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TEXTOVÁ ČÁST 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

I. Úvodní údaje 

 Název stavby:    NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

 Místo stavby:    Brno, městská část (Brno – střed), Zábrdovice, 602 00 

 Parcelní čísla 
 stavebních pozemků:  446/1,3,4,5; 447; 

 Parcelní čísla pozemků 
 bezprostředně 
 dotčených stavbou:  464/1; 755/1; 756; 758  
 
 Katastrální území:  Zábrdovice 610 704 

 Celková výměra 
 stavebního pozemku:  3402m2 

 
 Zadání:    urbanistický a architektonický návrh zastavění nároží ulic 

     Bratislavská a Stará. Navržený objekt/objekty budou 

     splňovat požadavky na polyfunkční městský dům/domy 

     s převažující funkcí bydlení, doplněný o další funkce  

     a plochy potřebné v kontextu lokality   

     (ubytovací, edukativní, kulturní, komerční, aj.).  

     Součástí návrhu bude i vyřešení nově vytvořeného  

     veřejného prostoru a napojení na stávající objekty. 

 Datum zpracování:  Květen 2014 

 

II. Urbanistické souvislosti 

ŠIRŠÍ VZTAHY 

Řešené území se rozkládá na nárožní parcele městského bloku kompaktní zástavby 

v centrální části statutárního města Brna. Město Brno se nachází v jihovýchodní části 

České republiky a je svým počtem obyvatel i svou rozlohou druhým největším 

městem České republiky a zároveň největší město na Moravě. V současnosti je město 

správním střediskem celého Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří 

samostatný okres Brno – město.  

 



MĚSTO 

Z geografického hlediska se město nachází v nadmořské výšce okolo 190 – 425 m n. 

m. na soutoku dvou řek, Svratky a Svitavy a rozkládá se na území o rozloze přibližně 

230km2. Z hlediska demografického čítá město zhruba 400 tisíc obyvatel, přičemž 

jeho regionální sídelní aglomerace až 800 tisíc obyvatel.  

 

ČTVRŤ 

Z hlediska správního členění se město Brno člení na 29 samosprávných městských 

částí. Řešené území se nachází v městské čtvrti Zábrdovice. Toto katastrální území se 

rozkládá v bezprostřední blízkosti na východ od historického jádra města. V současné 

době má rozlohu 163,55 hektarů, rozkládá se po obou březích řeky Svitavy a je 

rozděleno mezi městské části Brno – střed, Brno – sever a Brno – Židenice. Z hlediska 

charakteristiky čtvrti lze městskou čtvrť Zábrdovic označit za čtvrť s výrazným 

městským charakterem, s velice hustou, převážně kompaktní městskou zástavbou.  

 

MÍSTO 

Řešené území zaujímá nárožní část městského bloku, kompaktní městské zástavby 

v lokalitě městské čtvrti Zábrdovice. Z hlediska orientace řešeného území je toto 

území z jižní a východní strany vymezeno ulicemi Bratislavská a Stará, svou severní a 

západní stranou pak přiléhá k okolním již zcela zastavěným parcelám. Stávající plocha 

řešeného území je v současnosti z větší části zastavěna zpevněnými plochami 

sloužícími především dopravě, parkování a obsluze území a z části tvořena 

nezpevněnými plochami zeleně.  V rámci řešeného území jsou přímo dotčeny 

pozemky s parcelními čísly 446/1,3,4,5; 447; které náleží do vlastnictví České 

republiky a Statutárního města Brna. Z hlediska vyjádření správců sítí dochází v rámci 

severní části řešeného území ke křížení s radiovými sítěmi (Telefonica O2 Czech 

republic, a.s.). Zásobování stavby teplem bude probíhat skrze parovod DN500/150 

(Teplárny Brno, a.s.), jenž je uložen v bezkanálovém uložení podél ulice Bratislavská. 

Veškeré ostatní inženýrské sítě vedou pod úrovní pěší komunikace podél ulic 

Bratislavská a Stará. 

 

 



III. Architektonický výraz 

(výtvarný záměr, filosofie návrhu) 

Hlavní myšlenkou a zároveň konceptem celého návrhu je otevření nároží a jeho 

zpřístupnění veřejnosti.  Především s ohledem na přilehlou stavbu divadla Radost, a 

její pohledovou osu a potřebu důstojného rozptylového prostoru, se zdá uvolnění 

nároží řešené parcely jako ideální.  Prostor náměstí je po obvodu vymezen dvěma 

vysokými hmotami, nepřevyšujícími však svými římsami okolní objekty. Mezi těmito 

dvěma objekty vzniká prostup, průchod a zároveň hlavní vstup do objektu 

volnočasového centra. 

 

IV. Dispoziční řešení  

Novostavba polyfunkčního objektu je rozdělena do tří  

objektů, provozních celků, jež mají společnou podnož plnící funkci komerčních 

edukativních a pronajímatelných prostor.  

První objekt situovaný při ulici bratislavská  se dělí na provozy pronajímatelných a 

bytových prostor, druhý objekt v pořadí tvoří prostory edukativního a volnočasového 

centra a třetí pak opět prostory pronajímatelné a bytové. Vždy první dvě nadzemní 

podlaží tak patří komerčním prostorám, třetí až šesté nadzemní, bytovému fondu a 

dvě podzemní podlaží plnící funkci podzemního parkování. 

 

V. Konstrukční řešení  

Konstrukce je zelezobetonovy skeletkombinovany se stenovym od 2.np, zalozeny na 

vrtanych pilotech.  

Nosné konstrukce 

Všechny nosné konstrukce, jak svislé, tak vodorovné, jsou navrženy z monolitického 

železobetonu. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Stavba je 

založena na pilotách, které jsou vetknuté přes hlavu piloty do základové desky, která 

spolu se svislými obvodovými zdmi je z vodostavebního železobetonu a tvoří tak tzv. 

bílou vanu. Vnitřní dispozice podzemních pater je vynesena železobetonovými sloupy 

podpírající skryté stropní průvlaky, na kterých je uložená monolitická žb stropní deska 

tl. 250mm.  



Vertikální komunikaci v objektu zajišťují monoliticka železobetonová schodiště 

vetknutá do nosných schodišťových stěn. Objekty jsou navrženy v kombinaci skeletu 

a stěnového systému částečně již od 3. patra.  Podhledy v celé budově jsou 

sádrokartonové. 

 

Obvodové konstrukce 

Obvodový plášť tvoří ŽB nosná stěna tl. 250 krytá 200mm TI  a MVC v barvě světle 

šedé. 

VI. Energeticky úsporné řešení návrhu 

Všechny obalové konstrukce splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.  

V obvodových sendvičových stěnách je vložen pěnový polystyren o tloušťce 200mm, 

ve skladbě střešního pláště je vložen spádový EPS polystyren o minimální tl. 300mm. 

Podlaha 1.NP je od podzemních nevytápěných prostor izolovaná 150mm 

stabilizovaným pěnovým polystyrenem. Dešťová voda je zachytávána a akumulována 

v retenční nádrži a zpětně využívána především na splachování wc. Na zelené střeše 

dvoupodlažního objektu je vsakována a  dále využívána. Z retenční nádrže se 

nevyužitá dešťová voda řízeně odvádí do veřejné kanalizace. Vzduchotechnické 

zařízení využívá výměníku zpětného získávání tepla, čímž pasivně ohřívá přiváděný 

vzduch odváděným. 
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