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ZADÁNÍ

Cílem práce je do dané blokové urbanistické 
struktury 

(územní studie tzv. „Jižní čtvrti – Trnitá“ – KAM-
Brno 2019) navrhnout polyfunkční dům.

Studenti si poté v řešeném území zvolí umístění 
objektu či objektů, stanoví a zdůvodní stavební

program a zpracují práci v níže uvedeném rozsa-
hu. Návrh bude vypracován volně dle regulací

stanovených výše uvedenou územní studií.
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Zájmové území se nachází na jižní straně širšího centra města Brna. Areál je od centra města odříznut nádražím 
a stávající železnicí. Díky této bariéře je nyní oblast v těsné blízkosti jádra města z většiny nevyužita. Dnes se zde 
náchází parkoviště, autosalon, autobusové nádraži, obchodní dům TESCO ze 70. let, a skupinka dvou osamocených 
činžovních domů. Nejnovějšími zásahy do oblasti jsou obchdoní dům Vaňkovka (rekosntrukce původní industriální 
budovy z roku 2005) a městský blok TRINITY z roku 2009. 
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Návrh Kanceláře architekta města Brna pracuje s variantou přesunutí vlakového nádraží do jižní části - do oblasti 
stávajícího Dolního nádraží. Odstranění bariéry umožní růst centra do jižní části a vytvoří městotvornou strukturu 
blokové zástavby.
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Pro potřeby diplomové práce byly vytipované dva bloky v jižní části u nádraží. Výstaba těchto bloků se uvažuje 
v pozdějších etapách budování oblasti, není tedy příliš pravděpodobné, že by se diplomová práce ocitla v kolizi s 
architektocnickými studiemi od projekčních kanceláří (jeden blok v severní části je již ve výstavbě, na dalších se 
nejspíše pracuje). Tyto dva bloky byly následně rozděleny a náhodně přiděleny studentům v ateliéru.
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HISTORICKÝ VÝVOJ OBLASTI



ulice Opuštěná 1909
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Offermanova textilní továrna, založena roku 1786. 
Území dnešního nákupního centra TESCO.

31



Původní plán komplexu ze 70. let Obchodní dům Prior 1974, obchodní dům TESCO od roku 1989
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Původní továrna F. Wanniecka od roku 1895

61



Desolátní stav továrny před novodobou rekosntrukcí Rekonstrukce objektů bývalé Wannieckovy továrny jako Galerie Vaňkovka 2005
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Otevření Dolního nádraží soukromou rakouskou firmou 2.1. 1856

91



Železniční spojka Horní - Dolní nádraží mezi lety 1870 - 1970. 
Území ulic Dornych - Plotní

Současná podoboda Dolního nádraží.
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Plánované polohy nádraží1924-2016.
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KONCEPT

Návrh práce vychází z urbanistického návrhu města Brna, které pojednává o 
přesunutí Hlavního vlakového nádraží do oblasti Trnitá, jižně od historického 

centra. Přesunutí nádraží vytváří možnost dostavění jižních brownfieldů + novou 
městskou čtvrť a tudíž doplnění města. Na základě územních studií Kanceláře 

architekta města Brna byly vytipovány dva bloky v navržené zástavbě a rozděleny 
mezi naši skupinu diplomantů. Úkolem bylo vytvořit studii jednotlivých domů v 

blocích, najít jim takový program, aby podpořil městotvorný záměr oblasti a 
vytvořil novou reprezentativní část města Brna.

Nyní se v oblasti plánované jižní čtvrti nachází malá skupinka starších činžovních 
domů, autosalon aparkoviště. Měřítko nezastavěné oblasti poskytuje výraznou 

absenci kontextu pro novou výstavbu. Oblast je ze severozápadní strany odříznuta 
vlakovou dráhou, z jižní strany řekou a současným dolním nádražím. Kontakt s 
městskou zástavbou se v lehké míře odehrává na východní straně přes obchodní 

dům Tesco, Galerii Vaňkovku a autobusové nádraží Zvonařka (které se v územním 
plánu přesouvá do prostor nového nádraží a na jeho současné pozici vzniká 

nový blok). Již z těchto prostorových bariér můžeme vyčíst proč se město tímto 
směrem nerozrostlo již dříve. Přitom se jedná o plochu zhruba 30 hektarů v přímé 

návaznosti městského centra, která nemá v současné době řádné městotvorné 
využití.



