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Průvodní zpráva

Parcela se nachází na křižovatce ulic Bratislavská a Stará v širším centru
města Brna. Oblast okolo Bratislavské a Cejlu je známá jako brněnský „bronx“.
V ateliéru jsme se pokoušeli zjistit, jestli jsou zkazky o této části města pravdivé,
nebo jde spíše o urbánní legendy. I z vlastních zkušeností jsem dospěla k názoru, že
většina mýtů o kriminalitě a nebezpečí pochází od lidí, kteří v oblasti několik let (nebo
vůbec) nebyli. Také statistiky z oblasti kriminality podporují moji teorii.
Vzhledem k tomu, že se jedná o širší centrum města, dobře dostupné
hromadnou dopravou, s blízkými cíli kulturního vyžití a v budoucnu možná napojené
na rekreační zónu kolem řeky – jedná se o lukrativní pozemky. Myslím si, že již
nadále nebude možné zachovat kolorit místa (život na ulici, hrající si děti venku, …)
spolu s jeho obyvateli (cca 40% Romů). Je jisté, že bude docházet ke gentrifikaci.
Svým návrhem se jí nesnažím zamezit, ale snažím se o promíchání různých
společenských vrstev.
Můj návrh se odráží od místa, které je charakteristické blokovou zástavbou.
Navrhuji tedy dostavět blok. Zároveň reaguje na potřebu veřejného prostoru
vytvořením poloveřejného parku. Tento park by měl sloužit nejen rezidentům, ale i
veřejnosti. Součástí návrhu je také komunitní zahrada, určená výhradně obyvatelům
navrhovaného bytového domu. Kvůli zpřístupnění parku veřejnosti bylo nutné
vytvořit průchod hmotou bloku. Hlavní vchod do poloveřejného vnitrobloku jsem
umístila naproti divadlu Radost. Zprůchodněním hmoty vznikl „odtržený“ nárožní
dům.
Co se architektonického výrazu týká, snažila jsem se o střízlivou formu, která
respektuje měřítko okolní zástavby. Dům na ulici Stará je ve dvou částech

vykonzolovaný do ulice. Praktickým důvodem je oslunění bytů. Plasticita fasády
pomohla udržet v dlouhém bloku měřítko okolních domů. Dům na ulici Stará i kratší
dům na ulici Bratislavská jsou navrženy jednoduše, se světlou fasádou členěnou
okny. Nárožní dům je speciální a cílem bylo, aby se od ostatních dvou odlišoval.
Dům na Staré je tedy bytový dům. V parteru jsou navrženy tři obchodní
plochy a zázemí bytů. Dva hlavní vstupy do bytového domu jsou z ulice, dá se
vstoupit i z vnitrobloku. Bytový dům má dvě komunikační jádra. Ve druhém a třetím
nadzemním podlaží jsou převážně velké byty s více (malými) pokoji. Tyto byty jsem
primárně zamýšlela jako sociální. Ve vyšších patrech jsou již menší byty s dispozicí
2+kk nebo 2+1. V nejvyšším podlaží jsou také tři mezonety.
Dům na Bratislavské má z části funkci hostelu a z části coworkingových
kanceláří. V parteru jsou v obou funkcích vstupní prostory, recepce. Hostel má
v prvním nadzemním podlaží také snídaňovou jídelnu a zázemí. V parteru kanceláří
se nachází společná dílna.
Nárožní dům má funkci coworkingových kanceláří a/nebo studií pro začínající
podnikatele. Dispozice v kancelářích jsou volné, variabilní. V parteru se nachází opět
recepce a kavárna.
Konstrukce všech tří nezávislých domů je řešena jako železobetonový skelet
s výplní z cihel (například Porotherm). V bytovém domě i hostelu jsou navrženy
ztužující stěny. Konstrukce je založena na pilotách. Střecha je plochá, jednoplášťová.
Tím, že jsem použila poloautomatický zakladačový systém pro parkování,
podařilo se mi uvolnit cenný vnitroblok pro vsakování dešťové vody. Parkovací místa
se vešla pod budovy. V centru parku jsou navrženy vsakovací průlehy, které by měly
usnadnit vsakování a zadržovat dešťovou vodu. v kombinaci s vhodnou vegetací tak
tvoří „živý střed“ parku – a to nejen s aktivitou lidí, ale také s možností výskytu jiných
živočišných druhů.
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TABULKA BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2)

1376

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2)

1319

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

8774

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

1319

HPP ZÁSTAVBY CELKEM

10093

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

27474

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

6298

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM

33772

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

236 404 000

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
HPP OBYTNÉ PLOCHY

3975

HPP KANCELÁŘE

1411

HPP HOSTEL

3367

UŽITNÁ HPP CELKEM

8753

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ)

1319

KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ

78/6

