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TEPELNÁ  IZOLÁCIA 
NOBASIL  150 mm

PREKLAD  POROTHERM  KP 7

KONTAKTNÝ  ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
NA  BÁZE  NOBASILU  80 mm

REZ FASÁDOU 1:50
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ZHUTNENÝ  NÁSYP

STYRODUR  80 mm

POROTHERM  365 mm
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LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

A - silikónová omietka Baumit, farebné prevedenie - biela- 
      Baumit_0019
B - silikónová omietka Baumit, farebné prevedenie- béžová-
      Baumit_0087
C - silikónová omietka Baumit, farebné prevedenie- šedá- 
      Baumit_0397
D - ostenie- silikónová omietka Baumit, farebné prevedenie-
      žltá- Baumit_0043
E - ostenie- silikónová omietka Baumit, farebné prevedenie-
      modrá- 0992
F - hliníkové okno, zasklené izolačným trojsklom, U= 0,7 W/m .k,
      farebné prevedenie- biela
G - plastové okno, zasklené izolačným trojsklom, U= 0,7 W/m .k,
      farebné prevedenie- šedá
H - plastové okno a dvere, zasklené izolačným trojsklom,
       U= 0,7 W/m .k, farebné prevedenie- biela
I -  zábradlie z bezpečnostného číreho skla
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- Vodostavebný  betón  s metličkovou povrchovou  úpravou  hr. 300 mm
- štrkopieskový  zhutnrný  násyp  hr . 150 mm
 

- železobetón  s  metličkovou  povrch. 
  železobetón s  metličkovou  povrchovou  úpravou  hr. 300 mm

- Keramická  dlažba, on. hr. 10  mm
- Lepiaca  hmota 
-Samonivelizujúci  poter

- želbet. stropná   doska  hr. 200 mm
- protipožiarna  tepelná  izoláciá  nobasil  150

- Drevená  podlaha       14 mm

- tepelná  kročajová  izilácia      40 mm
- Anhydridový  poter  na  dlažbu

- Samonivelizujúcipoter  hr 3. mm
- Anhydridový  poter  40 mm
- Tepelná  kročajová  izolácia  40 mm
- ŽeLbet. doska   200 mm

- Drevená  podlaha       14 mm
- Pruá  podložka  pod  podlahu

- Anhydridový  poter  40 mm
- Tepelná  kročajová  izolácia  40 mm
- ŽeLbet. doska   200 mm

- Pružná  podložka  pod  podlahu

- Samonivelizujúci  poter  hr 3. mm

- Znížený  sadrokartónový  podhľad  

B

A
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D
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- Vegetačný  substrát   350 mm
- Fólia  Technodrén  2010 S1   20 mm
- Ochranná  textília
- hydroizolácia  FATRAFOL  808
- Ochranná  textília
- Extrudovaný  polystyrén   250 mm
- Želbet. stropná  doska   200 mm

- Zámková  dlažba  80  mm
- Štrkopiesok  frakcia 4 - 8 mm,  40mm
- Fólia  Technodrén  2010 S1   20 mm
- Ochranná  textília

- Extrudovaný  polystyrén 50 mm
- želbet. stropná   doska  300 mm

- Hydroizolácia  FATRAFOL  808
- Ochranná  textília

- Keramická  dlažba  na  podložkách   10 mm
- Hydroizolácia FATRAFOL 808

- Tepelná  izolácia  20 mm
- želbet. doska

- Anhydridový  poter  40 mm

- Tepelná  izolácia 

- keramická  dlažba  10mm
- Hydroizolácia   FATRAFOL 808
- Anhydridový  poter  40 mm
- tepelná  izolácia  50 mm
- Želbet. stropná  doska   200 mm
- tepelná  źolácia  150 mm
- zavesený  sadrokartónový  podhĽad 
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POHĽAD NA FASÁDU 1:50 REZ FASÁDOU 1:50

KONŠTRUKČNÁ SCHÉMA

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Základovú konštrukciu tvoria základové pásy a pätky, ktoré podop-
ierajú nosné prvky. Konštrukčný systém je riešený ako kombinácia 
skeletového a stenového systému. Skeletový systém so stužu-
júcimi železobetónovými schodišťovými jadrami  sa nachádza v 
podzemných podlažiach. Tvoria ho stĺpy 450x 450 mm so skrytými 
hlavicami. nadzemné podlažia sú tvorené stenovým nosným sys-
témom priečnym a pozdĺžnym. V pozdĺžnom smere preberá nosnú 
funkciu obvodový plášť (tehly Porotherm 365 mm). V priečnom 
smere budovu podopierajú akustické medzibytové priečky  ( tehly 
Porotherm 250 mm). Stropné ŽB dosky sú vystužené v oboch smer-
och- hr. 200 mm. Nad garážami hr. 300 mm. Vnútorné nenosné 
priečky sú z pálených tehál Porotherm, hrúbky 125 mm.

