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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je vývoj rezidenční výstavby v městské části Brno – Jundrov. Popisuje 

postupný vývoj zástavby v jednotlivých časových úsecích. Počínaje 13. stoletím až do současnosti. 

Předmětem popisu je postupné rozšiřování zástavby, které je doprovázeno rozvojem infrastruktury 

obce. Tento vývoj je rozepsán do historických souvislostí. Součástí popisu jsou používané konstrukční 

metody a podoby rezidenčních staveb. Obsahem je také popis zajímavých nemovitostí a jejich vizuální 

dojem. Závěrem jsou nastíněny možnosti výstavby do budoucna. 

Abstract  

The topic of this diploma thesis is the development of the construction of residential properties 

in Brno – Jundrov. The work describes the gradual development of build-up area in individual time 

sections. From the 13th century to the present. The subject of the description is the gradual 

expansion of development, which is accompanied by the development of the municipality's 

infrastructure. This development is divided into a historical context. The thesis includes used building 

methods and forms of residential buildings. It also contains a description of interesting structural 

features and their visual impression. Last part of the description is the possibilities of building for the 

future. 
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1 ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je historický vývoj rezidenční výstavby městské části Brno – 

Jundrov. Tato část Brna je unikátní kombinací městské zástavby s přírodou.  

Tématika rezidenční výstavby úzce souvisí s oborem Realitního inženýrství. Stejně jako popis 

nemovitostí a jejich historický vývoj. Téma jsem si vybral, protože mám zálibu v architektuře a vždy 

jsem obdivoval vilovou zástavbu na ulici Veslařská. Zatím jsem nikdy nekompletoval žádné historické 

informace, a proto tuto práci beru jako zajímavou osobní zkušenost.   

Zároveň v Jundrově rád trávím svůj volný čas, díky jeho rozsáhlému přírodnímu amfiteátru. 

Celkově na mě městská část působí až vesnickým dojmem, což město jako Brno obecně moc 

nabídnout nemůže. 

Celkový poklidný ráz městské části se šetrně zasazeným dopravním spojením profiluje Jundrov 

jako ideální místo pro rodinné bydlení. Díky malé a omezené rozloze zde není velký potenciál dalšího 

růstu zástavby. Díky tomu si může tato městská část zachovat svou poklidnou atmosféru i do 

budoucna.  

V práci popisuji vývoj zástavby od 13. století po současnost. Také rozebírám konstrukční 

vlastnosti některých, dle mého názoru zajímavých staveb a zapojuji vizuální popis budov. V závěru 

popisuji možnosti dalšího rozvoje oblasti.  

Rezidenční výstavba není jako pojem blíže specifikována žádným právním řádem, zákonem ani 

vyhláškou. V rámci této diplomové práce budu tento pojem brát jako nemovitost užívanou k trvalému 

bydlení osob, tedy rodinný a bytový dům.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

Tematicky se doposud žádná práce nezaobírala vývojem rezidenční výstavby v městské 

části Brno – Jundrov.  

V textu se opírám o dříve vypracované práce tykající se panelových sídlišť [23] 

a urbanistických struktur [28], které mi pomohly lépe nahlédnout do období dvacátého století. 

Konkrétněji výstavby panelových sídlišť a jejich problematiky. 

Dále v textu pracuji s knižními publikacemi, které však přímo neřeší dané téma, nýbrž mi 

napomáhají svými dílčími informacemi poskládat komplexní průřez vývojem rezidenční zástavby 

Jundrova. 
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3 BRNO – JUNDROV  

3.1 POPIS KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ      

Jundrov je městská část ležící na severozápadě statuárního města Brna. Geomorfologicky 

spadá Jundrov pod Brněnskou vrchovinu (součást České vysočiny). Jedná se o vyvýšené vrchovinné 

pásmo, které je na východní straně příčně rozděleno průlomovým údolím řeky Svratky. Z ostatních 

světových stran je Jundrov lemován zalesněnými svahy Holedná, Hobrtenky a Mladá hora. [1] 

Z  hlediska výškové členitosti je nejvyšším vrcholem oblasti Holedná (391,1 m n. m.). Nejnižší bod leží 

u toku Svratky (207,8 m n. m. pod splavem v Komíně). Výškový rozdíl mezi těmito body tvoří 183,3 m. 

Žije zde okolo 4 100 obyvatel a hustota zalidnění se pohybuje okolo 9,9 obyvatele na ha. Celková 

výměra katastrálního území je 4,15 km2. [2] 

 

Obr. č. 1 Vyznačení městské části Jundrov [3] 

Jundrov je dále členěn na dvě části. První z nich tvoří vlastní Jundrov dělící se dále na menší 

sídelní jednotky: Veslařská, Křemelky, Jundrov – střed, Jundrov – sever, Jundrov – jih a Holedná. 

Svou druhou částí leží Jundrov na malé severozápadní územní jednotce Pisárky – Výšina. Sousedí 

s dalšími městskými částmi: Brno – Komín, Brno Žabovřesky, Brno – střed, Brno – Kohoutovice, Brno –

Žebětín a Brno – Bystrc. Ulice obce v převládající většině nesou názvy po keřích a stromech (Šeříková, 

Dubová aj.), zbylé nesou názvy po osobnostech (Pivoňkova – Alois Pivoňka, Optátova – Václav Beneš 

Optát.) [4] 

V rámci města Brna patří Jundrov k lokalitám s nejkvalitnějším životním prostředím. Za to 

vděčí svému umístění v přírodním amfiteátru. Druhý aspekt napomáhající kvalitě životního prostředí je 

absence průmyslového využití oblasti v minulosti i v současnosti. Dále přispívá také vyvážené 
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uspořádání dopravního využití. Díky svému přírodnímu rázu patří Jundrov mezi klidné části města Brna 

a je jeho vyhledávanou rekreační oblastí. 

Městská část nabízí veškerou občanskou vybavenost. Je zde mateřská, základní i soukromá 

vysoká škola, sportovní areál s tenisovými kurty, dětská hřiště, obchodní středisko, knihovna či pošta. 

V současné době se jedná o jednu z nejžádanějších lokalit pro rodinné bydlení. To se projevuje 

zejména rozšiřováním obytné zástavby do rekreačně využívaných částí Jundrova. Je však potřeba při 

tomto procesu dávat pozor na zachování rázu krajiny a kvality životního prostředí. 

Ve 20. století zde vznikly dvě velké zahrádkářské a chatařské kolonie. První z nich se nachází 

v oblasti zvané Juranka rozléhající se podél lesů mezi Jundrovem, Pisárkami a Kohoutovicemi. Druhá 

se nachází mezi Jundrovem a Komínem, podél toku řeky Svratky. V polovině 20. století byly v lesích 

vybudovány rozsáhlé pěší stezky. [1] 

Mezi nedostatky týkající se životního prostředí v tomto mikroregionu můžeme zařadit zhoršující 

se kvalitu čistoty vody ve Svratce následkem kvetoucí Brněnské přehrady v letních měsících. 

V zalesněné vrchovinné oblasti je zřízena obora Holedná sloužící k chovu muflonů a jelenů.  

 

Obr. č. 2 Znak městské části Brno – Jundrov [5] 
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3.2 STATISTICKÉ ÚDAJE JUNDROVA 

3.2.1 Rozložení obyvatelstva podle věku 

Obyvatelstvo dle věku Celkem Muži Ženy 

0 – 14 564 282 282 

15 – 19 177 84 93 

20 – 29 485 233 252 

30 – 39 770 400 370 

40 – 49 469 256 213 

50 – 59 405 184 221 

60 – 64 347 131 216 

65 – 69 386 177 209 

70 – 79 339 151 188 

80 a více 181 63 118 

Celkem 4 132 1 968 2 164 

Průměrný věk 43,2 41,5 44,7 

Tab. č. 1 Struktura obyvatel podle věku [6]   

Ze statistik dále vyplívá, že převládá kategorie ekonomicky aktivních obyvatel. Celkem 1962 

z toho 1067 mužů a 895 žen. Vyjádřeno v procentech je v Jundrově 47,5% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. V roce 2004 byl průměrný věk 40,61 let. V roce 2013 to bylo již 43,2 let. [6] 

3.2.2 Domovní fond 

 Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Domy celkem 809 729 63 17 

Domy obydlené 747 671 62 14 

Podle vlastnictví domu 

Fyzická osoba 654 648 3 3 

Obec, stát 14 1 8 5 

Bytové družstvo 1 - 1 - 
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 Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
48 8 39 1 

Rozdělení podle období 

výstavby nebo rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 72 68 2 2 

1920 – 1970 222 218 3 1 

1971 – 1980 190 147 40 3 

1981 – 1990 68 67 1 - 

1991 – 2000 93 91 - 2 

2001 – 2011 81 65 16 - 

Průměrné stáří obydlených domů 46,4 47,7 31,2 - 

Materiál nosných zdí 

Kámen, cihly, 

tvárnice 
654 626 22 6 

Stěnové panely 46 4 40 2 

Nadzemní podlaží 

1 – 2 593 586 4  

3 – 4 100 63 32  

5 a více 25 - 25  

Domy s počtem bytů 

1 485 474 - 11 

2 – 3 201 197 3 1 

4 – 11 16 - 16 - 

12 a více 43 - 43 - 

Neobydlené domy s byty 

Celkem 61 58 1  

Využívané k rekreaci 5 5 - - 

Přestavba domu 5 5 - - 

Nezpůsobilé 

k bydlení 
12 10 1 1 

Počet bytů v neobydlených domech 74 66 6 2 

Tab. č. 2 Statistika domovního fondu v městské části Brno – Jundrov [6] 
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Rezidenční zástavbu Jundrova představují z 92,1% rodinné domy. Bytové domy tvoří pouhých 

7,9% rezidenční zástavby. Rezidence jsou obydleny z 92,3%. Největšímu rozvoji rezidenční zástavby 

se Jundrov těšil v letech 1920 – 1970, kdy bylo postaveno 30,58% z celkové zástavby.  

Domy z prefabrikovaných panelů tvoří pouhých 6,57%. Domy s 1–2 podlažími zastupují 

82,59%, 3–4 podlaží 13,93%, 5 a více podlaží 3,48%. Rezidence s jednou bytovou jednotkou tvoří 

65,1%. Majoritními vlastníky jsou soukromé fyzické osoby s podílem 92,2%. 

3.2.3 Bytový fond 

 Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Byty celkem 1906 952 939 - 

Obydlené byty celkem 1724 838 873 13 

Právní důvod užívání bytu 

Vlastní dům 671 662 5 4 

Osobním 

vlastnictví 
543 - 542 1 

Nájemní 283 28 252 3 

Družstevní 18 - 18 1 

Rozdělení podle počtu 

obytných místností 

1 75 8 67 - 

2 186 51 132 3 

3 474 159 312 3 

4 460 206 253 1 

5 a více 390 332 56 2 

Neobydlené  182 114 66 2 

Neobydlené důvodem 

Změna uživatele 11 10 1  

Rekreační 

nemovitost 
8 5 1 2 

Přestavba 15 13 2 - 

Nezpůsobilé 

k bydlení 
15 9 6 - 

Tab. č. 3 Statistika obydlených bytů dle právního původu užívání a počtu obytných místností [6] 

Bytové domy i přes své malé zastoupení tvoří  49,3% bytového fondu. 
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Bytové jednotky v bytových domech mají z 38,1% dispozici tří obytných místností. V rodinných 

domech mají byty převládající dispozici 5 a více obytných místností (43,9%). 

Vlastnické vztahy jsou z celkového počtu bytových jednotek majoritně zastoupeny osobním 

vlastnictvím (80,13%), minoritní jsou nájemní byty (18,68%) a družstevní byty (1,19%). 

3.2.4 Obydlené byty podle počtu osob v bytě, podle druhu domu a typu bytu. 

Rozdělení podle kritérií Celkem 

Počet osob v bytě 

1 2 3 4 5 
6 a 

více 

Obydlené byty celkem 1 724 520 550 292 253 68 36 

Byty v rodinných domech 838 200 239 156 160 53 30 

Standartní 

byty 

Celkem 761 166 217 145 154 51 28 

S ústředním topením a úplným 

příslušenstvím 
741 157 214 142 151 50 27 

Ostatní 20 9 3 3 3 1 1 

Byty se sníženou kvalitou 59 25 18 8 4 2 2 

Byty v bytových domech 873 317 309 135 91 15 6 

Standartní 

byty 

Celkem 829 288 301 132 87 15 6 

S ústředním topením a úplným 

příslušenstvím 
825 287 299 132 87 14 6 

Ostatní 4 1 2 - - 1 - 

Byty se sníženou kvalitou 41 28 6 3 4 - - 

Průměrná celková plocha bytu v m2 87,4 68,2 82,5 98,7 108,2 115,0 129,3 

Průměrná obytná plocha bytu v m2 65,1 50,9 61,8 74,3 79,3 84,0 94,4 

Tab. č. 4 Statistika bytového fondu podle počtu osob v bytech [6] 

 

97,4% bytů je vybaveno potřebným příslušenstvím. Byty se sníženou kvalitou tvoří pouze 

5,8%. Počty osob obývajících byty jsou z 62,1% zastoupeny jedním nebo dvěma lidmi. 
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3.2.5 Obydlené byty podle období výstavby nebo rekonstrukce, podle druhu 

domu a typu bytu 

Druh domu, typ bytu 
Obydlené 

byty celkem 

1919 a 

dříve 

1920 – 

1970 

1971 – 

1980 

1981 – 

2000 

2001 – 

2011 

Obydlené byty celkem 1 724 92 310 909 220 172 

Standartní 

byty 

Celkem 1599 81 286 867 201 159 

S ústředním topením 

a úplným 

příslušenstvím 

1575 75 274 864 199 159 

Ostatní 24 6 12 3 2 - 

Se sníženou kvalitou 100 9 21 42 17 11 

Byty v rodinných domech 838 86 279 184 199 75 

Standartní 

byty 

Celkem 761 76 258 173 180 71 

S ústředním topením 

a úplným 

příslušenstvím 

741 71 246 173 178 71 

Ostatní 20 5 12 - 2 - 

Se sníženou kvalitou 59 9 18 11 17 4 

Byty v bytových domech 873 6 30 722 18 97 

Standartní 

byty 

Celkem 829 5 27 691 18 88 

S ústředním topením 

a úplným 

příslušenstvím 

825 4 27 688 18 88 

Ostatní 4 1 - 3 - - 

Se sníženou kvalitou 41 - 3 31 - 7 

Tab. č. 5 Statistika bytového fondu podle období výstavby [6] 
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Graf č. 1 Procentuální zastoupení rodinných domů podle období výstavby dle dat z tabulky č. 6 
[vlastní zpracování] 

 

Graf č. 2 Procentuální zastoupení bytů podle období výstavby dle dat z tabulky č. 6  
[vlastní zpracováni] 

Nejmarkantnější rozvoj měly bytové domy díky výstavbě sídliště v letech 1972-1974. 

