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- Územní plán města Brna (1994) 

- návrh nového územního plánu města Brna (2020) 

- výsledky mezinárodní urbanistické ideové soutěže „Špitálka“ 

- urbanistická studie Ateliéru 8000 „Špitálka“  

- Jan GEHL: Život mezi budovami – Užívání veřejných prostor (2000), Nové městské prostory 

(2002) a Města pro lidi (2012) 

- Neufert Ernest: Navrhování staveb (Consultinvest Praha 2000) 

- Zdařilová Renata: Bezbariérové užívání staveb (ČKAIT) 

- související vyhlášky, normy a hygienické předpisy 

Město zadalo územní studii „chytré čtvrti Špitálka“, která navazuje na mezinárodní soutěž 

se stejným tématem. To jsou první kroky k otevření výstavby v území tzv. posvitavské 

průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským ringem 

na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí Zvonařka na jihu. Chytrá čtvrt Špitálka leží 

ve středu tohoto území. Klíčové pozemky zahrnují uvolněnou část areálu tepláren 

s dominantou chladící věže ve tvaru hyperbolického paraboloidu. 

Diplomová práce bude řešit urbanisticky území chytré čtvrti Špitálka, především uvolněnou 

část Tepláren s dominantou chladící věže a poté architekturu budovy „akcelerátoru“ 

– neboli multifunkčního objektu s prostorem pro centrum kreativního průmyslu, 

coworkingu, výstavní a prezentační prostory, inkubátory pro kreativce a nové technologie. 

Velkou výzvou bude přístup k veřejnému prostoru a využití urbanistických 

a technologických řešení pro naplnění zadání chytré čtvrti. TG02 bude pojatá jako 

urbanistická studie lokality a TG10 jako architektonická studie.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
doc. Ing. arch. Michal Sedláček 
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Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v území 

tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, 

městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí Zvonařka 

na jihu. Chytrá čtvrť Špitálka leží ve středu tohoto území.  

Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti Špitálka, která byla 

předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Těžištěm 

návrhu je revitalizace prostoru Brněnských tepláren a návrh nové městské třídy.   

Diplomová práce se soustředí pouze na architektonickou studii vybraného bloku 

Chytré čtvrti Špitálka. Jedná se o bytový dům s komerčním parterem. Tento objekt 

se dále dělí na 4 sekce, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující 

technické a technologické zázemí a prostory k parkování.  

Architektonická studie se blíže zabývá jen sekcí označenou ve studii „A“, poskytující 

celkem 23 bytových jednotek a kavárnu – bistro.  

Návrh vytváří v místě bývalých průmyslových areálů kvalitní bydlení s výhledem 

na centrum města i řeku Svitavu. 

Brno, Špitálka, bytový dům, teplárny, chytrá čtvrť, objekt, architektura, studie, 

zástavba, urbanismus, podlaží, bytová jednotka, pronajímatelný prostor, kavárna, 

bydlení,  

  



This thesis deals with an architectural case study of the city block in the Svitava 

industrial zone bordered by the Svitava river in the east, Ring road in the west, 

Milady Horákové street in the north and Zvonařka street in the south. Špitálka 

Smart City is located right in the centre of this area. 

The thesis is modeled on the Špitálka Smart City urban study, that was the 

outcome of the pre-thesis seminar in the winter term 2020/21. The urban study 

objective was the urban renewal    of the Brno teplárny (heating plant) area and its 

surroundings as well as a design of a new urban boulevard. 

To effectively use the place a residential building with commercial spaces on the 

groundfloor has been designed. The building consists of four sections, which share 

two underground storeys providing parking space and space for building services.  

The case study further develops only the section that is labeled A in the study. 

Section A offers 23 housing units and a café. 

The design aims at high quality housing with a view of the city replacing the former 

industrial zone.  

Brno, Špitálka, residential building, heating plant, smart city, object, architecture, 

case study, development, urbanism, storey, housing unit, space to rent, café, 

housing,  

  



Bc. Tomáš Juchelka Centrum chytré čtvrti Špitálka. Brno, 2021. 30 s., 174 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

architektury. Vedoucí práce doc. Ing. arch. Michal Sedláček  



 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Centrum chytré čtvrti Špitálka 

zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  
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Tématem diplomové práce je architektonická studie městského bloku v  území 

tzv. posvitavské průmyslové zóny vymezené řekou Svitavou na východní straně, 

městským ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí Zvonařka 

na jihu. Chytrá čtvrť Špitálka leží ve středu tohoto území.  

Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti Špitálka, která byla 

předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Těžištěm 

návrhu je revitalizace prostoru Brněnských tepláren a návrh nové městské třídy.   

Diplomová práce se soustředí pouze na architektonickou studii vybraného bloku 

Chytré čtvrti Špitálka. Jedná se o bytový dům s komerčním parterem. Tento objekt 

se dále dělí na 4 sekce, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující 

technické a technologické zázemí a prostory k parkování.  

Architektonická studie se blíže zabývá jen sekcí označenou ve studii „A“, poskytující 

celkem 23 bytových jednotek a kavárnu – bistro.  

Návrh vytváří v místě bývalých průmyslových areálů kvalitní bydlení s výhledem 

na centrum města i řeku Svitavu. 

  



1. Identifikační údaje 

2. Vymezení a účel stavby 

3. Urbanistické řešení 

4. Dopravní řešení 

5. Architektonické řešení 

6. Dispoziční řešení 

7. Konstrukční a materiálové řešení 

8. Ekologický aspekt návrhu 

9. Základní výměry 

 

 

Název projektu:    Centrum chytré čtvrti Špitálka 

Místo stavby:    Zábrdovice, 602 00 Brno – střed 

Charakter stavby:    Novostavba 

Autor diplomové práce:  Bc. Tomáš Juchelka 

Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. arch. Michal Sedláček 

 

Území a poloha návrhu je vymezena předdiplomovou prací, která řešila 

urbanistický návrh Chytré čtvrti Špitálka, která je ohraničená ulicemi Cejl, Benešová 

a Křenová, ve východní části pak řekou Svitavou. 

Účel řešeného bloku je navrhnout bytový dům s převládající funkci bydlení 

s využitím parteru pro prostory k pronájmu (služby, obchody, provozovny, ...). 

Bytový dům je rozdělen na 4 sekce, které mají společné dvě podzemní podlaží 

poskytující technické a technologické zázemí a prostory k parkování. 

Architektonická studie se blíže zabývá jednou sekcí, ve studii označovanou sekcí 

„A“, která je detailněji zpracovaná. Sekce A poskytuje celkem 23 bytových jednotek 

a kavárnu – bistro.  

 

Architektonická studie navazuje na urbanistickou studii řešenou 

v předdiplomovém projektu. Zásadním řešením pro dané území je dopravní 

propojení a zpřístupnění území veřejnosti. Toto se stane vybudováním nových 

městských tříd propojující severní (ulici Cejl) a jižní (ulice Křenova) část řešeného 



území, kolem kterých vzniknou nově pěší bulváry a oživí tuto část města. Stávající 

chladicí věž a komíny tepláren, které tvoří dominantu tohoto místa, zůstanou 

zachovány a kolem nich vznikne hlavní centrum chytré čtvrti. Toto centrum bude 

napojeno na novou městskou třídu a viadukt.  

Dalším bodem řešení je využití nepotřebných a předimenzovaných budov 

brněnských tepláren na multifunkční centrum, při zachování funkce provozu 

tepláren. Tím dojde k zachování historicky významné a hodnotné budovy tepláren 

s vytvořením funkčního prostoru pro moderní komunitní centrum.  

Viadukt s železniční tratí se promění na cyklo-pěší koridor, který propojí řeky 

Svitavu a Svratku. Viadukt bude v místech nových dopravních propojení odstraněn 

a nahrazen vyvýšenou lávkou. V celé své délce dojde k zpřístupnění Svitavského 

náhonu a jeho rozlití v části náměstí. Tím bude vytvořena klidná vodní plocha 

v samém centru čtvrti, která bude přístupná pro využití veřejností.  

Řešený objekt se nachází v blízkosti tepláren a samého centra čtvrti. Z jižní strany 

je objekt přisazen ke Svitavskému náhonu. 

 

Dopravní propojení území bude řešeno vybudováním nových městských tříd. 

