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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 Návrh dostavby městského bloku je situován mezi uliecmi Koliště, Cejl a Vlhká v Brně, v bezprostřed-
ní blízkosti historického městského centra i takzvaného brněnského Bronxu. V současné době je tato par-
cela nevyužívaná, nezastavěná, připravená pro výstavbu. Cílem návrhu je parcelace pozemku, návrh 
hmot jednotlivých budov, studie dvou objektů, a sice: nárožní objekt Koliště 51 a dům č. 12 na Vlhké. 
 Ve svém návrhu jsem uvažovala městský charakter okolí, zejména pak návaznost na Ma-
linovského náměstí a třídu Koliště, který se musel projevit v hmotě nárožního objektu, který hmo-
tově ukončuje roh prostoru parku. Následující objekt napojen na nároží, bude mít 6-7 pod-
laží a ustoupený parter, aby zachoval charakter ulice, bude řešen formou architektonické soutěže. 
 Domy na ulici Vlhké dodržují hranu zástavby i výšku okapní římsy.  Jsou navrženy tak, aby klad-
ně spolupůsobily s funkcionalistickými bytovými domy. Bytový dům č. 12, zpracován jako studie, je kolmý 
na osu nové ulice a je proto výtvarnými prostředky vertikalizovám aby ukončoval pohledouvou osu nové třídy. 
 Veřejné prostory prostory ve vnitrobloku jsou řešeny jako poloveřejné, jsou volně přístupné průcho-
dem z ulice Koliště i z Vlhké, navíc budou spojeny pomocí pěší lávky s plánovaným CD palácem. Jejich vy-
bavení poskytuje dětské hřiště, malý parčík s posezením, úschovnu kol, vstup do podzeních garáží pro veřejnost. 
 Park na ulici vlhké bude řešen jako veřejný prostor s využitím historického industriálního objektu 
vodáren jako veřejné vybevenosti. Prosor bude zpříjemněn výsadbou nové zeleně a zasazením vodního prvku. 
 Předprostor Eisslerova nájemního domu, budovy policie, bude od ulice Cejl od-
dělen stromořadím. Stromořadí bude rovněž vysazeno před novými objekty na ulici Koliště i Vlhké. 
 Propojení Malinovského námětí s předprostorem Eisslerovy budovy bude zajištěno velkorysým průcho-
dem pod nárožím navrhované budovy, které bude řešeno transparentně a vzdušně na štíhlých sloupo-
vých prvcích. Parter budovy bude rovněž v části ustoupený jako předprostor komerčních prostor v přízemí. 

ŘEŠENÍ PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ

  Garáž je přístupná vjezdem z ulice Vlhká, je řešená jako polorampová. Pro pěší je dosažitelná pomocí 3 
schodišťových jader - jedno ústí do polyfunkčního domu na kolišti č.p. 51, jedno do vedlejšího objektu a jedno do 
vnitrobloku. Je také přístupná pomocí spojovací chodby v 1.PP pouze pro obyvatele bytového domu Vlhká č.p. 12. 
Stání pro handicapované jsou vždy v blízkosti výtahů. V 1., 2. a 3. PP se pod budovou nového polyfunkčního domu nachází 
v napojení na komunikační jádro vedoucí do budovy technické místnosti pro instalaci technického zařízení budovy. V 
4.PP se nachází technická místnost pro tech. zařízení garáží. Vzduchotechnika garáží bude ústit do prostoru vnitrobloku. 

Bilance ploch

HPP Podzemní   Bytový dům, Vlhká 12  185.63 m2

   Podzemní garáže  8102.40 m2

   Celkem    8288.03 m2

HPP Nadzemní  Bytový dům, Vlhká 12  1318.34 m2

   Polyfunkční dům, Koliště 51 5216.25 m2

   Celkem    6534.59 m2

HPP Celkem       14822.62 m2

       IZP 0.26
       IPP 4.02

BILANCE PARKOVACÍCH STÁNÍ 
podlaží       celkem
1.PP  61 stání 8 stání - handicap 69 stání
2.PP  63 stání 8 stání - handicap 71 stání
3.PP  63 stání 8 stání - handicap 71 stání
4.PP  30 stání 4 stání - handicap 34 stání

celkem  217 stání 28 stání - handicap 245 stání
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Architektonické řešení

