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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI - ŠIRŠÍ VZTAHY, MĚSTO, ČTVRŤ, MÍSTO 

Řešená parcela se nachází ve městě Brně v katastrálním území Zábrdovice. Jedná se o nárožní 

parcelu ulic Bratislavská a Stará. Čtvrť je v přímé návaznosti na centrum Brna. Ulice Bratislavská je pak 

používána jako další dopravní tepna částečně odvádějící dopravu z Cejlu. Parcela sousedí s budovou 

městské policie a leží v přímé blízkosti loutkového divadla Radost. 

 

ARCHITETKTONICKÝ VÝRAZ - VÝTVARNÝ ZÁMĚR, FILOSOFIE NÁVRHU 

Základem přístupu k návrhu byla snaha udržet, navázat a podtrhnout specifický charakter, který 
prochází celou čtvrtí a činí ji tak jedinečnou ve vztazích k okolním částím Brna.  

Navržená budova zastavuje proluku a doplňuje uliční frontu. Návrh tak pracuje s vnitřním prostorem 
bloku více, než s jeho okolím, jak je to charakteristické i pro celou oblast Cejlu. Navenek se budova tváří 
poměrně odměřeně, je to však záměr s cílem nenarušovat výraz ulic.  

Polyfunkčnost domu je docílena poskytnutím pronajímatelných ploch především pro komerční účely, 
aby byla podpořena živost parteru. Dochází tak k lepším vzájemným vztahům mezi budovou a ulicí a 
přispívá k určitému dozoru. Významnou polyfunkční složkou je poté návrh hostelu, který zaujímá určitý 
postoj ke čtvrti jako pozapomenutou či ještě znovu neobjevenou součást města Brna. Napovídá také o 
situaci širších vztahů, kdy se čtvrť nachází v úzkém sousedství centra Brna, ale je brána jako levnější 
část s určitým potenciálem. Základem návrhu je tak skloubení nepopiratelných výhod lokality a identity 
celé čtvrti. 

Důležitou doprovodnou funkcí hostelu je existence jídelny a baru o které se dělí se čtvrtí. Stejně tak 
bytový dům má doplňkovou funkci prádelny, která slouží k posílení komunity a sdílení za hranice domu. 
Prádelna tak nastavuje určitý typ sdíleného bydlení, které se promítá do celého návrhu. 

Bytový systém pracuje s námětem co-housingu po inspiraci z interních vztahů čtvrti. Byty si pohrávají s 
tradičním řešením bytových komunikací ve čtvrti - pavlačemi. Pavlače však není nutné brát jen jako 
odkaz na minulost a nemusí být aplikovány pouze jako komunikace. V návrhu je snaha o obměnu 
vnímání pavlače právě jen jako komunikace. Je jí dávána důležitější role jako je místo trávení volného 
času a navazování sousedských vztahů. Proto jsou také vždy do pavlače obráceny kuchyňské a jídelní 
prostory společně s ohledem na světové strany při uspořádávání celkové bytové kompozice. 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ - PRINCIP FUNKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Parter budov je na ulici Bratislavské využíván jako jídelna a vstup do hostelu. Parter na východě, na 
ulici Staré je poskytnut k pronajímatelným plochám. Komplex budov je navržen do tvaru U, avšak s 
doplněním menší budovy do dvora. Vytváří se tak specifický vnitroblok s venkovním průhledem z ulice 
Staré na "ulici" ve vnitrobloku, kde je umístěna právě menší budova prádelny, ta poté odděluje budovu 



hostelu s vnitřní "ulicí" a dvůr vlastního bytového komplexu s bytovými domy. Na dvůr na severu 
navazuje část bytového domu, která odděluje dvůr na jihu a zahradu na severu.  

Cílem bylo vytvořit prostory s různým stupněm soukromosti a veřejnosti.  

Budova hostelu je navržena jako trojtrakt s přímým vstupem na nároží stavby. Od 3NP budovy hostelu a 
od 2NP v ostatních budovách jsou rozmístěny bytové jednotky s přístupem do bytu přes pavlače. 
Požární bezpečnost je zabezpečena na jižní straně dalším požárním schodištěm a na severní straně 
vytvořením dostatečně velké komunikace.  

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - KONSTRUKČNÍ SYSTÉM, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukce je řešena pomocí železobetonového skeletu s deskami vyztuženými v obou směrech. 
Obvodové stěny jsou vyplněné z tvárnic HELUZ a tepelnou izolací. Tuhost budovy je zaručena pomocí 
ztužujících komunikačních jader a dalšími ztužujícími stěnami. 

Mezibytové příčky jsou vytvořeny ze sendvičových stěn. Byty se dají přikupovat k sobě především na 
základě změn ve čtvrti. 

 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU - APLIKACE PRINCIPŮ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI 

Budova je zateplená tepelnou izolací a dosahuje nízkoenergetických standardů.  

Všem bytům je umožněno příčné větrání pro jednoduchou výměnu použitého vzduchu.  

Využívána je dešťová voda svedená ze střech do retenčních nádrží umístěných v podzemním patře 
garáží. Použití vody je určeno především pro zahradu bytového domu. 

Zelená střecha podporuje nízkoenergetičnost budov a na jižní budově jsou na ní umístěné solární 
kolektory.  

Zelený dvůr podporuje tvorbu vlhkosti ze zeleně. 

Jižní a západní strany domů jsou zajištěny stínidly. Ve vnitrobloku jsou stínidla posuvná po kolejnicích 
umístěných na stranách pavlačí. do ulice Bratislavské jsou zabudovány okenní rámy se zatahovacími 
roletami. 

Budova je napojena na parovod vedoucí pro ulici Bratislavské. V technických místnostech v 
podzemních garážích jsou umístěny soustavy výměníků.  

Parter a podzemní garáže jsou obsluhovány vzduchotechnikou, šachtami je použitý vzduch odvětráván 
nad střechu, čistý vzduch je přisáván ze zahrady.  

  



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) 1413 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2628 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  7194 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 2628 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 8822 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 25978 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 8491 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 34469 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     241283000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP OBYTNÉ PLOCHY 4659,25 

HPP JÍDELNA 352,4 

HPP HOSTEL 1124,83 

HPP PRÁDELNA 134,7 

HPP SPOLEČNÉ PROSTORY OBYTNÉHO DOMU 563,19 

HPP ZÁZEMÍ OBYTNÉHO DOMU (TK, ŠACHTY, VJEZD …) 163,82 

HPP PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY 195,81 

    

UŽITNÁ HPP CELKEM 7194 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 2193 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 60/4 
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