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ZADANIE

Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie urbanistickej štúdie prestavby mestského 
bloku v Brne ohraničeného ulicou ulicou Cejl a Svitavským nábrežím. Následne vypra-
covanie architektonických návrhov dvoch vybraných mestských domov v rozdielnych 
pozíciách a hľadanie optimálneho stavebného programu, priestorového usporiadania 

a dispozícií. Priestorová regulácia dostavby bloku, stanovenie výškového usporiadania, 
zásady organizácie parteru, dopravná obsluha, parkovanie a návrh riešenia nadväzujúce-

ho verejného priestoru ulice Cejl a Svitavského nábrežia.
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KONCEPT URBANISTICKÉHO RIEŠENIA
HLAVNÁ MYŠLIENKA NÁVRHU

DIFERENCOVANIE A VYTVÁRANIE PLÔCH VEREJNÝCH,
POLOVEREJNÝCH A SÚKROMNÝCH

Každé mestské prostredie je tvorené z troch typov priestorov:
Verejné priestory – sú určené všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta, môže sa v nich 
pohybovať každý – či už peši, na bicykli, autom, alebo MHD. Patria sem ulice, uličné koridory, 
pešie priestranstvá, námestia, parky, cintoríny…
Poloverejné priestory – sú určené užšej skupine občanov – komunite. Sú to vlastne vnútrob-
lokové priestory v obytných, mestských štvrtiach, kde majú prístup len obyvatelia bloku. Slúžia 
pre stretávanie komunity, detské hry, ihriská, zeleň, voľný a oddychový čas. Súkromné priesto-
ry – sú to vlastne priestory bytov, kde majú vstup len vlastníci, alebo ich hostia, či nájomcovia.
V rokoch budovania socializmu a intenzívnej bytovej výstavby sa upustilo od vytvárania 
poloverejných priestorov. Mali sme len verejné a súkromné priestory. A ak aj vznikol nejaký 
vnútroblokový priestor – tak to bola len parkovacia plocha… Absencia poloverejných priestor-
ov viedla k izolovanosti rodinného života, zabránilo sa stretávaniu a vzniku malých miestnych 
komunít a stúpali nároky na dopravu, lebo to, čo ľudia nenachádzali vo svojom okolí, vy-
hľadávali v centre, alebo v práci.

zdroj: blog Peter Rusnák: tvorba mestských priestorov

Verejné plochy umiestnené v partery prístupné zo stávajúcich a novo-navrhnutých komu-
nikácií prístupné širokej verejnosti s vybavenosťou v prízemí. Srdcom návrhu je lichobežníkové 
námestie s kaviarňami cukrárňami, tržnicou a vybavenosťou.

Plochy súkromné nadväzujú na plochy poloverejné - jedná sa predovšetkým o terasy oby-
vateľov.

Plochy poloverejné umiestnené na strechách garáži. Ihriská, terasy, zeleň, športoviská slúži-
ace predovšetkým obyvateľom bytových domov. Okná a terasy orientované 
do vnútrobloku podmieňujú prepojenie s ním. 

PLOCHY POLOVEREJNÉ             IDENTIFIKÁCIA OBYVATEĽOV

Tým že sa budú obyvatelia s priľahlými priestormi identifikovať dosiahne sa to, že budú mať 
pocit že patria im a budú sa o ne patrične starať.
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plochy odčlenené, ale 
zároveň v kontakte
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VÝCHOD

ZÁPAD

Hlavné fasády bytových domov orientované v smere východ-západ podmieňujú príliv den-
ného svetla do obytných miestností počas celého dňa a tým zaisťujú hygienické požiadavky 
v obytných miestnostiach na preslnenie. Presklenie okien v zimnom období zvyšuje tepelné 
zisky a priečna schopnosť vetrania zaisťuje tepelnú pohodu v letných mesiacoch. 

