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Abstrakt  
 
Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co 
nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. 
Jednou z možností by mohly být intenzivní městské struktury. Tyto struktury slučují více 
rozličných funkcí na jednom místě – bydlení, služby, obchody, rekreace 
Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských struktur ve stávající městské 
zástavbě. V současnosti se myšlenka intenzivních struktur stává aktuální s ohledem na 
rozpínání se zástavby dále do kraji, ale i na otázku trvalé udržitelnosti. Nová městská 
struktura Zvonařka. Jedná se o polyfunkční objekt, který nabídne jak místním tak i lidem 
v okolí služby a místo pro rekreaci. Návrh se také snaží revitalizovat a aktivovat oblast. 
Polyfunkční struktura nabízí bydlení a další doplňkové a navazující služby jako mateřská 
školka, obchody, lékaře a rekreační odpočinkové plochy. 
Urbanisticky navazuje na okolní zástavbu a respektuje uliční  čáru a výškovou hladinu 
okolních budov. Hmota je rozličně akcentovaná do výšky, avšak stále se snaží navázat na 
měřítko okolí. Ty jsou provázány pochozími zelnými střechami vytvářející lepší klima areálu. 
 
 
Klí čová slova 
Intenzivní městská struktura, intenzivní dům, polyfunkční dům, nábřeží, rekreační plochy 
 
 
 
Abstract 
The aim of this Master thesis was to create urban structure in the particular resident area of 
Brno that would revitalizing and activating that particular and at the same time keep on the 
original estate. The main target is also to design various facilities that would enhance current 
environment and provide new opportunities. 

The particular territory lies in among streets Hladíkova, Masná, Zderadova bordered with 
river Svitava from the east side.The new design in the field reflects current urban design 
stream and current needs of city population. The object has been modelled to be 
multifunctional. Apart from living areas, it provides living areas and other supplementary 
services – kindergarten, stores, medical offices and other leisure areas. 

From urbanistic point of view the area follows up on surrounding areas and respects street 
network and height level of other surrounding buildings. The object is relatively growing high 
but on the other hand respecting its surroundings. Despite the building is relatively robust, it is 
divided into particular segments that are perceived as stand-alone buildings. These are 
interconnected with green roofs that create better atmosphere in the whole area. 

 
Key words 
Mixed-use house, Mixed-use housing, park, green areas, multi-functional house, public space, 
riverside 
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Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá aplikací intenzivních městských struktur. Intenzivní struktura znamená, 

že se na jenom místě ve vysoké hustotě a zároveň efektivně setkají různé funkce. Naše území se 

nachází na pomezí městských částí Zábrdovice a Trnitá. V návrhu je hlavní funkcí bydlení, které je 

doprovázeno dalšími funkcemi jako obchody, mateřská školka, administrativní obchody a 

zdravotnické centrum. Intenzivní struktura ale také znamená že sloučení těchto funkcí do jednoho 

objektu nenavýšíme pouze efektivitu, ale chceme vytvořit takové prostředí, které bude příjemné pro 

život a bude respektovat udržitelnost rozvoje.   

 

Území má vzhledem k poloze k centrum města velký potenciál, aby se z něj stala atraktivní lokace. 

Toho by bylo možné dosáhnout vytvořením fungující struktury v této oblasti, která by nesloužila 

pouze sobě samé, ale zároveň by revitalizovala a aktivovala své okolí. A to nejenom vytvořením 

rekreační zóny podél řeky Svitavy, ale i tím co by nabízela svým obyvatelům obchody a služby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

01 Hlavní idea 

Města se neustále rozpínají a zdroje je ztenšují, tím vyvstává otázka jak v budoucnosti co 

nejekonomičtěji a efektně stavět a to i se zachováním standardů života a bydlení ve městě. Jednou 

z možností by mohly být intenzivní městské struktury. Tyto struktury slučují více rozličných funkcí 

na jednom místě – bydlení, služby, obchody, rekreace. 

 

Záměrem diplomové práce je vytvoření polyfunkční struktury ve městě, která by revitalizovala, 

aktivovala oblast a zároveň navázala na současný stav. Za cíl si klade nabídnout okolí rozličné 

funkce, které by doplňovali chybějící služby či zároveň naskytly nové příležitosti. Nový návrh na 

této parcele reflektuje současný směr rozvoje měst a potřebu obyvatel měst. 

 

 

02 Vymezení a účel stavby 

Zadaná parcela se nachází na pomezí městských čtvrtí Černovice a Trnitá, konkrétně mezi dvěma 

městskými rušnými třídami.  Ze severu je ohraničena ulicí Zderadova, z jihu ulicí Zvonařka a z 

východní strany řekou Svitava. Okolí je charakteristické nekoncepční zástavbou s převažujícími 

průmyslovými objekty prolínajícísemi s činžovními domy a několika ulicemi s řadovou zástavbou. 

