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PRŮVODNÍ ZPRÁVA



Urbanistické souvislosti

Objekt je situován do městské části Brno-sever, Černá Pole, která se nachází na vyvýšené 
plošině, ze které se za jistých podmínek dá spatřit několik důležitých míst a dominant Brna. 
Řešený blok leží nedaleko městského centra, v různorodé zástavbě s dobrou dopravní 
dos-tupností. Blok je situován na rohu ulic třída Generála Píky a Provazníkova. Mísí se zde 
všechny druhy bydlení – od rodinných funkcionalistických řadových domů, až po panelové 
domy postavené na konci 80. let. Úkolem bylo navrhnout novou obytnou urbánní strukturu a 
přip¬ravit si tak místo pro budoucí radnici. Objekt se tedy nachází v nově vytvořené struk¬tuře 
s jednoduchým rastrem pravidelných bloků a ulic. Je navržen jako solitér, který svojí polovi-
nou půdorysné plochy vniká do parku, který prochází celou šířkou navrženého obytného 
celku. Ocitá se v jeho polovině, daleko od dvou hlučných hlavních ulic. Dům je zapuštěn do 
terénu tak, aby jeho parter co nejzajímavěji a hravě komunikoval s okolím. Vznikl z modi-
fikovan¬ého bloku jako inverze jeho hmoty. Do domu se dá vstoupit jak ze severní, tak i z jižní 
strany. Hmota je vysoká 21 m a půdorys zabírá 42 x 49,5 m.

Architektonické řešení

Objekt je solitér umístěný v parku, který vznikl osekáváním a ubíráním jednoduché hmoty 
kvádru, a to jako opak původně navrženého bloku s dvorem. Svojí polopropustnou fasádou a 
parterem splývá s okolím a propojuje jej. Je centrem dění v Černých Polích. Hravě navazuje 
na park mírným zapuštěním do terénu a navádí a usměrňuje okolní chodce za pomoci pros-
tor¬ových a terénních nálevek. Vábí k návštěvě. Dům je rozdělen na dvě části: veřejný parter 
mírně zapuštěný v podloubí, jednostranně otevřený parku, který se do něj vlévá, a nástavbu 
v podobě čtyř pater radnice. Dominantou hmoty je centrální schodišťová hala, která otevírá 
prostor a napomáhá k prosvětlení kójí zaměstnanců. Schodiště je zavěšeno na konstruk-
ci světlíků, kterou je hala přikry¬ta. K dostatku kvalitního světla napomáhá transparentní 
polykarbonátová fasáda a výkusy ve hmotě. Dalším důležitým prvkem je sál, který probíhá 
přes dvě podlaží. Křivkou viditelnosti tvaruje svoji nosnou konstrukci (břicho) a vytváří tak 
příjemné posezení v kavárně umístněné pod ním. 

Dispoziční a funkční řešení

Do domu se dá vstoupit po ose z jížní, nebo severní strany. Dispozice je flexibilní díky 
použitému konstrukčnímu systému (železobetonový skelet 8,1 x 8,1)  a servisních jader 
(schodiště, výtah, wc). Stěžejním prvkem půdorysu a komunikace je zavešené schodiště v 
otevřené hale. Odbory jsou umisťovány podél fasády za účelem přirozeného osvětlení. Každý 
odbor odbor má svoje privátní a semiprivátní filtrovací prostory, než se rozdělí do jednotlivých  
kójí. 



Konstrukční řešení

Dům je založen na vodě nepropustné betonové konstrukci – bílé vaně. Nosnou kostru domu 
tvoří železobetonový skelet, který se rozkládá na rastru 8,1 x 8,1 m. Železobetonové sloupy se 
s přibývajícími patry zeštíhlují od 0,6 x 0,6 m do 0,4 x 0,4 m. Dům je v rozích vyztužen dvěma 
jádry z železobetonu. Skeletem prostupuje sál probíhající skrze dvě patra. Ztužení je v tomto 
místě provedeno železobetonovou stěnou a průvlaky. Křivka viditelnosti sálu tvaruje křivku 
jeho spodní konstrukce podepřenou dvěma sloupy do tvaru písmena V. Ocelové schodiště, 
probíhající posled¬ními třemi patry, je zakotveno do stropů a zavěšeno na ocelových lanech 
ke konstrukci světlíků. Ty se skládají z železobetonových průvlaků a železobetonových desek. 
Konstrukce fasády je přichycena ke skeletu za pomoci profilů nesoucích ocelovou konstrukci 
roštu, ke které jsou posléze přikotvena pásová okna a polykarbonát.

Řešení fasády

Obálka budovy je navržena jako dvouvrstvá fasáda s odvětrávanou mezerou z průsvitných 
polykarbonátových panelů. Tento materiál funguje jako světelný filtr. Do prostoru tak proniká 
příjemné difuzní uniformní světlo, které je adekvátní pro kancelářské provozy. Polykarbonát 
v kombi¬naci s aerogelem má také lepší izolační vlastnosti než sklo. Při montáži odpadá při 
jeho použití mokrý pro¬ces.
Kůže budovy se dělí na horizontální pruhy, střídají se polykarbonátové plochy a horizontální 
okna. Ve spodní a horní části oken jsou nainstalované lineární mřížky, které slouží k výměně 
vzduchu. Použitý komůrkový polykarbonát má nezanedbatelně menší tepelnou vodivost při 
srovnání s běžným zasklením, je odolný vůči nárazu a nabízí velmi dobré akustické vlastnosti. 
Instalované panely jsou spojené na pero a drážku. 

Ochrana proti povětrnostním vlivům
Ve střední Evropě firmy nabízejí desetiletou záruku na stabilitu materiálu.
Tepelné vlastnosti: Pětikomůrkový panel Rodeca na pero a drážku při šířce 40 mm. Výsled-
ná hodnota: 1,2 W/m2K, cena 100 € na m2. Jiným řešením jsou panely Scobalit vyplněné 
aeroge¬lem. Ty můžou dosáhnout při tloušťce 50 mm hodnoty 0,41 W/m2K za cenu 300 € na 
m2.
Citovaná data: Detail Practice, Translucent Material, editované časopisem Detail, 2004.
Zvuková izolace: Komůrkový polykarbonát může dosáhnout až 34 dB při tloušťce 70 mm.

Energetické řešení návrhu
Vnitřní klima pomáhá zajišťovat dvojitá transparentní provětrávaná fasáda. 
Pásová okna zajišťují možnost přirozeného větrání. Fasáda je před letním slunečním zářením 
chráněna jednak odvětrávanou fasádou, jednak složením a povrchovou úpravou polykar-
bonátu. Teplou užitkovou vodu a teplo potřebné pro podlahové vytápění objekt získává pros-
třednictvím centrálního zásobování. Dešťová voda je shromažďovaná
v retenční nádrži a v létě je využívaná na udržování parku okolo budovy.