FUNKČNÁ SCHÉMA

LEGENDA
byty
kancelárie
komercia
kaviarne, reštaurácie
parkovacie domy
tržnica

ORIENTÁCIA HLAVNÝCH FASÁD
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POPIS URBANISTICKÉHO RIEŠENIA

Urbanistický návrh si bere za úlohu vytvorenia mestečka v meste. Vytvorenie fungujúceho 
organizmu,  s potrebnými funkciami a vybavením.  Zásadným je vznik centrálneho námestia 
podmieňujúci spoločenský život a vznik bytových jednotiek vo vyšších podlažiach. Bývanie, 
práca, rekreácia, doprava sa prepletá, oponuje funkcionalistickým tendenciám minulého 
storočia. Dôležité je mať všetko v dochádzkovej vzdialenosti dostupné.

DOPRAVA

Situácia je ovplyvnená úpravou križovatky zo severu. Pôvodne neprehľadné kríženie ulíc 
Vranovskej, Francúzskej, Jána Svobody a ulice Cejl sa podľa návrhu alternatívneho do-
pravného štúdia ADOS presúva čosi severnejšie. Dochádza tak k sprehľadneniu dopravy, 
križovatka sa stáva pravouhlou. Ulica Francúzska už nieje súčasťou križovatky, teda situácia 
sa zjednodušuje. Navrhnuté je námestie s dominantným centrálnym objemom, plochami ze-
lene a dlažby. Objem svojím postavením sa vymyká pôdorysnou i tvarovou formou, vytvára 
dominantu priestranstva, nový orientačný bod.

Pre možnosť vzniku nového využitia – polyfunkčný parter s tržnicou, obchodmi, kaviarňami, 
reštauráciami, v podlažiach bývanie a kancelárie bolo nevyhnutné územie sprístupniť a spri-
estupniť. K tomu slúži novo vzniknutá jednosmerná komunikácia – ulica Mertovského, tiahnú-
ca sa od severu k juhu popri rieke Svitave. Umožňuje dopravné obslúženie bloku a prístup 
obyvateľom do priľahlého parkovacieho domu. Ulica v pravom zmysle nie je novo zbudovaná, 
je len rozšírením cyklistického chodníka a napojením na už existujúce slepé cesty.
Ďalšia jedmosmerná komunikácia vzniká zúžením ulice Cejl, na mieste pôvodnej križovatky.
V bloku vzniká pešia zóna. Osobné automobily majú vybudované dva parkovacie domy, 
z ktorých sú vstupy priamo do bytových domov schodiskami, výťahmi, chodbami. 

HMOTOVÉ RIEŠENIE

Celkové riešenie vzniká so snahou napojenia a využitia objektov existujúcich. Rekonštrukcia 
haly a priľahlých päťpodlažných budov. Tieto stavby sú svojimi hmotami označované ako his-
toricky a architektonicky cenené. Ich rozloženie je vzorom pre nový urbanizmus - vzťah garáži 
k bytovým domom. Západná línia z ulice Cejl je doplnená výškovo-hmotovo už nastaveným 
poriadkom. Výšková hladina sa prispôsobuje z rozloženia okolitých objektov.
Výrazným priestorotvorným prvkom je rozloženie parkovacích domov, určujúcich pohyb ľudí 
a podmieňujúci vznik námestia. Garáže a systém polorámp diferencujú plochy do viacej úrovni, 
vznikajú tak plochy verejné v partery, poloverejné na zelených strechách parkovacích domov 
Súkromné terasy a záhradky na zelených strechách. Objekty sú svojou pozdĺžnou časťou 
orientované v smere východ -  západ pre dodržanie hygienických požiadaviek v bytoch. 
Sprístupnenie plôch v bloku je prízemím bytových domov. Podchodnosť objektov otvárajúca 
sa v nové výhľady a otvárajúca priestory.  Systémom nachádzajúcim sa v celom jadre his-
torického centra. 
Dôležitou sa nestáva jasnosť a systematickosť priestoru ale moment objavenia.
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Námestie je definované stávajúcimi objektmi zo severu, južne parkovacím domom. Na pla-
tofrme parkovacieho domu vyrastajú bytové domy. Smerom k námestiu sa týčia svojimi 
štítovými stenami. Z toho jeden prečnieva ponad námestie, vytvárajúc prvok týčiaci sa nad 
ním a pokračujúc v línií existujúcej budovy. Konverziou haly ako súčasť plôch verejných vzniká 
industriálna tržnica.

