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ANALYTICKÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ ANALÝZY

Vybraný vnitroblok je situován ve Starém Brně v blízké návaznosti na městské centrum.  
Jeho okolím prochází několik hlavních dopravních tras města Brna a je velmi 
dobře napojen na infrastrukturu MHD. Lokalita se nachází na hranici záplavového 
území. Z historického vývoje vyplývá, že voda se již ve vnitř bloku vyskytovala,  jejím 
navrácením by se tudíž obnovil historický odkaz její důležitosti. Postindustriální objekt 
společně s přilehlými přístavky a stávajícím auto servisem je dlohodobě považován za 
problematický brownfield, proto je jedním z městem plánovaných zásahů  idea jeho  
přestavby na obytné budovy a tím doplnění hmoty bloku.

HODNOTY ÚZEMÍ

Vybraná lokalita  se nachází v jednom z hlavních výhledů z okolí Petrova a Kamenky, 
proto by její revitalizace měla být jedním z cílů města s ohledem na důležitost 
obyvatelnosti i  turistického ruchu.  Téměř celá hranice území je tvořena významnými 
městskými obchodními ulicemi. Půdorysné stopy hranic bloku jsou částečně 
dochovanými historickými památkami. Mnohé obytné domy na ulici Bezručova se 
řadí do seznamu kulturních památek. Tato ulice se také pyšní příjemným třešňovým 
stromořadím. Uvnitř jednoho z vybraných bloků se také nachází  největší památný 
strom -  platan, jehož koruna dosahuje výšky až 40 metrů. V jeho blízkosti můžeme také 
najít největší brněnský  plodící jinan s obvodem kmenu až 2 metry.

MAJETKO - PRÁVNÍ VZTAHY

Analýza parcelace bloků a majetko - právních vztahů v nich jasně definuje území ve 
vlastnictví města Brna nebo České republiky a firemních subjektů. Tato území považuji 
za vhodné pro počátek revitalizace vnitrobloku. Soukromé pozemky uvnitř bloku jsou 
v návrhu revitalizace sice také využity, avšak opět pouze pro soukromé účely. Jejich 
navržený stav považuji za inspiraci pro jejich současné i budoucí obyvatele jak si své 
zahrady oživit, zpříjemnit a začlenit to atmosféry bloku.

URBANISMUS
Hlavní idea urbanistického řešení vychází z teorie placemakingu a její myšlenky 10 
funkcí a aktivit. Pro měřítko daného vnitrobloku jsem se rozhodla pouze pro využití 5 
funkcí, aktivit. Samotný jejich výběr je ovlivněn snahou o podporu vzniku komunitních 
vazeb a dobrého sousedství, ekologickými principy, potřebami obyvatel i historií bloku. 
V současné době se uvnitř bloku nachází množství skladů, parkovacích přístřešků a 
jiných nevhodných objektů. ještě před samotným návrhem tedy vybírám tyto objekty 
a navrhuji jejich postupnou asanaci. Pro zlepšení infrastruktury uvnitř bloku a změnu 
jeho měřítka jsou 3 hlavní bloky ve vybrané lokalitě rozděleny pomocí nově navržených 
objektů a tras na více menších částí. Navržené objekt jsou určeny především pro 
funkci bydlení s drobnou komercí v parteru. Doplňují hmotu bloku a jasně definují 
jednotlivé vstupy do vnitrobloku. U některých z objektů na ulici Nové sady navrhuji 
pouze změnu jejich hmoty - navýšení podlažnosti pro lepší začlenění se a ucelení 
momentálně roztříštěného charakteru blokové zástavby dále pak pro doplňění uliční 
fronty. Navržené budovy respektují charakter bloku a nezabraňují jeho propustnosti. 
Jediný objekt čistě komerčního charakteru  se nachází v jižní části bloku v blízkosti 
komunitního centra. Ten doplňuje komerční část ulice a nabízí prostory k pronájmu 
namísto asanovaných objektů.



