




Parcela v souvislostech 

Navržený bytový dům se nachází na nároží ulic Bratislavská a Stará v městské části Zábrdovice, 
v docházkové vzdálenosti centra Brna. Parcela je v současné době využívána jako parkoviště 
přiléhající Policejní stanicí a jako sklad. V minulosti se zde nacházely přízemní domy s hlubokými 
hospodářskými dvory, které byly po druhé světové válce strženy. Původní obyvatelstvo bylo německé 
národnosti, po jeho odsunutí přišlo okolí o více podobných staveb. 

Koncept a architektonický výraz 

Budova se nachází uprostřed čtvrti, která nutně potřebuje impuls k přeměně a obnově. Prominentní 
místo na nároží tento dům předurčuje k jisté roli v transformaci z ghetta na zajímavou obytnou čtvrť. 
Dům musí sám o sobě přežít v nehostinném prostředí a nabídnout jeho obyvatelům klid, zároveň se 
však může stát katalyzátorem změn. Proto v jeho tvarosloví beru elementy typické pro Zábrdovice, 
aby dům byl okamžitě přijat a začleněn do živého organismu města. Parafrázuji také další prvky 
typické okolním ulicím. Především přehršel odkrytých štítů vedle prázdných parcel, kterým otevírám 
průchod do poloveřejného dvora – typické atriové domy s pavlačemi, na kterých bují rázovitý život 
jejich obyvatel, mi zde stojí částečně jako předloha. Neměním zvyky čtvrti, jen je svým návrhem 
kultivuji. Dvůr z druhé strany uzavírá dvoupodlažní townhouse se vstupem na extenzivní zahradu, 
který bere typické kůlny a hospodářská stavení v okolí a využívá tento archetyp k odlišení prostor. 
Prostor dvora je v úrovni +1,500 a spolu s mezerou mezi budovami, která je nálevkovitě tvarovaná, se 
stará o oddělení negativních vlivů ulice od pocitu bezpečí ve dvoře. 

Provozní a dispoziční řešení 

V parteru navrhuji co-workingové centrum, hodinové pronájmy stolů a přidružené provozy. Cílová 
skupina vyžaduje levný nájem, dostupnost a zakládá si na statusu opinion leaderů. Tento prostor jim 
jejich požadavky plní beze zbytku. 

Ve dvoře navrhuji dočasnou modulární stavbu, která bude sloužit coby generátor změn v okolí. 
Podobné zmenšené moduly by se vyskytovaly různě po bolavých místech Zábrdovic, kde by 
seznamovaly veřejnost s historií, současností a možnou budoucností zanedbaných ploch. Také by 
dávaly možnost obyvatelům okolních domů promluvit do plánů. Generátor navržený do dvora domu 
na nároží Staré a Bratislavské tyto aktivity sdružuje a poskytuje jim potřebné zázemí. Plocha pro 
výstavy, workshopy, přednášky nebo třeba veřejná slyšení. 

Byty ve čtyřech objektech jsou kombinací hned několika typů, od garsonek, před středně velké byty 
až po luxusnější mezonety. Cílí tak na co nejširší vrstvu obyvatel, od studentů, přes mladé rodiny až 
po seniory tak, aby dům stále žil a kultivoval i své okolí celý den. Všeobecně platí, vyšší podlaží – větší 
půdorysná plocha bytů. Většina bytů, s výjimkou garsonek, je navržena tak, aby měla okna jak do 
ulice, tak do klidného dvora, čímž je zajištěno příčné větrání. Do bytů se vchází přímo z vertikálních 
jader, do kterých se vstupuje ze dvora. 

Pod objektem townhousu a pod dvorem je navrženo kryté parkování, dvoupatrové. Je navrženo 66 
parkovacích stání, podle normového výpočtu. Spojení s nadzemními částmi objektu je obstaráno pěti 
jádry. 

Konstrukční řešení 



Konstrukce podzemních prostor je železobetonový skelet. Nadzemní prostory hlavních budov jsou 
kombinací nosných obvodových stěn a průvlaků uložených na středové železobetonové sloupy. 
Obvodové stěny jsou taktéž ze železobetonu, sendvičově kombinované s pálenou cihlou v exteriéru. 
Prostorovou tuhost objektů posilují vertikální jádra. 

Objekty jsou založené na základových pasech pod stěnami, patkách pod sloupy a doplněny rastrem 
mikropilot do hloubky únosného podloží. 

Pohledová úprava stěn je vyvedena cementovou omítkou, hrubě omítnutou cihlou. Parter a štíty jsou 
vyvedeny v černé barvě, zbytek domu v bílé. Ve štítech jsou cihly skládány na koso, zbytek domů má 
běhounovou vazbu. Sedlové střechy jsou zastřešeny plechy z titanzinku. 

Energeticky úsporné řešení návrhu 

Stavba recykluje dešťovou vodu, kterou sbírá ze sedlových střech a z betonových ploch dvora do 
retenční nádrže. Voda bude dále použita coby užitková, přebytečná bude odvedena do vsaku. 

Parter a prostor garáží je obsluhován jednotkou VZT, která rekuperuje teplo a zároveň v zimních 
měsících vytápí prostory. 
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 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - NOVÉ NA STARÉ - BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ-STARÁ 

TABULKA  BILANCÍ   
    

  BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1069m2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1914m2 

    

BILANCE HPP   

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  7232,5m2 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3544m2 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 10776,5m2 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 23990m3 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 7141m3 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 31131m3 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     217 917 000 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

HPP OBYTNÉ PLOCHY 5857m2 

HPP CO-WORKING 571m2 

HPP NĚCO NA ZUB 42,5m2 

HPP ČTIVO 43m2 

UŽITNÁ HPP CELKEM 6513,5 

HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 2930m2 

KAPACITY   

POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 66/5 
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