




Urbanistické souvislosti
Parcela se nachází v Brně v městské části Zábrdovice na nároží ulic Bratislavská a 

Stará. Tato městská část sousedí s historickým centrem města Brna. Tomu odpovídá 

krátká docházková vzdálenost do centra a dobré obsloužení MHD. Zastávka se 

nachází na nedaleké ulici Cejl, která je rovnoběžná s ulicí Bratislavská a tvoří hlavní 

dopravní tepnu touto městskou částí. 

Ulice v okolí parcely jsou převážně jednosměrné a s tímto ohledem byl navržen vjezd 

a výjezd objektu z ulice Bratislavská, která směřuje do centra a je v návaznosti na 

velký městský okruh v místě ulice Koliště.

Zábrdovice jako městská část jsou obecně zasaženy absencí veřejných prostorů a 

zelení. Veřejný prostor je v blízkosti zastoupen nemalým parkem vytvořeným v místě 

bývalého hradebního okruhu a plánovanou úpravou ulice Hvězdová. Tato část města 

je převážně obytná s industriální minulostí. Struktura okolní zástavby je bloková 

odpovídající charakteristické městské zástavbě. Je vytvářena z velké většiny

městskými domy převážně s vnitřním dvorem. Funkci vnitrobloku jako soukromého 

prostoru a zeleně nahradily ve většině zpevněné parkovací plochy. 

Architektonický výraz
Návrh objemu objektu navazuje na charakteristickou městskou blokovou zástavbu. 

Objekt doplňuje chybějící nárožní hmotu, vytváří parter a soukromý prostor 

vnitrobloku. Objem ustupuje pro vytvoření menšího veřejného prostoru, který 

rozšiřuje prostor ulice Bratislavská v návaznosti na Starou. Veřejný prostor s příjemní

pobyt v dané lokalitě a podpoří funkce v parteru, které se můžou stát součástí 

veřejného prostoru. 

Ustoupení hmoty je navrženo v rozsahu, aby podpořilo umístění co nejvíc bytů 

v orientaci východ – západ. Má za cíl vytvořit plynulý veřejný prostor a objem budovy. 

Kontinuity je docíleno větším ustoupením nárožní části a dochází ke zkosení 

středního objemu. 

Členění objektu je vytvořeno vložením prosklené hmoty vertikálních komunikačních 

jader na východní straně v ulici Stará. Nárožní část objektu je odhmotněna vložením 

lodžií v šířce budovy, které vytváří výrazný prvek na jinak klidné fasádě.

Dům směřuje nejen do ulice, ale hlavně do vnitrobloku, který vytváří klidovou a 

soukromou část objektu. Prostor vnitrobloku je výškově členěn jedním nadzemním 

patrem garáží, které vytváří platformu objektu. Dále je doplněn objem výškově 



menšího bodového objektu, který podporuje rozdělení vnitrobloku, ale ne zcela 

odděluje. Střecha nadzemních garáží je tvořena pobytovou terasou s funkcí 

soukromé zeleně a dětského hřiště. Zadní část vnitrobloku je řešen jako klidný park,

bez podzemních podlaží a tedy je vhodný pro umístění stromů a zeleně bez limitů.

Objekt je tvořen po celém objemu 6 patry. Z toho je 5 pater vyhrazeno pro bydlení. 

V 1.NP jsou umístěny pronajímatelné prostory a kavárna, která se otvírá do nově 

vytvořeného veřejného prostoru. Zbylá část je tvořena nadzemním parkováním, které 

slouží pro návštěvníky objektu a rezidenty budovy ve vnitrobloku. Na ulici 

Bratislavská se nachází vjezd i výjezd z objektu. Pod celým objemem je umístěno 

podzemní parkoviště.

Fasáda je zvolena umírněná podporující výraz lodžie a působící jako zklidňující prvek 

v kontextu s historickou zástavbou. 1.NP je tvořeno fasádním obkladem, který 

probíhá přes prosklená komunikační jádra na ulici Stará do posledního podlaží, kde 

se nachází byty s terasami. Obklad je navržen v tom samém místě i ve vnitrobloku. Z 

ulice zabraňuje, aby objekt působil přehnaně blokově, a ze strany vnitrobloku hmotu 

člení.

