
 



 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Urbanistické souvislosti 

Řešená parcela se nachází v blízkosti centra Brna, administrativně v městské části Brno - Střed. Jde o 

nároží ulic Bratislavská a Stará. Ulice Bratislavská navazuje na okružní městkou třídu Koliště.  Křížení 

ulic Bratislavské a staré u nároží zadaného pozemku je komplikované napojením ulice Körnerova, 

která je oproti ulici Stará o několik metrů odskočená. Tato situace daná historickým vývojem je 

zásadní pro koncepci hmot na daném pozemku. Vzhledem k tomu, že nejde o klasické křížení, vznikají 

v místě zajímavé pohledové osy, které zpochybňují variantu doplnění nároží do tradičního bloku.  

V daném místě se nachází domy tradiční městské zástavby  s výraznými prvky na fasádách a 

převýšeným parterem. Naproti zadanému pozemku na ulici Bratislavská se nachází divadlo Radost. 

Divadlo v současné době nemá žádný předprostor.  

Daná městská část je dnes známá jako území, které z velké části obývají lidé sociálně znevýhodnění 

obyvatelé. Analýza prostoru a sociální struktury však ukázala tendence ke zlepšení dnešní  

neuspokojivé situace. Do budoucna by se z území díky své poloze mohla stát lukrativní lokalita s 

využitelným městským parterem.  

Architektonický výraz 

Při tvorbě návrhu jsem vycházela z navrženého funkčního využití objektu, orientací pozemku, 

postavení štítových stěn a vytvoření veřejného prostoru.  

Hmotově je objekt řešen jako jednopodlažní platforma, která funguje jako komerční parter a tvoří 

prostory pro funkci dětského centra. Na této platformě jsou posazeny patrové budovy jednoduchého 

obdélníkového půdorysu, které přiléhají ke štítovým stěnám. V ulici Stará doplňuje patrová budova 

uliční zástavbu, v ulici Bratislavská je hmota podélnou stranu přistavěna ke štítovým stěnám 

vnitroblokových stávajících budov. Tato koncepce umožnila vznik veřejného prostoru na nároží, který 

může sloužit také jako předprostor divadlu Radost. Rozestup mezi patrovými budovami navíc nebrání 

pronikání světla do vnitrobloku na střeše platformy a zároveň tak osvětluje prostory dětského centra  

skrz malé atria.  

Navržená budova výškově reaguje na okolní zástavbu. Na převýšený obchodní parter jsou postaveny 

čtyři bytové podlaží a nad střechu vystupují nadstavby mezonetových bytů se střešní terasou. Hmota 

je pravidelně členěna rastrem oken s rozšířeným předsazeným rámem, který ukrývá exteriérové 

stínící prvky nebo tvoří předsazený okenní parapet. Nepravidelné vsazení oken do rámu tvoří výrazný 

prvek a společně s lodžiemi a rohovými okny nabourává prvotní rytmus. Parter je prosklený a nabízí 

tak spojení veřejného exteriérového prostoru s prostory komerčními a prostory dětského centra. 

Veřejný prostor je vyvýšen na úroveň chodníku a prostor pro pěší a auta je vymezen rozdílnou 

dlažbou. Na náměstí jsou umístěny dvě vodní nádrže.  

Dispoziční řešení objektu 

Dispozičně je dům rozdělen dle jednotlivých hmot na platformu s komerčním využitím a vstupy a 

patrovou část s byty. V komerčním parteru se nachází dětské centrum, které má návaznost na divadlo 

Radost a základní a mateřské školy v blízkosti parcely. Centrum nabízí vnitřní hřiště pro děti 



předškolního i školního věku, s možností hlídání jako alternativu za klasickou mateřskou školku. 

Nachází se zde také výukové a interaktivní prostory, které nabízí zpestření výuky pro školy a školky. 

Tato funkce by mohla do dané lokality přilákat mladé rodiny nebo nabídnout zkvalitnění výuky v 

problematické oblasti.  

