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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je aplikace intenzivního městského domu na plochy 

brownfields v Brně v rámci přístupu k využívání území měst ve 21. století. Cílem je 

maximální využití pozemku pro širokou škálu funkcí za současné eliminace 

motorové dopravy a vytvoření klidného bydlení uprostřed zeleně v blízkosti centra 

města. K dosažení vysoké hustoty zástavby je využito principů multiplicity 

a poréznosti - plocha pozemku je znásobena vytvořením zelené platformy v úrovni 

třetího nadzemního podlaží. Pozemek protíná nově odtrubněná říčka Ponávka 

na jejímž břehu je vytvořen park, který tvoří srdce řešeného území a navazují 

na něj kryté pasáže s obchody.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

intenzivní bydlení, intenzivní městský dům, brownfields, Brno, multiplicita, 

poréznost, Ponávka, Křenová  

ABSTRACT  

The subject of the diploma thesis is the application of an intensive urban house 

on brownfield sites in Brno in the context of urban areas utilization in the 21st 

century. The goal is to maximize land use for a wide range of functions while 

eliminating motor traffic and creating a quiet habitation area in the middle 

of greenery near the city center. The multiplicity and porosity principles are used 

to achieve the high density of the site - the area of the land is multiplied by with 

a green platform at the level of the third floor. The site is intersected by the newly 

undulated river Ponávka. On the bank there is created a park, which forms the 

heart of the area. It continues with roofed passages with shops.  

KEYWORDS  

intensive housing, intensive urban house, brownfields, Brno, multiplicity, porosity, 

Ponávka, Křenová  
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je architektonická studie intenzivního městského 

domu zasazeného do prostředí brownfields na území města Brna. Místem stavby 

je pozemek ohraničený ulicemi Křenová, Štěpánská, Mlýnská a Rumiště 

v katastrálním území Brno - Trnitá. Celé území chátrá, má špatnou pověst a velmi 

nízkou prestiž. Blízkost centra města ale lokalitě dodává obrovský potenciál pro 

konverzi v lukrativní a atraktivní novou městskou čtvrť. Lokalitou protéká říčka 

Ponávka, která je aktuálně zatrubněna a vedena pod terénem. Jejím odtrubněním 

je možné využít tohoto vodního prvku k rekreaci a odpočinku obyvatel.  

 

Objekt intenzivního městského domu je výškově diferenciován pro různé funkční 

využití. V úrovni terénu se nachází zejména občanská vybavenost a služby, na 

zelené platformě je vytvořena oáza pro klidné bydlení dvou různých typů - bydlení 

v klasických bytových domech či komunitní bydlení uprostřed zeleně. 

 

Architektonický ráz objektu navazuje na industriální tradici území použitím 

lícového zdiva.  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. CHARAKTER ÚZEMÍ 

 

Řešené území se nachází v městské části Brno - Trnitá, východně od historického 

jádra. Samotný areál leží na téměř rovinatém terénu a je ohraničen ze severní 

strany frekventovanou komunikací s tramvajovým tělesem (ulice Křenová), z jižní 

strany ulicí Mlýnská, z východu ulicí Štěpánská a ze západu ulicí Rumiště. V okolí se 

nachází rozsáhlá území brownfields, která v současné době působí velmi 

neutěšeným dojmem, ale zároveň skýtají potenciál k rozvoji v novou moderní 

městskou čtvrť. Na jih od řešeného území již započala asanace a přestavba areálu 

Vlněny v rezidenční a administrativní rezort.  

 

Střed pozemku protíná říčka Ponávka, která je v současné době vedena pod 

terénem. Jedná se o náhon řeky Svitavy, která se nachází v blízkosti pozemku. 

Hladina podzemní vody v území je poměrně vysoká – cca 1,8 až 2,2 m pod 

povrchem terénu. Vsakování vod je možné přirozeně na pozemku a odvodem do 

Ponávky. 

 

2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

 

Základním požadavkem projektu je maximální využití pozemku a zároveň 

eliminace motorové dopravy. Také je potřeba v území nabídnout širokou škálu 

funkcí, aby bylo dosaženo optimální kvality městského prostředí. Velmi důležitou a 

zároveň často opomíjenou součástí kvalitního prostředí je zeleň, na kterou tento 

projekt klade důraz. Cílem tedy je vytvořit určitou oázu v městském prostředí, kde 

je možné s využitím pěší dopravy uspokojit všechny aspekty lidského života, jako je 

bydlení, práce, rekreace, nákup zdrojů atd. 

