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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je architektonická studie revitalizace městského bloku a jeho 
prostorová struktura. Vybraná část byla řešena již v předdiplomovém projektu, který 
předcházel vlastní diplomové práci. Návrh umožní sloučení většího množství různých funkcí 
v rámci komplexu, který zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání a 
volnočasových aktivit. ešené území se nachází v městské části Brno–Veveří. 
 

Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území, které je ze tří stran napojeno na přístupové 
komunikace. Hmotové a prostorové řešení respektuje okolní zástavbu a využívá chodníky 
podél celého řešeného území.  
 

Základní hmota objektu je rozdělena dvěma osami procházejícími objektem na tři bloky 
propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak náměstí s vodní plochou s možností rekreace 
a s posezením pod korunami stromů. Tvar těchto tří bloků je dále formován terasovitě v 
několika výškových vrstvách. Do teras jsou umístěna atria a jednotlivé bytové a kancelářské 
jednotky mají velká okna a k dispozici lodžie. Toto řešení vnáší do interiéru přirozené světlo a 
zároveň umožňuje prosvětlení vnitrobloku a okolních objektů v rámci řešeného území. 
 

Tato prostorová struktura je horizontálně členěna podle funkcí. Jsou zde navrženy podzemní 
hromadné garáže, pasáže s obchody, služby, administrativa a bydlení. Exteriér budovy je 
řešen kombinací cihlových fasád a bílé omítky, což napomáhá opticky vzdušnějšímu a 
lehčímu dojmu z budovy.  
  

Klíčová slova 

Intenzivní dům, revitalizace městského bloku, Brno, Veveří, podzemní hromadné garáže, 
pasáž s obchody, služby, administrativa, bydlení, vnitroblok, atria, terasy, lodžie, zeleň, 
železobetonový skelet, horizontální členění fasády 

  

  

  

Abstract 

The subject of this thesis is the architectural study of revitalization of a city block and its 

spatial structure. Selected part of city was solved already in previous project that preceded 

own thesis. Merger proposal will allow a larger number of different functions within the 

complex, which will ensure the residents to various forms of housing, services and 

employment and leisure activities. The studied area is located in the city of Brno-Veveří. 
 

Plan shape of the object based on the area in which the three parties connected to the access 

road. Mass and spatial design respects the surrounding buildings and uses the sidewalks along 

the whole of the area. 

 

The matrix of the object is divided by two axes passing through the object into three blocks 

linked by a courtyard. This creates a square with a water surface with the possibility of 

recreation and sitting under the trees. The shape of these three blocks is further formed in 

several height terraced layers. Do terraces are placed in the atrium and individual residential 

and office units have large windows and balcony available. This solution brings natural light 

into the interior while allowing illumination of the courtyard and surrounding objects within 

the chosen area. 

 



This spatial structure is horizontally divided by function. There are proposed underground 

public garage, arcade with shops, services, administration and housing. The exterior of the 

building is designed by combining brick facades and white plaster, which works like optically 

lighter impression of the building. 
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ÚVOD 
 

 

 

 

Tato diplomová práce vychází z urbanisticko-architektonické studie 
p eddiplomového projektu zpracovaného v p edešlém semestru, z níž 
vybraná část je zpracována jako architektonická studie. 
 

P edm tem zadání je návrh architektonické studie m stské prostorové 
struktury v m stské části Brno – Veve í, Kounicova, Pekárenská, která 
intenzivn  využije pozemek v intravilánu m sta a umožní tak kombinaci 

v tšího množství r zných funkcí na omezené zastav né ploše a tím eliminuje 
dopravní náročnost p i dojížd ní do zam stnání, na nákupy či za koníčky. 
Vytvo ení takového prostorového urbanismu umožňuje p irozenou diferenciaci 
soukromého, polosoukromého a ve ejného prostoru s vysokou kvalitou 
obytného prost edí, která sníží nároky na dopravu a zajistí obyvatel m domu 
r zné formy bydlení, služeb i zam stnání. 
 

Návrh vychází ze základních princip  vytvá ení struktury, kterými jsou 
multiplicita Ěznásobení pozemku, využití st ešních rovin, vyzdvižení nad 
teréně, poréznost Ězastav ní pozemku maximální možnou hmotou, která je 
pak dále perforovánaě, konektivita Ěpropojení “tradičních” budov ve výšceě, 
hybridita Ěspojení a reakce r zných funkcí, které spolu vytvo í novou 
ned litelnou jednotuě a vertikalita Ěvytvo ení vertikální vesnice, čtvrt  či 
m staě.  
 

