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ZÁVĚRY PRO ZVOLENÝ 
PROSTOROVÝ KONCEPT 
Parcela se rozkládá mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká. Toto místo se nachází v 

blízkosti historického jádra města a je součástí brněnské okružní třídy. 

V situaci širších vztahů se zaobírám možným vývojem a přestavbou nedaleké 

bývalé továrny, na západ od naší parcely, sloužící v současné době jako sklady 

a ubytovny. Celá situace tohoto místa momentálně není nejlepší a bude určitě 

v blízké době od základů přebudována. Při řešení situace širších vztahů jsem 

vycházel z ověřeného návrhu Bc. Martina Klašky - tímto mu chci za poskytnutí 

podkladu poděkovat.  Pozemek je křivolaký a z určité části sousedí z každou 

z výše vyjmenovaných ulic. Ve Vlhké se nachází bytová výstavba ze začátku 

minulého století. Ať už historizující tak funkcionalistická. Jelikož analýzy tuto 

funkci v tomto místě spíše potvrdily, je nasnadě, že proluka v této části ulice 

bude zaplněna bytovými domy. Můj návrh umožňuje vybudovat v místě dva, 

s délkou uliční čáry 16 a 22 metrů. Podrobněji se v návrhu budu zaobírat širším 

z nich. Možností bylo celou proluku zastavět domem jedním. Od tohoto kroku 

jsem však upustil, a to z toho důvodu, že jsem chtěl respektovat měřítko ulice. 

Druhým důvodem bylo dispoziční řešení takovéhoto domu, které by v tomto 

případě mělo pouze jedno schodišťové jádro a chodbu, téměř znemožňující 

návrh tří a čtyřpokojových, příčně provětrávaných bytů. V návrhu blok továrny 

protínám novou ulicí kolmou na ulici Vlhká, jejímž čelem bude v této práci 

navrhovaný bytový dům. Ulice tedy protíná rovněž navrhovaný blok, a to 

formou pasáže pro pěší. 

Na rohu ulice Vlhká a Cejl stojí bytový dům z roku 1936 od architekta Otty 

Eislera. V současné době je užíván Policií České republiky jako její brněnské 

ředitelství, spolu s dalšími přibližně devíti odděleními. Není asi překvapením, že 

prostory jsou pro tuto funkci nevyhovující. Jednak je dům vystavěn jako 

ekonomické bydlení s pro kanceláře nedostatečnou světlostí a hloubkou 

místností, ale ani nedisponuje žádným vyhrazeným parkováním. Jelikož je dům 

v těsné blízkostí stavební parcely a okružní třída jako taková, je ideálním 

místem pro umístění důležitých městských nebo státních institucí, funkci 

ředitelství Policie České republiky pro oblastní pobočku Brno přemisťuji do 

ulice Koliště. Návrhem tohoto domu se podrobně věnuji v další části této 

práce. Nájemnímu domu z roku 1936 navracím původní funkci bydlení. Bydlení 

by vzhledem k orientaci ke světovým stranám bylo přechodného charakteru, 

ideální pro studenty. 

Roh ulic Cejl a Koliště v návrhu zasvěcuji administrativní stavbě, 

s pronajímatelnými kancelářskými prostory. Zvažoval jsem, zda na toto místo 

neumístit nové ředitelství PČR, avšak jedná se o tak lukrativní místo nejen 

svou lokalitou, ale také specifickou situací, kdy městský dům má tři 

prosvětlované fasády, že jsem rozhodl jej věnovat komerční sféře. Toto 

rozhodnutí má svou podstatu také v tom, že stavebníkem, stejně jako 

majitelem parcely, bude pravděpodobně město Brno, pro které bude 

bezesporu ekonomicky výhodnější pronajímat lukrativní nemovitost, a tu 

v méně dokonalé poloze věnovat stabilnímu a hlavně jistému nájemci. 

Jak jsem již naznačil, další dům v řadě směrem na jih od křižovatky s Cejlem, je 

nové ředitelství Policie. 

Posledním domem z této řady je dům, v jehož parteru ústí pasáž spojující 

Koliště s Vlhkou. Funkční náplní tohoto domu může být při použití nuceného 

větrání nebo bariérového řešení dispozice i bydlení. 