Vývoji zástavby rodinných domů počátkem 20. století napomohla výstavba inženýrských sítí. 

[5] 
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4 HISTORIE JUNDROVA 

Brněnská krajina byla osídlena již od pravěku. Také v Jundrově, jako v jiných městských 

částech, se našly stopy po dávnověkém člověku. Při povrchových sběrech v roce 1935 nalezli Josef 

Pásek a Josef Novotný pozůstatky paleolitického i neolitického osídlení. Po bližším pátrání byly 

nalezeny pozůstatky malované keramiky. To znamená, že v Jundrově pobýval člověk paleolitický ve 

starší době kamenné mezi lety 50 000 až 20 000 před naším letopočtem. Tyto nálezy jsou uchovávány 

v Moravském zemském muzeu v Brně. 

Vlivem příchodu duchovních řádů se ve 13. století začínají objevovat písemné záznamy 

z moravských obcí. Vesnice existovala pravděpodobně již dříve, ale tato doba byla na psané záznamy 

skoupá.  První písemné záznamy o Jundrově přináší dvě listiny.  

První z nich pochází z roku 1277. Odkazuje místo Jundrova na tehdejší Sulostovice. V této 

písemnosti dával král český a markrabě moravský Přemysl Otakar II znát, že dal pokyn k vystavění 

kaple brněnské k poctě blahoslaveného Jana Křtitele. Jedná se o kapli na hradě Špilberku. Kaple byla 

velmi štědře dotována. Věnem jí byl přidělen dvůr s pěti lány polí s lesy, loukami, pastvinami a také 

dědina Sulostovice s veškerými vinicemi, loukami, rybníky a vším co k ní dále náleží.  

Druhá listina, kterou napsal král český Václav II. dne 23. března 1300, již zmiňuje přímo 

Jundrov, v té době nazývaný Judendorf. Touto listinou daroval řádu německých rytířů správu kaple 

sv. Jana Křtitele na Špilberku, Řečkovice a Jundrov s mlýnem na řece Svratce. Během let 1300–1333 

byl Jundrov z dotace špilberské kaple odebrán. [7] 

V porovnání s okolními obcemi je Jundrov druhou nejmladší, co se písemností týče.  Například 

Manice, součást dnešních Žabovřesek jsou již připomínány v letech 1115–1156. Roku 1240 máme 

první zmínku o Kohoutovicích, 1225 Bosonohy, 1237 Bohunice, 1240 Královo Pole a Komín.  

Pojmenování Judendorf patrně vzniklo v důsledku dlouhodobější zástavy vsi některému 

z brněnských Židů ve 13. a 14. století. O pobytu Židů v Jundrově však neexistují žádné doklady. 

V roce 1323 byl Královnou Konstancií založen farní kostel v Komíně, ke kterému náležely i vsi Jundrov 

(Judendorf), Manice a Žabovřesky.  

Dalším písemným záznamem je Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376. Knihu založil 

brněnský notář Jan. První zápis pochází z 28. září 1343 a poslední ze dne 22. června 1379. V knize 

jsou zaznamenány prodeje a koupě domů a jiných nemovitostí. Dále také dluhy, soudní výroky, 

městské výroky či závěti. Roku 1377 byla založena nová pamětní kniha, která se bohužel nedochovala.  

Ve 2. polovině 14. století získali ve vsi značné majetky brněnští měšťané. Po roce 1375 byl 

Jundrov darován brněnskému klášteru augustiánek. V roce 1438 se ve vsi uváděli zahrady, vinice 

a mlýn. Poté co byly vinice v polovině 15. století zničeny, je prohlásila převorka augustiánek Kateřina 

Pecharová za svobodné. Poddaní následně začali vinice znovu vysazovat a rozdělili si pole, louky. Roku 
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1540 pronajal klášter augustiánek své statky včetně Jundrova Brnu. Po zániku kláštera dostali ves 

roku 1581 brněnští jezuité.  

Za stavovského povstání byl Jundrov, Soběšice a Ivanovice zabaveny jezuitům a prodány 

majiteli Řečkovic. Po bitvě na Bílé hoře dostali jezuité vše zpět. Roku 1623 jim císař Ferdinand II. 

věnoval i řečkovické panství, ke kterému byl Jundrov připojen. U řečkovického panství Jundrov zůstal 

až do roku 1848. Během švédského oblehání Brna mezi lety 1643 a 1645 utrpěl značné ztráty, ale do 

roku 1673 byl v plném rozsahu znovu dosídlen. 

 V 17. století byly ve vsi četné vinice, které dosáhly rozloh polí. V letech 1741–1742 postihly 

Jundrov rozsáhlé požáry. Od roku 1773 spravoval řečkovické panství včetně Jundrova náboženský 

fond. Další požár zachvátil vesnici v roce 1813, kdy téměř celá vyhořela.  

Do soukromých rukou se Jundrov dostal roku 1826 a koncem 19. století zanikly poslední 

jundrovské vinohrady, které nahradilo pěstování rybízu a angreštu. [7]  

 Příslušníci střední třídy projevovali od počátku 20. století zájem o pobyt v přírodě. Obce dříve 

hospodářsky využívané pozemky měnily na travnaté pláně. Další byly prodávány už před první 

světovou válkou jako parcely pro vily zámožných měšťanů, kteří takto odcházeli ze znečištěného 

města. Zvýšený zájem o tyto prostory byl zapříčiněn průmyslem, stavebnictvím a zároveň narůstajícím 

počtem obyvatel města. Následkem bylo zhoršující se životní prostředí, a tak začaly vznikat rekreační 

chaty, později celé chatové kolonie a zahrádkářské kolonie. [1] 

Od roku 1919 se Jundrov stal součástí Brna. V roce 1921 stálo v Jundrově 323 domů, ve kterých žilo 

2142 obyvatel, z toho 1957 Čechů, 248 Němců a 37 cizinců jiné národnosti. Mezi lety 1976 a 1990 byl 

Jundrov součástí městského obvodu Brno II. (z celkem 5 brněnských městských obvodů).      

Městskou částí Brna se stal 24. listopadu 1990, pod názvem Brno - Jundrov. [7] 

 Název Jundrov má dále svůj vlastní vývoj. Z roku 1300 je dohledatelný název „in Judendorf“, 

v roce 1673 se tvar pozměnil na „Jundorff“. Další změnu přinesl rok 1718, kdy se obec jmenovala 

„Judendorff“. Roku 1720 nesla obec název „Iudendorf“. V roce 1751 se objevuje název „Jundorf“, 

v roce 1846 „Jundorf“ a „Judendorf“. Česky psaný „Jundrov“ se objevuje v roce 1854. [8] 

 

 

 

 

 

.  
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5 VÝVOJ REZIDENČNÍ VÝSTAVBY V DÍLČÍCH 

ČASOVÝCH OBDOBÍCH 

5.1 OBDOBÍ STŘEDOVĚKU 13-17 STOLETÍ 

Ve 13. století byla ves pravděpodobně vystavěna pomocí německy hovořících kolonistů. Jako 

důkaz tohoto tvrzení je bráno pět německých názvů zapsaných v katastru. Nejstarší urbář dochovaný 

z roku 1438 zaznamenává poznatky o tehdejším Jundrovu. Ve vsi byly čtyři a půl lánu. Ve vsi se dále 

nacházelo patnáct podsedků. Pět polí, vinice, zeleninové zahrady a mlýn na řece Svratce.  

V roce 1497 bylo ve vsi pět lánů a patnáct podsedků. Roku 1530 měla ves celkem devatenáct 

usedlostí. Dvůr o dvou lánech, dva lánové statky, dva půllány a čtrnáct podsedků. Ke vsi patřila řeka 

a vinice.  

Detailnější představu obce získáváme díky nástupu důsledných jezuitů. Soupis z let 1581-1583 

uvádí dvůr se dvěma lány a jedním čtvrtlánem, jeden celolán, pět čtvrtlánů, z toho tři s podsedkem 

a tři chalupy. Celkově se ve vsi nacházelo 23 domů. Počty usedlostí se dále nenavyšovaly po zhruba 

200 let.  

V roce 1645 v důsledku švédského obléhání Brna zahynulo všech 24 hospodářů. V květnu 

1619 byli Jezuité vyhnáni z Brna a Jundrov se dostává do rukou nekatolických stavů. 

Lánový rejstřík z roku 1673 přináší záznam o znovuobnovení Jundrova z následků třicetileté 

války. Všech 24 domů, z toho jeden celolán, dva třičtvrtě lány, tři čtvrtlány a 18 podsedků bylo zpátky 

osídleno. Pravidelné požáry (1653,1672,1691 – celá ves) nezanechaly na počtech osídlení žádný vliv. 

V roce 1700 vyhověla vrchnost žádostem místních a obyvatelstvo rozšiřuje krčmář s nově vystavěnou 

hospodou. [1] 

5.1.1 Půdorys vesnice od 13. století 

V Česku se středověk považuje za počátek vzniku městských sídel. Prvními celky zástavby byly 

sídla předslovanských kultur s nepravidelnými půdorysy, stavěly se však i zcela nové zástavby. Šlo 

o seskupení dřevěných domů a hospodářských budov, které byly situovány okolo malého kostela, či 

tvrze. Ve 13. století došlo k důležité změně v podobě nových půdorysů, na kterých se vesnice začaly 

stavět. Ty se udržely až do nástupu socialistické kolektivizace venkova.  

Starší vesnice měly kolem sebe poměrně velký dostatek volné plochy bez limitů na umístění 

usedlostí. Nově se vesnice utvářely podle celkově jednotných norem pro celou zemi. Lidé drželi své 

usedlosti dle zákupního práva s definovanou velikostí pozemku, který k usedlosti náležel. Jednalo se 

o dostatečnou plochu pro uživení majitele a jeho rodiny. Bránilo se tak sporům mezi občany. 

Z velikosti lánů se odvíjel půdorys vesnice, hlavním faktorem rozdělení byl však terén, vodní toky 
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a cesty. Oproti předešlému soustředění usedlostí v širokém kruhu kolem centrální návsi, je pro 

13. století charakteristický normativní půdorys. [9] 

 V Jundrově byly podmínky pro tyto dva typy půdorysů: 

Řádový půdorys se řídil podél řeky na obou nebo pouze na jednom břehu. V údolní části u 

řeky stával dům s dvorem. Široký pruh pozemku byl za usedlostí. Výškové změny terénu vedly 

k rozdělování půdního fondu. V mírnějším svahu byly situované zahrady a pole. Ve strmých svazích 

potom louky a lesy. Tento typ vesnice neměl náves a lidé ji nezřizovali, i když k tomu měli příležitost. 

Cesty kvůli podmáčeným břehům řek nevedly pod usedlostmi, ale byly situovány na svazích. Z  hlavní 

cesty vybíhaly postranní uličky k jednotlivým stavením. Nevýhodou bylo riziko přívalových záplav. 

Výhodou bylo snadnější zásobování vodou. Přesto, že přírodní podmínky tomu napovídají, řádový 

půdorys podél řeky v Jundrově pravděpodobně zřízen nebyl. [10] 

Vystavěn byl půdorys založený na podélné ose, který se řídil hlavní cestou. Tento typ vesnice 

byl ve 13. století používán u menších zemědělských stavení. Jednalo se o raritní typ zástavby. 

Zemědělská půda byla v pravidelných úzkých lánech pravidelně rozdělena. Tyto lány se rozbíhaly 

všemi směry. Tento typ vesnice měl výhodu v nepřehledném terénu. Převážně v lesích, kde nebyla 

žádná osa, od které by se půdorys odvíjel. [10] 

5.1.2 Vesnický dům 

Zatímco celkové rozvržení vesnic se v době kolonizace oproti 11. a 12. století změnilo, domy 

se od starších podstatněji nelišily. Většina vesnických domů si zachovala jednoprostorovou dispozici, 

která byla tvořena jednou velkou místností takzvanou jizbou. Výjimečně měl dům před vchod 

přistavěnou vstupní síň. Běžnější byly jednoduché, z části kryté přístřešky. U těchto stavení dále byla 

zvlášť postavena komora a chlév. 