Po vybudování nových městských tříd bude tato čtvrt kvalitně napojena na celé 

území. Objekt je dopravně napojen pro automobilovou dopravu ze západní strany 

z obslužné obousměrné komunikace uvnitř území. Tato komunikace je 

koncipovaná jako slepá ulice primárně určená pro rezidenty, zásobování, 

návštěvníky a uživatele komerčních prostor. To vede k jistému zklidnění dopravy. 

Na severní straně objektu se nachází vjezd do podzemních garáží. Cyklistům je 

v rámci území umožněn průjezd po všech ulicích, navíc je v blízkosti objektu 

navržen cyklo-pěší koridor propojující řeku Svitavu a Svratku. 

 

Základním konceptem bylo vytvořit kvalitní rezidenční objekt reagující na přilehlý 

Svitavský náhon a Brněnské teplárny. Navržený objekt má pravidelný tvar. Hmota 

objektu je horizontálně členěna vystupujícími stropními deskami a ustoupenou 

skleněnou fasádou objektu. Stropní desky tvoří „prstenec“ kolem celého objektu. 

Tento konstrukční prvek slouží jako terasy k jednotlivým bytovým jednotkám 

a zároveň vytváří pasivní stínění. Velké prosklené plochy fasády se skrytými rámy 

umožňují nerušené výhledy na historické centrum Brna pohledy do širokého okolí. 

Objekt je směrem k jižní straně konzolou vynesen nad pobytové schody a svitavský 

náhon. Převýšený parter je v ploše jednoho konstrukčního modulu prolomen 



volným průchodem do prostoru veřejného náměstí, do nějž vystupují dva kubické 

objekty zajišťující přístupu do podzemních garáží. 

Objekt má šest plnohodnotných nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. 

Půdorysný rozměr celého objektu je cca 22 x 131 m a výška objektu je cca 21  m. 

Střecha objektu je navržená jako vegetační pro zlepšení tepelného komfortu uvnitř 

i vně objektu a šetrné hospodaření s dešťovými vodami. Parter objektu je převýšen 

nad ostatní podlaží kvůli umístění komerční funkce. Světlá výška podlaží určeného 

pro komerční prostory je 3,5 m. Světlé výšky jednotlivých bytových jednotek jsou 

2,7 m. 

Objekt má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží. V přízemí objektu se nachází 

převážně vstupy do bytových domů vyhrazené pro rezidenty, pronajímatelné 

prostory, kavárna – bistro a vjezd do podzemních garáží. Dvě podzemní podlaží 

poskytují technické a technologické zázemí objektu a prostory k parkování. 

Podzemní podlaží jsou v místě středové sekce rozšířené a posunuté o půl podlaží, 

pro zajištění dostatečného počtu parkovacích míst. Z této úrovně vedou dva 

komunikační uzly s výstupy na náměstí. Druhé až páté nadzemní podlaží je určeno 

pro funkci bydlení. Nachází se zde jednotlivé bytové jednotky. Dispoziční řešení 

v druhém až pátém nadzemním podlaží je totožné. V šestém nadzemním podlaží 

se nachází nadstandartní bytové jednotky. 

Řešená sekce A 

V přízemí objektu je ze západní strany situován vstup do bytového domu pro 

obyvatele se zádveřím, schránkami, komunikací se schodištěm a výtahem 

a zázemím tvořeným kolárnou a prostorem pro odpady. Dále se v přízemí 

ze západní strany nachází vstup pro zaměstnance kavárny-bistra, který slouží také 

jako přístup zásobování. Na ten navazuje zázemí kavárny-bistra - šatny 

s hygienickým zázemím, kancelář pro správu, sklad a kuchyně. Ve východní části je 

situováno hygienické zázemí pro veřejnost. V jižní části je prostor kavárny otevřený 

ze tří stran - z ulice, náměstí a pobytových schodů u svitavského náhonu. Světlá 

výška v části určené pro návštěvníky je 3,5 m. Venkovní posezení je umístěno 

pod částí objektu vyneseného konzolou, nebo v ploše náměstí. 

Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkovací plochy, technické 

a technologické zázemí a jednotlivé sklepní kóje. 