ENERGETICKÉ RIEŠENIE

Vykurovanie budovy je zaistené pomocou podlahového vykurovania. 
Vkaždom byte bude naviac nainštalovaná rekuperačná jednotka, ktorá 
zabezpečí výmenu vzduchu v bytoch. Keď sa v letných mesiacochna 
noc ochladí, rekuperácia čiastočne prechladí byt. V zimnom období sa 
množstvo tepelných strátspôsobených rekuperáciou dohreje pomocou 
podlahového vykurovania. 
Na streche budú umiestnené slnečné kolektory v množstve ca. 4m2 na 
1 byt, ktoré budú zabezpečovať ohrev teplej vody. 
Zrážková voda bude čiastočne zachytená zelenou strechou, bude 
odvedená do retenčnej nádrže, nachádzajúcej sa v rohovej čas-
ti súkromnej záhrady. Voda bude ďalej využívaná na splachovanie 
záchodov a závlahu zelene. 

TV- zásobník teplej vody

P- predávacia stanica horkovodu- 
        dohrev teplej vody

K- solárne kolektory pre ohrev teplej vody

R- retenčná nádrž
     -   rekuperačná jednotka
     -   čerstvý vzduch
     -  vydýchaný vzduch
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PÔDORYS 4.NP 1:200

PÔDORYS 5.NP 1:200

PÔDORYS 7.NP 1:200

PÔDORYS 1.PP - 2.PP 1:200

PÔDORYS STRECHY 1:200
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Byt A - 2+kk- 37- 48 m2

Byt B - 1+kk- 24-28 m2

Byt C - 3+kk- 80 m2

Byt D - 3+kk- 75- 85 m2

57 parkovacích miest na jednom podlaží
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REZOPOHĽAD VÝCHODNÝ 1:200

-5.950

-4.750

-3.000

-1.800

±0.000

+1.500

+4.450

+7.350

+10.350

+13.350

+16.350

+19.350
+19.995

+22.795+22.995
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POHĽAD VÝCHODNÝ 1:200

POHĽAD JUŽNÝ 1:200
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Zastavanie prázdnej štítovej steny

Klasické doplnenie
rohovej prieluky.

Oddelenie dvoch priestorov 
- verejného- vo vzniknutom 
átriu od súkromej záhra-
dy v zadnej časti parcely.

Divadlo Radosť

Vytvorenie priechodu do verejného átria v náväznosi na divadlo 
Radosť.

Úbytok hmoty kvôli oslneniu stávajúcej zástavby.

Stávajúca nezastavaná parcela.

Bratislavská

Bratislavská

Stará

Příční

Příkop

Cejl

Divadlo Radosť

Múzeum loutek

Polícia ČR

Základná škola a 
materská škola 

SOU odevná

Súkromná stredná odborná 
škola živnostenská

Squash

Körnerova

Ponávka

Kúpele Ponávka

Úrazová nemocnica 

IQ Roma Servis

Komunitné centrum
Armáda spásy

Denné centrum pre ľudí 
bez domova

Spoločnosť Podané ruce ops

Drom

KONCEPT RIEŠENIA

SITUÁCIA 1:1000

Riešené územie

SITUÁCIA 1:200
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Zastavanie prázdnej štítovej steny

Klasické doplnenie
rohovej prieluky.

Oddelenie dvoch priestorov 
- verejného- vo vzniknutom 
átriu od súkromej záhra-
dy v zadnej časti parcely.

Divadlo Radosť

Vytvorenie priechodu do verejného átria v náväznosi na divadlo 
Radosť.

Úbytok hmoty kvôli oslneniu stávajúcej zástavby.

SITUÁCIA 1:400

PÔDORYS 4.NP 1:400 PÔDORYS 5.NP 1:400
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PÔDORYS 4.NP 1:400

POHĽAD JUŽNÝ 1:400 POZDĹŽNY REZ 1:400

Budova polyfunkčného objektu reaguje svojimi funkciami na stá-
vajúcu situáciu v Brnenskom Bronxe. Vo svojom objeme obsahuje 
hlavne byty, ktoré nie sú zbytočne veľké, keďže sa v tejto lokalite 
nachádza veľa ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť zvytočný luxus. Reagu-
je teda na situáciu veľkého množstva prázdnych veľkých bytov, 
ktoré sú drahšej cenovej relácie. Budova obsahuje malé garzónky 
o jednej obytnej miestnosti, byty 1+kk aj byty 3+kk, čiže vybrať si 
môže každý. Orientáciou bytov sa snaží čo najviac využiť slnečné 
svetlo. 
Objekt ďalej reaguje na chýbajúce plochy verejných priestranstiev, 
preto vo svojom átriu obsahuje veľké námestie. Na prízemí sa v 
náväznosti na námestie nachádza bar s príjemným posedením. 
Budova sa snaží oživiť danú lokalitu, prilákať na toto miesto širokú 
verejnosť, preto budovou prechádza veľká lezecká stena, ktorá 
svojou výškou 15 m priláka priaznivcov tohto športu. Pre verejnosť 
môže byť lezecká stena tiež oživením, pretože sa nachádza za 
veľkou presklenou stenou. 


