
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ARCHITEKTURY

ÚSTAV URBANISMU

REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI STARÁ LÍŠEŇ V BRNĚ
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AUTOR PRÁCE: ING. TOMÁŠ BABKA 
VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. KAREL HAVLÍŠ

BRNO, 2017



2ZADÁNÍ



3

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem závìreènou práci na téma REVITALIZACE 
AREÁLU BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI STARÁ 
LÍŠEŇ V BRNĚ vypracoval samostatnì a použil jen pramenù, 
které uvádím v pøiloženém soupisu literatury.

PODĚKOVÁNÍ
Dìkuji doc. Ing. arch. Karlu Havlišovi za konzultace a zapùjèenou 
literaturu, úèastníkùm workshopu za podnìtnou kritiku a rodinì 
za všestrannou podporu. 

Ing. Tomáš Babka
V Brnì, dne 15.5. 2017
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„Po kupcích ze Syrakus a Feenie pøejali jste dìdictví, abyste plnili odkaz bohem seslaný. Neboť obchodem, který provádíte, puzeni láskou k nìmu po 
otcích a dìdech, plníte poslání, které životu dává impuls. 
Ne slavná a bohatá Cartagena španìlských kupcù, pøístav slavných karibských moøí, ne Hamburg, Brémy, Syrakusy, ne Nižní Novgorod a bohatá 
mìsta Černého moøe, ale malé mìsteèko ve stínu tøešní a lesù ukryté, ne pøístav, ale pozemní mìsteèko bohaté slavnou minulostí, bohaté obchodem, 
bohaté zdravými chytrými kupci, Líšeň, posmívaná, slavná a bohatá Líšeň, dìdièka velkých pøístavních a pozemních mìst.“

„Když Kolumbus pøistál po dlouhé plavbì u neznámé zemì, našel na bøehu staøíka z Líšnì s velkou krosnou na zádech, jenž s tamními domorodci 
sjednával výmìnný obchod: vejce za tabák“

„Až budou všichni Líšňáci doma, mùže se zaèít s koncem svìta.“

z knihy: “Líšeň, mìsto dobrého obchodu - špíž mìsta Brna”; Zdenìk H. Matyšek, Brno 1938

ÚVODNÍ CITÁT
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6LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI MĚSTA BRNA

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPSŘešené území se nachází na východním okraji Brna – v mìstské èásti Líšeň. 

0 m 1800 m



7LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - LÍŠEŇ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

0 m 500 m



8HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI STARÉ LÍŠNĚ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

11 373 m2

Jde o areál zahradnictví mezi ulicemi Vavákova, 
Høbitovní, Fuèíkova, Karolíny Svìtlé a Jablonského.
Území má rozlohu 11 373 m2. 

0 m 100 m



9HISTORICKÉ FOTOGRAFIE  LÍŠNĚ NA POČÁTKU  20. STOLETÍ

ZDROJ:  “Svatý Ján to vše vidìl”, BELCREDI 2006; ARCHIV MĚSTA BRNA

Struèná historie Líšnì
Území Líšnì bylo osídleno pravdìpodobnì již v pravìku, první písemná zmínka 
je z roku 1261. Posledním významným šlechtickým rodem je rod Belcrediho, 
který zdìdil zámek a panství po vymøení rodu Freyenfelsù a jehož potomci 
spravují zámek a pøilehlé podniky dodnes. 
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1852 1926

1979 2010

 HISTORICKÝ VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY LÍŠNĚ

ZDROJ:  DP, PETRA  DVOŘÁKOVÁ

Nejvýraznìjší zachovaná stopa prùmyslové revoluce je 
propojení s mìstem Brnem železnièní drahou roku 1905. 
Mìsteèko Líšeň bylo pøipojeno k velkému Brnu 1. ledna 1944. 



11PŘIBLIŽNÁ HRANICE MEZI STAROU A NOVOU LÍŠNÍ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

1985 1306

V 80. letech 20. století bylo vystavìno panelákové sídlištì, tzv. nová Líšeň, 
které se svým charakterem výraznì odlišuje od pùvodní zástavby, a je proto 
vnímáno jako samostatná èást. Líšňáci jsou tradiènì výborní obchodníci a 
trhovci. V Brnì jsou známé líšeňské ženy, které se vypravovaly každý den na 
Zelný trh prodávat zboží, jež vynikalo pestrostí i kvalitou.

0 m 500 m
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1940-1948 1918-1938 1884-1907 do roku 1884

HISTORICKÝ VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY V OKOLÍ 

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

0 m 100 m



13CHARAKTER ZÁSTAVBY V NOVÉ LÍŠNI

ZDROJ: PETRA DVOŘÁKOVÁ



14LÍŠEŇ - CHARAKTER MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZDROJ: PANORAMIO.COM,  PETRA DVOŘÁKOVÁ

Urbanistická charakteristika staré Líšnì
Charakteristickým stavebním typem je øadový dùm se sedlovou støechou vytváøející kompaktní ulice. Ulice 
leží na pøirozených silokøivkách pohybu èlenitým terénem, stezkách propojujících významné body. Domy jsou 
vìtšinou podsklepeny, což umožňuje perfektní osazení na terén. K domu vždy pøiléhá velkorysý soukromý 
pozemek. Domy nemají pøedzahrádku. Ústí-li pozemky do ulice zahradou, jsou nejèastìji oddìleny vysokými zdmi.



