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1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 Řešené území zahrnuje část blokové zástavby vymezené ulicemi Stará a 

Bratislavská, které dnes slouží jako parkoviště. Jedná se o nároží. Území se nachází 

v bezprostřední blízkosti historického jádra, docházková vzdálenost do centra je 

530m. Parcela je od historického jádra oddělena ulicí Koliště. Řešené území se 

rozkládá na pozemcích p.č. 446 (patřící České republice) a 447 ( patřící Brnu).  

 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

 Koncept vychází z blízkosti historického centra a příznivou návazností na 

hlavní tepny města a MHD. Hlavní ideou je zachování a zároveň uvolnění nároží. 

Proto základní hmota kopíruje nároží a uvolňuje se pomocí prostupů do vnitrobloku, 

které mají lákat kolemjdoucí k nahlédnutí. Ve vnitrobloku se nachází veřejné 

prostranství s obchůdky a kavárnou. Celkový výraz budov tkví v jednoduchosti a 

kompaktnosti. 

 

3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

 Pod celou parcelou jsou navrhnuty 2 podzemní patra pro parkování jak 

residentů, tak i zaměstnanců a návštěvníků. V prvních dvou nadzemních patrech se 

nachází komerční prostory i pro veřejnost a v dalších patrech převážně bydlení 



různých druhů. V parteru se nachází občanská vybavenost jako jsou obchůdky, 

galerie mini a kavárna. Budova tvaru "L" má ve 2. nadzemní patře tři velké sály, které 

mají sloužit s návazností na divadlo Radost, které je hned naproti. Od 4. nadzemního 

patra je učena k jednoduššímu bydlení, studentskému či v garsonkách. V objektech 

naproti, od 4. nadzemního podlaží, se nachází vždy dva větší byty na jedno patro. 2. 

patro je využíváno jako pronajímatelná plocha pro kanceláře. Poslední hmota je 

využívána jako galerie mini a ve vyšších patrech jako pronajímatelná plocha pro 

ateliér.  

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Polyfunkční dům je založen na železobetonové základové desce o tloušťce 600mm. 

Hlavní nosnou konstrukcí objektu tvoří kombinace železobetonového skeletu a 

výplňového zdiva Porotherm. Hlavní nosný systém je příčný. Ztužení konstrukce 

zajišťují železobetonová jádra. Obklad fasády je z Corianu, který je velice kvalitní a 

odolný materiál. 

 

5. ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Vytápění bytů je zajištěno podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla je výměníková 

stanice, jež je napojena na parovod, který vede ulicí Bratislavská. Prostory pro 

pronájem jsou vytápěny, chlazeny a větrány vzduchotechnickou jednotkou. Ohřev 

vody je zajištěn výměníkem. Dešťová voda je zadržována v retenční nádrži, která je 

umístěna v 1. podzemním podlaží. Dešťová voda se využívá pro splachování. 