DIFERENCOVANIE PLÔCH

Plochy v partery tvoria pešiu zónu - plochy verejné,
na vyvýšených platformách garáží sa nachádzajú plochy poloverejné a súkromne, slúžiace 
potrebám prevažne obyvateľom. Dochádza tak k identifikácií obyvateľov k zelenej streche 
a k starostlivosti o plochy na nej. Nachádzajú sa tam detské ihriská, chodníky, lavičky. Plochy 
súkromné – terasy a záhradky sú v réžií obyvateľov, nachádzajúcich sa pri plochách polovere-
jných.

ZELEŇ

Zeleň v meste prispieva k vytváraniu príjemnej mikroklímy, ochladzovaniu vnútrobloku i spia-
točne využitie dažďovej vody. Nad garážami vybudované zelené strechy majú znížený strop, 
k možnosti výsadby nižších krov a trávnika. Väčšie výsadby budú možné len v kvetináčoch.

Jak sú diferencované plochy, tak je rozdelená aj zeleň. V partery je zeleň prevažne upravená 
-  mestského charakteru. Chodníky I zeleň sú geometrické, strihané, udržované. Zeleň 
na platformách je voľnejšia, rastlejšia. Chodníčky sú krivolaké, zeleň divokejšia.

FUNKČNÉ VYUŽITIE

Parter, miesto pešej zóny, vytvárajúce kultúrne vyžitie a miesto spoločenského stretávania. 
Prítomnosť kaviarní, reštaurácií, obchodov. Prevádzky často zachádzajú aj do podzemného 
podlažia. Súčasťou námestia je tržnica. V podlažiach sa nachádzajú byty, s výnimkou severne 
orientovaných fasád, kde sú kancelárie.
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BILANCIE PLÔCH

Celková plocha pozemku 

BILANCIE ZASTAVANÝCH PLÔCH
Zastavaná plocha nadzemných podlaží
Zastavaná plocha podzemných podlaží

Zastavaná plocha celkom

BILANCIE HPP
HPP nadzemných podlaží
HPP podzemných podlaží

HPP zástavby celkom

BILANCIE OBSTAVANÉHO PRIESTORU
Obstavaný priestor nadzemných podlaží 
Obstavaný priestor podzemných podlaží 

Obstavaný priestor celkom

BILANCIE FUNKČNÉHO VYUŽITIA
HPP bývanie
HPP kancelárie
HPP reštaurácie, bary, kaviarne
HPP komercia
HPP tržnica
HPP garáže

Zelené plochy pozemné
Zelené plochy strešné

Zelené plochy celkom

KAPACITY
Počet parkovacích stání / pre imobilných
Počet bytov
Jedno-izbové byty
Dvoj-izbové byty
Troj-izbové byty
Štvor-izbové byy
Päť-izbové byty

14 662 m2

10 117 m2
7 400 m2

17 517 m2

31 000 m2
7 830 m2

38 830 m2

106 000 m3
32 000 m3

138 000 m3

14 350 m2
1 420 m2
2 000 m2
5 000 m2
1 400 m2
8 500 m2

580 m2
2 500 m2

3 080 m2

295/25
145
23
48
59
12
3
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MESTSKÝ DOM NA ULICI CEJL

