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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Řešené území se nachází v městské části Brno střed - Trnitá, na východní stranu od centra. 

Území je ve vlastnictví statutárního města Brna a je vymezeno pozemky p.č. 225, 228/1, 228/2, 

230, 231/1, 231/3, 231/9, 231/12, 231/16, 233, 237, 239, 244, 245, 246, 250/1, 252, 253/, 419/2, 

419/3, 422, 424/1, 424/16, 1191/0 v k.ú. Brno. 

URBANISMUS / KONCEPT 

 Daná lokalita se v průběhu historie výrazně měnila a přizpůsobovala hospodářským 

účelům. Obecní jatka, porážky a tržnice, které se v této oblasti v minulosti nacházely, byly 

zásobovány železniční tratí (vlečnou dráhou), která se táhla až k ulici Křenová. Dnes je tato trať 

vedena podél řeky Svitavy. Jedenkrát týdně pak zásobuje nedaleké továrny a vytváří tím jistou 

bariéru k průchodu k řece. V okolí se dále nachází dva významné dopravní uzly a několik 

bytových domů. Přilehlá zástavba se skládá z většího bytového domu a dvou věžových bytových 

domů. Od typických městských bloků se liší především svojí necelistvostí a nevyužitým 

prostorem, který tyto objekty dělí. Lokalita je posuzována jako historicky bohatá, avšak 

momentálně nefunkční celek, ve kterém nedochází k efektivnímu využití volných prostor. 

 Koncept návrhu počítá v propojení řeky Svitavy s danou lokalitou a  vytvořením 

moderních bytových a nebytových prostor. Po konzultaci s Ing. arch. Davidem Průšou, který již 

danou problematiku zkoumal, došlo k rozhodnutí o snížení břehu Svitavy o jedno podlaží. 

Cyklostezka vedoucí pod mosty tak již nebude narušovat automobilovou dopravu, a rovněž 

dojde ke zvýšení bezpečnosti osob tuto stezku využívajících. Snížením břehu se vytvoří výškový 

rozdíl, který oddělí charakter veřejných prostor (nábřeží) od bytových domů. Návrh počítá se 

zrušením kolejové tratě a s přeložením drátů vysokého elektrického napětí do země.  

 Jednou z priorit návrhu je průchodnost oblasti. Z tohoto důvodu je navržena nová silnice 

propojující lokalitu s ulicí Zderadova. Tři kolmé ulice dále spojují tuto silnici s nábřežím a 

rozdělují tak lokalitu na jednotlivé úseky. Tyto úseky tvoří věžové domy stojící na platformách 

s pronajímatelným parterem, který utváří charakter nábřeží. Pro střed lokality je navržené dětské 

hřiště a mateřská školka. Na okraji se pak nachází Zderadův sloup, který by byl zpřístupněn 

veřejnosti. Odhlučnění zajistí nová administrativní budova a vedle ní stojící polyfunkční objekt. 

Tyto společně odhluční bytové prostory od přilehlé čtyřproudové silnice. 



DOPRAVA 

 Jak již bylo zmíněno, daná lokalita je propojena s ulicí Zderadova prostřednictvím nové 

ulice funkční třídy C, podskupiny C2, která umožňuje přímou obsluhu všech objektů. Tato 

jednosměrná ulice o šířce 4 metry je vedena s podélným odstavným parkováním. V jedné 

výškové úrovni spojuje navrženou zástavbu, objíždí stávající zástavbu a napojuje se zpět na ulici 

Zderadova. Z této komunikace vedou další ulice, které jsou zakončeny schodištěm vedoucím 

k nábřeží. Tyto rovněž zajištují přístup k rezidentnímu garážovému stání v platformě. 

 Časově omezený přístup pro zásobování pronajímatelného parteru je umožněn z nábřeží, 

na které navazuje silnice typu D, podskupiny D1 ležící podél administrativní budovy. Tato cesta 

rovněž zajišťuje bezbariérový přístup na nábřeží. 

 Doprava v klidu je řešena prostřednictvím platformy s 17 parkovacími místy, ze kterých 

jsou 2 vyhrazena pro handicapované osoby. V případě nedostatku parkovacích míst ve všech 

platformách je možné rozšířit stávající podzemní parkování. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Zásadním prvkem návrhu je platformové řešení jednotlivých bloků, které nevytváří 

bariéru k řece, ale naopak ji propojuje s okolím. Výrazná změna výškové úrovně náplavky se 

projeví především na parteru, který je dvoupodlažní. Vstup do pronajímatelného prostoru je 

řešen ze strany řeky, tedy ze strany východní. Některé prostory mají rovněž přístup z 

pronajímatelného garážového stání za parterem. 

 Na platformě jsou navrženy dva bytové domy. Každý z nich je tvořen jedním nižším 

objektem, který směřuje k řece, a objektem vyšším, směřujícím k městu. Tyto dvě části bytového 

domu jsou propojeny komunikačním jádrem. Rozvržení domů na platformě vytváří soukromé 

prostory k příslušným bytům, a dále pak rezidenční polosoukromé prostory přístupné z 

komunikačních jader a z ulice mezi platformami. 

 Bytové jednotky jsou tvořeny byty o uspořádání od 2+kk až po 5+kk, který je 

mezonetového typu. Platforma vytváří určité komunitní bydlení, z toho důvodu je součástí 

společných prostorů například i posilovna s venkovními prostory, nacházející se v 2.NP, dále pak 

polosoukromý prostor na platformě u řeky a střechy nižších objektů, užitelné jako střešní 

zahrady. 



STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 Konstrukční řešení platformy je ze železobetonu o tloušťce 400 mm, který je z interiéru 

upraven na pohledový beton. Z exteriéru je pak opatřen omítkou.  

 Objekt je založen na základové desce o tloušťce 500 mm s piloty. Deska je v místě pilotů 

rozšířena, provedena z betonu C25/30 X0 vyztuženého svařovanou KARI sítí z ocelových drátů o 

průměru 6mm a ok o rozměrech 100x100 mm. Piloty o průměru 300 mm jsou rozmístěny pod 

nosnými zdmi a dosahují hloubky únosné zeminy. 

 Svislé nosné konstrukce bytových domů jsou navrženy z tepelněizolačních cihel 

Porotherm 44 T Profi s minerální izolací. Povrch je opatřen cementovým střikem a 

vápenocementovou omítkou bílé barvy. 

 Na konstrukci jsou připevněny dráhy pro posuvné dřevěné panely pro stínění ze strany 

východní, jižní a západní. Severní fasáda je tvořena předstupujícími pevnými okny. Tato okna 

jsou v komunikačních jádrech ovladatelná z prvního a posledního podlaží objektů. Stropní 

konstrukce tvoří železobetonová deska o tloušťce 250 mm. 



TABULKA BILANCÍ 

CELKEM UŽITNÁ PLOCHA      2190,5 m² 

CELKEM HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA    4083 m² 

CELKEM OBESTAVĚNÝ PROSTOR     1530 m² 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA      1530 m² 

CELKEM BYTŮ       14    

PŘEDPOKLAD POČTU OBYVATEL     45 

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ PLATFORMA / ZTP / ZTPP   15 / 2 

POČET ODSTAVNÝCH STÁNÍ     19 

ODHADOVANÁ CENA 1m 

CELKEM ODHADOVANÁ CENA     80 mil. Kč bez DPH 


