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Anotace  

 

Bakalářská práce se zabývá vhodným záměrem řešení zástavby stísněné a hluboké 

proluky v centru města Brna v ulici Jezuitská. Navržená stavba dotváří uliční prostor 

a tvoří polyfunkční dům, který kombinuje několik funkčních celků. 

  



 

Abstrakt  

  

Předmětem mé bakalářská práce je návrh polyfunkčního domu ve vybrané proluce 

v centru města Brna v ulici Jezuitská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření polyfunkčního 

domu, který bude vhodně navržen do stísněné a hluboké proluky a bude kombinovat 

několik funkčních celků. Jde primárně o občanskou vybavenost se službami, 

administrativní funkcí a s možností studentského bydlení. V parteru se nachází 

obchod a kavárna. Ve své práci řeším a respektuji hmotovou návaznost na okolní 

zástavbu daného místa. Ve stísněné úzké proluce, která má danou výměru, bylo 

nutné rozdělit stavební pozemek na 2 hmoty, a to zejména z důvodu dostatečného 

proslunění všech prostor. Hlavní hmota uzavírá uliční čáru na Jezuitské ulici a druhá 

hmota uzavírá proluku do parku Danuše Muzikářové. V centrální části je vytvořen 

menší vnitroblok s vertikální komunikací s jednoramenným schodištěm a 

bezbariérovým řešením – výtahem. Horizontální komunikaci tvoří pavlače, které 

propojují obě hmoty v každém podlaží a z nich jsou přístupy do jednotlivých bytů a 

kanceláří. V navrhovaném polyfunkčním objektu je v přízemí průchod z ulice 

Jezuitská přes vnitroblok se zelení do parku Danuše Muzikářové.  
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Abstract  

  

The subject of my bachelor's thesis is the design of a multifunctional building in a 

selected gap in the center of Brno in Jezuitská Street. The main idea was to create 

a multifunctional house that will be suitably designed into a cramped and deep gap 

and will combine several functional units. It is primarily civic amenities with services, 

administrative functions and mostly student housing. On the ground floor there is a 

shop and a cafe. In my work I deal with the material connection to the surrounding 

buildings of the place and I respect it. In the cramped narrow gap, which has a given 

area, it was necessary to divide the building plot into 2 masses due to sufficient sun 

exposure of all spaces. The main mass, which closes the street line on Jezuitská 

Street and the second, which closes the gap in the park of Danuše Muzikářová. In 

the central part there is a smaller courtyard with vertical communication with a single-

arm staircase and a barrier-free solution - an elevator. The horizontal communication 

consists of balconies, which connect the two materials on each floor and from them 

there are accesses to individual apartments and offices. In the proposed 

multifunctional building, there is a passage from Jezuitská Street through the 

courtyard with greenery to Danuše Muzikářová Park on the ground floor.  
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Motivační úvod  

Předmětem mé bakalářské práce bylo navrhnout řešení vhodného a efektivního 

zastavění stísněné a úzké parcely v centru města Brna. V současné době nemá 

předmětná parcela adekvátní využití, této jinak prosperující proluky. Nyní se zde 

nachází přízemní dvougaráž a dále také další přízemní objekty, které slouží jako 

sklady. Svým návrhem se snažím využít potencionálu řešeného pozemku kombinací 

vícerých funkčních celků a propojit ulici Jezuitská s parkem Danuše Muzikářové. 

Tento návrh řeší občanskou vybavenost v parteru celého polyfunkčního objektu, 

z nichž by mohla profitovat.  

 

 

 

Identifikační údaje  

  

Řešená proluka se nachází v centru města Brna, poblíž náměstí Svobody a je 

zasazena do městské památkové rezervace. Nenápadná proluka v řadové zástavbě 

se nachází v ulici Jezuitská na úzké a stísněné parcele o celkové výměře 460 m². 

Šířka proluky je z ulice 8,2 m, v zadní části směrem do parku se parcela rozšiřuje na 

12,5 m a délka řešené proluky činí 47,5 m. Čelní pohled objektu v ulici Jezuitská je 

orientován směrem na jihozápad. Okolní zástavbu na přilehlých pozemcích 

z jihovýchodní hranice tvoří čtyřpodlažní objekt, z jihozápadní hranice pak 

sedmipodlažní budova České televize palác Typos. Na jihozápadní straně se 

nachází park Danuše Muzikářové. Přímo naproti proluce v ulici Jezuitská se nachází 

barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V okolí najdeme několik dalších dominant 

jako je například místodržitelský palác nebo Janáčkovo divadlo. V přízemí okolní 

zástavby převažuje parter s občanskou vybaveností a ve vyšších podlažích zaujímá 

funkci bydlení. Na ulici Jezuitská se nachází pěší komunikace a jednosměrná 

komunikace s podélným parkováním. Jelikož se objekt nachází v centru městské 

památkové rezervace, uvažuje se s využitím podzemního parkoviště JD parking u 

Janáčkova divadla. V docházkové vzdálenosti najdeme několik zastávek městské 

hromadné dopravy. Nejbližší zastávky jsou Janáčkovo divadlo a zastávka na České, 

na které se dostanete do 5 minut. 