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Navrhovaný bytový dom je súčasťou novej lineárnej zástavby, dopĺňajúcej uličnú čiaru pozdĺž 
mestskej komunikácie. Zatiaľ čo osadenie domou vytvára rovnú uličnú čiaru, ta výšková línia 
sa kolíše v rozmedzí od troch do piatich podlaží, v podobne nastavenom „ne-poriadku“ ako 
to je v okolí. Tento mestský dom patrí k tým najvyšším. Svojimi piatimi podlažiami ( plus pod-
krovné) sa týči ponad o podlažie nižších susedov. Je to dom dvoch tvárí. Z ulice vážny, sys-
tematický, pôsobiaci mohutne, z vnútrobloku uvoľnenejší, s väčšími preskleniami. Architekton-
ické riešenie je pra-obyčajné, preberá si za vzory tu najobyčajnejšiu klasiku a usporiadanosť. 
Jednoduché prevýšené okná nad sebou, z parteru veľké presklenie. Z vnútrobloku je o čosi 
hravejší, otvárajúci výhľady svojich obyvateľov. Fasáda je členená veľkými plochami presk-
lenia , ustupujúcimi lodžiami, balkónmi a vrchným ustúpeným podlažím s terasou. Fasády, 
konštrukcia i dispozície sú riešené s ohľadom no čistotu, jasnosť a jednoduchosť. 

PROVOZNÉ RIEŠENIE

Parter je prevýšený dvojpodlažný, využívaný pre komerčné účely. Podzemné podlažie rozširu-
je možnosti prevádzok o sklady, komerčné priestory a obyvatelia tu nájdu potrebné vybav-
enie bytového domu.  Podzemné podlažie, prvé a druhé nadzemné podlažie sú prepojené 
s parkovacím domom. Priestupnosť do garáží je možná zo všetkých nadväzujúcich podlaží. 
Obyvatelia tam parkujú, prevádzky sú zásobované prostredníctvom neho.
Sedlovú strechu využíva mezonetový byt, vrchné podkrovné podlažie je osvetlené vikierom 
od ulice. Strešná terasa parkovacieho domu vytvára exteriérové plochy poloverejné a súkrom-
né. Je súčasťou najnižšieho obytného podlažia – prepája dennú obytnú časť bytov o ex-
teriérové plochy. Obyvatelia vyšších podlaží sú prepojený výhľadovo predsadenými balkónmi 
a ustúpenými terasami a lodžiami. V obytnej časti bytového domu sa na každom podlaží 
nachádzajú tri byty – jedno-izbový, dvoj-izbový, troj-izbový.
Riešenie je moderné, prístup z chodby do obytných miestností, stranovo rozdelených 
na dennú a nočnú časť. Priestupnosť z chodby je možná dvomi spôsobmi – chodbou šatňou 
alebo kuchyňou. Vzniká tak centrálne jadro, priechodné okolo. Posuvné steny vytvárajú dvere 
variabilitu – uzatvoriteľnosť bytových časti podľa potrieb.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Dom je konštrukčne a dispozične riešený ako bodový typ domu. Centrálne jadro s monoli-
tickým schodiskom a z neho prístupné byty. Konštrukčný systém je priečny stenový s osovou 
vzdialenosťou stien 6,5 – 7 metrov. Nosná konštrukcia je liata betónová, vnútorné priečky 
sú vymurované z tehlových tvárnic. Stropy a vence sú liate monolitické krížom betónované 
dosky. Konštrukčná výška parteru je 3,55 metra a vstupná prevýšená časť 6,45 metra. Ostat-
né konštrukčné výšky 
sú 3,1 metra. 
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Celá konštrukcia je založená na pilotoch kvôli nestálosti pôdy – íly. Technické miestnosti 
sa nachádzajú v suteréne. Inštalovaná je rekuperácia. Tri vertikálne jadrá v podhľade 
nad druhým nadzemným podlažím zvedené do jedného pre nenarúšanie komerčných prie-
storov.  Krov je  drevený vynášajúci vikier, stojaci na stĺpoch. Jednotlivé krokvy kotvené 
do betónovej nadbetonávky kovovými trmeňmi. Tá bude previazaná so stropnou doskou  výz-
tužou vedenou cez nadmúrovku. Nadväzujúci parkovací dom je trojpodlažný železobetónový 
montovaný, rozpon jednotlivých dielcov je 7,5 x 8m pre efektívne usporiadanie parkoviska. 
Založené taktiež na bodovo na pilotoch.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Vonkajšie fasády sú opatrené silikónovou tenkovrstvou omietkou. V mieste parteru sa jedná 
o omietkovú stierku, vzhľadom k namáhaniu odstrekujúcej vody  i pôsobeniu nečistot z ulice 
.  Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom. 
V miestách parteru a komerčných prevádzok sú otvory opatrené požiarne bezpečnostným 
presklením. Strecha je dvojplášťová opatrená skládanou krytinou, vetraná vzduchovou medze-
rou. Izolácia strechy je drevovláknitá, na stenách je použitá minerálna vata. Oplechovanie 
je titan-zinkovým plechom.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE NÁVRHU 

