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Anotace

 Twrdá, Markéta. Proměna periferie v oblasti Hády - Korea v Brně na alternativní městské

bydlení. Ostrava, 2013. Diplomová práce na Fakultě stavební VŠB - Technické univerzity Ostrava,

na katedře architektury.

Vedoucí práce: Petr Hrůša.

 Předmětem diplomové práce je návrh architektonické studie bydlení v lokalitě Brno - Hády.

Komplexní stavba je tvořena z několika celků, do nichž jsou navrženy byty a služby pro širokou

veřejnost, klinika, samoobsluha, restaurační zařízení, sportovní zařízení a denní centrum pro děti

předškolního věku.

 Cílem je kompaktní návrh a urbanistické začlenění do periferie města.

Annotation

 Twrdá, Markéta. The transformation of the Outskirts of the Háy - Korea Area in Brno  into

Alternative Urban. Ostrava, 2013. Diploma Thesis, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of

Civil Engineering - Department of Architecture.

Supervisor: Petr Hrůša.

 The subject of this thesis is a proposal of an architectural study of housing in the Brno -

Hády area. The complex building is composed of several unitsthet contain flats and public services,

clinic, market, restaurants, sports facilities and preschool child care centre.

 The goal is to create a compact design and its urban integration into the city outskirts.
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