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Pøedmìtem diplomové práce byla promìna periférie v oblasti Brno - Hády na alternativní mìstské 
bydlení. V souèasné dobì je území využito pøedevším jako areály prùmyslového charakteru. Projekt 
se zabývá urbanisticko - architektonickým návrhem kompaktní a  pøímìstské bytové zóny do
podoby souèasného kultivovaného sídlištì. Hlavním principem bylo støídání 3 typù domù v území pøi
vytvoøení rùznorodé logické struktury zástavby. Jednotlivé domy byly osazeny v území tak, aby se 
do velké míry pøizpùsobily terénní morfologii. Pro své velmi atraktivní výhledy  na  mìsto  Brno byly 
domy ve svažitém terénu navrženy s množstvím teras a balkónù. Uvnitø blokù jsou navrženy prvky 
pro každodenní rekreaci rozmístìných v rùzných terénních úrovních. Ve všech podsklepených 
objektech jsou situovány pøedevším parkovací stání a technické zázemí (sklepní prostory). 
Cílem projektu je vytvoøení intenzivní zástavby pøi zachování soukromí a pøijemného prostøedí .

Anotace

KACÍØ, Lukáš Promìna periferie v oblasti Hády - Korea v brnì na alternativní mìstské bydlení
Ostrava ; Vysoká škola Báòská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra 
architektury, 2013

Abstract

The subject of this thesis was the transformation of peripheraly in Brno - Hady on alternative urban.
Currently, the territory is the mostly used as areas of industrial character.The project deals with urban 
and  architectural design of compact suburban residential zones to cultivated currently forms of the 
housing development. The main principle was alternating with 3 types of houses in the diverse 
logical structure of  buildings. Individual homes were installed in the area so thatlargely adapted terrain
 morphology. For its very attractive views of the city of Brno, the houses on a slope designed with lots 
of terraces and balconies. Within blocks are designed components for daily recreation stationed in 
various field levels. Parking is proposed as an underground this courtyard. The aim of the project is 
to create an intensive development in privacy and pleasant environment

Klíèov? slova

Brno -Hády,bydlení,kompaktní,nízkopodlažní,intenzivní,periférie,

Keywords

Brno - Hády, housing, compact, low - rise, intesive, periphery
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Prùvodní zpráva

Identifikace

Název stavby: Promìna periferie v oblasti Brno hády na alternativní mìstské bydlení
Druh staveb :  Bytové domy
Místo :             Brno - Hády
Okres:             Brno
Kraj:               Jihomoravský
Projektant:      Bc. Lukáš Kacíø
datum:            5/2013

Charakteristika území a stavebního pozemku

Poloha ve mìstì:     Oblast se nachází v severní èásti mìsta Brna. Leží mezi mìstskými èástmi
                                 Vinohrady a Líšeò. Ze severu je pozemek obklopen kopcovitým terénem, kde
                                 se nachází vysíláè Hády a CHKO Moravský kras.

Stavební pozemek:  Jedná se o svažitý terén, který je v souèasné dobì využíván pøedevším jako 
                                 prùmyslové areály které, ale nejsou využity. Území je pøipraveno ke zmìnì
                                 jeho funkèního využití 

Úèel stavby :            Stavby pro hromadné bydlení

Orientaèní údaje stavby   

Poèet domù :        12

2Plocha areálu:     17280 m

2zastavìná plocha:  4200 m

Autorská zpráva

Lokalita øešeného území se nachází v severní èásti mìsta Brna a to v mìstské èásti 
Malomìøice. Území je mezi mìstskými èástmi Líšeò a Vinohrady. Nad severní èásti 
pozemku se rozprostírá svažitý terén s vápencovým lomem, na jehož vrcholu je 
CHKO Moravský kras a vysílaè Hády. Dostupnost lokality je momentálnì možná 
autobusovou dopravou vzdálenou cca 2 minuty od pozemku. 

Na území, které není nyní nijak využito jsou pouze zpustlé objekty bývalé továrny, 
což vytváøí špatný dojem z prostøedí, které by mohlo být naopak velmi atraktivní 
díky zajímavé morfologii terénu a výhledùm na okolí mìsta Brna. Projekt se zabývá
možným rozvojem území na alternativní mìstské bydlení v bytových domech. 
Cílem projektu je vytvoøení intenzivní kompaktní zástavby pøi zachování soukromí a 
pøijemného prostøedí . Hlavní pøíjezd  je možný jak ze strany Líšnì, tak ze strany 
Vinohrad. Objekty jsou navrženy jako nízkopodlažní  a osazené v terénu tak, aby
co nejvíce využily  jeho morfologii. 

Koncept

Øešení konkrétního návrhu vychází z limitních údajù v území a to pøedevším z vedení 
vysokého napìtí, které v projektu ze severovýchodu ohranièuje oblast øešeného území.
Hlavním principem je støídání 3 typù domù v území pøi vytvoøení rùznorodé logické 
struktury zástavby jako alternativa souèasné podoby „sídlištì”.  Rùznorodá struktura 
zástavby vytváøí uvnitø každého bloku rùzná poloveøejná prostøedí a zajímavé prùhledy
mezi objekty.  Malé námìstíèko s obchodní obslužností v jižní èásti  propojuje novou a
starou zástavbu.

