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Abstrakt: 
Ve městě Brně se nachází v obytných souborech, postavených různou 

konstrukční technologií, přibližně 70 000 bytů. Urbanistická struktura sídlišť je tedy 
životním prostředím pro více než třetinu obyvatel města Brna. Práce nabízí 
ucelený, chronologický přehled realizovaných obytných souborů na území města 
Brna a zabývá se analýzou jejich urbanistické struktury, s přihlédnutím 
k okolnostem jejich vzniku. 

 
Klíčová slova: 
sídliště, obytné soubory, bytové domy, urbanistická struktura, veřejná 

prostranství, Brno 
 
 
 
 
Abstract: 
There are roughly 70 000 flats in the city of Brno in housing estates built of 

various construction technology. Urban structure of such housing estates is thus 
a living condition for more than a third of Brno residents. 

The doctoral thesis offers a cohesive chronological overview of residential 
complexes in the area of the city of Brno, and deals with an analysis of their urban 
structure, with consideration of the circumstances of their origin. 

 
Key words: 
housing estates, housing, residential complexes, apartment buildings, urban 

structure, public spaces, Brno 



3 
 

OBSAH 

OBSAH .............................................................................................................. 3 

1. ÚVOD ............................................................................................................ 5 

2. KRITICKY ZHODNOCENÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI TÉMATU DISERTAČNÍ 
PRÁCE ........................................................................................................... 6 

3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A PŘEDPOKLÁDANÝCH CÍLŮ DISERTAČNÍ 
PRÁCE ........................................................................................................... 8 

3.1.  Vymezení pojmu „sídliště“ ............................................................................... 8 
3.2.  Vymezení pojmu „urbanistická struktura“ sídliště .............................................. 9 
3.3.  Předpokládaný přínos a cíl práce .....................................................................10 

4. ZVOLENÉ VĚDECKÉ METODY ........................................................................ 10 

4.1.  metodika .......................................................................................................10 
4.2.  Analýza vztahu sídliště a města (a okolní urbanistické struktury) .......................11 
4.3.  Analýza pomocí rozkladu struktury na pět základních prvků dle K. Lynche .........11 
4.4.  Typologická analýza struktury .........................................................................11 
4.5.  Zvolené metody grafické prezentace ...............................................................11 

5. PRVKY URBANISTICKÉ STRUKTURY OBYTNÝCH SOUBORŮ ............................ 12 

5.1.  Vztah sídliště a města (a okolní urbanistické struktury).....................................12 
5.2.  Rozklad urbanistické struktury na pět základních prvků dle K. Lynche ...............15 
5.3.  Typologická analýza struktury .........................................................................17 

6. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED SÍDLIŠŤ ............................................................ 20 

6.1.  PŘEDCHŮDCI HROMADNÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY ................................................20 
6.2.  OBDOBÍ MEZI VÁLKAMI A ARCHITEKTONICKÁ AVANTGARDA ..........................20 
6.3.  OBDOBÍ POVÁLEČNÉ OBNOVY („MEZI 9. KVĚTNEM A 25. ÚNOREM“) ...............20 
6.4.  KOLEKTIVIZOVANÉ STAVEBNICTVÍ A SOCIALISTICKÝ REALISMUS ...................20 
6.5.  NOVÝ SMĚRNÝ PLÁN A EXPERIMENTÁLNÍ VÝSTAVBA ......................................20 
6.6.  NÁSTUP PANELOVÉ TECHNOLOGIE ................................................................20 
6.7.  KONEC LIBERALIZACE A NÁSTUP NORMALIZACE ............................................21 
6.8.  REÁLNÝ SOCIALISMUS ...................................................................................21 
6.9.  OBNOVENÁ DEMOKRACIE (příklady souborů) ..................................................21 

7. PŘÍKLAD PASPORTU SÍDLIŠTĚ...................................................................... 24 

8. ZÁVĚR ......................................................................................................... 28 

9. LITERATURA ................................................................................................ 30 

9.1.  Tištěné dokumenty ........................................................................................30 
9.2.  Periodika .......................................................................................................30 



4 
 

 



5 
 

 
1. ÚVOD 
Podle oficiálních údajů se ve městě Brně nachází v sídlištích, postavených 

různou konstrukční technologií, přibližně 70.000 bytů, ve kterých žije přibližně 
162.000 obyvatel1. Díky měřítku obytných souborů, jejich četnosti v rámci 
městské struktury a díky jejich dominantní poloze ve vedutě města, s obytnými 
soubory – sídlišti – dennodenně přichází do kontaktu (ať už fyzického či alespoň 
vizuálního) naprostá většina obyvatel města. Většina populace má také s těmito 
celky různou osobní zkušenost a většinou i k sídlištím zaujímají osobní postoj 
z této zkušenosti vyplývající. 

 
 „Populace se rozděluje na ty, kteří v panelových domech žili nebo žijí, a na ty, kteří 

v nich nežili a nikdy by v nich žít nechtěli“.2 
 

 
Obr.  1 Schéma rozložení popisovaných obytných souborů v urbanistické struktuře města Brna3 

                                     
1 GENEREL BYDLENÍ MĚSTA BRNA. Magistrát města Brna [online]. MMB, 9/2008, s. 136 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/BO/generel/generel_2008.pdf 
2 VOLF, P. Panelák je panelák je panelák, Hospodářské noviny [online]. 2010, [cit. 2012-05-21] Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-
47407780-panelak-je-panelak-je-panelak 
3 schéma autor; mapový podklad poskytla FA VUT v Brně, zapůjčeno OMI MMB, 2012 
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2. KRITICKY ZHODNOCENÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI 
TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE 

Je až neuvěřitelné, že této důležité součásti našeho „životního prostředí“ - tedy 
souborům bytových domů - zatím nebyla věnována adekvátní pozornost 
z komplexního pohledu a už vůbec ne z hlediska jejich urbanistické struktury, 
veřejného prostoru a vztahu k okolnímu městu. Je to zřejmě dáno mnohdy 
relativně malým odstupem od doby jejich vzniku, který může bránit nezaujatému 
pohledu na věc. Dalším vysvětlením, proč po Listopadu převládá pohled na sídliště 
(zejména panelová) jako na soubor technických problémů, je technický stav 
panelových domů, který „odpovídá přesně tomu, kolik se do nich investovalo a jak 
o ně bylo postaráno“4. 

Brněnským obytným souborům z doby mezi válkami se věnuje relativně velké 
množství odborných publikací, téma přístupu avantgardy k řešení bytové otázky je 
již dobře zpracováno. Vedle dobového tisku5 jsou to odborné publikace věnující se 
soupisu realizací meziválečné avantgardní architektury, vydávané v druhé polovině 
60. let („Brněnská architektura 1919–1928“6, „Moderní architektura v Brně 1900–
1965“7), a publikace polistopadové, jako např. „O nové Brno“8, katalogy vydávané 
spolkem architektů Obecní dům Brno9 nebo rozsáhlá publikace věnující se 
urbanistickému vývoji města Brna: „Brno – vývoj města, předměstí a připojených 
vesnic“10 architekta Karla Kuči, případně další. 