15POZICE VÝZNAMNÝCH BUDOV A INSTITUCÍ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

ZÁMEK KOSTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA OBCHOD SPORTOVIŠTĚ

HOSPODA

FC LÍŠEŇ

ZŠ HOLZOVA

SOKOL

ZÁMEK
BELCREDI

Typickou ukázkou tradièního zpùsobu zástavby v Líšni je ulice Høbitovní. Leží na spojnici s historickým 
centrem obce a høbitovem (dnes park na ulici Trnkova). Vede kolmo svahem, zatímco domy a pøilehlé 
hospodáøské stavby leží na vrstevnicích. Ulice je souèasnì cesta, kterou se líšeňské trhovkynì vydávaly 
na brnìnský Zelný trh, pøes Bílou horu a Židenice, stibologicky významná stezka.
Stranou frekventovaných silnic je ticho a klid, které pøispívají vesnickému rázu mìstské ètvrti.

0 m 100 m



16CHARAKTER ZÁSTAVBY VE STARÉ LÍŠNI

ZDROJ: PETRA DVOŘÁKOVÁ

Ulice vybíhají do všech svìtových stran ze spoleèného støedu, námìstí Karla IV. Námìstí bylo ponièeno 
necitlivými zásahy z druhé poloviny 20. století, zejména demolicí historických budov, likvidací 
rybníka,vyústìním velkokapacitní silnice – ulice Mifkova - spojnice s novou Líšní, a zbudováním 
obchodního centra Charlie. Námìstí dnes slouží pouze jako dopravní uzel, nikoli jako plnohodnotný veøejný 
prostor a místo setkávání obyvatel.



17FOTOGRAFIE VYBRANÝCH VÝZNAMNÝCH BUDOV  A INSTITUCÍ

ZDROJ: GOOGLE. COM

Na ulici Belcrediho stojí významná dominanta obce kostel sv. Jiljí. 
Stranou významných ulic stojí Belcrediho zámek se zahradou, 
stájemi a dalšími hospodáøskými staveními.



18VÝZNAMNÉ PLOCHY ZELENĚ V LÍŠNI A OKOLÍ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

ZÁMECKÝ 
PARKŘEŠENÉ 

ÚZEMÍ

PARK U MŠ

PARK ROKLE

MARIÁNSKÉ 
ÚDOLÍ

VINOHRADY

PARK BÍLÁ 
HORA

PARK AKÁTKY

0 m 500 m

Pro celé Brno má Líšeň velký rekreaèní význam, Mariánské údolí 
je po brnìnské pøehradì druhým nejnavštìvovanìjším výletním 
místem, a to bìhem celého roku.



19POZICE VÝZNAMNÝCH CELKŮ MĚSTSKÉ ZELENĚ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

PARKY

ZÁMECKÝ PARK

PARK ROKLE

PARK U MŠ

0 m 100 m



20ZASTÁVKY A TRASY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

ZASTÁVKA MHD AUTOBUSOVÁ LINKA

Líšeň je perfektnì napojena na mìstský systém hromadné dopravy, je snadno dostupná z centra Brna. 
Všeobecná atraktivita Líšnì zpùsobuje, že jsou volné stavební parcely velmi žádané, cena stavebního pozemku 
se v prùmìru pohybuje od 2 do 4 tisíc Kè / m2. Nová výstavba však probíhá vìtšinou necitlivì a bez respektu 
k urbanistickým hodnotám staré zástavby, a to za pøispìní dùsledného dodržování platných stavebních 
regulativù (vzdálenosti odstupu, oslunìní, proslunìní).

0 m 100 m



213D POHLEDY NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ORTOFOTO MAPA BRNA
ZDROJ: GOOGLE MAPS

Historie zahradnictví
Líšeňské zahradnictví bylo založeno v roce 1933 bratry Janem 
a Františkem Pøíkrými. Vynikající podnikatelský duch je pøivedl 
ke vstupnímu kapitálu, který investovali do koupi rozsáhlého 
pozemku pøi jižním okraji tehdejší rozrùstající se Líšnì.



22HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Z pùdorysné stopy okolní výstavby lze usuzovat, že by se okolní 
kompaktní ulice spojily v rámci prvorepublikové výstavby v uzavøený 
blok øadových domù, pokud by pozemky nepatøily jednomu majiteli, 
vlastníku vzkvétajícího zahradnictví. Existence zahradnictví tak zastavila 
stavební vývoj pøilehlých ulic, ty konèí na hranici zahradnictví slepì.



