
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? Vypracovala Čapková Eliška / 2011_2012 



Cílem návrhu je  dodat vnitrobloku život a efektivitu s podmínkou nenarušit životní rytmus stávajících 

obyvatel. Ideou vnitrobloku je “ bydlení v zeleni  v přímém sousedství městského centra”. 

 

Prostorový koncept:  

 

Počítá s vytvořením jádra vnitrobloku - menšího náměstí  s okolními plochami zeleně  pro odpočinek 

místním obyvatelům. Dělí prostor vnitrobloku na soukromý, polosoukromý a veřejný  prostřednictvím 

různých výškových úrovní  zeleně  se zachováním vybraných solitérních kusů stromů a jejich doplnění 

novou výsadbou.  

Výšková hladina navrhovaných budov jsou čtyři nadzemní podlaží. Zástavba v uličních prolukách je ve 

vztahu k výškám sousedních budov čtyř až šesti nadzemních podlaží. 

 

Dopravní řešení: 

 

Blok je prolomen pěšími komunikacemi podélně a napříč tak, aby umožňoval plynulý pěší prostup z 

ulice Lidické do  ul. Tř. kapitána Jaroše.  A to způsobem navazujícím na hlavní pěší tahy v okolí. 

Povrchová doprava je vedena jako klidová smíšená s usměrněným provozem. Pro motorovou 

dopravu je řešena jako dva slepé výběžky z Tř. Kap. Jaroše. S ohledem na vysokou hustotu 

automobilů a jimi přeplněné ulice v okolí, zejména v ul. Třída Kap. Jaroše jsou ve vnitrobloku 

navrženy  podzemní garáže,  parkovací dům a nadzemní odstavná stání.  Parkovací stání  jsou dělena 

na volná a na rezervovaná pro budoucí obyvatele bytových jednotek. 

Navrhované budovy ve vnitrobloku mají za cíl respektovat svojí hmotou měřítko okolní stávající 

zástavby.  Kompozice je založena na uzavřené blokové struktuře prolomené v místech komunikací v 

závěru výběžku třídy Kap. Jaroše. Navrhované hmoty a prostory jsou dotvářeny kompozicí zeleně. 

Bydlení v této lokalitě je náročnou finanční záležitostí.  

Ekologie řešeného návrhu: 

Navrhovaný blok je vytápěn centrálně z městské teplárny parovodem. výměník je uložen v suterénu 

podzemních garáží. Odtud je dál zásobován každý objekt, který dále obsahuje vlastní technickou 

místnost. Dešťové vody budou vsakovány jednak do terénu, který je v co největší ploše upraven 

zatravňovací dlažbou s možností efektivnějšího vsakování vody do země, dále pomocí prúlehu, který 

vypomůže při nadměrných deštích.  

 

Konstrukční systém: 

Konstrukční systém budov navrhovaného náměstí je řešen jako zděný. Budovy s jedním podzemním 

podlažím při vstupu z ulice Třídy kapitána Jaroše jsou založeny na železobetonovém skeletu s 

průvlaky, nad nimiž se nachází nadzemní podlaží řešena zděným systémem. Všechna první nadzemní 

podlaží jsou vyvýšena 900 mm nad terén. Světlá výška v každém nadzemním podlaží je 3100mm. 

Konstrukční výška 3360 mm. Podzemní podlaží má světlou výšku 2400 mm. 

 



Bilance řešeného území: 

Velikost území:  10,6 ha 

Rozměry okolních bloků: 4 200 m² 

Zastavěná plocha stávající: 46 926 m² 

Zastavěná plocha po asanaci vybraných objektů: 45 100 m² 

Zastavěná plocha navrhované zástavby: 7 468 m² 

stávající IPP:  1,59 

stávající IZP: 0,44 

IZP po asanaci v území:  0,42 

IZP po úpravách v území: 0,49 

 

Návrh území:  

 

Plochy  dvorů a zázemí budov:  13900 m²  

Plocha zeleně:   30 000 m²  

Plocha dopravy smíšené: 8600 m²  

Plocha dopravy regulované: 4300 m²  

Plochy pouze pro pěší:  2200 m²  

 

Navrhované plochy k zastavění:   

 

Proluky:   610 m²  

Smíšené funkce:  390 m² 

Bydlení:   3 324 m² 

Administrativa:   2100 m² 

Parkovací dům:  990 m² 

 

Obestavěný prostor:  

 

Bydlení:   ( 46 500 + 4500 ) 51 000 m³ 

Smíšené funkce:  ( 5190 + 2680 )  7 890 m³ 

Administrativa:      44 730 m³ 

Podzemní parkování:    8  710 m³ 

Parkovací dům:     18 800 m³ 

 

Počet krytých parkovacích stání: 

parkovací dům   150 

podzemní parkování bydlení 60 

Počet nekrytých parkovacích stání: 

Výběžek Třídy Kap. Jaroše:   9 

Ostatní:   70 

 



Bilance navrhované zástavby: 

Počet bytových jednotek 1NP:   34 

Počet bytových jednotek 2NP:   33 

Počet bytových jednotek 3NP:   38 

Počet bytových jednotek 4NP:   38 

 

Počet bytových jednotek celkem: 143 

Počet parkovacích stání:   (60 + 150) 

Počet obyvatel:    435 os 

 

 

BYT 1NP 2NP 3NP 4NP CELKEM 

5 + 1 1 0 0 0 1 

5 + KK 3 0 0 0 3 

4 + 1 0 2 2 2 6 

4 + KK 2 5 5 5 17 

3 + KK 18 14 14 14 60 

2,5 + KK 2 2 2 2 8 

2 + KK 2 2 8 8 20 

1,5 + KK 2 4 3 3 12 

1 + KK 1 4 4 4 13 

mezonet 5 0 0 0 5 

POČET OSOB 114 101 110 110 435 
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