Urbanistické  a architektonické øešení

Urbanistické øešení vychází z pravidelného rastrového uspoøádání komunikací a 3 typù 
domù v území tak, aby vznikla  pravidelná,  ale na pohled zajímavá struktura s rùznými
poloveøejnými prostory uvnitø blokù. Jelikož se území nachází ve svažitém terénu, tak 
musely být v území provedeny terénní úpravy   spojené s   vybudováním teras uvnitø blokù, 
na kterých jsou rozmístìny prvky pro každodenní rekreaci. Pod tìmito terasami se nachází 
podzemní parkovištì, aby se využilo terénních úprav a omezilo se  parkování na povrchu.
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Provozní øešení

Pøístup k objektu je zajištìn z hlavních pìších komunikací. Do objektu se vstupuje
pøes zádveøí s úklidovou komorou na vedlejší podestu. Sklepní prostory se nachází
v podzemní èásti objektu, kde je  navrženo i dlouhodobé parkování spoleèné pro 
více bytových domù. Bytový dùm má dále 3 nadzemní podlaží a na  každém podlaží 
se nacházejí 2 byty, které je možno spojit a vytvoøit jeden velký byt. Byty jsou jedno 
až tøípokojové. Pro  bezbariérového využití objektu je umístìní výtah. Souèástí 
jednopokojových bytù je zádveøí, koupelna  s WC  a  pokoj. Vìtší dvoupokojový byt
má kromì zádveøí, koupelny s WC, 2 pokojù , také komoru a šatnu pøístupnou 
z ložnice. U tøípokojového bytu  oproti dvoupokojovému  je navíc jedna ložnice 
pøístupná z obývacího pokoje. Byty v 1.NP mají možnost pøístupu na soukromou 
zahrádku ve dvoøe vnitrobloku. Byty ve vyšších podlaží mají vlastní terasy.

Pøístup k objektu je zajištìn z hlavních pìších komunikací. Objekt je navržen tak, 
aby první nadzemní podlaží bylo smìrem do ulice vyvýšeno oproti chodníku o 1,8 m
a zároveò byly smìrem do vnitrobloku na úrovni 0,15 m nad terénem. Bytové domy 
na severozápadní stranì pozemku mají nadzemní podlaží smìrem do ulice oproti 
chodníku vyvýšeno o 1,15 m . Jelikož se terén smìrem k jihu svažuje je úroveò 
vnitrobloku v tomto místì oproti ulici o 2 m níže a proto se zde navrhly další byty. 
Pokoje do vnitrobloku mají vlastní menší zahrádku. V podzemní èásti se nachází 
sklepní prostory a hromadné dlouhodobé parkovací stání. Bytový dùm má dva
samostatné vstupya jedná se o typ schodiš�ového domu. Každý vstup má zádveøí 
a na každém podlaží jsou 2 byty. Z úrovnì 1. NP je možnost pøístupu do vnitrobloku. 
Byty v domì jsou 3 až 4 pokojové. Každý byt má vlastní balkón. Byty jsou navrženy tak,
aby byla zajištìna jejich variabilita. U tìchto vìtších bytù byl prostor rozdìlen na denní 

Pøístup k objektu je zajištìn stejným zpùsobem   a to z hlavních pìších komunikací. Výškové 
úrovnì podlaží jsou vyøešeny shodnì s  pøedchozím typem domu. Byty do vnitrobloku mají 
vlastní menší zahrádku. V podzemní èásti se nachází hromadné dlouhodobé parkovací stání. 
Bytový dùm má dva samostatné vstupy a 3 nadzemní podlaží. Typické podlaží má 7 bytù 

Konstrukèn? a technické øešení

Obvodové stìny bytových domù jsou zhotoveny ze železobetonového sendvièového 
systému, izolace a ztraceného bednìní. Tento systém poskytuje výborné tepelnì 
i zvukovì izolaèní vlastnosti i pro nízkoenergetické stavby. Garáže jsou kombinací
ŽB stìn a ŽB sloupù. Opìrné zdi budou ŽB.

Stropy objektu i podzemních garáží jsou tvoøeny železobetonovou køížem vyztuženou
deskou.
 

Zábradlí je tvoøeno hliníkovým rámem s výplní bezpeènostním sklem.

Materiálové øešení

Ostatní údaje

Bytové domy:   „kostka”                     - 6 bytù,    sendvièový ŽB stìnový systém
                         
                         „I”                             -12 bytù,  sendvièový ŽB stìnový systém

                         „L”                            - 21 bytù, sendvièový ŽB stìnový systém

Parkovací plochy  :  podzemní  -      144
                             
                                 nadzemní -       32 

Orientaèní poèet obyvatel :               315 obyvatel

Støešní konstrukce tvoøí zelená støecha složená ze železobetonové konstrukce, izolace, 
ochranné vodoakumulaèní textilie,  drenážní nopové fólie,  filtraèní textilie, extenzivním 
substrátem a vegetaèní vrstvou.

Omítka svislých konstrukcí bytových domù je navržená bílá silikonová.  Oplechování 
parapetù a atiky je provedeno eloxovanými hliníkovými plechy.  Okenní otvory budou 
døevìné s izolaèním dvojsklem  a  dveøní otvory budou hliníkové s pøerušeným tepelným 
mostem.
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Bytový dùm „kostka”

Bytový dùm „I”

Bytový dùm „L”

od velikosti 1+kk až po 4+k

a noèní klidovou zónu. Nìkteré varianty bytù zahrnují i 2 koupelny.



 použitá literaturaLukáš Kacíø          diplomový projekt           2013                                                                      

Normy a vyhllášky

- ÈSN 734301 - obytné budovy
- ÈSN 734305 - zaøíditelnost budov
- ÈSN 730820 - požární bezpeènost staveb
- ÈSN 736001 - projektování silnic a dálnic
- ÈSN 736010 - projektování místních komunikací
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Vyhláška 499/2006 - o dokumentaci staveb
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