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BRNĚNSKÁ EPIDEMIE
Tématem, kterým se náš tým zabýval, byly parazitní domy. S ohledem na naše priority se tak základem
celého projektu stalo tzv. modulární bydlení.
Modulární bydlení, jinými slovy také „bydlení v kontejnerech“, vyniká především svou cenovou dostupností a ekologičností, jak dokazují i příklady využití
ze světa; např. v Kodani jsou tyto domy vnímány jako
alternativa ke studentským kolejím. Z hlediska flexibility pak nejenom, že toto řešení vyžaduje pouze
zkrácené stavební řízení, ale také se dá velmi jednoduše aplikovat na různé podmínky a lokality, včetně
přesouvání z jednoho místa na druhé!

Pro prvotní realizaci projektu jsme vytipovali pět
různých lokalit po Brně, jmenovitě Bayerova; Černopolní; Hybešova; Novobranská; Tyršův sad, ke
kterým jsme vypracovali příslušné návrhy. Z hlediska počátečního financování bychom počítali s podporou především od města, přičemž jsme celý projekt koncipovali takovým způsobem, aby byl alespoň
částečně finančně samostatný. Do implementace
našeho řešení bychom pak chtěli postupně zapojit i
soukromníky. Cílem je vytvořit v městě Brně síť alternativního dostupného bydlení, díky čemuž by se
potencionálně snížil tlak na studentské koleje i na
rapidní růst cen bytů.

and able of being moved from one place to another!

BRNO EPIDEMIC
The topic which was assigned to our team were
parasitic houses. Having our priorities in mind, the
core of our project became the so-called modular
houses.
Modular buildings, or modular houses, are great for
their affordability and environmental-friendliness,
as witnessed by their usage all around the world; for
example, in Copenhagen they are used as an alternative to college dorms. As for their flexibility, not
only does this solution only require a simplified administrative procedure conducted by local authorities, but it can also be easily applied to various conditions and localities, including being highly mobile

We have selected five different localities in Brno
for the first realization of our project, namely
Bayerova; Černopolní; Hybešova; Novobranská;
Tyršův sad, and for each of them we have proposed
a specific design. As for the financing of the early
implementation stages, we would like to rely mainly
on the support from the City of Brno, although the
whole project has been devised to be at least partially self-financing. We would also like to incentivize private landlords to join our project. Our goal is to
create a network of alternative affordable housing
in Brno, which would alleviate the pressure on overcrowded college dorms and slow down the rise of
rent prices.

FLEXIBILITA
Našim cílem bylo řešení, které by mohlo být relativně
rychle implementováno a uvedeno v provoz, a to za
poměrně nízkých nákladů, přičemž by mohlo sloužit
lidem právě tam, kde by to zrovna bylo potřeba.
ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Uvědomujeme si svou odpovědnost za budoucnost
celé planety, a proto jsme svůj projekt chtěli koncipovat s ohledem na životní prostředí. Nízká energetická náročnost či recyklace materiálů, to byl náš cíl.
CENOVÁ DOSTUPNOST
Jak již bylo zmíněno výše, o bytové situaci se hovoří především v kontextu cenové dostupnosti bytů.
I proto jsme chtěli vymyslet takové řešení, kterým
bychom dostupné bydlení zpřístupnili co nejvíce lidem, především pak studentům, jichž je v Brně cca.
75 000.
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