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Předmětem soutěže, vyhlášené statutárním městem Brnem, byl návrh architektonického 
a urbanistického řešení výstavby bytových domů ve vnitrobloku, který je vymezen ulicemi Francouzská, 
Hvězdová, Bratislavská a Stará. 
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ÚVODNÍ SLOVO

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„BYTOVÉ DOMY VE VNITROBLOKU FRANCOUZSKÁ“
 

Město Brno se v oblasti bydlení snaží o zlepšení stávajícího bytového 
fondu v majetku města, a to jeho postupnou regenerací a rozšířením 
počtu obecních bytů novou bytovou výstavbou. Za posledních cca 15 let 
se stav bytového fondu výrazně zlepšil, a to i díky investicím do oprav 
v rámci privatizace obecního bytového fondu.                                                                                                              
 
V rámci nové bytové výstavby se město snaží zajistit zástavbu proluk, 
brownfieldů a vnitrobloků.  
Jedním z nich je i vnitroblok nacházející se v městské části Brno-střed, 
vymezený ulicemi Francouzská, Hvězdová, Bratislavská a Stará, 
s návazností na park Hvězdička.                                                         

 

V létě 2017 statutární město Brno vyhlásilo architektonicko-urbanistickou projektovou soutěž  
o návrh – „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská“.                                                                                        
Účelem této soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení dané lokality a vybrat projektanty, se kterými bude 
po ukončení soutěže město jednat o zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace. Na základě 
zadávacích podmínek vznikne ve vnitrobloku několik bloků městských domů s téměř stovkou nových 
bytů, volnočasové centrum a městský park přístupný všem Brňanům. 
Více než polovina nových bytů je určena jako startovacími byty pro mladé rodiny, druhá část bytů bude 
nabídnuta seniorům  v domech s pečovatelskou službou. 

 Mgr. Petr Hladík 
 1. náměstek primátora města Brna



1. MÍSTOCHYBÍK + KRISTOF 
ASSOCIATED ARCHITECT s.r.o.

HODNOCENÍ POROTY:
Urbanistické řešení vychází ze stávající struktury vnitrobloku a prostým 
způsobem doplňování prostor šetrně dotváří. Navržené řešení pak 
přináší zcela novou prostorovou situaci vnitrobloku. Objekty bytových 
domů, zčásti propojených podzemními garážemi, vytváří uprostřed 
neuspořádaného vnitrobloku nový prostorově i funkčně diferencovaný 
veřejný prostor.  Vymezený prostor je navržen jako veřejně přístupná 
urbánní zahrada s pobytovými funkcemi, která se však svým měřítkem 
a navrženou úpravou stává i komunitním poloveřejným prostorem. 
Způsob uspořádání domovních bloků vč. křížení pěších propojení napříč 
vnitroblokem odstraňuje prostorovou barieru neprostupného bloku 
a nabízí nově vymezený veřejně přístupný prostor. 
Architektonický koncept je založen na principu opakování průběžných 
pavlačí po obvodu jednotlivých bytových domů. Pozitivním prvkem návrhu 
jsou střešní zahrady na plochých střechách, které mohou podpořit 
vzájemné komunitní a sociální vztahy mezi obyvateli.

NÁVRH Č. 07
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NÁVRH Č. 052. MÍSTOING. MICHAL PALAŠČAK

HODNOCENÍ POROTY:
Návrh koncepčně řeší danou lokalitu jako ucelenou blokovou strukturu 
domů vytvářejících ulici. Zjemňuje měřítko velkého bloku ulic 
Bratislavská a Francouzská doplněním uličních sítí, umožňuje jeho 
průchodnost a dělí jej na menší bloky odpovídající měřítku města. 
V rozšířeném uličním prostoru vzniká veřejné prostranství městského 
parku, který svým univerzálním využitím umožňuje reagovat na potřeby 
života v okolí.
Návrh jako jediný řeší i další rozvoj uliční soustavy a vytváří tak potenciál 
rozvoje oblasti v těsné blízkosti centra města. 
Řešením klasické uliční zástavby, která je dělena funkčně i vzhledově 
na jednotlivé objekty se vytváří přirozená struktura rostlého města a jsou 
vytvořeny nejlepší podmínky pro všechny druhy bydlení.



CENTRÁLNÍ PROSTOR VNITROBLOKU

KONTEXT V RÁMCI BLOKU

Koncepce bloku

Koncepce bydlení

Blok o velikosti 350 na 250 metrů představu-
je nestandardní součást městské struktury. 
Jeho živelný rozvoj bez potřebné koordina-
ce znamená riziko trvalého potvrzení velké 
neprostupné oblasti ve městě, promarně-
nou příležitost. Na druhé straně utilitární 
„shora provedené přeplánování“ lokality na 
standardní městské bloky (jakási novodobá 
verze asanace po vzoru druhé poloviny 19. 
století) hrozí ztrátou postupně vrstveného 
jedinečného charakteru a potenciálu území, 
nemluvě o složitosti a nákladnosti takového 
postupu. Je na místě zde hledat alternativní 
řešení. Systém, který dá celému bloku jas-
nou kostru budoucího rozvoje, zároveň ale 
bude citlivý k stávající urbanistické struktuře 
a umožní  exibilní scénáře rozvoje.
Velký blok členěný vnitroblokovými ulicemi 
představuje ve městě obrovský potenciál: 
možnost vzniku speci ckých veřejných pro-
stranství s pobytovou náplní, možnost reali-
zovat bytové stavby s těsnějším kontaktem 
s intimnějšími ulicemi, možnost veliké diver-
zity programu – na různě velkých pozemcích 
může v relativní blízkosti snadno koexistovat 
bydlení i drobné výrobní provozy, městské 
startovní bydlení i luxusní townhousy.

