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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Urbanistické souvislosti 
 
Zadaná parcela se nachází v brněnské městské části Zábrdovice. Její velkou výhodou je blízkost 
centra města, která jí předurčuje potenciál do budoucna jakožto oblasti vhodné k bydlení, kterou také i 
v současnosti je. Občanská vybavenost, kanceláře, ... vše se v okolí parcely nachází ve více než 
dostatečném množství. Jednoznačná funkce, která by zde chyběla, či která by nějak výrazně obohatila 
čtvrť, neexistuje.  
Ze začátku se zdála nejvýraznější současná povaha oblasti - sociálně nepřizpůsobiví občané. Po 
mnoha diskuzích, spolupráci s Muzeem romské kultury a úvahách jsem dospěla k názoru, že snažit se 
vyřešit sociální otázku architekturou nelze. “Pes je zakopaný jinde”.  
Z objektivního pohledu je tedy místo součástí obytné čtvrti, která má ve svém okolí dostatečnou 
občanskou vybavenost (obchody, kultura, sociální zařízení,...). Vzhledem k blízkosti centra se dá 
předpokládat, že její vývoj se bude i nadále ubírat tímto směrem a po bydlení zde bude poptávka. Z 
předchozích analýz vyplýnul návrh městského domu – převahuje funkce bydlení, s komerčními 
prostory v uličním parteru. 
Dáno datací a důvodu vzniku převážné většiny okolních objektů (nájemní domy pro zaměstnance 
továren z 1. pol. 20. stol.) je převážná většina bytů v oblasti velkometrážních. To neodpovídá 
současné poptávce po bydlení (v Brně nejčastěji 2+kk). Návrh tedy z větší části vyplňuje chybějící 
podíl středně velkých bytů. Větší rozmanitost bytů taktéž generuje různorodost jejich obyvatel, což je 
prospěšné pro zdravé sociální klima. 

 
2. Architektonický výraz 

 
Pro návrh byl klíčovým momentem silný motiv prostoru křižovatky, v které zadaná parcela leží. 
Existující prostor nelze ignorovat, vždy bude prostorovou součástí místa. Okolní domy jsou vizuální a 
pocitovou hranicí, na kterou je nutné reagovat. Z tohoto vyplývá, že případný uměle vytvořený, přísně 
geometricky definovaný nový volný prostor („náměstí“) by byl vůči zmiňovanému necitlivou reakcí. 
Doplnění nároží je logickým navázáním na strukturu zástavby.  
Doplnění nároží generuje potřebu vytvoření vnitřního obytného prostoru. Vnitrobloky či dvory 
neodmyslitelně patří k charakteru městské zástavby (nejen) u nás. Tvoří nezanedbatelnou část města. 
Srovnáním velikosti a prostorového účinu různých městských dvorů přineslo řešení dvou dvorů. Při 
rozčlenění hrály roli i přísné normové parametry oslunění a osvětlení bytů. 
Každý z dvorů má jiný charakter, který je dán jeho provozním schématem (viz „dispoziční řešení 
objektů“). 
Práce s hmotami vychází z rozdílů uličního interiéru a interiéru vnitrobloku, které se výrazně liší.  
Uliční interiér má vztahem k okolních objektům určité měřítko. Doplněním nároží tedy není jedna velká 
hmota. Je nutná reakce na okolí, citlivé doplnění prostoru s využitím kompozičních principů pro 
dosažení měřítka ulice. Prvním krokem tedy bylo rozbití hmoty na menší celky, odpovídající  okolní 
parcelaci. Ty reagují na okolní zástavbu i výškově (gradace na ulici Stará). 
Hledání tvaru nároží vychází z různého prostorového působení křižovatky. Z každé ze čtyř ulic, co do 
ní ústí, zažívá příchozí jiné pocity. Půdorysně uhýbající objekt podvědomě navádí pozornost přímo na 
řešené nároží, což vede k očekávání. Jasně definovaný agresivní roh tedy není žádoucí. Je zde 
potřeba uvolnění, rozšíření, živelnosti, nepravoúhlosti a nepravidelnosti.  
Konkrétní vymezení tvaru nároží z ulice Bratislavská vychází ze záměru navedení pozornosti 
kolemjdoucího na stávající architektonicky hodnotný obytný dům od stavitele Macenauera. Z ulice 
Stará pak není vyloženě žádoucí průhled na divadlo Radost, přesto zde uskočení má svůj důvod. Tím 
je snaha o snížení hmotného působení velké plochy fasády.  
Vytvořené nároží reaguje na prostor křižovatky a vytváří nové uliční uvolněné prostředí. Uskočením se 
celá hmota při cestě ulicí zdá méně objemná a nepůsobí agresivně.  
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Dvorní objemy naopak reagují na potřeby vnitrobloku. V případě dvoru 2 je zásadní je jakási útulnost a 
lidské měřítko. Střechy jsou směrem do dvora zešikmené a dvůr o patro zvednutý. Ve dvoře 
dostáváme 3 nadzemní podlaží (oproti uličním pěti). Kromě psychického účinu hrál roli i hygienický 
faktor, kdy při určitém poměru výšky zástavby a rozlehlosti vnitrobloku (1:2,5) dostáváme ideální 
podmínky pro pobytové mikroklima (vliv na prašnost, teplotu, proudění vzduchu,…). 
Ve dvoře 1 jsou provozně nároky na psychické působení nižší (dáno větší exponovaností a 
provozem), proto se zde žádné výškové rozdíly oproti uliční hmotě neodehrávají. 
 