23DOBOVÉ FOTOGRAFIE Z PLNÉHO PROVOZU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: ARCHIV RODINY TREFILOVY

Výroba bratrù Pøíkrých nabízela široký sortiment rostlinného materiálu, který se prodával doma i v zahranièí. 
Nejvìtší rozkvìt zahradnictví trval do zaèátku druhé svìtové války, po únorové revoluci 1948 byl areál zestátnìn.
Po revoluci 1989 byl majetek navrácen zpìt dìdicùm bratrù Pøíkrých. Zahradnictví bylo v dobrém zachovalém 
stavu, byť svým obchodním významem bylo pouze stínem pùvodního exportního prvorepublikového zahradnictví. 
Soudní tahanice a majetkové vyrovnání dìdicù pøispìly k degradaci zahradnictví jako celku.



24
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PAŘENIŠTĚ SKLENÍKY SKLADY ADMINISTRATIVA OSTATNÍ OBJEKTY

POPIS STAVEB

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

Dnešní stav zahradnictví
Dnešní kondice podniku není dobrá. Aèkoli roèní výdìlek z prodeje pøedpìstovaných sazenic a zeleniny pokryje výdaje 
na vytápìní skleníkù, prostøedky na zamìstnance, opravy, údržbu a reklamu nezbývají, a tak zahradnictví chátrá.
Pøíèina tohoto stavu tkví v produktu a ekonomické správì podniku. Tìžištì produkce zahradnictví je prvovýroba, nikoli 
nákup a prodej èásteènì hotových nebo finálních produktù.
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ STAVBY NEVYUŽÍVANÉ STAVBY VYUŽÍVANÉ STAVBY VYUŽÍVANÉ

NEPŮVODNÍM ZPŮSOBEM

POPIS AKTUÁLNÍHO VYUŽITÍ STAVEB

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

Aby byl podnik zabývající se prvovýrobou dlouhodobì výdìleèný, musí vyrábìt snadno, levnì, rychle, 
ve velkém množství a za velké poptávky. Je dobré, pokud je produkt unikátní a konkurence na trhu není 
vysoká. Sortiment produktù by mìl být navržen tak, aby mìl podnik nabídku bìhem celého roku.  
Sazenice zeleniny a zelenina jako taková je produkt, jehož výroba je dlouhá, složitá a drahá (vytápìní 
skleníkù bìhem celé zimy, pøíprava zeminy, pikýrování mladých rostlinek, zálivka apod.).



26FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA

Kapacita stísnìného zahradnictví neumožňuje pìstovat v konkurenceschopném množství. Poptávka po zeleninì je snížena pøebytkem a 
snadnou dostupností èerstvých potravin z celého svìta v obchodních centrech, navíc konkurence je na trhu se zeleninou enormní. 
Pro malé producenty zeleniny je v silnì konkurenèním prostøedí nadìjí dnešní vzrùstající poptávka po èerstvé a BIO zeleninì. Tento pøístup 
však vyžaduje významnou investici do reklamy a PR, souèasnì nemalé náklady na získání a periodické obnovování BIO certifikátù.



27FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA

Dalším zpùsobem zvýšení konkurenceschopnosti je specializace produktu, popø. nabídka neobvyklého produktu. V pøípadì zahradnictví 
produkující zeleninu by to mohlo být pìstování neobvyklých nebo zapomenutých druhù zeleniny (chøest, èerný koøen apod.).
Za nejvìtší slabinu dnešního zahradnictví lze považovat kontakt se zákazníkem. Nulová reklama, nevhodná otevírací doba a ukrytá 
poloha zahradnictví zužuje okruh zákazníkù na marginální skupinu lidí. Pøíležitost, která by pro zahradnictví plynula z nové výstavby 
bytových domù na ulici Holzova, do nichž se stìhují zejména mladé rodiny, je tak zcela opomíjena.



28V Líšni je tradice zemìdìlství a vlastní produkce – lidé pìstují zeleninu na svých 
soukromých pozemcích. Aby podnik lépe prosperoval, musel by prodávat do širšího okolí, 
tj. musel by oslovovat zákazníky mimo hranice staré Líšnì.

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA



29Popis architektonických kvalit zahradnictví
Architekturu staveb, které byly stavìny pouze za úèelem plnit funkci, popsal již Le Corbusier v knize 
Za novou architekturu (Vers une architecture, 1923). Všechny stavby, skleníky, kùlny, paøeništì, 
sklady, kotle a správní budovy lze nahlížet z tohoto hlediska a považovat je za krásné stroje na bydlení. 
Zahradnictví je výrobní areál a vše bylo konstruováno a dimenzováno s ohledem na výrobní proces.

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA



30Za cenný lze považovat celkový industriální výraz zahradnictví – použité materiály, uspoøádání hmot a jejich umístìní 
na terénu. Rozmìry budov, které aèkoli zabírají velkou pùdorysnou stopu, odpovídají mìøítkem okolní zástavbì.
Jednotlivé stavby však v kontextu èeského prùmyslového dìdictví nijak nevynikají. Jde o zcela prùmìrné budovy, 
které nevytváøí výjimeèné prostory vnitøní ani vnìjší. Stavby jsou navíc ve špatném technickém stavu a energetická 
kritéria, která vyžaduje dnešní legislativa, jsou pøi rekonstrukci prakticky nesplnitelné.

