REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
MOSTECKÁ 12
lokalita:
počet plánovaných bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:

Jedná se o náročnou rekonstrukci novorenesančního činžovního domu z první čtvrtiny
20. století, který není památkově chráněný.
Dům byl již před rekonstrukcí v havarijním stavu a řadu let neobývaný.
Z dispozičně-provozního hlediska byla původní
dispozice domu koncipována tak, že chodba
a schodiště byly orientovány do dvora a pokoje
do ulice. Nově navržené byty ve čtvrtém podlaží
a ve dvorní přístavbě již mají místnosti a okna
orientovaná tak, aby umožňovaly zajištění klidového režimu.
Po rekonstrukci vzniknou v domě kromě opravených původních 13 malometrážních bytů

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-sever, Husovice
20
statutární město Brno
Atelier 99 s.r.o.
3/2019–6/2020
celkem 55 mil. Kč vč. DPH / dotace
z EU IROP 6,9 mil. Kč

o velikosti 1+KK a 2+KK další dva byty 3+KK
a 2+KK ve střešní nástavbě. Jejich součástí je
i členitá terasa. V části přístavby se dům rozšíří o další 4 byty o velikosti 2+KK – v přízemí
budou upraveny jako bezbariérové a v prvním
patře půjde o STARTOVACÍ BYTY pro mladé
rodiny. Ostatní byty jsou zařazeny jako byty SOCIÁLNÍ. Všechny byty jsou standardně vybaveny
sociálním zařízením a kuchyňskou linkou. Dům
disponuje kočárkárnou, společnými úklidovými
místnostmi, sklepními kójemi a výtahem.
Ve dvorní části bytového domu budou provedeny parkové úpravy a vznikne zde odpočinková
klidová zóna pro obyvatele domu.

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

po realizaci

po realizaci

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

DŮM
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU CEJL 75 A 77
lokalita:
počet plánovaných bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:

URBAN
CENTRUM
BRNO

Brno-sever, Zábrdovice
36
statutární město Brno
A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.
09/2019–2/2021
125 mil. Kč vč. DPH

Jedná se o společnou rekonstrukci dvou řadových pavlačových činžovních domů se společným dvorem – Cejl 75 a Cejl 77, které po kompletní rekonstrukci budou tvořit jeden celek.
Stávající půdorys obou domů je ve tvaru písmene „L“. Obě uliční části domů jsou 4podlažní,
delší strany domů jsou orientovány do dvora
a tvoří pavlačová křídla. Ta mezi sebou tvoří
nádvoří. Po rekonstrukci budou oba objekty
v uliční části nadstaveny o jedno ustupující podlaží, přičemž výšky dvorních křídel se nemění.
Pravé dvorní křídlo bude zkráceno asi o 17 m
– dojde k uvolnění prostoru vnitrobloku a jeho
lepšímu využití pro klidové zázemí obyvatel.
Parter domu je nově řešen, stávající vstupy jsou
zachovány, bezbariérový přístup je domem Cejl

77. Ve dvorní části bude k objektu přistavena
výtahová šachta a schodiště.
Po rekonstrukci bude v suterénu umístěno
technické zázemí, přízemí bude využito pro komerční prostory, společenské zázemí pro DPS,
prostory pečovatelské služby a byt správce budovy.
Ostatní podlaží jsou výhradně určena pro byty
o velikosti 1+KK a 2+KK. Šest bytů bude bezbariérových, 3 další byty budou vybaveny bezbariérovou koupelnou.
Ve vnitrobloku bude zřízena pohotovostní
zpevněná plocha (na pohotovostní parkování
např. sanitek, zásobování). Jinak bude dvorek
upraven jako oddychová klidová plocha se zelení a lavičkami pro obyvatele bytů.

před rekonstrukcí

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
FRANCOUZSKÁ 83
lokalita:
počet bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
cena realizace:
Rekonstrukce dvoupodlažního původně neobydleného domu se čtyřmi bytovými jednotkami
slouží pro přechodné KRIZOVÉ BYDLENÍ.
Byty poskytují rychlou pomoci lidem, kteří se
nacházejí v ohrožení zdraví či života a nejsou
schopni v dané chvíli řešit tuto situaci vlastními
silami.
Jedná se o oběti požáru, záplav, domácího násilí, nebo třeba mladé lidi po odchodu z dětského
domova.

