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Abstrakt 
Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed. Území je vymezeno ze 
severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice Masná, z jižní strany území uzavírá 
ulice Hladíkova a z východu nábřeží řeky Svitavy. Stavba nabývá sedm nadzemních podlaží 
(obchody a služby, administrativa, bydlení) a dvě podzemní podlaží (podzemní garáže). 
Řešení návrhu se odvíjí od prolnutí většího množství různých funkcí na relativně malé 
zastavěné ploše, což představuje značný počet pracovních příležitostí a zkrácení 
docházkových vzdáleností do práce. Vzniká proto kompaktní objekt, který je rozdělen dvěma 
pravoúhlými přímkami, vytvářející kříž, na čtyři menší hmoty, které jsou propojeny v úrovni 
1.NP a 2.NP pasáží. Rozdělení hmoty přímkami navazuje na významné pěší trasy a dochází 
tak ke zlepšení průchodnosti územím. Dále jsou jednotlivé hmoty perforovány čtvercovými 
průřezy o rozměru cca 6,5 x 6,5 x X m, a to jak v horizontálním směru vždy v celé hloubce 
daného kvádru, vznikají tak plochy pro kryté terasy, tak ve směru vertikálním – v tomto 
případě je perforace ukončena v různých podlažích dle potřeby, vznikají tak menší átria. 
Jednotlivé bloky jsou v úrovni 4.NP propojeny pěšími lávkami. V úrovni 5.NP vzniká díky 
perforaci hmoty v centrální části střešní terasa vytvářející poloveřejný prostor sloužící k 
relaxaci a odpočinku.  
  
Klíčová slova 
Brno, Zderadova, Masná, Hladíkova, řeka Svitava, různé funkce, obchody a služby, 
administrativa, bydlení, pracovní příležitosti, kompaktní objekt, pasáž, průchodnost územím, 
átria, pěší lávky, terasy.  
  
  
  
Abstract 
The location is situated in Brno, in the suburbs of Brno – centre. The area is located to 
Zderadova street from the north, Masná street from the west and Hladikova street from the 
south part of the east bank of the river Svitava. The building takes seven floors above the 
ground (shops and services, administration, housing) and two underground floors 
(underground garages). The design solution is based on the blending of large quantities of 
various functions on a relatively small built-up area, which means a number of jobs and 
reducing distances to work. Therefore, there is a compact object, which is divided by two 
right - angled lines forming as a cross, the four smaller masses that are connected at the level 
of the 1 NP and 2 NP. The object is divided by lines that follows the important walkways and 
improve the throughput of the territory.  
Furthermore, the individual objects are perforated by a square cross - section with dimensions 
of about 6.5 x 6.5 x X m, both of them are in the horizontal direction and are always within 
the depth of the block. They are formed as spaces for indoor patios. They can be formed in the 
vertical direction - in this case, perforations are ended at the different floors according to the 
needs, smaller atriums arise. The Individual blocks are connected in 4 NP by footbridges. 
There is a roof terrace in the central part of 5 NP due to perforation of the object that creates a 
semi-public space functioned to relaxation and recreation.  
  
Keywords 
Brno, Zderadova, Masná, Hladíkova, river Svitava, various functions, shops and services, 
administration, housing, jobs, compact object, passage, territory troughput, atrium, pedestrian 
walkways, terraces.  
… 
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ÚVOD 

Obsahem práce byl návrh objektu, který by měl na relativně malé ploše obsáhnout co nejvíce 
funkcí, nabídnout velké množství pracovních příležitostí, a tím pádem i zkrácení 
docházkových vzdáleností, nejen do práce, ale za zábavou, kulturou a podobně.  

Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed, přičemž se řešené území 
nachází na rozhraní několika katastrálních území, jedná se k. ú. Trnitá, Židenice a Černovice. 
Parcela o rozloze 2,3 ha rovněž hraničí s pravým (západním) břehem řeky Svitavy. Snažila 
jsem se vytvořil kvalitní prostředí pro uživatele tohoto polyfunkčního objektu.  

Jedná se o stavbu o šesti nadzemních podlažích, která je pomocí dvou pravoúhlých přímek 
rozdělena na čtyři menší bloky a dále perforována čtvercovými průřezy, jak v horizontálním 
směru, tak ve směru vertikálním. Dvě podzemní podlaží s ohledem na maximální využití 
pozemku kopírují jeho tvar. Nachází se zde parkovací stání a technické zázemí domu. 
V nadzemních podlažích se nachází obchody a služby, administrativa, výstavní galerie a 
bydlení.  
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VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed, přičemž se řešené území 
nachází na rozhraní několika katastrálních území, jedná se k. ú. Trnitá, Židenice a Černovice. 
Parcela o rozloze 2,3 ha rovněž hraničí s pravým (západním) břehem řeky Svitavy.  Území je 
dále vymezeno ze severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice Masná, z jižní 
strany území uzavírá ulice Hladíkova a z východu nábřeží řeky Svitavy. Lokalita je napojena 
na stávající dopravní systém, kolem jižní části území projíždí MHD – autobus, v severní části, 
na ulici Křenová, tramvaj. Podél řeky Svitavy se nachází cyklostezka, což je příjemnou 
výhodou dané lokality. Parcela se nachází v těsné blízkosti sběrné komunikace se čtyřmi 
jízdními pruhy a v blízkosti železnice, tudíž je v území zvýšená hladina hluku. Parcela je 
dostatečně a kvalitně osluněna a prosvětlena. 

