




PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

V ČR je dnes přibližně 27 500 zjevných a skrytých bezdomovců a cca 100 000 potenciálních 

bezdomovců. Svou diplomní prací reaguji na tuto nepříznivou statistiku a nově vydanou vládní 

Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Náplní práce 

je hledání nových forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele ČR. 

 

Koncept 

 

Diplomová práce představuje architektonicko-urbanistickou studii souboru 2 budov v lokalitě 

Starého Brna na ulici Kopečné. Navržené objekty jsou funkčně určeny pro pobyt sociálně 

vyloučených obyvatel po různé časové období vedoucí k jejich reintegraci do společnosti. 

Budova A, která je centrem souboru, slouží k akutní pomoci, navázání spolupráce 

a přechodnému ubytování ohrožené skupiny lidí. Náplň budovy tvoří provozy nízkoprahového 

denního centra a noclehárny v 1. a 2. nadzemním podlaží. Ve vyšších patrech jsou situována 

obytná podlaží doplněné výukovými prostory. Navržené jednopokojové byty jsou uspořádány do 

menších souborů (bytových rodin) vybavených komunitními místnostmi. Specifickou typologií je 

vytvořena hierarchie různých stupňů chráněného bydlení pokrývající širokou diverzitu potřeb 

cílové skupiny. 

Budova B je umístěna do nedaleké blízkosti budovy A a svou provozní náplní na ní navazuje. V 

parteru objektu jsou navrženy chráněné dílny (kavárna, pekárna, cykloservis). Ve vyšších 

podlažích jsou umístěny malometrážní sociální byty sloužící jako předstupeň samostatného 

bydlení. 

 

Urbanistické řešení 

 

Obytný soubor pro ubytování sociálně vyloučených obyvatel je navržen do území Starého Brna. 

Lokalita disponuje kvalitní funkční vybaveností a bezprostředním napojením na městské 

centrum. V oblasti převažuje obytný charakter okolních budov. Oblast je díky dobře fungující 

městské struktuře vyhledávanou k bydlení. Tyto charakteristiky by měli zajistit vhodné podmínky 

budoucím návštěvníkům/nájemníkům navrhovaného souboru a usnadnit jim cestu k sociální 

inkluzi.  

Navržené budovy doplňují zástavbu na ulici Kopečné. Urbanistické řešení vychází z daností 

lokality a prostorových charakteristik pozemků.   

Pozemek budovy A je situován do nároží ulic Kopečné a Studánka, jeho horní hranici tvoří ulice 

Husova. Hlavní přístup do budovy je z ulice Kopečné. Z ulice Husovy je navržena veřejně 

přístupná zatravněná střecha s vyhlídkou. Prostorové uspořádání budovy do tvaru U vymezuje 

chráněný semiprivátní dvůr. Výrazná svažitost terénu je vepsána do hmotového řešení výškovým 

odskočením, které ji člení na dva objemy. 

Budova B je umístěna do svažité proluky mezi bytový a parkovací dům na ulici Kopečné. Přístup 

do budovy je řešen z této ulice. Prostorové řešení budovy reaguje na charakter sousedních budov 

(odlišných výšek a orientací) půdorysným zalomením a převýšením části budovy. 

 



Architektonické řešení 

 

Budova A je architektonicky řešena jako polyfunkční pavlačový dům s nebytovou funkcí 

v 1. a 2. nadzemním podlaží (nízkoprahové denní centrum, noclehárna). Součástí denního centra 

je recepce, víceúčelová hala, jídelna, knihovna, venkovní dvůr, kanceláře, výukové místnosti, 

umývárny, toalety, prádelna, kuchyň, sklady a zázemí pro personál. Vstup do domu je z důvodu 

ochrany společný pro návštěvníky denního centra/noclehárny i residenty chráněného bydlení. 