Hlavní ideou tohoto návrhu je vytvo ení integrované struktury, jež vy eší 
stávající rozt íšt né, nesourodé a neuspo ádané území, zahrnující brownfield, 

doplní okolní blokovou činžovní a občanskou zástavbu. Nová struktura, která 
se stane nedílnou součástí subcentra m sta, vnese do území p írodu a 
dotvo í polyfunkčnost a atraktivitu stávající okolní zástavby. Cílem je začlenit 
do území takovou blokovou zástavbu, která je snadno a p irozen  p ístupná 
nejen pro zdejší obyvatele, ale i obyvatele z okolí a nabízí jim jak pracovní 
p íležitosti, prostory k bydlení a možnost nákupu, ale i volnočasové aktivity a 
občanskou vybavenost jakou je nap íklad nízkokapacitní školka či knihovna. 

 

 

 

 

 



PR VODNÍ ZPRÁVA CHARAKTER ÚZEMÍ 
 

ešené území se nachází v m stské části Brno - Veve í, mezi ulicemi Veve í, 
Kounicova a Pekárenská, p ibližn  2 km na severozápad od historického 
jádra. Pom rn  velkou část této m stské části zaujímají obytné bloky 
dopln né o školské a sportovní za ízení. V ešeném území se v minulosti 

nacházely objekty rozličného, p evážn  vojenského charakteru, zástavba je 

rozdrobená, neuspo ádaná a nesourodá. Území tém  postrádá blokovou 
zástavbu i p esto, že se nachází nedaleko centra m sta a je blokovou 
zástavbou obklopeno. V t sné blízkosti prochází rušná ulice Veve í, kterou 
vede trasa tramvaje sm rem z centra na Bystrc a Královo pole z druhé strany 
pak ulice Kounicova s linkou trolejbusu a autobusu. 

 

Nedaleko ešeného území, jež zaujímá rozlohu cca 2,1 ha se z východní 
strany nachází Tyrš v sad, na sever od území najdeme botanickou zahradu 
P írodov decké fakulty. Oba tyto snadno dostupné prvky nabízí p íjemné 
plochy zelen  vhodné pro trávení volného času. 

 

VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

 

 ak vychází ze zadání této studie, ideou návrhu je dosažení vysoké hustoty 
zástavby, p i zachování kvalitního životního a obytného prost edí. Vytvo it 
takovou formu m stské zástavby, která intenzivn  využívá pozemek v 
intravilánu m sta a nabízí r zné funkční využití s d sledkem eliminace 
dopravy. Rovn ž je snaha vytvo it prost edí pro r zné sociální skupiny 
obyvatelstva. Pro dosažení takových intenzit využívá intenzivní m stská 
struktura prostorového urbanismu. P i návrhu bylo využito n kterých ze 
základních princip  vytvá ení struktury, kterými jsou multiplicita, poréznost, 
konektivita, hybridita a vertikalita. ešený návrh je p evážn  kombinací 
multiplicity a poréznosti. Hlavními zásadami multiplicity je znásobení 
pozemku, využití st ešní roviny a vyzdvižení nad terén. Poréznost p edstavuje 
zastav ní pozemku maximální možnou hmotou, která je pak dále 
perforována. 
 

 

URBANISTICKÉ EŠENÍ 
 

Z urbanistického hlediska je intenzivní d m samostaným m stským blokem, 
který komunikuje s okolními urbanistickými strukturami. Uvnit  bloku je 
vytvo en soukromý i polosoukromý prostor, jako jistá forma relaxační zahrady 
ve více úrovních. V prodloužené lini navazují hmoty harmonicky na stávající 
sousední objekty a bloky a respektují tak integritu území.  Hlavní ideou tohoto 



návrhu je doplnit do stávajícího neuspo ádaného území, blokovou zástavbu, 
která je nedílnou součástí m sta a docílí tak dotvo ení dochovaného stavu 

stávající zástavby. Dále je cílem začlenit do ešeného území blokovou 
zástavbu, která je snadno a p irozen  p ístupná pro zdejší obyvatele a nabízí 
jim nejen pracovní p íležitosti, prostory k bydlení a možnosti nákupu, ale i 
volnočasové aktivity a občanskou vybavenost. 
P dorysný tvar objektu vychází z ešeného území.  e vymezen již zmín nými 
ulicemi Veve í, Kounicova a Pekárenská. Hmotové a prostorové ešení pln  
respektuje okolní zástavbu. Snahou bylo do objektu včlenit co nejvíce zelen , 
která vnáší do prostoru p írodu a celkovou pohodu. V ešení je použita zeleň 

od trávníku až po vzrostlé stromy osazené v zámkové dlažb  pomocí 
stromových m íží. 
 

ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ / HMOTOVÉ EŠENÍ 
Základní hmota objektu je rozd lena dv ma osami, procházejícími objektem, 
se společným vnitroblokem. Vzniká tak nám stí s atrii a vodní plochou s 

možností posezení pod korunami strom . Tyto osy jsou navrženy se snahou 
navázat a zlepšit stávající obslužnost p ších tras. 
Tvar jednotlivých blok  je dále formován ubíráním hmot, jehož d sledkem 
vznikají atria, terasy a lodžie, které vnáší do interiér  p irozené sv tlo a 
zároveň umožňují prosv tlení vnitrobloku i okolních objekt  v rámci ešeného 
území. 
V jiho západní fasád  na ulici veve í jsou ze hmoty objektu odebrány dv  
části v míst  1.nadzemního podlaží, tvo ící prostupnost územím, jak pro p ší, 
tak pro p ípadné zásobování, či zásah hasičských vozidel, pr chody vyhovují 
jejich technickým požadavk m. 
Co se týče podlažnosti, objekt obsahuje dv  podzemní podlaží, na které 
navazuje první podlaží v celé ploše, z n hož v následujících patrech vystupují 
jednotlivé bloky. Severozápadní a severovýchodní blok sahá do výšky 
šestého nadzemního podlaží a st edový objekt je o jedno patro p esahuje. 
Celý blok tak k tomuto bodu p irozen  výškov  graduje. Toto p evýšení je 
navrženo z d vodu odclon ní hluku z ulice Veve í do vnitrobloku. 

 

DISPOZIČNÍ EŠENÍ VSTUPY, V EZDY 

 

Vjezdy do podzemních garáží jsou navrženy dva a to z ulice Kounicova a 

Pekárenská. Zásobování je možné ze všech t í stran ešeného objektu, stejn  
jako vjezd pro zásah požárních jednotek. Popelá ské vozy mají manipulační 
prostory ve všech částech objektu objektu. 

 

T i hlavní vstupy do vnitrobloku jsou situovány zhruba uprost ed západního a 
severního pr čelí a v jihovýchodním cípu objektu. V místech vstup  do 



vnitrobloku se bloky rozevírají, aby byli lidé vtahováni do centra d ní. Krom  
možnosti pr chodu vnitroblokem, jsou pro p ší k dispozici také chodníky 
lemující celý objekt.  
Vstupy vedoucí k byt m, službám, komerci/administrativ  či občanské 
vybavenosti nalezneme po celém obvodu objektu p edevším však z ulice 
Veve í, ale rovn ž z vnitrobloku. 

 

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ 
 

V objektu jsou navrženy dv  patra podzemních hromadných garáží a prostory 

pro TZB. V p ízemí se nacházejí pasáže s obchody, službami a stravovacími 
za ízeními. Ve 2.NP jsou k dispozici prostory využitelné pro 
komerci/administrativu, kulturu a volnočasové aktivity. Ve vyšších podlažích 

se nachází p evážn  bydlení. 
V každém bloku jsou rozmíst ny vertikální komunikace, jež vedou z 
podzemních garáží až do nejvyšších pater a primárn  slouží pro obsluhu 

byt , služeb, knihovny a adminitrativy/komerce. Zároveň slouží jako chrán né 
únikové cesty v p ípad  požáru. Komunikační jádra jsou člen na takovým 
zp sobem, že prostor schodišt  je polove ejný Ěp ístupný pouze pro osoby 
využívající služby - bydlení nebo služby - knihovna, komerce/administrativa) a 

tento prostor ústí do polosoukromé horizontální komunikace využívané pouze 
danou funkcí Ěslužby, bydlení,...ě. V prostorách pasáží jsou navrženy výtahy s 
možností p epravy nákupních vozík  vedoucích z garáží do prostor pasáží s 
obchody. 

 

1. - 2. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE 

Pro vjezd do podzemních hromadných garáží jsou k dispozici dva vjezdy z 
ulice Kounicova a Pekárenská na které navazují rampy uvnit  objektu, jimiž se 
lze dopravit do 1.PP a následn  do 2.PP. Hlavní obousm rné obslužné 
komunikace vedou ze severu k jihu a na n  se kolmo napojují obousm rné 
vedlejší komunikace sloužící pro samotné parkování. Tyto hromadné garáže 
jsou opat eny SHZ, EPS a požárními roletami. 
V blízkosti vertikálních komunikací jsou umíst ny parkovací stání pro imobilní. 
V 1.PP je navrženo celkem 43Ř parkovacích míst, z toho 52 je vymezeno pro 
imobilní a v 2.PP je dohromady 456 parkovacích stání, z nichž 52 je určeno 
pro imobilní. Poblíž vstupu do osobního výtahu a výtahu s možností p epravy 
nákupních vozík  ústících do pasáží se nacházejí klece s nákupními vozíky. 
Pro každý blok byla navržena vlastní kotelna a strojovna VZT. Technická 
místnost pro silnoproud, vým níková stanice a místnost pro vodom rnou 
soustavu je umíst na v severozápadní části objektu z d vod  napojení na 
technickou infrastrukturu z ulice Veve í. 
 