Návrh ovlivňovalo několik důležitých faktorů. Vytvoření prostředí, které 
obyvatelům i novým návštěvníkům města Brna (jejichž první kontakt nastává 

většinou přednádražní ulicí, jež – přiznejme si -není v současné situaci zrovna tou 
nejreprezentativnější částí města), nabídne místo, za které se jako

Brňané nebudeme muset stydět. Místo, které žije městským životem, poskytuje 
dostatek prostoru pro rekreaci, setkávání a komerci. Tento prostor by měl být také 

odpovědně architektonicky ztvárněn, bez využívání moderních trendů s krátkou 
životností, ale historicky ověřenými přístupy, aby byla zaručena jeho nadčasovost 
a stálost. Tyto principy jsou již ukotveny v navrženém blokovém urbanismu, který 

funguje jako trvanlivý základ kvalitního prostředí, jenž odpovídá městskému 
centru.

Výsledkem by měl být dům, který splňuje všechny moderní 
požadavky jak z hlediska uživatelského, tak ale i technologického, a hlavně z hle-
diska trvalé udržitelnosti a nakládáním s energiemi. Dům by měl vytvářet reprez-
entativní prostor k nádražní budově. Nové a moderní nádraží si zaslouží důsto-
jné okolí, které zvládne Brno reprezentovat jako moderní evropskou metropoli a 

napraví stávající situaci, jež se odehrává na ulici Nádražní. 
Jasný urbanismus, moderní architektura ve styku s obyvateli i návštěvníky a přímé 

napojení na městské centrum skrze plánovaný bulvár. Dle mého názoru by nově 
vznikající čtvť měla fungovat, aby splnila všechna očekávání a požadavky, které 

jsou na ni kladeny.



NÁVRH

Navrhovaný objekt se ze dvou vytipovaných bloků nachází v tom jižním a je 
umístěn na jeho jiho-západním cípu. Tato strana je tvořena dvěmi osami, sledujíc 
nově navrženou vlakovou trať na straně jižní a řeku Svratku na straně západní. 

Návrh hmoty je v souladu s regulativy Kanceláře architekta města Brna pro 
danou oblast, které byly v danou dobu k dispozici. ( viz str. 32 a 33).

Hmota vytváří dominantní nároží a zahajuje celý soubor budoucích novostaveb 
v oblasti Brno Trnitá. Nároží je formováno věží “diamantového” tvaru, který 
reaguje na ostý úhel nároží a chová se rovnocenně k oběma uličním stranám 

bloku. Dům je na delší, jižní straně vykonzolován po celém obvodu nárožní věže 
a nad vstupy do objektu jsou jako akcent vytvořeny arkýře. Mezi těmito arkýři 

jsou navženy lodžie. Sedmé a osmé podlaží je uskočené a svým profilem kopíruje 
rytmus arkýřů. Dominantní nároží vytváří reprezentativní předprostor k novému 
Brněnskému nádraží a je jedním z prvních objektů, se kterými se návštěvník měs-

ta setkává při příjezdu do Brna.

Dům je koncipován na bázi moderního polyfunkčního městského paláce. První 
podlaží funguje jako aktivní parter a poskytuje domu přímý styk s ulicí a kolem-

jdoucími. Zde je navržena skupina pronajímetalných komerčních prostor. 
V naroží se nachází vstupní lobby, sloužící kancelářským prostorům, které se na-
cházejí ve druhém podlaží. Bytové jednotky tvoří kombinace jedné až čtyř obyt-
ných místností. Ve třetím a čtvrtém podlaží se nacházejí cenově dostupnější byty 
s menšími metrážemi. Až na tato dvě podlaží jsou byty koncipovány jako velko-
rysé, nabízející metráž přesahující minimalní a průměrné byty obdobné typolo-
gie. Rozhodnutí koncipovat luxusnější byty, podtrhuje reprezantativní charakter 
objektu. Ve věži domu jsou nejvelkorysejší byty težící z jejich pozice na nároží a 

možností výhledů na řeku a její zrekonstruované nábřeží.