Výjimečnou formou byly domy s trojdílnou dispozicí. Na rozlehlou síň a jizbu navazovala 

komora i chlév. Vše tedy bylo pod jednou střechou. Tyto domy se začaly objevovat ve větší míře ve 

14. století. Příčinou byl jednak vývoj obydlí, kdy postupným růstem došlo ke spojení jednotlivých 

stavení, ale také ochlazení klimatu, kdy vytopit prostory pod jednou střechou bylo celkově výhodnější. 

K vytápění sloužila pec na podstavci s ohništěm. Kouř unikal otvorem ve stropu do podstřešního 

prostoru a dále pak ven. [10] 

Usedlosti měly uzavřené dvory oddělené plotem či zídkou, jindy byly obestavěné ze dvou či tří 

stran hospodářskými stavbami. Uzavření dvora posilovalo hospodaření jednotlivých usedlostí.  

Kamenný dům byl na venkově výjimečný. Základním stavebním materiálem bylo dřevo. 

Vyplétání stěn proutím a omazáváním hlínou ve 13. století zaniká. Roubené sruby se stavěly na 

kamenné podezdívce, která pomáhala obydlí lépe izolovat a také sloužila k bezpečnějšímu provozu 

topeniště. Konstrukce stěn se stavěly tradičně z kulatin s vytesaným dlabem na koncích. Trámy se 

napříč skládaly přes sebe. Mezery mezi kulatinami byly vyplněny mechem a hliněnou mazanicí. Uvnitř 
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obydlí se vyplněné prostory kulatin navíc bílily. Strop byl nesen hranatými trámky kladenými na 

protilehlé stěny. Maximální rozpětí takových trámků je 5 až 6 metrů, proto byl tento rozměr obvyklou 

šířkou většiny stavení. Pokud byl dům širší, trámky byly podepřeny kolmým trámem, který vedl napříč 

místností a uprostřed byl podepřen sloupem. Strop byl z vnitřní strany také pokryt mazanicí, což 

zlepšovalo tepelně izolační vlastnosti a požární bezpečnost. Střešní krytina byl vázaný rákos nebo 

slaměné došky. Výjimečně je doložena také krytina z pálených tašek a v lesních oblastech dřevěné 

šindele. [10] 

 

Obr. č. 3 Nákres vesnického domu ze 13. století [11] 

 

Obr. č. 4 Nákres pece v jizbě [11]  

 

5.2 OBDOBÍ 18. – 19. STOLETÍ 

 V roce 1773 byl zrušen jezuitský řád. Jundrov s Řečkovicemi se dostali pod státní správu 

a stali se součástí tzv. studijního fondu. 

 Na zabavených statcích zrušeného řádu se stát rozhodl otestovat moderní 

národohospodářské postupy. Významnými změnami, které tento fond přinesl, bylo zrušení nevolnictví, 

rozdělení panské půdy a zrušení roboty. Okamžitou výhodou se staly osobní svobody občanů. V roce 

1782 byla dále prosazena nová listina, která umožnovala prodávat a obchodovat s pozemky. To velmi 

pomohlo vývoji Jundrova, jelikož smlouva narušila po staletí nezměněné uskupení obce a parcelace 

půdy pomohla k nárůstu zástavby. Mezi lety 1754 a 1790 se počet domů zvýšil z 29 na 46 (počet 

obyvatel vzrostl na 290). O čtyři desetiletí později roku 1827 bylo v evidenci katastru pouze o pět 

domů navíc.  
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Císařský otisk z roku 1826 zaznamenává Jundrov jako typickou slepou ulicovku rozkládající se 

po obou stranách cesty nad meandrující řekou Svratkou. Jedná se o dnešní ulici Nálepkova.  

Obec se skládala ze dvou celků. Jádro selských statků blíže k řece a mladší domová zástavba 

iniciovaná parcelací vrchnostenské půdy tzv. Boček. [1] 

 

Obr. č. 5 Císařský otisk Jundrova z roku 1826 [1] 

Většina statků měla podobu trojbokého dvora. Dvůr byl od zahrad oddělen příčně průjezdnou 

stodolou a čtvrtou stranu tvořila zeď hospodářských budov sousedního statku. Toto řešení nebylo pro 

Brno typické, jelikož v sousedních obcích převažovaly formy dvojbokých dvorů.  V polovině 18. století 

ves podle katastru čítá 24 selských, jeden obecní a tři domy bez polí.  Ve druhé polovině 18. století se 

zástavba rozšiřovala a vznikla oddělená skupina domků západně od vsi po obou stranách cesty (ulice 

Nálepkova). 

Citelné ztráty na domovní zástavbě přišly ve 30. letech 19. století, kdy v roce 1834 mohutný 

požár kompletně zničil dvacet domů a zbylé poničil. Obec se však s touto pohromou vypořádala 

a v roce 1843 čítal Jundrov 57 domů s 89 obytnými jednotkami. Ve vsi žilo 411 obyvatel. 
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Vesnice si udržuje stále zemědělský charakter. Výkaz ploch z roku 1845 čítal 480 ha. Celou 

polovinu tvořil lesní revír, jenž si své majoritní zastoupení udržel dodnes. Dalších 28% tvořily pole 

a 7% vinice. V porovnání s rokem 1948 je patrná výrazná změna směrem k monotónnosti krajiny. Je 

to důsledek změn v systému hospodaření, což v Jundrově znamenalo zánik vinic, které nahradily 

ovocné sady. Oslabeny byly pastviny, luky a také tehdy klíčové pole (18%).  

Kromě změny vlastnických poměrů vyvolaných raabizací, které vyvolaly první vlnu rozvoje 

obce, Jundrovu chyběly potřebné podněty k dalšímu rozvoji. Neexistoval žádný větší hospodářský 

celek. Nízkou úroveň správy a vzdělanosti udržovala minimální dopravní infrastruktura. Spojení 

s okolím udržovala síť stezek navázaná na tok Svratky. Dále rozvoj obecně ztěžovaly přírodní 

podmínky. 

Revoluční roky 1848–1849 neměly na Jundrov okamžitý celospolečenský dopad jako v jiných 

oblastech. Zavedením obecní samosprávy roku 1849 se uvolnila vazba na Řečkovice. Pravomoci dostali 

volní zastupitelé v čele se starostou. K osamostatnění obce však nedošlo. Byla spojena v jednu obec 

Žabovřesky. Samostatnou obcí se Jundrov stal roku 1867 a v roce 1919 se začlenil do Velkého Brna. 

Změna z ryze zemědělské oblasti na periferní spádovou oblast Brněnské industriální zóny měla velmi 

pozvolný nástup. Největším rozvojovým impulzem byl příchod dělnického obyvatelstva.  

 

Obr. č. 6 Dnešní ulice Nálepkova. (datum neznámé) [1] 

S příchodem 19. století se vlivem častých požárů dřevěných staveb vyvíjí konstrukční postup 

a dřevěná zástavba se postupně přestavuje za kamennou. 

 Domy se staví z cihel, lomového kamene či ze smíšeného zdiva. Konstrukce stropů zůstává ve 

většině případů stále z dřevěných trámů, ale jsou opatřeny omítnutým podhledem. Zámožnější 
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rezidenti si u přízemních prostorů zřizovali podhled z cihlových kleneb. Nejrozšířenější byla placková 

klenba, která se vyzdívá uhlopříčně z rohů. U konstrukcí krovů se začíná používat hambalková 

soustava se dvěma stojatými stolicemi. 

Na konci 19. Století byla již zástavba vsi kamenná, kromě jednoho dřevěného domu. Domy 

byly omítnuty a obíleny s modrými sokly, dva domy byly také zdobeny nadokenními malbami. Výrazný 

nárůst obyvatel i domovní zástavby byl patrný od 80. Let. To podnítilo také další rozvoj a modernizaci 

infrastruktury.  

Nezbytné bylo posílení komunikační sítě. Zejména podél řeky Svratky do Pisárek (Veslařská). 

Stavba komunikace byla zkolaudována v roce 1893. Zprvu se reguloval rozsáhlý meandr řeky. Poté 

započalo pozvolné rozšíření liniové zástavby. Původní drobné dělnické objekty byly rozšířeny novou 

zástavbou odlišnou svým typem i účelem. Jejich vlastníci již neměli k obci žádnou vazbu, kromě 

katastrální příslušnosti. Byl tak poprvé narušen homogenní vývoj Jundrova, který se týkal 

národnostního i náboženského hlediska. Tento nový element urbanistického rozvoje města přinesl 

nový fenomén v podobě luxusního měšťanského bydlení. Nově vystavované domy si nesly vilový 

charakter.  

V roce 1900 byl dále odstraněn nedostatek v podobě nevyhovujícího přemostění. Stavba 

nového dřevěného mostu nesla název Karlův. Tím získala obec bezproblémové spojení s Brnem. 

Zároveň se tato oblast stala novou rozvojovou plochou. [1] 

 

Obr. č. 7 Stavba mostu mezi Pisárkami a Jundrovem v roce 1881 [1] 
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Obr. č. 8 První tři vily na dnešní Veslařské ulici v roce 1867 (čp. 254,256,258) [1] 

Velmi extraordinární zástavba se pozvolna vyvíjela od 60. let 19. století. Rozšiřovala se podél 

Veslařské ulice v návaznosti na výstavbu na ulici Hlinky. Zaplňovaly ji úřednické a podnikatelské elity 

příslušné německému etniku. Mimo tyto spolky se přistěhovala také vlivná rodina Regnerů, která se 

usadila na rozdíl od ostatních přímo v obci. Nechali si vystavět letní vilu pojmenovanou „Pánův dům“ 

(dnes střední škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).  

 

Obr. č. 9 Vila rodiny Regnerů. V dnešní Gellnerově ulici [1] 
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Od přelomu století do roku 1918 se rozrůstala také zástavba jádra vsi. Vzniká výstavba kolonie 

pěti typizovaných domů nazývaná „Linaheim“. Jednalo se o dělnické domky pro vysloužilé dělníky 

textilní firmy Low-Beerových na ulici Veslařská s čísly popisnými 176 - 180. A také vzniká půdorysně 

největší stavba dívčího sirotčince (Veslařská 230). [1] 

 

Obr. č. 10 Pohled na Jundrov z Wilsonova lesa. V popředí pětice budov dělnické kolonie Linaheim [1] 

 

Obr. č. 11 Dívčí sirotčinec krátce po svém otevření v roce 1900 [1] 
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V uzavřené komunitě obyvatel Jundrova převládaly zemědělské rodiny, které tvořily 58% 

obyvatelstva. Na přelomu 19. a 20. Století se tento poměr prudce změnil. V roce 1910 rody zemědělců 

tvořily pouhých 12% obyvatelstva obce. Společenská vrstva dělníku průmyslu naopak vzrostla z 2% na 

26%. Státní zaměstnanci a lidé ze sektoru služeb zvýšili své procentuální zastoupení z 5% na 21%. 

Řemeslníci a živnostníci si uchovali 12% v průměru. [1] 

Rok Počet domů Poč. obyvatel 

1771 - 206 

1790 46 290 

1834 55 346 

1850 - 434 

1869 83 478 

1880 104 583 

1890 116 710 

1900 167 1090 

1910 264 1717 

1921 323 2142 

1930 451 2786 

1931 473 - 

1932 485 - 

1933 493 - 

1938 520 - 

Tab. č. 6 Vývoj počtu domů a obyvatel v letech 1771 – 1938 [1 , 8]  

5.2.1 Vliv urbanizace a nové technologie 

Před velkou mírou urbanizace, která se zvedla vlivem průmyslové revoluce měli obyvatelé 

venkova velmi prostý přístup k využívání jejich obydlí. To plnilo pouze funkci místa na přespání, vaření 

a případně drobné ruční práce. Lidé nedbali na soukromí jednotlivce ani na komfort bydlení v podobě 

vytápění či svícení. Tento přístup zůstal lidem i po přistěhování do velkých průmyslových měst, kterým 

Brno bylo díky rozkvětu textilní výroby. 

Příchod nového skromného obyvatelstva vyvolal vysokou poptávku po malých bytech. Tím se 

zrodil nový podnikatelský záměr a ceny činží těchto bytů dramaticky vzrostly. Následkem byla 
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nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, což vyústilo v bytovou krizi, která měla trvání až do dob 

První republiky. [12] 

V tomto období však také přišly významné vynálezy, které ovlivnily průběh rezidenční výstavby 

a stavitelství jako celku. Prvním jsou železné konstrukční prvky, které významně posunuly nosné prvky 

obecně. Příkladem jsou stropní nosníky. Druhým vynálezem je železobeton, který je významným 

stavebním materiálem i v současnosti a používá se ve všech konstrukcích od základů po střechy. [13] 

 Za vynálezce železobetonu je považován francouz Joseph Monier, který byl povoláním 

zahradník. Nebyl spokojen s materiály používanými pro výrobu květináčů, jako jsou hlína a dřevo. 

Proto začal vyrábět betonové květináče, které pro zvýšení stability a zpevnění vybavoval železnou sítí. 