 

Urbanistické řešení  

Sousední palác Typos, který se nachází na stejném stavebním pozemku jako mnou       

vybraná proluka v historickém centru Brna, vznikl v meziválečném období a původně 

byl určen pro jiné účely. Palác Typos byl určen k bydlení a v přízemí bývala velká 

obchodní pasáž. Od 60. let minulého století zde sídlila Česká televize a rozšiřováním 

se začala vytrácet její původní funkce. V současné době palác slouží jako 

provizorium a vlastník firma Magnum vypracovává nový projekt na rekonstrukci a 

revitalizaci tohoto paláce. Navržením polyfunkčního domu do proluky se snažím 

doplnit uliční čáru dvěma hmotami a vnitroblokem, který zajišťuje dostatečný odstup 

mezi dvěma hmotami a jejich dostatečné oslunění. První hmota vyplňuje uliční čáru 

v ulici Jezuitská a druhá, která uzavírá proluku u parku Danuše Muzikářové. 

Navržený polyfunkční objekt respektuje okolní zástavbu a výškově navazuje a 

kopíruje tvar již zmíněného vedlejšího objektu paláce Typos. Navržená polyfunkční 

budova je rozdělena do několika funkčních náplní. Celá proluka je propojena 

průchodem, který výškově zasahuje do 2. nadzemních podlaží a propojuje ulici 

Jezuitská s parkem Danuše Muzikářové. V centrální části je vytvořen menší 

vnitroblok s vertikální a horizontální komunikací, která propojuje obě hmoty. Celý 

vnitroblok je doplněn a zeleň a vytváří tak příjemný prostor pro posezení kavárny, 

která se nachází v parteru zadní časti objektu do parku Danuše Muzikářové. Do 

urbanistického řešení a návaznosti je zakomponován i vítězný návrh na tento park 

od Ing. arch. Jiřího Vokřála a jeho týmu, na který navazuje průchod polyfunkčním 

objektem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Architektonické řešení  

 

Základní řešení proluky je hmotové rozdělení na dvě oddělené hmoty. První hlavní 

hmota vyplňuje uliční čáru v ulici Jezuitská o výšce 8 nadzemích podlaží (27,2 m) a 

druhá hmota uzavírá proluku do parku Danuše Muzikářové o výšce 7 nadzemích 

podlaží (24,5 m). Obě hmoty v centrální části spojuje veřejným prostorem vnitrobloku 

s vertikální komunikací po pavlačích, odkud jsou přístupy do jednotlivých bytů a 

kanceláří a horizontální komunikací s jednoramenným schodištěm a výtahem. Celá 

budova je řešena jako bezbariérová. V parteru první hmoty do ulice Jezuitská je 

umístěn menší dvoupodlažní obchod. Ve druhé hmotě u parku je umístěn 

dvoupodlažní prostor pro kavárnu, která je otevřena i do vnitrobloku. V horních 

patrech nad kavárnou se nachází 8 menších bytů a jeden nadstandartní byt v 7. 

nadzemním podlaží. Nad obchodem v ulici Jezuitská se nachází 4 podlaží určená pro 

administrativu – sdílené kanceláře (coworking). V 7. a 8. nadzemním podlaží jsou 

navrženy 4 menší byty. Téměř všechny byty jsou určeny pro menší studentské 

bydlení v centru města Brna. Celý polyfunkční dům je koncipován jako prosklený 

objekt s velkými okenními plochami, které vpouštějí dovnitř objektu, co nejvíce 

přirozeného světla. Opláštění fasády z ulice Jezuitská je řešeno obkladem z panelů 

perforovaného plechu, které v každou denní dobu vytváří hru stínů. V nočních 

hodinách fasádou prosvítá umělé osvětlení z administrativy a mění výraz stavby. Ve 

vnitrobloku je venkovní plocha konstrukce objektu obrostlá stále zelenými popínavými 

rostlinami a v přízemí je vnitroblok doplněn solitérním stromem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Konstrukční a technické řešení  

Nosný systém budovy je navržen z monolitické železobetonové konstrukce, která 

ztuží celý objekt v obou směrech. Svislé nosné konstrukce budovy jsou z 

monolitického železobetonu (beton C25/30, ocel B500) obvodové tloušťky 300 mm 

s tepelnou izolací150mm EPS 100 F, která je vhodná pro zateplení fasády. Vnitřní 

nosné stěny jsou navrženy také z monolitického železobetonu tloušťky 300 mm. 