 Hmotově dům vychází v několika okolností, které určují jeho vzhled: za prvé, je to nárožní objekt - je tedy 
zapotřebí vyzvednout tuto skutečnost akcentem v podobě převýšení posledního patra, dále musí měřítkově spo-
lupůsobit s masivní figurou magistrátu, zaroveň s obytnými domy dále na jih, jiho-východ. Toto jo je zajištěno poh-
ledovým rozdělením velké hmoty na vertikalizovanou, prosklenou nárožní část a horizontální část osazenou zelení. 
 Vertikální část, vysunuta do nároží s výhledem na centrum Brna s Domem umění a Mahenovým diva-
dlem v popředí je vyplněno funkcemi veřejné vybavenosti, je tedy transparentnější. Tato část budovy je na 
fasádě ozvláštněna nepravidelným osazením okenních otvorů. Část budovy směrem k nádraží, dál od křižo-
vatky, je částí ubytovací, se sklidněnou zelenou fasádou a bariérovou chodbou. Zeleň zde plní funkci ochra-
ny proti hluku, ale také je prvkem zpřijemňujícím interiér ulice a vizuálním prodloužením parku na Kolišti. 
 Problematický dialog s původním Eisslerovým nájemním domem, dnes budova policie, je řešen mírným 
odsunutím hmoty nároží, spojení obou objektů nižším průjezdem. Vysunutí nároží před hranu fasády nájemního 
domu uzavírá malé náměstí před objektem a vytváří tak ucelenější veřejný prostor oddělený od Cejlu stromořadím. 

Dispoziční řešení

 Vstup do veřejné části objektu je z předprostoru v nároží. V 1.NP je umístěna recepce (vstupní hala je převýšená 
přes 2 podlaží), lobby a zázemí budovy, vstup do vyšších pater i do podzemních garáží. V druhé části budovy pak od-
děleně prostory pro komerční využití. Ve 3.NP je umístěna restaurace, i její zázemí se zvláštním vstupem pro zásobování 
z východní strany objektu. Ve 4.NP se nalézá herna s průhledem do jídelny restaurace o patro níž. V 5.NP jsou pronajíma-
telné klubovny a zasedací místnosti, V 6.NP je uístěna posilovna, fitnesscentrum. Na 7.NP můžete zamířit do tanečního 
sálu (velký a malý) nebo na střešní terasu osazenou po obvodu zelení s hřištěm pro basketbalovou hru zakrytým sítí. 
8.NP je půdorysně menší, je zde umístěna malá banketka či výstavní míst-
nost, průhled umožňuje pozorování tanečních lekcí o patro níž i výhled do Koliště. 
  Ubytovací část budovy je v zklidněné části objektu a nalézá se v podlažích 2.-6. Ve 2. NP je 
umístěno 6 pokojů pro zaměstnance (výměra 31.53 - 36.65 m2), prádelna, technická místnost, kancelář se-
curity. Ve 3. a 4. NP je situováno vždy 6 dvoulůžkových pokojů s výměrou opět 31.53 - 36.65 m2. V 5. a 6. 
NP jsou pak vždy 2 pokoje dvoulůžkové a 2 apartmány sestávající se ze společné místností s kuchyňskou lin-
kou, koupelny a dvou pokojů (oba dvoulůžkové) spojených lodžií. Výměrá těchto apartmánů je vždy 65.77 m2. 
Návrh využívá prvku převýšení některých prostor podle jejich funkce. 

Konstrukční řešení

 Stavba je založena na železobetonové bílé vaně (tl. stěny 750 mm), vytvářející objem podzemních 
garáží, s použitím mikropiot pro ukotvení základu do terénu. Stavba je řešena jako železobetonový skelet s oso-
vou vzdáleností sloupů 8000 mm. Nenosné příčné stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic, mezi ubytovací-
mi jednotkami jsou řešeny tak aby vyhověli z akustického hlediska. Stropní desky jsou železobetonové se skry-
tými průvlaky. Podlahy ve společenské části, zejména v tělocvičně a tanečním sálu budou kročejově izolovány, 
(těžká plovoucí podlaha). Ztužujícími stěnami jsou stěny komunikačních jader (2 schodiště a 2 výtahové šachty). 
  Exteriér je opatřen betonovou stěrkou pro použití v exteriéru, imitace pohledo-
vého betonu, odstín světle šedá. V druhé části budovy tvoří fasádu i řady betonových květináčů 
uložených na podleze lodžií s vysokými travinami. Okna mají nízký parapet, čiré sklo a kovové rámy.  
V parteru jsou vchody do komerčních prostor opatřeny okenní-
mi sestavami, stěna mezi zelenými lodžiemi chodbou je rovněž skleněná.  
 Střecha objektu v převýšené části je plochá se zvýšenou atikou, nad sníženou částí budovy je střecha po-

chůzí vyspádovaná pro odvádění dešťové vody, v sportovní části povrch TruCourt.  
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Architektonické řešení

 Uliční hrana, členění fasádních otvorů i okapní římsy a atiky budov v ulici Vlhká udržují v pohledu přísně 
horizontální charakter. Navržená budova se začleňuje do nahozeného rytmu, členění okne je pravidelné, racionální. 



