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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

     Témou mojej diplomovej práce je bývanie v starom Brne v katastrálnom území 
Staré Brno. V súčasnosti sa vybrané územie nachádza na mape brownfiedlu mesta 
Brno a otázka jeho osudu sa stáva aktuálnou témou.  
     Pre návrh úspešnej revitalizácie územia je nutné sa zamyslieť nielen nad 
miestnym kontextom, ale aj nad problematikou udržateľného rozvoja v celej šírke, v 
súvislosti so súčasnou situáciou v spoločnosti a vízie jej budúcnosti. Preto vo svojej 
diplomovej práci sa snažím zodpovedať na nadchádzajúce otázky. 
 
1/ Čo v dnešnej dobe znamená udržateľnosť? 
2/ Ako, ovplyvnený myšlienkami udržateľnosti, pristúpiť k mestskému plánovaniu? 
3/ Akú novú úlohu a funkciu  by malo mať navrhnuté územie? 
4/ Ako návrh územia zapojiť do existujúcej mestskej štruktúry? 
5/ Ako premeniť upadnuté územie v udržateľnú, živú a zdravú mestskú štruktúru?   
  
     Pri územné plánovaní som kládol dôraz z hľadiska udržateľného rozvoja na dve 
funkcie. Na jednej strane podporovať potrebný smer rozvoja a odstraňovať jeho 
prekážky. Na druhej strane chrániť prírodné a kultúrne hodnoty v území, ktoré sú 
nenahraditeľné a neobnoviteľné.  Obidve úlohy som sa snažil udržať v rovnováhe, 
pretože skĺznutím do niektorého extrému, by mohlo blokovať potrebný ekonomický 
a sociálny rozvoj alebo naopak podporovať rozvoj bez zábran, pričom by som bol 
nútený obetovať nenahraditeľné prírodné a kultúrne hodnoty. 
    Existuje viac modelov udržateľných urbanních foriem, avšak  niektoré rysu sú 
spoločné. Ja som sa rozhodol vo svojom návrhu pre vytvorenie kompaktnej mestskej 
štruktúry s rozmanitými funkciami a prepojením siete ulíc s podporou systému 
verejnej dopravy, s kontrolou kvality prostredia a s vysokou úrovňou miestnej správy 
a zakomponovanie zelene s využívaním pasívnych solárnych ziskov. 
     Okrem sledovanie aspektu ekonomickej a ekologickej udržateľnosti miest sa do 
centra môjho záujmu dostáva sociálny koncept. Ten je spojený s zvýšeným záujmom 
o jednotlivca a snahou spoločnosti zapojiť ho do života mesta. Môj zámer vychádza 
z poznatku že, zmeny skladby spoločnosti sa odzrkadľujú v spôsobe bývania. 
Sociálne formy bývania  prestávajú byť chápané ako bývanie pre najchudobnejších. 
V snahe predísť vzniku ,, ghetto efektu´´ som sa rozhodol sociálne slabšie rodiny 
premiešať s ostatnými sociálnymi skupinami. Výsledkom  sa funkčne aj formálne 
prejavil v obytnom súbore, ktorý je zložený z bytov rôznych veľkostí a kvalít. Okrem 
základnej občianskej vybavenosti sa vytvára aj špecifická občianska vybavenosť 
určená len obyvateľom príslušnej obytnej zóny, ktorej úlohou je posilniť sociálne 
väzby a umožniť obyvateľom vytvoriť pocit spolupatričnosti.  
    Verejnosť je vo väčšej miere zapojená do tvorby obytného prostredia. Väčšia 
miera participácie sa prejavuje v spôsobe užívania priestoru, zvýšení jeho kvalít a 
významu. 
     Z hľadiska ekonomického prístupu som sa snažil o efektívne využívanie pôdy 
zvyšovaním hustoty zástavby, čím sa zvyšuje jej hodnota. Vysoká hustota stimuluje 
ekonomickú aktivitu (ren koolhass). Lepšie využívanie pôdy vplýva na ceny a 
dostupnosť bytu. Rôznorodá veľkostná skladba bytov v rámci obytných štruktúr tiež 
zvyšuje hodnotu. Vertikálna segregácia funkcií (občianska vybavenosť v parteri, 
obytná vo vyšších podlažiach) predchádza vzniku monofunkčných území, v ktorých 
život prebieha iba v určitom čase. Práve naopak, vhodné je urbanistické štruktúry 
komponovať tak, aby život v nich fungoval 24 hodín denne. Iné funkčné využitie ako 



výhradne obytné zvyšuje náklady na výstavby i prevádzku a preto je potrebné 
vhodne zhodnotiť funkcie podľa rôznych príjmových oblastí. Pre oblasti z nižších 
prímov je charakteristická integrácia s technickou vybavenosťou, a druhej strane 
obytné štruktúry, ktoré sú obývane vyššími príjmovými skupinami, sú dopĺňané 
komerčnou vybavenosťou, pretože ich kúpyschopnosť je vyššia. 
     Zodpovedný prístup k životnému prostrediu by mal byť samozrejmosťou v 
súčasnom plánovaní obytných súborov. V mojom návrhu som sa snažil vhodne 
navrhnúť urbanistickú štruktúru vysokej hustoty a tak ponúknuť rôznu funkčnú 
skladbu,  kombináciu priestorov, ich logickú nadväznosť a dostupnosť. Snažil som sa  
minimalizovať potrebu automobilovej dopravy a podporovať využívanie mestskej 
hromadnej dopravy.  
     Z ekologického hľadiska som hľadal možnosti ako maximálne možné využívať 
prírodných danosti vytypovanej lokality a pri výstavbe aplikovať miestne materiály. 
Z tohto dôvodu som sa rozhodol pre drevenú konštrukciu plášťa.  Vhodnou 
orientáciou budovy voči svetovým stranám či ich dostatočné odstupy som dopomohol 
vzniku hodnotnejších exteriérových a predovšetkým interiérových priestorov, 
zvyšujúc ich kvalitu a komfort. Práve pri vysokej hustote zástavby obytného súboru  
je potrebné plánovanie jej výstavby, harmonické komponovanie zastavaných plôch a 
otvorených na druhej strane. 
     Energetická efektívnosť urbanistických štruktúr je regulovateľná, s dostatočným 
množstvom zelene, ktorá filtruje vzduch či zachytáva zrážkovú vodu v území a jej 
následne použitie na ochladzovanie urbanistických štruktúr v letnom období pridáva 
obytným štruktúram na ich kvalite, minimalizácia  a vhodné uskladňovanie odpadkov 
a celková regulácia mikroklímy v obytnom prostredí skvalitňuje obytné prostredie.  
     Práve obytné štruktúry vysokej hustoty môžu mať negatívne dopady na životné 
prostredie. Jeho ochrana je mimoriadne dôležitá, pre správne fungovanie 
urbanistických štruktúr a teda miest. 
 
 


