




PRŮVODNÍ ZPRÁVÁ

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Území se nachází v městské části Brno – střed na nároží ulic Bratislavská a

Stará. Lokalita se nachází v blízkosti historického jádra města. Pozemek je tvořen

několika parcelami, které jsou v současné době nezastavěné až na několik staveb

dočasného charakteru. Stavby tak budou navazovat nebo jiným způsobem reagovat

na štítové stěny objektu na p.č. 448 při ulici Bratislavská (Policie ČR – obvodní

oddělení Brno - Sever) a objektu na p. č. 442 (vlastník Miluše Doležalová). Objekty

na východní straně území – Stará 11 - 29 jsou zapsány v ústředním seznamu

kulturních památek ČR. V objektu Bratislavská 30/32 na p. č. 742 a 745 je umístěno

divadlo Radost a Muzeum loutek. Stávající objekty v území jsou městské bytové

domy, většinou s obchodním parterem, postavené v rozmezí konce 19. – 1. pol. 20.

století. Vyjímku tvoří zrekonstruované loutkové divadlo Radost.

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Základní koncept vychází z tvaru parcely, která se nachází na nároží ulic

Stará a Bratislavská. Záměrem je částečné doplnění uliční linie na ulici stará a

vytvoření veřejného prostoru, který je zároveň předprostorem pro loutkové divadlo

Radost.

Rozdělením prvotní hmoty vzniknou tři na sebe navazující hmoty. Dalším

krokem bylo zmenšení jejich délky, aby bylo zajištěno dostatečné oslunění uvnitř

bytů. Díky této vzniklé hmotě se vytvoří i vnitroblok, který bude z většiny privátní a

z další části využíván jako dětské hřiště. Hmota návrhu se snaží respektovat výšku

říms okolních domů.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Dům je navržen jako polyfunkční. Budova má 5 nadzemních a 1 podzemní

podlaží. V podzemním podlaží se nachází parkoviště pro rezidenty a návštěvníky

funkčních prostorů. Parkoviště je vystavěno pod celou parcelou. Je navrženo pro 87



parkovacích míst, z toho je 5  pro osoby s handicapem. Vjezd do garáže je z ulice

Stará. vtup z podzemní garáže do objektu je zajištěn 3 jádry. V 1. np se nachází

kavárna, a dva pronajímatelné prostory, které mohou být využity jako obchody

(samoobsluha, pekařství,…). Zbytek prostoru je využit jako technické zázemí budovy,

které zahrnuje kočárkárnu, skladovací prostory pro jednotlivé byty, technickou a

úklidovou místnost. V 2. np se funkce prolínají. V jedné části budovy se nachází

volnočasové centrum pro seniory, které je pomyslně rozděleno na tři části –

klubovna, cvičební sál a výtvarná dílna. Součástí volnočasového centra je i

hygienické zázemí. V další části 2. np je navrženo bydlení. Jsou zde navrženy 3 byty

(2x 3+kk a 1x 2+kk). V třetí části 2. np budovy se nachází pronajímatelné

kancelářské prostory s vlastním hygienickým zázemím a kuchyňkou. 3. – 5. np je

využito čistě pro bydlení. V každém patře se nachází 9 bytů o výměře od 63 do 97,7

m2. Jedná se o byty dvoupokojové s kuchyňským koutem nebo třípokojové

s kuchyňským koutem. Byty jsou orientovány převážně na východní a jižní stranu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V podzemním podlaží je kombinovaný systém nosných stěn a sloupů

z monolitického železobetonu. Založení je bílou vanou. 1. nadzemní podlaží je taktéž

kombinovaný systém stěn a sloupů z monolitického železobetonu. 2. – 5. nadzemní

podlaží je řešeno jako stěnový systém z monolitického železobetonu. Objektem

probíhají příčné i podélné nosné stěny. Příčky a nenosné stěny jsou vyzděny

z pálených cihel Porotherm. Tloušťka obvodové stěny je 200 mm. Na ní je přiložena

tepelná izolace o tloušťce 300 mm. Vnitřní nosné stěny a mezibytové příčky mají

tloušťku 250 mm. Bytové příčky mají 125 mm. Strop je složen z monolitické

železobetonové desky tloušťky 250 mm. Celým objektem probíhá ztužující jádro. Ve

kterém se nachází schodiště, výtah a chodba vedoucí k jednotlivým bytům. Střecha

je plochá s expanzivní zelení. Konstrukční výška ve všech podlažích je 3400 mm.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU

Na střeše jsou umístěny fotovoltaické panely on grid, které se pomocí el.

Mechanismu nastaví do optimálního úhlu, aby zachycovaly co nejvíce slunečního



záření. Energie je vedená do zásobníku el. energie, odkud je následně využívána pro

rekuperační jednotky pro vytápění objektu. Dešťová voda je zachytávána zelenou

střechou, kde slouží jako závlaha pro rostliny. V případě velkého množství dešťových

srážek bude přebytečná voda odváděna do retenční nádrže, odkud může být využita

pro zavlažování zeleně parteru.
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