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Anotace 
 

Bakalářská práce se zabývá hledáním vhodného řešení pro zastavění vybrané 

proluky v blízkosti centra města Brna a návrhem nového městského domu. Cílem 

je najít vhodnou strategii zástavby pro konkrétní zvolené místo. Navržené objekty 

doplňují uliční čáru a poskytují klidné bydlení ve vnitrobloku se zelení.



Abstrakt 
 

Předmětem mé práce bylo vyplnit vybranou proluku v srdci Brna bytovým 

objektem, zkompaktnit tak centrum města a efektivně využít neudržované 

prostory. Řešené území se nachází na ulici Cejl v městské čtvrti Zábrdovice, 

přezdívané jako Brněnský Bronx. Svým návrhem se snažím přispět  

k zatraktivnění lokality a vytvoření příjemného bydlení v centru města součástí 

přátelské a kreativní komunity. Koncept vychází z ideálního využití pozemku  

a bere ohled také na okolní zástavbu a normativní požadavky pro umisťování 

staveb, jejich rozestupy a oslunění. Výsledný návrh proto tvoří tři objekty - dva 

bytové domy ve vnitrobloku a uliční objekt, který kromě vertikální komunikace 

slouží také jako hlukový a prachový filtr a svou fasádou vnáší do ulice doposud 

neexistující zelený prvek. V tomto objektu se také v parteru nachází prostor pro 

prodej lokálních rostlin, květin či zeleniny, které mohou obyvatelé pěstovat přímo 

na pozemku, a to ve sklenících v uličním objektu nebo přímo na prostorných 

pavlačích propojujících všechny 3 navržené objekty. Návrh také počítá 

s potřebou odstavných stání pro residenty pozemku, které se nachází v přízemí 

přímo pod bytovými domy společně se sklepními kójemi. 
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Abstract 
 

The subject of my work was to fill a selected gap in the heart of Brno with  

a residential building, to compact the city center and effectively use unmaintained 

spaces. The solved area is located on Cejl street in the Zábrdovice district, 

nicknamed the Brno Bronx. With my design, I try to contribute to the 

attractiveness of the location and the creation of pleasant living in the city center 

as part of a friendly and creative community. The concept is based on the ideal 

use of the land and also takes into account the surrounding buildings and 

normative requirements for their placement, spacing and sun exposure. The 

resulting design therefore consists of three buildings - two apartment buildings  

in the courtyard and a street building, which in addition to the vertical 

communication serves also as a noise and dust filter and with its facade brings 

into the street a hitherto non-existent green element. In this building there is also 

a space on the ground floor for the sale of local plants, flowers or vegetables, 

which residents can grow directly on the plot, in greenhouses in the street building 

or directly on spacious galleries connecting all 3 designed buildings. The design 

also takes into account the need for parking spaces for residents, which are 

located on the ground floor directly below the apartment buildings together with 

the cellars. 
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Motivační úvod 
 

Předmětem bakalářské práce bylo najít vhodné řešení pro zastavění zvolené 

proluky v blízkosti centra města Brna a navrhnout zde nový městský dům. 

Vybrané území se nachází v řadové zástavbě na ulici Cejl v městské čtvrti 

Zábrdovice, přezdívané jako Brněnský Bronx. Přestože je oblast neustále 

kontrolována policisty, děje se zde nadměrné množství deliktů a dle pocitové 

mapy města Brna se zde většině lidí nelíbí. V posledních letech se mnoho 

aktivistů i umělců snaží změnit pověst Brněnského Bronxu k lepšímu. Nesuďme 

knihu podle obalu a pojďme na Cejlu zkusit žít. 

 
 
 
Identifikační údaje 

 

Parcela se nachází v řadové zástavbě, fasádou orientovaná na jiho-jiihovýchod. 