 Na okná sú uvažované exteriérové tieniace dvojrkídlové okenice z ulice, z vnútrobloku rolety. 
V budove je inštalovaná rekuperačný výmenník vzduchu. V objekte je uvažované využívanie 
dažďových vôd. Na strechách sú uvažované solárne panely. Strecha parkovacieho domu 
je zelená, s vegetačnou vrstvou. Voda bude zvedená do retenčného jazera. Kde bude čistená 
koreňovou čistiarňou a prípadne použiteľná spätne pre splachovanie.
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MESTSKÝ DOM PRI SVITAVE

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Súčasťou uzatvorenia bloku zo strany rieky je aj riešený mestský päťpodlažný dom. Svojou 
hmotou reaguje na pôvodnú okolitú zástavbu. Pôvodná  výhľadová osa smerom od križovatky 
k územiu je pamiatkovo cenená pre svoju členitosť. Výškové kolísanie a vzdialenosti medzi 
budovami určujú ráz tohto miesta. K zachovaniu pôvodných vzťahov medzi objektami - nízke 
objemy hál v kontraste  k vysokým objemom bytových domov s pohľadovou dominantou 
bytového domu v pozadí, sú navrhnuté aj nové objekty. Kontrastnosť výškových vzťahov níz-
kej garáže ku vzťahu k vyššiemu objemu bytového domu a spätne ku vzťahu nízkej hmoty 
nástupnej časti námestia. Z vnútrobloku je dom osadený na podnoži dvojstupňového parko-
vacieho domu, riešeného systémom polorámp. Celkový vzhľad je principiálne jednoduchý, 
riešený s ohľadom na čistotu, jasnosť a čitateľnosť. Hmota je kvádrová, osadená na podnoži. 
Fasády sú členené predstupujúcimi balkónmi a ustupujúcimi lodžiami. 

