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NOVÉ NA STARÉ 

– 

Brno, nároží Bratislavská – Stará 
 

Sprievodná správa  



1. Urbanistické súvislosti 

 

Širšie vzťahy, mesto, štvr ť 

Riešené územie sa nachádza v širšom centre mesta Brno, v štvrti Zábrdovice (mestská časť 

Brno - střed), ktorá leží v priamom susedstve historického jadra mesta.   

Zástavba v štvrti má vzhľadom na blízkosť k centru Brna výrazne mestský charakter. 

Prevažujúcu časť zástavby tvoria viacpodlažné historické mestské bytové domy s obchodným 

parterom, často v značne schátralom stave, iné boli viac či menej vydareným spôsobom 

rekonštruované.  

Ulice Bratislavská i Stará, na nároží ktorých leží riešená parcela, sú obe jednosmerné. 

Dopravná vyťaženosť ulice Bratislavská súvisí s bezprostrednou blízkosťou mestskej okružnej triedy Koliště, ktorá 

oddeľuje Zábrdovice od historického centra v mieste bývalých hradieb, a tiež s  najvýraznejšou tepnou štvrti - ulicou Cejl. 

Napojenie na MHD je dobré, električková trať vedie ulicou Milady Horákové i ulicou Cejl, prechádza tu i linka 

autobusu. 

 

Miesto   

V súčasnosti je plocha riešeného územia využívaná ako parkovisko. Nachádza sa tu tiež 

niekoľko malých stavieb dočasného charakteru. K parcele prilieha zo západnej strany štítová 

stena objektu patriaceho Mestskej polícii, zo severu zasa nadväzuje obytná zástavba. 

V bezprostrednej blízkosti sa nachádza divadlo Radost a Muzeum loutek. 

 

2. Architektonický výraz 

 

Filozofia návrhu  

Jedným zo základných cieľov zadania bolo vytvorenie životaschopnej zástavby, 

ktorá bude koncepčne zapadať do danej lokality. Logickým vyústením je návrh 

polyfunkčného domu s prevažujúcou funkciou bývania.   

Hmota navrhnutého objektu vyplýva z dvoch ideí: uzatvoriť preluku, zároveň však 

ponechať časť parcely na vytvorenie verejného mestského priestoru, ktorých je v okolí 

nedostatok. Objekt preto výškovo i umiestnením fasády priamo nadväzuje ako na zástavbu 

v ulici Stará, tak i na objekt Polície na ulici Bratislavská. Na nároží, ktoré je zároveň 

predpriestorom divadla Radost, sa však budova dvíha do výšky dvoch poschodí, čím necháva 

nárožie voľné a využiteľné ako verejný priestor.  

 

3. Dispozi čné riešenie 

 

Princíp funk čného riešenia 

V navrhnutom polyfunkčnom dome s piatimi nadzemnými podlažiami tvoria 80 % 

podlahových plôch byty. V parteri sú navrhnuté prenajímateľné komerčné plochy, kaviareň a 



vstup do fitness centra, ktoré pokračuje do 2. NP a opticky oddeľuje dve z terás. Tieto terasy boli 

navrhnuté ako súkromné, spoločné priestory pre rezidentov. 

Spoločná garáž s nadzemným i podzemným podlažím (systém s polorampami) má vjazd 

z ulice Bratislavská, čo umožňuje dobrú dostupnosť vjazdu napriek jednosmernej prevádzke 

oboch ulíc. Výjazd z garáží je naopak do ulice Stará, ktorá je podstatne menej frekventovaná 

a umožňuje lepší rozhľad.  

Návrh bytov v 2. až 5. NP:  4 x 97,6 m2, 4 x 40,9 m2, 4 x 85 m2, 4 x 72,4 m2, 3 x 106, 2 m2, 

3 x 99,8 m2, 3 x 111,5 m2, 4 x 62,2 m2, 4 x 59,5 m2, 4 x 98,7 m2, celkovo 37 bytov  

 

4. Konštruk čné riešenie 

 

Konštruk čný sytém 

Stavba je založená na plošnom železobetónovom základe. Podzemná časť budovy 

je navrhnutá z vodostavebného betónu technológiou Milánskych stien s mechanickým hĺbením 

drapákom v šírke 400 mm. Hlavný konštrukčný systém objektu garáží je monolitický 

železobetónový skelet. V ostatných objektoch je nosný systém stenový, z monolitického železobetónu. 

Konzolovito vyložená časť budovy je nesená nosníkmi z predpätého betónu. Stuženie objektu 

je zabezpečené štyrmi železobetónovými jadram. K priestorovému stuženiu napomáhajú 

i priečne monolitické steny, ktoré sú zároveň deliacimi medzibytovými stenami. 

 

Materiálové riešenie 

Fasády sú riešené ako odvetrávané z vláknocementových dosiek Cembonit na nosnom 

oceľovom rošte, a to v dvoch farbách: bielej a tmavošedej. Zelená strecha a parková plocha 

vnútrobloku zlepšujú mikroklimatické podmienky a zároveň umožňujú vsakovanie 

dažďovej vody na pozemku. 

 

5. Energeticky úsporné riešenie návrhu 

 

Aplikácia princípov trvalej udržate ľnosti  

Pri návrhu bytov bol braný ohľad na optimálne osvetlenie a tepelne-klimatickú pohodu 

obytných miestností. Tienenie južnej strany je zabezpečené vonkajšími žalúziami. Teplo 

potrebné pre vykurovanie objektu je možné získať napojením na horkovod vedúci pod 

ulicou Bratislavská. V 1. PP je navrhnutá retenčná nádrž zabezpečujúca 

zhromažďovanie dažďovej vody, ktorá sa následne využíva na zalievanie zelených 

striech a zatrávnených plôch.  

  



6. ZOZNAM PRÍLOH 

 

výkresová časť: 6 x B1 

prezentačný panel B1 

paré A3 

model  (1:200) 


