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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je vytvoření architektonicko-urbanistického návrhu 
přijímacího a pobytového střediska v Brně. Tato azylová zařízení představují první dva 
stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany. V obou zařízeních jsou kromě 
ubytování poskytovány také další služby, jako je stravování, sociální a psychologické 
služby, právní pomoc, ale také je zde možné účastnit se nejrůznějších volnočasových 
aktivit. 
 
Navrhovaný areál je umístěn v klidné lokalitě Červený kopec v Brně-Štýřicích a 
je tvořen celkem 6 objekty rozdělených do tří částí – přijímací středisko, pobytové 
středisko a společné provozy využívané oběma středisky, jako je administrativa, 
kuchyně a údržba.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

dočasný příbytek, přijímací středisko, pobytové středisko, azyl, uprchlíci, migrační 
krize, Brno, Červený kopec  

ABSTRACT  

The theme of diploma thesis is design of reception center and residential center in Brno 
city. These asylum facilities are first two steps to proceeding for granting international 
protection. Both of these facilities provide accomodation and other services, such 
as provide of meals, social and psychological services, legal help or clients can take 
part in wide range of free-time activites. 
 
Designed complex is located at Červený kopec in Brno-Štýřice and it consists of 
6 building divided into three parts - reception center, residential center and central 
structures used by the both facilities, such as administration, kitchen and maintenance 
services.  

KEYWORDS  

temporary dwelling, reception center, residential center, asylum, refugees, migration 
crisis, Brno, Červený kopec  
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ÚVOD 
Zadáním této práce bylo vypracování architektonicko-urbanistického návrhu přijímacího 
a pobytového střediska v Brně. Navrhovaný dočasný příbytek migrantů reaguje na 
problematiku stávající migrační krize.  
 
Součástí projektu bylo také nalezení vhodného místa. Pří výběru byl kladen důraz 
především na citlivé vnímání tohoto druhu zařízení veřejností a dostupnost základní 
infrastruktury jako je školství, zdravotnictví, obchody a veřejná hromadná doprava. 



VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
Jedná se o návrh azylových zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo vnitra 
a provozovatelem Správa uprchlických zařízení. Přijímací a pobytová střediska 
představují první dva stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
 
Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, 
a to až do doby ukončení základních vstupních procedur jako je identifikace totožnosti, 
předepsaná vstupní zdravotní prohlídka, zahájení řízení a udělení mezinárodní ochrany 
a vstupní pohovor a sociální šetření. Žadatelé o mezinárodní ochranu do tohoto zařízení 
vstupují dobrovolně, ale nesmí ho volně opustit. Doba pobytu žadatelů v přijímacím 
středisku je zpravidla jeden týden, maximálně pak jeden měsíc. 
 
Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními 
procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti 
o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou středisko svobodně opouštět nebo využít 
možnosti pobytu v soukromí. Doba pobytu žadatelů v pobytovém středisku je zpravidla 
jeden měsíc, maximálně pak jeden rok. 
 
V obou zařízeních jsou kromě ubytování poskytovány také další služby, jako je 
stravování, sociální a psychologické služby, právní pomoc, ale také je zde možné 
účastnit se nejrůznějších volnočasových aktivit. 
 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Lokalita se nachází v Brně-Štýřicích na území bývalé Kohnovy cihelny s přímou vazbou 
na Národní přírodní památku Červený Kopec. Řešené území je z východní strany 
obklopeno bytovými domy, ze strany západní potom zahrádkářskou kolonií. 
 
Zvolený pozemek o ploše cca 3,9 ha je téměř rovinného charakteru. V blízkém okolí se 
nachází převážně nízkopodlažní zástavba rodinných a bytových domů. Z tohoto důvodu 
byla zvolena výšková hranice objektů max. 3 podlaží. 
 
Samotný areál azylového zařízení je tvořen celkem 6 objekty rozdělených do tří částí – 
přijímací středisko, pobytové středisko a společné provozy využívané oběma středisky, 
jako je administrativa, kuchyně a údržba. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny 
oplocením, jelikož je nutné zamezení styku klientů pobytového a přijímací střediska. 
 
Do areálu jsou dva oddělené vstupy, jeden pro klienty přijímacího střediska, kteří musí 
projít bezpečnostní kontrolou, a druhý pro klienty pobytového střediska a personál.  
 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Koncept řešení přijímacího a pobytového střediska je zaměřen na účelnost, 
jednoduchost a přehlednost. A to hlavně z toho důvodu, že se jedná o krátkodobé 
ubytování. Další roli v návrhu také hrálo uzavření areálu a požadované velké množství 
venkovních volnočasových aktivit. 
 
