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ABSTRAKT  

Diplomová práca bola vypracovaná ako architektonická štúdia Dočasného príbytku pre 
migrantov v Brne. Súčasťou návrhu bol aj výber pozemku, ktorým sa stal brownfield na 
Červenom kopci.  
Areál je z hľadiska ubytovania migrantov rozdelený na dve samostatné časti – 
Prijímacie stredisko a Pobytové stredisko. Tieto strediská plnia funkciu krátkodobého 
ubytovania, pre osoby ktoré si podali žiadosť o azyl na území Českej republiky 
a čakajú na jej posúdenie.  Súčasťou areálu je aj zariadenie vstupnej kontroly, ktorou 
musí prejsť každý žiadateľ aby bol prijatý do prijímacieho strediska.  
Obe tieto strediská sú oddelené hlavnou budovou, v ktorej sa nachádza správa areálu, 
jedáleň s kuchyňou a priestory na voľno časové aktivity. Okrem voľno časových aktivít 
ponúkajú jednotlivé strediská aj sociálnu, právnu či psychologickú pomoc žiadateľom 
o azyl. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

architektonická štúdia, ubytovanie pre migrantov, žiadateľ o azyl, prijímacie stredisko, 
pobytové stredisko 
 

ABSTRACT  

The diploma thesis has been created as an architectural study of Temporary 
accommodation for migrants in Brno. Part of the proposal was also the selection of the 
location, which became the brownfield on the Červený kopec. From the point of view of 
the accommodation of migrants, the complex is divided into two separate parts - the 
reception center and the residential center. These centers fulfill the function of short-
term accommodation for persons who have applied for asylum in the territory of the 
Czech Republic and are awaiting its assessment. The facility also includes an entrance 
check-up facility that every applicant must pass to the receiving center. 
Both of these centers are separated by the main building, which houses the 
management of the complex, a dining room with a kitchen and leisure facilities. In 
addition to free time activities, both centers also offer social, legal or psychological 
assistance for assylum seekers. 

KEYWORDS  

architectural study, accommodation  for refugees, assylum seekers, reception center, 
residential center 
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ÚVOD 
 
Zadaním diplomovej práce bolo vypracovať architektonicko-urbanistický návrh 
dočasného ubytovania pre migrantov v Brne, konkrétne návrh Prijímacieho strediska 
(ďalej len PRS) s kapacitou približne 100 ubytovaných a Pobytového strediska (ďalej 
len POS) s kapacitou približne 300 ubytovaných.  
 
Aj napriek pretrvávajúcej migračnej kríze sú zásady  navrhovania a princípy fungovania 
tých zariadení takmer nedostupné. To viedlo k úlohe vypracovať stavebný program 
a pochopiť ako tieto strediská fungujú. 
 
Súčasťou zadania bol aj výber vhodnej lokality na území Brna, s ohľadom na zvýšenú 
citlivosť verejnosti voči tomuto druhu zariadení a so zameraním na nové využitie 
zanedbaných plôch, teda brownfields. 



VYMEDZENIE A ÚČEL STAVBY 
Prijímacie a pobytové strediská sú súčasťou štruktúry zariadení, ktoré súčasťou 
riadenia o udelení medzinárodnej ochrany. Ich zriaďovateľom na území Českej 
republiky je Ministerstvo vnitra a prevádzkuje ich SUZ – Správa uprchlických zařízení. 
Okrem PRS a POS sú súčasťou tejto štruktúry aj Zařízení pro zajištení cizinců 
a Integračné strediská.  
 
PRS poskytuje ubytovanie a zázemie novým žiadateľom o azyl a to až do doby, kedy 
absolvujú základné vstupné kontroly a procedúry. Tými sú napríklad overenie 
totožnosti, vstupná bezpečnostná a zdravotná kontrola, začiatok riadenia o udelení 
azylu, vstupné a sociálne pohovory. Do PRS vstupujú klienti dobrovoľne, no od doby 
podania žiadosti a vstupu do strediska ho nesmú dobrovoľne opustiť. Toto obdobie trvá 
zvyčajne do 7 dní, maximálne 1 mesiac.  
 