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-sever
4
statutární město Brno
DEA Energetická agentura, s.r.o.
2018–2019
7 mil. Kč vč. DPH

Byty o velikostech 1+KK až 2+1 disponují základním vybavením – postelemi, skříněmi,
ložním prádlem, kuchyňskou linkou, lednicí
a pračkou.
V souvislosti s rekonstrukcí domu došlo i k úpravě dvora. V domě byl také nainstalován kamerový systém, který zaručí bezpečí obyvatel.

před rekonstrukcí

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
KŘENOVÁ 47
lokalita:
počet plánovaných bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
Dům z konce 19. století byl postaven v blízkosti
historického centra města. Dům není kulturní
památkou, ale nachází se na území ochranného
pásma Městské památkové rezervace.
Třípodlažní budova se v současnosti skládá ze
dvou traktů ve tvaru „L“ a je součástí řadové
zástavby. Je částečně podsklepena a disponuje
nevyužívaným půdním prostorem.
Přízemí uličního traktu slouží dvěma komerčním nebytovým jednotkám, přízemí dvorního
traktu tvoří garáže, sklepní a skladovacími
prostory a technické zázemí budovy. V dalších
nadzemních podlažích jsou již byty.

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed, Trnitá
12
statutární město Brno
Ing. arch. David Vrtek
2020–2022
30 mil. Kč bez DPH

Po rekonstrukci bude uliční část budovy navýšena o dvě patra a v objektu bude celkem 12 bytů
– z toho 11 o velikosti 1+KK, a jeden o velikosti
2+KK. Pro usnadnění přístupu k jednotlivým
bytům bude do dvorního traktu vestavěn nový
výtah a schodiště. Objekt se výškově přizpůsobí
co nejvíce okolní zástavbě – sousednímu čtyřpatrovému bytovému domu Křenová 45.
ČÁST BYTŮ JE URČENA K UŽÍVÁNÍ OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. STAVBA JE NAVRŽENA JAKO BEZBARIÉROVÁ.

před rekonstrukcí

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
KŘENOVÁ 76
lokalita:
počet plánovaných bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
Stávající bytový dům se nachází u řeky Svitavy
při samé hranici s katastrálním územím
Černovice. Jedná se o stavbu z druhé poloviny
19. století, která sloužila jako celnice a jako
jedna z několika již dnes zcela zaniklých staveb
se zachovala téměř v původní podobě. Objekt
není kulturní památkou, ale nachází se na území ochranného pásma Městské památkové
rezervace.
Budova je v blízkosti historického centra města s dobrou dopravní dostupností. Jedná se
o malý podsklepený dvoupodlažní dům původ-

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed, Trnitá
7
statutární město Brno
Ing. arch. David Vrtek
2020–2021
25 mil. Kč vč. DPH

ně se čtyřmi bytovými jednotkami, jednou jednotkou nebytovou a s nevyužívaným půdním
prostorem.
V současnosti je bytový dům vybydlený, zcela
prázdný a připravený k celkové rekonstrukci.
Po rekonstrukci bude v přízemí zachováno bydlení i komerční, samostatně přístupný prostor.
Ve druhém patře bude opět bydlení a v podkroví pak vytvořeny 3 nové malometrážní byty.
PO REKONSTRUKCI VZNIKNE V OBJEKTU
STARTOVACÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ PÁRY
ČI RODINY.

před rekonstrukcí

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
PLYNÁRENSKÁ 8
lokalita:
počet plánovaných bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
Bytový dům se nachází v blízkosti historického
centra města a navazuje na řadovou zástavbu ulice Plynárenská. Tato budova s jedním
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími
byla postavena pravděpodobně v 2. polovině
19. století. Dům není kulturní památkou, ale nachází se na území ochranného pásma Městské
památkové rezervace. V současnosti je zcela
vybydlený, prázdný a připravený k celkové rekonstrukci.