V těsné blízkosti území, převážně severním směrem, se nachází nejen starší zástavba 
v podobě polyfunkčních domů o cca 5 nadzemních podlaží, ale i novější objekty. Západně od 
území je situována parkovací plocha, která působí poměrně nevzhledným dojmem.  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Protože se v okolí řešeného území nachází nevzhledná zástavba, bylo třeba toto území 
zkvalitnit a zlepšit průchodnost územím. V řešeném území se nachází převážně nevzhledná a 
chátrající zástavba, tudíž v návrhu bylo uvažováno s odstraněním všech původních objektů.  

Řešení návrhu se odvíjí od prolnutí většího množství různých funkcí na relativně malé 
zastavěné ploše, což představuje značný počet pracovních příležitostí a zkrácení 
docházkových vzdáleností do zaměstnání. Vzniká proto kompaktní objekt, který je rozdělen 
dvěma pravoúhlými přímkami, vytvářející kříž, na čtyři menší hmoty, které jsou propojeny 
v úrovni 1.NP a 2.NP pasáží. Rozdělení hmoty přímkami navazuje na významné pěší trasy a 
dochází tak ke zlepšení průchodnosti územím.  

Při ulici Masná hmota navazuje na již danou stavební čáru, rovněž navazuje na původní uliční 
síť, východní část objektu lemuje rovnoběžně řeku.  

V severní a západní části území je situován vjezd do podzemních garáží, které zabírají celou 
plochu parcely. Po obvodu celého objektu je zajištěno zásobování a odvoz odpadu, nachází se 
zde několik desítek vstupů zajišťujících přístupnost k jednotlivým provozům. Kromě 
východní části je kolem objektu možné i parkování.  

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Hmota stavby vychází z velikosti a tvaru řešené parcely, přičemž byly brány v potaz 
významné pěší trasy, podle kterých došlo k rozčlenění na čtyři menší bloky vytvářející 
kompaktní zástavbu. Dále jsou jednotlivé hmoty perforovány čtvercovými průřezy o rozměru 
cca 6,5 x 6,5 x X m, a to jak v horizontálním směru vždy v celé hloubce daného kvádru, 
vznikají tak plochy pro kryté terasy, tak ve směru vertikálním – v tomto případě je perforace 
ukončena v různých podlažích dle potřeby, vznikají tak menší átria.  
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Objekt má 5 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. 

V úrovni 1.NP jsou bloky propojeny vnitřní pasáží, v úrovni 2.NP vnější pasáží. Jednotlivé 
bloky jsou v úrovni 4. NP propojeny pěšími lávkami, jenž by měly usnadňovat přístup mezi 
jednotlivými provozy v daném bloku. V úrovni 5. NP je hmota ještě více perforována a 
vzniká tak velká terasa vytvářející poloveřejný prostor, který je určený pro obyvatele daného 
bloku, aby se mohli potkávat a měli kde trávit volný čas. K některým bytům přiléhá menší 
terasa oddělená vyvýšenou zelenou plochou s keři, vytvářející soukromý prostor.  

Kupole umístěné v centru meziprostoru – pasáže – skrývají vertikální komunikace propojující 
1.NP s 2.NP, 1.PP a 2.PP. Prostor pasáží je doplněn kruhovými plochami, z části 
ozeleněnými, z části tvořenými vodními plochami a otvory osvětlujícími vnitřní pasáž.  

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

PODZEMNÍ PODLAŽÍ (CELÝ OBJEKT) 

Ve dvou podzemních podlažích se nachází pod celou plochou parcely podzemní garáže.  

V úrovni 1. PP je umístěno také technické zázemí objektu – strojovna vzduchotechniky, 
výměníková stanice a další potřebné prostory pro TZB. Toto podlaží je určeno převážně pro 
veřejnost, nachází se zde 250 parkovacích stání, z toho 20 míst pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. V západní části objektu je provoz zajištěn pomocí autovýtahu, 
zvlášť pro vjezd a pro výjezd, v severní části je příjezd do podzemních garáží šikmou rampou. 