 Zároveň je však objekt i zakončujícím akcentem uliční osy nové třídy a tak je objekt symetric-
ký na tuto osu, v parteru je vjezd do podzemních garáží vyvážený okenní sestavou se vstupem do kavárny.  
 Horizontální prvek stínění - pergoly - podepírá válcovaný plechový plát perforovaný ve tva-
ru čísla popisného tohoto domu, což je bezesporu nejvýraznějším výtvarným prvkem objek-
tu. Vertikalitu domu jemně podtrhuje pootočení cihelného obkladu do svislé polohy. Cihly jsou zvo-
leny jako bíle s šedou spárou, což koresponduje s některými industriálními objekty v okolí.  
 Stavba je dominantní, ale zároveň dobře spolupůsobí z jednoduchými puristickými tvary vedlejších bytových objektů. 

Dispoziční řešení

 V 1.NP se nachází vjezd do podzemních garáží, vchod do kavárny - pro zákazníky i pro zásobování 
(ten je situován ve vnitrobloku) a vstup do bytového domu - hlavní z ulice a zadní, také z vnitrobloku. Ve vstup-
ních prostorách do BD je umístěna i kočárkárna, technická místnost a vstup do 1.PP, kde jsou sklepní kóje, ale 
i vstup a průchod do garáží. Pro obyvatele BD jsou vyhrazena stání 1 až 12. Ve 2. až 5. NP se nacházejí byty. 
 Ve 2. a 3. NP jsou vždy 2 garsoniery a 2 menší byty, ve 4. a 5. NP pak 2 větší, prostornější byty. 
 Garsoniery jsou vybaveny samostatnou koupelnou se sprchovým koutem, kuchyňskou lin-
kou a arkýřovým balkonkem. Výměra je rovná 23.24 m2 ( + 3.85 m2 - lodžie ) - dohromady 27.19 m2. 
 Menší byty dispozičně řešeny jako 2 + kk. Obývací pokoj je spojen s jídelnou a kuchyňským koutem. 
Byt má samostatnou koupelnu s vanou. Ložnice je orientována do vnitrobloku s výstupem do lodžie. Výměra bytu 
je cca 69 m2 ( + 3.85 m2 - lodžie ) - dohromady 72.85 m2. K bytu patří vždy sklepní kóje o výměře 2.22 m2. 
 Větší byty jsou řešeny jakou 3 + kk. Obývací pokoj je spojen s jídelnou a kuchyňským koutem. Byt má samostatnou 
koupelnu s vanou a samostatné WC. Ložnice i dětský pokoj jsou orientovány do vnitrobloku s výstupem do oddělených lodžií. 
Výměra bytů je cca 93.34 m2 ( + 2 * 3.85 m2 - lodžie ) - dohromady 101.04. K bytu patří vždy sklepní kóje o výměře 5.56 m2. 

Konstrukční řešení

 Stavba je založena na železobetonové bílé vaně (tl. stěny 750 mm), s použitím mikropiot pro ukotvení základu do 
terénu. Stavba je řešena jako železobetonová stěnová konstrukce. Nenosné příčné stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic, 
mezi oytnými jednotkami jsou řešeny tak aby vyhověly z akustického hlediska. Stropní desky jsou železobetonové se skrytými 
průvlaky. Vertikálními komunikacemi je dvouramenné schodiště a výtahová šachta spojující všechna podlaží (1.PP - 5.NP). 
 Exteriér je opatřen bílým cihelným obkladem uloženým svisle s šedou spárou. Okna mají snížený pa-
rapet, pod parapetem jsou obkladové cihly uloženy horizontálně. Prosklení je čiré v kovových rámech.   
 Předsazené konstrukce arkýřovitých  balkónů jsou řešeny jako zavěšené sa-
mostatné konstrukce z ocelových prvků. Zábraddlí je ocelové, s červeným nátěrem. 
 Střecha objektu je plochá se zvýšenou atikou, vyspádovaná do instalačních šachet na bocích budovy. 

V Brně, 8.5.2017 
Karolina Langnerová


