
 

 



 



 

 

Průvodní zpráva 

 

Urbanistické a sociální souvislosti 

Zadání bakalářské práce na první pohled nastoluje jasný úkol – navrhnout 

polyfunkční dům na nárožní parcele ulice Bratislavská a Stará. Za tím se ale skrývá 

mnoho otázek ohledně urbanistického konceptu rozvoje města ale také sociálních, 

gendrifikačních a etických problémů. 

Idea rozšíření centra se nevztahuje pouze k jižnímu centru - oblasti za hlavním 

vlakovým nádražím, ale také směrem k ulici Cejl. 

Tato oblast s úzkým napojením na městský okruh skrývá silný potenciál. Mezi 

zakladatele čtvrti patřili bohatí německy mluvící měšťané, které později nahradili 

židovští obyvatelé. Po válce byl volný prostor přidělen menšinám.  

Dnes je celá čtvrť silně zanedbaná. Rozbité výlohy, nefungující parter zchátralé domy 

a veliké množství proluk.  Můžeme ale vysledovat tendence, nastolující nový impuls. 

Město rozprodává bytové domy do soukromého vlastnictví. V úzké návaznosti na 

ulici Cejl vznikl luxusní hotel, do kterého se nedá dostat bez členské karty. Je 

naplánována konverze bývalé káznice na kulturně umělecké centrum s apartmány. 

Stává se tedy veřejným tajemstvím, že obraz této čtvrti se brzy změní. 

Zde nastávají otázky sociologické a etické. Osobně nesouhlasím s odsunutím 

problému namísto toho, aby se řešil, nezbývá však než přijmout nastavená pravidla. 

Jediným výsledkem pak může být snaha o rozvoj ve smyslu rozšíření centra města a 

vytvoření rodinné čtvrti, ke které snahy města pravděpodobně směřují.  

 

Hmotové řešení 

Z historického hlediska se jeví jako jediná správná možnost uzavření parcely a 

vytvoření nároží. To by odkazovalo na charakter čtvrti, kde veškerou zástavbu tvoří 



domy s jasnou hranicí mezi vnitroblokem a ulicí jako veřejným prostorem. Podle 

mého názoru je ale žádoucí, vytvořit jakési „nadechnutí“ v přehuštěné zástavbě. Jako 

reakci na suverénní hmotu divadla Radost a jako respekt k secesnímu domu na 

nároží jsem se rozhodl vytvořit malou „piazzettu“, která se stane novým orientačním 

bodem v poměrně stejnorodé zástavbě. Tato „piazzetta“ může být vnímána jako 

kopie malého náměstí na ulici Hvězdová. Dochází tak k jasné rytmizaci ulice 

Bratislavské, která opticky zkrátí její vzdálenost.  

 

Fylozofie návrhu 

Jak bylo uvedeno na začátku, rozhodl jsem se hledat řešení, které by oživilo ulici a 

zároveň zachovalo charakter místa.  

Parter po celé décle nabízí funkce oživující ullici. Do „piazzety“ se otvírá kavárna a 

sportbar. Sportbar zároveň slouží jako recepce pro vstup do sportovní haly umístěné 

v parteru bytového domu. Hala je částečně zapuštěná pod zem a tak vzniká zajímavý 

prvek kdy chodec - jako divák - má možnost sledovat z ulice dění uvnitř. 

Jedním z nejdůležitějších prvků je rozdělení funkce budov. Budova na klidnější ulici 

Stará má především funkci obytnou. Jižní budova, na reprezentativnější ulici 

Bratislavská je řešena jako budova administrativní. Tato diverzifikace umožňuje 

rovnoměrnější užívání oblasti, díky které nedochází k jejímu vylidnění během dne. 

Dalším prvkem, který by měl napomáhat v sociální oblasti je typologické rozdělení. 

V každém poschodí je umístěno několik různě velikých bytů což je předpokladem 

k zamezení tvorby věkově či sociálně monotonních ghett. 

 

Architektonické řešení 

Ve snaze maximálně se přiblížit charakter budovy k charakteru současné zástavby 

jsem se dlouho zabýval studiem fasád. Šlo především o pravidelnost rastru oken a 

jejich velikostní poměry. Dále jsem se rozhodl navázat korunní římsu k budově na 

ulici Stará a propojit jí oba domy. To bylo řešeno rozdílnou výškou a počtem podlaží. 

K rozbití příliš veliké plochy využívám vytažení vertikální komunikace na fasádu. To 



zároveň umožní orientaci všech bytů (včetně garsoniér) směrem na západ či jih – 

tedy do vnitrobloku.  

 

 

Konstrukční řešení 

Pro kancelářskou budovu jsem vybral skeletový systém, který umožňuje variabilitu. 

Obytné budovy jsou pak řešené ve zděném systému firmy Heluz a nástavby jako 

dřevostavby z KVH profilů. 

 

Energetické řešení 

Orientace všech obytných místností je cíleně vybrána buď k jihu nebo k západu. Tím 

se docílí maximálních energetických zisků. Hospodaření s vodou je řešenou 

umístěním retenčních nádrží do střech vertikálních komunikací. Díky tomu se dá 

dešťová voda využívat pro závlahu či splachování a ušetří se tak energie za 

přečerpávání. Stínění je zajištěno jak pasivně – stínící  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