Nenosné příčky jsou ze zdiva Porotherm tloušťky 80 a 150 mm. Stěny hygienického 

zařízení v administrativní části jsou navrženy jako kompaktní HPL interiérové desky 

FunderMax s vysokými nároky na mechanicko-fyzikální vlastnosti. Stropní konstrukci 

tvoří spojité monolitické železobetonové desky tloušťky 260 mm (beton C25/30, ocel 

B500) s vnitřními průvlaky o rozměru 350/400 mm. Podlahy v administrativní části, 

v prostorách občanské vybavenosti a služeb, jsou navrženy jako betonové 

s epoxidovou stěrkou, v bytových jednotkách je řešena plovoucí podlaha a 

v koupelnách a WC je keramická dlažba. Venkovní prostory a pavlače jsou 

řešeny dlažbou betonovou tryskanou. Základová konstrukce je navržena 

hlubinným základem s mikropilotami a to z důvodu stísněného a špatně dostupného 

prostoru proluky. Mikropiloty jsou dlouhé 6 m o průměru 156 mm. Hlavy mikropilot 

jsou následně zabetonovány do navazující základové konstrukce . Kořen 

mikropiloty je upnut do okolní zeminy injektáží a přenáší osové síly do 

základové půdy. Horizontální komunikace je navržena pavlačemi ze 

železobetonových desek, které jsou navrženy jako konzoly a jsou vetknuté do 

obvodové zdi objektu. Pavlače propojuje jednoramenné prefabrikované schodiště 

s podestami. Ramena schodiště jsou zavěšena pomocí ocelových tyčí 

opatřených protipožárním nástřikem černé barvy RAL 9011. Ocelovou konstrukci 

popínají rostliny a vnáší do vnitrobloku zelený prvek. Zábradlí na pavlačích a lodžiích 

v bytových domech je z ocelového zábradlí s výplní tahokov PERFO LINEA (RAL 

7001). Pohledová obalová schránky fasády na ulici Jezuitská je z panelů 

perforovaného plechu (RAL 7001) a dotváří tak minimalistický vzhled objektu, který 

se odstínově mění podle denní doby a umělého světla v administrativní části. 

Perforované panely jsou použity i jako zábradlí v posledních dvou nadzemích podlaží 

v ulici Jezuitská s výškou 1200 mm, dle normy. Čelní fasáda objektu má tenkovrstvou 

silikátovou omítku v odstínu bílé (RAL 1013) o zrnitosti 1,5 - 2 mm. Okna jsou z 

izolačního trojskla v hliníkovém rámu antracitové barvy (RAL 7016). Vstupní hliníkové 



 

dveře jsou v odstínu antracitové barvy (RAL  1013).  Vnitřní dveře v administrativní 

části, občanské vybavenosti a bytech jsou dřevěné s obložkami zárubní. V celém 

objektu je navržena přirozená výměna vzduchu díky posuvným oknům. V obou 

objektech prochází zděné jádro pro instalaci potrubí, které jsou zvukově izolované 

s odvětrávacím kanalizačním potrubím. Zastřešení objektu u parku Danuše 

Muzikářové je zvoleno zelenou extenzivní střechou. Odvodnění střechy je zajištěno 

drenážní vrstvou, která je tvořena minerálním násypem s vloženou sítí 

odvodňovacích profilů Optigreen Triangle. Střecha nad objektem v ulici Jezuitská je 

řešena jako plochá jednoplášťová, která je opatřena hydroizolační fólií PVC.  

 

 

Dispoziční řešení  

V přízemí polyfunkčního objektu se nachází průchod, který spojuje ulici Jezuitská 

s parkem Danuše Muzikářové. V centrální části se nachází vnitroblok s vertikálními 

(pavlače) a horizontálními komunikacemi (schodiště a výtah), které splňují 

požadavky na požární bezpečnost staveb. Pod jednoramenným schodištěm je 

v přízemí vymezen prostor pro odpady, který je od veřejného prostoru ve vnitrobloku 

oddělen ocelovými tyčemi s popínavými rostlinami. První a druhé nadzemní podlaží 

je využito pro veřejnou vybavenost se službami, která bude díky umístění v centru 

města Brna využita. Z ulice Jezuitská se nachází vstup do menšího obchodu 

(například knihkupectví). V zadní části parcely, která sousedí s parkem Danuše 

Muzikářové se nachází kavárna, do které lze vstoupit buď přímo z parku nebo 

z vnitrobloku, kde se nachází i venkovním posezením se zelení. V nočních hodinách 

by se objekt uzavíral a byl by umožněn přístup jen rezidentům a nájemcům. 

Z horizontální komunikace – pavlačí, které propojují oba objekty se dostaneme 

k jednotlivým vstupům do kanceláří a bytů. Polyfunkční dům obsahuje celkem 13 

bytů s průměrným půdorysným rozměrem 60 m² a s obdobnou dispozicí. Směrem 

do parku je v 7. nadzemním podlaží nadstandartní byt o výměře 121,26 m².  Celková 

obytná plocha tedy činí 774,56 m², plocha administrativní části 545,96 m² a občanská 

vybavenost se službami 326,94 m².  

 

  

 



 

Závěr  

  
Cílem mé bakalářské práce bylo najít vhodné řešení pro vybranou. Výsledkem bylo 

vytvoření polyfunkčního domu s vnitroblokem, díky kterému by se více veřejnosti 

otevřela tato prosperující proluka v centru města Brna s občanskou vybaveností a 

bydlením. Odhadující náklady na realizaci tohoto projektu jsou 85 000 000 Kč.  
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