  

K dosažení vysoké hustoty zástavby lze využít několik principů tvorby hmoty a 

prostředí – multiplicitu, poréznost, konektivitu, hybriditu a vertikalitu. Tento projekt 

využívá zejména multiplicity a poréznosti – pozemek je zastavěn maximální 

možnou hmotou, která je posléze v určitých částech odebírána, aby bylo dosaženo 

optimálního osvětlení a kvality prostředí. Multiplicita je uplatněna ve výškově-

funkční diferenciaci objektu – využitelná plocha je znásobena tím, že je klidová 

motorová doprava (parking) odsunuta do podzemních podlaží, což umožnilo do 

v úrovně terénu umístit rozsáhlejší zónu se službami, administrativou a kulturním 

a volnočasovým využitím se zelení. Bydlení bylo vyzdviženo na platformu do 

úrovně třetího nadzemního podlaží.  

 

 



3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Hlavní myšlenkou projektu je intenzivní využití pozemku a jeho zastavění 

maximální možnou hmotou – pro vnějšího pozorovatele vypadá jako běžný 

městský blok. Pro zachování lidského měřítka je hmota rozdělena na menší části 

použitím různého materiálu fasády – nepůsobí pak dojmem obrovské jednolité 

masy, ale spíše jako řada městských domů. 

 

Půdorysný tvar vychází ze tvaru pozemku, respektive ze tvaru přilehlých 

komunikací Křenová, Rumiště, Mlýnská a Štěpánská. Pozemek je v severojižním 

směru protnut říčkou Ponávkou, která je v rámci studie odtrubněna a vyvedena na 

povrch terénu. V jejím okolí bude vytvořen prostor se zelení, který tvoří pomyslné 

srdce pozemku, na které navazují kryté pasáže. Tento prostor je ohraničen dvou- 

až pětipodlažní zástavbou a je možné se z něj po exteriérové rampě začleněné do 

hmoty stavby dostat na vyzdviženou platformu s obytnými domy. 

 

Hmota navazuje na uliční čáru a výškově nevybočuje nad okolní zástavbu. 

 

4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ / HMOTOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Hmota objektu je rozdělena na tři výškové úrovně – podzemní úroveň pro 

parkování, úroveň na terénu pro občanskou vybavenost a služby a vyzdvižená 

platforma pro bydlení. Z přilehlých ulic budí dojem bloku složeného z jednotlivých 

bytových domů, ty jsou však ve skutečnosti propojeny v jeden vzájemně provázaný 

(avšak dilatovaný!) celek. 

 

Po obvodu pozemku je vystavěna pětipodlažní hmota s podkrovím, která navazuje 

na zachovávané objekty. V rámci prvních dvou podlaží je hmota protkána 

systémem pěších pasáží a průchodů, které umožňují snadnou prostupnost 

územím a otevírají jej každodennímu životu. Směrem do vnitrobloku je obytná část 

vyzdvižena na platformu v úrovni třetího podlaží. To vytváří klidnou zelenou oázu 

s rozmístěnými nízkopodlažními obytnými „hnízdy“ pro komunitní bydlení. Výšková 

gradace je ukončena zeleným parčíkem tvořící srdce pozemku, které protíná 

odkrytá říčka Ponávka a vnáší tak do území přírodní vodní prvek tvořící osu 

průřezu platformy. 

 

V severní části se nachází 3 velké perforace sloužící jako průchody – dva z nich 

propojují ulici Křenovou (a zejména zastávku MHD) s předprostorem kulturního 

centra. Třetí (největší) perforace se nachází v ose Ponávky a láká pohledem do 

obchodní pasáže a navazujícího zeleného parku. Je tudy také možné projít celým 



pozemkem a dostat se kolem supermarketu a volnočasového centra jižní perforací 

na ulici Mlýnskou a dále do nově rekonstruovaného areálu Vlněny. 

 

Ve východní části nová hmota ustupuje původní zástavbě a zůstává v nízké výškové 

hladině, aby bylo zachováno optimální osvětlení a kvalita prostředí původních 

obytných domů. Prostor mezi novostavbou a původními domy bude zkultivován a 

budou vytvořeny nové předzahrádky a navazující poloveřejný prostor s dětským 

hřištěm. 

