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Abstrakt 
Předmětem zadání je využití volných ploch mezi ulicemi Štefánikova, Reissigova, Sportovní 
a Pionýrská v Brně pro vytvoření polyfunkční městské struktury s nabídkou vhodných funkcí.  
Diplomová práce navazuje na urbanisticko-architektonickou studii zpracovanou v rámci 
předdiplomového projektu a podrobně řeší navržený polyfunkční objekt mezi ulicemi Střední 
a Staňkova.  
V objektu je situována umělecká škola, kulturní a volnočasové centrum, restaurace, kavárna 
s cukrárnou, hudební klub a pronajímatelné jednotky. Pod objektem jsou navrženy hromadné 
garáže.  
 
Klíčová slova 
polyfunkční dům, Ponava, Brno, veřejný prostor, umělecká škola, kulturní centrum, kavárna, 
restaurace, pronajímatelné plochy, lícové zdivo, železobetonová konstrukce, podzemní 
garáže, skleněné zábradlí 
  
  
Abstract 
The main task of the diploma thesis is to use the open areas between the streets Stefanikova, 
Reissigova, Sportovni and Pionyrská in Brno for creating a multifunctional urban structure 
with the appropriate functions. 
Diploma thesis is based on the urban-architectural design created in the previous semester 
project. Thesis closely addresses the proposed multipurpose building between the streets 
Stredni a Stankova. 
In the object is located school of arts, cultural and leisure center, restaurant, café, music club 
and rentable units. Under the building are designed collective garages. 
 
Keywords 
multifunctional building, Ponava, Brno, public space, school of arts, cultural center, café, 
restaurant, rentable units, facing masonry, reinforced concrete structure, underground garage, 
glass railing 
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Úvod: 
 
 

Předmětem zadání bylo využití volných ploch mezi ulicemi Štefánikova, Reissigova, 
Sportovní a Pionýrská v Brně pro vytvoření polyfunkční městské struktury s nabídkou 
vhodných funkcí.  

Diplomová práce vychází z urbanisticko-architektonické studie zpracované v rámci 
předdiplomového projektu a podrobně řeší navržený polyfunkční objekt mezi ulicemi Střední 
a Staňkova. Objekt s pestrou nabídkou funkcí je situován v centru lokality a stává se tak 
kulturním centrem dění. Návrh klade důraz na vytvoření kvalitního veřejného prostoru 
v bezprostřední blízkosti domu i jeho okolí. 
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1. Vymezení a účel stavby 

 

Předmětem zadání je využití volných ploch mezi ulicemi Štefánikova, 

Reissigova, Sportovní a Pionýrská v Brně pro vytvoření polyfunkční městské 

struktury s nabídkou vhodných funkcí.  

Diplomová práce navazuje na urbanisticko-architektonickou studii zpracovanou 

v rámci předdiplomového projektu a podrobně řeší navržený polyfunkční objekt mezi 

ulicemi Střední a Staňkova. Studii je nutno chápat v souvislosti s urbanistickým 

návrhem celé lokality.  

V objektu je situována umělecká škola, kulturní a volnočasové centrum, 

restaurace, kavárna s cukrárnou, hudební klub a pronajímatelné jednotky. Pod 

objektem jsou navrženy hromadné garáže.  

 

 

2. Urbanistické řešení 

 

Urbanistická koncepce území 

Urbanistická koncepce celého území vychází ze stávajícího stavu lokality 

a územních potřeb, odvozených z podrobné analýzy území zpracované 

v předdiplomové práci. Návrh klade důraz na vytvoření kvalitního veřejného prostoru 

a dostupnost veřejné vybavenosti. 

Vzhledem k atraktivní poloze v centru města je navržena intenzivní živá 

městská struktura, převážně polyfunkčního charakteru. Zvolená bloková struktura 

zástavby bývalých Jaselských kasáren a jejich okolí vychází z širšího územního 

konceptu a reaguje na okolní ulice a bloky. 

Centrum lokality je situováno v prodloužení ulice Šumavská, která je zakončena 

veřejným prostranstvím v podobě náměstí mezi ulicemi Štefánikova a Staňkova. Díky 

jeho poloze a široké nabídce funkcí včetně tržiště má předpoklady pro to, aby se 

stalo rušným centrem lokality. Zároveň slouží také jako pěší propojení obou ulic. 

Náměstí je i vzhledem k výškovému rozdílu ulic Štefánikova a Staňkova řešeno 

v několika úrovních. Hlavní část je oproti ulici Štefánikova cca o 1 m snížena, což 

dává člověku pocit bezpečí a potřebnou intimitu vzhledem k sousední rušné městské 
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třídě, zároveň však nebrání dostatečnému optickému propojení obou úrovní 

a nestává se nepřekonatelnou bariérou.   