Je dlouhá přibližně 60 m a široká 14 m. Okolní budovy jsou převážně třípodlažní, 

přímo naproti proluce se nachází budova pětipodlažní. V přízemí budov 

převažuje parter a ve vyšších patrech bydlení. Pěší dostupnost do centra města 

se pohybuje v rámci několika minut. Ulicí projíždí tři tramvajové linky (2, 3 a 4)  

a docházkové vzdálenosti se nachází hned dvě zastávky (Malinovského náměstí 

a Körnerova). Ulice Cejl navazuje na ulici Koliště, která je součástí Okružní třídy 

- dopravní tepny, která obepisuje Brno v místech tehdejších hradeb. Cejl proto 

řadíme k jedné z hlučnějších a prašnějších ulic Brna. Podél Okružní třídy se 

nachází několik veřejných parků, ovšem na ulici Cejl žádnou zeleň nenajdeme  

a v letních měsících dosahují povrchy vysokých teplot. Ve svém návrhu se 

snažím tuto skutečnost napravit a vnést do ulice zelený prvek (nejen) v podobě 

fasády. Hlavní snahou je získat na pozemku enviromentálně příjemné prostředí 

pro život, filtrovat prach a ochlazovat ovzduší v letních měsících. 



 

Urbanistické řešení 
 

Historicky bylo Die Zeile jedno z prvních předměstí, připojeno bylo k Brnu až roku 

1850. Na parcele se nacházel dvoupodlažní dům, v přízemí byly služby 

(čalounictví, kadeřnictví) a v patře bydlení. Roku 1944 po náletu letectva USA z 

původního domu zbyla po bombardování pouze část s kadeřnictvím, která byla 

následně nově zastřešena. Po zbourání i tohoto objektu byla parcela dlouho 

prázdná a usadila se zde náletová zeleň. Navrženým řešením se snažím o 

doplnění uliční čáry objektem, který vytvoří bariéru pro odhlučnění vnitrobloku, do 

kterého umisťuji dva bytové domy. Ty jsou díky svým proporcím a odstupům 

dostatečně prosluněny a nabízí příjemné bydlení s možností komunitního vyžití 

na pavlačích. Objekty svou výškou výrazně nepřesahují okolní zástavbu ani 

nestíní přiléhajícím budovám. Na podzim roku 2020 byly na parcele zahájeny 

stavební práce projektu polyfunkčního domu Ponávka Tower, který má být 

dokončen roku 2023. 

 
 
 
Architektonické řešení 

 
Hmotový koncept vychází ze snahy maximálně využít pozemek za dodržení 

normativních požadavků pro umisťování staveb, jejich rozestupy a oslunění. 

Parcelu o rozloze 821 m² jsem vyplnila hmotou o výšce pěti podlaží (15 m), aby 

příliš nevyčníval nad okolní zástavbu a nestínil jí. Hmota vyplňující celou parcelu 

je však příliš hluboká a je nemožné ji ekonomicky využít pro účely bydlení. Proto 

jsem ji rozdělila na 3 části. V návrhu dále hraje roli okolní zástavba přilehlá 

k pozemku. Odsunutí od hranic a zmenšení jednotlivých částí umožňuje umístění 

oken na více fasádách. Objekt směrem do ulice je snížen o jedno patro a vizuálně 

zarovnán s fasádou okolních domů. Na objekty je aplikován modul 3x3x3 m, ve 

kterém je proveden konstrukční systém, dispozice jednotlivých bytů i členění 

fasády a komunikací. Působí jako jednotící prvek všech objektů a umožňuje 

variabilitu prostorů. Do modulu je umístěno 16 identických bytových jednotek o 

rozměru 9x6x3m. Zbytek hmoty je odebrán pro možnost umístění oken a 

vytvoření velkých teras. V přízemí je ponechán volný prostor pro parkovací stání 

a sklepní kóje. Propojením všech pater širokou pavlačí vzniká velký poloveřejný 

prostor pro obyvatele bytů, který slouží nejen jako přístupová cesta, ale také jako 

místo pro setkávání, pěstování rostlin, odpočinek či venkovní aktivity. 

