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ABSTRAKT  
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. Právě v tomto území vznikne chytrá čtvrť Špitálka. 

 Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti Špitálka, která byla 
předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Předmětem 
návrhu je revitalizace přilehlých prostor Brněnských tepláren a návrh nové městské 
třídy. 

Diplomová práce se zaměřuje na architektonickou studii vybraného bloku Chytré 
čtvrti Špitálka. Jedná se o blok se smíšenými funkcemi (propojení komerčního 
parteru s administrativní a bytovou funkcí). Blok se dělí na dvě části a každá z těchto 
částí se poté dělí na tři sekce. Celý blok má společné dvě podzemní podlaží 
poskytující technické zázemí a prostory k parkování. 

 Architektonická studie se blíže zabývá sekcí označenou ve studii „Sekce Coworking“. 
Tato sekce nabízí šest pater určených pro coworking. V parteru domu se nachází 
prostory pro bistro, kavárnu a hlavní vstup do coworking centra. V sedmém 
nadzemním podlaží se nachází skyoffice patro a pronajímatelný prostor coby skybar 
či kongresový sál. Střešní terasa přiléhá k oběma těmto provozům. 

Návrh vytváří v daném místě bývalých průmyslových areálů moderní koncept 
administrativní budovy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Brno, Špitálka, bytový dům, teplárny, chytrá čtvrť, objekt, architektura, studie, 
zástavba, urbanismus, podlaží, administrativa, pronajímatelný prostor, coworking, 
kavárna, bistro, skybar, skyoffice, terasa  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
This thesis deals with an architectural case study of the urban 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 has been designed to be in this area. 

The thesis is modelled 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. 

The thesis focuses on a design of a selected urban block in the Smart City Špitálka. 
This mixed-use development provides commercial, administrative and residential 
functions. The block is divided into two parts; either part consists of three sections. 
Two underground storeys providing parking space and space for building services 
are intended for the whole block. 

The case study further develops only the section that is labeled Coworking offering 
six floors for coworking spaces. On the ground floor there are spaces for a café, 
commerce and also the main entry to the co-working offices. A sky-office and 
a venue for rent are located on the seventh floor. The venue can be used for a wide 
range of events from smaller conferences, through corporate meetings 
& teambuildings to private parties. Both the sky-office and the venue have access 
to the rooftop terrace. 

The design creates a modern office building concept in the former industrial zone.  

KEYWORDS  
Brno, Špitálka, residential building, heating plant, smart city, object, architecture, 
case study, development, urbanism, storey, administration, coworking, space 
to rent, café, skybar, skyoffice, rooftop terrace  
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ÚVOD 
 
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. Právě 
v tomto území vznikne chytrá čtvrť Špitálka.  
Diplomová práce vychází z urbanistického návrhu Chytré čtvrti Špitálka, která byla 
předmětem předdiplomové práce v zimním semestru roku 2020/2021. Předmětem 
návrhu je revitalizace přilehlých prostor Brněnských tepláren a návrh nové městské třídy. 
Diplomová práce se zaměřuje na architektonickou studii vybraného bloku Chytré čtvrti 
Špitálka. Jedná se o blok se smíšenými funkcemi (propojení komerčního parteru 
s administrativní a bytovou funkcí). Blok se dělí na dvě části a každá z těchto částí se 
poté dělí na tři sekce. Celý blok má společné dvě podzemní podlaží poskytující technické 
zázemí a prostory k parkování.  
Architektonická studie se blíže zabývá sekcí označenou ve studii „Sekce Coworking“. Tato 
sekce nabízí šest pater určených pro coworking. V parteru domu se nachází prostory pro 
bistro, kavárnu a hlavní vstup do coworking centra. V sedmém nadzemním podlaží se 
nachází skyoffice patro a pronajímatelný prostor coby skybar či kongresový sál. Střešní 
terasa přiléhá k oběma těmto provozům. 
Návrh vytváří v daném místě bývalých průmyslových areálů moderní koncept 
administrativní budovy. 
  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

OBSAH: 
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 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název projektu:    Centrum chytré čtvrti Špitálka 
Místo stavby:    Zábrdovice, 602 00 Brno – střed 
Charakter stavby:    Novostavba 
Autor diplomové práce:  Bc. Vlastimil Pelčák 
Vedoucí diplomové práce:  doc. Ing. arch. Michal Sedláček 
 

2. VYMEZENÍ A UČEL STAVBY 

Území  návrhu je vymezeno předdiplomovou prací, která řešila urbanistický návrh 
Chytré čtvrti Špitálka, která je ohraničená ulicemi Cejl, Benešová a Křenová, 
ve východní části pak řekou Svitavou. 

