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Diplomová práce se zabývá komplexní urbanistickou studií území, které leží na Starém Brně a 
je vymezeno ulicemi Hybešova, Václavská, Křížová a Mendlovým náměstím. Historicky je 
Staré Brno jednou z nevýznamnějších částí města, dnes však značně zanedbanou a bez 
jednoznačné koncepce budoucího rozvoje. Současný stav je odrazem dramatického vývoje 
čtvrti za posledních více než sto padesát let, od rozsáhlé výstavby továren ve druhé polovině 
devatenáctého století, přes bombardování během druhé světové války až po nedávné úpravy 
dopravního uzlu na Mendlově náměstí. Dnes má Staré Brno tři základní problémové, 
rozvojové oblasti – nefungující centrum a dopravní uzel na Mendlově náměstí, nevyužitý 
areál bývalé továrny Kras a právě řešené území, které je problematické především z hlediska 
provozního, prostorového a estetického. Úkolem diplomové práce je tedy oživit oblast 
Starého Brna, vytvořit jeho fungující centrum a řešenému území vdechnout novou funkční 
náplň. 

 

 

 

KREATIVNÍ INKUBÁTOR NA STARÉM BRNĚ 

ROZVOJOVÝ POTENCIÁL STARÉHO BRNA 

FUNKČNÍ ANALÝZA 

Možnou alternativou k současnému nevyhovujícímu stavu území je masivní developerský 
projekt, který je však vzhledem k historickému kontextu a měřítku oblasti poměrně 
nevhodný. Vhodnějším způsobem obnovy a přestavby je realizace komplexní urbanistické 
studie, která citlivě vymezí nové veřejné prostory a určí funkční náplň budov. Přičemž právě 
budoucí funkční využití území má zásadní vliv na jeho atraktivitu a hodnotu. Nezbytným 
prvním krokem je tedy funkční analýza širšího okolí, ze které jasně vyplývá, že Staré Brno je 
převážně rezidenční čtvrtí. Mezi významné neobytné výjimky patří Mendlovo náměstí, 
výstaviště, Fakultní nemocnice U Svaté Anny a čtveřice fakult Masarykovy univerzity a VUT 
(pedagogická, ekonomicko-správní, architektury a výtvarných umění). Koncentrace vysokých 
škol s kreativními obory činí oblast jedinečnou v rámci celého Brna a dokonce i kraje. 

NOVÉ VYUŽITÍ 

Z funkční analýzy vyplývá, že řešené území by kromě místních obyvatel mělo být využíváno 
především studenty, ale také návštěvníky či zaměstnanci nemocnice a výstaviště. Logické je 
tedy vybudování dostatečné kapacity levného bydlení, jako jsou studentské koleje a byty, 
startovací byty nebo dočasné ubytování pro návštěvníky výstaviště, a na ně navazující 
stravování. Zároveň je žádoucí poskytnout menší část bytového fondu bohatším vrstvám, tak 
aby byla mezi místními obyvateli zajištěna určitá diverzita. Vhodným doplňkem místního 
vysokoškolského vzdělávání je knihovna a nadstandartní prostory pro studium a uměleckou 
tvorbu, jakými jsou například ateliéry, dílny nebo co-workingová centra. Chybět by neměly 
ani výstavní a společenské prostory, kavárny, bary nebo sportovní zařízení. Vzhledem k 
vymezenému funkčnímu využití by tedy řešené území mohlo sloužit jako menší 
podnikatelský, či spíše kreativní inkubátor. 