Přijímací středisko je tvořeno jedním dvoupodlažním objektem tvaru písmene U. Ten je 
dispozičně rozdělený na několik částí – vstupní kontrola, ubytování, služby a prostory 
skladů a technického zázemí. Celková ubytovací kapacita přijímacího střediska je 102 
osob. Tato kapacita lze v nouzových případech dvojnásobně navýšit. 
 



Pobytové středisko je tvořeno jedním třípodlažním objektem a dvěma objekty 
dvoupodlažními. Dva z těchto objektů slouží pouze pro ubytování, ve třetím objektu se 
nachází jak ubytování, tak obdobně jako v přijímacím středisku také služby a prostory 
skladů a technického zázemí. Celková ubytovací kapacita přijímacího střediska je 278 
osob. Tato kapacita lze v nouzových případech dvojnásobně navýšit. 
 
Společné provozy jsou umístěny v centrální části mezi oběma středisky. Jsou tvořeny 
třemi objekty. Jedná se o jednopodlažní objekt administrativy Správy uprchlických 
zařízení, jednopodlažní objekt kuchyně a údržby a jeden třípodlažní objekt s kancelářemi 
Oboru azylové a migrační politiky, ve kterém se nachází dispozičně oddělené ubytování 
klientů pobytového střediska.  
 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
OBJEKT A – PŘIJÍMACÍ STŘEDISKO 
Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany vstupují do areálu přes bezpečnostní 
a zdravotní kontrolu, které se nachází v přízemí severovýchodního ramene. Do 2NP této 
části mají přístup pouze pracovníci cizinecké policie, kteří zajišťují bezpečnostní 
kontrolu. 
 
Centrální část objektu tvoří služby. Nonstop služba, tvořená čekárnou s pultem a dvěma 
kancelářemi, kuchyňkou a denní místností, má samostatný vstup. Ostatní služby jsou 
přístupné přes vstupní halu se schodištěm. V přízemí se po pravé straně nachází dětské 
denní centrum a po levé straně pracoviště sociální služby a právní pomoci. Zde se 
nachází dvě kanceláře pro pracovníky sociální služby, kancelář psychologa, kancelář 
právníka OPU, kancelář právníka SOZE a jedna univerzální místnost. Ve 2NP této části 
se nachází prostory pro volnočasové aktivity, jako je společenská místnost, učebna 
českého jazyka, počítačová místnost, hudební dílna, výtvarná dílna, herna, knihovna 
a šicí dílna. 
 
Ubytování v přijímacím středisku je rozděleno na dvě části. První část se nachází mezi 
vstupní kontrolou a službami. Zde se v přízemí nachází karanténa s kapacitou 
6 ubytovaných osob a 6 bezbariérových pokojů pro 2 osoby. Ve 2NP se pak nachází 
pokoje pro 2-4 osoby. Druhá část ubytování se nachází v jihozápadním rameni objektu.  
 
Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky 
a prádelna.  
 
V jihozápadní části v 1NP jsou umístěny sklady a technické zázemí. 
 
OBJEKT B – POBYTOVÉ STŘEDISKO, KANCELÁŘE OAMP 
Jedná se o třípodlažní objekt dispozičně rozdělený na 2 samostatné celky – ubytování 
klientů pobytového střediska a pracoviště Oboru azylové a migrační politiky. V přízemí 
tohoto objektu se také nachází hlavní vstup pro personál a klienty pobytového střediska. 
Ti totiž na rozdíl od klientů přijímacího střediska nemusí procházet bezpečnostní 
kontrolou. 
 
Ubytování klientů pobytového střediska je tvořeno ubytovacími jednotkami pro 2 nebo 
4 osoby. Celková ubytovací kapacita tohoto objektu je 100 osob. 
 
Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky 
a prádelna.  
 



Pracoviště OAMP je rozděleno na dvě části. Jednu část, která se nachází v přízemí, tvoří 
5 místností pro pohovory s žadateli o udělení mezinárodní ochrany, druhou část tvoří 
15 kanceláří pro pracovníky ve 2NP a 3NP, kam klienti nemají přístup. 
 