Blok je v podzemních podlažích vybaven garážemi, které jsou k dispozici jak 

jeho obyvatelům, tak veřejnosti. Vnitroblok je plně soukromý, zpřístupněný 

pouze uživatelům bloku a svozu odpadků, jelikož se zde nacházejí tři velké kóje 

pro odložení odpadků před svozem. Přístupný je uzamykatelnou brankou 

z pasáže, průjezdem v nájemním domě Otty Eislera, a také z teras bytů nad 

pasáží 

ZÁVĚRY PRO ZVOLENÝ IDEOVÝ 
KONCEPT 
Takto velkých zastavitelných parcel v centru v Brna už moc není, navíc je 

parcela umístěná těsně za bývalým hradebním pásem, kterého stopa je 

v uliční síti čitelná dodnes a do současností stanoví jakousi bariéru, citelné 

rozmezí centra a širšího centra Brna. Úkol tedy vnímám jako výzvu, jak 

rozvinout město a jeho centrum, aby prorostlo do okolí a zahustilo jej při 

zachování jeho kvalit. Možná je otázkou, zda je potřeba, aby město rostlo. Na to 

mám jednoduchou odpověď. Základní zákon přírody říká: co se nerozvíjí, umírá. 

Svůj stavební program jsem si zvolil a formy architektonického jazyka 

používám tak, abych vytvořil městotvornou zástavbu velkoměstského 

charakteru. Jakýsi městský palác se vším vybavením, a ne obyčejný dům 

s obchody v parteru. Jako za vzor si beru Palác Alfa v centru Brna. Který je 

multifunkčním komplexem s parkováním, sálem, pasáží, obchody, kanceláří a 

byty vybaven téměř vším, co městský člověk ve všední dny potřebuje. 

V bloku tedy navrhuji pasáž s pronajímatelnými komerčními prostory, která je 

eskalátorem a výtahem spojena se samoobsluhou pod ní, ve které člověk 

bezpochyby zvládne svůj týdenní nákup. V parteru domů v Kolišti navrhuji 

podloubí na výšku jednoho převýšeného podlaží se světlou výškou 5 metrů. 

Podloubí není převýšeno o typická dvě podlaží, protože toto zmenšené měřítko 

tohoto prvku lépe souzní s charakterem okolím a mou představou Brna.  

V přízemí ředitelství je dále navržen vstup do kabaretu/klubu - prostoru pro 

vystupování šansoniérek, komiků a kouzelníků. Tyto prostory se při zachování 

požární bezpečnosti mohou jednoduše proměnit v klub s kapacitou cca 400 

lidí. 

 

 





PRŮVODNÍ ZPRÁVA S POPISEM NAVRŽENÉHO ARCHITEKTONICKÉHO A 
URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ ŘEDITELSTVÍ PČR 

 

Urbanistické a architektonické řešení  

Návrh nové budovy ředitelství PČR je koncipován na parcelu rozkládající se 

mezi ulicemi Koliště, Vlhká a Cejl. Toto místo se nachází v blízkosti historického 

jádra města a je součástí brněnské okružní třídy. Na parcele se v současné 

době nachází pozůstatky zatrubněné Ponávky. V okolí byl již proveden 

archeologický průzkum a nic nebrání zahájení výstavby. Charakter okolí 

spočívá v návaznosti na historické události 19. století – rušení hradeb a vznik 

okružní třídy. Pro ringstrasse je obecně typické, že se na ní nacházejí 

významné městské instituce. Podobně je tomu tak i v Brně. Na sever od 

křižovatky s Cejlem ulici lemují velké městské paláce jako např. úrazová 

nemocnice a další. Přes ulici se nachází část radnice města Brna a v místě 

bývalého železničního tělesa zvažuje radnice vystavět si nový magistrát. 

Snahou návrhu je dotvořit strukturu ringu a podpořit Koliště jako městskou 

třídu, a změnit tak jeho vnímání jako dopravní stoku. Návrh pracuje 

s kontextem městských paláců v ulici, a také se svou funkční náplní. Délka 

uliční čáry je podobné délky jako u jiných institucionálních staveb na Kolišti. 

Výška římsy je shodná s výškou hřebene původního ředitelství policie. Hmota 

domu je vertikálně rozčleněna do pěti částí, kdy krajní a středová drží uliční 

čáru a zbylé dvě ustupují. Výsledkem této práce s objemy je rozdrobnění 

hmoty stavby, což jednak tvoří plynulejší přechod mezi velkoměstským 

charakterem Kolištěm na sever od parcely a maloměstským charakterem 

zástavby na jih od ní, ale zároveň tvoří rizalit, který je typický pro okolní 

městské paláce, například pro nedalekou úrazovou nemocnice. 

