




PR�VODNÍ ZPRÁVA 
NOVÉ NA STARÉ



1. Urbanistické souvislosti

�ešená lokalita se nachází ve m�st� Brn�, p�esn�ji se jedná o nároží ulic 

Bratislavská a Stará. Parcela leží v t�sné blízkosti centra m�sta, v lokalit�

ozna�ované jako brn�nský Bronx a v blízkosti polohy p�vodních m�stských hradeb. 

Díky své poloze je tato lokalita velice atraktivní avšak v sou�asné dob� nep�íliš 

žádaná z komplikovaných spole�enských a sociálních problém�.  

Navržená budova má ambici vnést do této lokality nový a sou�asný standart 

bydlení a díky otev�enému pateru i nové možnosti v užívání ve�ejných prostor v dané 

lokalit�. 

�ešené území leží na nárožních parcelách. Tyto parcely tvo�í p�ibližn� 1/6 

m�stského bloku, který není díky t�mto volným parcelám uzav�ený a netvo�í 

kompaktní celek. Nevyužitá plocha t�chto parcel je dnes využívána jako parkovišt�

osobních automobil�. Ze severní a západní strany sousedí p�edm�tné pozemky s 

m�stskými domy a z jihu a východu s místní obslužnou komunikací.  

D�ležitým faktorem pro návrh novostavby polyfunk�ního domu byla i 

skute�nost, že se parcely nacházejí p�ímo proti hlavnímu vstupu do loutkového 

divadla Radost. 

Z urbanistického pohledu novostavba domu dopl�uje svojí jednotnou hmotou 

blokovou strukturu. �iní to však novým a sou�asným zp�sobem. 

2. Architektonický výraz

Základní koncept nov� navrženého polyfunk�ního domu vychází z kombinace 

t�í r�zných faktor�. 

Prvním faktorem je bloková struktura okolí. Ulice Cejl, Bratislavská a 

Francouzská jsou navzájem propojeny množstvím kolmých ulic, vytvá�ejících 

m�stské bloky s obytnými domy z p�elomu 19. a 20. století. Postupem �asu 

docházelo k zahuš	ování zástavby, ale i k jejímu �ídnutí. Dot�ené nárožní parcely 

jsou nejv�tší a nejvíce exponovanou „trhlinou“ v celé lokalit�. Navržený objekt toto 

blokové �len�ní opticky dopl�uje, avšak nechává dostatek prostoru pro druhý faktor. 

Tím je otev�ení celého nároží ve�ejnosti a jeho propojení s divadlem Radost. 

By	 je divadlo radost loutkové, nabízí množství program� pro r�zné v�kové kategorie 

a doposud divadlo „trp�lo“ absencí shromaž
ovacího p�edprostoru. 

T�etí d�ležitý faktor lze ozna�it jako vnesení nové, sou�asné architektury do 

této lokality. Jednak volbou architektonické formy, ale v návaznosti na formu i 



sou�asného typu bydlení. Zvolená architektonická forma se vzájemn� respektuje s 

funkcí a konstrukcí celého domu. Fasáda vychází z konstrukce a je tím zlepšena 

�itelnost a pravdivost výrazu celého domu. Forma novostavby ve svém objemu 

respektuje blokovou strukturu avšak v materiálech a �len�ní fasády p�ináší do lokality 

�erstvý vzduch a invenci. 

 Nov� navržené bydlení, které by	 není velkometrážní, je velmi luxusní. 

Vetšina byt� umož�uje p�í�né prov�trání a ve v�tšin� se jedná o mezonetové byty s 

atraktivními pr�hledy mezi patry.

3. Dispozice �ešení jednotlivých �ástí objektu

Parter má v celé ploše jednotnou výšku. Ze severní a jižní v�že je vstup do 

komunika�ních jader k byt�m. Ze severní pak vjezd do podzemních garáží. Po celé 

západní ploše, až na místo hlavní nosné jižní v�že, je v parteru komerce. Na severu 

bar, uzavíratelný pr�chod do parku a místnost pro uskladn�ní kol a ko�árk� pro 

obyvatele severní v�že a �ásti p�emost�ní. 

