




URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

ešené území se nachází v lokalit brn nského žlutého kopce vzdáleného 15 minut ch ze z
centra m sta. Žlutý kopec spadá pod katastrální území Staré Brno, které vzniklo již kolem
roku 1000 . Celá tvr má výrazn m stský charakter. Centrem je Mendlovo nám stí. Staré
Brno nabízí velké množství památek, nap .
gotický augustiniánský Starobrn nský klášter s bazilikou Nanebevzetí Panny
Marie, Mendelovo muzeum MU i Letohrádek Mitrovských. V území sídlí
Masaryk v onkologický ústav, Brn nské výstavišt , Masarykova tvr i pivovar Starobrno.
Mezi t mito místy stoupá po svahu neprostupné rozsáhlé území zahrádká ských kolonií.

URBANISTICKÉ EŠENÍ

Vodítka pro zpracování urbanistického ešení vyplývají p edevším z otázek jaký mají zahrádky
význam pro lov ka a jaký dopad má plocha zahrádká ské kolonie pro fungování m sta. V
analýzách jsem se zabýval vztahem lov ka ke krajin v asové lince od prvních obydlí se
zahradou pro p stování potravin a požadavky pro m sto nabízející jeho obyvatel m
p íjemné fungující prost edí. Dalšími zna nými vodítky byla poloha svahu otev eného na jih a
výrazná podoba parcelace.

Cílem bylo vytvo it území, tvr nabízející veškeré výhody života ve m st v docházkové
vzdálenosti požadovaných služeb. To podmi uje p edevším hustota osídlení. Ta je pot eba v
této m stské poloze zvýšit. U obydlí jsem kladl d raz na prostory nabízející jeho obyvateli
oázu klidu a relaxaci duše. Velký po et lidí na omezeném prostoru má totiž vliv na
psychickou rovnováhu jedinc . Lidé žijící ve m st jsou vystavováni vyššímu po tu
stresových situací, vyšší mí e kriminality a horšímu životnímu prost edí. To má za následek
vylid ování centra m sta a požírání p ím stské krajiny. Návrhem se snažím p esunout t žišt
zp t do centra m sta a p ivést k životu upadající neprostupnou m stskou tvr . Kvalita
m stského života závisí také na aktivním užívání ve ejných prostranství. V návrhu pracuji s
m stotvornými prvky. Vytvá ím nám stí, ulice a díky topografii pracuji i s prvkem náb eží,
kde hladinu tvo í samotné m sto. Jednotlivé prvky spojuje osa z jedné strany ukon ená kaplí
na Va kov nám stí a z druhé strany záliv s kašnou. Trojici uzavírá kavárna p ístupná parkem
a kolonádou s výhledy na Brno.

Konstruk ní ešení navrhovaných objekt

Pevná struktura dom je tvo ena ocelovou montovanou kostrou. Konstruk n , typologicky,
technologicky definovaná sí , která se dále muže rozvíjet svojí náplní. Vymezení prostoru do
kterého vstupuje jeho uživatel. Otev ená architektura svoboda. Ocelové leh ené I nosníky s
kruhovými otvory umož ují vedení instalací v podhledu. Pod zahrádkami a terasami jsou
použity stropní plnost nné I nosníky, tím klesá tlouš ka nosné konstrukce a vzniká více
prostoru pro zeminu.


