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 Cílem diplomové práce je návrh bytové  tvrti v míst! sou asného pr"myslového
brownfieldu. Práce navazuje na p#edm!t Ateliérová tvorba III, kde byl rozpracován
urbanistický návrh. Práce využívá hodnot území a dále je rozvíjí. Zejména atraktivní polohu
v blízkosti CHKO Moravský kras a výhled" z jihozápadního svahu na panorama m!sta
Brno.
 Dále je zpracováno dispozi ní, konstruk ní a materiálové #ešení jednoho bytového
bloku, v etn! vizualizací.

Anotace

Annotation

 The aim of the thesis is design of the residential quarter in a place of industrial
brownfield. The thesis follows the object Ateliérová tvorba III, that contains an urban plan.
Thesis uses values of the place and develops them. Especialy atractive location in nearby
to CHKO Moravský kras and views from south-west slope to panorama of city of Brno.
 Also is designed disposal, construction and material solution of one residential
urban block, including visualizations.

Brno-Hády, periferie, m!stský blok, brownfield, studie
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Zacílení
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Charakteristika Malom !ic
A2

Brno Malom !ice a Ob!any

Demografické údaje

Po et obyvatel k 1.1.2011 :      5359

Statut:    M!stská "ást/M!stský obvod

    Statutárního m!sta Brna

Kraj:    Jihomoravský

Okres:    Brno-M!sto

Historická zem!:   Morava

Katastrální vým!ra:  9,36km2

Zem!pisná ší ka:   49°13'04''

Zem!pisná délka:  16°38'39''

P#vodní zástavba Malom! ic má vesnický charakter.

 Malom! ice protíná železni"ní trasa z Brna do $eské T ebové, na které leží komplex se azovacího

nádraží. Nejd#ležit!jší dopravní tepnu zde tvo í krátký úsek frekventovaného m!stského okruhu, který spojuje

Malom! ice s židenicemi a Husovicemi.

 V západní "ásti leží malom! ická teplárna, jež zásobuje teplem sídlišt! Vinohrady a sídlišt! Líše%.

Jedinné nám!stí malom! ic se nachází v západní "ásti a je jím Prokešovo nám!stí. Na východní stran! ulice

selská se nachází budova m!stského ú adu Brno - Malom! ice a Ob any. U Ob anské ulice se nachází par"ík,

který byl p#vodn! h bitovem. P ed h bitovem se nachází pomník malom! ickým padlým v první sv!tové válce.

 Nachází se zde mate ská i základní škola. Z ob"anské vybavenosti zde je i rekonstruovaná

knihovna.
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Historický vývoj
A3

III Vojenské mapování Sm rný plán m sta Brna 1952

Sm rný územní plán Brno 1968

Regula!ní a zastavovací plán m sta Brna 1938 Ortofotomapa m sta Brna 1953

Plán regionální obnovy zemského hlavního m sta Brna 1947 Sm rný plán m sta Brna 1958 Územní plán Brna 1982
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Územní plán
A4
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Dopravní napojení A5
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Dopravní napojení

A6
100m 500m 1000m

1:10 000

a
b

c

d

e
a

b

c

d

e

200m docházkové vzdálenosti



Prom na periferie v oblasti Hády-Korea v Brn  na alternativní m stské bydlení

Bc. Lumír Flagar Doc. Ing. arch. Petr Hr!ša

Inženýrské sít 
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Chrán ná území, limity
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Fotodokumentace
A10

Zdroj: vlastní fotografieZdroj: vlastní fotografieZdroj: vlastní fotografie

Zdroj: sou"ást zadání Ateliérové tvorby III
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Fotodokumentace
A11

Zdroj: vlastní fotografieZdroj: vlastní fotografieZdroj: vlastní fotografie

Zdroj: sou"ást zadání Ateliérové tvorby III



Prom na periferie v oblasti Hády-Korea v Brn  na alternativní m stské bydlení Vrstevnicová mapa
A12

