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PRŮVODNÍ ZPRÁVA  



 

Řešené území se nachází v městské části Brno - střed, Zábrdovice, na nároží ulic 

Bratislavská a Stará. Jedná se o nezastavěné území v širším centru nechvalně 

známé čtvrtě „brněnského Bronxu“. V těsné blízkosti se nachází Divadlo Radost a 

muzeum loutek. V současnosti zde probíhá postupná proměna a rekultivace 

stávajících objektů a výstavba domů nových. Řešené území je jednou z mnoha 

proluk v této městské části. 

1. Urbanistický koncept 

Navržený komplex domů reaguje na urbánní souvislosti v území. Hmota domu 

doplňuje uliční blok bytovým domem s obchodním parterem. V místě nároží ustupuje 

a formuje svou hmotou nový veřejný prostor - piazzetu před Divadlem Radost. 

Ustoupení struktury je doplněno o budovu knihovny s kulturně administrativním 

centrem, která navazuje na stávající objekt policie ČR. V místě negativního nároží je 

vnitroblok propojen s piazzetou, průchodem v parteru bytového domu. Vzniká zde 

zklidněná ulice, odkud jsou situovány vstupy do jednotlivých rezidenčních objektů. 

Toto řešení umožňuje otevření komerčního parteru na obě strany. Ve vnitrobloku je 

z okolní urbanistické struktury propsána zvýšená platforma, na které jsou za sebou 

dva viladomy. Rozmístění viladomů a knihovny za sebe, připomíná řazení obytných 

domů v okolní struktuře.  

 

2. Architektonický výraz 

Okolní zástavba je tvořena převážně domy postavenými na přelomu 19. a počátku 

20. století. Objekty jsou převážně horizontálně členěny římsami a vytváří uliční síť s 

prostornými vnitrobloky.  

Záměrem bylo vytvoření dvou odlišných domů, tedy dvou principu. Členění vychází 

z okolní zástavby.  Bytový dům zde svým horizontálním rozdělením zapuštěnými 

římsami doplňuje městský blok a navazuje tak na okolní stavby svou skladbou (sokl, 

korpus, římsa). Architektonický výraz domu je střídmí a má především doplňovat a 

splynout.  Společně tyto hmoty domů dotváří trojjednotu nově vzniklého prostoru. 

Vertikalita členění budovy knihovny je záměrně v opozici horizontalitě okolní 

zástavby. Vertikála dále reaguje na divadlo Radost a nárožní secesní dům s věží. 



Společně tyto hmoty domů dotváří trojjednotu nově vzniklého prostoru.  Silným 

prvkem se zde stává okenní otvor otevírající se směrem do náměstí. Kontrast je 

umocněn minimální vzdáleností od navrženého bytového domu. 

3. Dispozice 

Komplex budov se skládá z 2 podzemních a 5 nadzemních podlaží. V 2. PP a 1. PP 

je umístěno podzemní parkoviště se 102 parkovacími místy pro rezidenty a pro 

předplatitele. Kapacita je záměrně převýšena, aby pokryla vytížení parkovacích míst 

v okolní lokalitě. Dále je zde umístěno technické zázemí, výměníková stanice a 

skladovací prostory. Transfer mezi podlažími je řešen šesti komunikačními  jádry. 

V 1.NP, na ulici Stará, je umístěn obchodní parter, který je možno otevřít směrem do 

vnitrobloku. Dále se zde nachází vstupy do bytového domu se zázemím. Na nové 

náměstí navazuje vchod do knihovny spolu s kavárnou. Vnitroblok je členěn pomocí 

platformy, odkud se vjíždí do podzemních garáží. Zde je k dispozici 31 parkovacích 

míst, které slouží převážně jako náhrada za zrušené stání na ulici Stará a 

Bratislavská, k obsluze knihovny a komerčních ploch. Do 2.NP je umožněn vstup 

pomocí komunikačních jader. Na zvýšenou platformu lze vystoupat pomocí 

prodlouženého schodiště, kde dále pokračujeme ke vstupu do viladomů. V 2 - 5NP 

bytového domu jsou umístěny bytové jednotky 1+kk, 2+kk, 3+kk. Ve viladomech pak 

2+kk, 3+kk,4+kk mezonet a 3+kk mezonet.  Byty nabízejí střední standard. Většina 

bytů disponuje prostornými terasami. V budově knihovny a kulturně administrativního 

centra se nachází přednáškový sál, učebna, sdílená kancelář coworkingu a samotné 

prostory knihovny se zázemím. 

4. Konstrukční řešení 
Nejprve bude provedeno podchycení základů okolních stávajících objektů. Poté bude 

vytvořena stavební jáma s pažením a podchycením okolního terénu. Stavební jáma 

je hrazena milánskou stěnou. Základovou konstrukcí je železobetonová vana 

z vodonepropustného betonu. Objekt je založen na žb. desce.  tl. 600 mm se stěnami 

tl. 600 mm. Jako konstrukční systém bytového domu je zvolena kombinace 

skeletového a stěnového systému z monolitického železobetonu. V 1.NP je zvolen 

železobetonový skelet s vetknutou, křížem vyztuženou železobetonovou deskou. 

Ztužení je zajištěno komunikačními jádry a nosnými železobetonovými stěnami po 

obvodu stavby. Ve vyšší části přechází skeletový systém ve stěnový. Profilace 



fasády domu je provedena pomocí zapuštěných prefabrikovaných říms. Konstrukční 

systém budovy knihovny je navržen jako obousměrný rámový železobetonový skelet 

s vetknutou, křížem vyztuženou železobetonovou deskou. Ztužení je zajištěno 

komunikačním jádrem. Všechny konstrukce jsou důsledně zaizolovány s přerušením 

tepelných mostů. Fasáda se skládá ze sendvičového zdiva a je pokryta 

perforovaným plechem. Viladomy jsou konstrukčně i materiálově řešeny obdobně 

jako bytový dům. 

 

5. Energeticky úsporné řešení návrhu (aplikace principů udržitelné 
architektury) 

Jako hlavním prvkem trvalé udržitelnosti návrhu je samotný komplex domů, který 

vnáší do území další kvality.  Především vyplnění proluky, vytvoření nového 

veřejného prostoru a objektu knihovny jako nového kulturně společenského centra. 

Zvýšená platforma vnitrobloku spolu se střechami viladomů jsou opatřeny 

vegetačními střechami. Dešťová voda je odváděna do retenční nádrže, odkud je 

využívána na zavlažování vegetačních střech. Dispozice bytů umožňuje příčné 

provětrání. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2460

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2862

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5951

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5724

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 11675

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20482

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 17172

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 37654

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    263578000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP OBYTNÉ PLOCHY 3579

HPP  KNIHOVNA 856

HPP  KOMERCE 541

HPP  PARKOVÁNÍ 975

UŽITNÁ HPP CELKEM 5951

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4008

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 133/11