V druhém až pátém nadzemním podlaží se nachází dispozičně shodně řešené 

bytové jednotky. Jedná se o jednotky velikosti bytu 3+KK a 2+KK. Byty mají světlou 

výšku 2,7 m. Všechny bytové jednotky jsou situovány na poloviční hloubku 

bytového domu a ke každému bytu náleží prostorná terasa. K fasádám po obvodu 



jsou situovány obytné místnosti (ložnice, pokoje, obývací pokoj) kvůli zajištění 

dostatečného proslunění. Ve vnitřních dispozicích jsou umístěny vstupní prostory 

a zázemí bytu, (zádveří, WC, koupelna, šatna, denní práce). Větší bytové jednotky 

přiléhající k jižní fasádě domu jsou dispozičně odděleny na klidovou 

a společenskou zónu. 

V nejvyšším šestém podlaží se nachází bytové jednotky 3+KK a 5+KK 

s nadstandartní podlahovou plochou vnitřních prostor bytů i přilehlých teras 

a vyšší kvalitou zpracování.  

  

Konstrukční systém objektu 

Jedná se o kombinovaný železobetonový monolitický systém. V podzemních 

podlažích se jedná o skeletový systém se ztužujícími obvodovými stěnami 

a schodišťovým jádrem. V nadzemních podlažích se jedná o kombinaci příčného 

stěnového systému se skeletovým. 

Základové konstrukce 

Celý blok bude založen na hlubinných železobetonových základových pilotách 

o průměru 900 mm hlubokých cca 20 m. Na pilotách bude provedena základová 

deska tl. 600 mm. Přesná dimenze a hloubka založení bude určená a upřesněná 

dle hydrogeologického průzkumu. Je potřeba věnovat velkou pozornost hladině 

podzemní vody, která je zde poměrně vysoko, vzhledem ke svitavskému náhonu. 

Svislé nosné konstrukce 

V podzemních podlažích je nosný konstrukční systém tvořen železobetonovými 

monolitickými sloupy o rozměrech 500x500 mm, ztužujícími železobetonovými 

stěnami schodišťového jádra tl. 300 mm a obvodovou železobetonovou stěnou 

tl. 300 mm. Modulový systém skeletu v podzemních podlažích je 8x5,85  m, 8x7 m 

a 8x5 m.  

V prvním nadzemním podlaží je nosný systém kombinovaný. V místě kavárny-

bistra se jedná o železobetonové sloupy rozměru 500x500 mm a v místě zázemí 

kavárny-bistra a bytové části se jedná o stěnový systém z železobetonových 

monolitických stěn tl. 300 mm. 

Ve druhém až šestém nadzemním podlaží se jedná o příčný stěnový systém 

z železobetonových stěn tl. 300 mm. V jižní častí jsou stěny nahrazeny 

železobetonovými sloupy o průměru 400 mm. 

 

 



Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou železobetonové monolitické 

tl. 300 mm. V podzemních podlažích jsou stropy uloženy na železobetonových 

průvlacích, v ostatních podlažích jsou uloženy železobetonových příčných stěnách 

nebo na průvlacích podporovanými sloupy. V místě teras bude do stropní 

železobetonové konstrukce vložen ISO nosník pro přerušení tepelného mostu. 

Svislé nenosné konstrukce 

Výplňové zdivo, mezibytové příčky a příčky budou vyzděny keramickými tvárnicemi. 

Výplňové zdivo je tloušťky 300 mm, mezibytové příčky jsou navrženy z akustických 

tvárnic tl. 300 mm a příčky rozdělující jednotlivé místnosti z tvárnic šířky 140 mm, 

115 mm a 80 mm. 

Schodiště, výtah 

Schodiště je řešeno jako dvouramenné železobetonové monolitické, kde je 

v prostoru zrcadla schodiště umístěn výtah splňující rozměry pro OOSPO. 

Schodišťová ramena a mezipodesty jsou do stěnových konstrukcí ukotveny přes 

systémové akustické bloky. 

Konstrukce výtahové šachty je provedena z ocelové a železobetonové konstrukce.   

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová s vegetačním krytem. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce 

s železobetonovými atikami. Na tuto konstrukci bude provedeno hydroizolační 

souvrství s vegetačním krytem. Odvodnění střechy bude skrz vnitřní vpusti.  

Podhledy 

Téměř ve všech místnostech, kromě místností v podzemních podlažích, jsou 

navrženy SDK podhledy. Podhledy budou hladké a akusticky pohltivé. 