Spojení mezi 1.PP a 2.PP je pomocí šikmé rampy. Ve 2.PP se nacházi parkovací stání určená 
především pro obyvatele domu. Nachází se zde 255 parkovacích stání, z toho 20 míst pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází rezervní plochy TZB.  

NADZEMNÍ PODLAŽÍ (řešená část – západní blok) 

V úrovni 1.NP se nachází po obvodu celého bloku vstupy do obchodů, nákupní galerie, hlavní 
vstupy ke schodišťovým prostorům bytů, z ulice Hladíkova je vstup ke schodišťovému 
prostoru administrativy, a z vnitřní pasáže – v severovýchodní části je vstup pro 
administrativu a výstavní galerii, z ulice Masná je vstup pro zaměstnance nákupní galerie, 
vjezd pro zásobování a do 1.PP. Na každé straně objektu jsou také umístěny prostory 
odpadového hospodářství. 

V 1.NP se nachází obchody, přičemž některé jsou přístupné jak z ulice/pasáže, tak i z nákupní 
galerie. Ta je řešena jako dvoupodlažní – propojena s 2.NP pomocí eskalátorů, obchodní 
plochy ve vyšším podlaží jsou přístupné z ochozu galerie.  Tato galerie je také přístupná 
z vnější pasáže (v úrovni 2.NP), nachází se zde potřebné zázemí, jako je denní místnost pro 
zaměstnance, hygienické zázemí pro zákazníky, zásobovací chodby apod (totožné s 2NP).  

V úrovni  2.NP, z vnější pasáže, se můžeme napojit na schodišťový prostor bytů a 
administrativy a výstavní galerie, dále je zde umožněn přístup do obchodů a do nákupní 
galerie.   
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Ve 3. NP jsou umístěny po obvodu objektu administrativní provozy s potřebným zázemím, 
také je zde umožněn přístup na kryté terasy (horizontální perforace), ve vnitřní části se 
nachází výstavní prostory galerie osvětlené menšími atrii, (vertikální perforace), probíhající 
až do 4.NP, ve kterém se nachází vstup do této galerie, dále potřebné zázemí a kavárna 
spojená s prodejem odborné literatury a obrazů. Jednotlivé úrovně výstavních prostor jsou 
propojeny dvěma točitými schodišti, ve 4.NP je možný přístup na pěší lávku. Po obvodu 
budovy jsou ve 4.NP navrženy bytové jednotky různých velikostí a jeden ateliérový prostor. 

V úrovni 5.NP vzniká díky perforaci hmoty v centrální části střešní terasa vytvářející 
poloveřejný prostor sloužící k relaxaci a odpočinku, po obvodu půdorysu jsou byty různých 
velikostí, k některým přiléhá menší terasa oddělena od poloveřejného prostoru vyvýšenou 
zelenou plochou osazenou keři. V severní části půdorysu jsou 3 ateliérové prostory. 

V 6.NP jsou navrženy opět bytové jednotky totožné s byty v 5.NP. 

Všem bytovým jednotkám přísluší v daném podlaží sklepní kóje přístupné z chodby, tyto 
chodby jsou osvětlené díky átriím (vertikální perforace) a krytým terasám (horizontální 
perforace). 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o objekt o 6 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží. Konstrukce navrhovaného 
objektu je řešena jako železobetonový monolitický skelet o rozponu 7,2 x 7,2 m. Sloupy 
v podzemních podlažích jsou kruhového průřezu o Ø 700 mm, v nadzemních podlažích jsou 
sloupy čtvercového průřezu 500 x 500 mm. Prostorovou tuhost zajišťují železobetonová 
monolitická ztužující schodišťová jádra Stropní konstrukce je navržena jako lokálně 
podepřená  bezprůvlaková železobetonová monolitická deska tloušťky 250 mm s obvodovým 
železobetonovým průvlakem 550 x 250 mm. Objekt bude založen na pilotách Ø 1200 mm a Ø 
800 mm, protože se objekt nachází na území s neúnosnou zeminou. Součástí základových 
konstrukcí je železobetonová deska tloušťky 500 mm, která bude tvořit clonu proti vztlakové 
síle podzemní vody. Obvodové stěny podzemních podlaží jsou tvořeny železobetonovou 
pilotovou stěnou s pilotami Ø 800 a železobetonovou monolitickou stěnou tloušťky 300 mm. 
Obvodový plášť je proveden výplňovým zdivem Ytong P2-400, 375 x 249 x 599 mm 
s kontaktním zateplovacím systémem Etics Weber therm standard mineral s tepelnou izolací 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken, tloušťka 150 mm, v místech železebetonových 
sloupů a průvlaků 200 mm. Povrchová úprava – silikonová tenkovrstvá omítka Weber.pas 
silikon – weber.color line bílá BI00 , průčelí obrácená do vnitřní pasáže jsou provedena 
v šedém odstínu – silikonová  tenkovrstvá omítka Weber.pas silikon – weber color.line SE3D.  