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU ZAHRADNICTVÍ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA



31NÁVRH
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PLOCHA ODSTUPU

SKLOPENÉ VÝŠKY
EXISTUJÍCÍCH BUDOV

ZASTAVITELNOST Z HLEDISKA OSLUNĚNÍ

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

Cíle návrhu
Cílem návrhu je nabídnout zpùsob zastavìní øešeného 
území pøi zachování zahradnictví a v souladu s okolní 
historickou zástavbou.



33
 HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PLOCHA MIMO

DOSAH POŽÁRNÍ TECHNIKY
40 m ZE STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

DOSAH POŽÁRNÍ TECHNIKY

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU



34Tlak na zastavìní parcel zahradnictví je velký a vzhledem k okolnostem 
pøirozený. Výstavba se již èásteènì dìje, na západním okraji øešeného 
území byl postaven samostatnì stojící katalogový rodinný dùm.
Návrh si klade za cíl vytvoøit alternativu takovému zpùsobu zastavìní.

2009 2015

VÝSTAVBA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

ZDROJ: GOOGLE MAPS,  MAPY.CZ
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ STAVBY NEVYUŽÍVANÉ STAVBY VYUŽÍVANÉ STAVBY VYUŽÍVANÉ

NEPŮVODNÍM ZPŮSOBEM

POPIS AKTUÁLNÍHO VYUŽITÍ STAVEB

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

Provoz zahradnictví dnes nevyužívá více než polovinu svých budov, velikost 
výrobního areálu je vìtší, než odpovídá aktuální produkci. Vìtšina ploch slouží jako 
sklad nepotøebných vìcí, popø. je osázena okrasnou vegetací. Neslouží tedy výrobì. 
Cílem návrhu je nová podoba zahradnictví, v intenzivnìjší a efektivnìjší formì.



36
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OKOLNÍ ULICE

ŠÍŘKA DLE INTENZITY DOPRAVY
 VÝZNAMNÉ

PROSTOROVÉ OSY
DOMINANTA

KOTELNA S KOMÍNEM

VÝZNAMNÉ PROSTOROVÉ OSY A DOMINANTY

MODEL STÁVAJÍCÍHO STAVU
POHLED OD SEVERU

Zahradnictví je mimo otevírací dobu neprostupné, vytváøí bariéru ve mìstì. 
Souèasnì vytváøí velké proluky v pøilehlých ulicích, je pomyslnou mezerou 
v pøirozené zástavbì okolní mìstské ètvrti.
Cílem návrhu je zaèlenit areál zahradnictví plynule do okolní zástavby, zachovat 
prostupnost územím, propojit ulice, které v dnešním zahradnictví konèí slepì.



37Základní èlenìní návrhu
V návaznosti na okolí je navržena síť tøí ulic, které ústí do centrálního veøejného prostoru, námìstí.
Dominantními a urèujícími prvky námìstí jsou tržnice, nová budova zahradnictví, kavárna a budova administrativní. Pod povrchem 
námìstí jsou situovány podzemní parkování a energetická centrála pro novì navržené rodinné domy. Pozemky pøiléhající k ulicím jsou 
rovnomìrnì rozdìleny na celkem 14 stavebních parcel. Zpùsob, jakým je možné parcely zastavìt je dán navrženými regulativy.
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38Centrum
Podrobnìji jsou navrženy domy bezprostøednì pøiléhající k námìstí.

kavárna

park

administrativa

kašna se stromy

tržnice

zahradnictví

vjezd do garáží

perspektiva 2

perspektiva 1

perspektiva 3

A

A’

B

B’

D

D’

C

C’

SITUACE 1:250

NÁVRHOVÁ SITUACE
CENTRUM

0 m 7,5 m



39Tržnice
Novì navržená budova obnovuje ponìkud zapomenutý typ pøímìstské tržnice. Ambicí návrhu je vytvoøit „bøicho Brna“, jihomoravský 
ekvivalent slavného bøicha Paøíže z románu Emila Zoly (Le Ventre de Paris, 1873). Tento typ funguje na základì optimálního umístìní 
v rámci mìsta – blízko na venkov k zemìdìlcùm - producentùm a souèasnì blízko do centra ke spotøebitelùm. Pøímìstská tržnice leží 
na místì, kde jsou pøíznivìjší ceny pronájmu než v centru metropole. 

INSPIRACE - PŘÍMĚSTSKÁ TRŽNICE

HALLES DE PARIS 1863
ZDROJ: WIKIPEDIA



40Tržnice je koncipována jako multifunkèní prostor, 
je to budova, kterou je možné zcela otevøít a 
zároveň zcela zavøít.