Dispoziční členění jednotlivých objektů
Podzemní podlaží je věnování parkováním pro rezidenty a je doplněno skladovacími 

prostory. Jsou zde také vymezeny prostory pro technické zázemí objektů.

V 1.NP se nachází parter s pronajímatelnými prostory a kavárnou, která se otevírá do 

veřejného prostoru. Zbylá část je věnována parkování pro zákazníky parteru. Ostatní 

nadzemní patra a objekt ve vnitrobloku slouží zcela pro bydlení.

Složení bytů je z větší části tvořeno 3+kk, ale nachází se zde i 1+kk a 4+kk. 

Rozlohou se jedná převážně o byty s větší výměrou pro komfortní bydlení navržené 

s rozdělením na klidovou část, zázemí a společenskou část. Rozmístění částí je 

vytvořeno s ohledem na orientaci ke světovým stranám. 

Zázemí se nachází uprostřed dispozice a obsluhuje jak klidovou tak společenskou 

část bytu. V části objektu, která se nachází na ulici Stará, směřuje klidová část do 

ulice na východ a společenská do vnitrobloku s orientací na západ. Naopak Část 

objektu, která je orientovaná J – S, je klidová část umístěna směrem do vnitrobloku a 

společenská část do ulice. Byty v části na ulici Stará jsou doplněny směrem do 

vnitrobloku o lodžie.



Vnitroblok bude doplněn vegetací a je navržena úprava východní štítové stěny 

společně s rozmístěním vertikálních zahrad, které budou v letních měsících zvlhčovat 

vzduch. 

Konstrukční řešení
Zástavba je tvořena dvěma objekty, které mají společnou platformu 1.NP a 1. PP.

Objekt je založen na základové desce se žebry z vodostavebního betonu.

Kostrukce podzemního a prvního nadzemního podlaží je navržena ve skeletovém 

systému se ztužujícími komunikačními jádry a stěnami. Sloupy mají rozměr 400 x 

600 mm. Strop 1. PP je tvořen obousměrně vyztuženými deskami se skrytými 

průvlaky, které jsou stejné i pro 1.NP v místě nadzemního parkování. Zbytek 

konstrukce stropu 1.NP je navržen z předpjatých panelů Spiroll  na největší rozpon

8,1 m o tlouštce 200 mm.

Od 2.NP je nosná konstrukce tvořena příčným stěnovým systémem. Stěny jsou 

navrženy v tloušťce 300 mm z vápenopískových cihel Silka. Obvodový plášť je 

doplněn tepelně izolačním materiálem v tloušťce 200 mm. Střechy jsou navrženy 

jako ploché s vegetační vrstvou.

Povrchová úprava obvodového pláště je převážně navržena jako tenkostěnná 

omítka. V menší části je zastoupen fasádní obklad ze sklovláknobetonových desek 

Polycon vytvářející provětrávanou fasádu.

Energeticky úsporné řešení návrhu
Objekty jsou v nízkoenergetickém standartu s funkcí splňující požadavky pro 

polyfunkční objekt obsahující byty pro příjemné bydlení doplněné zelení ve 

vnitrobloku.

Byty jsou navrženy rozlohou větší pro komfortní bydlení s přirozeným příčným 

provětráním. Na jižní fasádě jsou doplněny lodžiemi nebo venkovními žaluziemi pro 

stínění v letních měsících a vytvoření příjemného klimatu v interiéru.

Střecha s vegetací přispívá k trvalé udržitelnosti tím, že v sobě zadrží dešťovou vodu 

a přebytečná voda je ještě zadržena v retenční nádrži a postupně vypouštěna do 

veřejné kanalizace. 

Retenční nádrž na dešťovou vodu je umístěna v severní části pozemku, která není 

zastavěna. Dešťová voda z retenční nádrže bude využívána pro zavlažování zeleně 

ve vnitrobloku. Vytápění objektu je řešeno horkovodem.


