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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešené území se nachází v městské části Staré Brno, poblíž brněnské okružní třídy.
Konkrétně se jedná o brownfield, který vznikl po zbourání staré textilní továrny, která
definitivně zanikla v letech 2007 – 2008. Nové urbanistické řešení ale zasahuje také
mimo tento brownfield. Jedná se také o úpravu Mendlova náměstí, které se nachází
v těsné blízkosti, a dalších menších lokalit v blízkém okolí. V blízkostí tohoto území se
nachází velice významná oblast města Brna, kterou je Brněnské výstaviště, pivovar
Starobrno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Nemocnice Milosrdných bratří, Fakulta
architekturya Fakulta pedagogická.

Mezi největší negativa tohoto místa patří hluk z dopravy, právě z důvodu blízkosti
brněnské okružní třídy. Díky této skutečnosti je toto území velice frekventované,
co se týče automobilové dopravy, ale také dopravy MHD
(trolejbusová a tramvajová doprava).

Co se týče konkrétního návrhu, rozhodli jsme se vybrat různé koncepty a návrhy, ať
už od studentů fakulty architektury z minulých let nebo s některých architektonických
soutěží, které byly na toto území vypsány. Na území, které se nachází na místě bývalé
textilní továrny Kras, by měl vyrůst bytový komplex od ateliéru Kuba & Pilař architekti.
Zvažovali jsme, jestli převzít řešení tohoto návrhu, nakonec jsme se ale rozhodli pro
nižšíbytovou zástavbu daného území. 

Konkrétně se jedná o tyto návrhy:

Co se týká bývalého území továrny Kras a obloukové stavby na ulici křížová, 
vycházíme z diplomové práce, kterou zhotovila:
Ing. arch. Lea Hawerlandová

Urbanistické řešení kolem ulic Václavská a Hybešova také vychází z diplomové
práce, kterou zhotovila:
Ing. arch. Lucie Václavíková
 
Urbanistické řešení Mendlová náměstí vychází z prvního místa v soutěži. 
Autory práce jsou:
Ing. arch. Michal Palaščák
Ing. arch. Michal Poláš

Dopravní řešení vychází z druhého místa v soutěži.
Autory práce jsou:
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla,
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín,
Ing. Rostislav Košťál,
Ing. arch. Markéta Koláčná,
Ing. Petr Soldán

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ DOMŮ NA ULUCI KŘÍŽOVÁ

Našim zadáním byla konkrétní proluka na ulici Křížová. Během analyzování území jsme
se nakonec rozhodli rozšířit řešené území o dva chátrající domy. Celé toto řešené území
rozděluje komunikace, jejichž pozemek byl městem vykoupen rámci územního plánu
města Brna. Ve svém návrhu se tedy zaměřuji víc na blok, který se nachází na místě
aktuální proluky, jedná se tedy o blok severní. Jižní blok řeším v menším detailu,
hlavně hmotově. Tyto dva bloky ozděluje nově navržená ulice Krasová, kterou jsem
pojmenoval po bývalé textilní továrně, která se na tomto území nacházela.

Mým cílem tedy bylo navrhnout dokončení dvou bloků, které vymezí již zmiňovanou ulici.
Jedním z největších limitů tohoto řešeného území byl hluk z komunikace na ulici Křížová,
která je dosti frekventovaná, co se týče automobilové a tramvajové dopravy. V návrhu
se snažím ukázat na možnost vytvoření kvalitního bydlení v srdci Brna i přes tyto
nepříznivé podmínky.
 
Jedná se o dva pětipodlažní bloky, které drží linii ulice. Parter je určen pro komerční
účely, částečně pro parkování a ostatní prostory jsou určeny pro bydlení. Parkování
je řešeno pomoci jednopodlažního podzemního parkování a podkaždým blokem je
řešeno zvlášť. Parkování severního bloku je z důvodu stísněných podmínek obslouženo
výtahem pro automobily a má kapacitu 20 parkováních stání.

Garáže pod jižním blokem jsou obslouženy rampou a mají kapacitu 35 parkovacích
stání. V parteru se nachází ještě prostor pro dalších 17 parkovacích míst. Do konceptu
se nejvýrazněji promítlo oslunění obou staveb, kde jsem potřeboval zajistit 
dostatečnéproslunění všech bytů a obytných místností.
 
Ulicí Krasová pak vede jednosměrná komunikace, která propojuje ulici Křížovou s nově
navrženým územím. Z této ulice je umožněn také přístup na platformu vnitrobloku
jižního bloku, který bude částečně veřejný.

BILANCE SEVERNÍHO BLOKU

Počet bytů:    19
Počet parkovacích stání:  20 
Plocha pozemku:   1687 m2
Zastavěna plocha:  778 m2
Obestavěný prostor:   15 826 m3
Podlažní plocha:   3081 m2

IPP = 2
IZP = 0,5

BILANCE JIŽNÍHO BLOKU

Počet bytů:    30
Počet parkovacích stání:  52 
Plocha pozemku:   2679 m2
Zastavěna plocha:   1970 m2
Obestavěný prostor:   39 846 m3
Podlažní plocha:   5701 m2

IPP = 2,20
IZP = 0,75
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