




Průvodní zpráva 
 
Urbanistické souvislosti 
Parcela je situována v Brně Zábrdovicích na křižovatce ulic Bratislavská a Stará. 

Tato městská čtvrť je převážně obytná s industriální minulostí. Důležitou 

charakteristikou je krátká docházková vzdálenost do centra města. V Zábrdovicích 

samotných není mnoho veřejných prostorů, ale pokud vezmeme v úvahu vzdálenost 

od centra a veřejné prostory v bývalém hradebním okruhu vzdálené cca 300 m a 

plánované úpravy v ul. Hvězdová není dle mého názoru nutné v daném místě 

vytvářet nové velké veřejné prostory. Proto jsem hmotu navrhovaného objektu 

umístila tak, aby dotvářela chybějící nároží a zároveň vytvořila menší veřejný prostor 

s lavičkami a stromy. Prostor může být využit i pro předzahrádku navrhované 

kavárny. 

Soubor domů je situován tak, aby co nejméně snižoval oslunění stávající zástavby. 

V objektu jsou navrženy v největší části byty, které mohou využívat, mladé páry, 

rodiny s dětmi i studenti. Jiné funkce jako administrativu, přechodné ubytování adt. 

jsem do objektu nenavrhla z důvodu dostatečné nabídky v blízkém okolí.  

Navrhovaná stavba nemá tvořit výškovou dominantu. Má hmotově doplnit chybějící 

článek městského bloku. 

Vjezd do podzemního parkoviště je z ul. Bratislavská a výjezd na ul. Stará. Toto 

řešení je z mého hlediska nejbezpečnější a nejlépe vyhovuje jednosměrnému 

provozu v ulicích. 

 

Architektonický výraz 
Dům je navržen jako bytový objekt s komerčním parterem.  Důležité je umístění 

parkování do 1. PP a 1. NP a využití systému poloramp. Díky tomu je vnitroblok 

rozdělen do tří výškových úrovní a jeho celková výška je snížena o výšku parteru 

Střechy garáží jsou využity jako pobytové terasy. 

1. NP slouží jako podnož pod bytové domy, které z ní vystupují. Ve vnitrobloku jsou 

další dva malé bytové domy, které člení prostor na menší polosoukromé celky na 

střeše garáží a jeden větší prostor zahrady na rostlém terénu pro všechny obyvatele 

domů. Mojí snahou bylo dosáhnout měřítka, které by bylo příjemné pro bydlení a 

odpovídalo měřítku okolní zástavby. Proto je celková hmota výškově diferencována a 



rozdělena na fasády, které odpovídají dispozičnímu rozdělení domů. Použila jsem 

fasádu cihelnou, která je klasičtější a klidnější, a fasádu dynamičtější rytmizovanou 

polohou okenic. 

 

Dispoziční řešení jednotlivých objektů 
V jednom podzemním podlaží (1.PP) a částečně v 1. NP jsou umístěny parkovací 

stání. Kapacita podzemního parkoviště je 75 parkovacích míst, z nichž 5 je 

vyhrazeno pro ZTP. Vjezd do parkoviště je z ul. Bratislavská a výjezd na ul. Stará. 

Propojení garážových pater zajišťují polorampy, které významně snižují plochu 

komunikací. Spolu s parkováním je v podzemí technické zázemí domů a sklepní kóje 

k jednotlivým bytům. 
Komerční prostory s kavárnou jsou situovány do 1.NP. Kavárna má kapacitu 36 míst. 

Každý pronajímatelný prostor má svůj prostor se zázemím, který je umístěn tak, aby 

bylo možné zásobování z prostor parkovacích garáží. Dále se v přízemí nachází 

prostory pro odpady a část zázemí pro byty. Prostory 2. až 6. NP jsou určeny pro 

bydlení. Dispozice bytů jsou navrženy s ohledem na proslunění. 

Velikosti i dispozice jednotlivých bytů jsou rozmanité. Jsou zde navrženy garsoniéry, 

byty 2+kk a 3+kk. Plochy bytů se pohybují od 35 m2 u garsoniér až po 92 m2 u bytů 

3+kk. Několik bytů ve 2. NP je komfortnějších díky přímému přístupu na zelenou 

terasu.  

 

Konstrukční řešení 
Dům je založen na základové desce, která sahá do vrstvy únosných štěrků. Nosnou 

konstrukci tvoří dále železobetonové sloupy, stěny a stropy. V 1. PP a 1. NP jsou 

použity sloupy o průřezu 600 x 600 mm, dále pokračují sloupy 450 x 450 mm a 

nosné stěny tl. 250 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vatou tl. 200 mm, 

konstrukce dosáhne hodnoty U = 0,20 W/m2K. Konstrukce je dále ztužena 

železobetonovými komunikačními jádry. Výplněmi otvorů jsou okna s izolačními 

trojskly v hliníkovém rámu.  

Cihelná fasáda je vytvořena obkladem z cihelných pásků v barvě terakoty, na jižní 

straně je doplněna o venkovní žaluzie. Stínící prvky druhé fasády mají hliníkový profil 

a dřevěnou výplň.  

 



Energeticky úsporné řešení návrhu 
Dům pracuje s dešťovou vodou, která je ze střech domů svedena do nádrže na 

užitkovou vodu a pak využívána na splachování záchodů nebo praní. Zelené střechy 

na garážích přispívají k trvalé udržitelnosti tím, že v sobě zadrží dešťovou vodu 

(odtokový koeficient 0,5) a přebytečná voda je ještě zadržena v retenční nádrži a 

postupně vypouštěna do kanalizace. Z nádrže na užitkovou vodu je přepad do 

retenční nádrže. Parcela není kompletně zastavěná, takže z části, kterou jsem 

ponechala volnou pro společnou zahradu, nemusí být odváděna voda do kanalizace. 


