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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÝ KONTEXT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Areál Jaselských kasáren se nachází v Brně, na hranici městských částí Královo Pole a Ponava. 
Sousedí s ulicí Štefánikovou, která je součástí nejdelší městské třídy, která spojuje centrum města s 
rozsáhlou rezidenční oblastí. Historie této osy sahá hluboko do minulosti, kdy byla spojnicí města 
Brna s Předklášteřím u Tišnova. Dlouhá dopravní tepna je lemována z drtivé většiny klasickou 
blokovou zástavbou, tedy rozsáhlými uzavřenými bloky, v jejichž středu nalezneme privátní zahrádky 
nebo dvory.  

Bezprostřední okolí Jaselských kasáren tvoří na východní straně nesourodá, těžko uchopitelná 
zástavba - bytové domy, kancelářský komplex a rozsáhlé nezastavěné území, které slouží 
autoopravnám a skladištím. Pokud však zamíříme více na jih, najdeme zde skvěle fungující obytný 
soubor od architekta Kuby z dvacátých let minulého století. Vytvořil zde řádkovou zástavbu, která je 
vzdušná a svým obyvatelům nabízí polosoukromé prostory zahrádek. 

Západně od řešeného území se nachází dva obytné bloky, na jejichž strukturu jsem se rozhodl ve 
svém návrhu navázat - myslím, že město by se mělo přirozeně rozvíjet a drobnými posuny v 
koncepci pak vylepšovat stávající stav věcí - moje řešení tak není v ničem revoluční, ale navazuje na 
stávající strukturu města a snaží se ji rozvinout a městu tím pomoci. Bloková struktura se tak stala 
základním bodem návrhu - ulice, které vedou kolmo na řešené území jsem jím nechal volně 
proběhnout - změnil jsem však jejich funkci na čistě pěší zóny. Zde se projevuje zásadní posun v 
navrhování městských prostor - možnost vytvořit podzemní parkovací plochy mi umožnila vytvořit 
rozsáhlé území, které bude sloužit čistě pěším nebo cyklistům. Výškový rozdíl mezi ulicemi 
Štefánikovou a Staňkovou je asi čtyři metry, což mi umožnilo navrhnout pod obytnými budovami 
podnož, ve které jsou po obvodu umístěny pronajímatelné prostory pro komerční využití. Celé 
území je tak lemováno živým parterem. Klasický princip uzavřeného bloku jsem se rozhodl narušit a 
uzavřít dvůr jen do ulice Štefánikovy, která je velmi rušná. Vznikl tak opakující se princip čtyř domů, 
vytvářejících vnitřní dvůr s parkovou úpravou a volnými nárožími, která jsou využita jako pobytové 
plochy nebo dětská hřiště. Přízemní byty mají do dvora orientovaná atria, která se dají otevřít a 
propojit tak soukromý prostor s polosoukromým dvorem. 

2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBYTNÉHO SOUBORU 

Základním bodem rozvahy nad architektonickým řešením bylo, jak se vyrovnat s hlukem z ulice 
Štefánikovy. Funkční náplň objektu, který ji lemuje, se tak změnila z čistě obytné funkce na spojení 
komerce, administrativy a bydlení. Byty bylo možno umístit nejníže do čtvrtého nadzemního podlaží, 
tudíž první nadzemní podlaží naplnila komerce a druhé a třetí pak kanceláře. To se projevuje na 
členění fasády - v přízemí je použita plně prosklená strukturální fasáda, kanceláře jsou opatřeny 
rovněž celoprosklenou fasádou, ale s použitím předokenních žaluzií a bytová část má výraz typický 
pro bytovou výstavbu v této části města - okenní otvory částečně sdružené do horizontálních pásů. 
Tento princip jsem pak oživil lodžiemi, které dodávají fasádě plasticitu. Do dvora jsou v obytné části 
budovy orientované dvě rozsáhlé lodžie, které prochází všemi obytnými podlažími a jsou propojeny 
schodišti - slouží jako plochy pro setkávání obyvatel domu. 



