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Výhled z hotelové restaurace Schéma distribuce jídla Možnost růstu vnitrobloku

doprava jídla výtahy do
výdejny v 6NP

růst vnitrobloku, průraz
do Mendlova náměstí

Funkce hotelové fasády

Tvar okna je inspirován
tvarem vznikajícím při
proříznutí listu papíru a
jeho následné deformaci.
Vznik čočky umožňuje
průchod světla. Navýšení
osvětlení interieru je
docíleno natočením
celého okna k jižní straně
a k obloze.
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POLYFUNKČNÍ
DŮM KŘÍŽOVÁ
 Stavební parcela se nachází na ulici Křížová ve staré části města Brna v
těsné blízkosti Mendlova náměstí. Podélná parcela tvoří proluku jedné z
uličních front ulice Křížová. Dále k sobě přidružuje rozsáhlý vnitroblok. Ten je
formován a přístupný stávající zástavbou ze strany Mendlova náměstí a
regulačním plánem obsahující průraz ulice Ypsilantiho.
 Pro zachování měřítka místní zástavby byla parcela rozdělena na čtyři
dílčí menší parcely. Každá z těchto parcel obsahuje funkci, která by byla
tomuto území prospěšná pro další rozvoj. Z celkové podlažní plochy dle RP
minimálně 50% musí tvořit byty. Rozmístění jednotlivých funkcí je podmíněno
pozicí v uliční frontě a to především vzhledem k Mendlovu náměstí. Proto je
první a tvarově problematická část v přímé vazbě na Mendlovo náměstí
tvořena kancelářskou budovou. Ta svoji náplní umožňuje vytvoření otevřených
pracovních ploch s využitím skeletového systému. Následující část je přidělena
hotelu s kapacitou cca 50 osob. Lukrativní pozice je dána blízkostí do centra
Brna a Mendlova náměstí. Vzdálenější pozice od Mendlova náměstí zaručuje
větší klid a soukromý. Tvar parcely v této části rovněž umožňuje efektivní a
ekonomické uspořádání hotelové dispozice. Zbývající část je členěna na dvě
parcely obsahující především byty s parterovou funkcí. Polovina posledního
úseku je přidělena kancelářím, kvůli těsné blízkosti k sousedící fasádě a tak
omezení především soukromí a dostatečného slunečního osvětlení. V návrhu
se pracuje rovněž s plochou vnitrobloku. Ten je určen pro bytové domy.
Příjezd do vnitrobloku je umožněn přes jeden z bloků navržených v RP. Bytové
domy ve vnitrobloku mají volný parter nesený ocelovými pilíři. Umožňuje se tak
efektivní využívání plochy vnitrobloku k volnočasovým aktivitám a utváří se
kryté části v případě špatného počasí. Parkování je zajištěno instalací
zakladačů ve vnitrobloku. Všechny objekty navržené do ulice Křížová jsou
průchozí pro rezidenty, popř. pracující v kanceláři nebo hotelu.
 Fasády jsou navrženy v souladu s funkcí a rentabilitou jednotlivých
objektů. Speciální postavení bylo přiděleno hotelu. Jeho fasáda je tvořena
fluidním tvarem s využitím hi-tech technologií. Vytváří dané oblasti ikonu a
podmínky pro další investice v jeho okolí. Bytové domy jsou navrženy z
klasických konstrukcí a materiálů ekonomicky dostupnějších a vhodných pro
bytové domy.
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