Z výkresu širších vztahů hmatatelně vystupují rozlehlé plochy současných i bývalých továren i nově 

vzniklých obchodních center. Řeka Svitava, která vymezuje východní hranici řešeného území má 

rovněž průmyslový charakter. Nikdy v této lokalitě nevznikla rekreační oblast podél řeky. Potenciál 

nábřeží řeky nebyl nikdy dostatečně využívám. Blízkost dvou železničních těles také negativně 

ovlivňují prostupnost území. Pokud však překročíme řeku nalezneme zde na druhé straně řeky 

začínající pravidelnou strukturu řadových rodinných domů.  

 

Rovněž dosavadní historický vývoj zastavění v uplynulých desetiletích nedal příležitost k většímu 

provázání s blízkých centrem, na druhé straně  si tím oblast zachovala svérázný výraz.  Nicméně 

v posledních deseti letech zde můžeme zaznamenat pomalé a drobné kroky, které vedou k částečné 

revitalizaci území.  

 

Ideou našeho projektu je hledání nových forem městské zástavbě. V současnosti se potýkáme s 

problematikou, kdy stará zástavba nevyhovuje současným požadavkům a nastávají kolizní situace, 

především co se dopravy týče. 



Intenzivní městská struktura je idea, která nabízí maximální využití pozemku v intravilánu města. 

Sdružuje rozličné funkce a sjednocuje je v jednom místě. Tyto různé funkce se vzájemně doplňují, 

mohou však i být zcela různorodé.  

Návrh vychází z inspirace intenzivními městskými strukturami. Tyto struktury se snaží dosáhnout 

vysoké hustoty zastavění, nabízející přesto komfortní prostředí, jak pro bydlení tak i pro 

doprovázející služby. Mohou se tak stát samostatnou jednotkou , “malým městem ve městě”. 

 

Metodikou pro dosažení tohoto cíle může být např. princip multiplicity, poréznosti, vertikality a 

hybridity. 

Záměrem předdiplomového projektu bylo vytvoření nové městské struktury v tomto území, která by 

aktivovala potenciál dané lokality a zároveň navázala na současný stav. Diplomová práce vychází 

z tohoto konceptu  a podrobněji propracovává část struktury. 

 

 

03 Urbanistické řešení celku 

Návrh nové městské struktury vychází z principu poréznosti, tudíž samotná struktura se snaží být 

prostupná ve více směrech. 

Návrh vytváří prostupný celek, který navazuje na strukturu tradiční městské zástavby. Ze západní 

strany navazuje na uliční linií přilehlého polyfunkčního domu. Druhá strana objektu je vymezena 

řekou Svitavou a respektuje odstupovou vzdálenost od řeky se záměrech vytvoření rekreační 

plochu. Dalším ovlivňujícím prvek je třída Zvonařka, která určuje křivku jižní části objektu. Celým 

blokem prochází pravoúhle se protínající pěší komunikace, které celou zástavbu propojují s okolím 

a tím se stává prostupnější a vytváří zároveň i lepší podmínky pro využití. Pěší komunikace jsou 

orientovány z ulice Masná k řece a druhým směrem od ulice Zvonařka k ulici Zderadova. 

K novému objektu jsou navrženy parkové úpravy pro odpočinek a rekreaci obyvatel. Park navazuje 

na cyklostezku, která vede podél řeky. 

Do objektu vedou dva vjezdy od garáží, jeden z ulice Masná, druhý z ulice Zderadova. Vstupy do 

obytných částí  jsou jak z ulice, tak z pěších vnitřních komunikací. 

 

 

04 Architektonické řešení celku 

Hlavním úkolem při hledání architektonického výrazu bylo nalézt cestu jak ztvárnit hmotu na 

zadané parcele, která je o rozloze 2500m2, aby vytvářela vhodné podmínky pro život a byla i 

zdařile koncepčně řešena. 



 

V návrhu jsem nejprve vycházela z okolní zástavby, pozice řeky a městské třídy Zvonařka. 

Z okolních faktorů vyvstanu blok se kterým jsem následně pracovat. Rozdělila jsem ho podélně na 

jednotlivé bloky o hloubce 12-15m. To jsem zopakovala i v druhém směru. Tímto vzniklá 

pravidelná ortogonální struktura podélně orientovaných bloků. Jejich výšková diferenciace zamezí 

stereotypu a zároveň podpoří opakující se rytmus  hmot. Základní výškou je 6-ti podlažní hmota, 

nejvyšší je 9-ti podlažní blok.  

