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    Širší vztahy

Řešená plocha se nachází na území městské části Brno - střed, v katastrálním území Brno -
Zábrdovice  a  tvoří  nároží  ulic  Stará  a  Bratislavská.  Okolní  zástavba  má  typický  charakter
městských obytných bloků. Charakter okolních objektů není jednotný, nacházejí se zde však
převážně historické budovy, z moderních pak na ulici Bratislavská Divadlo Radost. 

Základní koncepce návrhu

Návrh vychází z daných regulací pro dostavbu typického bloku. Dodrženy jsou stavební čáry
v ulici Bratislavské a ulici Staré. Nároží objektu je řešeno tak, aby se celý prostor stávajícího
asymetrického křížení ulic „uvolnilo“.

Z hlediska bezprostředních vazeb na okolí je nároží parteru otevřené a tvoří hlavní vstup do
vnitrobloku.  Zde  se  nachází  nákupní  galerie,  venkovní  posezení  kavárny  a  vstup  do
administrativní části budovy. Vzniká zde tak osobitý veřejný prostor, který je využíván pouze
přes den. Na noc je tato část vzhledem k bezpečnosti a nočnímu klidu uzavřená.

Prostorové, funkční a dispoziční řešení navrhovaného objektu

Navržený objekt má 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží. Nadzemní část objektu se skládá ze
tří prostorových a funkčních hmot. 

První   hmota -  parter- má vzhledem ke komerční a restaurační funkci zvýšenou konstrukční
výšku, a to i vzhledem k návaznosti vedlejšího objektu na ulici Bratislavská – Policie ČR. Druhá
hmota  (2.  -  6.NP)  je  tvořena  z  části  administrativními  prostory  a  z  převážné  většiny  pak
bytovými jednotkami. Hmota 7.NP ustupuje od uliční čáry a výškově zhruba odpovídá hřebenu
střechy Policie ČR. Vznikají zde atraktivní čtyři atypické bytové jednotky, z nichž dvě disponují
prosklenými atrii a všechny mají jižně a východně orientované terasy s atraktivními výhledy na
město Brno.

Z hlediska funkčního využití  lze objekt  členit  na  tři  základní  zóny.  První  a  druhé podzemní
podlaží je využito pro parkování, technické a obslužné zázemí objektu. První nadzemní podlaží
je  využito  pro komerční  účely a jako nástup do administrativních a bytových částí  objektu.
Ostatní nadzemní podlaží jsou převážně využity pro funkci bydlení, administrativní část potom
pro komerční kanceláře a jejich zázemí.

Podzemní podlaží tvoří z hlediska dispozic především parkovací stání, přístupové komunikace
a rampy.  V návaznosti  na  komunikační  jádra jsou navrženy prostory technického zázemí a
skladovací kóje pro obyvatele objektu. 

První nadzemní podlaží je dispozičně založeno na principu venkovního komerčního parteru a
klidného  vnitrobloku.  Z  ulice  Bratislavské  je  hlavní  vchod  do  kavárny,  která  má i  venkovní
posezení. Nacházejí se zde prostory určené pro komerční využití, dále vstup do komunikačních
jader a do administrativní části. Vedle vjezdu do garáží se nachází dostatečně velký prostor
určený proodpadky a také sklad správce budovy. Z vnitřního náměstí  lze chodbou projít  do
prostoru, který je určen výhradně obyvatelům řešeného domu – nachází se zde hřiště pro děti a
posezení pro dospělé.



Druhé  až  sedmé  nadzemní  podlaží  obytné  části  objektu  je  založeno  na  2  komunikačních
jádrech, ze kterých se nastupuje do jednotlivých bytů. Dispozice bytů jsou různé – od malých
1+kk až po velké 4+kk  doplněné o balkony směrem do vnitrobloku.

Druhé až šesté nadzemní podlaží administrativně komerční části  objektu  sestává v každém
patře  ze  dvou  samostatných  kanceláří,  skladu  a  WC.  Druhá  část  administrativní  plochy je
ponechána s volnou dispozicí – bude případně přehrazeno dle požadavků nájemníka.

Stavebně technické řešení navrhovaného objektu

Založení objektu
Objekt bude založen na pilotách v kombinaci se železobetonovou základovou deskou. Navržen
systém „bílá vana“.

Nosný systém
Vzhledem  k tvaru  objektu  je  navržen  železobetonový  monolitický  skelet  v kombinaci
s železobetonovými  nosnými  stěnami.  Prostorovou  tuhost  zajišťují  3  komunikační
železobetonová  jádra.  Nosnou  konstrukci  podlahy  tvoří  železobetonové  desky  se  skrytými
průvlaky.

Obvodový plášť
Převážnou část obvodového pláště tvoří systém větrané fasády, kde pohledovou část úpravu
navrhl architekt deskami s nalepeným cortenem. Lokálně je fasáda omítnuta. Tepelnou izolaci
obvodového pláště tvoří tepelně izolační tvárnice doplněné tepelnou izolací z minerální vlny.
Konstrukce je navržena z hlediska tepelného odporu na doporučované hodnoty.

Střešní plášť
Střechy jsou řešeny jako ploché jednoplášťové. Podstatná část je navržena jako zelená střecha
s extenzivní výsadbou. Na malé části střechy budou pobytové terasy.

Příčky
Příčky jsou navrženy zděné, pro zakrytí instalací je uvažován sádrokarton.

Podlahy
V celém objektu je navržen systém plovoucích podlah, kde nosnou vrstvu podlahy tvoří anhydrit
nebo samonivelizační potěr na cementové bázi např. v koupelnách a technických místnostech,
kde hrozí zatečení vody.

Výplně otvorů
V parteru  jsou  navrženy  bohatě  prosklené  výkladce  z hliníku.  Okna  jsou  uvažovaná
dřevohliníková.  Dveře  do  technických  místností  budou  ocelové  se  systémovými  ocelovými
zárubněmi. V bytech jsou uvažovány fóliované dveře s obložkovými zárubněmi.

Izolace
Tepelné  izolace  jsou  navrženy z minerální  vlny  v obvodovém plášti,  na  střeše  bude  použit
z cenových důvodů pěnový polystyren. Konstrukce pod terénem budou izolovány extrudovaným
polystyrenem. Suterén je izolován systémem „bílé vany“, na střechách bude použito systémové
řešení  s asfaltovými  modifikovanými  pásy  jako  parozábrana  +  PVC  folie  jako  horní
hydroizolace. V podlahách je navržena kročejová izolace v celém objektu.