 

V jižní části vnitrobloku se nachází pěší rampa, po které je možné vystoupat na 

úroveň polosoukromé platformy s komunitním bydlením. Pěší trasy jsou zde 

tvořeny dřevěnými palubkami a mají nepravidelný tvar, který narušuje jinak velmi 

striktní pravoúhlé členění prostoru. 

 

5. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

5.1. VSTUPY, VJEZDY 

 

Vjezdy do podzemních garáží se nacházejí ve střední části ulice Rumiště, ve 

východní části ulice Mlýnská a ve východní části ulice Křenová, kde je možný 

vjezd pouze ze směru od centra města a výjezd pouze s odbočením doprava. 

Zásobování supermarketu je realizováno prostřednictvím podzemních garáží a 

nákladního výtahu, zásobování obchodů v pasáži je možné zajetím dodávky 

přímo do pasáže ve vyhrazených hodinách. Doprava kulis a dalších propriet do 

kulturního centra je možná prostřednictvím podzemních garáží a nákladního 

výtahu. 

 

Svoz odpadu bude prováděn jednou týdně z přilehlých komunikací, veškerá 

stanoviště s mobilními nádobami s komunálním i tříděným odpadem se nachází 

maximálně 13 metrů od komunikace. 

 

Vstupy do komunikačních jader k obytným jednotkám jsou přístupné buď přímo 

z ulice nebo v menším množství případů z pasáže. Tato komunikační jádra 

propojují bydlení nejen s parterem, ale i s podzemními garážemi. V každém 

z jader se nachází i požární evakuační výtah v rozměru vyhovujícím použití 

osobami s omezenou schopností pohybu či orientace. 

 

Vstupy do vnitrobloku: na severní straně se nachází tři perforace do výšky dvou 

podlaží, na západní straně dvě perforace a na jižní straně jeden průchod. Hlavní 

průchod územím je umožněn právě perforacemi v ose říčky Ponávky 

v severojižním směru. 



 

5.2. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ 

 

V objektu jsou navržena tři podlaží podzemních hromadných garáží, v 1PP se 

nacházejí také prostory pro TZB (vzduchotechnika, výměníková stanice teplé 

vody u ulice Mlýnská,..), společné úložné prostory pro byty a sklepní kóje. 

V 1NP a 2NP se nacházejí pronajímatelné prostory pro obchody a služby, 

kulturní centrum s možností konání společenských akcí, divadelní kavárna, 

supermarket či volnočasové centrum pro děti, mládež i dospělé. Vše je 

přístupné prostřednictvím pasáží či přímo z ulice a má vlastní schodiště pro 

přístup do druhého podlaží. 

Od 3NP se z funkcí uplatňují bydlení a administrativa – administrativa je 

umístěna především v okolí zastávky MHD, aby bydlení nebylo rušeno hlukem 

zvukových signálů při příjezdu a odjezdu tramvají a autobusů. 

 

ŘEŠENÁ ČÁST: 

 

5.2.1. PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE (1PP až 3PP) 

 

Pro vjezd do hromadných garáží jsou k dispozici celkem tři vjezdy (viz výše) , 

na které navazují rampy do 1PP. Zde je navržen parkovací okruh 

z jednosměrných a dvousměrných komunikací, na které navazují další 

rampy uvnitř objektu, jejichž prostřednictvím se dá klesat do 2PP a  3PP. Ve 

všech podlažích se nachází kolmé parkování. Prostor garáží je vybaven 

vzduchotechnikou s dostatečnou kapacitou výměny vzduchu (větrání 

odpadním vzduchem z komerčních prostor), samočinným hasicím zařízením 

a elektronickou požární signalizací. Rozvody vzduchotechniky, ústředního 

topení a teplé vody jsou vedeny pod stropem 1.PP a následně instalačními 

šachtami umístěnými v blízkosti schodišťových jader. 

 

V blízkosti vertikálních komunikací jsou umístěna parkovací stání pro 

imobilní. 

 

5.2.2. PASÁŽE S OBCHODY (1NP a 2NP) 

 

V těchto dvou podlažích se nacházejí pasáže s pronajímatelnými prostorami 

pro obchody, které jsou přístupné v 1NP přímo z pasáží i po obvodu objektu 

směrem z ulice. Na severní straně se nachází předprostor kulturního centra 

s vodním prvkem – vodními stěnami, které je možné naprogramovat na 

zobrazování různých tvarů a obrazů či názvu aktuálně hraného představení. 

