
  



  



  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 

Území se nachází na nárožní parcele spadající do katastrálního území Brno – Zábrdovice.  

Administrativně je parcela řazena jako část Brno – střed. Pozemek má nárožní polohu mezi 

ulicemi Bratislavská a Stará.  Pozemek je tvořen několika parcelami, na jejichž území se nyní 

nachází parkoviště Policie ČR. Objekt z ulice Bratislavská navazuje na štít objektu Policie 

ČR, z ulice Stará navazuje na bytový dům. 

 

Parcela se nachází na okraji samotného centra města Brna. Lokalita je velmi dobře 

dostupná jak pro pěší tak automobilovou dopravu a MHD.  

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ A KONCEPT 

 

Konceptem celého návrhu bylo dotvoření nároží v souvislosti s okolní zástavbou. První 

logickou úvahou bylo dostavět nároží a uzavřít tak blok. Takové řešení se ovšem uzavírá do 

sebe a neotevírá se lidem. Jelikož se parcela nachází v blízkosti samotného centra města 

s dobrou dostupností, nabízí se řešení parteru s obchodními plochami. Díky prolomení 

zástavby do vnitrobloku, tak vzniká větší plocha pro obchodní parter,  která nabízí vysoký 

stupeň variability. 

 

Návrh vychází z co nejlepšího možného oslunění parcely, proto jsou objekty natočeny 

dle světových stran, čímž získaly na dynamičnosti.  Při návrhu byla kladena snaha o co 

největší možnost využití plochy parcely, výsledná zastavěnost je ze 70% dané plochy. 

 

  



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

 

Zadáním je polyfunkční dům, který využívá minimálně z 60% prostory pro bydlení.  Zbylých 

40% je využito pro komerční plochy. Zbylých 40% tvoří v parteru boulder bar, kavárna, 

a další pronajímatelní plochy. Ostatní komerční plochy byly rozděleny na administrativní část 

a zdravotnické zařízení.  

 

Vstup do objektu je z 1. NP. Vjezd  a výjezd do podzemních garáží je řešen z ulice 

Stará.  

V 1.PP je k dispozici 54 parkovacích míst, současně jsou zde umístěno technické 

zabezpečení budovy (vzduchotechnika, tepelný výměník, ohřev TUV, rozvodna NN). Je zde 

také umístěna retenční nádrž, centrální místo pro sběr komunálního a tříděného odpadu, 

místnost pro správce spolu s rampou pro vjezd a výjezd do 2.PP. 

 

V 2.PP je k dispozici 73 parkovacích míst pro obyvatele domů. Jsou zde také umístěny 

sklepní kóje přidělené jednotlivým bytovým jednotkám.  

  

Ve čtyřpodlažním objektu situovaném přímo na nároží se v 2. NP nachází 

velkoprostorové administrativní kancelářské plochy. V dalších dvou nadzemních podlažích 

jsou situovány bytové jednotky dispozice od 2+kk po 3+kk. 

  

V šestipodlažním objektu navazujícím na ulici Stará jsou od 2.NP do 6.NP situovány 

bytové jednotky dispozice od 2+kk po 3+1.  

 

Objekt navazujícím na štítovou stěnu Policie ČR je rozdělen na studentskou, 

administrativní a bytovou část. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Konstrukcí polyfunkčního domu je monolitický železobetonový skelet. Skelet je navřen 

v modulu 8100 x 8100 mm, který je přizpůsoben pro jednotlivé objekty. Průměr sloupů 

v 2.PP až 1.NP je 600 mm, ve vyšších podlažích 300 mm. Jednotlivá podlaží jsou oddělena 

železobetonovou stropní deskou se skrytými průvlaky tloušťky 250 – 300 mm v závislosti na 



přesném statickém výpočtu. Prostorová tuhost objektu je řešena ztužujícími komunikačními 

jádry. V závislosti na statickém výpočtu by bylo vhodné provést parapetní nosníky mezi 

sloupy a použít vylehčené desky. 

 

Obvodová stěna je řešena s therm bloků, kvůli tepelným ztrátám je dostatečně 

zateplena, tak aby splňovala doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Provětrávaná 

fasáda je řešena obložením z lícových cihel.     

  

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

 

Objekt je vytápěn teplovodní soustavou. Teplo se získává prostřednictvím tepelného 

výměníku. Tento výměník je napojen na horkovod, který vede ulicí Bratislavskou. 

Fotovoltaika na střeše je použita k zásobování elektrickou energií určené pro provozní 

systémy budov (stanoviště CCTV, nabíjení záložních zdrojů, provozní osvětlení). Případné 

přebytky jsou přes homologované měřidlo přepouštěny do distribuční sítě NN. 

 

Vzduchotechnika – čerstvý vzduch bude nasáván ze střechy budovy, v zimním období 

bude předehříván přes tepelný výměník. Předehřátý vzduch bude sloužit pro větrání a obměnu 

čerstvého vzduchu v objektu. V letním období bude čerstvý vzduch chlazen pomocí 

klimatizační jednotky umístěné na střeše (jednotka bude částečně napájena fotovoltaickými 

panely). 

 

Retenční nádrž umístěna v 2 PP jímá vodu ze střechy a přilehlých fasád. Využití 

akumulované dešťové vody je pro splachování a úklid společných prostor. Třídění 

komunálního odpadu je zajištěno velkými kontejnery centrálně v 2PP budovy. Vytříděný 

odpad lze dále recyklovat a snáze začlenit zpět do výroby. 

 

 

  



Jméno autora:   

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2013/2014 
 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - NOVÉ NA STARÉ - BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ-STARÁ 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2257 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3425 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  9379 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3425 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 12804 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 37751 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 21920 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 59671 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     417697000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP OBYTNÉ PLOCHY 6503 

HPP FUNKCE (BOULDERBAR) 694 

HPP FUNKCE (KAVÁRNA) 165 

HPP FUNKCE (PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY) 929 

HPP FUNKCE (VELKOPROSTOROVÁ KANCELÁŘ) 386 

HPP FUNKCE (ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO) 460 

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

UŽITNÁ HPP CELKEM 9137 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5246 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 127/6 

 


