Zadanie
Predmetom práce je riešenie vybraného polyfunkčného objektu v náväznosti na preddiplomné
urbanistické riešenie dlhodobo nevyužívaného územia pozdĺž ulice Veveří ,známeho ako

"Akademické náměstí "celkovej rozlohy 68450´m .2Zástavba riešeného územia bola už viackrát
preverovaná a to formou súťaží alebo autorských návrhov, avšak stále nedošlo k nájdeniu vhodného
riešenia, ktoré by sa dostalo až k realizácii. Svojim tvarom územie kopíruje ulice Veveří a predĺženie
ulice Pod kaštany. Tieto dve ulice spolu zvierajú ostrý uholč ,ím tvoria jedinečnú urbanistickú
kompozíciu, s ktorou sa bolo potrebné vysporiada.ť
Z hľadiska územného plánu sú dotknuté plochy určené pre vybavenos ,ťrekreáciu a zele .ňPráca tieto
predpoklady vo veľkej miere akceptuje ač iastočne preveruje iné možnosti využitia a usporiadania
územia.
Poloha
Územie leží v širšom centre mesta Brno a je akousi križovatkou medzi lokalitou Veveří smerom do
historického centra ,Žabovřeskami na severo-západ a lokalitou Královo pole na severe. Stáva sa tak
centrálnouč asťou širšieho centra, ktorá v sebe ukrýva široké spektrum služieb a občianskej
vybavenosti. Návrh sa snaží túto centrálnos ťpodpori ťa zárove ňdo územia vnies ťmestský charakter
spolu s bývaním.
Na mape širších vzťahov v podobe schwarzplanu je zreteľná absencia zástavby a roztrhanie mestskej
štruktúry.
Obyvateľstvo
Na základe analýzy jednotlivých disponibilných plôch širšieho centra mesta Brno, ktorá bola
vykonaná v predchádzajúcich semestroch možno konštatova ,ťže územie sa nachádza na rozhraní
dvoch území s rozlišnou skladbou obyvateľstva z hľadiska veku. Zatiaľ čo v lokalite Žabovřesky je
velké zastúpenie staršej vrstvy populácie vo veku 65+, v lokalite Veveří výrazne prevláda zastúpenie
mladých medzi 20-29 rokov. Z tohto dôvodu a aj z dôvodu dobrej dopravnej dostupnosti do centra
mesta a zárove ňpriaznivej hustoty sa územie javí ako vhodné pre vytvorenie mixu služieb, bývania a
kultúry s prepojením možností pre rôzne vekové skupiny .
Koncept
Demografický a sociálny vývoj spoločnosti postupne vedie k vzniku sociálne vylúčených skupín ,ktoré
sa dostávajú na okraj spoločnosti nielen sociálne, ale aj fyzicky, segregáciou na okraj miest. Okrem
mladých, a chudobných sú vzhľadom na demografickú krivku ohrození aj seniori, pre ktorých bude
postupomč asu potrebné budovanie nových kapacít ubytovania zdravotnej starostlivosti, ktorých je
už dnes nedostatok. Vzhľadom k potrebám mladých a aj seniorov, ktorýmč asto chýba sociálny
kontakt s okolím a občasná zdavotná starostlivos ťje vhodné zaobera ťsa rôznymi možnosťami ich
ubytovania vrátane integrácie do mestskej štruktúry .
Pri tvorbe návrhu samotného objektu boli riešené najmä otázky akou formou dosiahnu ťpráve
potrebnú interakciu s okolím ,zabezpeči ťstarostlivos ,ťmožnosti každodenných nákupov, priestory
pre stretávnie a tiež pre oddych .
Podstavu objektu tvorí veľkorysý obchodný parter nasledovaný kancelárskym podlažím so službami a
pracovnými miestami .

Malometrážnos ťbytov a limity preslnenia bytov umožňili pri návrhu limitovali využitie fasád na 3
vonkajšie fasády a jednu vnútornúč ,ím stanovili základný komunikačný systém s chodbou na
odvrátených stranách. Otvorenie tejto horizontálnej komunikácie smerom do dvora formou pavlače
umožnilo využi ťtento priestor pre pobyt obyvateľov a vznik prirodzenej interakcie a kontaktu s
exteriérom. Práve pobytová pavla čsa tak stala významným prvkom objektu, ktorý má predpoklady
sta ťsa miestom preč ítanie kníh alebo príjemné posedenie. Je akýmsi rozšírením obytného priestoru.
Interakcia s okolím je posilnená o otvory vo fasáde s výhľadmi smerom na Kraví Horu a s možnosťou
nahliadnu ťdo diania ulice .
Pobytová pavla čv prípade potreby umožňuje jej uzavretie a vymedzenie jednotlivých sekcií bývania a
takisto jej úplne otvorenie a variabilitu usporiadania bytov a premiešania jednotlivých skupín .
Južne preslnenú fasádu s lodžiami do dvora využívajú byty v privátnom vlastníctve obslúžené
schodiskovými jadrami .
Dispozičné riešenie
V úrovni obchodov a kancelárií variabilitu priestorov umožňuje priečna galéria vytvárajúca prístup k
obchodom okrem uličnej fasády aj zvnútra a tiež zprístupňuje prenajímateľné priestory v druhom
nadzemnom podlaží .
V obytných podlažiach prevažuje bývanie so zameraní na seniorov a nájomné bývanie vo forme
dispozície 1+KK doplnenej o bývanie pre páry 2+KK. Riešenie všetkých bytov je bezbariérové ,resp. sa
jedná o upraviteľné byty vhodné aj pre osoby na invalidnom vozíku. Dispozícia bytov miesto jedného
veľkého priestoru vytvára dva menšie - jeden intímnejší na spanie umiestnený v zadnejč asti bytu a
druhý obytný formou obytnej kuchyne v očnom kontakte s posedením na pavlači. Oba priestory sú
oddelené modulom kúpelňe a kuchynskej linky .
Byty určené na predaj ponúkajú neikoľko menších bytov 1+KK dopĺňajúcich byty 3+KK väčšej výmery.
Atypickým a najrozľahlejším bytom je byt v SZ nároží do ulice Veveří a výhľadmi smerom na
Masarykov les a Kraví Horu .
Severovýchodný roh je venovaný zázemiu starostlivosti pre seniorov a obsahuje recepciu, denné
miestnosti, , práčovňu, ošetrovňe, procedúryč i telocviňču .
Materiálové riešenie
Exteriérové fasády smerom do ulice sú povrchovo riešené pohľadovou tehlou béžoveho odtieňu v
celej výške fasády v kombinácii s kontrastnými hliníkovými antracitovými rámami okien. Vnútorná
fasáda do dvora v úrovni stien na sebe nesie povrchovú úpravu bielej omietky nasledovanej
dreveným obkladom pavlače tvoriacim príjemnú pobytovú atmosféru lodžií a dvora.
Konštrukčné riešenie
Nosný systém objektu tvorí železobetónová skeletová konštrukcia v rastri 8,1metra v Z, J a V krídle a
v rastri 5 a 5,5 metra v S krídle s väčšími bytmi. Zvislé konštrukcie sú doplnené výmurovkou z
keramických tvárnic. Lokálne v prípade statického vyztuženia sú steny celé riešené ako
železobetónové .Na zvislú železobetónovú konštrukciu naväzujú horizontálne ŽB konštrukcie podláh

a nosníkov v mieste väčších zaťažení a rozponov. Zastrešenie objektov je takisto riešené ŽB
konštrukciou s vegetačnou strechou zabezpečujúcou zadržiavanie vody .

