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1. CHARAKTERISTIKA RIEŠENEJ LOKALITY A PRIĽAHLÉHO ÚZEMIA 

 

Miesto. Nachádzame sa v stredu mestskej časti Staré Brno, v katastrálnom území Brno-Sřed. 

V bezprostrednej blízkosti našej lokality je situovaný významný dopravný uzol mestskej 

dopravy a  MHD Mendlovo námestie a areál Nemocnice sv. Anny.  Riešené územie nám 

ďalej presnejšie vymedzuje areál Nemocnice sv. Anny a existujúce komunikácie. Zo severu 

Mendlovým námestím, z južnej strany Václavskou ulicou, z východnej strany Hybešovou a 

zamýšľaným predĺžením tejto ulice k Mendlovemu námestiu a z západnej strany Křížovou 

ulicou. Terén sa v  riešenom území mierne zvažuje smerom zo severu na juh všeobecne terén 

riešeného územia splýva s okolím. Lokalitu výrazne ovplyvňuje v minulosti výrobný 

charakter. V centrálnej časti sa nachádza dominantný objekt bývalej textilnej továrne a k nej 

pridružene objekty bývalých skladov a zázemia. V súčasnosti sporadicky využívané pre 

funkciu drobnej výroby, obchodu a služieb. Dnes táto zástavba vykazuje znaky 

opotrebovanosti a schátralosti. V západnej časti našej lokality popri ulíc Václavská z južnej 

strana a Mendlového námestia z severnej stany  sú situované mestské domy s pavlačovým 

charakterom. Tieto domy prešli čiastočnou, alebo kompletnou rekonštrukciou vyznačujú sa  

uzavretým vnútroblokom s možnosťou parkovania pre bývajúcich. Vo východnej čati lokality 

na rohu ulíc Václavská a Hybečova je situovaný dominantný mestsky dom. Riešené územie 

disponuje dobrým dopravným napojením. V severnej časti sa nachádza významný dopravný 

uzol Mendlovo námestia a ulicami Hybešová a Václavska prechádza vedenie električkovej 

trate. V severnej časti územia v priamej naväznosti na areál Nemocnice sv. Anny je situované 

parkovisko, ktoré slúži hlavne potrebám nemocnice. Ďalšia možnosť parkovania je v tejto 

lokalite je riešená formou vyhradených parkovacích stati súbežne s komunikáciou, respektíve 

na odstavných plochách v území.   

 

2. URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Navrhujem blokovú štruktúru, ktorá je charakteristická pre Staré Brno. Prioritou návrhu je 

scelenie a zadefinovanie verejného priestoru. Zámerne aplikujem tento princíp, ktorým sa dá 

zastavať celé územie. Pomocou blokovej zástavby definujem verejný, poloverejný a 

súkromný priestor vnútroblokov.  Rešpektujem územný plán mesta Brna, ktorý počíta s 

predĺžením Hybešovej ulice k Mendlovému námestiu, avšak v mojej práci nepočítam s 

prepojením Ypsalantiho ulice s novovzniknutou Hybešovou ulicou a Mendlovým námestím. 

Taktiež ponechávam trate električkového vedenia v pôvodnom vedení po ulici Václavská a 

Hybešová. 



Objemy navrhovaných domov odrážajú výškovú úroveň okolitej zástavby. Novonavrhované 

objekty sú od dvoch do piatich podlaží.  

 Pri revitalizácií  územia sa snažím prispieť k pozitívnemu a prirodzený proces rastu miest. 

Adaptáciou, rekonštrukciou alebo  navrhnutím nových objektov sa usilujem  o zatraktívnenie 

danej lokality. Cieľom je navrhnúť územia s viacerými funkcia ako sú bývanie, práca, služby, 

rekreácia ..... Primárnou snahou pri návrhu je nadväznosť na už existujúcu urbanistickú 

štruktúru a jej maximálne rešpektovanie. Zabrániť živelnému rozrastaniu, ktoré je vysoko 

neefektívny spôsob ich vývoja. Z architektonicko-urbanistického hľadiska je dôležitým 

aspektom splnenie hygienických nárokov obytných štruktúr. Presvetlenie, výmena vzduchu a 

odstupy budov sú mimoriadne dôležitým kritériom pri ich navrhovaní. . Dopravné zaťaženie, 

ktoré je generované obytnými štruktúrami  je zabezpečené dobrou dopravnou obslužnosťou. 

Pri integrácií iných funkcií (obchod, služby, administratíva) sa preferuje mestská hromadná 

doprava.  

 

3.ARCHTEKTONICKÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE  

Pri návrhu objektov sa snažím dodržiavať  základné princípy udržateľného rozvoja ako sú 

ekonomicky, ekologicky a sociálny. Efektívnym využívaním priestoru  zvyšuje jej hodnotu.  

Vhodné využívanie  parcely  vplýva na cenu a dostupnosť bytov. Navrhovaná rôznorodá 

veľkostná skladba bytov v rámci obytných štruktúr podporuje jej flexibilitu. Vertikálna 

segregácia funkcií (občianska vybavenosť v parteri, obytná vo vyšších podlažiach) 

predchádza vzniku monofunkčných území, v ktorých život prebieha iba v určitom čase. Práve 

naopak, navrhované urbanistické štruktúry sú komponované  tak, aby život v nich fungoval 24 

hodín denne. Vo svojom návrhu sa snažím minimalizovať potrebu automobilovej dopravy a 

skôr vďaka výbornej dostupnosti podporovať využívanie mestskej hromadnej dopravy. 

Taktiež sa snažím využívať vhodnú orientáciu budov k svetovým stranám s dostatočnými 

odstupmi, ktoré napomáhajú ku  vzniku hodnotnejších exteriérových a predovšetkým 

interiérových priestorov, zvyšujú ich kvalitu a komfort.  Energetickú efektívnosť objektov 

regulujem, dostatočným množstvo zelene, ktorá filtruje vzduch, či zachytáva dažďovú vodu v 

území a jej následné použitie v koncepte budovy.  Samozrejme letnom období pridáva 

obytným štruktúram na ich kvalite. Okrem sledovania aspektu ekonomickej a ekologickej 

udržateľnosti sa do centra môjho  záujmu dostáva sociálny koncept.  Ten je spájam s 

zvýšeným záujmom o skladbu obyvateľstva v danej lokalite. Toto zohľadňujem pri 

navrhovaní bytov, kde sa snažím navrhnúť bytové jednotky tak ako pre jednotlivca, tak aj pre 

rodiny s deťmi, dôchodcov či pre telesne postihnutých spoluobčanov. V snahe predchádzať 



vzniku „ghetto efektu“ sa usilujem premiešať rôzne sociálne  skupiny. Výsledok sa potom 

funkčne aj formálne prejaví v obytnom súbore, ktorý je zložený z bytov rôznych veľkostí a 

kvalít. Okrem základnej občianskej vybavenosti navrhujem aj špecifickú občiansku 

vybavenosť určenú  len obyvateľom príslušnej obytnej zóny či objektu, ktorej úlohou bude  

posilniť sociálne väzby a umožniť obyvateľom vytvoriť si pocit spolupatričnosti.  

 

 