Namísto jednoho domu návrh přináší uce-
lený soubor objektů drobnějšího měřítka. 
Domy nejsou pouze umisťovány do prosto-
ru, domy prostor vytváří. Hrany zástavby 
pevně vymezují centrální vnitroblokovou uli-
ci, která je díky tomu přehledná a bezpečná. 
Fasády domů jsou otevřené do veřejných 
prostranství svými balkony, venkovními 
schodišti, pavlačemi a dalšími společenský-
mi prostory domů, což oživuje prostor a 
zvyšuje jeho sociální kontrolu. 

Zástavba je strukturována tak, aby umožni-
la přirozenou návaznost dalších veřejných 
prostranství.  Soubor aktivně podává ruce 
svému okolí a ve svém jádru nabízí náplň a 
veřejná prostranství pro všechny obyvatele 
bloku.
Hmotové řešení odpovídá svým měřítkem 
charakteru okolí, historický blok v centru 
města tak neztrácí svou původní tvář. Na-
opak je kladen důraz na posílení výrazu 
atypického místa, skrytého světa v centru 
města. 
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2 Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská

NÁVRH Č. 023. MÍSTOUNIT ARCHITEKTI s.r.o.

HODNOCENÍ POROTY:
Navržené řešení citlivě reaguje na založenou blokovou strukturu, vytváří 
kvalitní podmínky pro intenzifikaci vnitrobloku a naznačuje kostru 
budoucího rozvoje celého bloku. Stávající blok je členěný vnitroblokovými 
ulicemi se souborem objektů drobnějšího měřítka, které vytvářejí pevně 
ohraničený prostor. 
Architektonické řešení nových objektů je střídmé a díky kombinaci 
režného zdiva a využití pavlačí a lodžií návrh působí odlehčeně. 
Zástavba je strukturována tak, aby umožnila přirozenou návaznost 
na veřejná prostranství, která jsou citlivě diferencována s důrazem 
na poloveřejný a veřejný prostor.
Návrh vytváří dobré podmínky pro kvalitní bydlení. Startovací byty a byty 
pro seniory jsou ve stavebních celcích odděleny, ale přes veřejný prostor 
umožňují provázání obou skupin obyvatelstva.



NÁVRH Č. 01
ATELIER RAW s.r.o.
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Byty s pečovatelskou službou se nachází vždy v přízemí a jsou tak
rovnoměrně rozmístěny v půdorysu všech nově navržených budov. Toto
uspořádání umožňuje samostatný vstup do každého bytu přímo z terénu,
čímž je přirozeně zajištěna bezbariérovost a možnost rychlé evakuace. Všem
bytům náleží předzahrádka, na které lze za hezkého počasí relaxovat.
Zahrádky jsou vymezeny nízkým živým plotem, jehož výška umožňuje
rozhled a kontrolu prostoru.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Volnočasové centrum je středem místního dění. Schází se zde celá zdejší
komunita i lidé ze širšího okolí. Děti zde mají dostatek prostoru pro svoje
kroužkové aktivity, zatímco dospělí se schází k přednáškám, debatám, nebo
vzdělávacím kurzům. Součástí budovy je i kancelář ošetřovatelky a menší
společenská místnost se samostatným vchodem. V přímé návaznosti na
parter budovy, kde je volnočasové centrum umístěno, je společná zahrada,
kam se můžou přelévat aktivity z vnitřku.

HŘIŠTĚ
Hřiště ukryté mezi domy je rájem dětí. Mohou si zde společně hrát nebo
odtud podnikat dobrodružné výpravy do sousedství. Hřiště je stranou
hlavního dění, ale přesto je pod dohledem obyvatel okolních bytů.

PARKOVIŠTĚ
Parkování aut je s ohledem na úsporu financí řešeno na terénu v severní
části pozemku. Automobilová doprava je tak soustředěna do jednoho místa
a zbytek území připadá již jen chodcům.

BYTOVÉ DOMY VE VNITROBLOKU FRANCOUZSKÁ
1.2

NÁVRH Č. 03
A69 – ARCHITEKTI s.r.o.



NÁVRH Č. 04
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN – KŘIVINKA s.r.o.



ARCHITEKTI HRŮŠA & SPOL., ATELIÉR BRNO s.r.o.
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3 BYTOVÉ DOMY VE VNITROBLOKU FRANCOUZSKÁ

Stávající objekt mateřské školy

Stávající stav

Řešené území

Koncepce rozvoje bloku v převládajícím směru zástavby

Vyrůstání

Návrh 1. plošný rozvrh v vnitrobloku

Návrh 2. - základní objemy řešení

zešikmení střech (okolní střešní krajiina)

modifikace objemu domů na zastavitelnou hranici parcely

Návrh 3. - cílový stav návrhu

Prostup zeleně mezi nové domy

Pěší komunikace a prostupnost územím
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Schéma vývoje - možný cílový stav bloku a vnitrobloku

Příjezd

Příjezd

komunikace pro pěší

NÁVRH Č. 06



VÍCE INFORMACÍ NA:
http://www.brno.cz
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/bytove-domy-ve-vnitrobloku-francouzska-brno.1
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