 



PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 

INKUBACE FIREM 

Inkubace je jedna z možností zakládání a podpory středních a malých firem. Podnikatelský 
inkubátor je prostředí, budova či malá průmyslová zóna, pro začínající firmy, které mohou za 
předem stanovených podmínek využívat zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných 
provozovatelem inkubátoru. Umožňuje pak především „vznik podnikatelsko – inovační sítě 
mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi a samotnými podniky. Aby nová firma 
mohla vstoupit a především se udržet na trhu, nepotřebuje jen dobrý nápad s tržním 
potenciálem. Potřebuje také získat kvalitní prostory a zázemí pro své podnikání, dále 
podporu v oblasti poradenství, marketingu, účetnictví, daní aj., či finanční prostředky 
podporující dobrý nápad. To vše dané firmě může poskytnout podnikatelský inkubátor, který 
se zaměřuje na podporu začínajících inovačních firem, jejichž hlavním cílem podnikání je 
vývoj nových výrobků, technologií a služeb a poté jejich uvedení na trh.“ (1) Takto 
nastartované firmy už pak většinou nemají problém najít soukromého investora. 

SLUŽBY INKUBÁTORU 

„Podnikatelské inkubátory svým klientům nabízejí: 

• Prostory pro podnikání – kancelářské, poloprovozní, někdy i laboratorní prostory, a to 
zpravidla za nižší než komerční nájem. 

• Technické a administrativní služby – ostraha, úklid, údržba, internet, služby recepce, 
zapůjčení nábytku, možnost umístit sídlo společnosti, krátkodobý pronájem jednacích 
místností apod. Smyslem je, aby se klient inkubátoru mohl soustředit plně na realizaci 
svého podnikatelského plánu, ostatní záležitosti pomáhá řešit provozovatel 
podnikatelského inkubátoru. 

• Poradenství - při zpracování podnikatelského plánu a jeho aktualizaci, rozvoj 
společnosti, ekonomické a účetní poradenství, právní poradenství a ochrana 
duševního vlastnictví. 

• Finance – zprostředkování kontaktu na investora včetně přípravy pro jednání a 
prezentace před investorem. Příprava pro jednání žádosti o úvěr v bance. 

• Speciální úvěrové produkty – např. ve Zlínském kraji se jedná o programy Mikroúvěr 
od Regionálního podpůrného zdroje. 

• Možnost zúčastnit se školení a workshopů k sebevzdělávání nebo networkingových 
akcí. Podnikatelské inkubátoru obvykle také propagují své klienty svými 
komunikačními kanály. 

Další výhodou členství v podnikatelském inkubátoru je přítomnost v tzv. kreativním 
prostředí. Sdílíte budovu a společné prostory s dalšími start-up společnostmi, s lidmi s 
podobnou mentalitou orientovanou na podnikání a elánem. To nahrává vzniku neformálních 
vazeb a možné spolupráci. Nabídka služeb jednotlivých podnikatelských inkubátorů se může 
samozřejmě lišit. Doporučujeme přesto prověřit aktuální informace u konkrétního 
provozovatele.“ (2) 

TYPY A VÝZNAM INKUBÁTORŮ 

Podnikatelské inkubátory se liší dle velikosti, způsobu financování a poskytování služeb, 
organizační struktury a typu klientů. Největšími bývají výzkumné a technologické parky, které 
jsou nejčastěji zaštiťovány a financovány státem, tyto však většinou neposkytují obchodní a 
asistenční služby. Projekty vstupující do nejprestižnějších inkubátorů jsou pečlivě vybírány 



dle různých kritérií, vždy se ale posuzuje životaschopnost projektu. Menší inkubátory jsou 
pak co-workingová centra fungující spíše na principu dobrovolnictví. 

Podnikatelské inkubátory nepřináší zisk pouze subjektům, které do nich dobrovolně vstupují, 
ale plní také ekonomické a socio-ekonomické potřeby společnosti. Těmi nejzásadnějšími jsou 
tvorba pracovních míst, podpora drobného podnikání, diverzifikace místní ekonomiky, 
budování a urychlení růstu místních průmyslových klastrů („vzájemně propojených firem a 
institucí v konkrétním oboru“ (3), vytvoření a udržení podnikání, podpora žen a menšinového 
podnikání a v neposlední řadě revitalizace společnosti. 