50m 250m 500mBc. Lumír Flagar Doc. Ing. arch. Petr Hr!ša

1:5 000



Prom na periferie v oblasti Hády-Korea v Brn  na alternativní m stské bydlení

Bc. Lumír Flagar Doc. Ing. arch. Petr Hr!ša

Zahrádkové osady
A13

 Fenomén zahrádka ení

 Historie
 Vznik zahrádkových kolonií v urbanizovaném

prostoru je spojován s procesem industrializace a migrací

venkovského obyvatelstva do m st za prací. Zahrádka"ení

bylo ve svých po#átcích podporováno také n kterými

léka"i, kte"í jej využívali k t lovýchov  mládeže. Velký

nár!st zahrádká"ských kolonií prob hl za první sv tové

války kv!li plošnému nedostatku potravin. Dalším impulzem

pro rozvoj zahrádká"ských koloniíí byl nedostatek potravin

po 2. sv tové válce a také nedostatek ovoce v období

totalitního režimu. Zahrádka"ení bylo také alternativním

zp!sobem trávení volného #asu. V období p"ed sametovou

revolucí #ítal $eský Zahrádká"ský Svaz tém " 500 000

#len!. Po sametové revoluci zájem o zahrádka"ení klesl.

$ást osad padlo do osobního vlastnictví a byly zrušeny.

 Budoucnost
 Zájem o zahrádka"ení se objevuje paradoxn  i na

nejurbanizovan jších místech jako je New York. Projekt

Green Gotham je reakcí na konzumní zp!sob života ve

velkom stech a nabízí st"echy budov jako místo, vhodné

pro p stování zeleniny. Auto"i vyzdvihují, krom  výše

zmín ného také p"ínos pro klima ve m st  se

smyslupln jším využitím st"ešních ploch, než jen zelené

st"echy. Takto vyp stovaná potrava není zatížena

uhlíkovou stopou z dopravy na velké vzdálenosti.

 Sou!asnost
 Zahrádká"ské plochy, zejména poblíž center m st

mizí. Hodnoty pozemk! stoupají, #ímž stoupá i tlak

developerských spole#ností na m sta, #i na majitele

pozemk! a jejich místa zaujímají komer#ní projekty, #i

technická infrastruktura. K nahrazení t chto ploch na

periferii m sta už ale nedochází a to i díky negativním

názor!m ve vedení m st, která se snaží zahrádká"e úpln 
vytla#it ze svého katastrálního území do vesnic. Rovn ž

názor na estetickou, psychologickou a spole#enskou

hodnotu t chto míst se zcela r!zní.

 Sou#asné koncepty územního plánu m sta Brna

po#ítají s nahrazováním zahrádek jinými funkcemi, což

zvedá vlnu námitek.

zdroj: nationalgeographics.com
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Pr vodní zpráva B1

 Pr vodní zpráva

 Identifika!ní údaje stavby
 Název:  Prom na periferie v oblasti Hády-Korea v Brn  na alternativní m stské
   bydlení
 Druh stavby: novostavby bytových a polyfunk"ních objekt!
 Kraj:   Jihomoravský
 Projektant:  Bc. Lumír Flagar
 Datum:  4/2013

 Charakteristika území
 Okolí pozemku v m stské "ásti  Brno-Malom #ice bylo vždy v historii zem d lskou
oblastí na periferii Brna, stejn , jako její okolí  v rámci m stských "tvrtí Židenice a Líše$. Tento
zp!sob využívání území byl zm n n v 70. a 80. letech 20. století, vystav ním dvou
rozsáhlých sídliš%,  jejich infrastruktury a rozší#ením lehkého pr!myslu. Hlavní p#edností
tohoto místa je výhled na Brno, jihozápadní orientace svahu a návaznost na CHKO
Moravský kras, která generuje pohyb lidí mezi sídlišti a krajinou. Posledním výrazným
zásahem do tohoto území byla stavba cementárny z konce 80. let, p#erušená sametovou
revolucí.
 V sou"asnosti je nedokon"ená ruina jizvou na tvá#i malom #ického panoramatu.
Zem d lské plochy "ásti svahu byly nahrazeny neudržovaným rumišt m. P#itom je tato
oblast s bílou st nou vápencového lomu dob#e viditelná z velké "ásti Brna.

