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Zadání diplomové práce:  
 
Revitalizace a rehabilitace „zelených“ brownfieldu v městě Brně. Jedná se o pozemky v 
současném nebo bývalém vlastnictví armády, jejichž rozlehlost je v městské struktuře 
ojedinelá. Konkrétně jde o pozemky bývalých areál kasáren v Černých polích. Vzhledem k 
jejich velikosti bude nutné tyto plochy zcela nově organizovat a doplnit o funkce městského 
charakteru. V případě prostoru Jaselských kasáren se nabízí i návrh umístení polyfunkční 
haly, využitelné městem Brnem pro sportovní, společenské a kulturní akce. Na jednom 
vybraném rešení jednoho místa bude prezentováno urbanistické, architektonické a dispoziční 
rešení konkrétní situace. 
 
 
 
 

a) Identifika ční údaje :  
 
Název akce   : Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v  Brně 
Místo stavby  :  ul. Štefánikova a Staňkova, Brno-Ponava 
Kraj   : Jihomoravský 
 
Druh stavby            :  Novostavba  POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU „JOCELYN“  

  
Autor                :           Student FA VUT Brno 
Datum zpracování :           Květen 2012 
    Akademický rok 2011/12 
 
Přehled výchozích podkladů: 
 
- studie kreativního centra na území Jaselských kasáren 
- studie a revitalizace kasáren Černá pole 
 
- fotodokumentace stávajícího pozemku a okolí 
- digitální dokumentace pozemku a okolí  
- regulativy, analýzy současného stavu pozemku a okolí 
 
 
 
 

b) Charakteristika území a urbanistický koncept  
 

Polyfunkční dům Jocelyn se nachází  na pozemcích bývalmmých Jaselských kasáren – 
Brno-Ponava. Zájmové území je vymezeno souběžnými ulicemi Štefánikova a Staňkova. V 
této lokalitě přechází městská bloková struktura v rozvolněnou zástavbu. Převážnou funkcí je 
bydlení a služby. Východně je situováno Střední odborné učiliště tradičních řemesel a 
obchodní centrum, jižně finanční úřad, jazyková škola a Vyšší odborná škola obchodní, 
západně Fakulta informatiky Masarykovy univerzity a severně Veterinární a farmaceutická 
univerzita. Okolí tohoto „zeleného“ brownfieldu je značně frekventované. Ulice Štefánikova 
ze západu místo zatěžuje hlukem a naopak ul. Staňkova je klidná. Vzdálenost historického 
jádra a centra města Brna je přijatelná. Obslužnost a dostupnost je zajištěna pomocí MHD 
(ul. Štefánikova), motoricky i pěšky.  Pozemek je mírně svažitý, kde převýšení odpovídá cca. 
3,5 až 4m.  

  
Polyfunkční objekt Jocelyn je zasazen do dříve navržené urbanistické studie na místě 

Jeselských kasáren v Brně, ohraničenou ulicemi Štefánikova, Staňkova a novým protažením 



ulice Šumavská. Koncept stavby ve smyslu formy i funkce se striktně podřizuje svému místu 
v blízkosti městského centra.  

Vzhledem k dříve provedené studii Jaselských kasáren, výchází návrh novostavby 
polyfunkčního objektu z urbanistických a koncepčních souvislostí studie. Tvoří tedy nedílnou 
součást celkové koncepce rehabilitace lokality. 

 
Dominantní počet dvanácti podlaží je odvozen od nárožní polohy objektu. Předsazení 

této výškové části budovy usměrňuje urbanistické rastrování ulic a vytváří tak veřejná 
prostranství různých úrovní. Hmota objektu je perforovaná pro komfortní přístup, výhledy a 
kulturu užívání propojenou s navrženým přilehlým parkem. 
 
 

c) Funk ční nápl ň, konstruk ční řešení, materiály  
 
  
 Funkci objektu zastupuje bydlení, obchody, kavárna, restaurace, administrativa, 
podzemní parkování. Objekt je rozdělen vertikálně do dvou zón: Komerční a obytná. Náplň 
objektu byla navržena na základě analýz v dané lokalitě. Parter objektu je určen komerci a 
vstupům do objektu. Kavárna přístupná ze tří stran objektu je doplněna o atriovou terasu. 
Sousedící restaurace, taktéž přístupná ze tří stran a suterénu je doplněna letní terasou 
s vyhlídkou skrze park. Tato terasa se nachází ve 2NP. Stavba disponuje třemi vstupními 
recepcemi a dvěma samostatnými vstupy do bytové sekce. Podlaží 2-6 je určeno v sekci A 
variabilním kancelářím. Sekce B, která probíhá skrze celou výšku objektu je obytná 
s dvanácti podlažími.  

 
Návrh řešení dopravy, dopravy v klidu: 
 
Objekt je napojen na stávající místní komunikaci ul. Štefánikova. Požadavky na 

parkovací stání splňuje podzemní parkoviště. Podzemní parkoviště poskytuje 253 
parkovacích stání, s dostatečním množstvím pro handicapované lidi. 
  
Konstrukční řešení: 
  
Objekt je navržen jako monolitický skelet na vrtaných pilotech s fasádou z režného zdiva. 
Stropní konstrukce tvoří monolitická stropní železobetonová deska s integrovaným 
systémem chlazení a vytápění místností prostřednictvím tzv. temperovaného žb jádra. 
Systém vytápění a chlazení je pak doplněn o rekuperační zařízení. Veškeré technické 
místnosti se nachazí v suterénu stavby. 
 
Materiálové řešení:  
 
Obvodový plášť vynášený na krátkých konzolách monolitického systému je z tmavě hnědé, 
režně zpracované pohledové cihly s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Komunikační jádra 
jsou v celém objektu z pohledového betonu bez dalších úprav. Obklady v budově pak tvoří 
z většiny travertinové desky. Vnitřní povrchy stěn opatřeny bílou omítkou. Povrchy teras a 
loggii jsou opatřeny dřevem v úpravě a tmavém odstínu thermo wood. Výplně otvorů jsou 
s izolačním trojsklem, šedé barvy, provedení AL.  
  

d) Orienta ční údaje stavby  
 

Zastavěná plocha:       2 932 m² 
Celková hrubá podlahová plocha (HPP) :   43 980,0 m² 

 
Počet parkovacích míst :     94 míst (z toho 6 handicap.) 

 Podrobné popisy a tabulky se nachází ve výkresové dokumentaci. 