 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PASÁŽ S OBCHODY 

V tomto podlaží se nacházejí pasáže s obchody, které jsou p ístupné ze 
západu z ulice Kounicova, z východu z ulice Veve í a z vnitrobloku.  ednotlivé 
obchody jsou p ístupné nejen z pasáží, ale i p ímo z vnitrobloku a po obvodu 
celého objektu prvního podlaží s výjimkou severní strany.  sou zde navrženy 
4 atria, aby bylo do pasáží p ivedeno p irozené sv tlo, z nichž jedno 
Ěst edovéě je p ístupné pro ve ejnost a v letních obdobích pro zákazníky 
restaurace. 

Krom  obchod  Ěs potravinami, obuví, od vy, drogerií, galanterií, 
telekomunikačními službami, papírnictvím, knihkupectvím apod.ě zde m žeme 
nalézt také relax centrum Ěbar, kuželky, minigolf, kulečník, billiard, šipky, 
fotbálekě a fitness centrum Ěposilovna, taneční zrcadlový sál, ricochatě. dále 

kavárnu v 1.NP zasahující až do 2.NP. V severozápadní a jižní části 1.NP a 
2.NP jsou umíst ny prostory pro zásobování. Zásobování v prvním pat e 
navazuje na prostory s komunálním a t íd ným odpadem. Další prostory pro 
komunální a t íd ný odpad jsou umíst ny v jihozápadní a severovýchodní 
části.  
Únikové cesty jsou ešeny jak samotnými pasážemi, tak dílčími chrán nými 
únikovými cestami vedoucími z pasáží a ústícími na volný prostor. 
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – SLUŽBY/ADMINISTRATIVA 

Do 2.NP jsou navrženy služby. Ke každé vertikální komunikaci náleží 
jednotlivé služby, avšak u každé ze služeb je možnost úniku dv ma sm ry. 
V severozápadním bloku se nachází knihovna s možností vstupu na terasu, 
prostor zájmové kroužkyĚvzd lávací kurzy, jazykové kurzy, práce na PC, 
tvo ivé, výtvarné a pohybové kroužkyě , klub pro seniory a společenský 
víceúčelový sál. 
V severovýchodním bloku nalezneme služby pro d ti a to sportovní kroužky 
pro d ti od 6-15 let Ěgymnastika, erobik, tance, jóga, karate, boulderingě, 
zájmové kroužky pro d ti od 6-15 let Ěp írodov dn  tvo ivý, výtvarný, 
modelování, keramika, paličkování, emesla a rukod lné činnosti, výroba 
model  letadel,...ě, cvičení rodič  s d tmi od 1-3 let a péče o d ti od 2-6 let a 

výstavní prostor – galerii. 

 

3.-7. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - BYDLENÍ 
V severozápadním a severovýchodním bloku je navržena funkce bydlení. 
Nalezneme zde byty od garsoniér až po 4+kk, byty bez teras, s terasami či 
lodžiemi. Na chodbách jsou k byt m k dispozici skladovací místnosti a 
p ípadn  i společenské prostory pro možné scházení d tí či senior .  
 

DISPOZIČNÍ EŠENÍ VYBRANÉ ČÁSTI 
Pro zpracování dispozičního ešení byl zvolen severovýchodní blok, který je 



ohraničen ulicí Kunicova a Pekárenská. V tomto bloku m žeme nalézt jak 
podzemní garáže, tak pasáže s obchody, služby pro d ti či plochy bydlení. 
 

