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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Bakalářský projekt „Nové na staré“ 

 

1. Urbanistické souvislosti 

Stavební parcela o rozloze 3423 m2 se nachází v městské části Brno-Zábrdovice, na 

nároží ulic Bratislavská a Stará. Přestože se místo nachází v bezprostřední blízkosti 

centra, mluvíme o tzv. Brněnském Bronxu, čili o značně upadající a do jisté míry i 

nebezpečné části města. Jedná se zejména o prostor mezi ulicemi Cejl a Milady 

Horákové, jejímž srdcem prochází ulice Bratislavská. Místní obyvatelstvo je převážně 

romského původu, s čímž souvisí a stavebně-technický stav zástavby a absence dalších 

městotvorných funkcí. Domy pochází převážně z 19. století, kdy byly stavěny pro 

německé obyvatele. Architektonická úroveň domů je velmi vysoká, pod vrstvou špíny se 

zde nachází jedna z nejkrásnějších čtvrtí města Brna. Všechno dohromady dává místu 

obrovský potenciál do budoucna, v cestě rozvoji stojí místní obyvatelé, které se 

postupně daří vystěhovávat, protože mnoho bytových domů patří městu a obyvatelům 

mnohdy není prodloužena nájemní smlouva.  

Samotný pozemek sousedí s budovou Policie ČR a slouží jako odstavné parkoviště pro 

policejní a odtažené vozy. Budova policie je rozlehlá, bohatě zdobená stavba velkého 

měřítka se značnou konstrukční výškou pater. Na ulici Stará parcela sousedí s úzkými 

bytovými domy drobnějšího měřítka s nedekorativními fasádami. Okolní zástavbou jsou 

mnohdy bohatě zdobené činžovní domy, často s obchodním parterem (v současné době 

zabedněným dřevotřískovými deskami). Na severu se nachází budova divadla Radost. 

 

2. Architektonický výraz 

Základní myšlenkou návrhu je navrhnout budovu s takovými funkcemi, aby tyto funkce 

byly nejen v místních podmínkách udržitelné, ale aby přispěly ke zkulturnění a obrození 

čtvrti.  Navrhl jsem zde systém vzájemně propojených funkcí, které budou mimo svůj 

vlastní příspěvek místu navíc podporovat jedna druhou, a tím zvyšovat šance na přežití. 

Těmito funkcemi jsou galerie, ateliéry, převážně pro začínající umělce, studia, kavárna 

(gastro) a bydlení.  Blízkost ateliérů a galerie je výhodná, stejně tak je oboustranně 

prospěšné sousedství galerie a kavárny.  Základní filosofií hmotového řešení je názor, že 

nová stavba by měla dát něco jak městu, čili svému okolí, tak i jejím obyvatelům a 



uživatelům. Budova netradičně ustupuje z uliční čáry, čím vytváří piazzettu  vytvářející 

zde tolik potřebný veřejný prostor. Zároveň tvoří předprostor galerii, kavárně a divadlu 

a hradbou zeleně, která je na ní navržena, chrání obyvatele před ruchem Bratislavské 

ulice. Piazzetta tvoří velmi příjemný prostor, který nabídne lidem možnost se zde 

zdržovat a žít, což umožní využití okolního zanedbaného parteru. Hlavní hmota budovy 

tvoří ochranný val pro atrium uvnitř, což připravilo ideální podmínky pro návrh 

samostatné budovy ateliérů. Hmota galerie je protažena až k ateliérům, čímž vznikne u 

ateliérů samostatné umělecké atrium a na zelené střeše galerie vznikne atrium obytné. 

Samotná galerie má také atrium pro venkovní výstavy. Byty v lomenici jsou přístupné po 

širokých obytných pavlačích, které jsou odstoupené od fasády. Tím je umožněno 

orientovat okna obytných místností do atria, ušetřit za komunikace a dát bytům ve 

vyšších patrech vlastní semiprivátní prostor. Samotné byty jsou přístupné po mostcích. 

Souhra pečlivě zvolených funkcí a domu, který je podporuje a umožňuje jejich rozvoj, by 

měla mít dostatečnou sílu probudit upadající čtvrť k novému životu. 

