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   ABSTRAKT 

Předmětem zájmu této bakalářské práce je areál bývalé textilní továrny v Brně – 

Zábrdovicích. Lokalita, která se nachází mezi ulicí Cejl a Svitavským nábřežím nedaleko 

historického jádra města, má velký potenciál rozvoje. V urbanistické části se práce 

zabývá rozvojem a obnovením městské struktury, doplněním občanské vybavenosti o 

nové prostorv v parteru nábřeží i v opačné pozici na ulici Cejl a také otevřením tohoto 

prostoru směrem k řece. Architektonický návrh pak reaguje na lukrativní pozici areálu při 

pravém břehu Svitavy, kde je navržen soubor nových obytných a administrativních 

budov, které by svou funkcí mohly navrátit život upadajícímu okolí. Otevření areálu 

směrem k řece i z ulice Cejl má za cíl zpřístupnit nábřeží se zelení místním residentům. 

 

SUMMARY 

The main object of this bachelor thesis is a complex of a former textile factory in Brno 

Zabrdovice. The location is situated between the Cejl street and Svitava river waterfront 

near the historical center of the city and has a big potential for development. 

The thesis in their urban part deals with the development and restoration of urban 

structure, opening the Cejl street toward the riverbank with a new parterre and civic 

amenities. 

Architectural project is responding to attractive position of the complex at the right bank 

of the river Svitava.  There is a design set of new residential and administrative buildings, 

which could bring their function back to life to life collapsing neighborhood. Opening the 

space towards the river and street Cejl has a goal to make an access for residents to the 

river waterfront with green vegetation. 

 



(1) Zdroj: http://www.kreativnibrno.cz/lokalita/ 

 

Historie čtvrti Cejl 

Počátky vsi Cejl sahají až do středověku. Tehdy představovala 

vesnici zemědělského charakteru – a právě to bylo důvodem 

k tomu, aby se Cejl nacházel až za tehdejšími hradbami města Brna. 

Později, při obléhání města Švédy v roce 1645, byl Cejl vypálen 

a devastován a bylo třeba jej znovu vybudovat. Pojmenování "Cejl" 

vystihuje podobu osídlení domů v řadě či řadách podél cesty 

od Měnínské brány směrem na Zábrdovice, německy se totiž "řada" 

řekne "die Zeile". I po svém obnovení však Cejl nadále zůstával 

místem, kde žili především panští poddaní, po procesu 

industrializace pak dělníci z místních továren. Právě industrializace 

znamenala pro Cejl velkou změnu – začaly zde vznikat první 

manufaktury a nové podniky. Cejl se díky tomu stal důležitou 

výrobní oblastí města a začal postupně získávat svůj typický 

dělnický charakter. Dařilo se zde především textilnímu průmyslu, 

na který se postupem času nabalovala také ostatní průmyslová 

odvětví, jakými bylo např. plynárenství či teplárenství. Rakouský 

Manchester, jak se Cejlu přezdívalo, byl na začátku 20. století také 

místem s mnohonárodnostním charakterem. 

Vedle sebe zde žilo obyvatelstvo, které se hlásilo k německé nebo 

české národnosti a také početná židovská komunita. Do 70. let 

18. století měl Cejl podobu jedné dlouhé ulice, což změnila 

až výstavba menších rodinných domů na území tzv. Horního Cejlu. 

Díky tomu se Cejl začal přeměňovat v živou ulici lemovanou 

obchody a spolu s místními továrnami vytvářel sice nesourodou, 

ale velmi rušnou část města Brna. 

Druhá světová válka tvář Cejlu nevratně změnila. Ze čtvrti zmizelo 

nejprve židovské a poté i německy mluvící obyvatelstvo 

a do prázdných domů se nastěhovali noví obyvatelé, mezi nimiž 

tvořili početnou skupinu Romové. Začaly se objevovat problémy 

s přeplněností bytů a s tím souvisejících nevyhovujících podmínek 

pro bydlení. Od 70. let dále dochází k dalšímu příchodu Romů 

ze Slovenska, a to v souvislosti s nařízením o likvidaci romských 

osad. Tato situace vyvrcholila v roce 2003, kdy došlo ke změně 

slovenské sociální politiky a do Brna přišly další romské rodiny 

ze Slovenska – to je pokládáno za základ současné situace čtvrti.  