NAVRŽENÁ TRŽNICE -  OTEVÍRÁNÍ

RŮZNÁ MÍRA OTEVŘENÍ FASÁDY TRŽNICE
POHLED ZÁPADNÍ



41Pøi úplném otevøení se z tržnice stává levitujícím objemem, 
zastøešeným všesmìrnì prostupným korzem. Pøi úplném zavøení mùže 
tržnice sloužit jako divadlo, kino, galerie, výtvarný atelier èi spedièní 
sklad. Prostor tržnice lze dìlit na menší místnosti i na více podlaží.

NAVRŽENÁ TRŽNICE -  VARIANTY VYUŽITÍ

UNIVERZALITA PROSTORI TRŽNICE
SCHÉMATICKÝ PŮDORYS CCA 1:250

GALERIE EVROPSKÉHO TYPU

KINO

TRŽNICEDIVADLO

GALERIE BLACK BOX

SKLAD



42Forma tržnice je koncipována jako tìžký cihlový objem 
levitující nad zemí. Je nesen èetnými tenkými ocelovými sloupy 
v návaznosti na železobetonový skelet podzemních garáží. 

ŘEZOPOHLED AA’ - 1:250

tržnice zahradnictví
administrativní 

budova

TRŽNICE -  ZÁPADNÍ POHLED

ŘEZOPOHLED AA’
1:250



43Uzavøení tržnice je navrženo výsuvnými tepelnì izolaèními vraty. Konstrukce stìn je tøívrstvá sendvièová: 
nosná železobetonová stìna – tepelná izolace – vnìjší cihlová fasáda.
Bílá cihelná fasáda je èlenìna rizality pro podpoøení tektonického výrazu. Ve vrstvì tepelné izolace jsou 
zabudovány markýzy, sloužící k pøistínìní tržnice v horkých letních dnech. Objem je zastøešen pilovou 
støechou, která umožní pøisvícení tržnice pøirozeným severním rozptýleným svìtlem.

TRŽNICE -  ZÁPADNÍ POHLED

SPÁROŘEZ CIHLOVÉ FASÁDY
1:50



44Tržnice je uzavíratelná systémem výsuvných tepelnì izolaèních vrat s povrchem z antracitového plechu s úpravou proti korozi. Pøi 
úplném uzavøení je možné objekt vytopit na pokojovou teplotu. Vybavení tržnice je zámìrnì pøedimenzováno, aby umožnilo co nejširší 
škálu využití. Uvnitø objemu je navržena jeøábová dráha s nosností pro tìžká bøemena. Podlaha tržnice tvoøená velkoformátovými 
kamennými dlaždicemi je na èetných místech vybavena odklopnými víky, které skrývají pøípojku na elektøinu, vodu a kanalizaci. Pod 
tržnicí je technologické mezipatro, kolektor pøístupný revizními otvory z podzemních garáží.

0 m 2,3 m

TRŽNICE -  SYSTÉMOVÝ ŘEZ

ŘEZ FASÁDOU
CCA 1:75
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tržnice

kašna

vstup do 
garáží

TRŽNICE

PERSPEKTIVA 3



46Kavárna
Návrh kavárny vychází ze specifické stavební formy, která se opakuje 
v zahradnictví. Skleníky, které jsou orientovány po spádnici, mají masivní 
kamenné podezdívky, jejichž výška pøi klesajícím terénu roste. 

INSPIRACE - KAMENNÁ PODEZDÍVKA SKLENÍKŮ

ZDROJ: TOMÁŠ BABKA



47Kavárna je zabudována do takové kamenné kompaktní opìrné zdi. 
V místì ústí do námìstí má objem potøebnou konstrukèní výšku 
3500 mm a zøetelnì definuje nároží. 

tržnicekavárna zahradnictví

KAVÁRNA

PŮDORYS 1:250
ŘEZOPOHLED CC’ 1:250

PŮDORYS - 1:250

ŘEZOPOHLED CC’ - 1:250

0 m 7,5 m



48Do námìstí se kavárna otáèí velkoformátovým zasklením, které je pomocí posuvného mechanismu takøka celé otevíratelné.
Støecha a pøedpolí kavárny slouží jako venkovní pobytová terasa, na støechu kavárny vede centrální ocelové toèité schodištì, ústící 
v jednoduchý prosklený válcovitý objem.
Konstrukce kavárny je sendvièová podobnì jako u tržnice s tím, že venkovní fasádní vrstvu tvoøí kámen velkého formátu sjednocený 
s pùvodním materiálem podezdívek. Hlavním nosným materiálem je železobeton.

tržnicekavárnavjezd do garáží

ŘEZOPOHLED BB’ - 1:250

KAVÁRNA

ŘEZOPOHLED BB’ 1:250



49KAVÁRNA

PERSPEKTIVA 2

tržnice

zahradnictví
kašna

støešní terasa 
kavárny

administrativní 
budova

vstup do 
garáží



50Zahradnictví
Forma zahradnictví vychází z moderní interpretace okolní zástavby. Archetypální tvar domu se sedlovou 
støechou a bílými omítkami ukrývá dvì podlaží nového zahradnického provozu. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází sklad mechanizace a výrobní prostory zahrnující optimálnì 
orientovaný skleník.

