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NOVÉ NA STARÉ – BRNO, NÁROŽIE BRATISLAVSKÁ - STARÁ 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA PROJEKTU 

 

URBANISTICKÉ SÚVISLOSTI 

 Zadaná nárožná parcela sa nachádza na okraji centra mesta Brna, konkrétne 

na križovatke ulíc Stará, Bratislavská a priľahlej ulice Körnerovej. Stavebný pozemok 

vznikol spojením parciel č. 446/1, 3, 4, 5; 447; 775/1 v katastrálnom území 

Zábrdovice, Brno. V súčasnosti sa na daných parcelách nachádzajú podružné 

prízemné objekty, ktoré avšak nie sú zapísané v katastre nehnuteľností, a tak sa 

v návrhu uvažuje s ich odstránením. Riešené územie obsahuje okrem daného 

stavebného pozemku i časť priľahlých ulíc a verejných priestorov. 

 Navrhnuté riešenie reaguje na urbanistické súvislosti, pešie trasy a potreby 

mesta. Hlavným cieľom bolo vytvorenie polyfunkčného mestského domu 

zahŕňajúceho v sebe bývanie, komerciu, telocvičňu a dostatok parkovacích miest. 

Koncept telocvične vychádza z polohy a možnosti, ktorú poskytuje daná stavebná 

parcela, a rovnako z potreby neďalekej základnej a materskej školy na ulici Stará. 

Nakoľko jej súčasná telocvičňa je z kapacitných dôvodov už nedostačujúca. V čase 

mimoškolskej výučby bude telocvičňa určená verejnosti a potrebám Polície ČR, 

sídliacej v susediacom objekte, či Nízkoprahovému centru pre deti a mládež. 

Dôležitým zámerom bolo taktiež vytvorenie istého pred priestoru pre divadlo 

Radosť, ktoré je situované v tesnej blízkosti riešeného územia, a tak dotvorenie jeho 

dôstojného vstupu. Keďže v dnešnej dobe je stav nevyhovujúci, čo je dané malou 

šírkou ulice pred divadlom a možnosťou parkovania na ulici. 

Na predmetnej parcele sú navrhnuté dve základné hmoty, ktoré majú rôzne 

výškové členenie. Medzi tieto hmoty je vsunutá samotná hmota telocvične, 

vytvárajúca tak vyvýšenú platformu. Riešenie reaguje na okolie a jeho charakter 

svojou nadväznosťou na rímsy susedných objektov. Daným hmotovým usporiadaním 

sú jasne vymedzené tri priestory medzi objektmi s rôznorodým charakterom. Pred 

divadlom vzniká verejná piazzetta, dodávajúca mu kultúrny význam; medzi objektmi 

na vyvýšenej platforme vzniká poloverejný priestor vnútrobloku s detským ihriskom 



a v severnej časti parcely je navrhnutý polosúkromný priestor zelene so súkromnými 

záhradkami resp. sadmi s možnosťou k prenájmu. 

Vjazd do podzemnej garáže je umiestený z ulice Stará. Do telocvične, šport 

baru a pridružených obchodov sa vstupuje z piazzetty. Vstupy k samotným bytovým 

jednotkám sú lokalizované jednak z ulice Stará a jednak z priestoru piazzetty. 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 Architektonický výraz je založený na rôznom výškovom členení jednotlivých 

objektov, aby plynule nadväzovali na charakter zástavby daného územia a nepôsobili 

tak jedným veľkým uzavretým blokom. Nárožie je akcentované budovou s najvyšším 

počtom nadzemných podlaží. Vertikalita budov je potlačená a doplnená o priebežné 

rímsy, ktorých horizontálne línie vnášajú do osobitných plôch fasády jemný prvok 

dekorácie. Smerom do ulice a k piazzette sú fasády dynamickejšie rozpohybovaním 

a odzrkadlením okien, zatiaľ čo do vnútrobloku si fasády držia pomerne pokojný 

a pravidelný charakter. Toto, spolu s použitím francúzskych okien, v konečnom 

výsledku vytvára komplexnú umeleckú a architektonickú formu návrhu. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTOV 