Primárně ale tvoří jednoduchou vodní stěnu, kterou je možno procházet 



díky vynechávání vodního proudu. Do tohoto předprostoru je také v letních 

měsících možno umístit zahrádku divadelní kavárny. 

 

Pronajímatelné prostory jsou dvojpodlažní a každý z nich má své vlastní 

schodiště s prostorem pro případné umístění výtahu (toto rozhodnutí je na 

nájemci). 

 

Divadelní kavárna má kapacitu 87 osob a je vybavena solitérním 

schodištěm a proskleným výtahem, který umožňuje osobám s omezenou 

schopností pohybu či orientace vystoupat do 2NP, kde se nachází 

hygienické zázemí. 

 

Kulturní centrum pro 400 osob je přístupné z krytého předprostoru, který 

navazuje na divadelní kavárnu. Vstup ústí do širokého foyer na které 

navazuje z jedné strany šatna a z druhé strany bufet. Přímo z foyer či 

z bočních chodeb se dá vstoupit do hlavního sálu s pódiem. Prostřednictvím 

bočních chodeb je možné dostat se k hygienickému zázemí (v 1NP i pro 

imobilní) či schodišti do 2NP k balkónu se sezením a k salónkům. Na chodby 

také navazují požární únikové cesty. V jižní části kulturního centra se nachází 

jeho zázemí pro účinkující (v 1NP) se sklady a administrativa (ve 2NP). 

 

Po obvodu pozemku se nachází prostory pro shromažďování komunálního 

a tříděného odpadu společné pro několik vchodů bydlení a také pro 

provozy služeb. 

 

5.2.3. BYDLENÍ A ADMINISTRATIVA (3NP až 6NP) 

 

Od třetího podlaží je navrženo zejména bydlení a v menší míře 

administrativa. Administrativa se nachází v severní části u zastávky MHD a 

prochází od třetího až po šesté podlaží v rámci jedné vertikální komunikace. 

V každém podlaží je prostor pro jednu firmu s cca 10 zaměstnanci, 

asistentkou a ředitelem. 

 

Bydlení je diferencováno do dvou různých typů – klasické byty se nacházejí 

po obvodu pozemku, jedná se o byty od 1+kk až po velkometrážní byty 4+kk 

v podkroví. Většina bytů má balkon či lodžii (v případě podkrovních bytů). Ze 

společných komunikačních prostor jsou také přístupné skladovací prostory 

– kolárny a kočárkárny, které se nachází na jednotlivých podlažích. 

Pronajímatelné sklepní kóje pro byty se nachází v 1PP. 

 



Druhým typem je komunitní bydlení rodinného typu, které se nachází 

v centru vnitrobloku v jednotlivých „hnízdech“ přístupných jak přímo 

z vertikálních jader, tak z venkovního prostředí platformy. Je zastoupena 

široká škála velikostí bytů od 1+kk po dvě jednotky 6+kk pro rodiny s více 

dětmi či dvougenerační rodiny. Ke každému z těchto bytů ve 3NP náleží 

terasa s výstupem na terén do bohaté zeleně protkané chodníčky z palubek, 

lavičkami a prvky pro děti. 

 

Druhy a počty bytů: 

 

 1+kk 1+1 2+kk 3+kk 4+kk 5+kk 6+kk 
celkem v 

podlaží 

3NP 10 1 3 19 11 1 2 47 

4NP 7 1 3 8 4 - - 23 

5NP 7 1 3 5 1 - - 17 

6NP 2 - - 5 4 - - 11 

Celkový počet bytů 98 

 

 

6. KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

 

6.1. ZÁKLADY 

 

Založení je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotech pažených ocelovou 

výpažnicí, které sahají až k únosné zemině. Vybudování suterénu je umožněno 

pažením pomocí milánské stěny na kterou navazuje bílá vana z vodostavebního 

betonu. Ta byla navržena z důvodu vysoké hladiny podzemní vody na pozemku. 

 

6.2. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM  

 

Nosný systém je navržen jako prefabrikovaný montovaný skelet o modulu 6 x 6 

metrů.  

 

6.2.1. ORIENTAČNÍ NÁVRH PRVKŮ 

 

Průvlak 

l = 6 m 

h = l / 10 = 0,6 m 

b = 0,5 h = 0,3 m 

 

 



Průvlak pro sál kulturního centra 

l = 18 m 

h = l / 10 až l / 15 = 1,8 až 1,2 m 

b = 0,5 h = 0,9 až 0,6 m 

V případě použití předpjatého vazníku je možno dosáhnout menších 

dimenzí prvku. 

