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ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH 

Navrhovaná stavba se nachází na okraji centra města Brna, v městské části 

Zábrdovice, na nároží ulic Bratislavská a Stará. V okolí se nacházejí převážně bytové 

domy a domy občanské vybavenosti. Lokalita je tvořena uzavřenými bloky domů. 

Proto i návrh polyfunkčního domu uzavírá blok.  

V URBANISTICKÝCH SOUVISLOSTECH 

Základ práce je návrh polyfunkčního domu, který bude obsahovat bytové jednotky a 

prostory pro veřejnost, které budou nabízet služby nejen obyvatelům domu, ale i 

potřebám okolí. Hmota stavby je tvořena napojením na stávající zástavbu, je dána 

uliční čára, stavební hranice a výšky sousedních domů. Vytvoření nároží reaguje na 

tvar nároží v lokalitě, která jsou zkosená nebo zaoblená. Vzhled fasády určují funkce 

domu. Parter nabízí výhled z kavárny pomocí velkých prosklených ploch, výlohy 

obchodů, průjezdy do podzemních garáží a vstupy do bytové části. 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

Objekt je navržen jako železobetonový skelet podporovaný ztužujícími jádry. Stropní 

desky jsou podporovány průvlaky. Svislé konstrukce jsou vyplněny cihelnými bloky. 

Stěny sousedící se stávající zástavbou jsou nosné. Podzemní stavba je tvořena 

železobetonovou vanou, založenou na pilotách. Podlahy parkovacích podlaží jsou 

z litého betonu, ve vyšších podlažích jsou určeny potřebami bytů. Fasáda domu je 

v béžové barvě, která koresponduje s fasádami okolní zástavby. Fasáda parteru je 

zvýrazněna v celé ploše barvou bílou, obě barvy jsou na štukové stěrce. Okna jsou 

dřevěná, zasklená izolačním trojsklem. Clonění bude zajištěno okenními žaluziemi. 

Dům bude napojen na inženýrské sítě potřebné pro život v bytě. Bude využíváno 

veřejných rozvodů. Dešťová voda bude zachycována do retenční nádrže ve dvoře a 

dále používána jako voda užitková. 

 

 

 

 



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt má dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží. Druhé podzemní podlaží je 

určeno pro parkování rezidentů. V prvním podzemním podlaží pak mohou parkovat 

zákazníci obchodů a restaurace. Na parkoviště se vjíždí z ulice Bratislavská a ven se 

vyjíždí do ulice Stará. Součástí parkoviště jsou i místa pro imobilní. V přízemí se 

nachází restaurace středního typu, dva obchody a vstupy do bytových 

komunikačních jader. V podlažích 2 – 7 jsou umístěny byty různých ploch a zařízení. 

Byty v posledních dvou patrech mají přístup na terasy směřované do obou ulic i do 

dvora. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Konstrukce objektu je skeletový systém ze železobetonu. Spodní stavba je 

železobetonová vana, podepřená zavrtanými pilotami. Střecha objektu je plochá. 

Umožňuje retenci vody v zásobníku umístěném pod povrchem terénu v části dvora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 12. 5. 2014       Michael Kutil  



 

Jméno autora: MICHAEL KUTIL 

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2013/2014 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - NOVÉ NA STARÉ - BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ-STARÁ 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1528,68 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3036,28 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  13008,48 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6072,56 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 19081,04 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 39025,44 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 12145,12 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 51170,56 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     358193920 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP OBYTNÉ PLOCHY 5636,69 

HPP SLUŽBY (OBCHOD) 369,95 

HPP SLUŽBY (RESTAURACE) 515,8 

UŽITNÁ HPP CELKEM 6522,44 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4750 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 118/10 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