V hmotových záhybech uskočeného sedmého a osmého podlaží se nachází sestava 
mezonetových bytů, evokujících řadovou zástavbu rodinných domů. Mezonetové 

byty mají vstup na každém patře z komunikačního jádra. Tento systém dvou vstupů 
naplno využívá komunikačního jádra. Ulehčuje stěhování a dovoluje větší oddělení 
klidové a provozní části. Prostorné terasy a členění hmoty nabízí střešním bytům 

možnost kýženého soukromí i v tomto novém centru města.

Ve vnitrobloku je navržen parkovací dům s jedním nadzemním a třemi podzemními 
podlažími. Střecha parkovacího domu je navržena jako intenzivní. Přístupná je 
pouze její malá část navazující na kancelářské prostory, kterým takto poskytuje 
oddychový a rekreační prostor. Systém v parkovacím domě je naplánován jako 

jednosměrný s vjezdem na jedné straně a výjezdem na druhé straně objektu. Dům 
tak přispívá k odlehčení dopravní situace v jeho předprostoru a zamezuje se tím 

tvoření front u vjezdů do garáží.

První dvě podlaží jsou obloženy lícovými cihlami klinker béžové barvy, které dáva-
jí domovnímu parteru důstojnost a reprezantativní charakter. Tato dvě podlaží jsou 

tektonicky tvarovány a v místech pod vykonzolovanými objemy jsou tyto síly na 
sloupech akcentovány strukturovaným vrstvením cihelného obkladu směrem vzhů-
ru. Obytná podlaží jsou provedena v bílé omítce, která promítá na fasádu budovy 
její odlišnou funkci. Vizuální propojení s materialitou parteru je docílené šambrá-

nami tvořenými ze stejného materiálu. Uskočená podlaží jsou obložena po celé 
výšce a zakončují tak celý objekt.

Objekt je založen na betonových pilotech, podzemní a první dvě nazemní podlaží 
jsou navržena jako železobetonový skelet. Vyšší podlaží jsou poté provedeny v 

kombinaci železobetonového skeletu a systému nosných stěn z keramických cihel. 
Okna na jižní a zapádní straně jsou opatřena exteriérovými textilními screeny 

sloužícími jako stínění. U oken mezi arkýři jako stínění slouží hmoty lodžií.



Základní hmota tvoří nářoží jižního bloku naproti místu plánované výstavby nového 
Dolního nádraží a nábřeží řeky Svratky.

Věž vytváří dominantní nároží a zakončuje plánovanou blokovou strukturu směrem k 
Dolnímu nádraží. Tvar věže se chová symetricky k oběma zbíhajícím se směrům geom-

etrie bloku a vytváří kloub spojující obě strany.



Uskočená podlaží podtrhují výškovou dominantu nároží a vytvářejí prostor pro poby-
tové plochy pro obyvatele vrchních pater.

Vykonzolování hmoty věže a obytných podlaží na straně u nádraží zvyšuje podlahovou 
plochu zde umístěných bytů. Takto extrudovaná hmota vytváří bariéru mezi frekven-

tovanou ulící u nádraží a klidnější stranou u nábřeží řeky



Načlenění vykonzolované hmoty na arkýře, slouží jako odlehčení hmoty a dodává 
fasádě pravidelný rytmus. Arkýře akcentují vstupy do bytových jader

Na straně u řeky je hmota nižších pater zapuštěma jako pokračování rytmizace arkýři 
na jižní straně objektu.