DOPRAVA

Jasně definované trasy pro pěší, cyklisty i automobily se odlišují jejich materiálovým 
řešením povrchů. Zabezpečují tak bezpečnost a pohodlný pohyb uvnitř bloku. Je 
navrženo 165 nových bytových jednotek, tomu odpovídá nárůst parkovacích ploch 
zhruba o 15%. Velká část plochy jednotlivých menších vnitrobloků je řešena jako 
zpevněná plocha, tím je zajištěn dopravní přístup je-li nutno. Není sice cílem návrhu 
tyto plochy využívat jako parkovací, je to však při nedostačující kapacitě možné. 
Všechny dopravní komunikace uvnitř bloku kromě ulic Bezručova a Leitnerova jsou 
řešeny jako obytná zóna s rychlostním limitem 20km/h. Pro využití celého potenciálu 
bloku je navržena reorganizace parkovacích stání vevnitř vnitrobloku. Dále pak 
dochází k dopravnímu propojení ulice Leitnerova s ulicí Křídlovická, čímž je umožněn 
plynulý pohyb dopravy a parkování. 

KONCEPT

FUNKCE & PROVOZ

Kombinace jednotlivých funkcí vložených do vnitř bloku s charakterem parku a 
jejich úzká provázanost  nabízí možnost plnohodnotného trávení volného času všem 
obyvatelům i kolemjdoucím.  Koncept 5 stále se opakujících prvků spojuje jednotlivé 
menší bloky v území do kompaktního celku s krátkými docházkovými vzdálenostmi.  
Charakter jednotlivých funkcí a jejich kombinací vytváří množství zákoutí a atmosfér 
uvnitř jednoho bloku. 

KONCEPT

INTEGRACE ZEMĚDĚLSTVÍ

- zeleninové záhony
- ovocné stromy

- skleníky a pařeniště
- bio kompostéry

Míchání funkcí uvnitř bloku 
připěje k růstu biodiversity 
bloku. Zároveň umožní všem 
obyvatelům přístup k záhonům 
a čerstvým, vlastnoručně 
vypěstovaným plodinám , 
jejich spolupráce při sadbě a 
pěstování pak povede k 
zlepšení vztahů v sousedství, 
postupně až ke vzniku 
zdravých komunitní vztahů.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

- tenisový kurt
- ping pongocé stoly

- outdoorové posilovny
- dětská hřiště

- trasy pro jogging

Otevření stávajícího tenisové 
kurtu veřejnosti. Vybavení 
navrženého parku hracími a 
sportovními prvky. Propojení 
jednotlivých činností v parku 
umožní všestrané využití času 
tráveného uvnitř bloku všem 
věkovým kategoriím. bez 
ohledu na to, jsou-li či nikoliv 
obyvateli bloku.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

- využití dešťové vody
- retenční nádrže

- biotop s možností koupání
- okrasné biotopy

Reorganizace zacházení  s 
odpadními vodami. Navrácení 
vody do vnitrobloku. Retence a 
následné využití dešťové vody 
v biotopních jezírkách různých 
charakterů.  Využitelnost vody 
při zalívání záhonů. Napojení 
na řeku Svratku umožňuje 
regulaci hladiny vody během 
sušších či dešťivějších období.

KULTURA & RELAX

- komunitní centrum
- sauna

- terasy s posezením
- kavárny

- odpočívadla

Drobné kulturní prvky propojjí 
jednotlivé části vnitrobloku, 
dotváří atmosféru navržených 
tras uvnitř i vně bloku, nabízí 
možnost odpočinku, posezení 
a prostoru pro společenské 
interakce téměř na každém 
kroku. Nenucené kontakty 
obyvatel, zaměstnanců a 
návštěníků bloku podněcují 
vzik komunitních vazeb.

EKOLOGICKÁ DOPRAVA

- parkování na okraji
- cyklostezky

- návaznost na MHD
- pěší zkratky

Zastřešená parkovací stání s 
pochůzí zelenou střechou či 
terasou přidávají vnitrobloku 
tolik postrádané terénní 
modulace. Ty lze jednoduše 
využít při relaxaci, dětských 
hrách nebo je jen osázet 
okrasnými záhony. Jasně 
definované cyklistické/inline, 
dopravní a pěší trasy zajišťují 
pohodlí a bezpečnost užívání.