Ve 3., 4., 6. a 7. nadzemním podlaží se nachází byty uspořádané do “bytových rodin” třech 

kategorií chráněnosti bydlení. Chráněné bydlení 3. stupně se skládá ze 4 obytných 

jednolůžkových pokojů s umyvadlem, společné kuchyně, obývacího pokoje, lodžie, umýváren, 

toalet a prádelny. “Bytová rodina” je upravena pro možnost bezbariérového užívání. Chráněné 

bydlení 2. stupně sestává ze 4 jednolůžkových pokojů s koupelnou a toaletou, sdílené kuchyně, 

jídelny obývacího pokoje a prádelny. Chráněné bydlení 1. stupně zahrnuje 4 samostatné 

jednopokojové bytové jednotky s kuchyní, koupelnou a toaletou a společnou jídelnu, obývací 

pokoj, lodžii a prádelnu. 

Hierarchie chráněnosti se rozvíjí se se vzdáleností od přístupových komunikací. Ve 3. respektive 

4. nadzemním podlaží jsou umístěny 2 “bytové rodiny” (chráněného bydlení 2. a 3. stupně). V 6. 

respektive 7. podlaží se nachází 2 “bytové rodiny” (chráněného bydlení 1. stupně). 

V obytných patrech se dále nachází 3 společné výukové místnosti (arteterapie, dílna, počítačový 

kout). Střechy objektu jsou navrženy jako pochůzí s vegetačním souvrstvím. Na střeše nižší části 

objektu budou probíhat aktivity komunitního zahrádkaření. Střecha vyšší části bude veřejně 

přístupná s vyhlídkou. 

 

Budova B je architektonicky řešena jako obytný pavlačový dům s nebytovou funkcí 

v 1. nadzemním podlaží a sociálním bydlení ve 2-7. nadzemním podlaží. Dominantou je parter 

domu s provozy chráněných dílen (kavárna, pekárna, cykloservis), který je překryt dvoumetrovým 

přesahem obytných pater. Chráněný prostor tvoří mělký přechod mezi exteriérem a interiérem a 

umožňuje rozšíření provozů směrem do ulice. Samostatný domovní vstup vede do výše 

situovaných obytných pater. V objektu jsou navrženy 2 typy bytů. Samostatný jednopokojový byt 

(1+KK) s lodžií a dvoupokojový byt (2+KK) s lodžií umožňující ubytování pohybově 

omezených nájemníků případně dvoučlených domácností. Celkový počet bytů v budově je 35 

(31x 1+KK, 4x 2+KK) Každé obytné podlaží je vybaveno místností společné prádelny. 

 

Konstrukce a materiály 

 

Oba objekty jsou navrženy jako železobetonový monolitický kombinovaný (skelet-stěna) 

konstrukční systém. Budova A je konstruována na modulové osnově 3 m, budova B 3,3 m. Na 

fasádu je použito sendvičové konstrukce s cihlovým obkladem. Část pavlačí je prosklena 

velkoformátovým zasklením. Ve vnitřním prostoru jsou použity omítky v kombinaci se dřevem 

kovem a sklem. 

 

 

 



Technické zařízení 

 

Objekty jsou vytápěny parovodem. V obou objektech se nachází výměníková místnost. Provoz 

denního centra a noclehárny je větrán nuceným větráním. Strojovna vzduchotechniky je umístěna 

do přízemí budovy A. Budova B využívá nuceného větrání k odvětrání chráněných dílen. 

Strojovna vzduchotechniky je umístěna na střechu objektu. Kanalizace je odvětrána vertikálními 

šachtami. Odvod dešťových vod je v obou případech řešen svedením do retenční nádrže s 

cirkulačním koloběhem. 

 

Princip obsluhy a dopravní řešení 

 

Zásobování provozů denního centra a noclehárny je orientováno do ulice Studánka. Provozy 

chráněných dílen jsou zásobovány z ulice Kopečné. 

Návrh souboru nabízí 3 garážové parkovací místa sloužící personálu v rámci budovy A. 

Počet vychází z předpokladů, že budoucí nájemníci ani personál nebudou vyšší kapacitu stání 

využívat. 
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