Vrchní uskočená podlaží jsou načleněna ve stejném rytmu dle arkýřů nižších pater. 
Zapuštěná hmota zde vytváří zákoutí pro privátní prostor na terasách bytů v posledních 

podlažích.

Prostor mezi arkýři je vyplněn lodžiemi, aby bylo docíleno navaznosti na extrudovanou 
hmotu věže. Desky lodžií slouží jako stínění pro obytné místnosti nacházející se mezi 

arkýři.



Situace, 1:1500





Uzavřená stavební čára = uliční čára
Po celé delce objektu.

Nároží navýšené o dvě podlaží, max o 15m. Maximální výška objektu v nároží 40m.
Půdorys věže nesmí být větší než 25x25m (délka fasády sekce objektu ve směru každé z 
ulic, které tvoří nároží, takto zvýšené nároží nemusí dodržovat pravidlo pro odstoupené 

nárožíú.



Předstupující konstrukce (arkýře, balkony) max 2m od uliční čáry. Maximální dvě ustoupená podlaží o min. 2 metry.







TYPOLOGIE



1 NP - aktivní parter, komerční prostory k pronájmu

2 NP - administrativa

3 - 10 NP - bydlení 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, mezonetové byty



DIMENZE OBJEKTU





KOMUNIKAČNÍ JÁDRO

Domovní jádro je výrazným architektonickým prvkem utváře-
jícím základní myšlenku propojení domu s Brněnskou funkcional-
sitickou tradicí, kdy bylo hojně využíváno schodiště na kruhovém, 

či půl kruhovém půdoryse.

Schodiště na kruhovém půdoryse prochází plynule celým objek-
tem. V jeho středu se nachází výtahová šachta. Mezi výtahovou 
šachtou a schodišťovým ramenem je ponechám volný prostor, 

který provzdušňuje a prosvětluje jádro. Tubus schodiště jde skrze 
luxferovou stěnu a střešní světlík.

Zbytkový prostor kolem kružnice jádra je využit jako prostor pro 
instalační šachty bytů a také jako světlík osvětlující některé vnitřní 
prostory bytů. Tímto se jádro uzavře do pravoúhlého tvaru, který 

sedí do ortogonálního řádu půdorysu.







Palác Morava,

Ernst Wiesner
1933

Nájemní domy Dřevařská,

Václav Dvořák
1941

Pavlačový družstevní dům 
Rybářska,

Ernst Wiesner
1931
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PŮDORYSY NADZEMNÍCH PODLAŽÍ



1.01

1.02

1.04

1.03

1.05

1 NP, 1:300

1.01 komerční prostor k pronájmu  132,75 m2
1.02 vstupní lobby    159,10 m2
1.03 komerční prostor k pronájmu  187,10 m2
1.04 komerční prostor k pronájmu  250,10 m2
1.05 komerční prostor k pronájmu  250,10 m2



2.03

2.06

2.07 2.09

2.132.11

2.12
2.14

2.16

2.15

2.08

2.10

2.04
2.05

2.01
3.02

2 NP, 1:300

2.01 kancelářský prostor   48,00 m2
2.02 kancelářský prostor   37,37 m2
2.03 kancelářský prostor   25,40 m2
2.04 konferenční místnost se zázemím 31,80 m2
2.05 konferenční místnost se zázemím 31,80 m2
2.06 sekretariát    22,40 m2
2.07 kancelářský prostor   43,90 m2
2.08 tiskové centrum   21,95 m2
2.09 kancelářský prostor   126,50 m2
2.10 kuchyňka    22,90 m2
2.11 kancelářský prostor   44,00 m2
2.12 přednášková a konferenční místnost 45,80 m2
2.13 kancelářský prostor   126,50 m2
2.14 kuchyňka    22,90 m2
2.15 kancelářský prostor   33,40 m2
2.16 kancelářský prostor   23,10 m2



