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ABSTRAKT  
Obsahem práce je architektonická studie dočasného ubytování migrantů a nalezení 
vhodné lokality na území města Brna. Výběr pozemku vhodný pro výstavbu musí 
splňovat nejen technické požadavky, ale také brát ohledy na citlivý vztah veřejnosti 
vůči tomuto druhu zařízení. Lokalita brněnské městské části Maloměřice-Obřany, 
v současné době vedená jako brownfield, splňuje všechny stanovené požadavky 
a přispívá k rekultivaci městského prostoru.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
migranti, dočasný příbytek, azylové centrum  

ABSTRACT  
The content of the thesis is an architectural study of the temporary accommodation 
of migrants and finding a suitable location on the territory of the city of Brno. The choice 
of land suitable for construction must meet not only the technical requirements but also 
take into account the sensitive public relation to this type of equipment. The location 
of the Malměřice-Obřany district in Brno, currently managed as a brownfield, meets all 
the requirements and contributes to the reclamation of urban space.  

KEYWORDS  
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A. Úvod 

Obsahem práce je architektonická studie dočasného ubytování migrantů a nalezení 

vhodné lokality na území města Brna. Výběr pozemku vhodný pro výstavbu musí 

splňovat nejen technické požadavky, ale také brát ohledy na citlivý vztah veřejnosti vůči 

tomuto druhu zařízení. Lokalita brněnské městské části Maloměřice-Obřany, v současné 

době vedená jako brownfield, splňuje všechny stanovené požadavky a přispívá 

k rekultivaci městského prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Vymezení a účel stavby 

Jedná se o zařízení plnící funkci přijímacího a pobytového střediska pro žadatele o azyl 

na území České republiky. 

Přijímací středisko slouží pro identifikaci žadatelů a jejich detenci do doby, než příslušné 

orgány vyhodnotí jejich nárok na azyl v ČR. Tento proces trvá zpravidla 2-3 týdny a po 

tuto dobu žadatelé nesmí středisko opustit. Z tohoto důvodu je nutné žadatelům 

poskytnout dostatek prostoru pro různorodé volnočasové aktivity. 

V případě kladného výsledku azylového řízení se klienti přesunou z přijímacího střediska 

do pobytového zařízení, ve kterém setrvávají zpravidla půl roku. Pobytové středisko, na 

rozdíl od přijímacího, neplní funkci detenční ale ochrannou. Klienti se během svého 

pobytu učí český jazyk, překonávají společensko-kulturní bariéry a za pomoci vládních i 

nevládních organizací si hledají vlastní bydlení a zaměstnání. 

 

C. Urbanistické řešení 

Lokalita se nachází na severo-východním okraji města Brna v katastrálním území 

městské části Maloměřice a Obřany, přibližně 900m od vlakového nádraží. Charakter 

okolní zástavby je dobou vzniku a funkcí velmi nesourodý. Okolí místa stavby tvoří 

solitérní a řadové rodinné domy v těsné blízkosti průmyslové zástavby. Na zvoleném 

pozemku se nachází torza průmyslových hal a množství stavební suti z nich. 

Areál je tvořen dvěma polootevřenými bloky, přičemž každý z nich je tvořen čtyřmi 

objekty půdorysu tvaru „L“. Tím bylo dosaženo uzavřené zástavby, která poskytuje 

soukromí klientům ve středisku a zároveň jeho provoz neovlivní kvalitu života v okolní 

zástavbě. 

 

 

D. Dispoziční řešení 

a) objekt PŘ01-ubytování migrantů 

Jedná se o dispoziční trojtakt o třech nadzemních podlažích. V každém podlaží jsou 

pokoje pro 2-4 migranty, hygienické zázemí, kuchyňka a společenská/TV místnost. 

V přízemí objektu se navíc nachází kancelář ubytovací služby, sklady lůžkovin a 

hygienických balíčků pro migranty a bezbariérové pokoje s hygienickým zázemím. 

Z důvodu požární ochrany a velkého počtu lidí je centrální schodiště doplněno o dvě 

úniková, která se nacházejí na krajích budovy. 



b) objekt PŘ02-volnočasové aktivity, poradenské centrum 

V přízemí objektu se nachází poradenské centrum, dětské denní centrum a učebny 

českého jazyka.  Poradenské centrum pomáhá klientům v oblasti právních, sociálních a 

psychologických služeb. 