Abych podtrhl velkoměstský charakter stavby, v přízemí jsem navrhl podloubí. 

Domnívám se, že typické převýšení přes dvě patra takovéhoto prostoru, by 

bylo pro tuto situaci nepřiměřené, jelikož se jedná o zahájení tohoto 

městotvorného fenoménu. Podnož domu se však jeví dvoupodlažní, a to z toho 

důvodu, že výše zmíněná hra objemů začíná až nad 2. podlažím. 

Dvoupodlažnost soklu je navíc podtržena řešením sloupů, které průběžně 

probíhají až ke kládí 2. NP. Práce s objemy spolu s převýšením prostředního 

rizalitu podtrhuje středovou osu fasády. Tato monumentálnost je však 

záměrem. Použil jsem tyto formy, protože se jedná o sídlo Policie České 

republiky. Která jiná stavba by měla být monumentální než tato? Vyvolávat 

v lidech respekt, ale zároveň i klid její samotnou existencí. Abych všechny tyto 

pocity umocnil, umístil jsem na fasádu vlajku České republiky. Která visí ze 

střechy a překrývá fasádu až ke druhému patru. Její umístění činí budovu 

nepřehlédnutelnou, místní dominantou. Použita je však i ideově, protože policie 

jako instituce obhajuje státnost a chrání stát jako takový. Myslím, že není 

náhoda, že celý název policie zní Policie České republiky - a který symbol 

znázorňuje naši státnost lépe než naše vlajka? Přenesený význam má i ve 

vnitřním uspořádání domu, kde v místě vlajky je situován archív, dokumentující 

práci policie, nebo šatny můžu i žen a jejich stejnokrojů jako obhájců státnosti. 

Dům je navržen s použitím tektoniky. Sloupy se proto směrem nahoru ztenčuji 

a kládí směrem dolů tloustne. V převýšeném patře středového rizalitu se 

nachází pracovna ředitele. Všechny otvory ve fasádě jsou navrženy při použití 

principu uhlopříčkové podobnosti. Všechna okna kromě výloh jsou otevíravá. 

Fasáda domu je z probarvovaného pohledového betonu, který je v parteru 

světlý a se zvyšující se podlažností tmavne. 

Dispoziční řešení 

Celkově má dům tři podzemní a osm nadzemních podlaží. Ve třetím 

podzemním podlaží jsou situovány garáže a místnost s nádobou pro retenci 

dešťové vody. Ve druhém nadzemním podlaží jsou rovněž garáže a místnost 

se vzduchotechnikou, jejíž potrubí je vyvedeno dostatečně velkou šachtou až 

nad střechu domu. V prvním podzemním podlaží se nachází, kabaret a 

samoobsluha. Dále pak místnost pro výměníkovou stanici, garážová stání a 

samoobslužná automyčka. Parter domu se nachází u rušné ulice. Není zde 

tedy předpoklad venkovního posezení a kavárenského života. Kabaret jsem 

proto umístil do podzemí ale převýšil jej přes dvě patra, v místě sezení je tedy 

světlá výška okolo 8 metrů.  Divák není proto rušen okolním šumem ani 

provozem, dovnitř stále proniká denní osvětlení. 

Rizalit je přirozeně akcentem ve fasádě domu. Ve středu se tedy samozřejmě 

nachází vstup do instituce. V krajních segmentech je vjezd do garáží a vstup 

do kabaret. V interiéru je značná plocha vyčleněna vstupní hale, která jednak 

slouží jako místo pro čekání lidí na smluvenou schůzku, ale také jaké místo pro 

vyřízení či podání dokumentů a řešení obecných požadavků u přepážek. 

V současném sídle policie se tyto přepážky nenachází. Vzoroval jsem se na 

západním modelu, kde jsou tyto přepážky běžnou praxí. Schodišťovým jádrem 

s evakuačním výtahem je přístupné 1. patro, které jé v hloubce dvou 

kancelářských modulů, a dispozičně je řešeno jako openspace pracoviště s 

relaxačními a „support prostory“ navázanými na chodbu. Do každého dalšího 

podlaží je promítnuta hra s objemy. Hloubka domu v ustoupení činí jeden a půl 

kancelářského modulu, což umožňuje zařídit kanceláře s hloubkou 6 metrů a 

středovou chodbou 1,6 m širokou. Na konci takovéto chodby se nachází vždy 

nějaký druh osvětlení. Cesta za světlem je vždy příjemnější než cesta do tmy. 