 FUNKCE A PROVOZ



ETAPIZACE

Revitalizace celého vnitrobloku je dlouhodobým procesem, proto je nedílnou součástí 
návrhu jeho etapizace. Pro její bližší určení i přesnější specifikaci navrhovaných prostor 
a povozů si vybírám menší území v jednom z bloků, území na pozemku bývalého 
zahradnictví a jeho okolí jenž považuji za centrum bloku a zároveň si myslím, že by 
mělo být prvotním revitalizovaným územím. Intervencí pro restart a znovuoživení života 
uvnitř bloku. Jednotlivé fáze mohou probíhat i současně.

ETAPIZACE

FÁZE 0 

Á

FÁZE 0 - ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Odstranění oplocení a jiných fyzických bariér. Popírání existujících 
majetko-právních vztahů. Úplné otevření vnitrobloku. Umožnění 
průchodu nejen jeho obyvatelům ale také všem lidem z ulice.

ETAPIZACE
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MOŽNÝ ČASOVÝ PRŮBĚH

ETAPIZACE

FÁZE 1

FÁZE 1 - ASANACE
Asanace nevzhledných, často nevyužívaných, chátrajících 
objektů. Demolice objektů auto opravny, drobné komerce, 
přístřešků a skladišť. Vyčištění prostoru.

ETAPIZACE

FÁZE 2

FÁZE 2 - PROPOJENÍ
Budování hlavních komunikačních tras uvnitř bloku, propojení 
okolních ulic.  Konstrukce dřevěných pergol s venkovním posezením 
na středu jednotlivých tras. Vytváření meeting pointů, míst k 
setkávání, odpočinku, komunikaci.

ETAPIZACE

FÁZE 3

FÁZE 3 - KONVERZE
Konverze bývalého industriálního objektu na komunitně kulturní 
centrum. Zachování atmosféry místa. Vytvoření platformy pro vznik 
komunity a zdravého sousedství. Napojení komunitního centra na 
stávající dopravní infrastrukturu, začlenění do vnitrobloku.



FÁZE 7 - DOPLŇĚNÍ
Doplnění hmoty bloku převážně objekty pro bydlení s jejich 
nezbytnou vybaveností - zahradami, záhonky, sady a hřišti.

ETAPIZACE

FÁZE 4 

FÁZE 4 - REORGANIZACE
Odstranění stávajících plechových přístřešku určených k 
dočasnému parkování. Vybudování dřevěného objektu 
společného parkování. Hmota objektu společně s jeho pochůzí 
zelenou střechou dotváří atmosféru místa a příjemně zapadá do 
vnitrobloku, přičemž nenásilně umožňuje zachování parkování 
uvnitř bloku - jednu z důležitých potřeb obyvatel bloku. Společně 
s parkovacím přístřeškem vzniká další průchozí trasa blokem 
napojující parkovací objekt na dopravní infrastrukturu v okolí bloku.

ETAPIZACE

FÁZE 5

FÁZE 5 - REKONSTRUKCE
Rekonstrukce stávajíchích objektů, asanace stavebně technicky 
nevyhovujících částí a konstrukcí, nástavba hmoty doplňující blok. 
Snaha o zachování stávajících funkcí. Pouze změna využití objektu 
hospody na  kavárnu s terasou a bydlením v patře.

ETAPIZACE

FÁZE 6

FÁZE 6 - AKTIVIZACE
Vybudování retenčního biotopního jezírka s možností koupání a 
objektu sauny s molem dotváří společně s protilehlým objektem 
komunitního centra relaxační atmosféru vnitrobloku. Postupné 
doplnění vnitrobloku o další pěší trasy. Přináší do bloku vnější život 
a umožňuje mu začít prosperovat

ETAPIZACE

FÁZE 7

ETAPIZACE

FÁZE 8

FÁZE 8 - OZELENĚNÍ
Celý návrh revitalizace bloku vychází z tendence zachování co 
nejvíce možné stávající zeleně. Jednotlivé navržené objekty se 
ji snaží v nejvyšší možné míře respektovat. Docház k odstranění 
pouze několika mála rostlých stromů (cca 8). Finální etapa počítá s 
doplněním stávající zeleně o další stromy a keře řevážně okrasného 
a ovocného charakteru. Pomocí dělení bloku stromořadími či i 
jednotlivými rostlými stromy je řešen problém otázky vlastnictví v 
bloku. Aleje vytváří psychické bariéry pro nevítané návštěvníky 
soukromých záhonů a zahrad. Vnitroblok je také doplněn o okrasné 
záhony či kamenné skalky zůtulňující své okolí a zároveň dělící 
blok na jednotlivé funkční celky. Tato etapa počítá s postupným 
průběhem  po celou dobu revitalizace podle jednotlivých částí.