Ve druhém podlaží je výtvarná dílna, fitness centrum a univerzální společenské 

místnosti. 

c) objekt PŘ03-jídelna a kanceláře OAMP 

   V přízemí této budovy se nachází kuchyně a jídelna pro migranty a zaměstnance 

střediska. Součástí kuchyně jsou sklady pro jednotlivé druhy potravin a zázemí pro 

kuchaře. Ve druhém poschodí jsou situovány kanceláře správy uprchlických zařízení 

(SUZ) a odboru azylové a migrační politiky (OAMP). 

d) objekt PŘ04-bezpečnostní a zdravotní centrum 

Přízemí objektu je navrženo pro úkony registrace a bezpečnostní kontroly nově 

příchozích žadatelů o azyl. Ve vstupní části se nachází čekárna, odkud žadatelé pokračují 

s příslušníky policie k osobní bezpečnostní kontrole a sejmutí otisků. Ve druhé části 

objektu se nachází zdravotní středisko se dvěma ordinacemi, denní místností pro 

personál a sklady. V severní části budovy je situována nonstop služba dohlížející na 

bezpečnost ve středisku. V prvním poschodí se dále nacházejí kanceláře a šatny 

bezpečnostních složek, cela, sklady a denní místnost s přístupem na terasu. 

E. Architektonický výraz 

Jednotícím prvkem všech objektů, které v sobě ukrývají množství rozdílných provozů a 

s tím spojené rozdílné dispozice, je nepravidelné střídání oken a fasádních 

sklovláknobetonových desek. Aplikací tohoto principu na všechny objekty, včetně těch 

s pravidelnou dispozicí v jednotlivých patrech, bylo dosaženo uceleného dojmu.  Objekty 

sloužící ubytování migrantů se liší barevností fasádních panelů z důvodu snadnější 

orientace.  

 

 

 

 

 

 



F. Konstrukční a materiálové řešení 

Všechny objekty jsou řešeny stěnovým konstrukčním systémem. Nosné obvodové 

konstrukce jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 38 T profi vyplněných 

minerální vatou. Pro vnitřní nosné konstrukce je využito keramických tvárnic Porotherm 

24 S profi. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny systémovým keramobetonovým 

stropem a v místě okenních otvorů překlady Porotherm KP 7 a KP Vario pro umístění 

venkovních rolet. 

Výplně okenních otvorů tvoří hliníkové profily s izolačním dvojsklem a venkovní 

předokenní roletou s  hliníkovými lamelami. 

Fasádu tvoří lehký obvodový provětrávaný plášť ze sklovláknobetonových desek Polycon, 

kotvený do obvodového zdiva. 

 

 

G. Požární bezpečnost 

Ve všech budovách je umístěna EPS, která v případě požáru zalarmuje pracovníky 

nonstop služby střediska a HZS. Dalším aktivním prvkem požární ochrany jsou mobilní 

hasicí přístroje. V případě vypuknutí požáru bude zahájena evakuace po únikových 

trasách k tomuto účelu dimenzovaných. 

Z důvodu velkého počtu unikajících osob bylo nutné objekt PŘ1 rozšířit o dvě nouzová 

úniková schodiště. V ostatních objektech je hlavní únikovou trasou schodišťový prostor, 

který je ve standartu CHÚC. 

Základní výměry, plošné údaje 

plocha stavebního pozemku: 14 120m2  

zastavěná plocha: 4 060 m2  

užitná plocha: 10 620 m2 

obestavěný prostor 32 400 m3 

  

 

 



 

 
Cílem této diplomové práce bylo nalézt a ztvárnit vhodné řešení přijímacího  
a pobytového a střediska pro imigranty přicházející na území ČR. Můj návrh 
představuje jednu z možných variant jak středisko ztvárnit a zajistit kvalitní a důstojný 
pobyt imigrantů na přechodnou dobu. 
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VUT - Vysoké učení technické  
FAST - Fakulta stavební  
Př. - přílohy   
č. - číslo  
ČSN - česká technická norma  
ŽB - železobeton  
SDK - sádrokarton  
TI  - tepelná izolace 
tl. -  tloušťka 
m n.m. - metrů nad mořem  
NP - nadzemní podlaží  
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