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VSTUP Z PARKINGU

POHLED DO ATRIA

NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING
BRNO JUNDROV

Areál školy Sting je členitým komplexem objemů budovy, mající formu zdobného L půdorysu.
Budovy vystavěné v�historizujícím stylu leží na mírně svažitém pozemku v�zástavbě nižších,
převážně obytných objektů. Soutěžní  zadání bylo poměrně obtížné. Návrh se musí vyrovnat s
rozsáhlým stavebním programem na skrovné parcele a zároveň musí řešit komplikované
napojení na stávající objekt. Sklon pozemku je sice pozvolný, stávající  budova na něj ovšem
reaguje různou výškou úrovní podlah. Napojení navíc ztěžuje velká konstrukční výška podlaží
stávajícího objektu, navázání stejně vysokými objemy by bylo neekonomické.

Propozice soutěže svými 24 parkovacími místy jasně určili, že dostavba se neobejde bez
rozsáhlých zemních pracích, nemá-li se ke svému okolí chovat vyloženě brutálně.

Kompozice hmot návrhu je ovlivněna základním stavebním prvkem - prostorovou buňkou,
kontejnerem. Jedná se o skladbu 3 superkontejnerů položených v�rozdílných výškách, tak aby
bylo možné efektivně obsloužit celý komplex. Tři základní objemy spočívají  na suterénním
podlaží.

Suterénní podlaží tvoří otevřená plocha parkovacích stání, prostor šaten a široká rampa, do
které je vložena prostorná aula. Po jedné straně auly se vjíždí do garáží a po druhé
zpřístupňuje rampa šatny. Zároveň zde vzniká vstup do auly, aniž by bylo nutné vstupovat do
ostatních prostor areálu. To poskytuje možnost širšího využití auly (např. přednášky pro
veřejnost, různé projekce atd.). Parkovací  stání jsou zastřešena pouze částečně překryvem
kontejnerů za účelem minimalizace zemních prací.

Kvádry žlutý a modrý (viz. Schéma) uzavírají  atrium, které vymezují  společně se stávající
budovou. Modrý, dvojpodlažní  objem je výškově vysunut o půl patra proti žlutému
trojpodlažnímu tak, aby pod něj bylo možné umístit výše zmiňovanou aulu. Nový vstup, vzniklý
v�cézuře mezi stávající budovou a dostavbou, ústí do atria na jeho severní straně. Na jižním
konci je atrium navázáno na chodbu stávajícího objektu, třemi schody je překonán drobný
výškový rozdíl.

Kvádry žlutý a modrý plní funkce předepsané stavebním programem, třídy vprostřed dělitelné
skládacími stěnami, a kabinety. Bonusem je umístění copy centra v�modrém kvádru. Atrium
kryje prosklené zastřešení, dírou v�podlaze atria padá světlo až na samé dno k�boxům šatních
skříněk. Objem atria je proťat deskou 3. červeného kvádru, jenž plní funkci vertikální
komunikace (dvouramenné schodiště obsluhuje oba o půl patra odsazené objemy i suterén,
výtah stejně tak) a jsou v�něm umístěny toalety. Atrium je zasklené na úrovni vrchu modře
vyznačeného objemu. Červená deska vyrůstá ještě nad zastřešení atria, aby dosáhla i
k�nejvýše položenému podlaží žlutě vyznačeného objemu.

Fasády přiznávají  svými téměř čtvercovými průsvitnými výplněmi rytmus kontejnerů. Aula je ze
tří stran opláštěna copilitem vpouštějícím dovnitř příjemné, rozptýlené světlo.

Prostorové jednotky, kontejnery, jsou obaleny kontaktním zateplovacím systémem.
Povrchovou úpravu tvoří obklad velkoformátovými deskami.

Dostavba obsahuje 10 učeben (89,6 m2) s�kapacitou 50 studentů, každou učebnu je možné
rozdělit na 2 stejně velké části. Jsou zde umístěny kabinety pro 12 vyučujících, WC, kuchyňka -
vše podle propozic. V�suterénu se nachází aula s�kapacitou 200 posluchačů (145,3 m2). Na
pozemku je vyčleněn prostor pro parkování 24 vozidel. Celkový objem dostavby činí 7908 m3.