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed
15
statutární město Brno
P.P. Architects s.r.o.
2020–2021
34 mil. Kč vč. DPH

Po rekonstrukci a vzniku půdní nástavby bude
v domě k dispozici 15 bytů, z čehož 4 byty budou upraveny jako bezbariérové, 9 bytů bude
sociálních a 2 startovací. Byty jsou navrženy
o velikosti 1+KK až 3+KK. Ve dvorní části objektu bude přistavěn výtah a vybudován nový
vstup.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

RAZÍTKO, PODPIS

RAZÍTKO, PODPIS
STAVEBNÍK

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

STAVEBNÍK

Slovinská 693/29, 612 00 Brno

Statutární město Brno

NÁZEV AKCE

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

STUPEŇ

Slovinská 693/29, 612 00 Brno

ČÍSLO PARÉ

NÁZEV AKCE

ČÁST
STUPEŇ
ZPRACOVATEL ČÁSTI

ČÍSLO PARÉ

PROJEKTOVÁ ČÁST

P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno
Ing. Jiří Müller, Ing.arch. Sylva Kočnarová, Ing.arch. Gabriela Líznarová

ČÁST
ČÁST
ZPRACOVATEL ČÁSTI

PROJEKTOVÁ ČÁST

P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno

MĚŘÍTKO

Ing. Jiří Müller, Ing.arch. Sylva Kočnarová, Ing.arch. Gabriela Líznarová
ČÁST

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

ČÍSLO VÝKRESU

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
PODNÁSEPNÍ 2
lokalita:
počet plánovaných bytů:
občanská vybavenost:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
Čtyřpodlažní bytový dům projde celkovou rekonstrukcí vč. nového dispozičního řešení stávajících
bytových jednotek.
V 5. NP je navržena výstavba nových podkrovních bytů a jednoho nebytového prostoru
– atelieru.
Po rekonstrukci vznikne v bytovém domě
22 bytů o velikosti 1+KK až 3+1. Z těchto bytů
bude 10 bytů určeno jako SOCIÁLNÍ a dalších
12 bytů bude využito dle aktuální potřeby jako

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed
22
1 nebytový prostor
statutární město Brno
INTAR a.s.
2019–2020
64 mil. Kč vč. DPH

STARTOVACÍ BYTY pro mladé rodiny či páry, případně pro zaměstnance nemocnic a vysokých
škol apod.
Ve dvorní části domu bude nově vybudován výtah a budou provedeny sadové úpravy dvorku.
NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ BYLA
PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
V RÁMCI ITI.

průběh rekonstrukce: únor 2020

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

před rekonstrukcí

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
VLHKÁ 22
lokalita:
počet plánovaných bytů
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
Celková rekonstrukce stávajícího bytového
domu spočívá ve stavebních úpravách
1. PP– 4. NP, novém dispozičním řešení stávajících bytových jednotek a v provedení půdní
vestavby s dvorní nástavbou pro zřízení dalších
bytových jednotek.
Po rekonstrukci vznikne v bytovém domě
17 bytů o velikosti 1+KK až 3+KK. Z těchto bytů
bude 9 bytů STARTOVACÍCH a 8 bytů bude využito jako SOCIÁLNÍ.

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed, Zábrdovice
17
statutární město Brno
Ing. arch. David Vrtek
2020–2021
32 mil. Kč vč. DPH

Čtyři byty jsou vyčleněny pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Ve dvorní části domu bude nově vybudován
výtah a budou provedeny sadové úpravy přilehlého dvora.
NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH BYTŮ BYLA
PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI Z INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
V RÁMCI ITI.

před rekonstrukcí

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
KOBLIŽNÁ 10
lokalita:
počet bytů:
investor:
projektant:
termín realizace:
cena realizace:
Jedná se o rekonstrukci čtyř velkometrážních
bytů v centru města v historickém domě, který
je kulturní památkou. V bytech donedávna
probíhala výuka středního odborného učiliště.
Celkovou rekonstrukcí domu se byty vrátily ke
svému původnímu účelu – bydlení. Opravené
byty jsou určeny ke SDÍLENÉMU BYDLENÍ
určenému pro zdravotníky - učně vystřídal