Ve zbývajících prostorách se nachází kavárna s předzahrádkou na náměstí a obchody k pronájmu s 

možností rozčlenění  nebo spojení jednotlivých části na velké nebo malé obchody dle potřeby. V 

úrovni náměstí se nachází také schodiště do vnitrobloku, které by mělo být během dne přístupné i 

veřejnosti.  

Bytové domy mají přístup v prvním nadzemním podlaží (platformě). Domovní jádra jsou v každém 

objektu různé dle dané urbanistické situace. Hmota v ulici Stará přistavěna k uliční zástavbě kratší 

stranou má dvě obslužná jádra se samostatnými vchody. Na každém podlaží jsou z jednoho jádra 

přístupné tři a druhého jádra dva byty. V druhém objektu přistavěného delší stranou k 

vnitroblokovým štítům okolních budov je jádro vedeno podélně kolem plné stěny, osvětleno shora 

dvěma prostupujícími světlíky. Na každém patře je přístup do pěti bytů. V každém objektu jsou navíc 

v pátém nadzemním podlaží vstupy do mezonetových bytů.  

Skladba velikostí bytů je navržena tak, aby v domech mohla vzniknout pestrá společenská struktura. 

Jsou navrženy byty od velikosti 1+kk až po mezonetové byty 4+kk až 150 m2. Většinu prostor tvoří 

byty s velikostí do 100 m2, dispozice 2+kk, 2+1 a 3+kk.  

Budova má také dvě podzemní patra, která slouží jako parkování. V úrovni 1PP jsou navrženy 

parkování pro potřeby komerčního parteru a stání s možností pronájmu parkovacích míst nájemníky z 

okolních budov. V dané lokalitě je spíše nedostatek parkovacích stání a se zlepšujícími se sociálními 

podmínkami se počítá s nárůstem aut. Větší parkování než pro potřeby samotných rezidentů je tedy 

výhodou. V 2PP jsou pak parkování vyhrazena pouze rezidentům. Nachází se zde také sklepní kóje, 

prostory pro kola a strojovna vzduchotechniky.  

Konstrukční řešení  

Objekt je tvořen železobetonovým skeletovým systémem vyplněný lehkým keramickým zdivem a 

ztužujícími jádry v případě objektu na ulici Stará a ztužující stěnou v druhém objektu. Budova je 

založena na milánských stěnách tl. 450 mm z vodostavebního betonu.  V podzemních podlažích jsou 

navrženy sloupy 500x500 mm a železobetonové průvlaky v obou směrech. V nadzemních podlažích 

jsou sloupy tl. 400x400 mm. V jednopodlažní části domu jsou železobetonové sloupy kruhového 

průřezu o průměru 300 mm a průvlaky jsou doplněny žebírky, tak aby unesly zelenou střechu. 

Nadstavba mezonetových bytů je z dřevěné systémové konstrukce.  

Energetické řešení objektu 

Objekt je napojen na horkovod v ulici Bratislavská s výměníkovou stanicí v 1PP. V objektu je navrženo 

konvekční teplovodní vytápění s deskovými otopnými tělesy pod okny nebo podlahovými konvektory. 

V zimním období jsou tepelné zisky skrz prosklené plochy, v letním období jsou zisky eliminovány 

posuvnými exteriérovými stínícími prvky. Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny. Dešťová 

voda je svedena do retenční nádrže  v nezastavěné a nepodsklepené části pozemku, a odtud je znovu 

využívána na zalévání zelené střechy a splachování wc.  
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TABULKA  BILANCÍ   
     
 

   BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2030 
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 2238 
     
 BILANCE HPP   
 HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  6537 
 HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4476 
 HPP ZÁSTAVBY CELKEM 11013 
     
 BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 23963 
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 13412 
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 37375 
 PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)     261 630 600 
     
 BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
 HPP OBYTNÉ PLOCHY 4669 
 HPP DĚTSKÉ CENTRUM 1131 
 HPP KAVÁRNA 161 
 HPP KOMERČNÍ PARTER - OBCHODY 104 
 UŽITNÁ HPP CELKEM 6065 
 HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 4476 
 KAPACITY   
 POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 108/6 
 

       
  