Oproti polyfukční budově na ulici Štefánikově, která reaguje na dopravní ruch, mají ostatní objekty o 
poznaní klidnější, vertikálnější členění. Každý byt je vybaven lodžií nebo balkonem a fasáda tak 
dostává opět plastický výraz.  

Celkové architektonické řešení vychází z řešení urbanistického a snaží se být účelné. Forma sleduje 
funkci. 

3. PROVOZNÍ A PROSOTOROVÉ VZTAHY  

Všechny objekty obytného bloku sdílejí jeden společný prostor podzemních garáží a jsou s ním 
propojeny komunikačními jádry. Domy s čistě obytnou funkcí jsou řešeny velmi jednoduše - každou 
bytovou sekci obsluhuje schodiště, sloužící zároveň jako úniková cesta a výtah. Složitější provozní 
vztahy jsou v domě polyfunkčním - zde bylo potřeba vyřešit komunikace tak, aby se nemísily 
provozy kanceláří a bytů - bytová část je proto obsloužena dvěma krajními schodišti a je opatřena 
dalším únikovým schodištěm uprostřed půdorysu. Lidé z kanceláří v případě požáru můžou kromě 
hlavních schodišť využít ona krajní schodiště, která jinak slouží čistě bytům.  

Důležitá je provozní vazba komerčních prostor v přízemí polyfunkčního objektu na vnitřní dvůr - 
obchody jsou průchozí z ulice na dvůr - lidé, kteří bydlí ve vnitrobloku tak nemusí opustit svůj blok a 
můžou si zajít nakoupit. 

Kancelářské prostory jsou řešeny jako pětitrakt s vnitřní chodbou, kterou lemuje zázemí a s open-
space kancelářemi, které je možno rozdělit na více uzavřených prostor. 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY 

Konstrukční řešení objektů vychází z potřeby uvolnit místo v suterénu pro parkování - je zde tudíž 
využitý princip nosných železobetonových betonových sloupů, které tvoří pravoúhlou mřížku 8x8 
metrů. Jednotlivá podlaží jsou pak tvořena železobetonovými deskami o tloušťce 240 mm. 
Předstupující konstrukce (balkony) jsou k těmto deskám připojeny skrze nosníky s přerušeným 
tepelným mostem. V případě lodžií je dostatečné zateplení stropu řešeno zalomením 
železobetonové desky.  

Obvodové stěny jsou tvořeny zdivem tloušťky 175 mm s kontaktním zateplením minerální plstí 
tloušťky 220 mm. Povrchy fasád jsou různorodé - šedá vápenocementová omítka, cihlové pásky 
nebo plech. 

Vnitřní mezibytové stěny jsou z keramických tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní příčky, rovněž z keramických 
tvárnic, mají tloušťku 100 nebo 150 mm.  

Vzduchotechnika, osvětlení a další instalace využívají prostor nad sádrokartonovým podhledem, 
který je kotven do stropu. 

V interiéru bytu je použita dřevěná podlaha z dubových výlisek, bílá vápenná omítka a dřevěné 
prvky jako zasouvací dveře, nebo vnitřní povrchy lodžií. Vestavěné skříně mají neutrální bílou barvu. 

 

 

 



SEZNAM PŘÍLOH 

 

-     A1 - Půdorysy 1.PP a 1.NP 1:200 

-     A1 - Půdorysy 2.NP a 4.NP 1:200 

-     A1 - Řezy 1:200 + Vizualizace + Širší vztahy 1:5000 

-     A1 - Pohled jižní, Pohled severní 1:200 + Vizualizace 

-     A1 - Pohled západní, Pohled východní 1:200 + Vizualizace 

-     A1 - Situace 1:500 

 

-     B1 - Prezentační panel 

-     A3 - Paré, obsahující průvodní zprávu a výkresy v měřítku 1:500, resp. 1:1000 u Situace 
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