To ho přivedlo k experimentování s touto kombinací materiálů. [14] 

 

5.2.2 Významné vily 

Vila Herminy Ripkové, 1883 - 1885 

Adresa: Veslařská 244, čp. 345 

Architekt: August Prokop 

Stavebník: Hermine Ripková von Rechthofen 

Tuto vilu nechal pro svou ženu postavit Adolf Josef Ernst Ripka, který byl synem brněnských 

velkoobchodníků. Stavba si nese prvky neorenesance spolu s neogotikou a celkový styl v duchu 

německé renesance. Výrazná stavba, která je patrná na první pohled. Výrazná nejen díky své růžové 

barvě fasády kombinované s bohatým světlým zdobením, ale také svou asymetrickou dispozicí. Ta je 

rozvinuta kolem hranolové věže s jehlanovou střechou. Štít průčelního rizalitu podtrhává vertikální 

směr věže, stejně jako dekorativní komínové tělesa. 

Dvojramenné schodiště vede na předloženou terasu ve zvýšeném přízemí, které propojuje 

vnitřní prostor jídelny. Napravo od jídelny navazuje kuřácký salonek ve věži spojený s terasovou 

verandou. Na levé straně je situována další místnost k posezení se skleníkem. Druhé podlaží se skládá 

dále ze tří ložnic, koupelny a schodiště na půdu. Půda je vyplněna dalšími třemi pokoji. Dále vila 

disponuje prostory v suterénu, kterými jsou kuchyň, spíž, prádelna, sklep, grotta s lodžií pod terasou, 

byt pro zahradníka a pokoj pro služebnou. 

V druhé polovině 20. století prošla vila úpravami, které změnily funkci vily. Dále se začala 

užívat jako diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče o děti a mládež. [15] 
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Obr. č. 12 Nárys hlavního průčelí [15] 

 

Obr. č. 13 Pohled na vilu od řeky Svratky [15] 
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Vila Anny a Josefa Ludwigových, 1895     

Adresa: Veslařská 228, čp. 336 

Architekt: Alois Ludwig 

Stavebník: Anna a Josef Ludwigovi 

Návrh vily vytvořil pro své rodiče Alois Ludwig, který studoval teprve první ročník Wagnerovy 

školy architektury na vídeňské Akademii. Budova je umístěna v prudkém svahu, tudíž přízemí je 

využíváno převážně jako sklepení. Obytné prostory jsou umístěny v patře. Hlavní místnosti jsou 

nasměrovány do ulice a vedlejší místnosti do zahrady. Zahradu s domem spojuje prosklená veranda. 

Oproti ostatním starším vilám, tato není tolik konstrukčně členitá. To je nahrazeno asymetricky 

řešeným průčelím s dekorativní režnou cihlou a výraznou malířskou výzdobou. Průčelní strana domu 

byla vyzdobena freskou dvou dívek vítajících východ slunce a mozaikou postav svatého Václava. Vila 

byla prvním zastupitelem s převládajícím secesním stylem. Dům je stále využíván k obytným účelům. 

Vlivem času a nedostatečné údržby byly malby na průčelí zaniklé do roku 2007, kdy proběhla 

rekonstrukce omítky a střešní krytiny. Průčelí vily je zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek. [15] 

 Obr. č. 15 Pohled na vilu před rekonstrukcí [15] 

Obr. č. 14 Původní mozaika se sv. 
Václavem [15] 
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Obr. č. 16 Pohled na rekonstruovanou fasádu vily [15] 

 

Rohrerova vila (d´Elvertova), 1910 -  1914 

Adresa: Veslařská 234, čp. 339 

Architekt: Leopold Bauer 

Stavebník: Rudolf Rohrer ml. 

Christian d´Elevert, historik a komunální politik je považován za stavitele této budovy. Je však 

možné, že stavbu zakoupil již jako dokončenou i s pozemky. Vila v duchu neorenesance nese také styl 

palladiánské architektury s centrální dispozicí. Ve vyvýšeném přízemí jsou obytné místnosti navázány 

na čtvercový salón, který se přes verandu napojuje na východní průčelí. Na severní straně vede 
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k salonu podkovovité schodiště. Průčelí je členěno soustavou pilastrů a říms. Pravoúhlé rizality 

vyznačují hlavní osu budovy.  

V roce 1901 vlastnictví vily přebírá Margarethe Rohrerová. Obytné prostory byly situovány 

pouze v jednom podlaží. To vedlo k rozhodnutí nových majitelů k rozšíření stavby. Přestavbu provedl 

Leopold Bauer. Budova byla navýšena o jedno nadzemní podlaží, ve kterém byly umístěny obytné 

pokoje. V ústředních prostorech vily byla zřízena jídelna. V jižním traktu budovy byl salon a pánský 

pokoj. Zbylé prostory v přízemí sloužily jako pokoje pro hosty a stavebníkovu dceru. Z vnějšího 

pohledu si stavba zachovala neorenesanční styl. Další úpravy proběhly v roce 1914. Byl přistavěn 

rizalit s tanečním sálem na jižní straně. V parku u domu byly zřízeny také tenisové kurty a bazén.  

Po druhé světové válce byla vila zkonfiskována a nadále je využívána jako speciální mateřská 

a základní škola pro žáky s vadami řeči. Průčelí je zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek. 

[16] V roce 2007 proběhla rekonstrukce omítky a střešní krytiny. [17] 

  

 

 

 

Obr. č. 17 Anonymní návrh průčelí. (před rokem 1874) [16] 
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Obr. č. 18 Pohled na vilu [16]  

 

Obr. č. 19 Zeď kolem pozemku vily [16] 

 

 



37 

Rodinný dům Výšina čp. 399/6 

Dům v secesním stylu. Třípodlažní dům v prudkém svahu na obdélníkovém půdorysu. 

Kamenný sokl v přízemí přechází do fasádní omítky v prvním patře, na kterou navazuje výrazné řezané 

zdivo v patře třetím. Dvoudílná obdélníková okna jsou orámována hladkou omítkou. Nároží prvního 

patra jsou zdobeny světlými dekorativními liniemi. Dřevěný balkon zelené barvy v třetím patře 

s dekorativním štítem je osazen na dřevěných konzolích. Jižní štítové průčelí s třídílnými okny je 

osazeno půlkruhovou suprafenestrou s ornamentálním sgrafitem a letopočtem 1908. Objekt je zakryt 

jehlancovou a z části valbovou střechou. Nad štítem a balkonem je střecha sedlová. Objekt je po 

celkové rekonstrukci a v dobrém stavu. [17] 

 

Obr. č. 20 Pohled na rodinné domy v ulici Výšina [31] 

Rodinný dům Výšina čp. 401/8 

Další dům secesního stylu vybudovaný v prudkém svahu na nepravidelném půdorysu.  Domu 

náleží prosklená veranda hlavního průčelí, ve které je zasazen hlavní vstup. Dům má dvoudílné okna 

se zelenými okenicemi. V patře se nachází dřevěná, otevřená veranda s pultovým zastřešením na 

dřevěných podpěrách zdobenými vyřezávanými konzolemi. Dům je vybaven ve štítu také lodžií 

s předsunutým ohrazením. Jednotlivé patra oddělují světlé římsy. Fasáda z řezného zdiva je zdobena 

decentními ornamenty. Vila se v současnosti nachází v dobrém stavu. [17] 
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5.3 20. STOLETÍ 

Ve 20. a 30. letech se v Jundrově buduje kanalizace, plynovod, vodovod a také se zavádí 

elektřina. Díky tomu se tramvajová doprava přiblížila na 1 km od obce.  

Rozvoj rodinné zástavby pokračoval opět v 70. letech 20. století na okrajových částech 

Jundrova. Zároveň probíhala výstavba dlouhých bloků panelových bytových domů na ulicích Dubová 

a Jasanová. [5] 

5.3.1 Historie prefabrikovaných panelových systémů. 

Počátky vývoje se datují po první světové válce. V Nizozemí se objevují na počátku dvacátých 

let 20. století první typy budov z panelových prefabrikátů. Němci navazují roku 1923 ve městě Dessau 

a poté roku 1926 vzniká zásluhou Ernsta Maye sídliště Praunheim ve městě Frankfurt. 

[19] Technologie panelové výstavby se dále rozšiřuje do Spojených států. V Paříži bylo postaveno 

první panelové sídliště roku 1939. Jednalo se o bodové budovy malých rozměrů, nikoliv o plošnou 

zástavbu. Výstavba se dostala také do Skandinávských zemí. [20] 

V roce 1940 začala pracovat s panelovými domy zlínská Baťa. Zatím se nejednalo o panelové 

domy v pravém slova smyslu, jelikož byly při výstavbě také použity klasické tvárnice.  

Po skončení druhé světové války nastala bytová krize umocněná také poválečným 

„babyboomem“. To bylo příčinou počátku mohutné panelové výstavby. [21] 

První panelový dům s plně prefabrikovanou konstrukcí, byl v Československu postaven roku 

1954 ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, a nesl typové označení G-40. Rozvoj panelové výstavby 

pokračoval v letech 1958 až 1990 ve jménu rychlého řešení bytové krize. [22] 

 

Obr. č. 21 První panelový dům v ČR [22] 
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Období let 1955 – 1965 se dá pojmenovat jako experimentální co se výstavby sídlištních celků 

týče. Koncem padesátých let se zaměřovalo na jednotlivé objekty. Na počátku let šedesátých se již 

zaměřuje na urbanistické celky. Nastává odvrat od architektury s historickými motivy k architektuře 

socialistického realismu. Upřednostňuje se prostý vzhled vlivem funkcionalistického pojetí staveb. 

Pátrá se po nových technologiích, které by vystřídaly zděné metody progresivním užíváním betonových 

prefabrikovaných panelů. To v zájmu urychlení a zjednodušení procesu výstavby.  

K velkému „boomu“ dochází počátkem šedesátých let při budování nových sídlišť. Postupně se 

upouští od tradičního městského schématu. Prvotní zástavba situovaná do bloků, kterým skladbu 

určují ulice, nahrazuje funkcionalistická volná zástavba. Objevují se rozličné varianty od pravidelného 

řazení domů po až nahodilé různorodé rozmístění objektů s ideou zahradního města. [18] 

 Architekti měli větší volnost než v letech sedmdesátých a osmdesátých, které nastolily vyšší 

míru typizace. Proto výstavby z tohoto období nabízí více nadstandartních řešení zvyšujících komfort 

bydlení i estetiku. Sídlištím se dostalo lepšího občanského vybavení a lépe pokrývaly potřeby dané 

oblasti. [18] 

První  panelové domy v Brně vznikly roku 1959 v Černovicích na Olomoucké ulici. Trojice 

spojených domů byla postavena proudovou metodou. Název výstavby byl výstižný „37 bytů za 35 dní“. 

Propagační záměr výstavby sebou nese odpovídající architektonickou a konstrukční kvalitu. 

Období experimentů šedesátých let na celostátní úrovni mělo za cíl vyzkoušet v praxi nové 

technologie a procesy výstavby s co největší úsporností. Přesto, že vznikla spousta nedostatků, 

záměrem bylo tyto nedostatky odstranit a najít co největší efektivitu výstavby bytových domů. 

Od druhé poloviny šedesátých let a během let sedmdesátých probíhá rapidní expanze 

budování panelových sídlišť.  První typy domů, které našly plošné uplatnění, jsou G 57, B 60 a T-06B. 

Zvyšuje se počet obytných celků a také se zvyšuje jejich kapacita, která řádově sahá až do 

desetitisíců obyvatel. Panelová zástavba se začíná také rozšiřovat mezi původní zástavbu, směrem 

dovnitř měst. Na úkor kvantity a ekonomie staveb klesá estetičnost a architektonický výraz. Na druhou 

stranu díky větším zkušenostem dochází k vylepšení obytného prostředí a komfortu. Příkladem jsou 

větší obytné plochy bytů. Předchozí testování prostorového uspořádání sídlišť přinesly poznatky 

zejména v psychologickém působení na člověka. Volné schémata s otevřeným prostorem může 

působit neblaze vlivem malého počtu intimních prostorů a nedostatku ohraničení, které dodává pocit 

soukromí. V důsledku tohoto poznatku se výstavba navrací k částečně uzavřeným uskupením. [18] 

Kritika funkcionalistického urbanismu se objevuje mezi světovou odbornou komunitou již 

v padesátých letech. V Československu přichází v 1967 ze strany architekta Bohuslava Fuchse. 

V sedmdesátých letech obecně klesá obliba panelových sídlišť vlivem velké expanze a také politické 

i společenské situace. [18] 

Osmdesátá léta logicky navazují na léta předešlá. Novým poznatkem bylo, že oproti 

velkokapacitním sídlištím, je vhodné tyto sídliště uspořádat do menších celků. Použití pestřejší škály 
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typů budov mělo naplnit potřebu rozmanitějšího prostředí pro bydlení. Ruku v ruce tomu měly 

napomáhat také uzavřenější a členitější uskupení domů.  

Velké sídliště z let sedmdesátých pokrývaly značné plochy v okolí měst. Ty zabírají nemalý 

fond zemědělské půdy. Proto byly pro nové sídliště vybírány oblasti okolí měst s nižší kvalitou půdy. 