0 m 7,5 m

ZAHRADNICTVÍ

PŮDORYS 1. NP 1:250



51V druhém nadzemním podlaží sídlí administrativa 
zahradnického podniku – pøíjem a vyøizování zakázek, úètárna.

0 m 7,5 m

ZAHRADNICTVÍ

PŮDORYS 2. NP 1:250
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administrativní 
budova

vstup do garážízahradnictví kavárna

V podzemním podlaží a v podkroví se nachází skladovací prostory, nezbytné pro provoz zahradnictví.
Komunikaci mezi podlažími zprostøedkovává venkovní ocelové schodištì pøi východním okraji domu.
Nosná konstrukce je navržena z tvárnic tepelnì izolaèního zdiva, stropy monolitické železobetonové desky podepøené u vìtších rozponù sloupy.
Krov je tradièní ležatá stolice z masivních døevìných trámù. Krytina støechy je plechová, ošetøená proti korozi. Pro zachování èistého tvaru jsou 
navrženy zaatikové žlaby a vnitøní systémovì skryté svody dešťové vody.

ŘEZOPOHLED DD’ - 1:250

ZAHRADNICTVÍ

ŘEZOPOHLED DD’ 1:250



53Administrativní budova
Kanceláøská budova slouží pro øízení provozu tržnice a jejího celoroèního programu, jako místo vyøizování žádostí o pronájem ploch a jako 
úètárna. Souèasnì je to veøejnì pøístupné zázemí centrálního námìstí, infocentrum s toaletami.
Venkovní forma domu je shodná s budovou zahradnictví. Jedná se o jednopodlažní objekt s pøevýšeným podlažím a s pohledovì 
pøiznaným krovem. Menší objem ve východní polovinì domu slouží jako zastøešení schodištì a nájezdové rampy z podzemních garáží.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

PŮDORYS 1:250

0 m 7,5 m



54Námìstí
Nové námìstí je navrženo s ohledem na industriální odkaz zahradnictví. Jeho hranice zámìrnì nejsou tvoøeny kompaktní ulièní 
frontou, jak je to obvyklé na starých støedovìkých námìstích, ale kombinací domù a masivních stìn. Námìstí sousedí se zahradami 
sousedních parcel a prostorová hodnota prùhledù na pøilehlou vegetaci je nedílnou souèástí finálního poèitku z navrženého námìstí.

NÁMĚSTÍ

PERSPEKTIVA 1

tržnice

kavárna

stìna
kašna

administrativní 
budova

vstup do 
garáží



55Námìstí je koncipováno jako èistý vydláždìný prostor s kašnou a ètveøicí mohutných stromù. Ambicí 
návrhu je do jisté míry nahradit nefunkèní námìstí Karla IV. a vytvoøit pro Líšeň centrální veøejný 
prostor izolovaný od rušných silnic, který umožní konání akcí významných pro celou mìstskou èást.
Z tohoto dùvodu je koncept námìstí naprosto jednoduchý – volná dobøe všesmìrnì prostupná a èitelná 
plocha užiteèná bìhem celého roku a dostateènì vybavená mìstským nábytkem.

NÁMĚSTÍ

FOTOGRAFIE MODELU



56NÁMĚSTÍ

FOTOGRAFIE MODELU



57NÁMĚSTÍ

FOTOGRAFIE MODELU



58Park
Ulice spojující areál západovýchodním smìrem, prodloužení ulice Vavákovy, je budoucí osou systému zelenì 
mìsta. Spojuje místa dvou božích muk a je doprovázena vzrostlou vegetací.Vede od východního vstupu do 
území kolem zahradnictví pøes námìstí a ústí do malého parèíku pøi západním okraji. 

PARK

NOVÁ OSA SYSTÉMU ZELENĚ
FOTOGRAFIE MODELU



59Park navazuje na støešní pobytovou terasu kavárny a nabízí klidné 
zázemí pro obyvatele.

PARK

FOTOGRAFIE MODELU



60ÚVOD K ENERGETICKÉMU KONCEPTU

FOTOGRAFIE MODELU

Centrální parkovištì a technologické zázemí
Stavební pozemky jsou v dnešní dobì èasto znehodnocovány rozsáhlými parkovacími plochami a podzemním vedením technické infrastruktury. 
Zejména funkènost a komfort zahrad jsou snižovány infrastrukturou sloužící pro zadržení dešťové vody na pozemku (retenèní nádrže, vsakovací bloky) 
a v poslední dobì také plošnými podzemními kolektory, do jejichž nadloží je zakázáno vysazovat vzrostlou vegetaci. Už tak nedostateèné parcely jsou 
fakticky ještì zmenšovány tìmito zásahy.