Spojovací lávky jsou vyneseny bočními příhradovými ocelovými nosníky.  

Dilatace celků železobetonové nosné konstrukce je řešena pomocí smykových trnů. 

 

Celý objekt bude rozdělen do 4 okruhů v úrovni 1.PP, kde každý bude mít své technické 
zázemí. 
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Obchodní galerie, obchody, administrativa, výstavní galerie a byty v jižní části území 
(orientované směrem k ulici Hladíkova)  budou větrány pomocí vzduchotechniky, která bude 
mít strojovnu v úrovni 1.PP.  Znečištěným vzduchem z provozů se budou větrat podzemní 
garáže. Z požárního hlediska bude plocha parkovacích stání jeden požární úsek, který bude 
opatřen Sprinklery. Vertikální komunikační jádra budou chráněnými únikovými cestami typu 
A. Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě. Vytápění objektu bude provedeno 
z veřejného parovodu přes tepelný výměník. 

 

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 

plocha pozemku: 23 170 m2 

 

zastavěná plocha celková: 16 784 m2 

užitková plocha celková: 82 375 m2 

obestavěný prostor: 27 173 m3 

 

užitné plochy funkčních jednotek řešené části: 

obchody a služby: 5 550 m2 

administrativa: 2 100 m2 

výstavní galerie: 1 370 m2 

bydlení: 3 990 m2 

ateliéry: 360 m2 
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ZÁVĚR 

Snažila jsem se splnit všechny podmínky zadání a vytvořit na daném místě fungující a 
kvalitní objekt, který respektuje okolní prostředí i urbanistický kontext a svým uspořádáním 
splňuje navržený provoz. 
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Anotace práce Lokalita se nachází v Brně, na okraji městské části Brno – střed. Území je 

vymezeno ze severu ulicí Zderadovou, v západní části se nachází ulice 
Masná, z jižní strany území uzavírá ulice Hladíkova a z východu nábřeží 
řeky Svitavy. Stavba nabývá sedm nadzemních podlaží (obchody a služby, 
administrativa, bydlení) a dvě podzemní podlaží (podzemní garáže). 
Řešení návrhu se odvíjí od prolnutí většího množství různých funkcí na 
relativně malé zastavěné ploše, což představuje značný počet pracovních 
příležitostí a zkrácení docházkových vzdáleností do práce. Vzniká proto 
kompaktní objekt, který je rozdělen dvěma pravoúhlými přímkami, 
vytvářející kříž, na čtyři menší hmoty, které jsou propojeny v úrovni 1.NP a 
2.NP pasáží. Rozdělení hmoty přímkami navazuje na významné pěší trasy a 
dochází tak ke zlepšení průchodnosti územím. Dále jsou jednotlivé hmoty 
perforovány čtvercovými průřezy o rozměru cca 6,5 x 6,5 x X m, a to jak v 
horizontálním směru vždy v celé hloubce daného kvádru, vznikají tak 
plochy pro kryté terasy, tak ve směru vertikálním – v tomto případě je 



perforace ukončena v různých podlažích dle potřeby, vznikají tak menší 
átria. Jednotlivé bloky jsou v úrovni 4.NP propojeny pěšími lávkami. V 
úrovni 5.NP vzniká díky perforaci hmoty v centrální části střešní terasa 
vytvářející poloveřejný prostor sloužící k relaxaci a odpočinku. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The location is situated in Brno, in the suburbs of Brno – centre. The area is 
located to Zderadova street from the north, Masná street from the west and 
Hladikova street from the south part of the east bank of the river Svitava. 
The building takes seven floors above the ground (shops and services, 
administration, housing) and two underground floors (underground 
garages). The design solution is based on the blending of large quantities of 
various functions on a relatively small built-up area, which means a number 
of jobs and reducing distances to work. Therefore, there is a compact object, 
which is divided by two right - angled lines forming as a cross, the four 
smaller masses that are connected at the level of the 1 NP and 2 NP. The 
object is divided by lines that follows the important walkways and improve 
the throughput of the territory.  
Furthermore, the individual objects are perforated by a square cross - 
section with dimensions of about 6.5 x 6.5 x X m, both of them are in the 
horizontal direction and are always within the depth of the block. They are 
formed as spaces for indoor patios. They can be formed in the vertical 
direction - in this case, perforations are ended at the different floors 
according to the needs, smaller atriums arise. The Individual blocks are 
connected in 4 NP by footbridges. 
There is a roof terrace in the central part of 5 NP due to perforation of the 
object that creates a semi-public space functioned to relaxation and 
recreation. 
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