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URBANISTICKÉ EŠENÍ

Na proluce mezi ulicemi Štefánikovou a Sta kovou byla pole až do 1. poloviny 19. století, kdy
se zde vystav la d lost elecká kasárna. Tento vojenský areál se proslavil jako d jišt
televizního seriálu etnické humoresky. Z historického pohledu zajímavá zástavba byla
teprve p ed pár lety zbo ena. Dnes stojí pouze t i objekty, které však nejsou zahrnuty do
ešeného území. M sto má zájem zde postavit novou životaschopnou zástavbu. Zám r

magistrátu se stal p edm tem mé diplomové práce.

ešené území, které nebylo nikdy využíváno jinak než k zem lským i vojenským ú el m,
je strategicky umíst no v blízkosti centra m sta a je na n  výborn  napojeno m stskou
hromadnou dopravou. Jedná se o pom rn  klidnou lokalitu ze strany ulice Sta kova. Od ulice
Štefánikovy je zapot ebí domy chránit protihlukovými opat eními. V okolí od severovýchodu
po jihovýchod p evažuje administrativní a pr myslová zástavba spolu se službami. Na
západní stran  se nachází nájemní bytové domy s obchodními partery. Na sever a na jih od
proluky p evažují bytové domy, n které starší jsou pavla ové. Na severozápadní stran  ješt
pokra ují objekty pat ící armád  a dále Veterinární a farmaceutické univerzit  Brno.
Vzhledem k sou asným ekonomickým podmínkám se jeví vhodné využít území p edevším
pro bydlení a zárove  udržet rozvoj nové zástavby spojením s vhodnými funkcemi, které

ivedou lidi do tvrti za prací.

Navrhovaná zástavba je orientovaná rovnob žn  s ulicemi Štefánikova a Sta kova. Na
západní stran  u ulice Štefánikova jsou navrženy šestipodlažní delší bloky dom , aby se
zamezilo nadm rnému pronikání hluku do nitra parcely. Sm rem na východ, k ulici Sta kova,
se budovy postupn  snižují na ty podlažní. V návrhu se snažím o pestrost funk ní nápln
nové zástavby. Bloky na ulici Štefánikova navrhuji p evážn  s využitím pro administrativní

ely a služby, s minimálním po tem byt . Bloky ve st edním pásu a u ulice Sta kova jsou
edevším obytné. Podél nám stí jsou soust ed ny kulturní a sportovní funkce. Domy mají

obchodní parter a nachází se zde i d m s pe ovatelskou službou. Z nám stí p echází ve ejný
prostor v jeden velký park procházející celým územím. Park vytvá í p íjemné prost edí pro
bydlení a také dostatek prostoru pro sport a relaxaci. P ší cesty a cyklotrasy vytvá í dokonale
propustné území. Na severu protíná zástavbu nov  vzniklá ulice s plánovaným jménem

lost elecká, která by se m la v budoucnu napojit na p ivad  a pomoci doprav  na ulici
Cimburkov .

ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ

m s pe ovatelskou službou (DPS) je tvo en dv ma kvádry, které jsou propojeny mostkem.
Spojovací prvek vede nad t etím menším objemem, v n mž je situována kavárna. Domy se
nachází na hranici mezi parkem a nám stím. Obyvatel m dom  jsou tak zp ístupn ny oba
typy ve ejného prostoru a zárove  mají v docházkové vzdálenosti služby a obchody. Díky
poloze u hlavního centra nové lokality se již z principu sta í lidé nemohou cítit odstr ení a
nepot ební. Spole né prostory pro setkávání soused  jsou v každém pat e umíst ny na obou
elních fasádách. Každý senior, si tak m že najít místo, které nejlépe odpovídá jeho povaze.



Bu  posezení s výhledem na ruch na nám stí a nebo na klidn jší ást sm ující do zelen  –
parku.

V bloku na ulici Sta kova jsou umíst ny i provozy, které mohou využívat ostatní obyvatelé
nové tvrti a široká ve ejnost. Díky tomuto uspo ádání je zajišt no potkávání senior  nejen
mezi sebou. Provozní nápl  je zvolena tak, aby co nejvíce spl ovala požadavky starších lidí a
jejich nároky.

POPIS PROVOZNÍCH A PROSTOROVÝCH VZTAH

Hlavní ást DPS je umíst na ve st edním bloku (blok A). V 1.NP se nachází recepce, toalety,
administrativní zázemí a hlavní spole enské prostory. Víceú elový sál umož uje po ádání
koncert  a p ednášek. V díln  lze vyráb t drobné p edm ty a vést kurzy r zných výtvarných
technik. Na konci budovy se nachází prostorná knihovna vybavená i po íta i a jinými medii.
Prosklené fasády knihovny jsou orientovány do parku.  Na východní fasád  jsou situována
dv  schodiš ová jádra, kterými se lze dostat, jak do podzemních garáží tak do dalších pater
DPS , kde se nachází byty senior . V tšina byt  je 1+KK, které poskytují obyvatel m dostatek
soukromí a pocit vlastního domova. Obytná místnost má plochu 21m² a spolu s koupelnou
spl uje požadavky na bezbariérové užívání bytu. Pouze ve 3.NP a 5.NP je také jeden byt
2+KK, ur ený pro manželské páry. Z 2.NP se dá p es mostek dostat do vedlejší budovy (blok
B), která je s blokem A spojena v jejím 3.NP.

V bloku B ve 3.NP pokra ují byty pro seniory. Vzhledem k v tší odlehlosti od hlavní ásti DPS,
je tato ást ur ena spíše pro sob sta né seniory a manželské páry (další byty 2+KK). V 1.NP a
2.NP  bloku B se nachází ve ejné provozy, které sem p itáhnou i návšt vníky z venku.
Sm rem k nám stí se jedná o obchodní plochy, kde by mohla být nap íklad lékárna. Blíže
k parku je orientován wellness s bazénem vhodným na cvi ení pohybového ústrojí, saunou a
whirpool lázní. Šatny a umývárny návšt vník  jsou umíst ny v 1.NP tak, že umož ují jak
návšt vu bazénu, tak t locvi ny a rehabilita ních procedur (masáží, elektrolé by, r zných
druh  zábal ) v 2.NP, kde je též denní místnost a šatna zam stnanc . Wellness má vlastní
vnit ní schodišt , ale v p ípad  návšt vy t lesn  postiženou osobou lze využít výtah sloužící
jinak pouze pro byty senior . Ordinace léka  jsou v 2.NP stavebn  odd leny od provozu
rehabilitace a využívají druhé komunika ní jádro spolu s byty senior .

ed blokem B je 8 parkovacích stání. Odstavná parkovací místa jsou ešena formou
podzemních hromadných garáží spole ných ob ma blok m. Rampa vede z ulice Sta kovi.

TECHNICKÝ POPIS KONSTRUK NÍCH EŠENÍ A POUZITÝCH MATERIÁL

Oba bloky jsou vynášeny železobetonovým nosným skeletem o rozponech 8,4m x 7,2m na
úrovni 1. PP jsou propojeny podzemními garážemi. Další provozní propojení dom  se
odehrává na úrovni 2.NP (blok A) a 3.NP (blok B) pomoci mostku z ocelové p íhradové
konstrukce. Skelet je vyzdívaný keramickými cihlami tl. 300mm. Venkovní fasády jsou
zatepleny 150 mm vrstvou minerální vaty. Okna mají vn jší rám hliníkový a vnit ní ze
sv tlého d eva. Výkladce obchod  a celo prosklené fasády jsou ešeny systémovou
hliníkovou sloupkop kovou fasádou s p erušeným tepelným mostem.