PROVOZNÉ RIEŠENIE

Hlavné vstupy obyvateľov, parkovanie i prístupné prevádzky sú z novej jednosmernej komu-
nikácie vedúcej od severu k juhu popri Svitave. Dva na seba nadväzujúce bytové domy, 
so spoločnou podnožou. Prevýšený parter pre vznik komerčných prevádzok, veľkými preskle-
niami a vydláždeným prístupom. Štyri obytné podlažia. Dom je riešený ako bodový – spoločný 
prístup z podesty do bytov. Byty sú jedno,dvoj a troj-izbové, vždy po jednom v každom 
podlaží. Orientácia hlavných fasád je v smeroch východ – západ, s obývačkou orientovanou 
západne do vnútrobloku, a spálne a detské izby s orientáciu smerom k východnému slnku 
ku Svitave. Jadra bytových domov sú umiestnené centrálne, pre priame osvetlenie obytných 
miestností. Centrálna nástupná chodba s jadrom člení dispozíciu na východnú a západnú 
časť – na dennú a nočnú zónu. Jednoizbový byt je orientovaný jednostranné do vnútrobloku, 
z druhej strany sa nachádza jadro bytového domu – trojramenné schodisko s výťahovou 
šachtou.Priestupnosť do garáži je možná podzemným podlažím a prvým nadzemným pod-
lažím. Prepojenie je jak schodiskom tak výťahom. V podzemnej časti sa nachádzajú pivnice 
obyvateľov, dôležité technické zázemia a parkovanie. Prepojenosť bytov s exteriérom je v pr-
vom podlaží východom na strešnú terasu so záhradami. Vyššie podlažia majú do vnútrobloku 
orientované balkóny a lodžie.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Konštrukčný systém je priečny stenový, v časti parteru a prvého podzemného podlažia kom-
binovaný so skeletom.  Rozpon nosných stien je od 4,5 do 7,2 metra. Dom je konštrukčne 
a dispozične riešený ako bodový typ domu. Centrálne jadro s monolitickým schodiskom 
a z neho prístupné byty. Nosná konštrukcia je liata betónová, vnútorné priečky sú vymurované 
z tehlových tvárnic. Stropy a vence sú liate monolitické krížom ármované betónové dosky. 
Konštrukčná výška parteru je 4,0 metra. Parkovací dom má konštrukčnú výšku 2,85 metra. 
Rozdiel je vyrovnaný výškou hliny zelenej strechy.  Zo strany námestia je znížená hlinená vrstva 
a prevýšená výška parteru na 3,3 metra. Strecha je monolitická liata, zateplená polystyrénom. 
Atika je prevýšená a dažďová voda je odvádzaná vnútornými integrovanými odtokmi. Hy-
droizolácia je kotvená pomocou vrutov. Atika je oplechovaná.
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Ostatné konštrukčné výšky bytovej časti sú 3,1 metra. Celá konštrukcia je založená na pilo-
toch kvôli nestálosti pôdy – íly. Technické miestnosti sa nachádzajú v suteréne. Inštalovaná 
je rekuperácia. Tri vertikálne jadrá v podhľade nad prvým nadzemným podlažím zvedené 
do jedného pre nenarúšanie komerčných priestorov. Skeletový systém v časti bytového domu 
je podmienený rozponom nosných stien. Založené taktiež na bodovo na pilotoch.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Vonkajšie fasády sú opatrené silikónovou tenkovrstvou omietkou. V mieste parteru sa jedná 
o omietkovú stierku, vzhľadom k namáhaniu odstrekujúcej vody  i pôsobeniu nečistôt z ulice.  
Okná sú hliníkové s izolačným trojsklom. V miestach parteru a komerčných prevádzok sú 
otvory opatrené požiarne bezpečnostným presklením. Strecha je rovná monolitická opatrená 
hydroizolačnými pásmi. Izolácia strechy je drevovláknitá, na stenách je použitá minerálna vata. 
Oplechovanie je titan-zinkovým plechom.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE NÁVRHU 

Na okná sú uvažované exteriérové tieniace rolety. V budove je inštalovaná rekuperačný výmen-
ník vzduchu. V objekte je uvažované využívanie dažďových vôd. Na strechách 
sú uvažované solárne panely. Strecha parkovacieho domu je zelená, s vegetačnou vrstvou. 
Voda bude zvedená do retenčného jazera. Kde bude čistená koreňovou čistiarňou a prípadne 
použiteľná spätne pre splachovanie.
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ZÁVER

Na pozemku v Brne v Zábrdoviciach je vypracovaná štúdia prestavby mestského 
bloku. Navrhnutý je súbor pätnástich mestských bytových domov. Z pôvodnej zástavby 

sú zachované dva päťpodlažné objekty a jedna jednopodlažná hala. V partery vznik-
li komerčné prevádzky, reštaurácie, bary, konverziou haly vznikla tržnica prepojená s 

centrálnym námestím. Dva parkovacie domy členia výškovo a opticky priestor na vere-
jný a poloverejný. V nadzemných podlažiach sú navrhnuté byty, orientované v smeroch 

východ-západ. Vznikla nová komunikácia popri rieke a nové prepojenia 
ulice Cejl s nábrežím. 

Chátrajúci areál dostal tak nový život a nové využitie prospešné mestu.

Poďakovanie za vznik a vedenie počas navrhovania projektu patrí vedúcemu práce 
Ing. arch. Lubošovi Františákovi Ph.D.


