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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

 Každé město má své zákonitosti dané mnoha specifickými tendencemi, historickým vývojem a lidmi, 
kteří zde žili, žijí a žít budou. Brno není výjimkou. V nedávné historii jeho tvář ovlivnila celá řada událostí. 
Prvním důležitým přelomem se stal rok 1918. Nově vzniklý československý stát potřeboval města s rize českým 
vedením. V silně německém Brně byla tato nutnost vyřešena připojením okolních obcí, díky kterému vzniklo 
tzv. Velké Brno. Město se stalo multikulturním místem, kde žili převážně Češi, Němci a Židé. Meziválečná 
architektura se zapsala svébytným způsobem do tváře města. Jak tomu ale bývá, po období blahobytu přichází 
období strádání. Konec druhé světové války, vybombardované bloky, Židé a Němci, kteří se už do svých do-
movů nevrátili. Tyto události se do podoby města promítají dodnes. Brno stále může čerpat zesvých vnitřních 
rezerv. 
 Jednou z těchto rezerv je i řešená parcela mezi ulicemi Stará a Bratislavská má díky své poloze obrovský 
potenciál. Pokud se odmyslí často uměle vytvářená antipatie ke “čtvrti“ Cejl, celé místo se vykazuje spoustou 
kvalit. Krátká vzdálenost hned několika zastávek veřejné dopravy, blízký park Lužánky, blízká přítomnost řeky
 i historického jádra. Klidnější prostředí, kterým prochází pouze jednosměrná komunikace.

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

 Návrh pracuje v parteru s několika výškovými úrovněmi, díky čemuž vznikají tři rozdílné prostory se 
specifickými atmosférami.Blok není doplněn z několika důvodů. Vytváří se předprostor před divadlem Radost 
sloužící jako rozptylová plocha a zároveň prostředek vyzdvyhující přítomnost kulturní instituce v rámci organ-
ismu města. Kašna, vysazené stromy a umístění městského mobiliáře podtrhují vnímání jedinečnosti místa. 
Materiálové a prostorové rozvržení je odvozeno z konstrukce nově navržených budov. Takových v současné 
době v blízkém okolí není moc. 
 Zastřešením dočasných parkovacích stání sloužíích návštěvníkům obchodů a divadla Radost vzniká 
platforma, na které jsou umístěny soukromé zahrady a terasa domova pro seniory. Jsou sem orientovány I 
balkony jednotlivých bytů. Vyvýšením prostoru je navozen větší pocit intimity, soukromí a bezpečnosti. Do 
nejzasší klidné části pozemku je orientován domov pro seniory jehož součástí je denní stacionář. Je přímo 
přístupný z ulice Stará. 
 Konstrukce podzemních garáží nezasahuje do zahrady domova a díky tomu je možné zde vysadit nové 
listnaté stromy. Nová zahrada se stává dalším obývacím pokojem jak pro rezidenty domova tak i pro příchozí.
 Pojetí domu vychází z přesvědčení, že bytový dům by neměl exhibovat. Tvoří pouze neutrální rámec, 
který si podle svého obydlí jeho obyvatelé. Tomu odpovídá jak hmotové, tak i materiálové řešení návrhu. Cílem  
je vytvořit svébytný celek vyjadřující jednoho autora, na druhou stranu  reagující měřítkem na okolní blokovou 
zástavbu devatenáctého století. Vznikají jednotlivé hmoty, svými odlišnými výškami vytváří svébytné figury. 
Jejich výška se pohybuje od čtyř do šesti podlaží.Je využitý stejný tektonický princip skládání fasády. Díky 
rozdílným objemům je ale dosaženo nuančních rozdílů v rámci jednotlivých fasád. Tektonický ráz podtrhává 
využití pouze velkých francouzských oken, nad kterými jsou umístěny výrazné betonové překlady. Směrem 
nahoru dochází k odlehčování fasády. Nejvyšší podlaží tvoří mezonetové byty, jejichž typologie se promítá do 
výrazového rázu domu v podobě oken přes dvě patra.
 Odlišně je pojatý domov pro seniory s denním stacionářem. Je tvořen solidní zdí, jejíž vnímání je 
posíleno aplikací cihelného obkladu. Oproti bytovému domu nedochází k tak vysoké otevřenosti, senioři mají 
vyšší soukromí. Jak již bylo řečeno, celkový výraz domu je rozčleněn do několika svébytých figur.  V nich jsou 
umístěny jednotlivé funkce.  Administrativa umožňuje vysokou míru variability. Směrem do piazetty se otvíra-
jí komerční plochy. Parter může expandovat v omezené míře do veřejného prostoru.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ

 Dispoziční řešení se odvíjí od fukčního uspořádání objektu. Administrativní budova je tvořena vstupním 
fyoer, archivem a následně typickými podlažími, které tvoří volná pronajímatelná plocha a hygienické zázemí. 
Parter bytových domů tvoří komerční pronajímatlené plochy a technické zázemí budov. V prostoru od ulice 
Stará je v prostoru parteru řešen vjezd do podzemního parkování a vstup do domova pro seniory. Následné 
typologické uspořádání bytů pokrývá širokou škálu metráží od garsonky až po vysokometrážní luxusní byty. 
Domov pro seniory je řešen na základně specifických požadavků seniorů. Nejdůležitjěším aspektem této stavby 
je vytvoření neinstitucionální atmosféry členěním vnitřních prostorů na menší celky se “zákoutími”.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

 Konstrukce domu je tvořena kombinací skeletového a stěnového systému. Na základně rozlišného 
hmotového pojetí budov je využito jako podélného tak příčného konstrukčního systému.  První podzemní 
podlaží tvořené parkováním je ze železobetonu vytvářející základovou vanu domu. V místě výkopu se nen-
achází hladina podzemní vody.
 Podzemní podlaží a parter je tvořen železobetonovým skeletem vycházejícím z modulu parkování  8,1m. 
Konstrukce je ztužena železobetonovými stěnami. Od druhého nadzemného podlaží konstrukce přechází v 
železobetonový stěnový systém. Stropy jsou železobetonové desky v tloušťce vypočítané na základě statického 
posudku. Na železobetonovou konstrukci je použito systémové zateplování jehož součástí je i systémové uchy-
cení oken. Díky tomu nedochází ke vzniku tepelných mostů. Součástí systémové fasády jsou i nadokenní rolety 
schované pod překlady z pohledového železobetonu. Skladba střešních konstrukcí je přizpůsobena aplikaci 
extenzivní vegetace. Balkony jsou uhyceny k železobetonovým věncům pomocí iso nosníků

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU

 Princip trvalé udržitelnosti nelze hodnotit pouze dle aplikované technologie. Důležitým aspektem 
celého návrhu je jeho umístění. Je důležité zdůraznit, že se stavba nachází v užším centru Brna. Nedochází 
tak k nutné výstavbě nových sítí a zabírání zemědělské půdy. Velmi dobré pokrytí MHD může vést k reduk-
ci využívání automobilů. Kompaktní hmota zamezuje výrazným energetickým ztrátám. V domě  se využívá 
dešťová voda ke splachování WC. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2534

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2219

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 8089

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 2219

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 10308

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 29661

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6213

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 35874

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    251118000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP OBYTNÉ PLOCHY 4748

HPP ADMINISTRATIVA 880

HPP KOMERCE 300

ZASTŘEŠENÉ PARKOVÁNÍ 968

0

0

0

0

0

0

UŽITNÁ HPP CELKEM 6896

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 1960

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 88/4
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