Ú!el staveb
 Bydlení - individuální #adové domy, bytové domy
 Pronajímatelné komer"ní plochy
 Parkování

Orienta!ní údaje stavby jednoho bloku
 Plocha pozemku:  8 563, 64 m2

 Zastav ná plocha: 3 905,36 m2

 Obestav ný prostor: 22 877,19 m3

 Plochy pro bydlení: 2 871,21 m2

  Bytové a polyfunk"ní domy
   Garsoniéry:   14, celková plocha: 516,02m2

   2+kk:  18, celková plocha: 1 111,74m2

   3+kk:  15, celková plocha: 1 152,35m2

   4+kk:  4, celková plocha: 467,28m2

  &adové domy
   4+kk:  6, celková plocha: 623,82m2

 Pronajímatelné komer"ní plochy:   462,39m2

 Plochy krytého podzemního parkování:  1692,91m2

 Po"et krytých parkovacích míst:   59
 Plochy nekrytého parkování:    175m2

 Po"et nekrytých parkovacích míst:   14
 P#edpokládaný po"et obyvatel bloku:  135
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Urbanistické a architektonické  ešení
B2

 Urbanistický návrh

 Urbanistický návrh využívá výhled! do údolí p"i zachování lidského m "ítka. Byla

zvolena bloková struktura, která je pro bydlení vhodná krom  hustoty osídlení také d lením

prostoru na ve"ejnou ulici a polosoukromý vnitroblok. Vnitroblok je otev"en zamýšleným

výhled!m do údolí. Budovy na jižní stran  bloku mají sníženou podlažnost, což umož#uje

lepší prosv tlení vnitrobloku. Takto vnitrobloky simulují prostorné soukromé zahrady

rodinných dom!. Které bývají jedním z hlavních lákadel a p"í$in vzniku m stských satelit!.

Absence spole$enského vyžití a základní ob$anské vybavenosti zp!sobuje vzájemné

odosobn ní od ve"ejného prostoru a stav ní pevných zdí mezi sousedy. Bloková struktura

v sob  zahrnuje spole$enský dohled, vzájemnou interakci soused!, spole$enské vyžití a

základní ob$anskou vybavenost v docházkové vzdálenosti.

 St"edem urbanistické kompozice je nám stí umíst né na k"ižovatce pomyslných

spojnic Líše# - Malom "ice a Brno (centrum) - Hády. Prvn  jmenovaná v sou$asnosti slouží

jako p ší stezka a je urbanistickou osou návrhu. Druhá je usm rn ním p ších stezek

vedoucích k bývalému vápencovému lomu Hády a CHKO Moravský kras.

 Nevyužívané rumišt  nad pozemkem bude rozparcelováno a nabídnuto k pronájmu

soukromým osobám k využití jako zahrádky. Tato nesourodá krajina sekundárního bydlení

pak bude tvo"it p"echod mezi m stskou blokovou strukturou a volnou krajinou.

Stávající cesta probíhající pod lomem Hády je navržena jako osa "ídkého rekrea$ního areálu

s vazbou na CHKO Moravský kras.

 Architektonické  ešení

 P"edm tem této diplomové práce typický zástupce bloku, výše popsané

urbanistické struktury, vymezující svou fasádou prostor nám stí. Celý blok sestává z

n kolika samostatných objekt! s funkcemi individuálního i hromadného bydlení,

pronajímatelných nebytových prostor a podzemních garáží. Hmota objekt! se zvedá

sm rem do údolí tak, aby v jejím vrcholu vznikly byty s nejlepším výhledem. Jižní rameno

kopíruje tvar terénu ve výšce dvou pater, aby umožnilo proslun ní vnitrobloku. Objekty

ohrani$ující nám stí pak mají výšku t"í podlaží se st"ešními terasami.

 %len ní st"ešní roviny umož#uje její využití ve form  teras a vytvá"í tak místa pro

pohodlné sledování panoramatu m sta Brna. Tímto se narušuje šikmá linie stoupající hmoty,

která kontrastuje s terénem. Nepravidelné $len ní oken pak potla$uje vodorovné linie

podlaží v r!zných výškách. Hlavními dv ma kompozi$ními sm ry fasád tak z!stávají pouze

ty p"irozené - sklon terénu a vertikální sm r.

M stské bydlení

Výhledy z vnitrobloku

Lidské m "ítko ulice

Lepší využití výhledu

Proslun ní vnitrobloku

P"izp!sobení místu

Tvorba výhledových míst
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Provozní a konstruk ní !ešení
B3

 Provozní !ešení

 Bytové domy

 Vstup do objektu je realizován jako prosklená nika v hmot  domu. Pro vstup do

p"ízemních byt! je nutno p"ekonat výšku poloviny podlaží schodišt m nebo výtahem. V

p"ízemí se nachází byt 2+kk a 3+kk. Oba tyto byty mají vlastní terasu a soukromou plochu

zahrady ve vnitrobloku. Dále se v p"ízemí nachází kolárna a ko#árkárna.

