsou odlyšeny pouze 
rozdílným dlážděním a jsou bezbariérové. Stějně je řěšen i předprostor před domem. 
Je tak tvořen plynulý prostor městského charakteru. Do dvora jsou i orientovány bal-
kony na západní straně, které taky podporují sociální kontakt. V parteru jsou umístěny 
obchody orientované na náměstí a kavárna na samém nároží. Bydlení je pak orien-
továno do vnitrobloku v parteru jsou zde umístěny prostory pro využítí obyvateli domu. 
Další patra zahrnují pouze bydlení v různých škálách velikostí pro přístupnost vyššímu 
spektru obvatel. Byty na nárožích jsou vybaveny lodžiemi. Objekt má tektonickou, 
reliéfní, městotvornou fasádu reagující na charakter okolní zástavby. Fasáda je tvoře-
na rizality a římsami na průběžných sloupech a je rozehrána francouzskými okny s 
rozdílným rytmem v každém patře.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

V jediném podzemním patře jsou umístěny sklepní kóje vždy přístupné ze tří ver-
tikálních jader s výtahy. Dále jsou v podzemí umístěny technické místnosti – kotelna, 
vzduchotechnika pro parter a retenční nádrže. Parkování je řešeno pomocí zakladačů 
na třech úrovních, jedna z nich je umístěna v podzemí. Garáže jsou přístupné z parte-
ru a pomocí pořadačů jsou umisťovány do druhého patra garáží a do podzemního 
patra. Garáže mají kapacitu 60 míst, z nichž 3 jsou pro imobilní občany. V parteru jsou 
umístěny komerční prostory vždy se zázemím. Na náměstí je umístěna kavárna. Do 
dvora jsou rozmístěny vstupy do jednotlivých bytů a společné prostory pro obyvatele 
domů – kočátkárny a prostory pro odpady. V druhém až pátém nadzemním patře jsou 
typické podlaží s byty. Dispozice bytů jsou variabilní. Větší byty – 3+kk vždy kolem 90 
m² jsou příčně provětrané. Dalé jsou navženy byty 2+kk kolem 65m² a garsonky 40m². 
Některé byty jsou komfortnější díky přístupu na vlastní balkóny nebo ložije. V šestém 
nadzemním podlaží je umístěný jediný byt s velkou terasou. Dům je řešený jako bez-
bariérový. 



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V podzemním podlaží je nosná konstrukce tvořena železobetonovou stěnou tloušťky 
600mm a základovou deskou tlušťky 500mm. Deska je založena na základových 
pasech. Stavba je pouuze částečně podsklepena. Základové pasy z důvodu rov-
noměrného sesedání při obvodové stěně vedeny do větší hloubky. První nadzemní 
podlaží má nosnou konstrukci tvořenu kombinací stěnového systému v železobetonu 
a je doplněn sloupy při výlohách obchodů. Stropní deska nad parterem má tloušťku 
300mm. Stejný stěnový systém je zachován i v dalších nadzemních podlažích. Druhé 
až šesté nadzemní patro je vystavěno z tvárnic porotherm 30 P+D. Stropy jednotlivých 
pater jsou tvořeny železobetonovými deskami o tloušťce 270mm. Systém je prostor-
ově vyztužen železobetonovýmí ztužujícími jádry průběžnými všemi podlažími. Dům 
je zaizolován kontaktním zateplovacím systémem z vnější strany fasády. Fasáda je 
vytvořena v základním modulu 450 a jeho násobků. Povrch je vnitřních ploch je tvořen 
bílou omítkou. Vnější fasáda omítaná v pastelovém odstínu. Okna jsou osazeny 
dřevohliníkovými okny s vnějšími roletami.

ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ

 Navržený objekt je dostatečně tepelně izolovaný pro minimalizaci tepenlých ztrát. 
Vytápění je navrženo pomocí plnyhového kotle podlahovými konvektory a klasickými 
otopnými tělesy. V letních měsících využitelných pro chlazení budovy. Přehřívání 
je bráněno přirozeným stíněním balkóny doplněnými o venkovní rolety. Byty jsou 
přirozeně větrány, vetšina z nich příčně. Dům využívá děšťovou vodu jako užitkovou 
vodu pro splachování.