Počátek gentrifikace můžeme sledovat i na Cejlu, kde 

se za posledních pět let opravil velký počet městských 

i soukromých bytových budov, nebo zcela nově vystavěný areál eFi 

Palace se startovacími byty, hotelem, restaurací a klubem, parkem, 

prádelnou, tiskárnou, fitness clubem. Rozhodně zůstává výzvou, 

jak si poradit s negativními dopady, které tyto – jinak pozitivní 

změny – mohou na čtvrť mít. Příchod investorů do rozvojových 

lokalit má za výsledek nejen kultivaci prostředí, renovaci budov 

a podporu podnikatelské činnosti či pracovních příležitostí, rovněž 

také výrazně rostoucí cenovou hladinu obytných prostor.  Tímto pak 

dochází k postupnému vytlačení původní, méně majetné skupiny 

obyvatel, která si nadále nemůže rostoucí ceny pozemků 

a nemovitostí dovolit. (1) 

Zábrdovice 

Zábrdovice jsou městská čtvrť nacházející se severovýchodně 

od centra města Brna. Její katastrální území se rozkládá na ploše 

1,64 km². Původně samostatná vesnice byla k Brnu připojena v roce 

1850. Od roku 1990 je území Zábrdovic rozděleno mezi samosprávné 

městské části Brno-sever a Brno-střed a od roku 1998 také mezi 

městskou část Brno-Židenice. Žije zde přes 12 000 obyvatel. 

Čtvrť sousedí přímo s historickým jádrem Brna, a proto má výrazně 

městský charakter s poměrně hustou zástavbou s několika 

dopravně vytíženými ulicemi. Převažují zde historické dvou 

a vícepodlažní obytné domy, na kterých jsou ovšem často patrné 

známky nedostatečné údržby. 

 

Páteřní osu a zároveň nejdůležitější ulici čtvrti tvoří ul. Cejl, v níž 

se nalézá celá řada menších obchodů, hospod a restaurací. 

Je možné zde sledovat vysokou koncentraci heren, kasin, non-

stopů, zastaváren na druhou stranu ale také množství neziskových 

organizací, které v problematické oblasti působí.  

 

Ve čtvrti se nachází administrativní budovy okresního soudu Brno-

venkov a Finanční úřad Brno I a III. Na křižovatce ulic Tkalcovská 

a Cejl se nachází také zdejší hypermarket Albert. Prodloužení Cejlu 

v židenické části Zábrdovic představuje neméně důležitá ulice 

Zábrdovická, u níž se nachází areál Vojenské nemocnice Brno, 

bývalý zábrdovický klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, 

rozsáhlý areál kdysi významné Zbrojovky Brno, nebo známé 

Městské lázně Zábrdovice, či brněnská Úrazová nemocnice.  

K dalším, pro dopravu důležitým ulicím patří ulice Francouzská, 

Vranovská, Jugoslávská, a Merhautova tvořící severní hranici 

katastru Zábrdovic. V centrální části moderních Zábrdovic 

se nachází také radnice městské části Brno-sever. Zábrdovicemi 

protéká poslední zachovaný brněnský říční náhon – Svitavský. 