Horší situace je s mapováním problematiky obytných souborů poválečných 
a z celého období diktatury KSČ. K dispozici jsou nečetné publikace polistopadové, 
jako např. průvodce po poválečné architektuře „Brno – architektura 1945–
1990“11, již zmíněná kniha Karla Kuči, dvě monografie významného brněnského 
architekta (mimo jiné autora několika obytných souborů) Viktora Rudiše12. 
Nejvýznamnějším zdrojem údajů jsou tak dobové prameny a periodika – zejména 
měsíčník Svazu architektů „Architektura ČSR“, čtrnáctideník „Československý 
architekt“, věnující se detailněji jednotlivým projektům a realizacím, časopis 
„Pozemní stavby“ určený odborné veřejnosti13 a v neposlední řadě periodikum pro 
zaměstnance národního podniku Pozemních staveb Brno „Pozemstav buduje“, 

                                     
4 VOLF, P. Panelák je panelák je panelák, Hospodářské noviny [online]. 2010, [cit. 2012-05-21] Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-
47407780-panelak-je-panelak-je-panelak 
5 odborné časopisy Styl, Stavba, Stavitel 
6 KUDĚLKA, Z. Brněnská architektura 1919–1928. Brno, 1970 
7 RIEDL, D. a B. SAMEK. Moderní architektura v Brně 1900–1965. Brno, 1967 
8 KUDĚLKA, Z. a J. CHATRNÝ. Katalog stálé expozice Muzea města Brna k výstavě O nové Brno – Brněnská architektura 1919–1939. 
Brno: Muzeum města Brna, 2000 
9 PELČÁK, P. a I. WAHLA (ed.). Josef Polášek. Brno: Obecní dům Brno, 2004 
  PELČÁK, P. a I. WAHLA (ed.). Jindřich Kumpošt 1891–1968. Brno: Obecní dům Brno, 2006 
  PELČÁK, P. V. ŠLAPETA, I. WAHLA (ed.). Bedřich Rozehnal 1902–1984. Brno: Obecní dům Brno, 2009 
10 KUČA, K. Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Brno: Baset, 2000 
11 VRABELOVÁ, R. (ed.). Brno – architektura 1945–1990 . Brno: Centrum architektury, 2009. ISBN 978-80-254-5996-6 
12 PELČÁK, Petr (ed.). Viktor Rudiš – stavby a projekty 1953–2002. Brno: Spolek Obecní dům Brno, 2005. ISBN 80-239-6264-7 
   Viktor Rudiš: Osaka. Praha: Česká komora architektů, 2011. ISBN 978-80-86790-18-3 
13 Pozemní stavby, výrobně technický časopis ministerstva stavebnictví pro pracovníky bytových, občanských, průmyslových a 
zemědělských staveb. Praha: SNTL 
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nazírající problematiku z perspektivy samotného procesu realizace14. Téměř čtyřicet 
ročníků tohoto periodika nám podává skvělý obraz proměňující se doby nejen z hlediska 
provádění bytových staveb – pokud umíme číst mezi řádky – tak i z hlediska ekonomicko-
politického klimatu. Vedle pravidelně vycházejících titulů poskytují cenné informace různé 
výroční publikace podniků zainteresovaných na komplexní bytové výstavbě v Brně – ať už 
jde o Stavoprojekt, krajskou projektovou organizaci15 nebo podnik Pozemní stavby 
Brno16. Za významné dílo, sledující výsledek komplexní bytové výstavby – sídliště – 
z komplexního pohledu (především z hlediska sociologického, demografického, 
urbanistického, architektonického) můžeme považovat knihu „Lidé a sídliště“17 od 
sociologa Jiřího Musila z roku 1985.  

Po převratu se společnost vypořádala velmi rychle se sídlišti jako s jedním 
z „produktů socialismu“ paušálním odsouzením jednotvárnosti jejich výrazu 
a jednoduchosti jejich formy (šedé monotónní králíkárny). V průběhu 90. let se 
k sídlištím, a zejména k panelovým obytným domům, začalo přistupovat jako ke 
zdroji technických (konstrukčních a technologických) problémů. Většina odborných 
prací s tématem sídlišť se tak dotýkala především úprav stavebních částí 
panelových domů (tzv. regenerace), popřípadě úprav výrazu obytného prostředí 
celého sídliště (tzv. humanizace). Různé státní dotační programy, spolu 
s privatizací bytového fondu do rukou jednotlivých vlastníků, zapříčinily, že 
naprosto převládl náhled na problematiku obytných souborů v měřítku jednotlivých 
domů (úspory energie, barevnost fasád), popřípadě v měřítku jednotlivých bytů 
(rekonstrukce bytových jader, úpravy dispozic apod.).  

Až koncem první dekády jedenadvacátého století se začínají brněnská sídliště 
stávat předmětem ročníkových prací (bakalářských, diplomových) na různých 
fakultách brněnských vysokých škol. Z těchto prací si zaslouží jmenování 
především diplomová práce „Podoby brněnských panelových sídlišť“ Miroslava 
Diviny18, která přibližuje okolnosti vzniku jednotlivých panelových sídlišť a tři 
vybraná sídliště mapuje pomocí „mentálních map“, metody urbanisty a teoretika 
Kevina Lynche. Ucelenější analýza, věnující se širším souvislostem výstavby 
obytných celků na příkladu Bratislavy, pak knižně vychází až začátkem roku 2012 
pod názvem „Bratislava – atlas sídlisk“ od kolektivu autorů vedených teoretičkou 
Henrietou Moravčíkovou19. Multikriteriální analýzou prostředí v pražských sídlištích 
se zabývá např. článek prof. Karla Maiera „Sídliště: problém a multikriteriální 
analýza jako součást přípravy k jeho řešení“, ve kterém autor analyzuje potenciální 
problémy, spojené se stávající strukturou sídlišť (urbanistickou, sociální, 
majetkovou ad.)20. Svědectvím aktivity formujících se občanských komunit 

                                     
14 Pozemstav buduje, list pracujících národního podniku Pozemní stavby v Brně, nositele řádu práce, Brno, 1953–1990 
15 Stavoprojekt 1948-1988, 40 let architektonické tvorby Stavoprojektu. Brno: Stavoprojekt Brno, 1988 
16 VURM, J. Minulost, přítomnost i budoucnost národního podniku Pozemní stavby, Brno, nositele Řádu práce. Brno, 1971 
17 MUSIL, J. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda, 1985 
18 DIVINA, M. Podoby brněnských panelových sídlišť. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 
Seminář dějin umění 
19 MORAVČÍKOVÁ, H. Bratislava: atlas sídlisk. Bratislava: Slovart, 2012. ISBN 978-80-556-0478-7  
20 MAIER, K. Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení. Sociologický časopis. 2003, vol. 39, No. 5, 
s. 653–666 
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obyvatel sídliště může být například sborník příspěvků „Lesná – padesát let 
sídliště“21. 

Některým obytným souborům, vyprojektovaným a realizovaným po roce 1989, 
již v jiné technologii než z železobetonových dílců, jejich urbanistické struktuře 
a obytnému prostředí v nich, se věnují nečetné recenze těchto souborů 
v odborných periodicích, popřípadě jsou zmíněny v přehledech bytové výstavby, 
zpracovaných Magistrátem města Brna. Dostupnými prameny o nových souborech 
jsou internetové stránky developerských firem a jejich dodavatelů, s výčtem 
provedených realizací. Žádná práce se však nevěnuje ani jejich multikriteriálnímu 
nezávislému hodnocení, založenému na jejich analýze, ani jejich srovnání 
s obytnými soubory předlistopadovými.  

 
Obytným celkům – sídlištím – se dosud v literatuře (odborné ani v té populárně 

naučné) nevěnovala pozornost, která by odpovídala jednak rozsahu, v jakém byla 
výstavba těchto celků realizována v minulosti, a jednak množství obyvatel, pro 
které je dodnes struktura sídliště jejich životním prostředím.  

A pokud se už téma sídliště v současných pramenech vyskytuje, je na ně často 
zjednodušeně nahlíženo jako na „fenomén“, „znak doby“. Dosavadní přístup 
k tématu podléhá zobecňování a generalizaci. Jen minimum prací poukazuje na 
konkrétní vlastnosti prostředí konkrétních souborů. 

V případě brněnských obytných souborů je tato disertační práce první, která 
přistupuje k jednotlivým souborům, k jejich urbanistické struktuře a podmínkám 
jejich vzniku, podrobněji a bez zobecňujících klišé. 

 
 
3. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

A PŘEDPOKLÁDANÝCH CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 
3.1. VYMEZENÍ POJMU „SÍDLIŠTĚ“ 

Velký sociologický slovník22 definuje sídliště jako obytný soubor, obvykle (ne 
však vždy) se přimykající k městu.  