 

Celý blok je protnut pěší komunikací do kříže. Na volných polích struktury mezi bloky vznikl 

prostor pro zelené pochozí střechy, které slouží jako  příjemný poloveřejný prostor pro odpočinek i 

setkávání lidí. Tyto zelené střechy jsou přístupné schodišti z ulice Zderadova, ze středu bloku a 

průchodem od řeky. 

Uprostřed bloku vznikla malá piazzetta. Podobná piazzetta vznikla také ze strany od ulice 

Zvonařka. 

 

Kompozice fasády vychází ze skeletové soustavy. Do každého pole mezi sloupy jsou umístěny 

okenní otvory. Okenní otvory jsou ve vertikálním směru provázány pomyslnými liniemi. Takto 

výraz fasády dosahuje geometrického řádu. 

Fasáda k ulici Zvonařka naopak propojuje rozdíl rastrově umístěných oken s pohyblivými 

předsazenými fasádními panely.Řád oken je narušen různě posunutými panely. 

 

05 Dispoziční řešení 

Plochy orientované do hlučné ulice Zvonařka jsou učeny pro obchody, administrativu a služby a to 

ve vstupním a částečně v 2.NP. Dále jsou také situovány do ulice Masná. Směrem k řece je v 1.NP 

kavárna s restaurací s výhledem na řeku a zeleň. Vedle se nachází mateřská školka, která má 

možnost využít park podél řeky. 

V 1.NP se dále nachází pronajímatelné obchodní plochy lemující pěší vnitřní komunikaci. Většina 

z obchodů má malý příruční sklad pro zboží a vlastní hygienické zázemí. Z ulice Zderadova se 

nachází vstup do zdravotnického centra určený pro rehabilitace.  Jsou zde ordinace pro vyšetření 

lékařem a zázemí pro lékaře a sestry i pacienty.  

V 2.NP a 3.NP jednoho bloku se nachází pronajímatelné ordinace . Praktických lékařů se 

soukromou praxí. Ve vyšších patrech se nacházejí byty, díky pravidelné struktuře se mohou byty 

opakovat. Jsou zde byty rozlohou od garsoniéry až po větší mezonetové byty. 



Část podél ulice Zvonařka je určena pro kanceláře. Do těchto prostor je vstup z ulice Zvonařka a to 

vždy přes recepci. 

 

06 Konstrukční a materiálové řešení  

Nosná konstrukce objektu je skeletový systém o rozponech 6,25x6,25m. Tloušťka sloupů ve dvou 

podzemních podlažích je 500x500mm. Tyto sloupy mají také hlavici pro zabezpečení lepšího 

rozložení zatížení. Sloupy v nadzemních podlažích jsou o průměru 400x400mm. Vzhledem 

k rozloze návrhu je rozdělen na jednotlivé objekty a to pomocí dilatace, zdvojením sloupů na 

pomezí dilatovaných úseků. 

Ztužující funkci plní stěny probíhající skrze celým objektem v místech komunikačních jader. 

 

Vodorovné konstrukce tvoří obousměrně vyztužená deska o tloušťce 250mm.  

Konstrukční výška prvního podlaží, kde se nachází provozy jako obchody, kavárna, budou o 

4100mm. Je to z důvodů zavedení vzduchotechniky pod podhled místností. 

Konstrukční výška podlaží s byty je 3100. 

Objekt bude založen na železobetonové desce pod níž je položena vrstva podkladního stěrku. Stěny 

podzemních prostor nejsou izolovány tepelnou izolací, protože s nejedná o vytápěný pobytový 

prostor 

 

Obvodový plášť tvoří přesné tvárnice Ytong  300mm a to jako vyzdívka mezi sloupy. Aby 

obvodový plášť vyhověl nárokům na požadovaný tepelný odpor, který má být menší než 0,25 

W/mk, je zde tepelná izolace z minerální vlny Isover o tloušťce 100mm. Tato izolace probíhá jak 

přes zdivo tak přes sloupy. 

.  

Vnitřní mezibytové příčky jsou navrženy z ytong 250 + 12 SDK, zde bylo důležité aby byly 

dostatečně zvukově neprůzvučné a vyhověly požadované neprůzvučnosti mezibytových konstrukcí 

53dB. 

Kvůli požadavkům na požární bezpečnost jsou navrženy též zděné stěny v podzemních garáží, aby 

v případě požáru zamezily šíření ohně. 

 

Veškeré technické místnosti jsou situovány do pozemních prostor. Nalezneme zde místnost pro 

vzduchotechniku, místnost pro vodoměrnou stanici, výměník tepla, protože objekt bude zásoben 

veřejným teplovodem. 