Podlahy 

Konstrukce podlah je navržena v tl. 100 a 150 mm. Všechny podlahy jsou navrženy 

jako plovoucí, takže všechny vrstvy podlahy budou od svislých konstrukcí 

oddilatovány. V konstrukci podlahy bude taženo vodní podlahové topení. 

Izolace 

Hydroizolace spodní stavby bude tvořena dvojitým hydroizolačním systémem 

s možností kontroly a aktivace. Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena 

z PVC fólie. 



Tepelná izolace obvodového pláště a střešní konstrukce bude provedena z PIR 

desek. Tepelná izolace podlahových konstrukcí bude z EPS. Všechny tloušťky izolací 

jsou navrženy na normové hodnoty prostupu tepla. 

Akustické izolace v podlahách a podhledech budou z minerální vaty. Tloušťky 

izolací splňují normové hodnoty akustického útlumu.  

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů se skrytými rámy 

s izolačními trojskly splňující normové hodnoty prostupu tepla. Vnitřní výplně 

otvoru jsou navrženy se skrytou dveřní zárubní. 

Ostatní výrobky 

Terasy jsou opatřeny kovovým tyčovým zábradlím. Zábradlí odděluje i jednotlivé 

terasy bytových jednotek. Fasádní prosklené plochy jsou opatřeny venkovní stínící 

technikou - screenovými roletami schovanými ve stropní konstrukci. 

Materiálové řešení 

Fasáda objektu je tvořena kombinací velkoformátových prosklených ploch 

a vystupujících stěnových a stropních konstrukcí opatřených fasádní omítkou. 

Zasklení je navrženo jako bezrámové a jeho pohledové dělení zajišťují otevíravá 

a posuvná křídla v antracitové barvě. Terasy budou lemovány kovovým zábradlím 

v barvě kovářské černě. Prosklená plocha fasády bude oživena venkovními 

screenovými roletami. 

 

 Při zpracování návrhu bytového domu byl kladený důraz na trvalou 

udržitelnost stavby, životnost a nezávadnost použitých materiálů a technologií, její 

šetrnost k životnímu prostředí a morální i fyzickou životnost a udržitelnost. 

Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byly navrhovány 

na pasivní hodnoty. Díky velkým proskleným plochám na fasádě je zajištěna 

potřebná intenzita pasivních solárních zisků v  zimním období. Aby naopak 

nedocházelo k příliš velkému přehřívání místnosti v letních měsících, je 

před prosklenými plochami předsazená stropní konstrukce – terasa, která tvoří 

pasivní stínění. Všechny prosklené plochy budou osazeny vnější stínicí technikou 

pomocí screenových rolet.  

Objekt bude mít vegetační střechu, která pozitivně přispívá ke zlepšení kvality 

ovzduší a tepelného klima okolí budovy. Voda ze střechy bude svedena 

do podzemní akumulační/retenční nádrže, odkud bude využívána jako šedá voda 

pro pronajímatelné prostory.  



K vytápění objektu bude využíván horkovod, protože se objekt nachází v  blízkosti 

tepláren. Ke chlazení objektu bude využita energie v energetických pilotách.  

Stavební materiály, které budou použity při výstavbě, budou v  co největší míře 

z obnovitelných, recyklovaných a regionálně vyrobených materiálu. Dále budou 

použity certifikované materiály, které byly ověřeny metodikami zajišťující pozitivní 

přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji (např. EPD, PEFC). 

 

Plocha pozemku:    6 576,41 m2 

Zastavěná plocha:     3 934,11 m2 

Celková užitná plocha:    22 289,42 m2 

Obestavěný prostor:     61 299,19 m3 

Počet funkčních jednotek (v celém bloku): 

  Bytové jednotky:  1 x 5+KK 

      3 x 4+KK 

      47 x 3+KK 

      56 x 2+KK 

  Pronajímatelné jednotky: 14 

  Kavárna-bistro  1 

Vybraná část řešeného objektu: 

  Bytové jednotky  1 x 5+KK 

      14 x 3+KK 

      8 x 2+KK 

Kavárna-bistro   1 

 

Výpočet parkovacích stání: 

 

Byty: 

Dlouhodobé stání: 

1 stání/byt do 100 m2 

2 stání/byt nad 100 m2 

Krátkodobé stání (návštěvy): 