61Ke zvýšení hodnoty stavebních parcel proto slouží centrální podzemní parkovištì a následující energetický koncept.
Støechy budov kolem námìstí jsou využity k výrobì elektrické energie z fotovoltaických panelù. Ze všech ploch je v prùmìrném roce možné získat 
dostateèné množství elektøiny pro potøebu 14 domácností. V podzemí budou uloženy zálohovací dobíjecí baterie, které eliminují problémy spojené 
s nedostateènou produkcí fotovoltaické energie ve dnech se zataženou oblohou.
V ploše pod centrálním námìstím a pøilehlými budovami bude instalován plošný zemní kolektor a geotermální vrty. Výkonná èerpadla budou 
v prùbìhu celého roku dodávat dostateèné množství tepla pro ohøev TUV a topení.

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ 

PŮDORYS 1 PP
CCA 1:250

0 m 7,5 m
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Dešťová voda bude jímána ze všech støech a zpevnìných ploch do kapacitních akumulaèních nádrží a bude znovu využita pro zavlažování zahrad a 
splachování toalet. Je navrženo komplexní centrální areálové hospodaøení s šedou a èernou vodou za úèelem maximalizace úspory pitné vody. Pitná 
voda bude získávána z vydatných studní a bude pøedèištìna, aby splňovala hygienická kritéria.

Úèelem tìchto navržených opatøení není zcela sobìstaèný komplex budov, ale zvýšení hodnoty stavebních pozemkù a tím také zvýšení komfortu 
bydlení. Støed øešeného území, kde je situováno technologické zázemí, tak nebude pouze centrem spoleèenským a obchodním, ale také energetickým. 
Tento pøístup energetického souruèenství mùže pøispìt ke snižování provozních nákladù na bydlení.

ENERGETICKÝ KONCEPT

SCHÉMA
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Stavební parcely – regulativy zástavby
Rodinné domy nejsou navrženy v podrobnosti centrálních budov. Vzhledem k tomu, že velikost i orientace jednotlivých parcel jsou podobné, dlouhé 
ulice by mohly pùsobit monotónnì, pokud by byly navrženy jedním architektem.
V uspoøádání øešeného území je proto navržen rámec zastavìní a v nìm je ponechána volnost pro individuální øešení rodinných domù.
Historická zástavba Líšnì probíhala na základì jednoduchých pravidel a pøirozených omezení. Základním limitem byla parcelace, zpravidla stejnì 
široké pásy pozemku podél ulic. Omezením byly v té dobì známé technologie výstavby, které pøirozenì regulovaly podlažnost domù, tvar støechy, 
velikost oken a použité materiály. Za tìchto podmínek vznikaly formálnì sjednocené a z místních podmínek rostlé ulice.

Parcelace je navržena s ohledem na uspoøádání pozemkù v okolí. Princip umístìní parcel na terénu i jejich velikost kopíruje okolní zástavbu. 
Uspoøádání parcel je vhodnì orientováno ke svìtovým stranám.
Velikost pozemkù byla upravena také s ohledem na typického cílového zákazníka. Človìka, který pracuje v Brnì, vyžaduje dobrou dostupnost do 
centra mìsta, a souèasnì chce bydlet v klidném, takøka vesnickém prostøedí s dostateènì velkým pozemkem a soukromím.
Jsou navrženy parcely s dvojí rozlohou, vìtší (prùmìrnì 415 m2) a s menší (v prùmìru 244 m2). Pozemky jsou orientovány tak, aby sousedily 
plochami zahrad se sousedními parcelami.

Chceme-li historický zpùsob stavìní napodobit, a tím se pøiblížit charakteru okolní zástavby, musíme kromì parcelace vytvoøit pravidla, mantinely, 
které nesmí být novou zástavbou pøekroèitelné.

Pro potøeby výstavby na 14 stavebních parcelách byly vytvoøeny 4 pravidla: pravidlo maximální podlažnosti a výšky, pravidlo maximální zastavìné 
plochy, pravidlo parkování a pravidlo èervené a modré èáry.

ÚVOD K REGULACI ZÁSTAVBY

FOTOGRAFIE RŮZNÉ ZÁSTAVBY V OBCI
ZDORJ: TOMÁŠ BABKA



64Pravidlo maximální podlažnosti a výšky
Maximální podlažnost 2,5 NP. Za pùlpatro je považováno obytné podkroví, popø. patro uskoèené od ulice o polovinu 
hloubky domu. Maximální výška øímsy do ulice je 6 m, maximální výška høebene støechy 9 m.

PRAVIDLO MAXIMÁLNÍ PODLAŽNOSTI A VÝŠKY

SCHÉMA



65PRAVIDLO MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY

SCHÉMA

Pravidlo maximální zastavìné plochy
Pùdorysný prùmìt 1. NP maximálnì 84,0 m2.
V pøípadì jednopodlažní budovy pùdorysný prùmìt 1. NP maximálnì 110,0 m2.
Pro nárožní parcely è. 1, 2 a 3 platí dvojnásobné hodnoty. 