Samotné objekty o výškach 4, 5, 6 NP sú navzájom prepojené hmotou 

telocvične, ktorá je so svojim zázemím umiestená v 1. PP s prevýšením cez dve 

podlažia, kvôli nutnosti dodržania jej svetlej výšky. Takto vzniká vyvýšená platforma, 

na ktorej sa nachádza priestor vnútrobloku. Výškové členenie budov je rozdelené 

tak, že spodný – prevažne komerčný parter má najväčšiu svetlú výšku. V tomto 

podlaží sa nachádzajú obchody, šport bar, rýchlo občerstvenie a zázemia bytových 

jednotiek. Nasledujúce nadzemné podlažia majú už konštantnú svetlú výšku, ktorá je 

nižšia ako v predošlom prípade. Zámerom návrhu bolo dosiahnuť určitú bytovú 

pestrosť, a preto sa tu nachádzajú bytové jednotky v rôznych štandardoch. Spoločné 

priestory garáží s prislúchajúcim technickým zázemím prepájajú všetky budovy 

v rozsahu dvoch podzemných podlaží. 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

 Celý objekt je založený na základovej doske, ktorá je doplnená 

o veľkopriemerové hlbinné železobetónové pilóty. Z vonkajšej strany je prevedená 



tepelná izolácia základových stien a izolácia proti zemnej vlhkosti. Plochy susediace 

s okolitými budovami sú založené pomocou tryskovej injektáže, zatiaľ čo nesusedné 

plochy využívajú princíp záporového paženia. 

 Nosný systém je kombinovaný skeletový a stenový zo železového betónu 

priebežného typu. V 1. a 2. podzemnom podlaží je tvorený stĺpmi , obojsmernými 

prievlakmi a doskami. Od prvého nadzemnom podlažia sa uplatňujú priečne 

orientované prievlaky a samotný stenový nosný systém. Konštrukciu dopĺňajú 

stužujúce jadrá, ktoré obsahujú vertikálne komunikácie a inštalačné šachty. 

Obvodové steny sú zo železobetónu a doplnené o tepelnú izoláciu z EPS. Preklady 

okenných otvorov sú súčasťou monolitických stropných dosiek. Vnútorné nenosné 

steny a deliace priečky sú murované z keramických tvárnic Porotherm. Schodiská sú 

navrhnuté ako monolitické železobetónové s povrchovou úpravou. Objekty sú 

zastrešené plochou zelenou strechou, pričom nosné konštrukcie striech sú 

prevedené ako monolitické železobetónové. Balkóny sú prevedené ako konzoly 

s použitím ISO nosníkov na zabránenie tepelných mostov. Dverné a okenné výplne 

sú drevo- hliníkové v antracitovo šedom prevedení. Tienenie okien je zabezpečené 

pomocou exteriérových žalúzií. Rímsy a obkladové panely z brúseného železobetónu 

v 1. NP sú uchytené do nosnej konštrukcie pomocou oceľových kotiev. Fasáda je 

omietnutá silikónovou omietkou so vzorovaním, čo jej dodáva celkovú plasticitu. 

Interiéry stavby sú riešené s dôrazom na odolnosť, trvanlivosť materiálov a estetickú 

hodnotu. 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE 

 Predpokladom energeticky úsporného riešenia je pasívne i aktívne využívanie 

solárnej energie. Pasívne je slnko využívané predovšetkým v bytových jednotkách 

(svojou orientáciou), aktívne na sekundárny ohrev vody prostredníctvom solárnych 

kolektorov na strechách objektov. Letnému prehrievaniu zabraňujú exteriérové 

žalúzie. Vykurovanie je zabezpečené pomocou tepelného výmenníka napojením na 

horkovod. Zrážková voda zo striech je spätne využívaná ako úžitková voda pre 

splachovanie WC. Dažďová voda je taktiež priamo využívaná k zavlažovaniu zelene, 

čo prispieva k zlepšeniu mikroklímy v danej oblasti. 

 