 

Samotnou kapitolou je řešení vnější fasády. Ve svém návrhu jsem chtěl udělat takovou 

fasádu, která by ukázala, že i v současné holé a přísné době umíme udělat fasádu 

schopnou se vyrovnat fasádám 19. století. S ohledem na okolní zástavbu nebylo možné 

použít dnes hojně používané rozehrání fasády lodžiemi a balkony. Odpovědí na 

komplikovanou situaci je kombinace rytmizované řady francouzských oken a 

předsazeného fasádního systému z kompozitních panelů, jehož součástí jsou dřevěné 

okenice v modulu oken, které zajíždějí do fasády. Ve výsledku se ve fasádě rytmicky 

střídají plochy tří materiálů, které se v čase mění (podle polohy okenic). Spáry mezi 

panely jsou viditelné, čímž se dosáhlo další tvarové zajímavosti fasády. Vše dohromady 

tvoří rozmanitý, komplikovaný celek s jasným a hlavně jednoduchým řádem (jak to 

funguje běžně v přírodě). 

 

 

3. Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Převážnou plochu parteru zabírá galerie, která má otevřené fasády do piazzetty a ulice 

Stará, čímž nabízí zajímavé průhledy na děj uvnitř. V rizalitu se nachází kavárna a v atriu 

ateliery. Do uměleckého atria k ateliérům je přístup ze Staré, současně se zde nachází i 

vjezd do dvou podzemních pater garáží. První patro je vyhrazeno pro veřejnost a 



ateliery, druhé patro slouží rezidentům. Z garáží vede jeden veřejný východ do piazzetty, 

a dvě jádra vedoucí do obytného atria. Hlavní vstup do obytného atria je přes 

komunikační jádro z piazzetty. V lomenici se nachází byty od 50 m2 do 125m2. Nejvíce 

bytů má rozlohu kolem 70 m2, luxusnější byty se nachází v nárožích. Vertikální pohyb 

mezi obytnými podlažími je realizován po venkovních schodištích mezi pavlačemi, což 

uvolnilo cenné místo pro byty, a zároveň podpořilo semiprivátní charakter pavlačí a tím 

podpoření vzniků lepších mezilidských vztahů.  

 

4. Konstrukční řešení 

Nosnou konstrukcí budovy je železobetonový monolit v kombinaci s prefabrikovanými 

panely Spiroll obaleného potřebnou vrstvou tepelné izolace. Jedná se o kombinaci 

stěnového a skeletového systému, budova bude založena na pilotách. Obvodové stěny 

podzemních podlaží budou z vodostavebného betonu. Podzemní podlaží se nachází nad 

úrovní podzemní vody. Pavlače budou ocelobetonovou konstrukcí. Fasáda bude 

obložena kompozitními panely, do výšky parteru bude obklad z leštěné žuly. V návrhu je 

kladen důraz na obklady a designové řešení společných postor. 

 

5. Energeticky úsporné řešení návrhu 

Budova bude napojena na městský horkovod, který bude pokrývat veškerou tepelnou 

spotřebu domu. Garáže, galerie a kavárna jsou napojeny na systém vzduchotechniky 

s rekuperací. Střechy fungují jako retenční nádrže, odkud jsou samospádem zavlažovány 

zelené střechy. Napojení odtoku srážkových vod do kanalizace je pouze záložní a za 

běžného provozu nebude používáno. Atrium a piazzetta jsou osázeny množstvím zeleně, 

která bude vytvářet příjemné klima. Fotovoltaické panely nejsou navrženy z estetických 

důvodů v kontextu s historickým jádrem města.  
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TABULKA  BILANCÍ   
     
 

   
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   

 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2128 

 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2742 

 
    

 
BILANCE HPP   

 
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  7991 

 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 5405 

 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 13396 

 
    

 
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   

 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 25880 

 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 16900 

 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 42780 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     299 460 000 

 
    

 
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    

 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 4832 

 
HPP GALERIE 1400 

 
HPP ATELIÉRŮ 1044 

 
HPP KAVÁRNY 180 

 
HPP STUDIÍ 248 

 
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

 
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

 
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

 
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

 
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0 

 
UŽITNÁ HPP CELKEM 7704 

 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5405 

 
KAPACITY   

 
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 131/7 

 

       
  


	zadání
	Scan_Doc0002
	Scan_Doc0003

	titul
	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

