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URBANISTICKÝ KONCEPT
Základy urbanizmu Brna boli ovplyvnené existenciou hradieb. Tie nemali len
ochrannú funkciu ale aj udržiavali charakter miesta. Historické Brno bolo sprístupnené
prostredníctvom niekoľkých brán, ktoré už v kontraste s rozsiahlym obvodom, prehĺbovali
pohľad do mesta a iniciovali tým zvedavosť. Pohyb ľudí. Komunikácia ľudí ale čoraz viac
prepájala mesto za hradbami s mestom mimo hradieb. Opevnenie začalo pôsobiť izolovane.
Brzdilo rast mesta. Napokon mesto, inšpirované Viedňou, zbúralo svoje hradby prekročiteľné
len cez brány. Odstránením niekdajšieho opevnenia zostal pás označovaný za Brnenský
okruh. Zachovala sa tak myšlienka vstupu. Budovy umiestnené v tomto „Ringu“ nadobudli
verejnú funkciu, ktorá presahovala hranice mesta. Hustota komunikácií nadobudla
charakter metropoly, ktorá však dnes pýta pomoc v ďaľšom rozvoji. Môj urbanistický
koncept trvá na blízkosti centra a jej priľahých zón. Vytvorená zástavba sleduje druhy
komunikácií a priestorové väzby. Naväzuje na historické centrum, na okruh a sledom
pohybov sa snaží inšpirovať v rozvoju blízkych mestských častí. Priorita pešej chôdze by
malo znovuvytvárať sieť, akúsí jednotu priestoru.

KONSTRUKCE
Základová konštrukcia objektu je tvorená základovou železobetónovou doskou 350mm
uloženou na pilotách. Stavebná základová jama bola pred stavbou základov zabezpečená
záporovou konštrukciou, na ktorú bolo aplikované hydroizolačné súvrstvie. Zvislú nosnú
konštrukciu podzemných podlaží som navrhla ako skeletový systém v rastri 8,5 x 8,5m so
sĺmi priemeru 600mm, ktoré sú po obvode podlažia doplnené o železobetónovú stenu
400mm. Skeletový nosný system s obvodovými nosnými stenami pokračuje aj v
nadzemných podlažiach objektu.
Objekt je zateplený 250mm vrstvou minerálnej vlny na obvodových stenách a
400mm na strešnej konštrukcii.. Obvodová stena podzemného podlažia je zateplená do
nezámrznej hĺbky XPS 100mm.

ANOTATION
The density of public communications in Brno has acquired the character of metropolis,

which, however, is nowadays asking for help in further development. The historic centre is
fighting with dilapidation or with unused space of suburban districts. Behind all this I see
the problem of urbanity, of propinquity. The resulting built-up area in the related locality
complements to historical centre, to circuit and with its sequel of moves seeks inspiration
in the development of nearby suburban districts. The priority of walk should be re-creation
of network, sort of unity of space.

