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1. Úvod 

Tématem diplomové práce MĚSTSKÝ DŮM – ARCHITEKTURA KOMBINACE FUNKCÍ  je návrh městské-
ho domu v lokalitě Brno – Zábrdovice, která se nachází v blízkosti centrální historické části Brna.  
Cílem projektu je vytvoření intenzivní městské struktury, která zajišťuje smíšené funkce, dosahuje vysoké 
hustoty zástavby a současně vytváří i kvalitní životní a obytné prostředí.  

2. Urbanistické řešení 

Řešené území se nachází v prostoru mezi ulicemi Cejl, Vranovská a Jana Svobody, které má v současnosti  
charakter průmyslového brownfield. Diplomant navrhuje lokalitu  pro funkce komerce, kultury, aministrativy, 
bydlení a parkování, které integruje do kompaktního městského bloku s vnitřním veřejným atriem.  Hmota 
objektu koresponduje s výškovou hladinou městské uliční struktury.  Nároží domu je zdůrazněno zvýšením o 
dvě patra.  Přízemí domu s parterem obchodů je propojeno průchody s veřejným prostorem atria a zpřístupňuje 
tak stávající uliční prostory s nábřežím řeky Svitavy. Snahou diplomanta bylo vytvořit dům, který „žije společně 
s městem". 
Připomínky: 
Situace a analýza území je zakreslena velmi schematicky. Chybí podrobnější fotodokumentace řešeného území. 
Jak využívá diplomant stávající zeleň? Zakreslení objektu do ptačího pohledu (foto dostupné na webu) by lépe 
prokázalo začlenění navrhovaného objektu do stávající městské struktury.  

3. Architektonické řešení 

Architektura polyfunkčního domu vychází z daností místa. Svým jednoduchým pojetím nijak nekonkuruje 
ostatní okolní zástavbě a působí zde zcela přirozeně. Forma domu i prosklené geometricky členěné fasády 
odpovídají soudobému architektonickému výrazu  městského domu. 

4. Funkční a dispoziční řešení 

1. NP je vyčleněno pro komerci, v 2.NP je umístěna knihovna, 3.NP slouží administrativě, 4. – 7.NP plní funkci 
bydlení, v 1.PP jsou umístěny garáže. Tato multifunkčnost dobře využívá potenciál lokality a zajišťuje domu 
rozmanitost.  
Připomínky: 
1.PP - garáže jsou přístupné pomocí dvou hydraulických autovýtahů. Není popsáno, kolik stání je navrženo. 
Bude jich pro objekt a dané funkce dostatečné množství? Prověřil diplomant požární bezpečnost garáží? Stání u  
autovýtahů jsou mylně zakreslena. Kde se nachází technické zázemí domu?  
1.NP - obchodní plochy 1.09 nemají žádné zázemí, výstavní prostor 1.26 nemá žádný skladový prostor.  
2.NP - vstup do knihovny z vnitřního atria točitým schodištěm a výtahem není jasně vyznačen (chybí dveře). Má 
schodiště dostatečný počet stupňů a nechybí mezipodesta? Jak bude fungovat další vstup do knihovny přes 
kavárnu v přízemí, aby se zamezilo nekontrolovatelnému vstupu a odchodu návštěvníků knihovny? Jak jsou 
řešeny požární úseky a požární únikové cesty? 
3.NP – vstup do administrativy v přízemí 1.28 je velmi stísněný. Není jasné zda vstup do administrativy je také 
z vnitřního atria točitým schodištěm. Pokud ano, je to správně? Jak bude evidován příchod a odchod 
zaměstnanců?   Kolik má administrativa zaměstnanců? Jak je nadimenzováno sociální zařízení? Jak jsou řešeny 
požární úseky a požární únikové cesty? 



4.NP a 5.NP – bydlení není řešeno s ohledem na hlukovou zátěž z ulice Cejl. Dům nevytváří protihlukovou 
bariéru, byty jsou navrženy kolem zelené střechy atria, která je otevřena do hlučné ulice Cejl. Ve 4.NP je sice 
navržena skleněná protihluková stěna, ale ostatní patra nemají žádná opatření.  
V těchto podlažích jsou také umístěny prostory pro volnočasové aktivity bydlících a dětí. Ty jsou přístupné 
pouze z chodby ve 4.NP a  vzájemně jsou propojeny točitým schodištěm. Není řešen bezbariérový přístup do 
5.NP. Jak je nadimenzováno sociální zařízení? V prostorách je zakresleno 118 míst pro sedící návštěvníky. Není 
tato kapacita příliš velká? Neměli by prostory sloužit i veřejnosti? Pak je jejich přístup problematický. 
K dispozičnímu řešení bytů nemám podstatné připomínky. U mezonetového bytu 4+kk se domnívám je zbytečná 
chodba mezi ložnicí rodičů a pracovnou, která mohla být o plochu chodby zvětšena a také orientace dětských 
pokojů na sever není vhodná. 
6. a 7. NP - navržené dva mezonetové byty v nároží domu jsou hlukově zatíženy nejvíce, včetně teras 
orientovaných do ulice Cejl. Nároží domu mohlo být vyčleněno jiným funkcím, např. volnočasovým veřejně 
přístupným aktivitám nebo administrativě menších firem.  

5. Technické a konstrukční řešení  

Technické a konstrukční řešení zohledňuje problémy zakládání v blízkosti řeky Svitavy. Objekt je založen na 
pilotách, podzemní podlaží je řešeno jako monolitická železobetonová vana z vodostavebního betonu. Hlavní 
nosná konstrukce objektu je navržena jako kombinace železobetonového monolitického skeletu a příčného 
stěnového systému ve vyšších podlažích. Prostorová tuhost je zajištěna ztužujícími jádry, kolem kterých jsou 
umístěny  tříramenná monolitická schodiště.  

6. Formální úprava a prezentace 

Diplomová práce je po formální i obsahové stránce dobře zpracovaná a prokazuje tvůrčí invenci diplomanta.  
 
Diplomovou práci Bc. Ondřeje Starého doporučuji k obhajobě.  
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