Platná legislativa ČR nám nabízí následující definici: Panelovým sídlištěm se 
rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou 
technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů.23  

Záměrem předkládané disertační práce je však sledovat brněnské obytné 
soubory především z urbanistického hlediska a v širších časových a společenských 
souvislostech. Proto pojmem „sídliště“ pro účely této disertační práce bude 
rozuměn soubor objektů s převažující funkcí hromadného bydlení, 

                                     
21 MALEČEK, M., V. VALENTOVÁ, M. JEŘÁBEK (ed.). Lesná – padesát let sídliště: Historie, současnost, perspektivy. Brno, 2012. ISBN 
978-80-260-2839-0; sborník vznikl při příležitosti výročí zahájení výstavby sídliště a také jako reakce na snahy developerů o další 
bytovou výstavbu v sídlišti Lesná   
22 Velký sociologický slovník, str. 982-983; Velký sociologický slovník. Univerzita Karlova, 1.vyd., Praha, 1996, s. 982-983. 
23 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, O podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 
regenerace panelových sídlišť 
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plánovaný, projektovaný a postavený v uceleném časovém úseku a na 
ucelené lokalitě v rámci města Brna, za použití typizovaných prvků, 
případně s využitím opakujících se principů konstrukčních či 
dispozičních řešení. 

 
3.2. VYMEZENÍ POJMU „URBANISTICKÁ STRUKTURA“ SÍDLIŠTĚ  

„Kvalita obytného prostředí významně ovlivňuje spokojenost lidí s bydlením v různých 
částech města.“ 24 

„Zatímco některá kritéria posuzování kvality obytného prostředí jsou obecně známá 
a v praxi používaná (kvalita ovzduší, hluk, dostupnost zeleně), dosud se v územním 
plánování nedostatečně uplatňují některá důležitá společenská kritéria, která se vztahují 
k prostorové struktuře obytného prostředí. Člověk totiž podvědomě konfrontuje širší 
obytné prostředí s potřebami určité prostorové hierarchie, která má své kořeny ve vývoji 
společnosti a je zřetelná i ve vývoji společenských vztahů jedince od dětství k dospělosti 
a stáří.“ 25 

  
Z urbanistického hlediska vznikala sídliště jako jednotlivé celky, které vždy 

jedinečným způsobem reagovaly na podmínky staveniště samotného a na jeho 
širší i bezprostřední okolí. 

Pokud se poodhalí dnes všudypřítomná rouška šablonovitého zobecňování a na 
sídliště bude nahlíženo nikoli pouze jako na „šedé betonové zóny“, „bloky 
králíkáren“, „domy v zeleni“, je možné nalézt v každém obytném souboru jeho 
jedinečnou strukturu, skládající se z řady prvků a z (různou mírou fungujících) 
vztahů mezi těmito prvky.  

Úkolem této práce je urbanistickou strukturu a prostředí obytných souborů 
analyzovat, s důrazem na přihlédnutí k podmínkám doby vzniku jednotlivých 
souborů. Snahou bude poodhalit východiska a omezení autorských kolektivů, 
architekty a urbanisty původně navrženou a poté skutečně realizovanou 
prostorovou skladbu, dramaturgii prostředí, význam jednotlivých prvků ve 
struktuře obytných souborů. 

Definování jednotlivých prvků pro účely analýzy urbanistické struktury bude 
vycházet jednak z obecně užívaných elementů urbanistické a architektonické 
typologie, podpořených zkušenostmi autora z praxe (návrhy obytných souborů 
a veřejných prostranství). Dále bude urbanistická struktura sídlišť z hlediska jejich 
formy analyzována pomocí rozkladu celku (obytného souboru) na pět základních 
fyzických prvků s obecnou platností, jak je definoval ve své knize „Obraz města“ 
americký teoretik a urbanista Kevin Lynch26. Celek je možno podle Lynche rozložit 
na pět základních elementů, a to na: cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky. 

 

                                     
24 oba dva citáty z: GENEREL BYDLENÍ MĚSTA BRNA. Magistrát města Brna [online]. MMB, 06/1999, s. 117 [cit. 2012-03-23]. 
Dostupné z: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/BO/generel/generel_1999.pdf 
25 ibidem 
26 LYNCH, K. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0 
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3.3. PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍNOS A CÍL PRÁCE 

Přínosem práce bude rozšíření obecného pohledu na obytné soubory – součást 
našeho životního prostředí. Nově získané hledisko je komplexní pohled optikou 
širšího urbánně-historického kontextu, městotvornosti a obytnosti prostředí. 

Takto získaná nová kategorizace obytného prostředí sídlišť se bude moci dále 
využít při plánování a projektování zásahů do struktury obytných celků, popř. jako 
součást multikriteriální analýzy jednotlivých sídlišť. Poznatky z disertační práce se 
budou moci stát součástí výuky na fakultách architektonického a stavebního 
(dopravního) zaměření. 

Cílem práce bude také podrobnější urbanisticko-architektonická charakteristika 
jednotlivých obytných souborů a okolností jejich vzniku v širších souvislostech 
(okolnosti politické, sociální, ekonomické). To vše zařazené v chronologickém 
sledu.  

Disertační práce a shromážděná data budou využita pro popularizaci odborného 
pohledu na „sídliště“, jež jsou (a budou i nadále) obytným prostředím pro více než 
třetinu obyvatel města Brna. 

 
 
4. ZVOLENÉ VĚDECKÉ METODY 
4.1. METODIKA 

Výchozím podkladem pro dosažení stanovených cílů je zkoumání obytných 
souborů v chronologickém sledu, se zatříděním do základních etap vývoje 
výstavby sídlišť. Státní zřízení a společenské klima s ním související má zásadní vliv 
na charakter a rozsah hromadné bytové výstavby a také na styl života a bydlení. 

Rozbor je rozdělen na osm časových období, která jsou zpravidla vymezena 
významnými společenskými a politickými změnami na území dnešní České 
republiky. Prvním obdobím je období meziválečné, kterému předchází stručný 
popis předchozího stavu. Další období je vymezeno květnovým osvobozením 
a únorovým komunistickým pučem. Třetím charakteristickým údobím je 
stalinistická tíha „sorely“, následovaná etapou „směrného plánu a experimentální 
výstavby“ (cca 1956-1961). Následuje fáze nástupu panelové technologie a také 
postupné liberalizace společenských poměrů. Posrpnové krátké období ještě žije 
realizací projektů předsrpnových (cca 1968-1972). Je však následováno dlouhou 
dobou normalizačního temna reálného socialismu (cca 1973-1989). Polistopadové 
období je pro ilustraci a možnost srovnání zastoupeno třemi obytnými soubory 
(1990-dodnes). 

Každé výše jmenované období je uvozeno textem, charakterizujícím podmínky 
vzniku jednotlivých souborů. Jednotlivé obytné soubory jsou pak podrobeny 
multikriteriální analýze, jejímž výsledkem jsou několikastránkové pasporty 
jednotlivých sídlišť. Soubory menší, méně rozhlehlé, jsou popsány formou 
krátkého, jednostránkového pasportu (celkem 15 souborů).  Celkem práce 
popisuje 48 brněnských obytných souborů. 
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4.2. ANALÝZA VZTAHU SÍDLIŠTĚ A MĚSTA (A OKOLNÍ URBANISTICKÉ 

STRUKTURY) 

U každého analyzovaného obytného souboru (včetně souborů menších) jsou 
sledována následující kritéria (podrobně popsaná v kapitole č. 5.1): celková plocha 
souboru, zastavěná plocha, volná plocha, počet bytových jednotek v souboru, 
hustota počtu bytů na hektar; dále je popsán vztah vůči centru města, morfologie 
lokality, vztah k městu, vztah k původní struktuře území a vztah k přírodnímu 
prostředí. 