Jednotlivé bloky jsou navrženy jako polyfunkční s komerčním parterem, přičemž 

při rušné ulici Štefánikova jsou umístěny smíšené plochy obchodu a služeb doplněné 

o bydlení v horních ustupujících podlažích, v klidnějších ulicích Staňkova a Střední 

jsou potom bloky převážně bytové, doplněné komerčním parterem. Toto řešení zajistí 

kvalitní bydlení s dostupností obchodů a služeb v pěší docházkové vzdálenosti bez 

nároků na automobilovou dopravu. Celé území je navíc kvalitně obslouženo 

městskou hromadnou dopravou.  

Koncepce území opticky propojuje významná místa v lokalitě pomocí průhledů, 

čímž člověka láká podívat se vždy někam dále. Důležitým prvkem je mimoúrovňové 

propojení lokality se sportovním areálem za Lužánkami lávkou pro pěší a cyklisty 

s vazbou na rekreační a vycházkové plochy nad lužáneckým bazénem.  

 

Urbanistické řešení stavby 

Urbanistické řešení samotné stavby navazuje na výše popsaný urbanistický 

koncept celého území.  

Objekt je situován v průhledu ulice Šumavská, navazuje na centrální náměstí 

lokality a stává se dominantou území. Půdorysná stopa respektuje uliční čáry 

a sousední objekty a svým půdorysným uspořádáním utváří dvě veřejná prostranství, 

a to před hotelem Avanti, kde doposud důstojný předprostor odpovídající kvalitě 

hotelu chybí a druhé klidové prostranství mezi stávající sportovní halou a navrženým 

objektem, které má vzhledem ke své poloze a urbanistickému řešení (se stromy, 

lavičkami a vodním prvkem) potřebnou intimitu a předpoklad stát se navštěvovaným 

místem a odpočinkovou plochou nejen pro žáky sousedící umělecké školy. Mezi 

oběma prostory je možné volně procházet průchodem pod spojovacím krčkem. Volný 

pohyb pěších mezi oběma ulicemi je mimo průchod možný po chodnících spojujících 

obě ulice.  

Dopravně je objekt napojen z ulice Staňkova sjezdem k hromadným garážím. 

S důrazem na kvalitu veřejného prostoru v okolí objektu je většina parkovacích stání 

navržena v podzemních garážích. Podzemní parkoviště má dostatečnou kapacitu pro 

všechny provozy objektu i sousední hotel. Z ulice Střední je navrženo menší 

pohotovostní parkoviště.   
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3. Architektonické řešení 

 

Hmotově je jinak rozložitý objekt rozčleněn do několika objemů reagujících na 

sousední domy.  

Objekt zachovává kompaktní charakter parteru a z této dvoupodlažní podnože 

pak vyrůstají dvě vyšší hmoty. Hlavní a nejvyšší hmotu tvoří kvádr kulturního centra, 

který svojí výškou o osmi nadzemních podlažích doplňuje kompozici dvou vysokých 

sousedních budov (hotel Avanti a administrativní budova OSC a.s.). Druhou 

půdorysně totožnou avšak nižší hmotou je umělecká škola se šesti nadzemními 

podlažími. Oba objemy jsou ve 3. a 4. nadzemním podlaží spojeny proskleným 

krčkem. V parteru pak ze země vystupují ještě tři malé prosklené objemy 

komunikačních jader z podzemních garáží.  

Hmota celého objektu je členěna jednotlivými otvory, které zohledňují modulové 

řešení stavby. Okna jsou uskupena v pravidelném rytmu a v jednotném modulovém 

rastru se střídají větší prosklené plochy s menšími. V parteru je objekt pravidelně 

členěn velkými prosklenými plochami, aby došlo k maximálnímu propojení interiéru 

s exteriérem. Spojovací krček je oproti těžkým kompaktním hmotám maximálně 

prosklený.  

 

 

4. Dispoziční řešení 

 

Dispozičně je objekt členěn do několika provozních celků, kopírujících jednotlivé 

hmotové objemy. V nejvyšším kvádru je umístěno kulturní a volnočasové centrum, 

v druhém nižším umělecká škola, v podnoži potom komerční plochy.  

V parteru objekt nabízí především pronajímatelné plochy a služby veřejnosti. 

Jsou zde umístěny jednotlivé pronajímatelné jednotky určené pro obchod/služby, 

cukrárna s kavárnou s možností umístění letní zahrádky v klidném příjemném 

prostředí mezi stávající sportovní halou a navrženým objektem. S vazbou na kulturní 

centrum je zde situována restaurace opět s možnou vazbou na exteriér objektu. 