Druhou variantou byla přestavba starších městských částí, která se v osmdesátých letech měla 

nastartovat a gradovat v letech devadesátých. [23] 

Zástavba dosahuje větších výšek i větší hustoty. V roce 1982 byl schválen nový územní plán 

města Brna, který byl zaměřen na rozvoj bytové zástavby. Revoluční rok 1989 však znamenal převrat 

také ve stavitelství. Panelové sídliště jsou pozůstatkem socialistického stavitelství a mnohé zůstaly 

nedokončeny.  

 

5.3.2 Problematika panelových domů 

Na první pohled je patrný omezený architektonický dojem. Byty jsou samy o sobě typově 

omezené. Další nedostatek je obecně málo místa, včetně místa pro technickou bezpečnost domu. 

Původní technické vybavení je již velmi zastaralé a neodpovídá dnešním požadavkům. Sociální 

vybavenost sídlišť je dodnes také nevyhovující.  

Na konci 70. Let byl proveden výzkum Výzkumným ústavem výstavby a architektury. 

Výsledkem bylo zjištění, že sídliště jsou nedostatečně vybavena a mono-funční. Chyběly obchody 

s potravinami, které dosahovaly 70% standartu. Možnosti veřejného stravování dosahovaly pouze 

47% standartu. Nevýrobní služby splňovaly 30%. Nejslabší bylo naplnění normy tělovýchovných 

a sportovních zařízení, která byla naplňována pouze z 14%. Tento fakt zhoršoval životní kvalitu 

obyvatel, kteří vznášeli početné stížnosti. Případným řešením bylo výstavbu občanské vybavenosti 

zkompletovat do jedné organizační struktury. [24] 

Nejřešenějším nedostatkem panelových domů jsou jejich konstrukční nedostatky. Zejména se 

jedná o nedostatečné tepelně izolační řasení konstrukcí. Velké tepelné mosty vznikají, i když má 

konstrukce sendvičový obvodový plášť.  Únik tepla je zejména v místech styku mezi panely pláště 

i stropu. Nejtypičtější důvody jsou použité materiály nízké kvality, chybný technologický postup nebo 

konstrukční chyby. Nedostatečné jsou také původně použité dřevěné okna a dřevěné lodžiové panely. 

V roce 1964 byly původní hodnoty součinitelů prostupu tepla 1,37 až 1,45 Wm-2 * K-1. V roce 

1977 byly stanoveny nižší hodnoty 0,77 až 0,89 Wm-2 * K-1 u obvodových stěn. Původní materiály již 

nevyhovovaly a tak se začaly používat materiály nové. Převážně pěnový polystyren a pěnové pasty. 

U okenních prvků nebyly stanoveny žádné tepelně izolační normy. Ty byly stanoveny také až v roce 

1977 na 3,70 Wm-2 * K-1.  V současnosti je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro budovy 

s vnitřní teplotou od 18°C do 22°C stanovena u obvodových konstrukcí na 0,30 Wm-2 * K-1 a u oken 

na 3,5 Wm-2 * K-1. Doporučené hodnoty jsou 0,25 u těžkých stěn, 0,20 u lehkých stěn a 2,3 pro okna. 
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Betonové panely mají vysokou schopnost vést zvuk, což je další bod problematiky panelových 

domů. V domech se často používaly nulové podlahy, které mají nášlapnou vrstvu kladenou rovnou na 

stropní konstrukci, tudíž je kročejový hluk tlumen minimálně.  

 Častým nedostatkem bývají také špatně provedené střešní konstrukce a používání nekvalitních 

materiálů.   

V současnosti již bylo provedeno velké množství rekonstrukcí panelových domů (zasklívání 

balkónů, výměna dřevěných oken za plastová, rekonstrukce bytových jader, zateplování atd.). Takto 

se změnil vzhled celých sídlišť.  

S rozsáhlými rekonstrukcemi vznikají nové témata problematiky panelových domů. Jedná se 

zejména o ekonomické, ekologické a také hygienické dopady. [25] Vnitřní prostředí domů mívá 

problémy s výměnou vzduchu což má za následek šíření vlhkosti a plísní. 

5.3.3 Panelové domy typu T06B 

V Československu nejrozšířenější typ panelového domu. Vyvinul se ze soustavy G57, která 

byla první celostátní soustavou napříč celým Československem od roku 1957 do počátku 70. let. 

Z počátku byly budovány pouze jako trojdům o třech až pěti nadzemních podlažích. Využíván byl 

příčný nosný systém s podélným ztužením. Postupem času začaly vznikat bloky o šesti a více 

podlažích, a také věžové domy. Docházelo k úpravám obvodového pláště i nosných prvků.  

 

Obr. č. 22 Model panelového domu typu G57 [26] 

Na obvodové pláště se používali struskopemzobeton, struskokeramzibeton nebo keramické 

parapetní panely. Obvodové pláště neměly závaznou podobu a tak se jim dostalo odlišných vzhledů.   

Před revizemi tepelně technických vlastností byl obvodový plášť jednovrstvý. V průčelí tl. 

340mm a ve štítu 300mm. Po revizích jsou průčelní panely vícevrstvé (160 mm železobeton + 80 mm 

tepelná izolace + 100 mm železobeton.) Štítové panely jsou také vícevrstvé (150 mm železobeton + 



42 

90 mm tepelná izolace + 60 mm železobeton). Stěny nesoucí lodžie jsou totožné s průčelními stěnami. 

Lodžie jsou pouze u schodišť, u bytů se zavádí ocelové balkóny zavěšené na obvodovém plášti. 

Střešní konstrukce jednoplášťová se spádovými klíny a střešními železobetonovými deskami tl. 

100 mm, tepelná izolace z minerálních vláken tl. 120 mm. 

Řada T-06 převzala jednotný rozpon 3,6m a příčný nosný systém s podélným ztužením, také 

byl používán kombinovaný nosný systém. Konstrukční výška podlaží 2,8m, hloubka objektu 10,8 až 12 

m. Světlá výška podlaží 2,62 m – 2,65 m. Stěnové panely jsou železobetonové plné tloušťky 140 mm 

nebo 150 mm. Stropní panely jsou železobetonové plné tloušťky 120 mm nebo 150 mm.  

Této řadě se dostalo mnoha modifikací, dle jednotlivých regionů. Uplatnění tohoto typu 

zahrnuje časový úsek od roku 1963 až do roku 1990. Nejčastější jsou řadové sekce, ale také se 

vyskytují sekce bodové a věžové. Pro Jihomoravský kraj nesly domy označení T06B – KDU. 

 

5.3.4 Vyvoj výstavby Jundrovského sídliště    

Jedná se o jedno z nejmenších sídlišť v Brně. Vzniklo v období konce liberalizace a nástupu 

normalizace, které sebou neslo ještě část předsrpnové volnosti a směřování se zpět k malým sídlištním 

celkům s poměrně dobrým technickohospodářským uspořádáním. Vlivem velkého zabrání zemědělské 

půdy, které je zmíněno výše, bylo cílem zaplnit menší nezastavěné území v sousedství původní 

zástavby. Sídliště bylo vystavěno na okraji zastavěného území, ve velmi krátké době mezi lety 1972–

1974 (obytné domy) a 1972–1978 (občanská vybavenost) podle projektu Zdeňka Michala. V roce 1974 

bylo nově k dispozici 850 bytů pro 2 600 obyvatel. Postupně byla doplněna patřičná občanská 

vybavenost (středisko občanské vybavenosti Svratka, škola). Okrskové středisko je velmi dobře 

situováno na průsečíku spádnic a při zastávce MHD. Celková plocha souboru činí 13,06 ha a zastavěná 

plocha 2,48 ha. Hustota bytových jednotek / ha: 65. [27] 

Bytové domy byly pro rozšíření struktury výstavby doplněny objekty jednotných rodinných 

domů, využívajících ploch nevhodných pro bytové domy. Realizovány byly většinou svépomocnou 

družstevní výstavbou. [28]  

Podařilo se zde dobře skloubit původní zástavbu rodinných domů s vybudováním sídliště. 

Velké blokové domy nepůsobí monumentálně ani nepatřičně. Původní zástavba nebyla nijak drasticky 

zasažena, přesto bylo ovlivněno panorama Jundrova. Umístění panelových domů na vyvýšeném terénu 

zakrývá původní zástavbu. 

Na výstavbu Jundrovského sídliště měla pravděpodobně vliv stať architekta Bohuslava Fuchse 

nesoucí název „Nové zónování“. Stať byla publikována roku 1967 a vznesla kritiku na výstavbu 

panelových sídlišť, kterým plošně mezi lidmi klesala obliba. Snižující se popularita této výstavby byla 

odrazem velkého objemu její produkce, a byla také spojována s politickou a společenskou situací. 

Nové pojetí organizace města oproti funkčnímu zónování spočívalo ve vytvoření početných 
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autonomních celků, které by byly schopné svým provozem fungovat samostatně a s vlastním centrem. 

Záměrem této publikace bylo také stanovení vztahu mezi pracovištěm a bydlištěm. V zájmu bylo co 

nejvíce minimalizovat dojezdové vzdálenosti. To by mělo za výsledek zvýšení komfortu obyvatel vlivem 

časové úspory, ale také úspory energetické. [29] Za tohoto vlivu začínají vznikat v Brně, ke kterému 

se tato publikace vztahuje, panelové zástavby s citem propojené s původní zástavbou, která tvoří 

zmíněné centrum celku. Takové sídliště nacházíme právě v Jundrově. [30] 

 Jundrovské sídliště se dělí na dvě části.  

Severní část, která je oddělena starou zástavbou obce. Je tvořena čtyřmi devítipodlažními 

deskovými domy podélného tvaru v Dubové ulici. Panelové domy typu T-06 B jsou uspořádány ve 

snaze zachovat ráz krajiny, a tak nevytváří dlouhé rovné řady, jak je obvyklé. Devítipodlažní deskové 

budovy se stáčejí podle charakteru terénu a jsou propojeny volnými lichoběžníkovými lodžiemi. Tvoří 

tak mohutnou linii objímající původní zástavbu, se kterou umožnují ze všech bytů kontakt a zároveň 

sousedí svojí zadní stranou s okolním lesem. Ve svažitém terénu jsou před domy garáže, jejich střechy 

se využívají jako veřejné terasy. Na již zmíněné panelové domy dále navazuje skupina čtyř 

čtvercových čtyřpodlažních domů v ulici Březové, které jsou plynule promísené s rodinnými domy. 

Tato provázanost poukazuje na snahu propojit novou zástavbu s tou původní.  

 

Obr. č. 23 Letecký pohled na severní sídliště Jundrova [31] 
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Jižní část tvoří čtyři devítipodlažní podélné deskové domy v ulici Jasanová, skupina dvanácti 

čtyřtipodlažních čtvercových domů na ulicích Šeříková a Sosnová, a nakonec devět dvoupodlažních 

panelových domů na ulici Osiková. 

Jundrov byl v sedmdesátých a osmdesátých letech žádanou lokalitou pro bydlení, díky 

svým vysokým bytovým standardům a klidnému prostředí v blízkosti centra. V devadesátých letech 

došlo následkem sesuvu půdy k narušení statiky některých bytů v ulici Dubová. Ceny bytů tak klesly 

o polovinu.  

 

 

Obr. č. 24 Jižní sídliště [31] 
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Obr. č. 25 Pohled na Jundrov. V panoramatu patrné obě sídliště [vlastní zpracování] 

Každý z devítipodlažních deskových domů má tři schodišťové sekce. Každá sekce je opatřena 

24 bytovými jednotkami. V přízemí se nachází zázemí bytů. Ve snaze zvýraznit horizontální členění 

mají fasády z plnostěnných panelů v meziokenních částech jinou povrchovou úpravu a barevnost. 

Charakteristické jsou velké terasy na ocelových konstrukcích mezi jednotlivými domy. K dispozici jsou 

díky poloze domů výhledy na řeku nebo lesy, avšak bez balkonů. 

Bodové čtyřpodlažní domy jsou speciálně navrhnuty pro Jundrov. Mají o trochu větší 

půdorysné rozměry než stejné bodové domy v jiných částech města. Vybaveny jsou jedním 

podzemním podlažím. Na každém nadzemním podlaží se nacházejí čtyři bytové jednotky (2x 3+1,        

2x 2+1). V suterénu je společné zázemí a dva byty. Díky využití sklonu terénu mají tyto byty               

i zahrádku. 

Obslužné komunikace sídlišť jsou napojené na původní městskou infrastrukturu a jsou vedené 

po spádnicích nebo vrstevnicích. Oba velké panelové bloky jsou vybaveny garážemi a komunikací 

s kolmým parkováním. Mezi domy se nachází další parkoviště.  

K občanské vybavenosti zbudované paralelně se sídlištěm patří objekt okrskového centra 

„Svratka“ se samoobsluhou, restaurací, víceúčelovým sálem a dalšími provozovnami. Další prodejny 

jsou umístěny na ulici Optátova a Šeříkova. Dále základní škola, mateřská škola pro 120 dětí a jesle 

pro 35 dětí.  
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 Jundrovské sídliště má jako první sídliště zbudované technické zázemí v jednotlivých 

zařízeních rozmístěných v malých, jednoúčelových objektech se slepými fasádami. Plynové kotelny 

jsou u štítů deskových domů a u některých bodových domů. Trafostanice jsou přičleněné k řadovým 

garážím nebo jako samostatné objekty. [28] 

 Některé bodové domy mají keramický sokl. Což poukazuje na přetrvávající snahu zachovat 

architektonického ducha při budování tohoto sídliště. 