1. - 2. PODZEMNÍ PODLAŽÍ - PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE 

V tomto bloku se nachází jeden z vjezd  do podzemních garáží. Na které 
navazuje rampa vedoucí do 1.PP a následn  do 2.PP. Nalezneme zde již 
zmín ný osobní výtah obsluhující pasáže s obchody. Poblíž výtah  jsou 
umíst ny klece s nákupními vozíky. Do podzemních podlaží sahají rovn ž 
komunikační jádra vedoucí až do nejvyšších pater a zároveň slouží jako 
chrán né únikové cesty v p ípad  požáru, jež jsou vybaveny evakuačním 
výtahem. Poblíž t chto jader jsou navržena parkovací stání pro imobilní. 
Technické zázemí obsluhující tento blok se nachází v 1.PP jihovýchodní části 
tohoto bloku a obsahuje kotelnu a strojovnu vzduchotechniky. Rozvody 

vzduchotechniky, úst edního topení a teplé vody jsou vedeny pod stropem 
1.PP a následn  instalačními šachtami umíst nými v blízkosti schodišťových 
jader. 

 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PASÁŽE S OBCHODY 

Toto podlaží nabízí prostory pro nákupy, relaxaci či sport. Do pasáže tohoto 
bloku je možné vstoupit v 1.NP z ulice Kounicova. Uprost ed pasáže se 
nachází atrium se vzrostlou zelení, které p ivádí p irozené sv tlo do interiéru 
a zároveň ho obohacuje o zeleň. S nákupními vozíky je možný p echod mezi 
jednotlivými bloky. 
Mimo jiné je zde navržena kavárna, kde odbytová část je p ístupná jak z 
pasáže, tak z exteriéru a v letním období umožňuje rozší ení do venkovního 
prostoru s výhledem na pasáž. Pronajímatelné prostory obchod  obsahují 
vlastní odbytový prostor, sklad, čajovou kuchyňku a hygienické zázemí 
zam stnanc . Součástí skladu je kancelá  pro administrativu, která je od 
skladu z části odd lena zd nou p íčkou a z části prosklenou st nou. Mezi 
kancelá í a odbytovým prostorem je navržen sv tlík. 
V každém podlaží nalezneme toalety pro zákazníky, kde v 1.NP je součástí 
hygienického zázemí wc pro imobilní a místnost s p ebalovacím pultem. 
V severní části je navržen zásobovací výtah sloužící k distribuci druhého 
podlaží tohoto bloku. 
Z ulice Veve í se nachází již zmín ný vjezd do podzemních garáží a také 
manipulační prostor pro popelá e, kte í mají p ístup k prostoru s kontejnery 
pro komunální a t íd ný odpad, který je navržen na severovýchodním nároží. 
 

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – ADMINISTRATIVA / SLUŽBY 

V tomto podlaží jsou navrženy administrativní a kancelá ské prostory r zných 
struktur, služby pro zájmové kroužky. Na vstup navazuje zázemí vedení, 
čajová kuchyňka, kancelá  pro administrativu, místnosti zájmových kroužk  



nap . zam ených na emesla a rukod lné činnosti, výrobu model  letadel 
apod., učebna určená pro výuku zp vu a hry na hudební nástroj. K chodb  
jsou napojeny místnosti s ostatními kroužky, kterými jsou nap . ruční práce 
Ěpaličkování, háčkování, pletení, vyšíváníě, výtvarný ateliér, modelá ský ateliér 
Ěmodelování a keramikaě a p írodov dn  tvo ivý kroužek. Touto chodbou se 
rovn ž dopravíme do skladu umíst ného na konci chodby.  Z t chto prostor 
vede p ídavná úniková cesta.  

 

3.-6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - BYDLENÍ 
V t chto t ech podlažích se nacházejí plochy bydlení.  sou zde navrženy byty 
od garsoniér až po 4+KK, byty bez teras, s terasami či lodžiemi nebo 
p izp sobené pro imobilní. Vertikální komunikace vedou z podzemních garáží 
až do požadovaných pater. Krom  zmín ného vstupu z garáží, je rovn ž 
umožn n vstup po obvodu bloku a to z ulice Kounicova. Komunikační jádra 
ústí do polosoukromé chodby p ístupné pouze pro majitele byt  daného 
podlaží a jejich návšt v. V n kterých p ípadech je z chodby p ístupná 
společenská místnost pro trávení volného času nap íklad d tí nebo senior . 
Na chodbách jsou k byt m také k dispozici pronajímatelné skladovací komory. 
Chodby jsou až na jeden p ípad p irozen  osv tleny a v trány. 
Ve 4.NP je navržena jedna garsoniéra, 4 byty 2+KK z nichž jeden je určen pro 
imobilní a 12 byt  3+KK. V 5.NP se nachází op t jedna garsoniéra, 6 byt  
2+KK z nichž jeden je určen pro imobilní a ř byt  3+KK. V posledním 6.NP 
jsou k dispozici 4 byty 2+KK, Ř byt  3+KK a 1 byt 4+KK. Celkem je v tomto 

bloku navrženo 46 byt . 
 

KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ 
Založení je navrženo na vrtaných pilotech pažených ocelovou výpažnicí, které 
sahají až k únosné zemin . Na nich je uložena bílá železobetonová vana z 
vodostavebního betonu, která p enáší zatížení od sloup  nosného systému 
do pilot a zároveň slouží jako základová deska. Bílá železobetonová vana 
byla navržena z d vod  možného prosakování spodní vody. Pažení bylo 
provedeno pomocí dvojnásobn  kotvené pažící milánské podzemní st ny po 
obvodu suterénu. 
Nosný konstrukční systém je navržen zmonolitické železobetonové skeletové 
rámové konstrukce o modulu 6000 x 6000 mm, který vychází z návrhu 
podzemní garáže, jejíž dimenze vyplývají z rozm r  parkovacích stání, 
pr jezdných profil  a polom ru otáčení. Konstrukční výška se v jednotlivých 
patrech m ní. V 2.PP je KV 3,4 m, v 1.PP 3,5 m, v 1.NP 4,3Ř m, v 2.NP 4,2Ř 
m, v 3.NP a 4.-7.NP jižního bloku je 3,7Ř m a ve 4.-6.NP severozápadního a 
severovýchodního bloku je konstrukční výška 3,2Ř m. Pr ezy sloup  v 
suterénu jsou navrženy o pr ezu 400 x 400 mm a v nadzemních podlažích 
400 x 400 mm. Monolitická železobetonová stropní deska je spojitá 



bezpr vlaková o tloušťce 2Ř0 mm Ě1/2Ř rozp tíě. Dvouramenné schodišt  je 
rovn ž monolitické železobetonové vetknuté do st n železobetonové 
výtahové šachty o tl. 300 mm a prost ednictvím izoblok  také do keramického 
zdiva. 

Obvodový plášť je navržen z keramických tvárnic o tloušťce 400 mm, 

minerální vlny tloušťky 160 mm a obložen vláknocementovými fasádními 
deskami CEMBRIT, které jsou systémov  kotveny pomocí hliníkového roštu s 
prov trávanou mezerou. 
Výpln  otvor  jsou navrženy z hliníkových profil  s bezpečnostním 
termoizolačním trojsklem. Otvíravá k ídla v míst  bez lodžií a teras jsou 
opat ena sklen ným zábradlím kotveným na svislé profily. V prostorách 
pasáží s obchody jsou použity fasádní hliníkové profily. 
St echa je ešena jako plochá s atikou, kde v nejvyšších patrech je opat ena 
zát žovou vrstvou z oblázkového násypu a v místech atrií jako extenzivní či 
intenzivní zelená st echa. V atriu vnitrobloku je navržena pochozí plocha z 
betonové velkoformátové dlažby a stromy jsou zde osazeny do betonových 
skruží, které zároveň slouží jako lavičky. Pochozí plocha teras a lodžií je 
navržena z terasových d evoplastových prken WPC, které jsou uloženy na 
WPC nosníkách, jež jsou vyrovnány do roviny pomocí rektifikačních terč . 
 

ARCHITEKTONICKO-KONSTRUKČNÍ DETAIL - EZ FASÁDOU 

Pro fasádu byla zvolena jednotná forma fasády na celý objekt režné zdivo a v 

kontrastu s ním bílé hladké plochy omítky, aby tím došlo ke sjednocení a 

obohacení rázu budovy bylo rovn ž užito ustupování teras a loggií.  
ez fasádou je veden východní fasádou, kde se nachází podzemní hromadná 

garáž, pasáž, cvičební sál a bydlení.  edná se o vertikální ez, který 
zachycuje ešení atiky, lodžií a jejich napojení na interiér, osazení oken, 
skladbu fasády a podlah, navázání na terén, pažení a zakládání. 
Obvodový plášť je navržen z tvárnic Porotherm 300 P+D, minerální vlny 
ISOVER UNI tloušťky 160 mm a obložen fasádními pásky CEMBRIT, které 
jsou systémov  kotveny pomocí hliníkového roštu s prov trávanou mezerou. 
Výpln  otvor  jsou navrženy z hliníkových profil  s bezpečnostním 
termoizolačním trojsklem. Otvíravá k ídla v míst  bez lodžií jsou opat ena 
sklen ným zábradlím kotveným na svislé profily. V prostorách pasáží s 
obchody jsou použity fasádní hliníkové profily. 
Lodžie jsou zatepleny pomocí spádových klín  z EPS 200S a vyspádovány 
do st edu podlahy.  ako hydroizolační vrstva je použita HI folie Fatrafol. 

