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Širšie vzťahy
Riešené územie rozprestierajúce sa medzi ulicami Koliště, Cejl a Vlhká sa nachádza v 
blízkosti historického jadra mesta. Charakter okolia spočíva v náväznosti na historické 
udalosti 19. storočia — rušenie hradieb a vznik okružnej triedy.

Architektonické riešenie

V riešenom území je navrhnutých osem objektov — 2 na ulici Vlhká a 6 na ulici Koliště.
Snahou návrhu bolo dotvoriť mestský blok s naviazaním na okolitú zástavbu so 
vzájomným rešpektom. Exteriér riešených objektov je navrhovaný s klasickou omietkou v 
jemnom bielom odtieni. V návrhu je tiež zahrnuté urbanistické pretvorenie priestoru pred  
Mestským riaditeľstvom polície mesta Brno a tiež pretvorenie priestoru na ulici Vlhká pre 
vytvorenie plnohodnotného priestoru námestia.
Na oboch uliciach — Koliště a Vlhká sú novonarhnuté pozdĺžne parkovacie miesta 
obohatené líniovou výsadbou stromov pre získanie zelene do riešeného územia a jeho 
okolia.
Celkový koncept je navrhnutý tak, aby svojou funkčnosťou a dispozíciou dosahoval 
efektivitu a tiež je snaha o vzájomnú reakciu k okolitému prostrediu. Navrhované objekty 
dotvárajúce mestský blok sú polyfunkčné objekty s vertikálnym členením funkcií. 
Súčasťou návrhu je aj prepojenie ulíc Koliště a Vlhká pre peších a to priechodom vedúcim 
cez vnútroblok medzi objektami. Hlavnou myšlienkou vytvorenia vnútrobloku je kontrast 
voči rušnej ulici Koliště.
V návrhu vnímam dostavbu blokov ako zjednotenie celkových priestorov územia.

Dispozičný návrh

Objekt A - polyfunkčný objekt na ulici Koliště je rozvrhnutý do 5 nadzemných a 2 
podzemných podlaží. V parteri objektu sa nachádza priechod do vnútrobloku a ďalej 
priestory menšej kaviarne slúžiacej predovšetkým ako „coffee to go”. Zvyšný priestor je 
venovaný vstupu do objektu pre jeho obyvateľov, kde je prístup aj do kočikárne. 2.NP a 
3.NP zastávaju funkciu administratívy. Na každom z týchto podlaží sa nachádzajú 
pracoviská s vlastným hygienickým zázemím, malou kuchynkou, open-space pracovňami, 
konferenčnou miestnosťou a kanceláriou pre vedúceho. V posledných dvoch nadzemných 
podlažiach je situované bývanie. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Pre 
odhlučnenie zo strany uice Kolište sú v dispozícii bytov navrhované zimné záhrady, ďalej 



je v každom byte spálňa, obývacia izba, kuchyňa, hygienické zázemie a priestory pre 
skladovanie vecí. Byty sú navrhované tak, aby bol z každého bytu výhľad smerom na 
magistrát a historické Brno a tiež do novonavrhnutého vnútrobloku. V podzemných 
podlažiach sa nachádzajú pivničné priestory pre obyvateľov a technická miestnosť. 
Priestory nadväzujú na navrhnuté podzemné parkovisko.

Objekt B -  Objekt s prevažujúcou funkciou bývania je rovnako rozvrhnutý do 5 
nadzemných a 2 podzemných podlaží. V parteri objektu je navrhnutý beauty salón s 
recepciou, zázemím pre zamestnancov, priestorom pre kadernícke služby, kozmetiku a 
miestnosťou so soláriom. Vstup do salónu je priamo z ulice Vlhá. V parteri je tiež 
navrhnuté jógové štúdio s hlavným sálom situovaným do vnútrobloku. Do štúdia sa 
vstupuje tiež z ulice Vlhá priamo do recepcie, ďalej sa dostaneme ku schodisku, ktoré 
vedie do 1.PP, kde sa nachádzajú šatne so sprchami a toaletami a tiež druhý sál — 
tanečný.
V ďalších 4 nadzemných podlažiach sa nachádza spolu 12 bytov s rôznym riešením 
dispozície vzhľadom na orientovanie obytných miestností do vnútrobloku alebo do ulice 
Vlhká s výhľadom na novonavrhnuté námestie. Každý byt má lodžiu. V dvoch podzemných 
podlažiach sú navrhnuté pivničné priestory pre obyvateľov, klubovňa na pingpong a pod., 
technická miestnosť. Podlažia majú aj prístup do garáží.

Konštrukčné riešenie

Podzemné parkovisko je založené na železobetónovej bielej vani (bielej stene hr. 600mm) 
a opatrené tak o nepriazeň vyššej podzemnej vody v podzemných podlažiach vďaka 
vodostavebnému betónu. Nosný systém garáží je tvorený skeletom železobetónových 
stĺpov s patričným zateplením a osovým rozponom 8,1m.
Úprava fasády objektu je minimalistická — klasická omietka jemnej bielej farby v kontraste 
s čiernymi hliníkovými rámami okien s trojsklami a dverí. 

Energetické riešenie

Vetranie a vykurovanie v objekte A je zabezpečené klimatizáciou. Objekt B z prevažnej 
vačsiny využíva prirodzené vetranie. 