Z jedné strany je chodba osvětlována oknem a z druhé prosvětlovaným sklem. 

Člověk se tedy v kancelářské unifikované chodbě snáze zorientuje, jelikož 

každý její konec bude jiný. Na konec chodby jsou rovněž navázány záchody, 

které mohou být jak dámské tak pánské na každé straně (celé podlaží může 

být tedy ještě rozděleno na dvě separátní oddělení). A nebo dámské na jedné a 

pánské na druhé. Chodba je těsně před koncem zalomena, aby byly 

zpřístupněny prostory v krajních rizalitech. V těchto místech chodba končí 

okny, je tak ještě dodatečně přirozeně osvětlována a výhled na město je 

přístupný všem. V posledním patře se ve středovém rizalitu, který je navíc 

převýšen, nachází ředitelská pracovna. 

Objemové řešení domu umožňuje umisťovat do krajní a středové sekce 

významnější kanceláře (corner office), což je vzhledem ke stávajícím devíti 

oddělením na ředitelství policie výhodné. Budova je navržena v běžném 

kancelářském modulu. Mohou proto v případě snižování stavů u policie být 

jednotlivá podlaží (i po polovinách) pronajímána. 

Konstrukční řešení 

Z konstrukčního hlediska je dům založen na železobetonové bílé vaně (stěny tl. 

500 mm, základová deska 700 mm, bodově podepřena v místě sloupů a 

obvodových zdí pilotami průměru 600 mm) a opatřené proti nepřízni vyšší 

podzemní vody v podzemních podlažích vodostavebním betonem. Nosný 

systém domu je dále tvořen skeletem železobetonových sloupů s patřičným 

zateplením v pravidelném rozponu 8,1 m a jeho modulech, s následným 

rozdělením příčkami a dalším členěním. Podlahy jsou navržené jako těžké 

plovoucí. Ve vrstvě kročejové izolace jsou vedeny datové a slaboproudé 

rozvody. V podhledu min. 300 mm vysokém rozvody vzduchotechniky. Stropní 

konstrukci tvoří železobetonové desky se skrytými průvlaky. Objektem 

prochází ztužující železobetonové jádro se schodištěm a dvěma výtahy, 

z čehož minimálně jeden je evakuační. Okna jsou otevíravá se standardním 

parapetem, který je v exteriéru překryt hliníkovým plechem. V 1. patře, kde je 

snížený parapet, budou okna pouze sklopná. Jejich čištění může probíhat 

z úrovně chodníku. Skla jsou osazena v kovovém rámu, který je překryt 

pohledovým betonem fasády, a stává se tak neviditelným zvenčí. Venkovní 

stínění a světelnou pohodu v místnostech zajišťují screenové rolety umístěné 

v nadpraží všech oken. Fasáda je z probarvovaného pohledového betonu, který 

tmavne se stoupající podlažností. Celý objekt je zakončen plochou intenzivní 

zelenou střechou, která je zčásti zpřístupněná. Budova splňuje požadavky na 

požární únikové cesty. Vzhledem k větší výšce budovy (budova má na výšku 

vice než 22,5 m), je zde vyřešeno přetlakové větrání strojovnou v 2.PP. Jsou 

zde splněny požární pásy s rozvinutou šířkou 1200 mm. Dům má v podzemních 

podlažích garáže, které jsou na rozmezí domů dilatovány. 

Energeticky úsporné řešení 

Stavba je v souladu s požadavky na tepelnou skladbu obálky budovy. Střecha 

je opatřena zelenou střechou s případným umístěním solárních panelů. Dům je 

opatřen stíněním proti přehřívání. Zeleň ve vnitrobloku vytváří patřičné 

mikroklima a pomáhá dům ochlazovat.  Dům je napojen přes výměníkovou 

stanici v 1.PP garáží na teplovod. 

  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA S POPISEM NAVRŽENÉHO ARCHITEKTONICKÉHO A 
URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ BYTOVÉHO DOMU 

 