V průchodu pod proskleným krčkem jsou umístěny vstupy do kulturního centra 

a umělecké školy.  



CENTRUM PONAVA BRNO, KRÁLOVO POLE  Bc. Pavla Hlavsová 

6 
 

V 1. a 2. PP jsou navrženy společné hromadné garáže přístupné po 

dvoupruhové rampě. Garáže jsou propojeny vertikálními komunikacemi s jednotlivými 

objekty a veřejným prostorem. V 1. PP jsou dále umístěny místnosti TZB. 

 

Kulturní centrum 

V 1. NP kulturního centra se nachází otevřená vstupní hala se šatnou, 

administrativa centra, WC pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance. Uprostřed 

objektu je dominantní schodiště vedoucí k sálům ve 2. a 3. NP. Schodišťový prostor 

se střešním světlíkem vytváří prosvětlené atrium spojující všechna podlaží.  

Ve 2. a 3. NP najdeme multifunkční sály. Sál ve 2. NP je určen především pro 

výstavní účely, využití však najde i v jiných aktivitách. Ve 3. NP se nacházejí dva 

velké sály s výškou přes dvě podlaží. Sál umístěný v proskleném krčku s kapacitou 

až 300 osob najde využití zejména v konferencích a příbuzných akcích, může být 

také využíván např. pro absolventské koncerty či představení žáků sousední 

umělecké školy, reprezentativní akce apod. Druhý (temný) sál s pódiem může být 

využíván pro plesy či stále hojně navštěvované taneční kurzy. Vzhledem k tomu, že 

se oba sály nacházejí na stejném podlaží s dostatečně kapacitním foyer, je v případě 

potřeby možné otevřít oba sály současně.  

V 5. - 8. podlaží jsou umístěny vždy tři víceúčelové místnosti (dvě velké a jedna 

malá) se zázemím.  

V 5. NP s vazbou na sály pod ním se přepokládá jejich využití jako salonky pro 

konferenční účely či školící místnosti.  

6. - 8. NP slouží pro činnosti zájmových a neziskových organizací. Půdorysy 

jednotlivých podlaží demonstrují možné využití těchto prostor.  

V 6. NP se nachází počítačová učebna pro pořádání dnes populárních kurzů 

práce s PC pro různé věkové skupiny. Dále je zde druhá multifunkční místnost 

a malá učebna např. pro jazykové kurzy.  

V 7. NP jsou dva propojitelné sály, šatna, sklad a kancelář lektorů, pro pořádání 

kurzů pro rodiče s dětmi, klub maminek, kurzy pro těhotné, filmový klub, klub 

deskových her apod.  

V 8. NP najdeme dvě místnosti určené pro kreativní kurzy jako je keramika, 

patchwork, modelář,…  
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Umělecká škola 

Objekt umělecké školy je podle podlaží členěn do jednotlivých uměleckých 

oborů. Vstupuje se v 1. NP do prostorné haly, ve které je vyhrazen prostor k umístění 

výstavních panelů pro prezentaci prací žáků školy, je zde rozmístěn sedací nábytek 

pro rodiče čekající na své děti. V hale se také nachází bufet s drobným 

občerstvením, prodejna výtvarných potřeb a hudebniny.  

Dominantním prvkem je otevřené centrální schodišťové atrium prosvětlené 

střešním světlíkem a procházející přes všechna podlaží. V každém podlaží je vždy 

umístěn sedací nábytek pro žáky čekající na své vyučovací hodiny.  

Ve 2. NP se nacházejí provozní místnosti školy, tj. administrativa, ředitelna 

a sborovna. Po ruce je zde také školní sál a hudební knihovna s mediatékou.  

Ve 3. a 4. NP jsou umístěny učebny hudebního oboru, v 5. NP najdeme 

výtvarný obor se dvěma ateliery kresby a malby, ateliérem modelování a učebnou 

PC grafiky, v 6. NP sály tanečního a literárně-dramatického oboru s příslušenstvím. 

 

 

5. Konstrukční a materiálové řešení 

 

Konstrukční řešení 

Konstrukčně je objekt navržen jako monolitický železobetonový skelet 

v základním modulu 7,5 x 6 m. Spojovací krček mezi dvěma vyššími kvádry je 

navržen z ocelové příhradové konstrukce.  

Vzhledem k pravděpodobnému výskytu vysoké hladiny podzemní vody 

a sloupové konstrukci se předpokládá založení objektu na pilotách v kombinaci se 

železobetonovou monolitickou bílou vanou.  

Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy, vodorovné 

nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové lokálně podepřené 

desky. V objektu kulturního centra jsou stropní konstrukce velkých rozponů 

uvažovány z předpjatých železobetonových panelů.  

Nosnou konstrukci proskleného krčku tvoří ocelová příhradová konstrukce. 

Dolní a horní pásy příhradoviny ukryté v podlaze, resp. ve stropě jsou tvořeny 

ocelovými I, případně H profily, viditelné diagonály jsou navrženy z ocelových trubek. 

Střechy jsou ploché jednoplášťové s nosnou železobetonovou konstrukcí, 

spádovou vrstvou z lehčeného betonu s min. spádem 3%. Tepelná izolace střechy je 
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navržena z min. vlny, hydroizolace je povlaková z PVC folie přitížené oblým 

kamenivem (kačírek).  

Fasáda objektu je navržena jako dvouplášťová provětrávaná. Obvodový plášť 

se skládá z výplňového zdiva z keramických tvárnic Porotherm tl. 240 mm 

s kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny v tl. 120 mm. Pohledovou 

vnější vrstvu tvoří lícové režné zdivo tl. 140 mm. Mezi oběma vrstvami pláště je 

provětrávaná vzduchová mezera. Všechny skladby obvodového a střešního pláště i 

podlahy nad nevytápěným prostorem garáží splňují doporučené normové hodnoty 

součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, část 2 - 

Požadavky. 

Podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí s kročejovou izolací z minerální vlny.  

Výplně otvorů tvoří hliníková okna s izolačním dvojsklem, případně trojsklem 

(dle orientace ke světovým stranám). Velkoplošné zasklení spojovacího krčku je 

sestaveno z nadrozměrných izolačních skel.  

Vertikální komunikace tvoří monolitická železobetonová schodiště a výtahy.  

Veškeré konstrukce a jejich rozměry byly konzultovány s příslušnými odborníky, 

přesné dimenze je však třeba v dalších stupních PD upřesnit statickým výpočtem.  

V 1. PP se nacházejí technické místnosti objektu (předávací stanice, místnost 

pro vodoměrovou soustavu, trafo, náhradní zdroj). V blízkosti prostorů s požadavky 

na nucené větrání jsou navrženy dostatečně kapacitní strojovny VZT.  

 

Materiálové řešení 

Materiálové řešení navazuje na tradici architektury z režného zdiva dnes již 

z převážné části stržených objektů bývalých Jaselských kasáren a doplňuje 

kompozici stávající sportovní haly s akcentem cihelného zdiva.  

Obvodový plášť objektu tvoří lícové zdivo z červených cihel, doplněné 

hliníkovými výplněmi otvorů a proskleným spojovacím krčkem. Pochozí zpevněné 

plochy kolem objektu jsou navrženy z plošné žulové dlažby, chodníky z drobné 

žulové dlažby. Vodní prvky, venkovní schodiště a některé interiérové prvky (např. 

schodiště, jádro s WC v um. škole) akcentují pohledový beton. 
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Architektonický detail 

Architektonický detail řeší prostor schodišťového atria umělecké školy. Je zde 

navrženo přímé železobetonové schodiště v pohledové úpravě s kontrastně lehkým 

skleněným zábradlím kotveným nerezovými bodovými úchyty. Pohledový beton se 

opakuje ještě na jádru s hygienickým zázemím, které je od schodiště odděleno 

skleněnou příčkou s potiskem. Ta propouští dostatek světla, zároveň však vytváří 

optickou bariéru mezi dveřmi na toalety a schodišťovým prostorem. Do této příčky je 

kotveno nerezové madlo schodiště.  

 

 

6. Základní výměry 

 

Plocha pozemku:   14 817,8 m2 

Zastavěná plocha:   navržený objekt: 5 781,5 m2 

     stávající hala: 1 380,4 m2 

celkem:  7 161,9 m2  

Obestavěný prostor:  134 619,2 m3 (navržený objekt) 

Celková podlahová plocha: 28 331,5 m2 (navržený objekt) 



Závěr: 
 
 

Urbanisticko-architektonický návrh lokality ověřuje možnosti využití atraktivního 
území v blízkosti centra města. Návrh prokázal, že při zachování kvalitního veřejného 
prostoru s důrazem na polyfunkčnost a dostupnost veřejné vybavenosti je toto území možné 
intenzivně využít a má velký potenciál stát se rušnou městskou čtvrtí s širokou nabídkou 
kvalitního bydlení a služeb v samotném centru Brna.  

Výsledkem diplomové práce je podrobná architektonická studie polyfunkčního 
objektu, který odkazuje na tradici architektury z režného zdiva bývalých Jaselských kasáren.  
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