 
4.3. ANALÝZA POMOCÍ ROZKLADU STRUKTURY NA PĚT ZÁKLADNÍCH 

PRVKŮ DLE K. LYNCHE 

Na „barevném plánu“ každého většího obytného souboru jsou barevně odlišeny 
funkce jednotlivých objektů v souboru a také podlažnost bytových domů (odstíny 
šedé). Především jsou ale v barevném plánu červeně naznačeny základní prvky 
urbanistické osnovy: cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky. Prvky jsou 
podrobně popsané v kapitole č. 5.2. 

 
4.4. TYPOLOGICKÁ ANALÝZA STRUKTURY 

Závěrečná tabulka v pasportu každého většího obytného souboru obsahuje 
popis základních znaků prvků struktury toho kterého obytného souboru: podoba 
uliční sítě, typy a podoba obytných domů, podoba občanské vybavenosti, podoba 
technické vybavenosti, podoba dopravy v klidu, podoba „nejstarší vrstvy místa“, 
podoba detailu, podoba výtvarných děl, Jednotlivé body analýzy jsou podrobně 
popsané v kapitole č. 5.3. 

 
4.5. ZVOLENÉ METODY GRAFICKÉ PREZENTACE 

Nedílnou součástí pasportů jednotlivých obytných souborů jsou vysvětlující 
plány sídlišť, vypracované autorem na základě současných mapových podkladů. 
Plány velmi ilustrativně ukazují polohu souboru v širších souvislostech, lze z nich 
vyčíst morfologii terénu, funkci jednotlivých objektů a jejich vzájemné postavení. 
Veškeré plány jsou v disertační práci vloženy v měřítku, tedy lze velmi snadno 
pracovat i s rozměry, ale hlavně si lze snáze uvědomit vzájemné poměry (velikosti, 
hustoty) jednotlivých brněnských sídlišť. Plány byly vypracovány na mapových 
podkladech poskytnutých Fakultou architektury VUT v Brně, zapůjčených Odborem 
městské informatiky MMB. 

Všechny pasporty obsahují tzv. černobílý plán, důsledně v měřítku 1: 10 000. 
Je to výřez městské struktury, se zdůrazněnou „půdorysnou siluetou“ jednotlivých 
souborů, doplněnou o trasy linek MHD kolejové a nekolejové. Světle modrou 
linkou je také ohraničena plocha souboru, započítaná do analýzy. Pasporty sídlišť 
(s výjimkou těch nejmenších) obsahují také tzv. barevný plán, v měřítku 
1: 5 000 nebo 1: 10 000. Tento plán barevně rozlišuje funkce jednotlivých objektů 
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v sídlišti (bytové domy, občanská, technická vybavenost, garáže) a rozeznává tři 
kategorie podlažnosti bytových domů. Červenou barvou jsou pak jednotlivými 
symboly znázorněny základní prvky urbanistické struktury (cesty, okraje, oblasti, 
uzly, významné prvky). 

Byl zvolen přístup, upřednostňující především možnost vzájemného srovnání 
jednotlivých sídlišť, s důrazem na grafickou stránku, která je nejvhodnější 
urbanistickému pohledu na problematiku. Hlavní zásadou tedy je dodržet jednotná 
a přesná měřítka předkládaných map a plánů (1: 10 000, 1: 5 000) a jejich 
orientaci (sever na horním okraji).  

 
 
5. PRVKY URBANISTICKÉ STRUKTURY OBYTNÝCH 

SOUBORŮ 
5.1. VZTAH SÍDLIŠTĚ A MĚSTA (A OKOLNÍ URBANISTICKÉ STRUKTURY) 

Vztah sídliště a města je analyzován pomocí definovaných kritérií (plocha 
souboru, hustota bytových jednotek na hektar plochy souboru), pomocí parametrů 
geograficko-urbanistických (poloha a vzdálenost od centra, vztah k původnímu 
a k okolnímu přírodnímu prostředí). 

 
5.1.1. Celková plocha souboru 

Celková plocha souboru, vyjádřená v hektarech, je plocha zastavěná objekty 
a volná plocha k nim bezprostředně přiléhající, vč. ploch areálů občanské 
vybavenosti souboru (areály MŠ, ZŠ…). Na černobílém plánu je tato plocha 
vyznačena obrysem tenkou světle modrou linkou. 

 
5.1.2. Zastavěná plocha  

Součet všech ploch souboru, zastavěných objekty bytovými, objekty občanské 
a technické vybavenosti, vyjádřená v hektarech. Plochy později realizovaných 
dostaveb (tedy v plánech nevybarvených objektů) nejsou započítány.  

  
5.1.3. Volná plocha  

Rozdíl celkové plochy souboru a zastavěné plochy, v hektarech.  
  
5.1.4. Počet bytových jednotek (BJ) 

Součet všech bytových jednotek sloužících k bydlení v bytových domech 
v souboru (není započítána kapacita např. ubytoven nebo penzionů pro 
důchodce). Jsou započítány původní byty, nikoli byty v dostavbách nebo 
nástavbách bytových domů, realizovaných později. Po posouzení relevance 
dostupných zdrojů bylo ke stanovení počtu bytových jednotek v jednotlivých 
souborech použito následujících pramenů: 
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- přehled zpracovaný Magistrátem města Brna, vydaný v rámci dokumentu 
Generel bydlení27 

- vlastní průzkum s využitím volně přístupných ortofotomap a nahlížení do 
katastru nemovitostí ČÚZK 

- výjimečně, při nemožnosti použít zdroje uvedené výše, byl údaj převzat 
z dobového odborného tisku 

 

5.1.5. Hustota počtu bytů (BJ/ha) 

Podílem zjištěného počtu bytů plochou souboru v hektarech byla stanovena 
hustota počtu bytů v jednotlivých sídlištích. Počty bytů nepodléhají takovým 
proměnám v čase jako např. počty obyvatel jednotlivých sídlišť, proto bylo 
přistoupeno k posouzení hodnoty zastavění podle počtu bytových jednotek. 

 
5.1.6. Vztah vůči centru města 

Parametr vyjádřený vzdáleností těžiště území souboru od centra města Brna 
(symbolizovaný středem náměstí Svobody). Hodnota je vyjádřena v kilometrech, 
s přesností na desetiny kilometru. Dále je stanoveno umístění sídliště vzhledem 
k centru města podle světových stran.  

 
5.1.7. Morfologie lokality 

Parametr se zabývá tvarem terénu, na kterém je soubor vystavěn, sleduje jeho 
rovinatost (rovinatý, mírný svah, svah, prudký svah), orientaci vůči světovým 
stranám (severní až severovýchodní svah). Zaznamenána je také přítomnost 
výhledů (bez výhledů, výhledy východním směrem), z tohoto parametru většinou 
vyplývá i exponovanost lokality v dálkových pohledech. 

 
5.1.8. Vztah k městu 

Parametr se zabývá vztahem polohy souboru vůči urbanizované struktuře 
v době výstavby sídliště - tedy vztahem staveniště k tehdejšímu městu (např.: 
Staré Brno – sever: ve stávající zástavbě; Černá Pole: na okraji zastavěného 
území; Lesná: satelit na nezastavěném území). 

 
5.1.9. Vztah k původní struktuře území 

Zde je shrnuta míra navázání na původní strukturu území, popř. na okolní 
strukturu území, tedy především na parcelaci, výškovou úroveň zastavění, uliční 
čáry apod. (např.: Staré Brno – sever: bez respektu k původní parcelaci a výšce 
zástavby, zástavba asanována; Černá Pole: do jisté míry respektuje sousední 
blokovou strukturu; Lesná: bez respektu k parcelaci, respektuje morfologii terénu). 

