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1. Úvod 

Tématem diplomové práce MĚSTSKÝ DŮM – ARCHITEKTURA KOMBINACE FUNKCÍ  je návrh městské-
ho domu v lokalitě Brno – Zábrdovice, která se nachází v blízkosti centrální historické části Brna.  
Cílem projektu je vytvoření intenzivní městské struktury, která zajišťuje smíšené funkce, dosahuje vysoké 
hustoty zástavby a současně vytváří i kvalitní životní a obytné prostředí.  

2. Urbanistické řešení 

Řešené území se nachází v prostoru mezi ulicemi Jana Svobody, nově vytvořenými protaženými ulicemi  
Auerswaldova, Trávníčkova a  řekou Svitavou, která ohraničuje pozemek z jihovýchodu. Pozemek má velmi 
dobrou dopravní dostupnost včetně MHD, cyklistické stezky a pěšího propojení s centrem Brna. V současné 
době se na části pozemku nachází zeleň, zbytek má charakter  průmyslového brownfield. Cílem diplomové práce 
je celkové zvýšení atraktivity místa, vytvoření nabídky nových pracovních příležitostí pro nárůst nových 
obyvatel, kteří přispějí ke zlepšení sociálních problémů oblasti.  
Diplomantka navrhuje multifunkční blokovou zástavbu, která je přízemním komerčním parterem otevřená 
veřejnosti a pasážemi propojena se stávajícími uličními prostory i s nábřežím řeky Svitavy. Nově navržený 
městský  dům s garážemi, obchody a služby, občanskou vybaveností a s bydlením vychází z potřeb daného 
území. Vytvořená nová ulice spojující ulici Jana Svobody a Cejl umožňuje průhled na budovu zábrdovického 
kostela a stávající ponechaná uliční fronta, dostavěná do bloku, odstiňuje řešené území od hlučné ulice Cejl.  
Připomínky: 
Situace řešeného území je zakreslena velmi schematicky. Zakreslení objektu do ptačího pohledu (foto dostupné 
na webu) v širším území by lépe prokázalo začlenění navrhovaného objektu do stávající městské struktury.  

3. Architektonické řešení 

Architektura polyfunkčního domu je založena na postupné redukci základní hmoty, která je do uličního prostoru 
kompaktní a postupně směrem k zeleni řeky Svitavy se rozvolňuje s klesajícím počtem podlaží do otevřené 
struktury.  Koncept pracuje s různými výškami jednotlivých objektů a využitím zelených střech a materiálovým 
řešením fasád dosahuje přívětivého kontrastu k okolní zástavbě.    

4. Funkční a dispoziční řešení  

V 1.PP jsou umístěny garáže, které jsou přístupné pomocí dvou hydraulických autovýtahů, technická místnost a 
tělocvična. V 1.NP se nachází obchody a služby, wellness, posilovna, menší atrium se zelení, uzavíratelná pasáž 
a mateřská školka. 2.NP je vyčleněno pro knihovnu a společenský sál, administrativu, zájmové kroužky, 
restauraci a galerii. Jednotlivé funkce jsou vyčleněny do jednotlivých prostorově samostatných budov 
soustředěných kolem vnitrobloku tvořenou zelenou střechou spodního podlaží. 3.NP, 4.NP a 5.NP slouží 
bydlení. Ve třetím podlaží jsou umístěny malometrážní byty. Ve čtvrtém a pátém podlaží jsou byty s větším 
komfortem, s vlastními terasami, ze kterých je výhled do zeleně a řeku. Funkce jsou dobře zvolené a provozně 
dobře rozmístěné. 
Připomínky: 
Diplomová práce vychází z urbanisticko - architektonické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního 
projektu. Dispoziční řešení je zpracováno detailně pouze pro severovýchodní a severozápadní část domu.                      
U ploch, které nejsou řešeny,  mohly být alespoň popsány funkce, pro lepší orientaci a pochopení návrhu řešení. 
1.NP, 2.NP - u dispozičního řešení nejsou popsány jednotlivé místnosti. Orientovat a domnívat se jaký obsah 
místnosti mají, lze pouze podle grafiky zařizovacích předmětů. U wellness část vyčleněná (domnívám se) pro 



masáže nemá samostatný vstup do šaten a sociálního zařízení, které nemá sprchu. Vstup je z recepce. Není také 
jasný mokrý a suchý provoz a dělení provozu na muže, ženy. Také jednotlivé místnosti MŠ nejsou popsány. Má 
školka nějakou svoji ohraničenou venkovní plochu pro hraní dětí?  
3.NP - byty v bloku A jsou orientovány s výhledem na štítovou stěnu bloku B a budou především v zimě hodně 
zastíněné, bez slunce. Také byty v bloku B orientované na severovýchod budou bez slunce.  
4.NP - blok A - okna obývacího pokoje a pracovny bytu 2+kk/A jsou orientovaná na rohovou terasu bytu 
4+kk/A.  

5. Technické a konstrukční řešení  

Objekt je založen na pilotách, podzemní podlaží je řešeno jako monolitická železobetonová vana z 
vodostavebního betonu. Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet. Konstrukční 
řešení je dobře popsáno v průvodní zprávě a doloženo detaily řešení ve výkresové části. Jen nepodstatná 
připomínka: u detailu 8 – ATIKA je zapomenuté značení tepelné izolace. 

6. Formální úprava a prezentace 

Diplomová práce je po formální stránce dobře zpracovaná.  
 
Diplomovou práci Bc. Kláry Mertlíkové doporučuji k obhajobě.  
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