Specifikem lokality je také soustředění tzv. brownfields, tedy 

starých, opuštěných nejčastěji průmyslových budov, které vytváří 

unikátní genius loci, které je podtrženo starými pavlačovými domy 

s vnitřními dvory, nejrůznějšími zákoutími, vnitrobloky nebo 

pohledovou osou na Špilberk. V městské čtvrti Zábrdovice 

se nachází celkem 6 rozvojových lokalit:  

1  Území mezi ulicemi Cejl a Jana Svobody 

 Původní využití: Průmyslová výroba  Plocha: 1,11 ha 

 

2 Bývalá Zbrojovka 

 Původní využití: Průmyslová výroba  Plocha: 22,69 ha 

 

3 Bývalý Společenský klub v Zábrdovicích 

 Původní využití: Jiné – kultura   Plocha: 0,67 ha 

 

4 Území mezi ul. Cejl a řekou Svitavou 

 Původní využití: Lehký průmysl   Plocha: 1,47 ha 

 

5 Plocha při Brněnské továrně plstí 

 Původní využití: Průmyslová výroba  Plocha: 1,33 h 

 

6 Areál bývalé káznice 

 Původní využití: Jiné – administrativa  Plocha: 0,8 ha 
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HROMADNÉ GARÁŽE









SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ





V souboru bytových domů se tento typ opakuje 5x. Jednotlivé objekty se od sebe liší podlažností. Tři 

z těchto domů jsou čtyřpodlažní v celé půdorysné ploše (s 9 byty), jeden částečně čtyřpodlažní se 

střešní terasou nad 3.NP (s celkem 8 byty) a jeden třípodlažní se střešní terasou nad 2.NP (s 6 byty). 



TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
1.NP



TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
2.-4. NP



TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
3.-4. NP



TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
VSTUP Z GARÁŽÍ, ZÁZEMÍ DOMU 



TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
POHLED JIŽNÍ
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TYPICKÝ BYTOVÝ DŮM
POHLED JIŽNÍ
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PŘÍČNÝ ŘEZ GARÁŽEMI, KANCELÁŘÍ A BYTOVÝM DOMEM
M 1:200
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PODÉLNÝ ŘEZ GARÁŽEMI, POHLED JIŽNÍ
M 1:200

ŘEZ D-D



V souboru bytových domů se nachází jeden dům s průchodem v úrovni 1.NP bytového domu. Tento 

průchod umožňuje propojení parteru s 1. nádvořím a také se zbytkem areálu. Dispozičně se oproti 

typovému domu liší také z toho důvodu, že svou severní fasádou sousedí se stávajícím objektem. 



BYTOVÝ DŮM S PRŮCHODEM
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BYTOVÝ DŮM S PRŮCHODEM



BYTOVÝ DŮM S PRŮCHODEM
POHLED JIŽNÍ
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BYTOVÝ DŮM S PRŮCHODEM
POHLED SEVERNÍ

M 1:100



Na konci řady bytových domů se nachází nárožní dům s fasádou otevřenou na východ k řece. Tento 

dům je oproti ostatním užší a vyšší a vytváří tak nárožní dominantu. Ze severu přiléhá k bytovému 

domu řada nově navržených budov s průčelím orientovaným k řece.



1. NP



NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM U ŘEKY
2.-5. NP



NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM U ŘEKY
POHLED JIŽNÍ
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NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM U ŘEKY
POHLED VÝCHODNÍ
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ADMNISTRATIVNÍ DŮM TETRIS



HRANICE POZEMKU- VYSOKÁ ODVRÁCENÁ ZEĎ
LINIOVÉHO DOMU, KTERÝ SOUSEDÍ S AREÁLEM Z JIHU

VYTVOŘENÍ RŮZNÝCH OBJEMŮ A VELIKOSTÍ
KANCELÁŘÍ NA RASTRU GARÁŽÍ POD NIMI

NOVÉ KANCELÁŽSKÉ JEDNOTKY SE ZÁDY 
OPÍRAJÍ O STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

OBJEMOVÉ SCHÉMA 
NAVRŽENÝCH KANCELÁŘÍ

PROSVĚTLENÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
PŘES VYSTUPUJÍCÍ ČÁSTI FASÁDY NA VÝCHOD

I ZÁPAD A POMOCÍ ROHOVÝCH STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKŮ















PŮDORYS PARTERU
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POHLED Z NÁBŘEŽÍ
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PODÉLNÝ ŘEZ GARÁŽEMI, POHLED SEVERNÍ
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ŘEZ C-C
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