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                     Urbanistické souvislosti

Navrhovaný polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará 

v Brně. Pozemek je tvořen několika parcelami a spadá pod městkou část 

Brna Zábrdovice. Tato městská část je typická svou blokovou zástavbou, 

která je dotvořená výrazným nárožím. V blízkosti území se nachází divadlo 

Radost, Muzeum loutek, základní škola a Muzeum romské kultury. Je zde 

dobrá docházková vzdálenost na MHD a do centra Brna.

Architektonický výraz a koncept

Celý koncept vychází z průzkumu území a analýzy chybějících funkcí dané 

lokality a veřejného prostranství. Navrhovaný koncept vychází z návaznosti 

na divadlo, poskytuje veřejný prostor pro trávení volného času a kavárnu pro 

využití široké veřejnosti. Důležitým záchytným bodem je základní škola. 

Z analýzy prostředí je zřejmá absence sportoviště, z toho plyne návrh 

lezecké stěny, dětského hřiště, tanečního podia, které se v zimě přemění na 

ledovou  plochu pro bruslení. V Muzeu romské kultury, které je nedaleko 

parcely, schází prostory pro výrobu výtvarných výrobků a taneční sál. 

Výtvarná dílna i taneční sál jsou součástí návrhu.

Daná parcela je rozdělena na dvě hmoty. V ulici Bratislavská je navrženo 

přechodné ubytování - hostel a v ulici Stará polyfunkční dům. Mezi těmito 

hmotami je navržen vstup - brána, která navazuje na divadlo. Brána vytváří 

levitující hmotu, která otvírá vstup z ulice do vnitrobloku a je přístupná 

věřejnosti. Nároží vytvářejí reprezentativní prostory, menší galerie místních 

výrobků a knihovna. Vysoká zeď, která lemuje parcelu je využitá pro 

lezeckou stěnu, blízko ní je budova správy a půjčovna lezeckého vybavení. 

Tato budova slouží také jako vyhlídka pro dění ve vnitrobloku.

Dispoziční řešení jednotlivých objektů

Polyfunkční dům je jasně rozdělěn na tři funkční zóny -  bydlení, občanská 

vybavenost a parkování. Polyfunkční dům je rozdělěn hlavními 

komunikačními jádry na tři části. V parteru se nachází občanská vybavenost. 

Hostel na ulici Bratislavská slouží k přechodnému ubytování, který má hlavní 

komunikační jádro směrované do vnitrobloku. 



Parkování tvoří dvě podzemní podlaží. Vjezd do podzemního parkování je z 

ulice Bratislavská a výjezd z ulice Stará. Patra jsou rozdělena zvlášť pro 

veřejnost a pro zvlášť pro nájemníky. 

Vnitroblok je rozdělěn na dvě části - relaxační a  sportovní. Tyto dva prostory 

dělí půjčovna sportovního vybavení, která zároveň slouží jako vyhlídka pro 

dění ve vnitrobloku.

Konstrukční řešení

Polyfunkční dům, hostel a podzemní parkování jsou založeny na vrtaných 

pilotách a základové desce o tloušťce 600 mm. Hlavní nosnou konstrukcí 

polyfunkčího domu a podzemního parkování je železobetonový skelet 

a superkonstrukce. Hlavní nosný systém je příčný. Ztužení stavby zajištují 

ztužující jádra a průvlaky. Pod hostelem je obousměrný ztužující systém.  

Ve 2. NP a 3. NP je superkonstrukce, která vynáší podlaží nad nimi. 

Energeticky úsporné řešení návrhu

Vytápění bytů je zajišteno podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla je 

kondenzační plynový kotel. Prostory pro pronájem jsou vytápěny, chlazeny 

a větrány vzduchotechnickou jednotkou. Ohřev vzduchu je zajištěn plynovým

kondenzačním kotlem. Dešťová voda je zadržována v retenční nádrži, která 

je umístěna pod vegetační vrstvou ve vnitrobloku mezi podzemním 

parkováním a stávajicím bytovým domem. 
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 4350

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 5902

BILANCE HPP

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5608,69

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6103,88

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 11712,57

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3456,5

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5902

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 9358.5

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    65509500

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

HPP OBYTNÉ PLOCHY 3032

122

143

103

43

248

155,5

112

0

0

UŽITNÁ HPP CELKEM 3958,5

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 3862

KAPACITY

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 104/4
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HPP FUNKCE KAVÁRNA

HPP FUNKCE SPRÁVA PŮJČOVNA

HPP FUNKCE GALERIE

HPP FUNKCE KNIHOVNA

HPP FUNKCE POSILOVNA

HPP FUNKCE TANEČNÍ SÁL

HPP FUNKCE VÝTVARNÁ DÍLNA

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ)

HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ)
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NEW ON THE „OLD“ – BRNO, BRATISLAVSKÁ - STARÁ CORNER



The urban context 

The proposed multi-functional building is located on the corner of Bratislava and Old 

in Brno. The land is made up of several parcels and falls under the city of 

Brno Zabrdovice. This district is characterized by its block development, 

which is the completion of a significant corner. Near the Theater 

Joy, Puppet Museum, primary school and the Museum of Roma Culture. There 

Good walking distance to public transport and city center. 

The architectural expression of a concept 

The whole concept is based on the survey and analysis of the missing features 

sites and public spaces. The proposed concept is based on the following 

the theater, providing public space for leisure and café for 

use of the general public. An important clue is a primary school. 

An analysis of the environment is an obvious lack of sports facilities, it follows a proposal 

climbing wall, playground, dance floor, which in winter is converted to 

ice rink for skating. In the Museum of Roma Culture, which is near 

plots, lack facilities for the production of fine products, and a ballroom. 

Art workshop and dance hall are part of the design. 

The perimeter of the plot is divided into two masses. The street is designed Bratislava 

temporary accommodation - hostel in a street of old multi-functional building. Among these

Matter is designed input - gateway, which is connected to the theater. Gateway creates 

levitating mass, which opens from the street entrance to the courtyard and is accessible 

public. The corner of creating prestigious spaces smaller local galleries 

products and a library. A high wall that lines the plot is used for 

climbing wall, near the Administration Building and rent climbing equipment. 

This building serves as a lookout for events in the courtyard. 

The layout of each object 

Multifunctional building is clearly divided into three functional areas - housing, civil 

facilities and parking. Multifunctional building is divided main 

communication cores into three parts. The ground floor is the amenities. 

Hostel on the street in Bratislava is used for temporary accommodation, which has a major

core communication directed to the courtyard. Parking consists of two underground floors. 

The entrance to the underground parking of 

Bratislava street and exit through the old streets. Floors are divided separately for 



public and especially for tenants. 

The courtyard is divided into two parts - relaxation and sports. These two spaces 

divided sports equipment, which also serves as a prospect for 

events in the courtyard. 

Structural design 

Multifunctional house, hostel, and underground parking are based on bored 

piles and the base plate with a thickness of 600 mm. The main structure 

polyfunkčího house and underground parking is a reinforced concrete frame 

and superstructure. The main support system is transverse. Bracing construction ensures 

reinforcing core and beams. Under the hostel is a two-way reinforcing system. 

In the 2nd floor and 3rd floor is a superstructure which brings floors above them. 

Energy efficient design solution 

Heating apartment is provided with underfloor heating. The heat source is 

condensing gas boiler. Rooms for rent are heated and cooled 

a ventilated air handling unit. Air heating is provided by gas 

condensing boiler. Rain water is retained in the retention basin, which 

is located under the layer of vegetation in the courtyard between underground parking and 

existing residential house. 
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