Urbanistické a architektonické řešení 

Návrh je koncipován na část parcely přilehlé k ulici Vlhká. Toto místo se 

nachází v blízkosti historického jádra města a okružní třídy. V současné době 

je proluka nevyužívaná, očištěna od suti, a je připravena k zástavbě. Charakter 

ulice je dán jak historizující zástavbou bytovými domy na jihu, tak 

funkcionalistickou bytovou zástavbou na severu ulice. Území čeká v brzké 

době značný development, jelikož dle regulačního plánu bude většina staveb 

na západ od parcely vybourána a nahrazena novou čtvrtí. Dům tak může 

předurčit charakter tohoto developmentu. Návrh bytového domu pracuje s 

kontextem, a rovněž reaguje na nově vzniklou příčnou ulici, v jejímž čele dům 

stojí. Dům respektuje atmosféru bytových domů v ulici, a proto je navržen jako 

jasně symetrický. V parteru je spojen s Kolištěm pasáží, která navazuje na 

nově vzniklou ulici, a je tak jejím přirozeným pokračováním. Osa ulice však 

nelícuje s osou domu/pasáže. Tato situace je mým záměrem, a to z toho 

důvodu, že již dávno pominula doba, kdy za den projel ulicí jen jeden kočár, a 

mohl tedy jezdit v ose ulice, a ukazovat tak svým pasažérům ty nejlepší 

průhledy. Já jsem namísto toho upřednostnil jeden směr jízdy, a situaci jsem 

tak upravil pro naši dobu. Tento záměr rovněž nemonumentalizuje dům a dělá 

ho jedním z řady. Kontext ulice Vlhká není promítnut do návrhu pouze osovostí 

celé stavby. Svým pravidelným rastrem oken, použitím šambrán, poměru 

fasády k otvorům v ní a také výškou zástavby, odkazuje k tradici a historii. 

Římsa posledního plnohodnotného patra je ve stejné výšce jako hřeben 

přilehlého domu, potažmo ve stejné výšce jako římsy většiny domů v ulici. Není 

to však návrh historizující. Propůjčuje si výrazové formy dob minulých, avšak 

cituje je moderním jazykem. Obklad parteru není kamenný, ale keramický,  

olivového odstínu s bílou spárou. Šámbrány oken, římsy a balkóny jsou 

z „umělého kamene“, bílé probarvovaného betonu. Zábradlí je z tenkých 

kruhových profilů. Každé patro domu je jiné, liší se v  drobných detailech, 

kterých si člověk na první pohled nevšimne. Je to ale přesně ten prvek, který 

rozdrobňuje měřítko a dělá město lidštější a pocitově podobné tomu starému, 

které všichni mají rádi. Je to jakási citace ornamentálnosti domů na Starém 

Brně, která se nuančně mění po patrech. 

Při návrhu jsem si uvědomoval, že tato lokalita nepatří k těm nejatraktivnějším 

v Brně. Snažil jsem se proto používat nedrahé materiály a navrhl jsem i 

úspornou dispozici domu. Fasáda je až na obložený parter omítaná minerální 

omítkou lehce namodralého odstínu. Není však laciný. Působí reprezentativním 

dojmem. Dům je ukončen ustoupeným podlažím, které je kryto rovněž 

probarvovaným, betonovým kšiltem, který je mírně dvoustraně prohnutý. Této 

lehké křivky si člověk  nemůže nevšimnout. Obzvláště, když bude umocněna 

perspektivou ulice. Dům se tak stane nezaměnitelným a jasně 

rozpoznatelným. Pozitivně ovlivní atraktivitu místa i celé nově vznikající okolní 

čtvrti. Křivka je ještě umocněna prohnutím šambrán oken posledního  

plnohodnotného patra. 

Dispoziční řešení 

Celkově má dům 7 nadzemních podlaží a krytý výlez na zelenou střechu, která 

je k dispozici pro všechny obyvatele domu. V přízemí se nachází 

pronajímatelné prostory, ať už se zázemím nebo bez něj. Jejich podlažní plocha 

je velmi diferentní a do značné míry variabilní, aby mohla uspokojit co nejvíce 

nájemců, a být tak lehce pronajímatelnou. Z  pasáže se dá přes uzavíratelnou 

branku vstoupit do vnitrobloku, který je plně privátní a který je určen pouze pro 

domy, jež ho obklopují. Je to zahrada ve městě, oáza klidu. V  průchodu se 

nachází veřejné záchody, které budou dostupné zákazníkům i zaměstnancům 

obchůdků v pasáží, které budou bez zázemí (a nebo přístup na toalety 

nebudou přímo vyžadovat). V prvním podzemním patře se nachází 

samoobsluha, která je přístupná eskalátorem a výtahem, stejně jako z úrovně 

prvního podzemního podlaží garáží. Bude se jednat o plnohodnotnou 

samoobsluhu bez úseku řeznictví či prodeje nebaleného syrového masa. 

