




 

 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Nové na Staré, nároží ulic Bratislavská a Stará, Brno 

  



 

1. Urbanistické souvislosti 

Parcela na rohu ulic Bratislavská a Stará v Brně se nachází v oblasti tzv. Brněnského 

Bronxu, který má pohnutou historii a stále ne příliš utěšenou současnost. Opakovaná 

nucená změna obyvatel spolu s dalšími vlivy zapříčinila dnešní stav – zanedbané 

domy, stále nezastavěné proluky po bombardování, naopak proti tomu hustě 

zastavěné vnitrobloky, neprostupnost území, absenci veřejných prostor. Místo má ale 

velký potenciál. Nachází se za zrušeným hradebním okruhem a je tedy 

v bezprostřední blízkosti centra - je velmi dobře dostupné dobře pěšky i MHD. 

Rozvoji tohoto území brání jeho pověst, která plyne především ze struktury 

obyvatelstva, kterou tvoří z části romská etnická skupina, nuceně sem usazená po 2. 

Světové válce za prací v blízkých továrnách. Lokalita se ale pomalu proměňuje – 

opravené domy mají vyšší nájmy, což má ale za následek, že Romové odsud pomalu 

odcházejí. Ať zde bude obyvatelstvo jakékoli, místu nejvíce schází uživatelný veřejný 

prostor. Ulice jsou tu poměrně úzké a zahlcené dopravou v klidu a bez jakéhokoli 

mobiliáře. 

 

2. Architektonický výraz 

Nárožní parcela na rohu Bratislavské a Staré je pro vytvoření chybějícího veřejného 

prostoru vhodná z několika důvodů. Samotné křížení cest bylo vždy místem 

potkávání lidí, zakládání měst, vzniku veřejného prostoru. Dále k parcele přimyká 

dětské divadlo Radost, bez jakéhokoli vlastního předprostoru, výškově dominantní 

secesní dům a velká hmota veřejné instituce Policie. Proto navrhuju velkou část 

řešeného území pro veřejnost – vytvářím nový veřejný prostor rozdělený zástavbou 

na dva charaktery. Náměstí a park přístupný průchodem pod krčkem fitcentra, 

hmotově spojujícího dva hlavní objemy. První objekt navazuje na objekt Policie a 

vytváří první nároží, zvýrazněné prvkem lodžií a dále pokračuje jako nižší hmota. Ve 

směru ulice Staré navazuje na vedlejší dům druhý objekt, opět převýšený na nároží. 

Objekty jsou propojeny krčkem fitcentra, které zároveň tvoří vstupní bránu do parku.  

Hlavní funkcí objektů je bydlení nad komerčním parterem. V oblasti je množství 

velkých nevyužitých bytů, zároveň předpokládám, že byty v této lokalitě budou 



vyhledávat především mladí lidé.  Proto jsou navrženy malé byty. K funkci bydlení 

pro mladé lidi tak přidávám pro tyto obyvatele fitcentrum. 

První objekt reaguje na členitou fasádu budovy policie obkladem z cihelného pásku, 

který fasádu člení, ale zároveň dál působí jako spojitá plocha. Na části druhého 

objektu je pak navrženo stínění, reagující na přírodní motivy okolních fasád. 

 

3. Dispoziční řešení 

Ze dvou podzemních podlaží vycházejí dvě komunikační jádra obsluhující veřejnost i 

obyvatele domů. Objekt u budovy policie má ve vyšší části v každém podlaží dva 

byty – dvoupokojový nárožní byt a dvoupokojový byt východní orientací, oba mají 

lodžie. Z jádra je pak přístup do chodby prosvětlené střešními světlíky a otvory ve 

stropních konstrukcích. Odsud jsou ve 2. - 4. nadzemním podlaží přístupné variabilní 

byty. Nabízí se dvě varianty uspořádání – garsonka či dvoupokojový byt s lodžií. 

Skladba těchto bytů se pak projevuje na fasádě objektu. Koncový byt prvního objektu 

je navržen jako třípokojový, ve čtvrtém podlaží má také terasu na střeše fitcentra. 

Objekt napojený na druhé komunikační jádro má v části orientované na jih má 

v každém podlaží 3 byty orientované na jih, jeden s východní orientací a koncový byt 

navazující na objekt na ulici Stará s orientací východ-západ. Celkově je v druhém 

objektu 23 bytů. 

Zvýšený parter je určen komerci. Na jih je pak situována kavárna. Tyto provozy jsou 

přístupné z náměstí.  

Fitness centrum je řešeno jako dvoupodlažní. Ve spodním patře jsou šatny a přístup 

k horolezecké stěně, která probíhá skrz obě patra. Ve vyšším podlaží, které má 

dvojnásobnou konstrukční výšku než bytová patra, je posilovna a sál například na 

jógu aerobik nebo podobné aktivity. 

 

4. Konstrukční řešení 

Domy jsou založeny na základové desce, lokálně podepřené piloty. Obvodové stěny 

podzemních podlaží jsou tvořeny „milánskými stěnami“ z vodostavebního betonu 



šířce 700 mm, uvnitř podzemních podlaží je uplatněn skeletový systém se sloupy o 

průměru 600 mm. Skeletový systém se z velké části uplatňuje i v parteru. Výjimku 

tvoří fitness centrum, kde skelet přechází ve stěnový nosník, vynášející krček mezi 

dvěma objekty, kloubově uložený ke stěně druhého objektu. Obytná patra jsou pak 

konstruována ve stěnovém systému. Nosné stěny jsou provedeny z železobetonu o 

tloušťce 250 mm.  V místech nároží je stěnový systém doplněn sloupy k vynešení 

konzol. Stropní desky jsou navrženy hladké, obousměrně vyztužené o tloušťce 250 

mm. Všemi patry pak probíhají ztužující železobetonová jádra o tloušťce stěny 250 

mm. Obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic tloušťky 300mm a zatepleno 

150 mm tepelné izolace. 

 

5. Energeticky úsporné řešení návrhu 

Na objekt orientovaný na jih do prostoru náměstí je navrženo stínění v podobě 

stínících kompozitních panelů v kombinaci se zapuštěnými lodžiemi, znemožňujícími 

přehřívání interiéru v letním období. Samozřejmostí je také zateplení a kvalitní výplně 

otvorů. 

Střechy jsou osázeny extenzivní zelení – hmota zeminy zpomaluje odtok vody a 

umožňuje odpařování a zlepšení mikroklimatu, stejně jako části navrženého 

veřejného prostoru. Voda se pak filtruje a využívá jako voda užitková.  

Zdrojem tepla pro vytápění je horkovod, vytápění je navrženo konvektory umístěnými 

v soklu pod okenními otvory. Horkovod slouží také jako záložní zdroj v případě 

nedostačujícího výkonu termických kolektorů umístěných na střechách objektů pro 

ohřev teplé vody.  
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TABULKA  BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2762,2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2374

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 5885,9
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4748
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 10633,9

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20363,4
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 15582,9
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 35946,3
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    251624100

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 4849
HPP FUNKCE (Komerční plochy) 320,5
HPP FUNKCE (Kavárna) 272,4
HPP FUNKCE (Fitness centrum) 320,7
UŽITNÁ HPP CELKEM 5762,6
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4749,2
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 98/6