Vzhľadom na nutnosť vstupných kontrol pre vstupom do PRS je súčasťou areálu aj 
objekt s týmito funkciami a zázemím pre cudzineckú políciu, ktorá tieto kontroly 
vykonáva 
 
Po absolvovaní všetkých potrebných úkonov v PRS prejdú žiadatelia do POS alebo sa 
môžu rozhodnúť pre bývanie v súkromí. V POS zotrvávajú klienti až do doby, kým 
bude ich žiadosť posúdená. Toto obdobie trvá zvyčajne 1 mesiac, maximálne 1 rok. 
Toto stredisko môžu jeho obyvatelia voľne opustiť a to aj na dlhšiu dobu. 
 
Súčasťou obidvoch stredísk sú aj priestory pre sociálne služby, psychologickú či 
právnickú pomoc, služby tlmočníka, stravovanie či rôzne voľno časové aktivity.  

URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Súčasťou zadania bolo aj nájdenie vhodného pozemku. Pri hľadaní som sa zamerala 
na brownfields a vybrala územie na Červenom kopci, ktoré sa nachádza v mestskej 
časti Štýřice. Zvolené územie má rozlohu približne 22 ha. V jeho okolí sa nachádza 
Útvar policejního vzdelání a služební prípravy, zástavba tvorená rodinnými domami 
a nižšími bytovými domami, záhradkárska oblasť a Národná prírodná pamiatka 
Červený kopec. 
 
Zo zvoleného územia som si vybrala časť ako pozemok pre zadanie mojej diplomovej 
práve. V rámci urbanistického návrhu celej zóny, v nej boli vybudované nové bytové 
a rodinné domy, časť pre rozšírenie záhradkárskej oblasti. Časť napojenú na turistickú 
oblasť som navrhla možnosť nového využitia ako downhillovú cyklistickú trať a časť pri 
existujúcej zástavbe bytových domov na vytvorenie komunitnej záhrady, ktorá by 
nadväzovala na tradíciu záhradkárskej oblasti v okolí.  
 
Pozemok zvolený pre azylové zariadenie má rozlohu cca 2,65 ha. Areál tvoria dva 
základné funkčné celky – PRS a POS. Na PRS nadväzuje objekt so vstupnými 
kontrolami a zázemím cudzineckej polície. Samotné PRS a POS tvoria štyri rovnako 
veľké objekty usporiadané tak aby tvorili jeden celok s átriom uprostred. Strediská sú 
navzájom oddelené hmotou hlavnej budovy, v ktorej sú umiestnené funkcie využívané 
obomi strediskami, a to z dôvodu aby nedošlo ku kontaktu medzi klientmi stredísk. Do 
PRS vedie vstup cez objekt vstupných kontrol ale do POS je vstup možný z viacerých 
strán, vzhľadom na voľnejší charakter tohto zariadenia. Hlavná budova má viacero 
vstupov, či už pre zamestnancov alebo klientov stredísk. Medzi hlavnou budovou 
a budovou vstupnej kontroly sa nachádza malú parkovisko slúžiace areálu. 
 



ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
Areál azylového zariadenia je funkčne rozdelený na štyri časti, ktoré sú vzájomne 
prepojené. Sú nimi objekt hlavnej budovy, objekt vstupných kontrol a objekty PRS 
a POS. 
Základnou myšlienkou návrhu bolo hmotou hlavnej budovy navzájom oddeliť strediská, 
keďže ich klienti by sa nemali navzájom stretávať. Táto budova je zároveň 
najvýraznejšou a najvyššou v celom areály s výškou 4. NP. Jej význam som sa snažila 
zvýrazniť aj riešením fasády, ktorá je tvorená tmavými hliníkovými lamelami, 
predradenými pred fasádu. Okrem estetickej a tieniacej funkcie, plnia súčasne aj 
funkciu vizuálnej bariéry.  
Objekt vstupných kontrol a cudzineckej polície, tvorí akýsi prechod medzi hlavnou 
budovou a PRS. Jeho fasáda je taktiež tvorená bielymi hliníkovými lamelami. Má 
hlavný vstup od parkoviska medzi objektmi a vedľajší z oplotenej časti areálu 
patriacemu PRS. 
Architektonické riešenie oboch stredísk vychádzalo z rovnakej myšlienky – sceliť 
viaceré objekty do jedného bloku a vytvoriť rôzne vonkajšie pobytové plochy – átrium 
uprostred, priechody a balkóny medzi objektmi. Fasáda oboch stredísk je jednoduchá 
omietka bielej farby doplnená oknami s tmavými rámami. PRS tvoria dvojpodlažné 
objekty prepojené v exteriéri terasou a na poschodí balkónmi. POS tvoria trojpodlažné 
objekty a ich hmota je členitejšia keďže sú v 2.NP a 3. NP jednotlivé budovy prepojené 
pavlačou. V priechodoch medzi budovami sú situované exteriérové schodiská 
s evakuačnými výťahmi v dvoch z nich kvôli požiarnej  bezpečnosti. 
V celom areály tvoria informačný systém panely výraznej žltej farby umiestnené pri 
vstupoch do objektu, na ktorých budú pomocou piktogramov vyznačené funkcie 
v danom objekte. 
 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
1.Hlavná budova 
V budove sa nachádzajú rôzne funkčné celky zabezpečujúce chod areálu. Uprostred je 
rozdelená komunikačným jadrom pre klientov PRS a POS. Z dôvodu, že sa klienti 
stredísk nemôžu stretávať, sa tu nachádzajú dve schodiská a dva výťahy, pričom 
priestory pre obe strediská sú oddelené stenou s dverami pre prípad požiaru, ktorý by 
sa nemali mimo nebezpečenstva používať. V 1.NP sa nachádza vstupná hala s prístup 
do skladov a technického  zázemia areálu, priestory údržby. Ďalej sa tu nachádza časť 
voľno časových aktivít a denné centrum pre PRS a denné centrum pre POS. Denné 
centrá sú umiestnené v 1. NP z dôvodu požiarnej bezpečnosti a majú únikové dvere na 
obe strany budovy. V 2.NP sa nachádzajú priestory pre voľno časové aktivity pre POS, 
kuchyňa s jedálňou rozdelenou na dve časti pre PRS a zamestnancov a POS. V 3.NP 
sa nachádza telocvičňa a ďalšie priestory pre voľno časové aktivity pre POS, 
a administratívna časť pre OAMP s priestormi na pohovory. V 4. NP sa nachádza 
posilňovňa, ďalšie priestory pre voľno časové aktivity pre PRS a administratíva SUZ 
a O.Z. Prístup klientov do administratívy a do priestorov telocvične bude oddelený 
pomocou časového harmonogramu.  
 
2.Vstupné kontroly a cudzinecká polícia 
Dvojpodlažná budova je rozdelená na 3 funkčné celky. Prvým z nich je bezpečnostná 
kontrola, do ktorej je vstup od parkoviska pred budovou. Tá nadväzuje na priestor 
zdravotnej kontroly a východ do PRS. V 2.NP sa nachádzajú priestory cudzineckej 
polície. 
 
3.Prijímacie stredisko 
Tvoria ho štyri dvojpodlažné objekty. V 1. NP sa nachádza v objekte A ubytovanie pre 
rodiny a v objekte B bezbariérové ubytovanie. V objekte C sa nachádza karanténa, 



priestory pre ubytovateľku a nonstop služba. V 1.NP objektu D sa nachádzajú priestory 
sociálnej služby a priestory pre právnikov, psychológov a O.Z. V 2.NP všetkých 
objektov sa nachádza bežné ubytovanie. Ubytovacie jednotky sú navrhované na 
princípe dočasného ubytovanie, s kuchynkami, spoločenskými miestnosťami 
a hygienickým zázemím spoločným a prístupným z chodby. Celková kapacita PRS je 
109 ubytovaných, v krízovom režime až 137. 
 
4.Pobytové stredisko 
Tvoria ho štyri trojpodlažné objekty. V 1.NP sa nachádzajú v objekte A priestory 
nonstop služby a ubytovateľky. V objekte B ubytovacie jednotky s bezbariérovým 
prístupom. V objekte C ubytovacie jednotky pre rodiny. V objekte D sa nachádzajú 
priestory sociálnej služby a priestory pre právnikov, psychológov a O.Z. V 2. A 3.NP 
všetkých objektov sú bežné ubytovacie jednotky. Ubytovacie jednotky majú charakter 
malých bytov s vlastnou kuchynkou a hygienickým zariadením. Celková kapacita POS 
je 297 ubytovaných. 
 

KONSTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE 
Založenie objektov je na základových pásoch zo železobetónu pod stenami 
a základovými pätkami zo železobetónu pod stĺpmi. 
Zvislé nosné konštrukcie v PRS a objekte vstupných kontrol, tvoria pozdĺžny stenový 
nosný systém. V POS tvoria priečny nosný systém. Nosné steny sú hr. 200 mm 
a obvodové s TI hr. 200 mm. Vodorovný nosný systém tvoria železobetónové dosky hr. 
200 mm. Vnútorné  steny sú hr. 200 a 100 mm. 
Konštrukčný systém hlavnej budovy tvorí železobetónový skelet s rozmerom stĺpov 300 
x 300 mm v module po 6m, pričom pri priestoroch kde sa nachádza telocvičňa, sú stĺpy 
rozmiestnené po 3 m. Horizontálnu nosnú konštrukciu tvoria stropné panely Spirolli hr. 
265 mm pod telocvičňou hr. 320mm. 
Strecha všetkých objektov je jednoplášťová s atikou výšky 250 mm. 
 

ZÁKLADNÉ VÝMERY A BILANCIE 
riešené územie     2,65 ha 
počet parkovacích státí     18 + 2 pre imobilných 
ZASTAVANÁ PLOCHA 
Hlavná budova     1880 m2 

Vstupné kontroly a cudzinecká polícia  540 m2 
PRS       1730 m2 
POS       2880 m2 
Celkom      7030 m2 
 
OBOSTAVANÝ PRIESTOR  
Hlavná budova     28200 m3 
Vstupné kontroly a cudzinecká polícia  3480 m3 
PRS       11160 m3 
POS       27220 m3 
Celkom      70060 m3 
 
UŽITKOVÁ PLOCHA  
Hlavná budova     6390 m2 
Vstupné kontroly a cudzinecká polícia  920 m2  
PRS       2940 m2 
POS       6600 m2 
Celkom      16850 m2 



ZÁVER 
Azylové zariadenie je navrhnuté tak aby bolo jeho fungovanie jednoduché a účelné 
a orientácie v areály jednoduchá a zrozumiteľná. Zadanie a obsah práce, priniesli 
množstvo nových informácií o tak aktuálne téme migračnej krízy a systéme riešení na 
území Českej republiky a o migračnej kríze obecne. 
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Abstrakt práce  Diplomová práca bola vypracovaná ako architektonická štúdia 

Dočasného príbytku pre migrantov v Brne. Súčasťou návrhu bol 
aj výber pozemku, ktorým sa stal brownfield na Červenom kopci.  
Areál je z hľadiska ubytovania migrantov rozdelený na dve 
samostatné časti – Prijímacie stredisko a Pobytové stredisko. Tieto 
strediská plnia funkciu krátkodobého ubytovania, pre osoby ktoré 
si podali žiadosť o azyl na území Českej republiky a čakajú na jej 
posúdenie. Súčasťou areálu je aj zariadenie vstupnej kontroly, ktorou 
musí prejsť každý žiadateľ aby bol prijatý do prijímacieho strediska.  
Obe tieto strediská sú oddelené hlavnou budovou, v ktorej 
sa nachádza správa areálu, jedáleň s kuchyňou a priestory na voľno 
časové aktivity. Okrem voľno časových aktivít ponúkajú jednotlivé 
strediská aj sociálnu, právnu či psychologickú pomoc žiadateľom 
o azyl.  

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

The diploma thesis has been created as an architectural study 
of Temporary accommodation for migrants in Brno. Part of the 
proposal was also the selection of the location, which became the 
brownfield on the Červený kopec. From the point of view of the 
accommodation of migrants, the complex is divided into two separate 
parts - the reception center and the residential center. These centers 



fulfill the function of short-term accommodation for persons who have 
applied for asylum in the territory of the Czech Republic and are 
awaiting its assessment. The facility also includes an entrance check-
up facility that every applicant must pass to the receiving center. 
Both of these centers are separated by the main building, which 
houses the management of the complex, a dining room with a kitchen 
and leisure facilities. In addition to free time activities, both centers 
also offer social, legal or psychological assistance for assylum 
seekers. 
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