HISTORIE PODNIKATELSKÝCH INKUBÁTORŮ 

Koncept podnikatelských inkubátorů vznikl v roce 1959, kdy  Joseph Mancuso založil The 

Batavia Industrial Center v New Yorku. V osmdesátých letech myšlenka postupně 
expandovala do Velké Británie a Evropy. V roce 2006 se odhadoval celosvětový počet 
inkubátorů na 7000, z toho 1400 v USA, 270 ve Velké Británii a 900 v západní Evropě. Nový 
rozmach zažila idea podnikatelského inkubátoru v roce 2011, a to v podobě takzvaných 
virtual business incubators. 

Nejznámějším, a z hlediska moderních dějin i nejvýznamnějším podnikatelským inkubátorem 
je Silicon Valley. „Název pochází z roku 1971, kdy v americkém časopise Electronic News 
začala vycházet týdenní rubrika „Silicon Valley USA“ od Dona Hoeflera o velké koncentraci 
společností zabývajících se křemíkovými mikročipy a počítači. Samotné Silicon Valley se 
skládá z 19 sídel. Za hlavní město je považováno San José s téměř milionem obyvatel.“ (4) 

„Sanfranciské pobřeží bylo dlouhou dobu využíváno americkým námořnictvem, které zde 
provádělo výzkumy. Mnoho firem zabývajících se vývojem technologií se usadilo v oblasti, 
aby pracovaly pro námořnictvo. Poté co „mariňáci“ opustili tuto oblast, část jejich vybavení 
převzalo NASA a zaměřilo se na letecký výzkum. Většina firem v oblasti zůstala a přibývaly 
nové. Dnes je Silicon Valley světovým centrem počítačového a technologického průmyslu. 
Pozemky na nejlukrativnějších místech stojí tolik, co na newyorském Manhattanu.“ (4) 

V Silicon Valley dnes sídlí mnoho celosvětově významných firem, jako například Adobe 
Systems, Apple Computer, eBay, Electronic Arts, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, 
Logitech, Microsoft, nVidia, Yahoo! nebo Youtube. 

PODNIKATELSKÉ INKUBÁTORY V ČESKÉ REPUBLICE 

Podnikatelské inkubátory nejsou dnes v České republice tak časté, jako je tomu v západní 
Evropě nebo USA. Drtivá většina českých inkubátorů vznikla a funguje při univerzitách a je 
financována státem. Nejvýznamnějšími jsou: 

• Technologický inkubátor VUT 

• Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci 

• BIC Ostrava 

• Technologické a inovační centrum Zlín 

• Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady 

• Třeboňské inovační centrum 

• Vědeckotechnologický park Ostrava 

• BIC Plzeň 

• Podnikatelské a inovační centrum Severní Čechy 

• Inovacentrum 



• Technologické centrum Hradec Králové 

• Technologické inovační centrum ČKD Praha 

• Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 

KREATIVNÍ INKUBÁTORY 

KREATIVNÍ OBORY 

Kreativní inkubátory jsou podnikatelské inkubátory, které se zabývají kreativními obory, 
odvětvími (creative industries), což jsou ekonomické aktivity využívající znalosti a vědomosti 
k výrobě. Kreativní obory vycházejí z procesu vzdělávání a jedná se o ta odvětví, kde je 
hlavním ekonomickým zdrojem lidská tvořivost. V současné době existuje několik definic 
creative industries, nejčastěji je do nich zahrnována reklama, architektura, umění, řemesla, 
design, móda, film, hudba, divadlo, nakladatelství, výzkum a vývoj, software, hračky a hry, 
televize, rádio a videohry. (5) Kreativními obory jsou ale například i fotografie, počítačové hry 
a elektronické nakladatelství, lifestyle nebo neziskové organizace.  