66Pravidlo parkování
Parkování je možné pouze na soukromém pozemku, popø. v centrálním podzemním parkovišti.

PRAVIDLO PARKOVÁNÍ

SCHÉMA



67Pravidlo èervené a modré èáry
Červená èára, též zvaná ulièní, je pùdorysným prùmìtem domu nepøekroèitelná. Souèasnì musí pùdorysný prùmìt domu ležet na 
minimálnì 40 % èervené èáry. Obou modrých èar, ležících mezi sousedními parcelami, se musí pùdorysný prùmìt domu dotýkat.

PRAVIDLO ČERVENÉ A MODRÉ ČÁRY

SCHÉMA
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(> 40%)

PRAVIDLO ČERVENÉ A MODRÉ ČÁRY

PŘÍPUSTNÉ PŘÍKLADY
SCHÉMA
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(< 40%)

PRAVIDLO ČERVENÉ A MODRÉ ČÁRY

NEPŘÍPUSTNÉ PŘÍKLADY
SCHÉMA
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OBOUSMĚRNÝ PROVOZ JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ

Doprava
Řešené území je koncipováno jako pìší zóna, doprava vozidel v pohybu je omezena 
maximální povolenou rychlostí 30 km/h v celém areálu. Na povrchu nejsou jízdní pruhy 
žádným zpùsobem vyznaèeny, nejsou ani oddìleny od chodníkù zvýšenými obrubníky. 
V celém areálu platí pøednost zprava, ulice s rodinnými domy jsou jednosmìrné, pøíjezdová 
ulice Jablonského je obousmìrná.
Ulice s rodinnými domy jsou zámìrnì velmi úzké, kontrastní k široce rozevøenému 
prostoru námìstí. Zúžení veøejného prostoru v ulicích pøirozenì pocitovì dìlí námìstí od 
soukromìjšího pøedpolí rodinných domù. Šíøka ulic umožňuje vjezd jednotek záchranné 
služby a hasièù.

Podzemní parkování nabízí dostateèný poèet parkovacích míst pro rezidenty i pro 
návštìvy v území. Hlavní východ z podzemních parkovišť ústí na povrch v severním cípu 
budovy zahradnictví, administrativní budovou vede schodištì, které je druhým východem 
z parkingu. Parking je konstruován jako železobetonový skelet se sponem nosných 
sloupù 8100 mm. V konstrukci parkovištì je navržen prostup pro zajištìní dostateèného 
prokoøenitelného prostoru pro dominantní ètveøici stromù na námìstí.

ŘEŠENÍ DOPRAVY

SITUACE CCA 1:1000
TEXT

0 m 30 m

30



71ZÁVĚR
Za dnešní situace je obtížné dlouhodobì zachovat zahradnictví ve stávajícím stavu, a tak je zmìna nutná. Návrh pøichází s koncentrací ploch zahradnictví do efektivního celku. Ekonomiku nového podniku 
nestaví pouze na produkci prvovýrobkù, ale také na pronájmu tržnice a pøilehlých ploch. Návrh nabízí zpùsob, jakým získat kapitál, zejména prodejem lukrativních, na sobìstaènou technickou infrastrukturu 
napojených, stavebních parcel. Návrh souèasnì pøichází s vizí optimálního uspoøádání zástavby tak, aby plynule navazovala na okolí. Integrální souèástí návrhu je práce s veøejným prostorem – námìstím, 
ulicemi, parkem. Pøedkládaná diplomová práce má ambici ukázat vizi budoucnosti, zpùsob, jakým by bylo možné pøistupovat k objektùm podobného rozsahu a situace. Návrh využívá plošných rezerv 
volných ploch v intravilánu mìsta a vytváøí kompaktní energeticky sobìstaènou výstavbu – jako takový vytváøí alternativu ekologicky i ekonomicky pochybnému øídkému stavìní na okrajích mìst.

ZÁVĚR

FOTOGRAFIE MODELU



72ABSTRAKT - KLÍČOVÁ SLOVA

ABSTRACT - KEY WORDS
TEXT

Abstrakt
Diplomová práce pøináší možnou pøemìnu chátrajícího zahradnictví v obytnou 
a obchodní ètvrť plynule napojenou na okolí.
Návrh novì interpretuje pùvodní industriální prostøedí zahradnického podniku 
a doplňuje okolní mìsto o strukturovaný a hierarchizovaný veøejný prostor.
Projekt obnovuje typ pøímìstské tržnice.

Klíèová slova
zahradnictví, obytná ètvrť, obchodní ètvrť, postindustriální areál, pøímìstská 
tržnice

Abstract
Diploma thesis brings a possible way of transformation of an old decaying 
garden centre into new residential and commercial quarter, connected with 
the surroundings fluently. 
Proposal interprets former industrial environment of the garden company 
and complete the nearest parts of the town by the well-structured and graded 
public space.
Project restores the type of suburban market hall.

Key words
garden centre, residential quarter, commercial quarter, suburban market hall.
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