 

                                     
27 GENEREL BYDLENÍ MĚSTA BRNA. Magistrát města Brna [online]. MMB, 6/2002, [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: 
http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/BO/generel/generel_2002.pdf 
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5.1.10. Vztah k přírodnímu prostředí 

Parametr sleduje (především fyzický) vztah souboru a výrazných prvků 
přírodního prostředí v jeho blízkosti (bez výrazných prvků, v těsné blízkosti 
příměstských lesů…). Případně jmenuje tyto prvky (park Plachty, příměstské lesy 
Holedné, CHKO Moravský kras). Právě (okolní) přírodní prostředí může výraznou 
měrou přispívat k individualizaci výrazu prostředí jednotlivých souborů. 

  
 
V poslední pětici parametrů je shrnuta míra (úroveň, četnost výskytu) 

sledovaných jevů, vyjádřená schematicky počtem jedné až pěti hvězdiček. Toto 
grafické znázornění umožňuje snáze porovnat různou úroveň nebo četnost 
sledovaných jevů v rámci různých souborů.  

Kategorie jsou následující: 
 
5.1.11. Autenticita původní podoby souboru 

Dnešní stav urbanistického a architektonického výrazu souboru jako celku 
vzhledem ke stavu v době dokončení jeho výstavby. Míra provedených zásahů 
(nekoncepční dostavby struktury, nástavby a stavební úpravy objektů a jiné 
intervence mohou snižovat autenticitu výrazu souboru). Autenticita je zde chápána 
ve smyslu původnosti prostředí, ducha místa. Autenticita je zde vnímána jako 
kvalita identity prostředí, přispívající k individualitě výrazu obytného souboru.  

 
5.1.12. Bohatost prvků a jejich vztahů 

Výsledek vyplývá z rozkladu struktury sídliště na prvky dle K. Lynche (barevný 
plán). Čím větší počet, resp. hustota prvků, tím je struktura prostředí 
uchopitelnější z hlediska jejího uživatele / obyvatele.  

 
5.1.13. Hierarchizace prostředí 

Výsledek vyplývá z typologické analýzy struktury sídliště. Větší míra 
hierarchizace prvků území plyne z jejich snadné diferenciace, rozpoznatelnosti, 
čitelnosti rolí, jaké hrají v souboru. Dálnice nás přivádí k městu – páteřní 
komunikace k sídlišti – obslužná ulice ke skupinám domů – chodník k našemu 
vstupu.  

  
5.1.14. Jedinečnost městského prostředí 

Výsledek je syntézou předešlých tří kategorií, s přihlédnutím k jedinečnosti 
prostředí ve smyslu jeho neopakovatelnosti, individuality výrazu v rámci města 
Brna. „Městské“ zde není chápáno ve smyslu klasické městské struktury nebo ve 
smyslu „městskosti“, ale spíše je chápáno jako prostředí vytvořené člověkem, 
v opozici k „přírodnímu“.  
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5.1.15. Jedinečnost přírodního prostředí 

Přírodní zázemí sídlišť, ať už ve smyslu dostupnosti přírody vzhledem k poloze 
souboru při okraji města, nebo ve smyslu „volného zeleného prostoru“ uvnitř 
sídliště, je obecně vnímáno jako významné specifikum, zvyšující kvalitu bydlení 
v těchto souborech. Parametr jedinečnosti přírodního prostředí je syntézou 
dostupnosti, rozsáhlosti a jedinečnosti charakteru zeleně v sídlišti jako celku nebo 
v jeho okolí (výrazná uliční stromořadí, městské parky, lesoparky, příměstské 
lesy); např. sídliště Kamenný vrch, i přes vysokou hustotu zastavění profituje 
z bezprostředního zázemí příměstských lesů a z budovaného parku „Plachty“ přímo 
v sídlišti.  

 
5.2. ROZKLAD URBANISTICKÉ STRUKTURY NA PĚT ZÁKLADNÍCH PRVKŮ 

DLE K. LYNCHE 

Na „barevném plánu“ každého většího obytného souboru jsou barevně odlišeny 
funkce jednotlivých objektů v souboru a také podlažnost bytových domů (odstíny 
šedé). Především jsou ale v barevném plánu červeně naznačeny základní prvky 
urbanistické osnovy – cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky.  

V tabulce pod barevným plánem je před popisem jednotlivých prvků v území na 
prvním řádku stanoven co nejstručnější slovní popis kompozičních principů 
urbanistického řešení souboru, tedy základní charakteristika urbanistického 
konceptu obytného souboru. 

Je třeba dodat, že „barevný“ rozklad urbanistické struktury není proveden 
u nejmenších obytných souborů, kde, vzhledem k jejich omezené velikosti 
a skladbě objektů, nemůžeme ještě hovořit o urbanistické struktuře prvků. 

 
5.2.1. Cesty 

„Jsou to jakési dráhy, po kterých se obvykle, příležitostně nebo potenciálně 
pozorovatelé pohybují. Můžeme sem zahrnout ulice, procházkové trasy, dopravní tepny, 
kanály, železnice. Podél cest, díky nimž vznikají nové vazby, se uspořádávají ostatní prvky 
prostředí.“28 

Kevin Lynch, vnímá prvky z hlediska imagebility města – tedy cesty pro něj mají 
jiný význam než pro nás, soustředěné především na strukturování sídliště a jeho 
fungování. Například trasa dálnice D1, z jihu obepínající bohunické sídliště by pro 
Lynche byla důležitou frekventovanou cestou, ze které lze vnímat „vedutu“ 
Bohunic. Pro nás plní D1 v tomto případě spíše roli bariéry, jasného ohraničení - 
okraje - sídliště (odtud dál už sídliště nepokračuje). Mnohem důležitější „cestou“ 
bude pro Bohunice trasa tramvaje nebo ulice Jihlavská, ze které je sídliště 
obsluhováno.  Pro větší přehlednost jsou rozlišeny na pláncích dvě tloušťky cest 
podle jejich „intenzity“ (intenzity provozu, výraznosti…). 

 

                                     
28 LYNCH, Kevin. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004, s. 47. ISBN 80-7273-094-0 
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5.2.2. Okraje  

„Vizuální prvky, které nejsou pozorovatelem přímo využívány. Jsou to hranice, 
oddělující dvě fáze, lineární zlomy v kontinuitě prostoru. Důležité jsou vztahy obou stran, 
než samotný šev.“ 29 

Tyto lineární okraje mohou být tvořeny nejčastěji zlomy původní morfologie 
terénu (svahy roklí na Lesné, písečníků v Juliánově) nebo liniovými přírodními 
prvky (řeka Svratka v Jundrově, ostrá hranice lesa v Kohoutovicích). Okraj, 
dostatečně výrazný a kontinuální, může být tvořen také výraznou dopravní lineární 
stavbou (železnice, silniční přivaděč), často doprovázenou právě výškovým 
rozdílem (násep dálničních přivaděčů okolo bohunického sídliště, zářez železnice 
pod Lesnou). 

    
5.2.3. Oblasti  

  „Střední až velké části města, rozpoznatelné podle jejich určitého charakteru. Mají 
vždy nějaké společné vlastnosti. Pozorovatel vstupuje mentálně „dovnitř“ a rozpoznává je 
podle určitého charakteru. Jsou-li nahlíženy zvenčí, můžeme posuzovat vztahy s okolím“30 

 Pro naše potřeby zkoumání obytných souborů – tedy celků menšího rozsahu 
- si uzpůsobíme i měřítko oblastí (jejich plochu). V platnosti ovšem zůstává 
podmínka určitého jednotného charakteru prostředí té které oblasti a ucelenosti 
formy. Oblastí z Lynchovy perspektivy může být např. celé sídliště Lesná, z našeho 
pohledu můžeme Lesnou rozdělit na více částí, vymezených například okraji apod. 
Graficky pro větší přehlednost použijeme také zelenou barvu pro „zelené“ výrazné 
oblasti uvnitř souborů (Čertova rokle na Lesné, Sady národního odboje v Táboře). 