„Prvopočátky kreativních průmyslů spadají do poválečného období a největšího významu 
začaly nabývat od konce 20. století. V 90. letech pak na politiku městských čtvrtí ve Velké 
Británii navazují koncepty kreativních měst, kdy je důležitým prvkem rozvoje města 
kreativita a inovace. Jednotná definice kreativních průmyslů neexistuje, každý z odborníků i 
zemí definují pojem různě. Mezi přední představitele patří Charles David Thorsby, David 
Hesmondhalgh, John Hartley, John Howkins (kreativní ekonomie) a Richard Florida (kreativní 
třída).“ (6) 

KREATIVNÍ EKONOMIE 

Otázka kreativních průmyslů, oborů, odvětví (creative industries) je neoddělitelně spjata s 
takzvanou kreativní ekonomií. „Kreativní ekonomie je nová růstová teorie přelomu 20. a 21. 
století, která doposud nemá jednoznačně akceptované teoretické vymezení. Její nástup 
vychází z rozvoje nových informačních a komunikačních technologií (ICT), internetu a 
globalizace. Změny vyplývající z uvedených faktorů vyvolaly transformaci zaběhlých 
obchodních modelů, ale zároveň způsobily i výrazné společenské změny. Tyto nové 
skutečnosti zaznamenává právě kreativní ekonomie a rozšiřuje tak již zaběhlé růstové teorie 
o společensko-kulturní a urbanistický aspekt.“ (7) 

KREATIVNÍ MĚSTA 

„Kreativní město (creative city) je koncept, který ke konci osmdesátých let vyvinul urbanista 
Charles Landry a který se posléze stal globálním hnutím odrážejícím nové paradigma pro 
plánování měst. Tento koncept je popsán v knize The Creative City: A Toolkit for Urban 

Innovators and other writings.“ (8) 

Základní filozofií kreativního města je všudypřítomný tvůrčí potenciál. Řešení i zdánlivě 
neřešitelných problémů moderního města tkví v invenčním přístupu k dané otázce. 
Předpokladem je, že i obyčejní lidé mohou dělat neobyčejné věci, dostanou-li k tomu 
příležitost. Kreativní tedy nejsou pouze lidé pracující v oblasti kreativní ekonomie, ale 
kdokoli, kdo řeší problémy invenčním způsobem, ať už je to sociální pracovník, podnikatel, 
vědec nebo státní úředník. 

Kreativní města mají svoji infrastrukturu, která je kombinací hardware (budovy, dopravní a 
technická infrastruktura) a software. Soft infrastruktura zahrnuje takzvaný city‘s mindset, což 



je způsob, jak město přistupuje k příležitostem a problémům, jeho atmosféra, podněty a 
regulační režim.  

„Software fungujícího kreativního města zahrnuje vysoce kvalifikovanou a flexibilní pracovní 
sílu, dynamické myslitele, tvůrce a realizátory. Kreativita neznamená nápady pouze vytvářet, 
ale také vyžaduje kapacitu na jejich realizaci. Kreativní město tedy identifikuje, živí, přitahuje 
a udržuje talenty tak, aby bylo schopné vytvářet nápady, talenty a tvůrčí organizace.“ (8) 

KREATIVNÍ EVROPA 

„V roce 2006 vznikla studie Ekonomika kultury v Evropě, která byla vytvořena na zakázku 
Evropské komise. Studie je prvním pokusem o zachycení přímého i nepřímého společensko-
hospodářského vlivu kultury v Evropě z pohledu hospodářského růstu, 
konkurenceschopnosti, počtu a kvality pracovních míst, udržitelného rozvoje a inovace. 
Evropská komise dospěla k rozhodnutí sloučit stávající programy Kultura a MEDIA, které 
podporovaly kulturní a audiovizuální odvětví po více než 20 let a pro období 2014 – 2020 
zavést nový program Kreativní Evropa (Creative Europe). Záměrem programu je posílit 
konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a zároveň 
podporovat zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.“ (9) 

Součástí je finanční nástroj, který si klade za cíl podporu růstu kulturních a kreativních 
společností a snaží se snížit úvěrové riziko bank a jiných evropských úvěrových společností a 
zároveň snížit bariéry, které dnes v přístupu k financování existují pro kulturní společnosti. 

