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Sprievodná správa



1. Urbanistické súvislosti

Riešené územie katastrálne patrí do Zábrdovic, administratívne však patrí do mestskej časti Br-
no-Střed. Z hľadiska dopravnej infraštruktúry sa nachádza v susedstve brnenskej okružnej triedy. 
Je to štvrť s prevažne obytnou funkciou. Väčšina objektov v tejto štvrti pochádza z obdobia 19.- 20. 
storočia, kedy väčšinu obyvateľstva tvorila nemecky hovoriaca menšina. Táto nemecky hovoriaca 
skupina bola po druhej svetovej vojne vysťahovaná do Nemecka. Dnes je táto lokalita označovaná 
za problémovú lokalitu, kvôli zvýšenému riziku kriminality. 

Pozemok má nárožný charakter, stavba tak bude naväzovať alebo iným spôsobom reagovať na 
štítové steny stávajúcich objektov. Na ulici Starej susedí parcela s bytovým domom a na ulici 
Bratislavskej.

2. Architektonický výraz

Mojím zámerom bolo reagovať na problémy danej lokality, odhaliť, čo tomuto miestu chýba a ako by 
sa dala situácia riešiť v rozmedzí mojej stavby. V prvom rade som reagovala na chýbajúce plochy 
verejného priestoru v tejto lokalite o ktoré som chcela obohatiť túto lokalitu vrámci môjho projektu. 
Táto myšlienka úzko súvisí aj so susedstvom Divadla Radosť, ktoré si tiež zaslúži verejný predprie-
stor. Keďže sa táto lokalita nachádza v blízkosti centra mesta, je lukratívna pre rozsiahle plochy 
bývania. Preto je v objekte venovaných ca. 89% celkovej podlažnej plochy bývaniu. Mojím zámerom 
bolo parcelu využiť čo najefektívnejšie, čo sa prejavilo v objeme stavby, ktorá dopĺňa prázdne nárožie 
parcely, susediace štítové steny od Policajnej stanice a ešte ďalším objemom v severnej časti parcely 
oddeľuje súkromnú záhradu od verejného priestoru. Verejnému priestranstvu je venované vzniknuté 
átrium, ktoré som nechcela nechať uzavreté vo vnútrobloku. Preto sa hmota stavby v mieste nárožia 
zdvíha nad terén a ustupuje o dve podlažia, čím je vytvorený jasný a veľký vstup do vnútrobloku, 
ktoré naberá charakter verejného námestia.

3. Prevádzkové a dispozičné riešenie

Vstup na verejný priestor námestia je vytvorený už spomínaným ustúpením budovy v mieste nárožia 
o prvé dve nadzemné podlažia. Objekt obsahuje 3 schodiskové jadrá, prístupné z vnútorného átria. 
Vjazd do podzemných garáží je situovaný na ulici Stará. Objekt naväzuje na vzniknuté námestie 
svojou funkciou v 1.np, kde sa nachádza bar, lezecká stena a obchodné prenajímateľné plochy. 
Vytvorenie lezeckej steny vyplynulo z myšlienky zatraktívnenia miesta. Lezecká stena sa nachád-
za na nedostatočne oslnenej fasáde, nevhodnej pre bytovú funkciu. V nadzemných podlažiach 
sa nachádza čisto bytová funkcia. Dispozičné riešenie celej budovy vyplýva hlavne zo svetelných 
pomerov vrámci objemu stavby. Schodiská sú orientované do vnútrobloku, dve z nich na severnej 
fasáde, kde sú zlé svetelné podmienky pre bytovú funkciu. Koncept budovy sa snaží o využívanie 
obojstranného osvetlenia vždy tam, kde mu je to umožnené. Z toho vyplynula myšlienka vytvorenia 
mezonetových bytov, využívajúcich obojstranné osvetlenie. 



4. Konštrukčné riešenie 

Základovú konštrukciu tvoria základové pásy a pätky, ktoré podopierajú nosné prvky. Konštrukčný 
systém je riešený ako kombinácia skeletového a stenového systému. Skeletový systém so stužu-
júcimi železobetónovými schodišťovými jadrami  sa nachádza v podzemných podlažiach. Tvoria ho 
stĺpy 450x 450 mm so skrytými hlavicami. nadzemné podlažia sú tvorené stenovým nosným sys-
témom priečnym a pozdĺžnym. V pozdĺžnom smere preberá nosnú funkciu obvodový plášť (tehly 
Porotherm 365 mm). V priečnom smere budovu podopierajú akustické medzibytové priečky  ( tehly 
Porotherm 250 mm). Stropné ŽB dosky sú vystužené v oboch smeroch- hr. 200 mm. Nad garážami 
hr. 300 mm. Vnútorné nenosné priečky sú z pálených tehál Porotherm, hrúbky 125 mm.

5. Energetické riešenie

Vykurovanie budovy je zaistené pomocou podlahového vykurovania. Vkaždom byte bude naviac 
nainštalovaná rekuperačná jednotka, ktorá zabezpečí výmenu vzduchu v bytoch. Keď sa v letných 
mesiacochna noc ochladí, rekuperácia čiastočne prechladí byt. V zimnom období sa množstvo te-
pelných strátspôsobených rekuperáciou dohreje pomocou podlahového vykurovania. 
Na streche budú umiestnené slnečné kolektory v množstve ca. 4m2 na 1 byt, ktoré budú zabez-
pečovať ohrev teplej vody. 
Zrážková voda bude čiastočne zachytená zelenou strechou, bude odvedená do retenčnej nádrže, nachádza-
júcej sa v rohovej časti súkromnej záhrady. Voda bude ďalej využívaná na splachovanie záchodov a závlahu 
zelene.
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TABULKA  BILANCÍ  

   

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH  

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1232,5
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2670
   

BILANCE HPP  

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 8602,5
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5340
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 13942,5
   

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU  

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 26852
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 17489
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 44341
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    310 387 000 CZK
   

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ  

HPP OBYTNÉ PLOCHY 7370
HPP BAR + LEZECKÁ  STENA 425,8
HPP PRIESTORY  NA  PRENÁJOM 508,5
HPP 0
HPP 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 8304,3
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5322
KAPACITY  

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 114/6
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