




Mým prvním zadáním bylo řešit ulici Údolní z hlediska urbanismu. Vytipovat kladné a záporné oblasti a 
místa. A navrhnout jejich řešení i v návaznosti na historii. 
 
Po analýzách a důkladném prozkoumání ulice, jsem našla několik nedostatkových míst. Prvním je 
prostor naproti Obilnému trhu + areál ombudsmana. Podle mého názoru se tato stavba sem nehodí a 
nahradila bych ji bytovými domy s obchodním parterem, tak jak tomu bylo i v minulosti. V nedávné 
době vybudovaná zahrada, která spojuje park na Obilném trhu a Špilberk je úžasná věc, jak spojit dva 
sice odlišné, ale krásné typy parků. Přinese to i více života do této oblasti. 
 
Druhým nevyhovujícím místem je dnes již zastaralá porodnice na Obilném trhu. Z hlediska její funkce 
mi přijde líto ji nahrazovat obyčejným bytovým domem, a proto jsem volila domov pro seniory 
s poliklinikou. Proč odsouvat staré lidi z centra? Některým seniorům to vyhovuje a myslím, že bychom 
je v tom měli podporovat. 
 
Třetím bodem je areál VUT na křížení ulic Údolní a Úvoz. Mé hlavní téma diplomové práce. Dlouho 
jsem si lámala hlavu s tím, jak celý tento areál pojmout. Jedná se o obrovský areál v centru Brna, kde 
není život, a tak jsem se rozhodla ho tam přivést. A myslím, že pomocí studentů a mladých lidí, kteří 
začínají svou kariéru, se mi to povede. Hlavní funkcí areálu je tedy škola, vzdělávání a věda. Do starého 
křídla na ulici Údolní přemisťuji Favu. S tímto přemístěním již počítá i vedení VUT, protože mají 
nedostatečné prostory, které jsou ve špatném stavu. K tomuto křídlu přistavuji stavbu, ve které je nová 
moderní aula, knihovna a nové studijní oddělení s vedením školy. V druhém historickém křídlu na ulici 
Úvoz se odehrává něco jako nový start pro studenty po škole. V budově se nachází pronajímatelné 
pracovní místa, zasedací místnosti, či plochy na rozjetí svého podnikání, neboli coworking. Jednoduchá 
stavba na ulici Tvrdého nám zajišťuje jazykové vzdělání v podobě jazykové školy. Stávající ústav 
soudního lékařství zanechávám, ale ráda bych mu změnila funkci na základní umělecká škola. A jelikož 
areál se mi jevil jako velký a špatně uchopitelný, rozhodla jsem se pro oddělení kousku, kde mi vzniká 
budova kolejí. S doprovodnými funkcemi jako je bistro, cukrárna, pekárna, minimarket apod. Naproti 
této stavbě v areálu mi vznikla stavba s názvem inkubátory v novém. V přízemí se nachází 
pronajímatelné prostory spolu s coworkingem. Tři věže, které mi vystupují nad přízemní patro, jsem 
využila pro inkubátory, tedy prostory pro pronájem pro tym kteří by rádi rozjeli svůj bussines.  
 
Inkubátory i coworking jsou založeny na ideji pomoct mladým lidem se svými nápady a plány. Umožnit 
jim levné pracovní místo, kde by mohli začít tvořit.  
 
  Předposledním bodem je svah u Kraví hory, který skýtá krásné prostředí a byla by ho 
škoda nevyužít. Doplňuji sem menší bytové domy a rodinné domky s ateliérem.  
 
 Posledním prostorem je budova a okolí stávající Brněnky na náměstí Míru. K doplnění 
celkového dojmu mého návrhu, bych sem ráda doplnila obchod s novou restaurací. A bytový dům 
s obchodním parterem.  

 