 Po roce 2000 bylo postupně provedeno zateplení bytových domů. 

 

Obr. č. 26 Vyznačení Jundrovských sídlišť [vlastní zpracování] 



47 

5.4 NOVODOBÁ VÝSTAVBA  

Přestože se jedná o malou městkou část, s malým prostorem pro rozvoj zástavby, bylo a je v Jundrově 

poměrně dostatek developerských projektů. Novodobá zástavba je dle mého názoru celkově vkusně 

provedená a koresponduje s původní zástavbou v jednotném stylu, i když se styly některých 

nemovitostí vymykají tradičním konceptům. V této kapitole jsem si vybral některé z novodobých 

staveb, které dále popíši po technické stránce.  

5.4.1 Moravská stavební – INVEST, a.s. 

Bytové domy v Brně- Jundrově 

Stavby se nachází při úpatí kopce Holedná na severní části ulice Optátova. Investorem je 

Moravská stavební – invest a.s. První etapa projektu byla projektována v letech 2003-2005 

a realizována mezi lety 2006–2007. Disponuje 55 bytovými jednotkami a její zastavěná plocha činí 

3300 m2. Druhá etapa byla projektována mezi roky 2007-2008 realizována v letech 2008-2009. Nabízí 

57 bytových jednotek a zastavěná plocha činí 5800 m2. Autory staveb jsou architekti Petr Hrůša a Petr 

Pelčák z ateliéru Architekti Hrůša a spol. 

Urbanisticky se snaží budovy zapadnout do přírodního charakteru lokality a také 

korespondovat se stávající zástavbou Jundrova. Objekty podélného tvaru opisují vrstevnici svahu. 

Výhledy z nemovitostí skýtají pohled na řeku Svratku nebo kopec Holedná. 

 Dva bytové domy první etapy (horní část) a dva bytové domy druhé etapy (dolní část) jsou 

třípodlažní nepodsklepené stavby s ustupující střešní nástavbou s mezonetovými byty. Dispozice i 

konstrukce je navržena jako stěnový pětitrakt s podélným nosným systémem. Hlavní komunikační 

prostor je ve středním traktu. Jedná se o podélnou halu s vloženým jednoramenným schodištěm 

a světlíkem, který prostor přímo osvětluje. Nižší patra jsou osvětlena opět světlíkem a také 

schodišťovým zrcadlem. Na tento prostor navazují z obou stran servisní prostory jednotlivých bytů. 

Tato dispozice oddělených společných prostor a soukromých prostor vytváří zvukovou bariéru. Krajní 

trakty podél fasád jsou určeny pro hlavní obytné místnosti.  

Střešní mezonetová nástavba je umístěna ve středu budovy. Ustupuje o čtyři metry oproti 

nižším patrům a vytváří prostor pro zelené střešní terasy. Tento aspekt přispívá k lepšímu vizuálnímu 

pocitu při pohledu z vyšších budov. Dle mého názoru jsou jakékoliv pochozí střechy rozšiřující užitnou 

plochu nemovitosti skvělé, o to více pokud jsou zelené a pomáhají rozšiřovat rostlinný fond města. 

Přízemí objektu je ze strany ulice využito pro skladovací a technické prostory a ze strany 

vnitrobloku pro bytové prostory s přístupem na zahradu ve vnitrobloku. Byty druhého a třetího 

nadzemního podlaží disponují balkony. 

Základy konstrukce jsou pasy z monolitického betonu. Svislé nosné konstrukce jsou 

z keramických tvárnic Porotherm. Vnitřní příčky jsou z akustických tvárnic. Stropní konstrukce nad 

prvním až třetím nadzemním podlažím jsou prefabrikované monolitické železobetonové desky. 
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Balkonové konstrukce jsou monolitické železobetonové desky vynesené ze stropní desky. Nad třetím 

nadzemním podlažím jsou ploché, jednoplášťové, pochozí zelené střechy. Ustupující nástavba má 

větranou sedlovou střechu s pojistnou hydroizolací. Střešní krytina je ze šedých vláknocementových 

vlnitých desek Cembrit. Veškerá venkovní okna jsou z dřevěných europrofilů. V přízemí jsou na 

západní straně prosvětlovací otvory vyplněné matovými skleněnými tvárnicemi s větracími otvory.  

Venkovní plochy jsou opatřeny dvouvrstvými vápno-cementovými omítkami v bílém odstínu. Plochy 

fasádní omítky mají sokl z umělého pískovce. Zbylé dva bytové domy druhé etapy jsou konstrukčně 

stejné.  Suterény jsou tentokrát provedeny jako velkoprostorové garáže a barevně jsou domy lazeny 

do bílošedého odstínu. [32] 

 

Obr. č. 27 Pohled na bytový dům první etapy [32] 

Rodinné domy v Brně - Jundrově 

Během let 2005 – 2014 pod záštitou této developerské společnosti proběhla také výstavba 31 

rodinných domů, která navazuje na stavby bytových domů. Nachází se v ulicích Lelkova, Prašnice a Ke 

Káčatům. Jedná se o zástavbu řadovek s přístupy z ulice a vnitroblokovými zahrádkami. Před domy 

jsou parkovací stáni, některé z domů mají garáž. Bíle fasády, ploché střechy, barevně tmavě lazené 

velkoformátové okna. Architektonicky opět vydařený projekt, který dobře zapadá do okolí. 

Konstrukčně má objekt navržen zděný stěnový systém. Nosné stěny, jak obvodové tak vnitřní, jsou 
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provedeny z keramických tvárnic do ztraceného bednění. Meziobjektové stěny jsou z keramických 

akustických bloků. Taktéž příčkovky jsou z keramického zdiva. Okna a dveře dřevěné z europrofilů 

s celoobvodovým kováním a mikro ventilací, zasklené izolačním dvojsklem. Dispozice domů jsou 4+kk 

a 5+kk. [32, 36, vlastní zpracování] 

 

Obr. č. 28 Vizualizace situace zástavby nových rodinných domů [32] 

 

5.4.2 Vila pod oborou 

V původní zástavbě rodinných domů, v prudce stoupajícím terénu směrem k oboře, se na ulici 

Nálepkova nachází dvoupodlažní jednogenerační podsklepený rodinný dům podélného tvaru 

s ateliérem. Projekt z roku 2003, realizovaný v roce 2005. Autory jsou Tomáš Rusín a Ivan Wahla 

z Ateliéru RAW. Zastavěná plocha domu je 140 m2. Dispozice domu je 5+kk. 

Tradičně zděné svislé konstrukce domu s hladkou omítkou minerální barvy. Dřevěná okna 

zbarvená tmavě šedým nátěrem. Sokl objektu je z umělého kamene světle šedé barvy. Markýza nad 

vstupem a balkon jsou z litého betonu. Ocelová zábradlí z ocelových pásnic lakovaných metalickou 

šedou barvou. Terasa z dřevěných lamel je orientována na jižní a východní stranu. Celá stavba působí 

minimalisticky. Velká rohová okna s velkou terasou v patře rozbíjí kvádrový tvar stavby. Pro svou 

orientaci na jih a východ přináší do vnitřních prostor spousty přírodního světla. [32, vlastní zpracování] 
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Obr. č. 29 Jihovýchodní pohled na dům [32] 

 

Obr. č. 30 Severovýchodní pohled na dům [32] 
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5.4.3 Vila Jundrov ulice Sosnová 

Projekt z roku 2003 byl realizován roku 2004. Autory jsou Radim Lička a Zdeněk Hirnšal 

z DIMENSE architects. Dům se nachází na ulici Sosnová 28. Zastavěná plocha domu je 232 m2 a užitná 

plocha 408 m2.  

Řešení domu a jeho poloha jsou podřízeny využití krásných výhledů a eliminaci nepříznivé severní 

orientace výrazně svažitého pozemku pod svahem Hobrtenek. Pozemek je složen ze dvou na sebe 

navazujících parcel. Jižní část je přístupová, navazuje na příjezdovou komunikaci a je opatřena 

bohatou stromovou zelení. Severní část je pobytová zahrada s venkovním bazénem a altánem. Dům je 

tvořen klasickou zděnou konstrukcí a plochou střechou. Z jižní strany je dům viditelně třípodlažní se 

suterénem zapuštěným do svahu. Ze severní strany je svah vyrovnán do pobytové zahrady a dům se 

jeví jako dvoupodlažní.   Jižní prosklená schodišťová věž, transparentní vstupní hala a střešní světlík 

zajištují prosvětlení vnitřních prostorů orientovaných na sever. Uvnitř se nachází také prosklená 

podlaha, která umožňuje prostup světla mezi patry. Světlá omítka s prosklenými plochami, které mají 

za cíl propojit vnitřní prostor co nejvíce se zahradou. Horní patro hranolového tvaru je obloženo 

šedými cembonitovými deskami. Celkově zvolený styl měl za cíl šetrně doplnit a dát možnost 

vyniknout bezprostřednímu zelenému okolí domu. [32] 

 

Obr. č. 32 Interiér se střešním světlíkem [32] Obr. č. 31 Situace pozemku 
[32] 
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Obr. č. 34 Severní pohled na dům [32] 

Obr. č. 33 Jižní pohled na dům [32] 
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5.4.4 Rodinný dům. V luzích 18, Brno-Jundrov 

Jedná se o přestavbu hrubé stavby domu zasazené ve skupině rodinných domů ze začátku 90-

tých let. Realizace proběhla v letech 2004–2006. Projekt z roku 2002–2003. Zastavěna je plocha 

139 m2. 

 Jde o nově zbudovaný soubor do sebe uzavřených domů ve stylu podnikatelského baroka. 

Stavba je situována na velmi malém pozemku. Nový koncept druhého patra, který zaměnil podkrovní 

sedlovou střechu za pultovou střechu, umožnil vzniku velké střešní terasy nad prostorem garáže. 

Navázání na hrubou stavbu sebou neslo již daný půdorys, který se při přestavbě zachoval. Vnitřní 

nosná zeď má zasazeny dva krby, jeden ve vstupní hale a druhý v obývacím pokoji v patře. V přízemí 

se nachází zádveří navazující na obytnou halu, na kterou dále navazují tři obytné pokoje a pokoj pro 

hosty. Zádveří s garáží odstupuje od půdorysu směrem do ulice a tvoří tak prostor terasy v patře. 

V druhém patře se nachází propojená kuchyň s jídelnou a obývací pokoj s pracovnou. Trámové stropy 

jsou použité v celém druhém patře a dávají prostoru nádech pravidelnosti a rytmičnosti. Všechny 

obytné místnosti mají francouzské okna. Dům se velkým prosklením v patře otevírá do ulice. Je zde 

patrný odkaz ke klasické architektuře v podobě haly s krbem na kamenné podlaze, amfiliádou ložnic 

s průhledem na sochu v zahradě, přírodními materiály, zelení, sgrafity. Architekti použili přírodních 

materiálů jak vně tak uvnitř stavby. Záměrem bylo vytvořit objekt, který nemá za cíl zapadnout v okolí 

další zástavby, ale naopak umělecky reagovat na tuto zástavbu. [32, vlastní zpracování] 

 

Obr. č. 35 Pohled na dům před přestavbou [32] 
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Obr. č. 37 Interiér stavby [32] 

Obr. č. 36 Pohled na dům po přestavbě [32] 
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5.4.5 Rodinný dům ulice Kopretinová 

Realizace projektu proběhla v letech 20013–2015 a autory jsou Tomáš Rusín a Ivan Wahla 

z Ateliér RAW. Zastavěná plocha objektu činí 210 m2 a užitná plocha 174m2. Dům je opět situován ve 

velmi svažitém terénu. Jednopodlažní stavba má symetrickou osu dle středu budovy, která je zároveň 

středem obytného prostoru. Na obytný prostor navazuje kuchyně a pracovna. Všechny tyto místnosti 

mají přístup na velmi prostornou terasu. V zadní části objektu jsou další tři obytné místnosti 

a hygienické zázemí. Garáž je situována mimo objekt domu ve spodní části pozemku. [32] 

 

Obr. č. 38 Řez budovou. Nastínění situace s garáží [32] 

 

Obr. č. 39 Severozápadní pohled na dům [32] 
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.  

Obr. č. 40 Severní pohled na dům [32] 

 

5.4.6 Rezidence veslařská 

Investorem výstavby je společnost PROPERITY rezidence s.r.o. Hlavní projekční kanceláří byl 

ATELIÉR HABINA s.r.o. Budova se nachází na ulici Veslařské. 

Projekt ze srpna roku 2016. Kolaudace proběhla koncem téhož roku. Zastavěná plocha 936 

m2. Užitná plocha bytů 1234 m2. Dům má pět nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží a skládá se 

z 23 bytových jednotek. Šest apartmánů, pět bytů 1+kk, sedm 2+kk, čtyři 3+kk a jeden byt 4+kk. 

Dům má pro každou bytovou jednotku parkovací stání. Na nezastavěné části pozemku jsou umístěné 

předzahrádky a společné rekreační plochy. 

Velmi výrazně členěná hmota domu. Směrem k řece Svratce nabízí polozavřené atria a terasy. 