V Evropě dnes existuje mnoho kreativních inkubátorů zaměřených na různá odvětví a 
poskytujících širokou škálu různorodých služeb. Mezi nejvýznamnější patří například švédská 
MEDEA, finská CABEL FACTORY (bývalá továrna Nokia, dnes největší finské kulturní 
centrum), britské BaseCamp3 a Urban Hubs nebo Creative factory Rotterdam. Zajímavým 
příkladem je i berlínské co-workingové centrum Betahaus, které vyrostlo ze squatterského 
podhoubí čtvrti Kreuzberg. 

KREATIVNÍ BRNO 

„Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu kreativních 
odvětví v městě Brně. Projekt je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 
3 a Koncepce ekonomického rozvoje města Brna. 

V Kreativním centru Brno je naplánováno umístění inkubátoru pro začínající podnikatele v 
kreativních odvětvích, součástí vize jsou i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. Cílem projektu je 
pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit tak jejich odlivu mimo Brno. 
Centrum může přilákat do města nový druh investorů napojený na kreativní odvětví. 

Jako lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a 
Bratislavská. Ta se nyní prověřuje, zda je skutečně vhodným místem pro tyto účely. Kreativní 
centrum může otevřít a zatraktivnit pro širokou veřejnost dosud méně přitažlivou oblast, 
která je navíc jako problémová zóna zahrnuta i v Integrovaném plánu rozvoje města.“ (6) 

Tento projekt se však snaží o koncentraci všech kreativních oborů z Jihomoravského kraje do 
jednoho centra a vytváří tak poměrně rozsáhlý kampus. Atraktivnějším přístupem by bylo 
rozptýlení menších, do města integrovaných, poboček kreativního inkubátoru po Brně a 
jednou z nich může být právě ta na Starém Brně, která by byla zaměřena především na 
architekturu, urbanismus, design atp. 



KREATIVNÍ STARÉ BRNO 

Kreativní inkubátor je pro Staré Brno výbornou příležitostí, protože umožní postupnou 
revitalizaci území, pomůže nastartovat místní ekonomiku a vzroste i jeho význam v rámci 
Brna a Jihomoravského kraje. Koncept umožňuje žádoucí zachování stávajících funkcí a 
aktivit v území. Nespornou výhodou oproti klasickému developerskému projektu je flexibilní 
fázování a financování výstavby. V neposlední řadě by projekt kreativního inkubátoru na 
Starém Brně mohl být argumentem, proč nestěhovat místní fakulty vysokých škol do 
kampusů v okrajových částech města Brna a tím zachovat příjemně různorodý charakter 
čtvrti. 

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 

Územní plán počítá s přestavbou přibližně poloviny řešeného území. Převážná část 
rozvojových ploch, stejně tak jako těch stávajících, je určena smíšené funkci obchodu a 
služeb. Výjimkou je pouze severní část spadající pod Fakultní nemocnici U Svaté Anny, která 
je logicky zasvěcena zdravotnictví.  

Jediným prostorovým limitem je index podlažní plochy, který se pohybuje od 2.0 po 4.5. 

Zásadním způsobem upravuje územní plán charakter celé oblasti díky dvěma průrazům – 
Hybešova a Ypsilantiho. Důvodem pro tato opatření je snaha o zlepšení dopravní situace 
v okolí Mendlova náměstí, nicméně po řadě analýz a konzultaci s dopravním specialistou byl 
do diplomního projektu zahrnut pouze průraz ulicí Hybešova. Takzvaný Ypsilantiho průraz byl 
totiž shledán zbytečným, díky četným demolicím v řešeném území spíše škodlivým a navíc 
byla nalezena jiná alternativa dopravního řešení Starého Brna. 