 
5.2.4. Uzly  

„Body a strategická místa ve městě, do nichž může pozorovatel vstupovat. Intenzivní 
ohniska, v nichž a mezi nimiž se pohybujeme. Uzly mohou být také jednoduše místem, 
které nabylo na významu kvůli koncentraci nějaké funkce nebo fyzických vlastností 
(„oblíbený lokál“, „uzavřené náměstí“). Mnoho uzlů v sobě spojuje obě vlastnosti – jsou 
to místa křížení i koncentrace.“ 31 

 Vzhledem k rozvolněnému charakteru zástavby mnoha souborů plnila roli 
uzlů často střediska občanské vybavenosti. Mnohdy je uzlem přítomnost důležité 
zastávky MHD na křížení cest. Graficky pro větší přehlednost uzly rozdělíme podle 
jejich důležitosti, intenzity vnímání v území do tří kategorií. 

 
5.2.5. Významné prvky  

„Další druh vztažných bodů. Pozorovatel do nich nevstupuje, ale má je kolem sebe. 
Snadno rozlišitelné hmotné objekty různých měřítek (budova, hora). Měly by být 

                                     
29 LYNCH, K. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004, s. 47. ISBN 80-7273-094-0 
30 ibidem 
31 LYNCH, K. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004, ISBN 80-7273-094-0 
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jednoduše vydělitelné z velkého množství jiných možností, pokud se mají náležitě 
zhodnotit.  

Hlavním rysem významných prvků je jejich unikátnost a zapamatovatelnost v kontextu 
prostředí. Čím jsou snadněji rozeznatelné, tím pravděpodobněji budou považovány za 
důležité, a to díky své jasné formě, kontrastu vůči pozadí nebo výraznému umístění 
v prostředí.“ 32 

V případě obytných souborů ve městě Brně budou plnit roli významných prvků 
především ve velkém měřítku charakteristické dominanty přírodního prostředí 
(např. Špilberk, lom Hády apod.). V měřítku menším pak prvky stavěné (vodojem 
v Kohoutovicích, bohunická nemocnice, trojice výškových domů mezi deskovými 
na Lesné apod.). Mohou to být také prvky s unikátní pozicí nebo funkcí (přírodní 
koniklecová rezervace na Kamenném vrchu, kostel v rámci obce Komín). 

 
5.3. TYPOLOGICKÁ ANALÝZA STRUKTURY 

 V pořadí třetí oddíl se vždy věnuje analýze konkrétní podoby jednotlivých 
prvků, tvořících urbanistickou strukturu sídliště. 

  
5.3.1. Podoba uliční sítě  

 Analyzuje podobu uliční sítě (tj. ulice, popř. komunikace) z hlediska jejich 
počtu, polohy v souboru (páteřní, obvodová, slepá) hierarchizace (míra zřetelnosti 
rozdílu fyzické popř. symbolické formy), návaznosti (průjezdné, jednosměrné, 
slepé), kapacity (čtyřproudová, dvouproudová). 

 
5.3.2. Typy a podoba obytných domů 

Množství typů bytových domů použitých v souboru, podle jejich základního 
půdorysného tvaru (bodový, deskový, chodbový, věžový), podlažnosti, popř. 
konstrukční technologie a systému. Dále je analyzována podoba jednotlivých typů 
domů a jejich začlenění v souboru (kobercová, řádková struktura; jednotlivě, po 
dvojicích, ve skupinách). Dále je v této kategorii příležitostně poukázáno na časový 
a technologický kontext použití typu domů v souboru (prototyp, využití typu 
vyvinutého pro jiné sídliště apod.). 

 
5.3.3. Podoba občanské vybavenosti  

Seznam jednotlivých prvků vybavenosti, postavených v souboru v rámci jeho 
výstavby anebo se zpožděním (avšak podle původního konceptu), s důrazem na 
počet, podobu jednotlivých prvků, jejich polohu v souboru. Dále je v této kategorii 
příležitostně poukázáno na časový a technologický kontext použití typu objektů 
občanské vybavenosti v souboru (prototyp, využití typu vyvinutého pro jiné sídliště 
apod.). 

 

                                     
32 LYNCH, Kevin. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004, s. 48. ISBN 80-7273-094-0 



18 
 

5.3.4. Podoba technické vybavenosti  

Seznam jednotlivých prvků technické vybavenosti sídliště, postavených v rámci 
jeho výstavby. Důraz je kladen na podobu a rozmístění jednotlivých prvků 
v souboru, s přihlédnutím k eventuálnímu urbanistickému přínosu struktuře 
(monofunkčnost nebo polyfunkčnost objektů). 

 

5.3.5. Podoba dopravy v klidu  

Hlavní principy podoby parkování (osobních) vozidel rezidentů v souboru 
(parkování podél komunikací, na plochách parkovišť, v hromadných garážích). 

 
5.3.6. Podoba „nejstarší vrstvy místa“  

Seznam „svědků minulosti“, přinášejících do souboru (ve většině případů 
postaveném v jasně vymezeném časovém období), „svědectví podoby místa před 
vznikem světa souboru“. Prvků dokládajících (alespoň fragmentově) funkci, 
podobu, nebo uspořádání území před výstavbou sídliště (prvky drobné 
architektury, ponechaná vzrostlá zeleň, původní alej apod.). 

 
5.3.7. Podoba detailu 

Položka kategorizuje míru důrazu na kvalitní zpracování architektonického 
detailu během výstavby souboru, přičemž detailem jsou myšleny drobné prvky 
venkovního prostředí (zídky, schody a stupně, hřiště, mobiliář) a architektonický 
detail domů (především podoba parteru a vstupů). 

 
5.3.8. Podoba výtvarných děl 

„Syntéza výtvarného umění a architektury je v ideologickém boji přínosem, který 
naprosto nelze přehlížet.“ 33 

Charakteristickým rysem výstavby obytných souborů a sídlišť, prakticky v celém 
období po druhé světové válce, byl důraz kladený na přítomnost výtvarného díla 
ve veřejném prostoru. Jak ve své přínosné diplomové práci poukazuje 
V. Synková34, byl tento důraz motivovaný především ideologicky. Postupně bylo 
přikročeno k legislativnímu zakotvení uplatňování výtvarných děl ve výstavbě35. 
Usnesení vlády nařizovalo využití výtvarných děl ve výstavbě, stanovilo zásady pro 
spolupráci mezi výtvarníky, architekty a investory. Státní komise pro investiční 
výstavbu kategorizovala stavby podle jejich územní, architektonické a výtvarné 
náročnosti. Podle této kategorizace byl stanoven podíl investic na užitá výtvarná 
díla. Dohled nad respektováním těchto zásad nesly jednotlivé komise pro výstavbu 
KNV, nebo komise v rámci útvarů hlavních architektů v případě největších měst. 

                                     
33 Vláda ČSSR, Usnesení z 28. 7. 1965 č. 355, O řešení otázek uplatnění výtvarného umění ve výstavbě 
v investiční výstavbě. Národní archiv České republiky 
34 SYNKOVÁ, V. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989. Ústí nad Labem, 2008. Diplomová práce. UJEP, 
Filozofická fakulta, Katedra historie 
35 Vláda ČSSR, Usnesení z 28. 7. 1965 č. 355, O řešení otázek uplatnění výtvarného umění ve výstavbě 
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Jimi zřizované poradní sbory posuzovaly vhodnost a přiměřenost užitých 
výtvarných děl, sledovaly průběh plnění úkolu a mohly zabránit – v případě, že 
uznaly za vhodné – také neekonomickému rozdrobování finančních podílů na jiné 
účely nebo na společensky neúčinná a nevýznamná umělecká díla. Zásady 
vstoupily v platnost 1. 1. 1966 pro všechny nově projektované stavby36. Podoba 
výtvarných děl v tom kterém sídlišti tedy záležela nejen na architektovi, jenž 
obvykle oslovoval vybrané výtvarníky, a na samotném výtvarníkovi, ale také 
podléhala určitému schvalovacímu procesu. S určitou nadsázkou můžeme říci, že 
procházka po jednotlivých výtvarných dílech v tom kterém sídlišti může říci velmi 
mnoho nejen o jednotlivých autorech, ale také o společenské atmosféře doby 
vzniku37. 