Směrem do ulice Veslařská jsou umístěny komunikační prostory, technické zázemí a v patrech 

skladové kóje. Tím je dosaženo odhlučnění od silniční komunikace. Stavba je založena na 

železobetonovém roštu, který je podporován pilotami. Svislé konstrukce podzemního podlaží a prvního 

nadzemního podlaží tvoří monolitické železobetonové sloupy s příčným nosným systémem. Osové 

vzdálenosti nosných prvků jsou 7,8 a 4,1 m. V ostatních nadzemních patrech je svislý nosný systém 

převážně z keramických příčných nosných stěn, místy doplněných monolitickými železobetonovými 

stěnami pro navýšení tuhosti objektu. Stropy jsou monolitické železobetonové se zateplením na 

horním líci z podlahového polystyrenu tl.200mm.  Schodiště prefabrikované, železobetonové. 

Zastřešení je provedeno jednoplášťovými plochými střechami se spádovou vrstvou z tepelné izolace. 

Nad 1NP, 4NP a 5NP jsou střechy částečně pochozí – střešní terasy. Výplně otvorů do zahrady jsou 

dřevěné, do ulice Veslařská jsou plastové.  
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Tento dům je zajímavý svou členitostí s terasami a balkony ve vyšších patrech. Vyklenutými 

částmi v horním patře se světlíky. Svým obyvatelům dům nabízí velmi nadstandartní bydlení s výhledy 

na řeku a Pisárky. Osobně se mi tato stavba přes všechnu její zajímavost jako celek nelíbí a moc mi 

nezapadá do stylu Jundrova. Přesto to není nijak patrné, díky poloze a orientaci domu do soukromých 

prostor. [vlastní zpracování] 

 

Obr. č. 41 Pohled od řeky Svratky (východní strana) [33] 

 

Obr. č. 42 Světlík v horním patře budovy [33] 
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5.4.7 Bytové domy I.,II.,III. na ulici Jasanová  

Investorem je opět společnost PROPERITY rezidence s.r.o. Jedná se o třífázový projekt 

výstavby bytových domů na ulici Jasanová.  

Bytový dům I byl vystaven v letech 2001–2002. Jedná se o třípatrový dům. Dům má čtrnáct 

bytových jednotek v dispozicích od 2+kk až k 4+1. Svým rezidentům nabízí krytá parkovací místa. 

Byty v přízemí mají přistup na zahrádky.  

Bytový dům II je rozdělen na tři samostatné čtyřpatrové budovy. Výstavba proběhla v letech 

2002–2003. V přízemích se nacházejí garáže. Celkově je v domě 26 bytových jednotek v dispozicích 

2+kk až 5+kk. Přízemní byty mají opět přístup na zahrádky. Horní bytové jednotky jsou mezonetové 

s terasami. Ostatní byty mají k dispozici balkony. 

Bytový dům Jundrov III. Jedná se o třípatrový bytový dům se samostatně stojícím objektem 

garáží.  Projekt byl realizován v letech 2004-2005. Nabízí 12 bytových jednotek v dispozicích 2+kk až 

3+kk.  

Domy jsou na první pohled rozpoznatelné, díky jejich nezvykle řešeným střechám  

v půlkruhovém tvaru. Domy mají svislý konstrukční systém z keramického zdiva Porotherm. Základové 

řešení klasické na betonových pasech a základové desce. Monolitické železobetonové stropy. 

[vlastní zpracování] 

 

Obr. č. 43 Pohled na všechny tři etapy bytových domů [33]  
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5.4.8 Bytový dům ulice Sosnová a Jedlová 

Bytový dům na ulici Sosnová. Čtyřpatrový budova, realizovaná pod záštitou společnosti Inex. 

V domě se nachází šest bytových jednotek. V přízemí má každá své parkovací stání. V prvním 

a druhém nadzemním podlaží jsou byty s dispozicí 3+kk. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází 

garsonka a bytová jednotka 2+kk. 

Horní byty mají k dispozici terasy. Byty prvního a druhého nadzemního podlaží mají k dispozici 

balkony. Světlá venkovní omítka doplněná tmavým soklem přízemního patra. Tmavě lazené plastové 

okna. Plochá větraná střecha s horním zateplením. Svislé konstrukce z keramického systému 

Porotherm a vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové desky. 

 

Obr. č. 44 Pohled na bytový dům na ulici Sosnová [34] 

Bytový dům na ulici Jedlová. Realizovaný stejnou společností. Jedná se o typického zástupce 

Jundrovské zástavby. Řadovkový dům. Nabízí šest bytových jednotek o dispozici 3+kk a šest 

dvojgaráží v přízemí. Konstrukce svislých prvků z keramického zdiva Porotherm. Monolitické 

železobetonové stropy. Sedlová střecha s mezonetovými byty. [vlastní zpracování] 

 

Obr. č. 45 Pohled na bytový dům na ulici Jedlová [34] 
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6 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH MOŽNOSTÍ REZIDENČNÍ 

VÝSTAVBY JUNDROVA 

Oblast kvůli terénním podmínkám neoplývá velkými možnostmi pro rozšíření rezidenční 

zástavby a nenachází se zde ani žádné brownfields, které by bylo možno rekultivovat. Přesto je 

připravována řada projektů pro novou výstavbu rodinných domů a také studie pro případné větší 

stavební změny celé oblasti. Tyto projekty dále rozeberu níže. 

Odbor územního plánování má pro městkou část Jundrov zpracované dvě urbanistické studie. 

První je Urbanistická studie Komínské louky – Káčata z prosince roku 2006. A druhou je studie 

možností využití lokality Juranka ze září roku 2000. [35] 

6.1 ROZVOJ LOKALITY KOMÍNSKÉ LOUKY – KÁČATA 

6.1.1  Vymezení území  

Řešené území má rozlohu cca 39 ha a je vymezeno těmito body. 

1. Na severní straně řekou Svratkou 

2. Na východu komunikací Kníničská 

3. Na západě řekou Svratkou a zahrádkářskou kolonií k.ú. Jundrov. Hranice pokračuje 

rovnoběžně s návrhovou plochou bydlení po hranici lesa a zpět k řece Svratce. 

4. Na jihu komunikací Veslařská 

[35]  

 

Řešené území je pokryto plochami zemědělského půdního fondu a nenacházejí se v něm 

žádné stávající trvale obydlené objekty. Návrh předpokládá rozvoj bydlení v bytových 

a rodinných domech v návrhových plochách v k.ú. Jundrov. V závislosti na trendech 

posledních let se předpokládá nárůst počtu nově přicházejících mladých lidí. Výstavbou je 

v plánu pokrýt celkový přírůstek v co nejširší věkové i ekonomické struktuře obyvatel. 

Navrženo je bydlení v cca 156 bytech pro cca 375 obyvatel. 
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Obr. č. 46 Vymezení oblasti urbanistické studie Louky – Káčata [30, vlastní zpracování] 

Na území se nachází převážně zahrádkové kolonie, zemědělská výroba a osamocené sportovní areály 

(např. vodácká loděnice Káčata, fotbalové hřiště atp.). Široká říční niva řeky Svratky se svým 

zachovalým přírodním rázem toku a nezpevněnými břehy nabízí možnost využití pro lokalitu v podobě 

městské zeleně a rekreačních ploch. [35] 
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6.1.2 Navržená skladba objektů 

Bydlení je v řešeném území zastoupeno pouze na rozvojových plochách Jundrova. Zástavbu Jundrova 

pro snadnější orientaci rozdělme na dvě oblasti. Jižně je pevná uliční síť tvořená ve většině případů 

řadovými rodinnými domy. Západně jsou zasazeny do svahu panelové domy. Urbanistická studie 

navrhuje rozvoj bydlení navazující na strukturu uliční sítě. V jižní části výstavbou osmi bytových domů 

s volně prostupnými vnitroblokovými prostory zeleně. Dále do zeleně a do svahů nad údolní nivou je 

v plánu pouze výstavba rodinných domů. 

 

Objekt Počet objektů Počet bytů Počet obyvatel 

Bytový dům 8 82 198 

Rodinný dům 21 74 177 

Celkem 29 156 375 

Tab. č. 7 Počty a typy navržených objektů nové výstavby [35] 

6.1.3 Plánované etapy výstavby týkající se oblasti Jundrova 

I.etapa   

1. Vybudování obslužné komunikace spojující ulici Veslařskou a ulici Optátovu.  

2. Vybudování nové křižovatky na ulici Optátové. 

3. Výstavba silničního mostu přes řeku Svratku. 

4. Vybudování nové obslužné komunikace spojující lokalitu Káčata s ulicí Optátovou. 

5. Výsadba stromořadí podél nově vybudovaných obslužných komunikací. 

 II.etapa  

1. Vybudování pěší trasy a cyklostezky na levém břehu řeky Svratky od ulice Veslařské k 

sokolově při ulici Kníničská. 

2. V severní části řešeného území vybudování pěší trasy a cyklostezky na pravém břehu řeky 

Svratky od ulice Optátové do lokality Káčata.  

3. V severní části řešeného území a vybudování pěší lávky přes řeku Svratku.  

4. Vybudování pěší promenády podél obslužné komunikace spojující lokalitu Káčata s ulicí 

Optátovou.  

5. Výsadba stromořadí podél nově vybudovaných komunikací. 

6. Výstavba čerpací stanice odpadních vod. 

 III.etapa  

1. Vybudování další sítě obslužných, cyklistických a pěších komunikací. 

2. Vybudování pěší lávky přes řeku Svratku.  
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3. Výstavba bytových a rodinných domů v k.ú. Jundrov. 

4. Výstavba potřebných trafostanic.  

5. Vybudování rekreační a krajinné zeleně. 

6. Výsadba zeleně a stromořadí podél nově navrhovaných komunikací a v plochách rekreační 

a krajinné zeleně. 

7. Vybudování rekreačních ploch, hřišť a areálů. 

8. Vybudování rekreačních a sportovních objektů. 

 

6.1.4 Limity využití lokality 

Nenachází se zde žádné památkově chráněné objekty. Některé oblasti mohou být situovány na 

území archeologických zájmů, proto je potřeba při případných výkopových pracích informovat 

Archeologický ústav Akademie věd. Žádné z území studie není zvláště chráněné území, jak 

z přírodního, tak z estetického hlediska. Významným krajinným prvkem je tok řeky Svratky. Z pohledu 

ochrany krajinného rázu je apelováno na provedení šetrné zástavby se zachováním krajinného rázu 

a struktur. Vzhledem k relativně rovinnému terénu je případná změna krajinného rázu zanedbatelná. 

V severní části se nachází část lesního pásma, která je návrhem respektována a je dodržené ochranné 

pásmo lesa. [35] 

6.1.5 Doprava 

Městská část Jundrov je omezena množstvím jednosměrných cest a nedostatečným šířkovým 

uspořádáním místních komunikací. Oblast spojuje přes řeku Svratku jeden most. Vzhledem k případné 

výstavbě v západní straně Jundrova, by pro jeho dopravní nezávislost bylo vhodné uvažovat 

o výstavbě nového mostu, který by se napojoval na ulici Veslařskou ze severního směru od řeky 

Svratky. [35] 

 

6.2 VYUŽITÍ LOKALITY POD JURANKOU 

Lokalita úpatí Jundrova osazená vilami s rozsáhlými zahradami. Náhorní plošina sloužící jako 

zahrádkářka lokalita. Již po desetiletí si tato oblast udržuje svůj ráz. Přesto Juranka slouží jako možná 

rezerva pro výstavbu nového bydlení. V minulosti byl tento návrh kvůli nepřístupnosti území 

a náročnosti na zainvestování stavebních záměrů několikrát neúspěšný. 

Přesto dochází k rozšiřování výstavby rodinných domů, založené na schválené dokumentaci 

městské části Jundrov. Ze strany Kohoutovic je také zájem na výstavbu rodinných domů na plochách 

dnešních zahrádkářských oblastí. Z tohoto důvodu je zpracována studie možného stavebního rozvoje 

této oblasti. 
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Řešená oblast se rozkládá na správních územích městských částí Jundrova a Kohoutovic, 

a jeho rozloha je 112,4 ha.  

Využití území je převážně zahrádkářskými koloniemi a zahradami náležícím k rodinným 

domům a vilám při ulicích Veslařské, Ant. Procházky a Libušině třídě. Ostatní plochy jsou tvořeny 

převážně lesy. [35] 

 

Obr. č. 47 Vymezení oblasti urbanistické studie lokality Juranka [31, vlastní zpracování] 
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6.2.1 Limity využití území 

Část oblasti nad ulicí Veslařská se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Dále se zde také nachází nemovité kulturní památky. Část území leží v pásmu hygienické ochrany 

vodního zdroje Pisárky. Musí se dodržet ochranné pásmo lesa 50m. Území je ve styku s regionálním 

biocentrem, lokálním biocentrem a významnými krajinnými prvky. Severovýchodní částí prochází 

biokoridor. Z jihovýchodu vstupuje do řešené části rekreační oblast Holedná, na kterou nově příchozí 

obyvatelstvo bude mít negativní dopad. Dle geofyzikálního průzkumu bude výstavba problematická.  