1 stání/20 lidí 

76 bytů do 100 m2  

31 bytů nad 100 m2  

Počet obyvatel v bytech: 306 osob 

O0=76 x 1 + 31 x 2 = 138   P0= 306 : 20 = 15,3  

 



Kavárna-bistro: 

231,32 m2 

Uvažováno 1 stání na 10-15 m2 v poměru 40/60 (dlouhodobá/krátkodobá) 

O0=231,32 : 15 x 0,4 = 6,2   P0= 231,32 : 15 x 0,6 = 9,3 

 

Pronajímatelné prostory: 

800 m2 

Uvažováno 1 stání na 35 m2 v poměru 80/20 (dlouhodobá/krátkodobá)  

O0=800  : 35 x 0,8 = 18,3   P0= 800 : 35 x 0,2 = 4,6 

 

Stupeň automobilizace ka = 1,25 

Charakter území B 

Stupeň úrovně dostupnosti 3 

Součinitel redukce počtu stání kp = 0,6 

 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 

N = (138 + 6,2 + 18,3) x 1,25 + (15,3 + 9,3 +4,6) x 1,25 x 0,6 = 

N = 203,1 + 21,9 = 225 = 225 

použito 225 stání 

 

Vyhrazeno pro OSSPO má být minimálně 5% stání = cca 12 

 

Počet navržených stání 

v podzemní garáži    218 stání 

při obslužné komunikaci  11 stání podélných 

celkem    229 stání 

z toho 12 vyhrazených pro OOSPO a 4 pro osoby doprovázející dítě v  kočárku  

 

Počet stání vyhoví požadavkům ČSN 73 6110, vyhrazených pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace (OOSPO) a osoby doprovázející dítě v  kočárku 

vyhlášce MMR 398/2009 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 20. 5. 2021      Bc. Tomáš Juchelka 



Výsledkem mé závěrečné diplomové práce je architektonická studie bytového 

domu v nové Chytré čtvrti Špitálka. Návrh vznikl na základě předdiplomové práce,  

která řešila urbanismus celé Chytré čtvrti.  

Práce byla velkou zkušeností z architektonického, urbanistického i konstrukčního 

hlediska. 
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Tématem diplomové práce je architektonická studie 

městského bloku v území tzv. posvitavské průmyslové zóny 

vymezené řekou Svitavou na východní straně, městským 

ringem na západě, ulicí Milady Horákové na severu a ulicí 

Zvonařka na jihu. Chytrá čtvrť Špitálka leží ve středu tohoto 

území.  



Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti 

Špitálka, která byla předmětem předdiplomové práce 

v zimním semestru roku 2020/2021. Těžištěm návrhu je 

revitalizace prostoru Brněnských tepláren a návrh nové 

městské třídy.   

Diplomová práce se soustředí pouze na architektonickou 

studii vybraného bloku Chytré čtvrti Špitálka. Jedná se 

o bytový dům s komerčním parterem. Tento objekt se dále 

dělí na 4 sekce, které mají společné dvě podzemní podlaží 

poskytující technické a technologické zázemí a prostory 

k parkování.  

Architektonická studie se blíže zabývá jen sekcí označenou 

ve studii „A“, poskytující celkem 23 bytových jednotek 

a kavárnu – bistro.  

Návrh vytváří v místě bývalých průmyslových areálů kvalitní 

bydlení s výhledem na centrum města i řeku Svitavu. 

 

 

This thesis deals with an architectural case study of the city 

block in the Svitava industrial zone bordered by the Svitava 

river in the east, Ring road in the west, Milady Horákové street 

in the north and Zvonařka street in the south. Špitálka Smart 

City is located right in the centre of this area. The thesis is 

modeled on the Špitálka Smart City urban study, that was the 

outcome of the pre-thesis seminar in the winter term 

2020/21. The urban study objective was the urban renewal    

of the Brno teplárny (heating plant) area and its surroundings 

as well as a design of a new urban boulevard. To effectively 

use the place a residential building with commercial spaces 

on the groundfloor has been designed. The building consists 

of four sections, which share two underground storeys 

providing parking space and space for building services.  

The case study further develops only the section that is 

labeled A in the study. Section A offers 23 housing units and a 

café. The design aims at high quality housing with a view of 

the city replacing the former industrial zone.  
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jednotka, pronajímatelný prostor, kavárna, bydlení,  
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