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Anotace 
 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v proluce v centru Brna při 

ulici Husova a Kopečná.  Cílem je najít vhodné řešení pro zastavění vybrané 

proluky, vhodně reagovat na danou situaci a té funkčně i provozně stavbu 

přizpůsobit.



Abstrakt 
 

Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při 

ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která 

je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem 

(tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím). Proluka 

se nachází na frekventovaném místě a je vystavena hluku z ulice Husova. V okolí 

se vyskytují významné historické a architektonicky cenné stavby. Funkční náplní 

stavby je bydlení. V návrhu se snažím vhodně reagovat na okolní situaci a té 

funkčně i provozně stavbu přizpůsobit. Snahou bylo splnit veškeré požadavky 

daného provozu a vložit novou hodnotu do stávající zástavby. 

 

 
Klíčová slova 
 
Architektura, urbanismus, bytový dům, ulice Husova, ulice Kopečná, proluka, 

Brno, městské centrum, byty, terasa, výhled, skála, železobeton, terasa, 

propojení, pavlač, parkování



Abstract 
 

In my work I deal with the design of an apartment building in a gap in the center 

of Brno at Kopečná and Husova streets. The gap is located on a relatively deep 

place, which is bounded on the northeast, from Husova Street, by a steep and 

high slope (the body of the road between the Main Railway Station and Šilingr 

Square). The gap is located in a busy place and is exposed to noise from Husova 

Street. There are important historical and architecturally valuable buildings in the 

area. The functional content of the building is housing. In the design, I try to 

respond appropriately to the surrounding situation and adapt the building 

functionally and operationally. The effort was to meet all the requirements of the  

housing operation and insert new value into the existing city structure. 

 

 

Keywords 

 

Architecture, urbanism, apartment building, Husova street, Kopečná street, gap, 

Brno, city center, flats, terrace, view, rock, reinforced concrete, connection, 
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Motivační úvod 
 

Cílem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení pro zastavění vybrané proluky 

v blízkosti centra města Brna a navrhnout zde nový bytový dům. V návrhu se 

snažím o nalezení vhodné stavební strategie pro dané místo, jemuž je budova 

provozně i funkčně přizpůsobena. V neposlední řadě bylo také mým cílem vložit 

novou hodnotu do stávající městské struktury.  

 
 
 
Identifikační údaje 

 

Parcela se nachází v řadové zástavbě, fasádami orientovanými na jihozápad a 

severovýchod. Z jihu je vymezena ulicí Kopečná a ze severu strmým svahem, 

tělesem komunikace mezi hlavním nádražím a Šilingrovým náměstím. Plocha 

parcely je přibližně 550m2 a je dlouhá 33m, hluboká 16m. Okolní budovy jsou 

převážně pětipodlažní. Pěší dostupnost do centra města se pohybuje v rámci 

několika minut. V docházkové vzdálenosti cca 2 minut se nachází zastávky Nové 

sady a Šilingrovo náměstí. V blízkosti navrhované stavby se nachází významné 

historické a architektonicky cenné stavby jako je Petrov, Denisovy sady, Městské 

hradby, Hlavní nádraží. Ve svém návrhu se snažím vhodně reagovat na situaci 

tvořenou stávající strukturou zástavby a také na další faktory ovlivňující funkci, 

provoz i podobu navrženého bytového domu. 

 

 

 

Urbanistické řešení 
 

Navrženým řešením se snažím o vhodné doplnění uliční čáry a vyplnění parcely 

hmotou, která odpovídá na danou situaci. V návrhu pracuji se strmým svahem a 

desetimetrovým výškovým rozdílem mezi ulicemi Husova a Kopečná tak, že 

komunikace domu umožnuje přistup z obou úrovní. Hlavní vstup z ulice Husova 

je umožněn přes navrženou lávku do 4.NP. Objekt svou výškou výrazně 

nepřesahuje okolní zástavbu ani nestíní přiléhajícím budovám. Hmota objektu 

byla navržena tak, aby byl zachován průhled mezi parčíkem na ulici Kopečná a 

věžemi Petrova. 

 
 
 
 



 

Architektonické řešení 
 
Hmota návrhu vychází ze snahy maximálně využít pozemek za dodržení 

normativních požadavků. Na parcelu o rozloze 550m² jsem umístil hmotou o 

výšce šesti podlaží (19 m), aby nevyčnívala nad okolní zástavbu a nestínila jí. 