PROSTOROVÝ KONCEPT 

Výše uvedené dopravní řešení určuje charakter území a determinuje tak prostorový koncept 
návrhu. Díky průrazu Hybešova přibyl k ulici Václavská v řešeném území další významný 
veřejný prostor, který byl doplněn o dvojici náměstí, jež by měly pomoci zatraktivnit oblast. 
Tyto nově vytvořené významné veřejné prostory jsou účelně propojeny s exitující městskou 
strukturou pomocí trojice čistě pěších uliček. Tato propojení umožňují stávající nebo nově 
zbudované průchody skrz existující objekty, které se tak stávají nedílnou součástí veřejného 
prostoru a nenásilně navazují na původní zástavbu. 

Nová část ulice Hybešova je navrhována jako městská třída se dvěma jízdními pruhy a 
oboustranným podélným parkování, po obou stranách je lemována listnatými stromy. 

Ulice Václavská si svůj původní charakter zachovává až na jednu výjimku, kterou je 
jednosměrný provoz ve dvou pruzích. Tato změna souvisí s dopravním řešením celého 
Starého Brna. 

Zásadní úlohu při procesu oživení řešeného území hraje parter. Z tohoto důvodu je 
maximální možná plocha parteru zasvěcena obchodu a službám, což by mělo revitalizaci 
Starého Brna velmi prospět a zároveň urychlit proces přeměny řešeného území. 



PARCELACE 

Celé řešené území bylo rozděleno na jednotlivé pozemky tak, aby nebylo nutné určovat další 
prostorové regulace a tím byla umožněna maximální možná svoboda a variabilita výstavby 
jednotlivých objektů. 

Ideální velikost parcely je přibližně 20 x 30 metrů. Tato hodnota vychází ze skutečnosti, že 
právě takové rozměry mají pozemky většiny stávajících městských domů v řešeném území a 
jeho bezprostředním okolí. Tento formát umožňuje novým objektům přirozené začlenění do 
stávající struktury a zároveň splňuje současné požadavky na výstavbu. 

Tímto způsobem je rozčleněna většina řešeného území, která je vyhrazena „typické 
zástavbě.“ Atypicky jsou pak řešeny plochy monofunkční a specializované. 

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ 

Řešené území je převážně tvořeno smíšenými plochami obchodu a služeb. Až na výjimky jsou 
jednotlivé domy polyfunkční a zahrnují v sobě bydlení, kancelářské prostory a obchodní 
parter.  

Co se bydlení týče, jedná se především o studentské, startovací a malometrážní, ale část 
bytového fondu tvoří i velké střešní byty pro bohatou klientelu.  

Kancelářské prostory by měly sloužit potřebám kreativního inkubátoru, případné volné 
plochy pronajímány k jiným účelům. 

Nejseverněji položená plocha patřící k Fakultní nemocnici U Svaté Anny je určena 
zdravotnictví. 

Z původní továrny bratří Popperů, která leží na jihovýchodě řešeného území, je vytvořena 
galerie sloužící především studentům a kreativnímu inkubátoru. 

Centrální část oblasti tvořená budovou Auspitzovy továrny a několika novými objekty slouží 
jako místní nákupní centrum a ve vyšších podlažích disponuje rozsáhlými kancelářskými 
prostorami. 

PARKOVÁNÍ 

Počet parkovacích stání v rámci celého řešeného území splňuje požadavky ČSN 73 6110 
nicméně ne všechny funkční plochy (bloky) mají dostatečnou kapacitu, tento nedostatek je 
nahrazen zvýšenou kapacitou parkovacích stání v jiných funkčních plochách. 

Vjezd do krytých nebo podzemních garáží je většinou společný pro celý blok tak, aby došlo 
k maximální úspoře prostoru a financí. 
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