Výtvarná díla v brněnských sídlištích se ve velké většině zachovala v původní 
podobě38 a tvoří tak velmi důležitou součást autenticity prostředí a důležitý 
(mnohdy jediný) architektonický detail v sídlištích. Mohou také výrazně přispět 
k individualizaci výrazu jednotlivých prostorů obytného souboru.  

 

                                     
36 více o tématu viz. SYNKOVÁ, V. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989. Ústí nad Labem, 2008. 
Diplomová práce. UJEP, Filozofická fakulta, Katedra historie 
37 více např. PECKA, L. Sídliště a zároveň galerie pod širým nebem? Lesná!. In: blog.idnes.cz [online]. 2011-08-11 [cit. 2012-05-20]. 
Dostupné z: http://lukaspecka.blog.idnes.cz/c/204828/Sidliste-a-zaroven-galerie-pod-sirym-nebem-Lesna.html 
38 zásluhou Odboru kultury Magistrátu města Brna byla většina výtvarných děl v brněnských sídlištích odborně restaurována v letech 
2009-2012, in: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. Odbor kultury MMB. Přehled opravených výtvarných děl a objektů drobné architektury 
v letech 2009-2012. brno.cz [online]. [cit. 2013_08_03]. Dostupné z: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-
socialne-kulturni/odbor-kultury/prehled-opravenych-vytvarnych-del-a-objektu-drobne-architektury-v-roce-2009-2012/2010/ 
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6. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED SÍDLIŠŤ   
6.1. PŘEDCHŮDCI HROMADNÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 

6.2. OBDOBÍ MEZI VÁLKAMI A ARCHITEKTONICKÁ AVANTGARDA 

- Činžovní domy s malými byty, Gallašova 
- Městské domy s malými byty, Vranovská 
- Domy s družstevními byty, Tábor 
- Městská obytná kolonie, Skácelova 
- Malobytový dům družstva „Náš domov“, Staňkova 
- Bytový dům družstva „Freundschaft“, Merhautova 
- Městské nájemní domy s malými byty, Renneská-Dvorského 
 
6.3. OBDOBÍ POVÁLEČNÉ OBNOVY („MEZI 9. KVĚTNEM A 25. ÚNOREM“) 

- Sídliště Tábor 
- Bytové domy Kovácká - Blatouchová, Černovice 
- Obytný soubor, Purkyňova 
 
6.4. KOLEKTIVIZOVANÉ STAVEBNICTVÍ A SOCIALISTICKÝ REALISMUS 

- Soubor bytových domů, Renneská 
- Soubor bytových domů, Tilhonova, Slatina 
- Sídliště Chládkova 
- Bytové domy, Svatoplukova 
- Bytové domy, Meluzínova 
- Sídliště Leninova (dnes ul. Kounicova) 
- Sídliště Tučkova-Botanická 
- Bytové domy, Bráfova 
- Bytové domy, Zemědělská 
 
6.5. NOVÝ SMĚRNÝ PLÁN A EXPERIMENTÁLNÍ VÝSTAVBA 

- První panelový dům, Fišova 
- Bytové domy v Králově Poli 
- Experimentální domy, Vinařská 
- Sídliště Úvoz 
- Sídliště Na Nábřeží 
- Sídliště Olomoucká 
 
6.6. NÁSTUP PANELOVÉ TECHNOLOGIE 

- Sídliště Juliánov 
- Sídliště Fučíkova čtvrť  
- Sídliště Staré Brno – sever 
- Sídliště Staré Brno – jih 
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- Sídliště Černá Pole 
- Sídliště Lesná 
- Sídliště Žabovřesky (ukázka pasportu sídliště – viz dále) 
 
6.7. KONEC LIBERALIZACE A NÁSTUP NORMALIZACE 

- Sídliště Královo Pole 
- Sídliště Jundrov 
- Sídliště Jabloňová 
- Sídliště Řečkovice  
- Sídliště Komín 
 
6.8. REÁLNÝ SOCIALISMUS 

- Sídliště Kohoutovice 
- Sídliště Bystrc I. 
- Sídliště Líšeň 
- Sídliště Stará osada 
- Sídliště Nový Lískovec 
- Sídliště Slatina 
- Sídliště Vinohrady  
- Sídliště Komárov 
- Sídliště Bystrc II. 
- Sídliště Kamenný vrch 
 
6.9. OBNOVENÁ DEMOKRACIE (PŘÍKLADY SOUBORŮ) 

- Obytný soubor Majdalenky 
- Sídliště Nové Medlánky 
- Sídliště Kamechy 
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PASPORT OBYTNÉHO SOUBORU - LEGENDA I. (JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PASPORTU) 
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PASPORT OBYTNÉHO SOUBORU - LEGENDA II. (GRAFICKÉ ZNAČKY PLÁNŮ) 
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7. PŘÍKLAD PASPORTU SÍDLIŠTĚ   
 

Sídliště Žabovřesky 

  
autoři:  M. Steinhauser, F. Kočí 
projekt:   
realizace  1966-1972 (bytové domy) -1980 (vybavenost)
poloha:  k. ú. Žabovřesky 
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Žabovřesky – vztah souboru a města 

 
celková plocha souboru: 66,60 ha  autenticita původní podoby souboru: **** 

zastavěná plocha: 8,40 ha  bohatost prvků a jejich vztahů: *** 

volná plocha: 58,20 ha  hierarchizace prostředí: ** 

počet BJ: 395039  jedinečnost městského prostředí: **** 

hustota BJ / ha: 59  jedinečnost přírodního prostředí: *** 

 

vztah vůči centru města: SZ, 3,5 km 

morfologie lokality: mírný JZ svah, část území u Vychodilovy ul. J až JV svah 

vztah k městu: na okraji zastavěného území 

vztah k původní struktuře území: bez vztahu k původní parcelaci území 

vztah k přírodnímu prostředí: blízkost lesoparku Palackého vrchu 

 

 
 

Obr.  2   Sídliště Žabovřesky: snímky modelu připravovaného sídliště (pohled od východu a od jihozápadu)40; patrné 
jsou dvě skupiny výrazných věžových domů (původně plánované jako dvacetipodlažní, ul. Voroněžská a ul. 
Vychodilova) a jedna skupina deskových domů (ul. Luční); patrný je plánovaný koridor tramvaje z Tábora přes 
Voroněžskou, Makovského nám., Luční dál do Bystrce 

 
 

 
 
Obr.  3   Sídliště Žabovřesky: situace s vyznačením stavebních proudů41    –    model „kostky“, bodového panelového 
domu42   –  letecký pohled na typickou strukturu zastavění 

                                     
39 vlastní průzkum – ortofotomapa a ČÚZK 
40 repro z: Pozemstav buduje. 1967, č. 25, s.4 
41 repro z: Pozemní stavby. 1967, č. 9, s. 450 
42 repro z: Pozemstav buduje. 1966, č. 16, s.1 
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Žabovřesky – rozklad urbanistické struktury na prvky dle K. Lynche 

hlavní 
kompoziční 
principy: 

Kobercová zástavba drobnými bodovými domy, doplněná na třech místech skupinami vertikál 
výškových bytových domů; páteřní koridor s linkou MHD (původně plánována tramvaj) spojující 
okrsková centra vybavenosti   

cesty: osy území – nové obslužné komunikace, spojující stávající části města (Královopolská a Korejská)
okraje: jsou zřetelné pouze v některých úsecích (paty svahů masivu Palackého vrchu (S, SZ), dále výrazný 

předěl městské struktury přivaděčem od Svitav (ul. Hradecká a ul. Žabovřeská) 
oblasti: obslužné komunikace rozdělují kobercovou zástavbu do několika oblastí  
uzly: okrsková střediska při komunikaci Korejská („Perla“, samoobsluha Vychodilova), nadokrskové 

středisko „Rubín“, vždy spojena se zastávkou MHD   
významné 
prvky: 

vertikální dominanty – dvě skupiny věžových domů o 13 podlažích, (v původním projektu měly být 
tyto věžáky výrazně vyšší - až dvacetipodlažní), trojice výškových deskových domů (ul. Luční) 
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Žabovřesky – typologická analýza struktury  
podoba uliční 
sítě: 