 Suterénní prostory slouží jako p"ímý p"ístup z podzemních garáží. Dále jsou zde

umíst ny sklepní kóje a úklidová místnost pro úklid schodišt .

 Druhé a vyšší nadzemní podlaží nabízejí vždy garsoniéru, byt 2+kk, dále d litelný na

3+kk a byt 3+kk, dále d litelný na 4+kk. Všechny hlavní obytné místnosti jsou umíst ny na

jižní fasád , ložnice pak na severní.

 V p"edposledním podlaží je navržena garsoniéra s terasou a dva mezonetové byty,

tvo"ící poslední podlaží se st"ešními terasami. Dvoupokojový byt s terasou orientovanou do

ulice a byt 4+kk, dále d litelný na 5+kk s terasou orientovanou do vnitrobloku.

Obyvatelé všech byt! mají možnost vstupu do vnitrobloku, který plní funkci polosoukromé

zahrady se zelení, altány a d tským h"išt m.

 Polyfunk ní domy

 P"ízemí t chto dom! je vyhrazeno pronajímatelným plochám se samostatnými

vstupy pro návšt vníky z prostoru nám stí.  Vstup pro obyvatele do byt! ve 2.np má

vstupní halu spole#nou se vstupem pro zam stnance pronajímatelných ploch a jejich

zásobování. Tato hala slouží sou#asn  jako vstup obyvatel domu do vnitrobloku.

Pronajímatelné plochy jsou navrženy jen s nutným zázemím pro zam stnance tak, aby je

bylo možno upravit pro libovolné použití. Jako p"íklad je zpracován návrh kavárny pro 24

návšt vník! a prodejna.

 Vstup do byt! ve 2.np d lí od vstupní haly uzamykatelné dve"e a schodišt .

Nacházejí se zde vždy 2 mezonetové byty 2+kk, respektive 3+kk a dv , resp. jedna

garsoniéra.

 "adové domy

 $adový d!m je d lem na t"i výškové úrovn , které spojuje vždy jedno schodiš%ové

rameno. Nejnižší úrove& je charakterizována jako vstupní a technické prostory a garáž.

Druhou úrove& tvo"í spole#enský prostor obytné místnosti a vstup do vnitrobloku p"es

terasu. T"etí, soukromou úrove& zaujímají ložnice a koupelna.

 Konstruk ní !ešení

 Bytové domy

 Svislé konstrukce

 Založení objekt! je na železobetonových pásech. Suterén je také železobetonový.

Od 1.np je zvolen podélný zd ný konstruk#ní systém z keramických tvárnic tl. 300mm.

Podesty schodišt  spo#ívají na vlastních p"í#ných nosných zdech tl.300mm. P"í#ky mezi

byty budou zvoleny dle posudku na vzduchovou nepr!zvu#nost. Obvodové zdivo bude

zatepleno 150mm minerální vlny. Fasáda bude tvo"ena svislým lamelovým d"evem a difúzní

fólií.

 Vodorovné konstrukce

 Konstrukce strop! bude provedena z keramických tvarovek a železobetonu. Na ní

bude uložena izolace proti kro#ejovému hluku dimenzovaná dle akustického posudku.

St"ešní konstrukce bude zateplena 200mm EPS a kryta dlažbou respektive vegeta#ní

vrstvou. Hydroizolace musí být použita odolná v!#i pror!stání ko"ínk!.

 Polyfunk ní objekty

 Založení objekt! bude provedeno na železobetonových pásech respektive

patkách. Podzemní prostory jsou z monolitického železobetonu. 1.np je navrženo ve

skeletovém systému s obousm rn  vyztuženými stropy. Konstrukce byt! ve 2. a 3.np bude

provedena ve zd ném systému analogicky k bytovým dom!m. Stropy pod nosnými zdmi

budou vyztuženy pr!vlakem.

 "adové domy

 Založení objekt! bude na odstup&ovaných základových pásech z prostého

betonu. Na nich spo#ívá p"í#ný zd ný systém z keramických tvarovek.


