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URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Parcela je obklopena poměrně rušnou komunikací na severní straně, 
kde se nachází ulice Pisárecká, která slouží automobilové i autobusové 
dopravě a z které je navržen jeden z hlavních vstupů do campusu. 
Pro odhlučnění jsem navrhla vegetační bariéru podél ulice Pisárecká. 
Východní strana od řešeného území je přibližně o 8 metrů níže. Předěl 
těchto dvou rovin je vyrovnán schodišti a propojen polyfunkčními domy. 
Část níže položená je využita jako sportovní areál. Má přístup k břehu 
řeky Svratky, kolem které vede ciklosteska napojená na campus.  
Jižní strana se směrem na jih zahušťuje stromy. Západní strana parcely 
je pro koncept mého návrhu nejdůležitější. Terén se z ulice Pisárecké 
směrem na východ svažuje a vytváří tak poměrně velký spád. Ve 
stoupajícím terénu jsem navrhla sídlo firmy Y-Soft, která chce do 
budoucna rozšířit své sídlo. Zvolila jsem tedy pro růst firmy směr růstu 
vrstevnic k ulici Pisárecká  
Ve středu parcely je náměstí které vizuálně spojuje firmu s objekty jiné 
funkce. Je elipsovité, napodobující tvar vrstevnic. Osově ho propojuje 
komunikace, která vede z ulice Pisárecká. Na jižní straně se napojuje na 
vjezd do areálu, které slouží také k zásobování firmy.  
Z důvodu velké rozlohy parcely, jsem obnovila už dříve využívanou 
autobusovou zastávku na ulici Pisárecké, aby byla docházková 
vzdálenost do campusu co nebližší.  
 
.  
 

 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Kompozičním prvkem budovy je komunikace, která k sobě spojuje hmoty 
určující tvar budovy. S hmotou hýbou jednotlivá oddělení, která se liší 
půdorysným uspořádáním a jsou rozdělena terasami a relaxačními 
zónami. Vše se propisuje do hmoty sídla firmy.  Jednolitý a velmi dlouhý 
elipsovitý tvar celého sídla je oživen členením. 
Hlavním cílem bylo vytvořit co nejpříjemnější pracovní prostředí s 
dostatkem denního osvětlení a zeleni. Zeleň je zapuštěna do každého 
oddělení a celý objekt tak působí jakoby zarůstal do stoupajícího terénu. 
celé přízemi firmy je přístupné veřejnosti. Jsou zde školící místnosti, 
galerie, knihovna a sportovní centrum. Další dvě patra s pracovním 
zázemím zaměstnanců terasovitě stoupají. 
 



 
KONSTRUČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Jako nosný systém objektu byl zvolen železobetonový skelet s skrytými 

průvlaky. Nosným jádrem je ztužující stěna komunikace která vede podél celého 

objektu. Jsou navrhnutý dvě patra podzemních garáží.  

Stropy jsou železobetonové monolitické. Ve všech nadzemních podlažích je 

navržen podhled pro rozvod instalací. Celý objekt bude mít rovnotlaké nucené 

větrání. Základy tvoří železobetonová deska a piloty, které jsou rozmístěny pod 

sloupy skeletu. Do vnitrních atriích byli navrženy vodní nádrže zachycující 

deštovou vodu ze střech objektů. Před vstupní prostor tvoří kamenná dlažba. 

Objekty byli oddilatovány od konstrukce garáže i od sebe navzájem.  