Nášlapná vrstva je navržena z terasových d evoplastových prken WPC, které 
jsou uloženy na WPC nosníkách, jež jsou vyrovnány do roviny pomocí 
rektifikačních terč . Zábradlí je celosklen né s nerezovým madlem a jeho 
kotvící hliníkový systém je zapoušt n do terasových atik. 
St echa je plochá zateplená minerální vlnou ISOVER R a spádovými klíny 



ISOVER SD. Hydroizolační vrstva je navržena z fólie Fatrafol a pro 
stabilizační vrstvu je použit oblázkový násyp. Pro p erušení tepelných most  
jsou navrženy isobloky Schöck ISOKORB Ř0 mm. 
Podlaha v hromadných garáží je akusticky dilatována od nosné konstrukce 
pomocí t žkého asfaltového pásu s minerální vložkou, na níž je ve spádu 
nanesena betonová mazanina vyztužena kari sítí s nášlapnou vrstvou z 
epoxidové st rky. 
Detailn jší popis viz výkresy detail . 

 

ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 ako architektonický detail bylo zvoleno ešení vnit ního schodišt  v prostoru 

kavárny. 
VNIT NÍ SCHODIŠTĚ 

Vnit ní schodišt  je navrženo jako trijramenné se dv ma podestami, spojující 
dv  úrovn  kavárny. 
Nášlapy schodišt  jsou provedeny z dubového masivu tl. 40mm, který je 
z dolní strany p ikotven dv ma nerezovými vruty k nosné konstrukci. 

Povrchová úprava je provedena voskováním. Nosná konstrukce schodišt  je 

zhotovena z ocelových silnost nných profil  vzájemn  sva ených do 
schodnice pilovitého tvaru s povrchovou úpravou nást ikem komaxitem. Tato 

nosná konstrukce je p ipevn na ke sva enci ze dvou U profil , jež jsou 
následn  p ikotveny k nosnému zdivu. Po obou stranách schodišt  je 
upevn na a napnuta speciální nerezová síť X-Tend tvo ící zábranu proti 
pádu. Z hlediska bezpečnosti i opory osob je osazeno nerezové madlo. 
 

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 

Plocha pozemku: 218051m2 

Zastav ná plocha:  
Obestav ný prostor:  
Funkční plochy: 
Parkování / TZB Obchody 

Služby 

Knihovna: 

Komerce / Administrativa  

Bydlení 
25 006 m 18 591 m2 387 765 m3 

ešená část objektu Plochy:  
Garáže: 
Obchody: 

Služby: 
Bydlení: 
Parkovací stání standard Parkovací stání pro imobilní Parkovací stání celkem 



Pronajímatelné prostory/obchody Pasáže 

790 104 894 

5119 m 1276 m 

920 m2 745 m2 449 m2 520 m2 

2 2 

33 028 m 25 230 m 

8 945 m 1 938 m 11 088 m 12 771 m 

2 2 

2 2 

2 

1+KK 

2+KK 

3+KK 

4+KK 

Celkem 

terasy, lodžie 

chodby 

skladovací komory společenské místnosti 
14x (z toho 2 imobil.) 29x 

46 byt  

122 m 4307 m2 

756 m 126 m2 

1370 m 558 m 

 

 

  



ZÁVĚR 

Na základ  ešeného území je p dorysný tvar vymezen komunikacemi, které 
ze t í stran lemují toto území. Hmotové a prostorové ešení respektuje okolní 
zástavbu a využívá chodníky ešeného území. 
Základní hmota objektu je rozd lena dv ma osami, procházejícími objektem, 
propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak atrium s možností posezení 
pod korunami strom . Tvar blok  je dále formován ubíráním hmoty, jehož 
d sledkem vznikají atria, terasy a lodžie, které vnáší do interiéru p irozené 
sv tlo a zároveň umožňuje prosv tlení vnitrobloku a okolních objekt  v rámci 
ešeného území. 
Tato prostorová struktura je horizontáln  člen na podle funkcí, kde se v 
podzemních podlažích nacházejí hromadné garáže a TZB, v prvních dvou 
nadzemních podlažích nalezneme pasáže s obchody ve 2.NP jsou navrženy 
prostory pro administrativu a komerci, služby Ězájmové kroužky, klub pro 

seniory, knihovna, apod.) a v horních podlažích plochy bydlení. 
Ačkoliv se v objektu vyskytují r zné funkce byl zvolen jednotný ráz fasády, 
aby tato prostorová struktura p sobila na okolí uceleným dojmem. Pro oživení  
objektu a současn  pro zvýrazn ní ustupujících teras, byla zvolena 
kombinace bílých a režných ploch zdiva. 
Vnitroblok, atria a terasy jsou oživeny zelení, která vnáší do prostoru p írodu a 
celkovou pohodu.  