Prodejní plocha samoobsluhy bude okolo 600 m2. Ve výkresech je nastíněn její 

půdorys, který by byl ovšem v případě potřeby přizpůsoben požadavkům 

nájemce. Je v něm vymezeno parkovací stání pro zásobovací valník (MAN TGL 

8 180 4x2 s délkou 6,93 m a výškou 3,12 m), stejně jako je pro něj přizpůsoben 

i vjezd do garáží. 

Vstup do domu je situován v pasáži. Zavede obyvatele do schodišťové haly, 

která ústí do jádra umístěného podélně uvnitř domu. Toto úsporné a 

ekonomicky výhodné řešení umožňuje umístit při minimální délce chodby čtyři 

byty na patro za použití pouze jednoho výtahu a schodiště. Typické podlaží 

sestává ze dvou příčně provětrávaných bytů o velikosti do 100 m2 s  variantní  

dispozicí 3+kk a 4+kk s možností dvou koupelen pro plnohodnotné rodinné 

bydlení ve městě a dvou dvoupokojových garsonek s plochou do 40 m2. 

Všechny byty za současné situace vyhoví na požadavek oslunění. Nájemníci 

větších bytů budou mít přístup do sklepních kójí v podzemních garážích. 

Ustoupené podlaží nabízí dva velkorysé byty s terasami. Na střechu domu je 

vyveden jak výtah, tak schodiště, a zpřístupňuje tak střechu, která bude 

ozeleněna. Výstup na terasu je kryt betonovou stříškou, která je v rozích 

podepírána subtilními ocelovými sloupky. Konstrukčně je betonové přístřeší  

vyřešeno tak, aby umožňovalo co nejtenčí tloušťku desky z  čela, tak, aby se 

jevilo jako lehká altánová konstrukce. Střešní cabana přizpůsobená našemu 

podnebí; těsně u přístřeší bude vybudován zděný grill, který bude sdílen všemi 

obyvateli domu, stejně jako celá střecha. 

Konstrukční řešení 

Z konstrukčního hlediska je dům založen na železobetonové bílé vaně (stěny tl. 

500 mm, základová deska 700 mm, bodově podepřena v místě sloupů a 

obvodových zdí pilotami průměru 600 mm), a opatřen tak o nepřízeň vyšší 

podzemní vody v podzemních podlažích díky vodostavebnímu betonu. Nosný 

systém domu je v podzemních podlažích a prvním nadzemním podlaží tvořen 

skeletem železobetonových sloupů s patřičným zateplením v pravidelném 

rozponu, tak, aby uvnitř pasáže bylo umožněno celoplošné prosklení. 

Podlaží s byty jsou v obvodu zděné, z cihel plněných vatou tloušťky 500 mm. 

Mezibytové příčky jsou navrženy jako 275 mm tlusté, akustické zděné. Bytové 

150 mm tlusté. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Konstrukční výška 

typického podlaží je 3030 mm, což umožní světlou výšku téměř 2700 mm. Kšilt 

kryjící terasu ustoupeného podlaží je ustoupen oproti fasádě domu o 500 mm 

a je proveden z železobetonu probarvovaného na bílo. Prohnutí není jen 

estetické a samoúčelné. Umožňuje skrýt vrstvy tepelné izolace a substrátu 

pro zelenou střechu tak, aby se prohnutá střecha z čela jevila pouze jako 200 

mm tlustá. Krytý výlez na střechu sestává ze dvou částí. Ze střechy jádra, 

která je nesena sloupky skrytými za rámy oken a z betonové stříšky, nesené 

čtyřmi ocelovými profily v rozích. Konstrukce výtahu je dilatována od ostatních 

konstrukcí. Tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací. Obklad fasády v parteru je 

velkoformátový, keramický. Okna jsou dřevěná. Ty směřující na jihozápad jsou 

vybavena venkovním screenovým zastíněním ukrytým v šambráně nadpraží. 

Dům má částečně v 2. a 3. podzemním podlaží garáže, které jsou obsluhovány 

vjezdem z Koliště. Domy jsou na rozmezí pasáže a vnitrobloku dilatovány. 

Energeticky úsporné řešení 

Stavba je v souladu s požadavky na tepelnou skladbu obálky budovy. Střecha 

je opatřena zelenou střechou. Dům je opatřen stíněním proti přehřívání. Zeleň 

ve vnitrobloku vytváří patřičné mikroklima a pomáhá ochlazovat dům.  Dům je 

napojen přes výměníkovou stanici v 1.PP garáží na teplovod. 
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