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1. Úvod 

Předmětem zadání diplomové práce INTENZIVNÍ DŮM V BRNĚ je návrh prostorové struktury 
intenzivně využívající pozemek v intravilánu města, který nabízí smíšené funkční využití při zajištění 
kvalitního obytného prostředí. 

2. Urbanistické řešení 

Řešené území se nachází v blízkosti historického jádra vymezené ulicemi Veveří, Kounicova                                 
a Pekárenská. Jedná se o brownfields bývalého vojenského areálu, který je navržen ÚPmB pro smíšené 
plochy obchodu a služeb, které podstatně neruší bydlení a obsahuje plochy ostatní městské zeleně a plochy 
pro dopravu v klidu.  

Navržené urbanistické řešení respektuje okolní historickou blokovou zástavbu, zajišťuje prostupnost 
území jak pro pěší tak pro zásobování a zohledňuje atraktivitu daného území. Diplomantka vytváří 
samostatný městský blok s velmi příjemným prostředím uvnitř bloku.  

Je škoda, že v grafické části své prostorové uspořádání nezakreslila do fotosnímků „ptačích pohledů“ 
širšího území, aby tím prokázala integritu návrhu do stávající urbanistické struktury.  Situace širších 
vztahů i situace místa řešené lokality je bez legendy.   

3. Architektonické řešení 

Architektonické řešení hmotově zohledňuje stávající historickou zástavbu. Uvnitř vnitrobloku vyrůstají 
z přízemního plošného parteru bodové různě vysoké objekty, které prostor rozdělují na menší veřejné 
prostory kultivované vodními plochami a zelení. Architektura objektů je střízlivá využívající barevnou 
kombinaci použitých materiálů. 

4. Funkční a dispoziční řešení 

Navrhované funkční využití nabízí dvoupodlažní podzemní parkování, v přízemním parteru obchody                     
a služby přístupné z pasáží a vnitroblokových atrií. V nadzemním podlaží je umístěna administrativa a 
služby, ve 3.-7. podlaží se nachází bydlení. Jednotlivé funkce jsou dobře zvoleny a vzájemně se doplňují.  

Připomínky k řešení: objekty bydlení obsahují převážně menší byty, jen do ulice Pekárenská jsou 
umístěny byty větší, čtyřpokojové a pětipokojové. Vzhledem k tomu, že se jedná o atraktivní území, 
nemohly být byty v nejvyšších patrech řešeny u všech objektů atypicky jako velkoprostorové se střešní 
terasou a výhledem na Brno? 

5. Technické a konstrukční řešení 

Konstrukční řešení je popsáno v průvodní zprávě a doloženo ve výkresové části konstrukční schématem               
a detaily řešení fasády. Zvažuje diplomantka hospodaření s dešťovou vodou?  

6. Formální úprava a prezentace 

Diplomová práce po obsahové i formální stránce splňuje požadovaný rozsah a naplňuje stanovený cíl.  

Diplomovou práci Bc. Sylvy Giacintové doporučuji k obhajobě. 
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