 



 

Konstrukční a technické řešení 
 

Nosný systém budov je navržen jako ocelový skelet se sloupy profilu HEB 200 s 

roztečí 3x3 m a vzpěrnou výškou 3 m. Na sloupy jsou kotveny průvlaky profilu 

IPE 200, na kterých leží stropní konstrukce z ocelobetonových desek. Desky jsou 

tvořeny trapézovým plechem BTR 60/235 a deskou z betonu C25/30. Celková 

výška stropní desky je 140 mm, výška trapézového plechu činí 60 mm a výška 

betonu je 80 mm. Deska je vyztužena kari sítí s oky 150 x 150 mm. Pavlače mezi 

objekty jsou neseny taktéž průvlaky profilu IPE 200. Skelet je lehce 

demontovatelný a umožňuje variabilní úpravy pomocí nenosných příček. Veškeré 

ocelové konstrukce včetně nerezového perforovaného plechu, který tvoří 

schodiště a výplň pavlačí, jsou ošetřeny protipožárním nástřikem v bílé barvě a 

jsou ponechány odhalené. Tepelné mosty sloupů a průvlaků jsou přerušeny 

tepelně izolačním prvkem Schöck Isokorb. Objekty jsou založeny na betonových 

patkách. Obálku bytových jednotek tvoří z jedné poloviny stěnové izolační 

sendvičové panely s izolačním jádrem z polyizokyanurátové (PIR) pěny a 

vnějšími ocelovými plechy opatřenými organickým povlakem proti korozi. Z druhé 

poloviny je fasáda tvořena okny z izolačního trojskla v hliníkovém rámu 

antracitové barvy. Mezi jednotlivými byty je navržena akustická příčka. Vytápění 

bytů je zamýšleno jako podlahové, zalité do podlahy z potěrového betonu. 

Výměna vzduchu je navržena přirozená pomocí posuvných oken. Veškeré 

elektroinstalace i potrubí jsou vedeny jako přiznané a vytváří tak v interiéru 

industriální dojem. Zvukovou izolaci odpadního potrubí a odvodnění střech 

zajišťuje kanalizační systém Geberit Silent. Střechy bytových domů jsou 

navrženy jako extenzivní zelené, aby alespoň částečně kompenzovaly 

nemožnost vsaku zastavěných ploch pozemku a zamezily přehřívání budov. Před 

fasádou uličního objektu jsou natažena ocelová lana, která umožňují popínavým 

rostlinám obalit fasádu svými listy a vnést tak do ulice chybějící zelený prvek. 

 

 



 

Dispoziční řešení 
 

V přízemí uličního objektu se nachází průjezd do vnitrobloku, sloužící také jako 

vstup na pozemek společný pro rezidenty i zákazníky prodejny, která tvoří parter. 

U vstupu je také vymezen prostor pro odpady. V polovině průjezdu pod objektem 

se nachází brána, která brání vstupu nerezidentů na pozemek. Za touto bránou 

se již nachází vertikální komunikace (výtah a schodiště), která prochází celým 

uličním objektem a napojuje se na pavlače vedoucí k bytovým domům. 

V jednotlivých patrech uličního objektu se nachází také skleníky pro pěstování 

plodin či rostlin. V dalších dvou navržených objektech se nachází celkem 16 bytů 

(garsoniér) s totožným dispozičním řešením. Základní rozměry určuje nosný 

systém sloupů s roztečí 3x3 m. Interiér bytu však není tímto modulem limitován, 

ale naopak zůstává otevřený a využívá jeho variability. Obytný prostor tvoří jedna 

velká místnost, ložnice je od kuchyně a obývacího pokoje oddělena závěsem. 

Nenosné příčky s posuvnými dveřmi vymezují koupelnu a zádveří. Polovina 

obvodových stěn bytu je prosklená, dvě posuvná okna umožňují přístup na 

terasu/pavlač a propojují tak interiér s exteriérem. Přízemí bytových domů je 

ponecháno volné (s výjimkou sklepních kójí) pro odstavná stání rezidentů. Na 

samotném konci pozemku navazuje na bytový dům druhé schodiště, které 

umožňuje splnění normativních požadavků na požární bezpečnost staveb. 

 
 
 
Závěr 

 
Cílem mé práce bylo najít vhodné řešení pro zvolenou proluku v centru města 

Brna a navrhnout zde nový městský dům s ohledem na konkrétní místo a jeho 

přínosem pro okolí. Výsledný návrh přináší zatraktivnění lokality vyplněním 

proluky zelenou fasádou a objekty ve vnitrobloku poskytují klidné bydlení 

s možností komunitního vyžití. Náklady na realizaci projektu odhaduji přibližně  

na 20 000 000 Kč. 
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