ARCHITEKTURA

V rámci návrhu bližšího území jsem se rozhodla navrhnout i 4 z hlavních staveb, které 
jsou nositeli atmosféry v daném území a stávají se tak srdcem celého bloku, centrální 
kulturní oblastí a bodem shromaďování a hromadělí lidí. Základním bodem pro vznik 
komunitní platformy a poznávacím znakem oblasti.

KOMUNITNÍ CENTRUM

Komunitní centrum vzniká  jako rekonstrukce stávajícího cihelného objetku, který je 
nyní v mimořádně špatném stavebně technickém stavu. Je částečně zachována 
původní půdorysná stopa a všechny vyhovující konstrukce. Design kulturního centra 
je inspirován industriální atmosférou původního objektu s komínem. Tím je dosaženo 
propojení historie s moderní dobou. Centrum je rozděleno na tři základní části. 
Multifunkční převýšený sál pro sportovní, relaxační i kulturní účely, mini kavárnou s 
venkovní terasou s návazností na rostlinnou část biotopního jezírka a v neposlední řadě 
také zázemím s klubovnou, šatnami a sprchami. Převýšená okna propojují centrum s 
okolím. Největší, hlavní z nich upozorňuje na přítomnost kavárny. Návrh terasy počítá 
se stávajícími rostlými stromy.

SAUNA

Hmota sauny pro 6-8 osob je navržena jako kombinace tradičního tvaru domu s 
moderním velkoplošným oknem. Okno jakoby opouštějící hmotu sauny nabízí prostor 
pro relaxaci, výhled na přilehlé biotopní jezírko a optický kontakt s kulturním centrem 
i dalšími částmi vnitrobloku. Terasu sauny je možno používat nezávazně na otvírací 
době sauny. Navržený okrasný strom nabízí alespoň částečné zastínění terasy v letních 
slunečných dnech. Provoz sauny bude probíhat formou objednání dopředu.

 PŮDORYS SAUNY 1:100



ŘADOVÉ BYTOVÉ DOMY

Řadový pavlačový dům je situován v místech současných nevzhledných přístřešků, 
chatek a drobné komerce. Svým tvarem uzavírá vnitroblok a současně do něj 
vymezuje vstupy. Jeho konceptem je znovu oživení sousedství ve městě. Pavlač, 
orientovaná do vnitrobloku, je vhodným místem pro setkávání, komunikaci, komunitní 
život. Zároveň slouží k snadnému přístupu ze všech bytů na společnou zahradu i 
jako rozšíření obytného prostoru. Hlavní vstup do domu z ulice je zasunut do tradiční 
hmoty domu čímž vytváří předprostor, předzahrádku typickou pro rodinné domy. Nad 
vstupem pak vznikají společné balkóny nabízející další komunitní prostory pro grilování, 
pití kávy, sušení hub,... Neposledním prvkem podporujícím komunitní život v domě je 
umístění společené prádelny se sušárnou v prvním patře domu. Design domu se odvíjí 
od historizujících fasád protějších domů z 19. století na jedné straně, na straně druhé 
pak moderním otevřením/prosklením orientovaném do zahrady a vnitrobloku.

 PŮDORYS 1.NP MĚSTSKÉHO DOMU 1:200 

MĚSTSKÝ DŮM S KAVÁRNOU

Navržená hmota městského domu částečně uzavírá blok, doplňuje proluku a zároveň 
ohraničuje vstup do vnitrobloku. Prosklení parteru  kavárnou vytváří optické propojení 
mezi rušnou městskou ulicí a klidným vnitroblokem. Výhodná poloha kavárny s terasou 
láká lidi z ulice stejně jake je poslední možnou zastávkou po návštěvě vnitrobloku. 
Městské byty jsou pro zvýšení standardu doplněěny balkóny, které jsou orientovány 
především dovnitř bloku.

PŮDORYS 1.NP MĚSTSKÉHO DOMU 1:200