 Dále hmota budovy terasovit� stoupá až do 5. patra, z levé severní �ásti  

parteru a ze severní v�že, kde je premos	ována sm�rem k jižní v�ži. Vždy v modulu 

12m, na západní �ásti kancelá�ské plochy, na jihovýchodní byty. 5. a 6. patro je celé 

p�eklenuto p�es vzdálenost severní a jižní vež�. Na p�emost�né �ásti objektu je 13 

mezonetových byt�, p�í�n� v�traných. V obou v�žích jich je pa 5, vždy po 1 na 

jednom podlaží.

4. Konstruk�ní �ešení

Nepravidelnost dispozice klade vysoké nároky na konstruk�ní �ešení. Proto jsou 

jednotlivé kostruk�ní �ásti �ešeny odd�len�.  

Vodorovná nosná konstrukce p�emost�ní je tvo�ena rámovou soustavou na 

principu Vierendelova nosníku prostupujícího p�es horní dv� podlaží. Spodní 

ustupující podlaží jsou pak na horní konstrukci zav�šeny. Z d�vodu snížení zatížení 

jsou v zav�šených �ást�ch konstrukce nosné profily vyleh�eny. S ohledem na 

rozdílné p�etvá�ení je konstrukce p�emost�ní od zbytku objektu oddilatována 

O p�enos vertikálního zatížení do základ� se starají mohutné železobetonové 

sloupy o pr��ezech 2x2 a 1,5x1,5 m. tyto sloupy jsou na spole�ném základu. 

 Stropní konstrukce v rámci ocelové konstrukce p�emost�ní jsou tvo�eny 

železobetonovou deskou sp�aženou s ocelovými nosníky. Výpl�ové nenosné zdivo je 



navrženo z keramických tvárnic tl 250 mm. Ostatní p�í�ky v bytech jsou 

z keramických tvárnic tl 115 mm a sádrokartonové tl. 100 mm. Okna jsou t�ívrstvá 

v hliníkových rámech. 

Nosná konstrukce zbytku objektu je tvo�ena železobetonovým sloupovým 

systémem s bezhlavicovými stropy.  

V bo�ních �ástech objektu jsou umíst�na ztužující jádra, ve kterých je vedeno 

schodišt�. Schodiš	ová deska je podep�ena na podestách, které jsou vetknuty do 

obvodových st�n ztužujícího jádra.  

V parteru jsou obvodové st�ny tvo�eny velkoformátovými skly uchycenými do 

ocelových profil�. P�í�ky d�lící komer�ní a kancelá�ské prostory jsou �ešeny jako 

prosklené, nebo ze sádrokartonových desek, umož�ující flexibilní využití prostoru. 

V terasovité a p�ízemní �ásti objektu je na st�ešní konstrukci stabiliza�ní vrstva 

z oblázkového násypu. Zast�ešení nejvyšších podlaží je s ohledem na p�itížení 

p�emost�ní tvo�eno jednopláš	ovou st�ešní konstrukcí s povrchovou hydroizola�ní 

vrstvou. 

Veškeré svislé zatížení je do základové p�dy p�enášeno základovou konstrukcí. 

S ohledem na výšku hladiny spodní vody je tato konstrukce tvo�ena železobetonovou 

vanou s obvodovými st�nami z milánských st�n. Sloupy jsou založeny na pilotách. 

5. Energeticky úsporné �ešení návrhu

Obvodové konstrukce jsou materiálov� �ešeny tak, aby spl�ovaly požadavky 

na doporu�ené hodnoty prostup� tepla obálky budovy ur�ené normou. I p�es ne p�íliš 

ojedin�lý tvar, je objekt navržen tak, aby co nejvíce zamezil tepelným ztrátám. 

Prosklené fasády s orientací na jižní stranu v zimním období využívají slune�ního 

zá�ení. V letním období jsou chrán�ny p�ed ú�inky slune�ního zá�ení vn�jšími 

p�edokenními roletami. Prostory pro služby, obchody, a komerci jsou vytáp�ny 

velkoplošným podlahovým topením. Vým�nu vzduchu zajiš	ují vzduchotechnické 

jednotky. Garáže jsou v�trány pomocí vzduchotechnické jednotky umíst�né v 

podzemním podlaží. Byty jsou vytáp�ny podlahovým topením a vým�nu vzduchu 

umož�uje infiltrace oken. Odvod použitého vzduchu zabezpe�uje �ízené v�trání p�es 

v�trací šachtu. 