3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.13

3.17

3.10

3.11

3.12

3.16

3.15

3.19

3.14

3.18

3 - 4 NP, 1:300

3.01 2+kk 70,55 m2
3.02 2+kk 81,20 m2
3.03 2+kk 68,15 m2
3.04 2+kk 81,75 m2
3.05 2+kk 78,80 m2
3.06 2+kk 85,15 m2
3.07 2+kk 88,90 m2
3.08 2+kk 101,70 m2
3.09 1+kk 48,50 m2
3.10 1+kk 48,50 m2
3.11 2+kk 85,90 m2
3.12 2+kk 85,90 m2
3.13 1+kk 48,50 m2
3.14 1+kk 48,50 m2
3.15 2+kk 85,90 m2
3.16 2+kk 85,90 m2
3.17 1+kk 48,50 m2
3.18 1+kk 48,50 m2
3.19 2+kk 63,50 m2



5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.09

5.11

5.08

5.10

5.12

5 - 6 NP, 1:300

5.01 4+kk 111,90 m2
5.02 3+kk 109,20 m2
5.03 2+kk 81,80 m2
5.04 2+kk 78,80 m2
5.05 2+kk 85,10 m2
5.06 2+kk 88,90 m2
5.07 3+kk 152,70 m2
5.08 4+kk 136,70 m2
5.09 4+kk 136,70 m2
5.10 4+kk 136,70 m2
5.11 4+kk 136,70 m2
5.12 3+kk 114,50 m2



7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

7.08

7.10

7.07

7.09

7.11

7 NP , 1:300

7.01 4+kk 162,30 m2 mezonet.
7.02 4+kk 167,20 m2 mezonet.
7.03 2+kk 81,75 m2
7.04 3+kk 167,40 m2
7.05 2+kk 88,90 m2 
7.06 4+kk 199,25 m2 mezonet.
7.07 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.08 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.09 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.10 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.11 4+kk 138,80 m2 mezonet.



8 NP , 1:300

7.01 4+kk 162,30 m2 mezonet.
7.02 4+kk 167,20 m2 mezonet.
8.03 2+kk 81,75 m2
8.04 3+kk 167,40 m2
8.05 2+kk 88,90 m2 
7.06 4+kk 199,25 m2 mezonet.
7.07 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.08 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.09 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.10 4+kk 163,90 m2 mezonet.
7.11 4+kk 138,80 m2 mezonet.

7.01

7.02

8.01

8.02

8.03

7.06

7.08

7.10

7.07

7.09

7.11



9.01

9.02

9.03 9 - 10 NP, 1:300

9.01 3+kk 124,90 m2
9.02 3+kk 167,40 m2
9.03 3+kk 150,80 m2



PŮDORYSY PODZEMNÍCH PODLAŽÍ



1PP, 1:300



2PP, 1:300



3PP, 1:300



ANALÝZA PROSLUNĚNÍ OBJEKTU

5h 15min



5h 15min

8h 20min

5h 00min



DOPRAVA V OBJEKTU

Parkování v objektu je řešeno vnitřním parkovacím domem ve 
vnitrobloku objektu, které sahá až do třetího podzemního podlaží. 

Nejnižší podlaží je pro dodržení parkovacích kapacit vybaveno 
parkovacími zakladači.

Vjezd do parkovacích částí objektu je řešen z východní strany 
objektu a výjezd se nachází na západním konci. Dochází tak k 
očištění ulic před domem od dopravního zatížení souvisejícího 
s užíváním objektu. Zásobování komerčních prostor je možné 
provádět z parkovacího domu, který je napojen na skladovací 

prostory v jednotlivých prodejnách.



Přikázaný směr dopravy v objektu



Přístup zásobování komerčních prostor



Prověření prostor parkovacího domu 
obalovými křivkami osobního automobilu



Detail parkovacích zakladačů
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Referenční příklady použití zakladačů ve měste Brně.