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed
4
statutární město Brno
IN AD, spol. s r.o
2018–2019
15,3 mil. Kč vč. DPH

zdravotnický personál. V současnosti jsou
již všechny byty plně obsazeny zdravotními
sestřičkami z Fakultní nemocnice u sv. Anny.
Souběžně s úpravou čtyř bytů o velikostech
3+1 a 5+1 byla opravena také novorenesanční
fasáda domu a došlo k zateplení dvorní fasády.
Součástí rekonstrukce byla i oprava bývalé
prodejny zeleniny umístěné v přízemí domu.

před rekonstrukcí

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

BYTOVÝ DŮM
ZÁMEČNICKÁ 2,
2.NP + 5.NP
lokalita:
počet bytů:
investor:
2.NP
projektant:
zrealizováno:
cena realizace: 
				
5.N.P
projektant:
zrealizováno:
cena realizace:
Činžovní dům postavený na začátku 20.století,
který je na seznamu kulturních památek České
republiky, je přímo v historickém centru města
Brna v těsné blízkosti náměstí Svobody.
První fáze rekonstrukce domu proběhla v roce
2016 opravou nebytových prostor ve druhém
patře. Podle projektu bylo patro upraveno na
jeden společný byt se sedmi jednolůžkovými
pokoji a dvěma dvoulůžkovými pokoji určenými
ke SDÍLENÉMU BYDLENÍ 11 seniorů. Součástí
bytu je kromě samostatných pokojů i velký
obytný prostor s TV koutem, jídelnou a velkou
kuchyňskou linkou. Prostory doplňuje klidová

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-střed
5
statutární město Brno

Atelier Brandštetr s.r.o.
2016
6 mil. Kč vč. DPH

IN AD, spol. s r. o.
2019
11,8 mil. Kč vč. DPH

společenská místnost pro čtení a sociální zařízení společné pro všechny obyvatele bytu.
Součástí bytu jsou i společné skladové a spížní prostory určené pro jednotlivé nájemníky
a společná prádelna.
V roce 2019 navázalo město Brno na předchozí
úspěšný projekt a v 5. NP téhož domu zrekonstruovalo další čtyři byty o velikosti 4+1 na
SDÍLENÉ BYDLENÍ pro 15–18 seniorů , přičemž
každý z opravených bytů je určen ke sdílenému bydlení pro 4–6 seniorů. Byty jsou již vybaveny základním mobiliářem – lůžkem, skříněmi
a kuchyňskou linkou.

Zámečnická, 5.NP

Zámečnická, 2.NP

Zámečnická, 2.NP

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH DOMŮ

POLYFUNKČNÍ DŮM
POD NEMOCNICÍ 25

lokalita:
počet plánovaných bytů:
občanská vybavenost:
investor:
projektant:
termín realizace:
předpokládaná cena realizace:
V místě stávající mateřské školky vznikne po
kompletní rekonstrukci třípodlažní polyfunkční
objekt, který bude sloužit zčásti opět jako mateřská školka a zčásti jako DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU. Stávající budova bude navýšena o nástavbu a ze severní strany rozšířena
o nový blok.
Mateřská školka s jednou třídou o kapacitě
28 dětí a společenský sál pro MČ budou umístěny v přízemí budovy. V dalších patrech vznikne
16 bytových jednotek o velikosti 1+KK a 2+KK,
vč. malé společenské místností vybavené kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

URBAN
CENTRUM
BRNO
Brno-Bohunice
16
mateřská škola, společenský sál
statutární město Brno
architektonická kancelář Radko Květ
01/2020–12/2020
79 mil. Kč vč. DPH
Každá funkční část budovy má navržen samostatný vstup, pro byty ve vyšších patrech je uvažováno s výtahem a suterén bude sloužit jako
technické zázemí objektu.
Stávající zahrada bude funkčně rozdělena na
část určenou pro mateřskou školku vybavenou herními prvky a na klidovou odpočinkovou
část zahrady s altánem určenou pro obyvatele
Domu s pečovatelskou službou.
Budově bude vyhrazeno 20 parkovacích stání
– 5 stání před objektem, a při severní hraně
ulice Pod nemocnicí bude vybudováno dalších
15 nových parkovacích stání.

před rekonstrukcí

aktualizováno k datu 17. 8. 2020

před rekonstrukcí