Důležité pak bylo řešení fasád, kdy se nosnými tématy staly měřítko, hmotovost, vertikalita versus 
horizontalita. Navázání a reakce na stávající zástavbu vnímáno jako klíčové. Ve výsledném návrhu 
dochází k dynamickému rozčlenění hlavního nárožního objemu, zvětšování měřítka směrem k nároží. 
Jednotlivé hmoty jsou od sebe odlišeny nuančně. Je poznat, že patří k sobě, přesto jsou jiné. 
Fasády dvorů pojaty naproti tomu úplně jinak. Lidské měřítko generuje rozčlenění oken. Použití detailů 
(např. u zabradlí), světlejších a méně dramatických barev. 

 
3. Dispozi ční řešení objekt ů 

 
Pro řešení rozmístění bytů a komunikací byla zásadní orientace parcely ke světovým stranám, z toho 
plynoucí požadavky na oslunění a osvětlení bytů. V objektech jsou celkem 4 vertikální komunikační 
jádra. Dvě z nich vedou přímo do bytů, dvě pak na pavlače. Ty jsou vždy na severní straně objektu, 
kde by s obtížemi byly umístěny obytné místnosti. Naopak, všechny ostatní fasády (orientované na 
západ, východ a jih) jsou volné pro okna, balkony, popř. lodžie a hlavní obytné místnosti. 
Důležitým provozním faktem je provázanost dvorů s ulicemi. Do dvoru 1 se přes den dostane každý, 
kdežto do dvoru 2 jen obyvatelé přilehlých bytů. Dvory jsou propojeny schodištěm, před kterým je však 
uzamykatelná branka (klíče mají opět jen oprávněné osoby). 

 
 

4. Konstruk ční řešení 
 

Navrhovaná konstrukce je tvořena monolitickým železobetonovým skeletem, rozděleným do pěti 
samostatných dilatačních celků. 
Hlavními nosnými prvky jsou ŽB sloupy obdélníkového tvaru. Vodorovné konstrukce tvoří lokálně 
podepřené ŽB stropní desky, které jsou doplněny obvodovým ztužujícím trámem. Skelet je prostorově 
ztužen pomocí ŽB jader. 
Spodní stavba je tvořena bílou základovou vanou. Objekt je založen na pilotách.   

 
5. Energeticky úsporné řešení 

 
větrání 
Nadzemní podlaží objektů jsou přirozeně větraná. Prostory parkování jsou větrány pomocí 
vzduchotechniky. Vzduchotechnická místnost se nachází v 1PP, přívod a odvod vzduchu z 
šachtyvedoucí nad střechu objektu. Hygienická jádra v bytech, která nemají přirozené odvětrání, jsou 
větrány taktéž nucené. 
vytápění 
Objekty využívají parovod, vedoucí v úrovní ulice Bratislavská. V 1PP je navržen prostor pro 
výměníkovou stanici, kde se parou ohřívá voda sloužící jak k vytápění místností podlahovým topením, 
tak jako užitková teplá voda. V zimě napomáhá vytápění slunce. 
dešťová voda 
Je svedena ze střech do retenční nádrže, která se nachází v 1PP. Nádrž má dva objemy - část slouží 
jako regulovaný odtok dešťové vody do kanalizace, část jako nádrž požární vody, popř. pro potřeby 
obyvatel (zalévání kytek ve dvoře, ...). 
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stínění 
Otvory pokojů vystavených zátěži slunečního záření (tj. všechny kromě severních fasád), jsou 
vybaveny venkovními stínícími prvky - žaluziemi. V létě lze dle potřeby regulovat míru zakrytí otvoru, 
či potřebu pronikání světla. 
mikroklima 
Ve dvorech jsou příznivé hygienické podmínky k životu. Díky zeleni není tolik prachu, vlhkosti a i 
parna. Pobytový dvůr je dimenzován co nejblíže k poměru 1:2,5 výšky budovy ku délce dvora, což 
napomáhá hygieně prostředí a zabraňuje vzdušným proudům. 
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