Výpočet počtu parkovacích míst

Byty o jedné obytné místnosti 12  x0,5 6
Byty do 100 m2   36  x1 36
Byty nad 100 m2   34  x2 68
        110

Kancelářské prostory  1065,60 /35 30,4

Komerční pronájem  828,25 /50 16,5

Součet parkovacích míst     157

Stupeň automobilizace města Brna  x1,25 

Celkový počet potřebných
parkovacích míst      197

1NP        16 park. míst 
1PP        25 park. míst
2PP        53 park. míst
3PP        53 zakladačů (53x2)

Celková kapacita
parkovacích míst 
v objektu       200 parkovacích míst
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POHLED



Pohled - jiho-východ



Pohled - jiho-západ



Pohled - sever



KONSTRUKČNÍ SCHÉMA

Tři podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží jsou koncpio-
vány jako železobetonový skelet se ztužujuícím železobetonovým 
jádrem. Vrchní podlaží jsou kombinací železobetonového skeletu 
a nosných keramických cihel. Spodní stavba objektu je chráněna 
bílou vanou proti prosakování z nedaleké řeky. Objekt je založen 

na pilotech.





DETAIL



S1
Vegetační substrát  200 mm
Filtrační geotextilie  
Nopová folie   20 mm
Separační geotextilie
Asfaltový Hi. pás  5 mm
Asfaltový Hi. pás  4 mm
Samolepící asf. pás  3 mm
EPS    150mm
Polyuretanové lepidlo
Parozábrana   4 mm
Asdaltová penetrační emulze 
Monolitická silikátvá vrstva ve spádu
Žb. stropní deska  200 mm

S2
Terasové prkno  20 mm
Podkladní Al profil  50 mm
Retifikační podložka  75-120 mm
Asfaltový Hi. pás  3 mm
EPS ve spádu   160 - 250 mm
Parozábrana   4 mm
Žb. stropní deska  200 mm
S3

Nášlapná vrstv a  15 mm
(keramická dlažba do temli/ dřevěné vlysy)
Anhydritový potěr  50 mm
Mikrotenová folie
Dvojpolová topná rohož 1 mm
Reflexní folie pro
 podlahové topení 5 mm
Kročejová izolace  50 mm
Betonová mazanina  60 mm
Žb. stropní deska  200 mm
SDK podhled na Al. rošt 70 mm

S4
Teracová dlažba do tmelu 15 mm
Anhydritový potěr  45 mm
Betonová mazanina  70 mm
Žb. stropní deska

S5
Epoxidová litá podlaha 30 mm
Penetrační nátěr
Žb. stropní deska  200 mm

S6
Epoxidová litá podlaha 30 mm
Penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina50 mm
Separační vrstva
XPS    150 mm
Ochranná betonová mazanina 100 
mm
3x asfaltový Hi. pás
Vodonepropustný beton 400 mm
Hutněný štěrkopísek 16/32 150 mm
Základové piloty
Původní terén

S8
Lícové cihly Klinker  140 mm
Systémová Al kotva
Vzduchová mezera  90 mm
Fenolická pěna  150 mm
Monolitický žb. překlad 250 mm
Vnitřní omítka

S9
Tenkovrstvá silikonová omítka
Podkladní nátěr
Výztužná síťovina
Jádrová omítka
POROTHERM  50 T Profi 500mm
Vnitřní omítka

S10
Původní zemina
Hutněný štěrkopísek 16/32
Vodonepropustný beton 300mm
3x asfaltový Hi. pás
XPS    250mm
Vnitřní monolitická žb. stěna 250 mm

S1

S2

S10

S8

S9

S8

S5

S6

S4

S3















hrubá podalžní plocha  25 180 m2
bytová plocha   8 333 m2
podíl bytové plochy  33,2 %
plocha komerčního pronájmu 828 m2
plocha administrativy  1065,63
objem stavby   89 462 m3

hrubé orientační náklady
dle kalkulačky ČKA  532 298 000 ,-

teoretický výnos prodejem 
bytových jednotek, při
současných cenách za m2
v zájmové oblasti   833 300 000 ,-
(cca 100 000/m2)
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