OBJEKT C – POBYTOVÉ STŘEDISKO 
Jedná se o dvoupodlažní objekt tvaru písmene U. V centrální části jsou obdobně jako 
u přijímacího střediska umístěny služby. Dětské centrum a nonstop služba, umístěné 
v přízemí, mají samostatné vstupy. Zbývající služby jsou přístupné ze vstupní haly se 
schodištěm. V přízemí je umístěno pracoviště sociální služby a právní pomoci. Zde jsou 
4 kanceláře pro pracovníky sociální služby, kancelář psychologa, kancelář právníka 
OPU, kancelář právníka SOZE a 3 univerzální místnosti. Ve 2NP této části se nachází 
prostory pro volnočasové aktivity, jako je společenská místnost, učebna českého jazyka, 
počítačová místnost, hudební dílna, výtvarná dílna, herna, knihovna a šicí dílna. 
 
Zbývající dvě části objektu tvoří ubytování. V přízemí severovýchodního křídlo je 
umístěno 8 bezbariérových ubytovacích jednotek pro 2 osoby. Celková ubytovací 
kapacita tohoto objektu je 146 osob. 
 
Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky 
a prádelna.  
 
V severovýchodní části 1NP jsou umístěny sklady a technické zázemí. 
 
OBJEKT D – KANCELÁŘE SUZ 
Jedná se o jednopodlažní objekt, do kterého klienti obou středisek nemají přístup. 
V tomto objektu sídlí kanceláře správy areálu. 
 
OBJEKT E – KUCHYNĚ, ÚDRŽBA 
Jedná se o jednopodlažní objekt dispozičně rozdělený na dvě samostatné části. V části 
pro údržbu se nachází zámečnická dílna, elektrikářská dílna, stolařská dílna a dílna 
venkovní údržby. Dále se zde nachází prostory skladů a technického zázemí. 
 
Část s provozem kuchyně se skládá z jídelny, která slouží ke stravování klientů 
přijímacího střediska a personálu. Klienti pobytového střediska si vaří sami. Vstup pro 
personál kuchyně a zásobování je umístěn na jihovýchodní straně.  
 
OBJEKT F – POBYTOVÉ STŘEDISKO 
Jedná se dvoupodlažní objekt, ve kterém se nachází pouze ubytování klientů 
pobytového střediska. Přes vstupní halu se schodišťovým prostorem se dostáváme do 
chodby, ze které je přístupná kancelář ubytovatelky a prádelna. Na obě strany jsou 
potom z chodby přístupné ubytovací jednotky s vlastní koupelnou a kuchyní pro 2 osoby. 
 
Druhé nadzemní podlaží je totožné jako to první. Celková ubytovací kapacita objektu je 
32 osob. 

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Založení objektů je na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou 
z prostého betonu tl. 200 mm vyztuženou KARI sítí. Nosná konstrukce všech objektů je 
tvořena montovaným železobetonovým skeletem s rozměrem sloupů 300 x 300 mm 
a deskou tl. 300 mm. Vyzdívka obvodových stěn tvořena pórobetonovými tvárnicemi 
YTONG tl. 300 mm s tepelnou izolací tl. 150 mm. Vnitřní stěny mají tl. 150 a 300 mm. 
Střecha všech objektů je plochá jednoplášťová s atikou výšky 300 mm. Konstrukční 
výška všech objektů je 3 520 mm, světlá výška pak 2 700 mm. 
 



V rastru kopírujícím skelet jsou do obvodových stěn zapuštěné části vytvářející rám 
okenním otvorům. Tyto zapuštěné části jsou navíc zhotoveny v odstínu tmavé šedé 
barvy, aby bylo docíleno optického členění objektu. Tento prvek všechny objekty 
sjednocuje. 

ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 
řešené území  3,9 ha 
parkovací stání 31 + 3 imobilní 
 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
objekt A   3 594 m2 
objekt B   1 928 m2 
objekt C   3 707 m2 
objekt D      571 m2 
objekt E   1 340 m2 
objekt F      571 m2 
celkem 11 711 m2 
 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 
objekt A 27 997 m3 
objekt B 21 806 m3 
objekt C 28 878 m3 
objekt D   2 438 m3 
objekt E   5 722 m3 
objekt F   4 448 m3 
celkem 91 289 m3 
 
UŽITNÁ PLOCHA 
objekt A   5 391 m2 
objekt B   4 338 m2 
objekt C   5 560 m2 
objekt D      428 m2 
objekt E   1 005 m2 
objekt F      856 m2 
celkem 17 578 m2 
 

  



ZÁVĚR 
Koncept řešení přijímacího a pobytového střediska je zaměřen na účelnost, 
jednoduchost a přehlednost.  
 
Samotný obsah práce byl přínosný především v získání nových informací a rozšíření 
povědomí o problematice azylových zařízení a migrační krize obecně. 
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