 

Sloup 

Ac = Ned / 0,8 . fcd 

použití betonu C 50/60 => fck = 50 Mpa 

orientační zatížení objektu 3 205 kN 

fcd = αcc.fck / γe = 1 . 50 / 1,5 = 33,33 MPa 

Ac = 3 205 kN / 0,8 . 33,33 = 120 199 mm2 => a = 346,69 mm => 400 mm 

 

Průřez sloupů činí 400 x 400 mm, výška průvlaků a ztužidel je 600 mm. Stropní 

konstrukce je tvořena předpjatými dutinovými deskami Spiroll, které umožňují 

zachovat poměrně malou tloušťku stropu. V jednotlivých podlažích jsou různé 

konstrukční výšky – v suterénu a podlažích pro bydlení je konstrukční výška 3 350 

mm, v 1NP a 2NP je konstrukční výška 4 800 mm. Mezi 2NP a 3NP se nachází 

instalační mezipodlaží, které umožňuje svedení většího množství menších 

instalačních šachet z horních podlaží pro bydlení do menšího množství větších 

šachet procházejících podlažími se službami. Toto mezipodlaží také umožňuje 

uložit na platformu skladbu zeminy pro osazení vyšší zelení – je zde tudíž možné 

zasadit i stromy. Skladba je opatřena samozavlažovacím zařízením. 

 

6.3. SCHODIŠTĚ 

 

Tříramenné schodiště je prefabrikované železobetonové provázané s 

železobetonovou výtahovou šachtou o tl. 250 mm. 

 

6.4. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

 

Obvodový plášť je navržen jako provětrávaná fasáda. Výplňové zdivo tvoří 

keramické tvarovky Porotherm o tloušťce 250 mm, které jsou mírně předsazeny 

oproti nosnému systému. Na zdivo navazuje kontaktní zateplovací systém 

z minerální vlny o tloušťce 80 mm (u stěny) a tloušťce 150 mm u železobetonových 

prvků. Následuje provětrávaná mezera tloušťky 40 mm a předsazená fasáda 

z lícového zdiva TERCA. Volba této skladby je zdůvodněna na následující straně. 

 

V místě pronajímatelných prostor je obvodový plášť tvořen lehkou prosklenou 

fasádou Schüco. 



 

  



6.5. OKNA 

 

Výplně otvorů jsou navrženy dřevohliníkové s možností bezrámového provedení – 

okna Slavona Progression. 

 

6.6. STŘECHA 

 

Střecha je sedlová, nosná konstrukce je železobetonová navazující na skelet. 

Krytina je plechová. 

 

 

7. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE 

 

Plocha pozemku: 28 215 m2 

 

Řešená část pozemku: 

 

Plocha výřezu    10 300 m2 

Zastavěná plocha    8 440 m2 

Hrubá podlažní plocha   47 790 m2 

Užitná plocha    35 840 m2 

 

Parkování  1PP   114 parkovacích stání + 6 stání pro imobilní 

  2PP   238 parkovacích stání + 6 stání pro imobilní 

  3PP   238 parkovacích stání + 6 stání pro imobilní 

  Celkem  590 parkovacích stání + 18 stání pro imobilní 

 

TZB         460,2 m2 (mimo šachty) 

Pronajímatelné prostory pro obchody a služby  4 160,2 m2 

Administrativa       904,8 m2 

Kultura       3 165,7 m2 

Bydlení        6 836 m2 

        98 bytů 

Sklepní kóje       970,32 m2 

Společné úložné prostory (kolárny,…)   250,8 m2 

  



ZÁVĚR 

Během tvorby projektu jsem se setkala s mnohými problémy, které se týkají 

navrhování rozsáhlých staveb, zejména pak při intenzivní zástavbě. Na tento druh 

zástavby se v normových a zákonných podkladech příliš nemyslí a tak je 

v některých případech velmi složité normám dostát. 

 

Diplomový projekt navazuje na architektonickou studii ze zimního semestru 

2016/2017. Zachován byl ale pouze základní koncept prvních dvou podlaží. Zbytek 

projektu byl vytvořen nově tak, aby reagoval na nově získané poznatky a dojmy 

z práce na daném území.  
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