Materiálové řešení fasády je převážně tradiční. Na zdivo je nanesena bílá omítka. Otvory objektu 

jsou hliníková okna s trojsklem.  

 

Fasáda orientovaná k ulici Zvonařka má předsazené posuvné fasádní panely. Panely se skládají 

z ocelového dutého rámu o tloušťce 4mm, na rám jsou osazeny dřevěné lamely. Na tyto rámy  jsou 

připevněny sady s pojezdem, které se pohybují na kolejnici, která je osazena na fasádu objektu. 

 

Povrchy podlah jsou zvoleny dle funkce místnosti. V obchodech je navržena keramická dlažba, 

v bytech laminátová podlaha a v garáží epoxidový nátěr.  

Střešní plášť je pokryt vrstvou říčního kameniva. Kamenivo je od izolace odděleno geotextílií. Spád 

střech je zajištěn spádovými izolačními klíny.  

 

 

07 Základní výměry a bilance 

Plocha řešeného území: 2500m2 

Zastavěná plocha: 1559 m2 

Celková užitná plocha: 5100 m2 

Obestavěný prostor: 16 345 m3 

 

Počet parkovacích míst: 860 

Parkovací místa pro invalidy: 35 

Počet bytů: 261 

 

522 parkovacích je určeno pro byty, zbytek pro zaměstnance obchodů a institucí v objektu a pro 

lidé dojíždějící. 

 

 

BYTY 

 

BYT A   1+kk 

Pokoj   32,59    Užitná plocha: 32,59 

Koupelna  3,86    Obytná plocha:   7,86 

Chodba  4,00    Celkem:  40,45 m² 

 



BYT B:  2+kk 

Pokoj   21,3    Užitná plocha: 11,35 

Ložnice  12,5    Obytná plocha: 59,72 

Obývací pokoj 24,92    Celkem:  71,07 m² 

Koupelna  4,05 

WC   1,50 

Chodba  11,89 

 

BYT C:    2+kk 

Obývací pokoj  25,80   Obytná plocha: 59,72 m2 

Ložnice  13,70    Užitná plocha: 11,35 m2 

Pokoj   22,25    Celkem:  71,07 m2 

Koupelna  4,90 

Záchod   1,57 

Chodba  12,05 

 

BYT D : Mezonet: 4+kk 

Pokoj 1  13,98m²   Užitná plocha: 31,26 

Vstupní hala  15,70    Obytná plocha: 79,11 

Chodba  10,05    Celkem:  110,37 m² 

Koupelna  3,76 

WC   1,75 

Obývací pokoj 34,80 

Pokoj 2  14,25 

Ložnice  15,78 

 

BYT E:    1+kk 

Pokoj   34,30    Obytná plocha: 59,72 m2 

Koupelna  4,45    Obytná plocha: 59,72 m2 

Chodba  4,2    Celkem:  71,07 m2 

 

 

 

 



OSTATNÍ PLOCHY CELKEM 

Obchodní plochy  

Celkem:  3152 m² 

Kanceláře 

Celkem:  4750 m² 

Zdravotnické centrum 

Celkem:  745,05 m² 

MŠ 

Celkem:  582,72 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr 
 
Práce řeší zadané území uplatněním principů intenzivních městských struktur. Uplatňuje princip 
poréznosti. V projektu jsou v rámci struktury vytvořeny funkčně samostatné objekty, které jsou 
propojeny v jeden celek. Významným přínosem bylo umístění rekreačních zelených ploch mezi 
bloky. Celkově se areál snaží integrovat do stávají okolní zástavby, ale i nabídnout služby, které by 
mohly zlepšit život širého okolí. Součástí řešení je i návrh parkových úprav podél řeky a tedy 
vytvoření nového nábřeží, které významně zhodnotí existenci řeky ve městě. 
Oblast má pro budoucí rozvoj města Brna velký potenciál. A to jak polohou řeky, kde by mohlo 
vzniklou příjemné nábřeží pro obyvatele města, tak hlavně i polohou vůči centru. Bydlení 
v blízkosti centra města s návazností na rychlostní silnice a s nábřežím by se mohlo stát atraktivní 
novou lokací. Rovněž se zde nachází mnoho dalších pozemků, které nejsou využívány a kde bude 
nutný zásah, protože tato oblast již není založena pouze na průmyslu jak tomu bývalo. Proto se také 
jako jedna z myšlenek diplomové práce stává zamyšlení, jak naložit s tímto územím a jemu 
podobnými částmi města, abychom využili již zastavěné území a nerozpínaly zastavěné města 
mimo jeho hranice. 
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