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Urbanistické souvislosti 

Pozemek pro navrhovaný polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará v Brně, v  městské 

části Zábrdovice. Lokalita, jež je situována v blízkosti centra města a malého městského okruhu má velkého 

genie loci. 

Majetkoprávně spadá polovina parcely orientovaná do ulice stará městu Brnu, a druhá polovina české 

republice. V současné době je pozemek nezastavěn, veřejnosti přístupný pouze z části patřící městu Brnu, a 

fungující jako parkoviště.  V minulosti zde stála nízkopodlažní zástavba, z mnoha historických fotografií a 

podkladů je ale patrné, že pozemek byl po dlouhý časový úsek nezastavěn. Charakteristickým znakem 

lokality jsou vnitřní dvory. 

 

Architektonický význam a koncept 

Ideou bylo doplnit blok a vytvořit nároží a zároveň zachovat genie loci, s níž místo disponuje.  Zájmová oblast 

zároveň trpí nedostatkem veřejných prostor. Charakteristickým prvkem lokality je vnitřní dvůr, zpravidla 

soukromý a uzavřený. Návrh počítá s vytvořením vnitřního dvora, avšak zcela veřejného. Vnitroblok se tak 

adaptuje na současnou společenskou situaci.  Nově vzniklý veřejný prostor tak nebude otevřen přímo do 

rušné, aut plné ulice, čímž získává na své kvalitě. A navíc toto řešení zvětšuje plochu parteru, což je 

bezpochyby žádoucí a ekonomický výhodné.  

Hmota, vycházející z doplnění bloku je následně roztržena na tři menší celky. Perforace hmoty nabízí 

průhledy do ulic Bratislavské a Staré a lepší prostupnost území.  Zároveň průrazy umožňují lepší prosvětlení 

dvora. Nároží je uvolněno za pomoci konzoly. Prostor je uvolněn prvních dvou nadzemních patrech určených 

komerci, nad nimi je vykonzolovaná čtyřpatrová hmota bydlení. Nároží je zapříčiněním konzoly opticky 

uzavřeno, avšak vzniká zde shromažďovací prostor, jenž může být využit jako před-prostor divadla Radost, 

jelikož ten zde chybí. Druhý vnitřní exteriérový prostor vzniká na severu parcely. Ten je již zamýšlen jakožto 

soukromý/polo-veřejný pro účely venkovního zázemí sportoviště. 

Budova je navržena jako skelet a to se také propisuje na jejím výrazu. Objekty jsou bohatě proskleny a 

rytmizovány vertikálními okny pěti rozměrů. Nahodile jsou určitá okna orámována vodovzdornou překližkou, 

a v dispozici fungují jako balkóny. Tyhle balkóny dodávají objektům větší dynamiku. Fasáda je navržena ze 

světlého takohovu. 



 

Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Polyfunkční komplex se skládá ze tří samostatných šestipatrových objektů a jednoho jednopatrového. Objekt 

"A" kopíruje uliční čáru ulice Bratislavské. Jde o plošně nejmenší z objektů. První dvě nadzemní patra jsou 

věnována komerci a ostatní čtyři nadzemní patra jsou bydlení. Čtyři patra pro bydlení jsou vykonzolována. V 

každém z pater jsou situovány dva byty (cca 100 m2). Jedná se o luxusní bydlení vzhledem k umístění 

objektu. Budova "B" se kopíruje uliční čáru ulice  Staré. V přízemí je zde situována kavárna, která je 

exponována do ulice díky ustupující hmotě budovy "A".  V ostatních nadzemních patrech jsou byty. V budově 

"B" je situován vjezd do podzemní garáže. Budova "C" je rovnoběžně s budovou "B" a přistavena k štítové 

stěně sousedního objektu. Objekt je největší z objektů. Průčelí do ulice Bratislavská je vykonzolováno a 

nachází se zde administrativní prostory. Dále se v této budově nachází bytový dům s byty velikosti 1+kk, 

věnovány studentům, a mladým párům. Jednopodlažní objekt mezi budovami "B" a "C" je věnován komerci a 

sportovišti.  

Vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Staré. Do podzemního parkování se zajíždí obousměrnou 

rampou. Je zde navrženo 142 parkovacích míst ve dvou podzemních patrech. Na každé patro jsou potom 

situovány 4 parkovací místa pro imobilní. V podzemních podlažích jsou umístěny i technické místnosti, 

vzduchotechnika, tepelné čerpadlo, výměníková stanice aj. V těchto podlažích také najdeme sklady 

komerčních prostor a sklepní kóje jednotlivých bytů, které jsou přístupny z komunikačních jader. Zásobování 

je možné jak odsud, tak z vnitrobloku.  

 

Konstrukční řešení 

Nosnou konstrukcí je monolitický železobetonový skelet, doplněný vertikálními ztužujícími jádry a 

monolitickými ztužujícími obvodovými stěnami. Jsou zde navrženy čtyři vertikální ztužující jádra s alespoň 

třemi monolitickými stěnami. Každé jádro ztužuje jeden objekt, přičemž největší hmota u štítové stěny je 

obsloužena dvěma jádry. Sloupy jsou navrženy v rastru 8,1 x 8,1 metrů, v podzemí mají rozměry 500x500 

mm a v nadzemní části objektu 400x300 mm. 

Stropy jsou navrženy jako křížem vyztužená desky o tloušťce 300 mm. V místech vykonzolování jsou 

navrženy železobetonové průvlaky o výšce 500 mm, popřípadě po statickém výpočtu železobetonový  



parapetní průvlak.  Objekt je založen na základové desce. Podzemní stavba je řešena jako železobetonová 

bílá vana z vodostavebního betonu. , čímž je chráněna před podzemní vodou.  

 

Energeticky úsporné řešení návrhu 

Objekt je napojen na horkovod, procházející ulicí Bratislavská.  Bytové jednotky jsou vytápěny podlahovým 

teplovodním topením. Je zde navrženo i tepelné čerpadlo, jenž je schopno v létě objekty chladit a v zimním 

období naopak vytápět. 

Předpokladem energeticky úsporného řešení je aktivní i pasivní využívání solární energie. Hodnoty 

součinitele prostupu tepla obálky budovy a rekuperace tepla souhlasí s normou doporučenými hodnotami. 

Vyrobená elektřina bude použita pro chlazení administrativních prostor, či pro interiérové LED osvětlení v 

určitých provozech. Letnímu přehřívání objekt zabraňují vnitřní rolety v bytových jednotkách, a speciální fólie 

v administrativě. 

V administrativě a komerci je navrženo řízené větrání s rekuperací vzduchu. Srážková voda je sváděna ze 

střech do retenční nádrže a odsud je využívána pro splachování WC. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2404
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 3436

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 11 187
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6872
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 18 059

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 38600
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 20616
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 59216
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    414 512 000,00 Kč

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 6845
HPP FUNKCE (KOMERCE) 1041
HPP FUNKCE (SLUŽBY) 240
HPP FUNKCE (ADMINISTRATIVA) 1624
HPP FUNKCE (SPORT) 7546
UŽITNÁ HPP CELKEM 17296
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5610
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 142/8