Konceptem a účelem řešeného bloku je navrhnout mísící se blok. Blok které 
neustále žije. Právě z tohoto důvodu se v bloku nachází administrativní a bytové 
zázemí. Blok je rozdělen na polovinu a v každé z nich se mísí funkce bydlení a 
administrativy. Parter slouží coby pronajimatelné komerční prostory. Součástí 
celého bloku jsou dvě podzemní podlaží poskytující technické zázemí a prostory 
k parkování. 
Architektonická studie se blíže zabývá jednou sekcí, ve studii označovanou jako 
„sekce coworking“, která je detailněji zpracovaná. Poskytuje celkem šest pater 
určených pro coworking. V parteru domu se nachází prostory pro bistro, kavárnu a 
hlavní vstup do coworking centra. V sedmém nadzemním podlaží je umístěno 
skyoffice patro a pronajímatelný prostor coby skybar či kongresový sál. Střešní 
terasa přiléhá k oběma těmto provozům. 
Návrh vytváří v daném místě bývalých průmyslových areálů moderní koncept 
administrativní budovy. 

 



 

3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonická studie navazuje na urbanistickou studii řešenou v předdiplomovém 
projektu. Zásadním kritériem pro dané území je dopravní propojení a zpřístupnění 
území veřejnosti. Tohoto se docílí 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 problémem této čtvrti je nedostatek zeleně. Právě z tohoto důvodu byl 
kladen důraz na ozelenění celé této čtvrti. Uliční čára na Cejlu bude odsunuta aby 
zde byla možnost ozelenění. 

Celá čtvrť je koncipována jako moderní chytrá čtvrť. 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní propojení území bude vyřešeno jednak vybudováním nových městských 
tříd, tak rovněž novými pomocnými komunikacemi. Po vybudování nových 
městských tříd bude tato čtvrt kvalitně napojena na celé území. Objekt je dopravně 
napojen na automobilovou dopravu z východní strany z obslužné obousměrné 
komunikace uvnitř území. Na východní straně objektu se nachází vjezd 
do podzemních garáží.  
 

5. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Základním konceptem bylo dodržení odstupu uliční čáry a vytvoření aleje podél ulice 
Cejl. Navržený objekt má pravidelný tvar písmene H. Hmota objektu je fasádou 
členěna na dva celky (krajní a středový). U středové části byl kladen důraz na práci 
se zelení a sklem. Prosklené plochy fasády využívají systému protislunečního skla. 
Objekt je směrem k jižní straně konzolou vynesen nad pobytové schody a svitavský 
náhon.  

Objekt má sedm plnohodnotných nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. 
Střecha objektu je navržená v části 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. 

 
 



6. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. V přízemí objektu se nachází  
vstupy do komerčních prostor, vstupních hal, kaváren, bistra a vjezd do podzemních 
garáží. Dvě podzemní podlaží poskytují technické zázemí objektu a prostory 
k parkování. 

Řešená sekce coworking 

Parter objektu je rozdělen do tří částí. Levá krajní sekce slouží jako kavárna a její 
nezbytné zázemí, pravá jako bistro rovněž se zázemím. Středová propojovací část je 
navržena jako lobby coworkingu. Součástí krajních sekcí jsou vertikální komunikační 
jádra se schodištěm a výtahem. Světlá výška přízemí převyšuje ostatní podlaží.  

Ve dvou podzemních podlažích se nachází parkovací plochy a technické zázemí. 

V druhém až šestém nadzemním podlaží je situován coworking s jeho nezbytnýmy 
náležitostmi jako jsou toalety, kuchyňky, recepce, místnosti na soustředění               
(tzv. focus rooms), jednací místnosti, tiskárny, telefonní kabiny a pracovní místa     
(tzv. hot desks). 

Sedmé nadzemní podlaží je rozděleno na pravou a levou část. Každá z těchto části 
ústí na zelenou střechu snížené středové části. Levá část je navržena jako skyoffice 
například pro menší architektonickou kancelář.  Pravá část slouží coby skybar / 
kongres sál. 
  

7. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukční systém objektu 

Jedná se o skeletový 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 skeletového systému 
se schodišťovým jádrem. 

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. 400 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 450x450 mm, ztužujícími železobetonovými 
stěnami schodišťového jádra tl. 300 mm a obvodovou železobetonovou stěnou tl. 
200 mm. Modulový systém skeletu v podzemních podlažích je 8x5m a 8x7m.  



Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce ve všech podlažích jsou železobetonové, předpínané, 
monolitické tl. 200mm. Stropy jsou uloženy na železobetonových průvlacích 

Svislé nenosné konstrukce 

Výplňové zdivo a příčky budou vyzděny keramickými tvárnicemi. Výplňové zdivo je 
tloušťky 300mm, příčky rozdělující jednotlivé místnosti z tvárnic šířky 140mm. 

Schodiště, výtah 

Schodiště je řešeno jako čtyřramenné železobetonové monolitické. Bude použit 
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 nebo 
kačírkem. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická stropní 
konstrukce s železobetonovými atikami. Na tuto konstrukci bude provedeno 
hydroizolační souvrství. Odvodnění střechy bude skrz vnitřní podtakové vpusti.  

Podlahy 

Konstrukce podlah je navržena jako tzv. doublefloor. V prostoru mezi stropní 
deskou a hlavou zdvojené podlahy budou rozvedeny média včetně vedení vzduchu. 

Materiálové řešení 

Fasáda objektu je tvořena kombinací prosklených ploch a rastrové fasády členěné 
okny. Zateplené části fasády budou opatřeny fasádní omítkou. Zasklení je navrženo 
jako protisluneční. Barevné řešení je navrženo jako kombinace antracitové a bílé 
barvy doplněno o vegetaci na ochozech a zelené střeše. 
 

8. EKOLOGICKÝ ASPEKT NÁVRHU 

 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. Aby naopak nedocházelo k příliš velkému přehřívání místnosti v letních 
měsících, jsou na oknech použity protisluneční skla. Všechny prosklené plochy 
budou osazeny vnitřní stínicí technikou pomocí screenových rolet.  

Snížená část objektu a balkóny středové části budou 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 závlahová voda.  

K vytápění objektu bude využíván horkovod, protože se objekt nachází v blízkosti 
tepláren. Ke chlazení objektu bude využita energie z energetických pilot. Chlazení 
objektu je řešeno za pomoci chladících stropů. Přívod upraveného vzduchu je veden 
jako většina instalací v prostoru zdvojené podlahy.  

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). 
 

9. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

Plocha pozemku (řešené části bloku): 

Zastavěná plocha:     4 251,79 m2 

Celková užitná plocha:    25 439,12 m2 

Obestavěný prostor:     87 771,76 m3 

Počet funkčních jednotek (v řešené části bloku): 
  Coworking:   6 x podlaží 
  Kanceláře:   6x podlaží 
  Bydlení   6x podlaží 
  Pronajímatelné jednotky: 5 
  Kavárna, bistro  2 
 
 
V Brně dne 20. 5. 2021      Bc. Vlastimil Pelčák 
  



ZÁVĚR 
 

Výsledkem závěrečné diplomové práce je architektonická studie administrativní 
budovy – coworkingového centra v nové Chytré čtvrti Špitálka. Návrh vznikl na 
základě předdiplomové práce, která řešila urbanismus celé Chytré čtvrti.  
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každá z těchto částí se poté dělí na tři sekce. Celý blok má 
společné dvě podzemní podlaží poskytující technické zázemí a 
prostory k parkování.  
Architektonická studie se blíže zabývá sekcí označenou ve 
studii „Sekce Coworking“. Tato sekce nabízí šest pater určených 
pro coworking. V parteru domu se nachází prostory pro bistro, 
kavárnu a hlavní vstup do coworking centra. V sedmém 
nadzemním podlaží se nachází skyoffice patro a 
pronajímatelný prostor coby skybar či kongresový sál. Střešní 
terasa přiléhá k oběma těmto provozům. 
Návrh vytváří v daném místě bývalých průmyslových areálů 
moderní koncept administrativní budovy. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém jazyce: This thesis deals with an architectural case study of the urban 
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 has been designed to be in this area. 
The thesis is modelled 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. 
The thesis focuses on a design of a selected urban block in the 
Smart City Špitálka. This mixed-use development provides 
commercial, administrative and residential functions. The 
block is divided into two parts; either part consists of three 
sections. Two underground storeys providing parking space 
and space for building services are intended for the whole 
block. 
The case study further develops only the section that is labeled 
Coworking offering six floors for coworking spaces. On the 
ground floor there are spaces for a café, commerce and also 



the main entry to the co-working offices. A sky-office and a 
venue for rent are located on the seventh floor. The venue can 
be used for a wide range of events from smaller conferences, 
through corporate meetings & teambuildings to private 
parties. Both the sky-office and the venue have access to the 
rooftop terrace. 
The design creates a modern office building concept in the 
former industrial zone. 
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