Zpracování této diplomové práce pro m  bylo velice p ínosné. Naučilo m  
spolupracovat s jednotlivými profesemi, jelikož objem tohoto projektu a s ním 
spjaté zákonitosti, informace a zkušenosti nedokáže pojmout pouze samotný 
jedinec. Op t se mi potvrdilo, jak je d ležitá spolupráce jednotlivých profesí, 
jak na sebe navazují a vzájemn  se ovlivňují. A v bec nejt žší je tuto 
veškerou problematiku sjednotit takovým zp sobem, aby daný výsledek nebyl 
pouze estetický, ale i funkční, p ehledný a hlavn  p íjemný pro uživatele. 
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s omezenou schopností pohybu a orientace O technických požadavcích na 
stavby 
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Obytné stavby 

Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky Podlahy. Společná ustanovení 
Schodišt  a šikmé rampy. Základní ustanovení 
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Anotace práce Předmětem diplomové práce je architektonická studie revitalizace 
městského bloku a jeho prostorová struktura. Vybraná část byla řešena již v 
předdiplomovém projektu, který předcházel vlastní diplomové práci. Návrh 
umožní sloučení většího množství různých funkcí v rámci komplexu, který 
zajistí obyvatelům domu různé formy bydlení, služeb i zaměstnání a 
volnočasových aktivit. ešené území se nachází v městské části Brno–
Veveří. 
 

Půdorysný tvar objektu vychází z řešeného území, které je ze tří stran 
napojeno na přístupové komunikace. Hmotové a prostorové řešení 
respektuje okolní zástavbu a využívá chodníky podél celého řešeného 
území.  
 

Základní hmota objektu je rozdělena dvěma osami procházejícími objektem 
na tři bloky propojené společným vnitroblokem. Vzniká tak náměstí s vodní 



plochou s možností rekreace a s posezením pod korunami stromů. Tvar 
těchto tří bloků je dále formován terasovitě v několika výškových vrstvách. 
Do teras jsou umístěna atria a jednotlivé bytové a kancelářské jednotky mají 
velká okna a k dispozici lodžie. Toto řešení vnáší do interiéru přirozené 
světlo a zároveň umožňuje prosvětlení vnitrobloku a okolních objektů v 
rámci řešeného území. 
 

Tato prostorová struktura je horizontálně členěna podle funkcí. Jsou zde 
navrženy podzemní hromadné garáže, pasáže s obchody, služby, 
administrativa a bydlení. Exteriér budovy je řešen kombinací cihlových 
fasád a bílé omítky, což napomáhá opticky vzdušnějšímu a lehčímu dojmu z 
budovy.  

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The subject of this thesis is the architectural study of revitalization of a city 

block and its spatial structure. Selected part of city was solved already in 

previous project that preceded own thesis. Merger proposal will allow a 

larger number of different functions within the complex, which will ensure 

the residents to various forms of housing, services and employment and 

leisure activities. The studied area is located in the city of Brno-Veveří. 
 

Plan shape of the object based on the area in which the three parties 

connected to the access road. Mass and spatial design respects the 

surrounding buildings and uses the sidewalks along the whole of the area. 

 

The matrix of the object is divided by two axes passing through the object 

into three blocks linked by a courtyard. This creates a square with a water 

surface with the possibility of recreation and sitting under the trees. The 

shape of these three blocks is further formed in several height terraced 

layers. Do terraces are placed in the atrium and individual residential and 

office units have large windows and balcony available. This solution brings 

natural light into the interior while allowing illumination of the courtyard 

and surrounding objects within the chosen area. 

 

This spatial structure is horizontally divided by function. There are 

proposed underground public garage, arcade with shops, services, 

administration and housing. The exterior of the building is designed by 

combining brick facades and white plaster, which works like optically 

lighter impression of the building. 

Klíčová slova Intenzivní dům, revitalizace městského bloku, Brno, Veveří, podzemní 
hromadné garáže, pasáž s obchody, služby, administrativa, bydlení, 
vnitroblok, atria, terasy, lodžie, zeleň, železobetonový skelet, horizontální 
členění fasády 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Intense house, revitalization of a city block, Brno, Veveří, underground 
garage, arcade with shops, services, administration, housing, courtyard, 

atrium, terraces, loggias, foliage, reinforced concrete frame, horizontal 

articulated facade 
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