




Dle zadání diplomní práce bylo cílem doplnění či transformace 
současné urbanistické struktury na území Starého Brna za úče-
lem vytvoření nových podmínek pro bydlení a zkvalitnění živo-
ta 
čtvrti.

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Pozemek leží na území Starého Brna, mezi ulicí Hybešova a 
nemocnicí u Sv. Anny. Vzhledem k dobrému napojení na centrum 
města a funkční vybavenost má oblast potenciál k vytvoření 
ideálních podmínek probydlení v centru města. Lokalita nese 
určité znaky brownfields, v bezprostředním okolí pozemku je 
značně rozbitá urbanistická struktura, areál je využíván pro 
drobné podnikání. Dominantními prvky jsou linie ulicí Hybe-
šova, Václavská, objekt nemocnice u Sv. Anny a průraz navrho-
vaný dle platného územního plánu. Nový dopravní tah spojuje 
ulici Hybešova s Medlovým náměstím. Dopravní spojení na cent-
rum je dále 
zajištěno sítí MHD, v blízkosti se nachází tramvajová zastáv-
ka Václavská a Hybešova.

KONCEPT A FILOSOFIE

Navržený soubor objektů vychází ze studií a analýz lokality a 
sociologie v rámci předdiplomní práce. Snažila jsem se vhodně 
uchopit fenomén bydlení v centru moderního města, zaměřit se 
na jeho problémy a výhody v kontextu současnosti i historie, 
a v návaznosti na sociologickou studii vytvořit strategii pro 
bydlení aplikovanou na lokalitu Starého Brna. Hlavní myšlenka 
vycházela ze sociologického pojmu „flow“, tzn. duševní stav, 
kdy je osoba v průběhu provozování činnosti ponořena do po-
citů naprosé soustředěnosti, nadšení a úspěchu, transformací 
do urbanistických souvislostí vznikla strategie pro udržování 
tohoto „flow“ v urbanistické struktuře, a to vzájemným půso-
bením obyvatel na místo a místa na obyvatele. Ve studii cí-
lových skupin obyvatel jsem se zabývala jednak specifickými 
potřebami konkrétní skupiny a jednak jejich potenciálím pří-
nosem do lokality. Výsledkem byla urbanistická studie, v níž 
se v zájemném souladu setkávají demografické skupiny různého 
věku, postavení a ekonomického zajištění. Tato studie je pod-
kladem pro mou diplomní práci, jejímž předmětem je zpracování 
obytného bloku se soustředěním na fenomén stárnutí populace. 
Se zvyšováním délky života se prodlužuje i tz. post- produk-
tivní věk, kdy je člověk stále schopen aktivního plnohodnot-
ného života, ale mnohdy k tomu nenalézá v dnešní společnosti 
prostor. Obytný blok řeší nároky na bydlení a život seniorů a 
handicapovaných osob.

VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Tvar objektů vychází z tradiční městské blokové zástavby ty-
pické pro centrum města, kde se prolíná veřejný a poloveřejný 
prostor, a tvoří se sousedská komunita. Blok je tvořen třemi 
hmotami lišícími se kompozicí i funkcemi, a to kulturním cen-
trem, bytovým domem pro handicapované a multigenerační rezi-
dencí. Blok sousedí s navrženým pásem parku táhnoucím se od 
nemocnice u sv. Anny k ulici Václavská, směrem k parku komu-
nikuje pomocí proklené fasády kulturního centra se zelení, a 
nabízí tak příjemné prostředí pro rekreaci



OBJEKT 1: KOMUNITNÍ CENTRUM

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

4-podlažní budova komunitního centra je místem pro volnočasové 
aktivity v oblasti, v 1. NP je navržena galerie, bistro a cen-
trum pro děti, v 2. NP kavárna, chráněné dílny a ordinace lé-
kaře, ve 3. NP se nachází coworkingové centrum, chráněné dílny 
a wellness provoz, ve 4. NP, které není konstrukčně odděleno 
od volného protoru, je víceúčelový sál pro promínání, přednáš-
ky, divadlo či vystoupení. Hlavní vstup do objektu je z uli-
ce vytvořené průrazem, vedlejší vstup je z parku. Komunikační 
jádro s výtahem prochází všemi patry, do jednotlivých provozů 
vede vnitřní ochoz.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY

Nosný systém objektu je tvořen rámovou konstrukcí tvořenou 
dřevěnými lepenými nosníky, železobetonovými pilíři a mono-
litickou stěnou. Vnitřní objem je monolitický skelet v modu-
lu 6x6 metrů. fasáda je z velké části prosklená, ve zbývající 
ploše jsou použity sendičové betonové pohledové panely. Kon-
strukce je přiznaná, vnitřní prostoru odhalují pohledový beton 
v kombinaci se dřevem a kovem, interiérový prostor se prolíná 
skrz skleněnou plochu se zelení parku.

OBJEKT 2: BYDLENÍ PRO HANDICAPOVANÉ

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

V parteru jsou umístěny komerční prostory, které jsou vhodné 
pro bezbariérový provoz, dvě navazující podlaží obsahují vari-
anty bytů pro pohybově postižené, na střeše 3. NP je bezbari-
érový komunitní skleník. Objekt je uliční fasádou orientován 
na jižní stranu, využívá pasivních tepelných zisků prosklenými 
plochami, zastínění je řešeno předokenními roletami. 

KONSTUKCE A MATERIÁLY

Budova je zděná s příčným nosným systémem, v centru budovy je 
ztužující komunikační jádro s výtahem. Na fasádě se jádro pro-
mítá odskočením stěny o půl metru a zazeleněním fasády. Ze 
severní strany je taktéž zelená fasáda s vegetací břečťanu. 
Plochu uliční fasády rozvlňují čtvercová okna ve dvou různých 
výškách. Barevné řešení je střídmé, světlou štukovou fasádu 
doplňují okna s výraznými rámy a zeleň.



OBJEKT 3: REZIDENCE PRO SENIORY

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

Budova má tvar písmene L, obě křídla jsou provozně odděleny, 
mají však společné technické zázemí. V parteru se nachází 
parkování, komerce a technická místnost.
V části A jsou v 2.-4. nadzemním podlaží menší byty pro se-
niory a jeden velký byt v každém patře určený pro cohousing. 
V části B jsou rezidenční jednotky s terasami, každé pat-
ro tvoří vždy byt větší rozlohy pro rodinu a s ním sousedící 
jednotka pro seniora. Obě bytové jednotky jsou naprosto sa-
mostatné, mají však společný prostor terasy.
Z objektu je přístup do vnitrobloku, který je upraven pro 
účel rekreace, a z části pro parkování vozíčkářů. Vjezd do 
vnitrobloku je z nové ulice vedle parkovacího domu na ulici 
Hybešova.

KONSTRUKCE A MATERIÁLY

Objekt je tvořem železobetonovou skeletovou konstrukcí v mo-
dulu 6x6 metrů se ztužujícími jádry, terasy jsou zčásti vy-
konzolované, orientované na jih. Stěny tvoří výplňové leh-
čené zdivo a tepelná izolace, jádra se na fasádě promítají 
obkladem z šedých lícových cihel.Střecha objektu je přístup-
ná a zazeleněná, vhodná pro komunitní zahrádky. Objekt je 
dilatován zdvojením sloupů.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Objekty jsou vytápěny parovodem, v parteru se nachází tech-
nická místnost pro vzduchotechniku a ohřev teplé vody. Ver-
tikální šachyt jsou vyvedeny nad výšku komuničních jader. 
Dešťová voda je ze střech sváděna do skleníku, v budově 2 do 
4. NP, kde je v nádržích shromažďována a přečepávána zpět na 
střechu pro účel zavlažování zahrádek, přebytečná voda, a 
voda ze střechy centra je svedena do vnitrobloku, kde je re-
tenční nádrž s koloběhem.
Návrh byl zpracován v souladu se zákonem, normami a vyhláš-
kami platnými v době zadání práce.