6.2.2 Rozbor vlastnických vztahů 

Přehled vlastníků území využitelných pro výstavbu 

Vlastník Rozloha (ha) Podíl (%) 

Město Brno 9.3825 19,4 

ČR 0,0969 0,2 

Pozemkový fond 0 0 

Ostatní (soukromé) 37,8945 78,4 

Město + ČR 0,3037 0,6 

Město + ostatní 0,6088 1,4 

Město + ČR + ostatní 0 0 

ČR + ostatní 0,0013 0 

Celkem 48,2877 100 

Tab. č. 8 Přehled vlastníku území využitelných pro výstavbu [35] 

Z rozboru je patrné, že většina území spadá do soukromého vlastnictví, což značně 

znesnadňuje uplatnění plánovaných stavebních záměrů na těchto pozemcích. 

6.2.3 Navržené využití území  

Typ zástavby Počet obyvatel Počet bytových jednotek 

Bytové domy 2686 814 

Rodinné domy 764 191 

Terasové domy 360 90 

Celkem 3810 1095 

Tab. č. 9 Navržené typy bydlení, počty bytových jednotek a počet potenciálních nových obyvatel [35] 
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V zájmu lokality je plán výstavby doprovázen udržením místní zeleně všech typů (krajinná 

zeleň, městská zeleň, zeleň v plochách bydlení). Nepředpokládá se s umístěním veřejné vybavenosti 

typu školy, administrativy ani výrobních služeb. Předpokládá se umístění základní vybavenosti obchodu 

a služeb.  

Je nutné vybudovat páteřní komunikaci napojenou na stávající komunikační síť Kohoutovic 

a Jundrova, což vyžaduje změnu parcelace. Dále bude nutné posílení městské dopravy navazující na 

stávající dopravu. 

Z investičních výpočtů se náklady odhadují na půl miliardy korun (rok 2000). Což přibližně 

vychází na půl milionu korun na jednu bytovou jednotku s předpokládanou podobou nadstandartní 

rezidenční čtvrti. [35] 

6.2.4 Plánované etapy výstavby  

Návrh etapizace je závislý především na realizaci dopravního řešení, zainvestování území 

technickou infrastrukturou a schopnosti získat dnes soukromé pozemky ve prospěch cílového stavu. 

Pro základní funkční plochy je zpracován předpokládaný postup výstavby:  

I.etapa:   

Výstavba ze strany Jundrova dle upraveného platného územního plánu, ze strany Kohoutovic 

výstavba části komunikace a částečná zástavba stávajících zahrad rodinnými domy. 

 II.etapa:  

Úprava dopravních koridorů ze strany obou městských částí a výstavba celé páteřní 

komunikace zajišťující komplexní obsluhu lokality „Juranka“. Po vybudování této komunikace je možno 

realizovat větší celky ze strany Kohoutovic a Jundrova. 

 III.etapa:  

Z hlediska postupu výstavby by mohla být zastavěna náhorní plošina Juranky, včetně 

vybudování ploch krajinné zeleně. 

IV.etapa:    

Dostavba exponovaných svahů terasovými domy. 

V.etapa:       

Pro výslednou podobu lokality budou dobudovány veřejné plochy zeleně. [35] 

6.2.5 Zhodnocení 

Lokalita „Juranka“ díky své poloze bude potřebovat šetrné zastavění z pohledu zachování 

zeleně a celkového rázu oblasti. Budoucí zástavba proto nemůže být kompaktního charakteru 
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a musí být doprovázena početným zřízením zeleně. Daná oblast také vyžaduje vyšší obytný 

standart rezidencí. Je zde obtížná dopravní přístupnost, což vyžaduje vybudování páteřní 

komunikace napojenou na stávající komunikační síť Jundrova a Kohoutovic. Tato komunikace 

musí umožňovat průjezd městské hromadné dopravy. Je také potřeba celkově zintenzivnit 

stávající autobusovou dopravu. Technická infrastruktura lze zřídit připojením na stávající 

systémy technické infrastruktury. Veškerá výstavba vyžaduje změnu parcelace, kterou 

znesnadňují stávající vlastnické vztahy. Budoucí využití této lokality je otázkou nového 

územního plánu města. V současných socio-ekonomických podmínkách je zastavění „Juranky“ 

nereálné.  

6.3 MORAVSKÁ STAVEBNÍ – INVEST, A.S. 

Tato developerská společnost, která stojí za již výše zmíněným úspěšným projektem, plánuje 

další výstavbu 6 typů řadových rodinných domů s dispozicemi 4+kk a 5+kk s garáží či dvojgaráží. Tato 

výstavba pokračuje v ulicích Ke Káčatům a Prašnice.  

V březnu 2019 byla zahájena výstavba inženýrských sítí. Začátek výstavby je plánován během 

léta 2019 a dokončení výstavby na druhou polovinu roku 2021. 

Základy budou klasicky stát na základových pasech a základové desce. Svislé konstrukce jsou 

navrženy jako zděný stěnový systém. Obvodové a vnitřní nosné i příčkové stěny budou provedeny 

z keramických tvárnic a obvodové stěny suterénu z betonových tvárnic do ztraceného bednění, 

alternativně jako monolitické železobetonové stěny. Meziobjektové stěny jsou plánovány 

z keramických akustických bloků.  

Stropy monolitické železobetonové desky s nadokenními průvlaky. Vnitřní schodiště 

železobetonové monolitické. Vnější omítka nanesena na kontaktní zateplovací systém. Střechy 

plánované ploché s foliovým hydroizolačním systémem s kačírkem, pochozí za účelem údržby. 

[36, vlastní zpracování] 
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7 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ        

ÚZEMNÍ PLÁN 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů § 43, je rozsah územního plánu následující: „Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje 

území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny 

a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 

plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 

rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního významu, které 

nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 

úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice 

obce nevyloučí.“  

NEMOVITÁ VĚC  

Dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů § 498, je nemovitá 

věc vymezena následovně: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-

li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“  

RODINNÝ DŮM  

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 

předpisů § 2, písm. a) odst. 2 je rodinný dům definován jako: „Stavba po bydlení, ve které více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu 

určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví.“  

BYTOVÝ DŮM  

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 

předpisů § 2, písm. a) odst. 1 je bytový dům definován jako: „Stavba po bydlení, ve kterém více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.“   

BYT  

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů § 3, písm. g) je byt definován jako: „soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, 

které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou 

k tomuto účelu užívání určeny“  
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REZIDENČNÍ NEMOVITOST  

Pojmem rezidenční nemovitost se český právní řád nezabývá, a tudíž není nikdy právně 

vymezen. V dřívějších dobách byly takto označovány nemovité věci luxusnějšího a nadstandartního 

charakteru, které byly určené k bydlení. Dnes tento pojem můžeme chápat jako určitý standard, 

kterým se označují nemovité věci určené k trvalému bydlení.    

STAVBA  

Dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů § 2, je termín stavba definován jako: „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“   

 



70 

8 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Nejstarší dochovaný urbář pochází z roku 1438. Zaznamenává čtyři a půl lánů a patnáct 

podsedků. Roku 1530 je zaznamenáno devatenáct stavení. Z toho jeden dvůr o dvou lánech, dva 

lánové statky, dva půllány a čtrnáct podsedků. Z let 1581–1583 je zaznamenáno ve vsi 23 domů. 

Zástavba v tomto období se rozšiřovala velmi pozvolna a bylo tomu tak po dalších 200 let. Viz 

kapitola 5.1. 

V tomto období byly stavení dřevěné. Využívány byly tradiční kulatiny s vytesaným koncovým 

dlabem, které se příčně skládaly na sebe. Mezery mezi kulatinami byly vyplněny mechem a mazanicí 

z hlíny. Svislé konstrukce stály na kamenné podezdívce, která napomáhala izolaci domu. Vodorovné 

konstrukce stropu sestávaly z hranatých trámků, poleženými příčně na stěnách. Rozpon byl 5–6 

metrů. Pro větší rozpon se trámky podpíraly středovým sloupkem. Vnitřní strany konstrukcí se kvůli 

zlepšení tepelných vlastností domu pokrývaly bílou mazanicí. Střešní krytina byly slaměné došky nebo 

vázaný rákos.  

Domy měly jizbu, jednu velkou místnost, která tvořila celou dispozici domu. Výjimečně byla 

před vchodem přistavěna vstupní síň, kterou nahrazoval ve většině případů malý přístřešek. K domu 

náleželo stavení chléva a komory. Viz kapitola 5.1.2. 

 Roku 1773 došlo k zrušení nevolnictví a rozdělení panské půdy. Nově nabyté svobody občanů 

pomohly rozvoji zástavby.  Mezi lety 1757–1790 se počet domů zvýšil z 29 na 46. Do roku 1827 

zástavba dále narostla pouze o pět domů. Viz kapitola 5.2. 

  Zástavba měla formu „slepé ulicovky“, rozkládající se po obou stranách cesty (dnešní ulice 

Nálepkova). Sestávala se ze dvou celků, jádra selských statků a mladší domkařské zástavby „Bočku“. 

Viz obr. č. 5. Statky měly netypické uspořádání trojbokého dvora přičemž mnohem běžnější pro Brno 

bylo uspořádání dvojboké. Roku 1843 měl Jundrov i přes destruktivní požár roku 1834 zástavbu 57 

domů s 89 obytnými jednotkami.  

 V průběhu 19. století se postupně zástavba měnila z dřevěné na zástavbu kamennou. 

Stavebním materiálem svislých konstrukcí jsou cihly, lomový kámen nebo smíšené zdivo. Konstrukce 

stropů ve většině případů zůstávají dřevěné, nově jsou ale s omítnutým podhledem. U krovů se začíná 

využívat hambálkové konstrukce se dvěma stolicemi.  

Zástavba se vlivem přílivu nového dělnického obyvatelstva začíná rozrůstat. Zejména kolem 

jádra vsi vzniká měšťanská přízemní výstavba. Z původní slepé ulicovky jsou zbudovány boční ulice 

severním směrem. Vylepšuje se infrastruktura, také v podobě nového mostu spojující Jundrov 

s Písárkami (zprovozněn roku 1900) a nové obchvatné ulice (Veslařská).  

Od 60. let 19. Století je vystavována vilová zástavba v neorenesančním a secesním stylu, 

kolem ulice Veslařská. 
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Ve 20. a 30. letech 20. století byly v Jundrově zbudovány inženýrské sítě. A zástavba se 

rozšiřuje do okrajových částí obce. V 70. letech bylo zbudováno Jundrovské sídliště rozdělené na 

severní část (ulice Dubová), a jižní část (ulice Jasanavá). Zde byly vystavěny dva velké bloky čtyř 

devítipodlažních domů se třemi schodišťovými sekcemi. Domy nesly typové označení T06B. Mají 

rozpon 3,6 m a kombinovaný nosný systém z  prefabrikovaných železobetonových panelů. Dále bylo 

zbudováno dvanáct čtyřpodlažních domů na ulici Šeříková a devět dvoupodlažních bytových domů na 

ulici Osiková. Domy mají 860 bytových jednotek a na poměry „paneláků“ si udržují nadstandartní 

úroveň bydlení. Jsou netypické i svým provedením technického zázemí. Viz kapitola 5.3.4.  

Současná výstavba bytových i rodinných domů má ve většině případů konstrukční systém 

svislých prvků z keramických tvárnic a vodorovné prvky z monolitických železobetonových desek.  

Dle českého statistického úřadu k roku 2011 rezidenční zástavba v Jundrově čítá 809 

nemovitostí. Z toho 729 rodinných a 63 bytových domů. Rodinné domy tvoří 92,1% celkové rezidenční 

zástavby ať už v podobě vil, samostatných rodinných domů nebo řadovek. Bytové domy tvoří zbylých 

7,9% rezidenční zástavby a největšímu stavebnímu rozmachu se těšily v 70. letech 20. století. I přes 

své malé zastoupení tvoří bytové domy 49,3% z celkového počtu bytových jednotek. 

Domy z prefabrikovaných panelů tvoří pouhých 6,57%, zbylých 93,43% tvoří domy z cihel, 

cihlových bloků nebo kamene. 

Možnosti dalšího rozvoje jsou řešeny ve dvou urbanistických studiích a týkají se oblastí 

Juranka a Káčata. Zástavba v oblasti Juranka nese s sebou spoustu limitů a omezení, především ze 

strany vlastnických práv.  Zástavba v lokalitě ulic Ke Káčatům a Prašnice se v současnosti rozšiřuje 

severním směrem. Již probíhají přípravy výstavby 36 rodinných domů. Dokončení je plánováno na 

polovinu roku 2021.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce, bylo zmapovat přehled napříč historií rezidenční výstavby 

v městské části Brno – Jundrov. Zanalyzovat možnosti nové rezidenční výstavby a zkompletovat 

informace o rezidenční výstavbě napříč časem.  

Zástavba z většiny zastoupená rodinnými domy je kultivovaná a působí přirozeným dojmem, 

stejně jako minoritní bytové domy. Prošla si poměrně pestrým vývojem od dřevěných obydlí po 

monumentální vily. A jako architektura celkově je ukázkou pokroku lidstva a zrcadlem stavu 

společnosti. Prostory pro rozšiřování zástavby nejsou velké, ale přesto stále existují místa, kde je 

rozšíření proveditelné.  

Jsem rád, že v urbanistických studiích rozvoje Jundrova se vždy počítá s udržováním zeleného 

charakteru obce. V případě zastavění oblasti Juranka si myslím, že v menší míře plánů je proveditelné.  

Velmi sympatická, poklidná městská část s rozsáhlými plochami lesů a zeleně by si dle mého 

názoru tyto vlastnosti měla zachovat i do budoucna.  
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