Jelikož severní fasáda je exponována výhledu z parku Denisovy sady, snažil 

jsem se o přizpůsobení hmoty okolní zástavbě a nenarušení výhledu na 

panorama a horizont Brna.  Tvar objektu je tvořen vysunutými hranoly. Budova 

tak se tím přizpůsobuje a reaguje na okolní situaci. Hmota se v prostřední části 

rozestupuje, to umožní vizuální propojení ulice Kopečná s Peterským návrším 

(Denisovy sady, věže Petrova). Rozestoupením hmoty docílíme také lepší 

prostupnost objektu, požadované proslunění a atraktivní výhledy. V přízemí je 

ponechán volný prostor pro parkovací stání. Dále se zde nachází technická 

místnost, prostor pro odpad a schodiště. Hmota objektu umožnila vytvoření jedné 

společné terasy a také několik soukromích teras náležících k jednotlivým bytům.  

 

 

Konstrukční a technické řešení 
 

 

Návrh bytového domu je založený na principu železobetonové monolitické 

konstrukce, která se skládá ze systému železobetonových sloupů, rovnoběžných 

příčných stěn a stropních desek, v kombinaci s výplňovým cihelným zdivem. Celá 

budova je kontaktně zateplena EPS. Střecha nad posledním podlažím je 

navržena jako plochá, s povrchem kameniva v kombinaci s extenzivní vegetací. 

Pro odvod vody ze střechy jsou primárně uvažovány střešní vpusti vedoucí 

instalačními šachtami. Dále je konstrukce doplněna komunikací (schodišti a 

pavlačemi), která je navržena jako svařovaná a montovaná ocelová konstrukce. 

Pochozí vrstva pavlače je navržena z perforovaného plechu neseným průvlaky 

profilu IPE. Ocelová konstrukce komunikace jsou natřeny vhodnou ochrannou 

barvou v odstínu bílé barvy. Ocelová konstrukce komunikace je uložená na ŽB 

konstrukci bytového domu (sloupech a stropních deskách). Lávka, tvořící hlavní 

vstup do objektu z ulice Husova, je také řešena jako železobetonová. Při návrhu 

jsem dbal, mimo jiné, také o co nejmenší ekonomickou náročnost a o 

jednoduchost provedení konstrukce. 

Vytápění bytů je navrženo jako podlahové uložené v systémové desce, která je 

součástí skladby podlahy vytápěných prostor. Objekt je založen na betonových 



 

patkách a základových pasech. Podloží je tvořeno stabilní skálou, není nutné 

speciální založení. Vnější stěny objektu jsou ze železobetonu a cihelného 

výplňového zdiva, následně kontaktně zatepleny. Výplně otvorů tvoří okna 

z izolačního trojskla v hliníkovém rámu, která mají vhodné tepelně i zvukově 

izolační vlastnosti. Větrání je uvažováno jako přirozené. Instalace vody a odpadu 

jsou vedeny v navržených instalačních šachtách a v podhledu 1. NP. 

 

Dispoziční řešení 
 

Přízemí navrženého objektu je ponecháno volné s 18 parkovacími místy pro 

rezidenty bytů. Dále se zde nachází technická místnost, prostor pro odpad a 

schodiště do vyšších podlaží. Vstupní část před schodištěm je vymezena 

ocelovou mříží se vstupní bránou, která zamezí vstup do objektu případným 

nezvaným návštěvníkům. V 2. i 3. nadzemním podlaží se nachází v každém po 

čtyřech samostatných bytových jednotkách. Propojeny jsou pavlačí. 4. NP je 

uvažováno jako nástupní podlaží. Přistup je sem umožněn po zastřešené lávce 

z ulice Husova, která je uzavřena mříží a bránou a přístupná pouze rezidentům. 

Dále se ve 4. NP nachází 3 bytové jednotky, velká společná terasa, společná 

technická místnost, poštovní schránky a schodiště do vyšších podlaží, ve kterých 

se nachází nejluxusnější byty s výhledem a velkými terasami. Přístup na 

jednotlivé soukromé terasy, jakožto i přirozené větrání interiéru, je umožněno 

posuvnými okny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Závěr 

 
Cílem mé práce bylo najít vhodnou proluku v srdci Brna a vytvořit ideální strategii 

jejího zastavění a tím i zefektivnění daného místa a jeho okolí. Při plnění tohoto 

cíle jsem vynaložil mnoho úsilí a snažil se uplatnit veškeré zkušenosti získané za 

předchozí roky studia. S výsledkem a celým návrhem jsem spokojený. Náklady 

na realizaci návrhu odhaduji přibližně na 30 000 000 Kč. 
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