- obslužné komunikace jsou napojeny na stávající městskou strukturu;  
- do nich jsou zaústěny komunikace k jednotlivým skupinám domů;  

typy obytných 
domů: 

- bodový čtyřpodlažní (s jedním PP) panelový T06B, 16 BJ
- věžový panelový T06B, 13 NP, 74 BJ 
- deskový panelový T06B, 13 NP, 72 BJ 

podoba obytných 
domů: 

- bodová čtyřpodlažní „kostka“ byla speciálně vyvinuta pro Žabovřesky, první zkušební dvojice 
prototypů byla postavena roku 1966; tříramenné schodiště, 4 byty (2x 3+1, 2x 2+1) na 
podlaží; dvě loggie (orientace V nebo Z) na byt; v suterénu společné zázemí, trojice garáží 
nebo další byt  

- výškové panelové domy o 13 NP, po 74 BJ;  
- deskové panelové domy T06B, 13 NP;  

Fasády objektů z celostěnových panelů (degradace detailu a tektoniky oproti fasádám 
s průběžnými parapety); v sídlišti se jedná z 95% o panelové objekty, cihlové „kostky“ byly 
doplňovány v menší míře až ke konci, touto zejména družstevní výstavbou docházelo 
k zahušťování struktury 

podoba občanské 
vybavenosti: 

- dvoupodlažní objekt obchodního a společenského střediska „Rubín“ se samoobsluhou, 
restaurací, obřadní síní, kulturním sálem, zdravotním střediskem a dalšími provozovnami; 
centrum kompletně dokončeno s velkým zpožděním až r. 1980 

- okrskové centrum „Perla“, vycházela dispozičně z objektu menšího okrskového centra na 
Lesné (Dukát“); samoobsluha, další provozovny 

- dvě 24 třídní ZŠ, stejné jako na Lesné, avšak s jinou orientací ke světovým stranám (V-Z); 
první dokončena r. 1971, druhá s bazénem r. 1972; objekty MŠ a jeslí (stejné jako na Lesné) 

- konstrukční systém použitý na všech objektech občanské vybavenosti - žb skelet KPÚ se 
skrytými průvlaky 

podoba technické 
vybavenosti: 

- polyfunkční dvoupodlažní objekty, tzv. „POS“ (pavilon obytné skupiny), integrující v jedné 
hmotě výměník dálkového topení, trafostanici, prádelnu a technické a společenské místnosti; 
příklad integrace nezbytného „technického balastu“ v prostředí obytného souboru 

podoba dopravy v 
klidu: 

- parkovací plochy s podélnými PS podél přístupových komunikací, doplněné plochami 
parkovišť mezi skupinami domů 

- trojice garáží v 1.PP některých bodových domů  
podoba „nejstarší 
vrstvy místa“: 

- přímka pěší cesty v trase historické cesty s alejí mezi Kr. Polem a Žabovřeskami s několika 
původními stromy;  

podoba detailu: - pozornost architektonickému detailu menší než v sídlišti Lesná (např. betonové obrubníky 
namísto kamenných), ale stále relativně dobrá (keramický obklad soklů bodových domů, 
individuálně zpracovaný projekt „POS“, zárubní zídky před domy…) 

podoba 
výtvarných děl: 

- F. Navrátil: Mateřství (nám. Svornosti); S. Lacinová: Pocta V.M. (Makovského nám.); 
K. Babraj: Rodina (Makovského nám.); C. Bayer: Ležící dívka43 (před OS Perla);  

 

 
 

Obr.  4   Sídliště Žabovřesky: původní podoba objektů: věžový dům T06B   –   bodový dům  T06B   –   „POS“- pavilon 
obytné skupiny; 3× foto autor, 2010 

                                     
43 podle www.socharstvi.info, autor hesla Kořínková, J. [online]. Dostupné z: http://www.socharstvi.info/realizace/sladke-nic-nedelani-
lezici-divka/ 
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Žabovřesky – současnost a budoucnost 
provedené 
intervence: 

- po ukončení panelové výstavby v 70. letech realizovány urbanisticky zajímavé soubory 
kompaktní zástavby RD na svazích nad sídlištěm 

- po roce 2000 bylo postupně realizováno zateplení bytových domů; barevnost fasád objektů 
bytových byla změněna z původních odstínů přírodních – zemitých směrem ke křiklavým 
tónům;  

- stavební úpravy ZŠ Poznaňská (jiný formát otvorů, barevnost fasád…); architektonický výraz 
základní školy se úpravami nestal hodnotnějším  

- 4 bodové domy v majetku města byly opatřeny střešní nástavbou (4 BJ), krytou mansardovou 
taškovou střechou s vikýři; 2 bodové domy v majetku města byly opatřeny střešní nástavbou 
(4 BJ) s plochou střechou; nemotorné proporce, spolu s použitím neadekvátních materiálů 
(střešní taška) a nejlevnějších řešení (malé okenní otvory) jsou nepřesvědčivým výsledkem; 
navíc už tak malé vzájemné odstupové vzdálenosti sousedních bodových domů se ještě 
o pětinu „zkrátí“ - kromě stísněnosti prostoru je ohroženo i oslunění bytů v nižších podlažích 

- přestavba centra „Rubín“ (odstranění krytého portiku, nástavba polikliniky o další 2 podlaží…) 
architektonicky 
významné 
intervence: 

- salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů z r. 1995 (Foesterova ul., autor arch. J. 
Opatřil) se střediskem mládeže 

- obytný soubor pod Palackého vrchem (Bochořákova ul., autor arch. P. Pelčák, 2010), 
zajímavě řešený příklad intenzivní developerské bytové výstavby 

potřebné 
intervence: 

- během budoucích rekonstrukcí fasád opět respektovat tektoniku domů a v barevném řešení 
vycházet ze zemitých odstínů 

možné 
intervence: 

- rekonstrukce a rozšíření stávajících okrskových středisek Rubín a Perla v příznivé urbanistické 
poloze, s důrazem na respektování měřítka místa, polyfunkčnost a posílení významu centra 
oblasti 

- otevření suterénních bytů v bodových domech do předzahrádek 
rizika: - zvyšování výšky bodových domů o nástavby, kdy už původní stav je projektován na hraniční 

hustotu zastavění, danou normovými hodnotami pro oslunění bytů 
- anonymita v domech s velkým množstvím BJ (výškové domy)   

 

 
 

Obr.  5   Sídliště Žabovřesky: bodové domy zvýšené o střešní nástavbu (ul. Voroněžská a ul. G. Preisové)   –   vpravo 
zdařilý příklad řešení zateplení výškového domu (ul. Voroněžská); 3× foto autor, 2012 
 

 
Obr.  6  Sídliště Žabovřesky: regenerované bodové domy s teplými odstíny fasády  –  objekt MŠ v původní podobě; 2× 
foto autor, 2012  
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8. ZÁVĚR 
 
Bydlení je jednou z priorit každé společnosti. Úkolem společnosti je nejen 

zajištění podmínek pro výstavbu nových bytů v odpovídající kvalitě, ale také 
zajišťování podmínek efektivní průběžné péče o stávající bytový fond. Byty 
v obytných souborech, postavených ve druhé polovině 20. století, tvoří svým 
počtem nejvýznamnější část stávajícího bytového fondu jak ve městě Brně, tak 
v celé České republice. Je tedy nezbytné, aby se k péči nejen o technický stav 
bytového fondu, ale i o kvalitu obytného prostředí v sídlištích, přistupovalo 
koncepčně, s ohledem na specifika jednotlivých regionů, měst, jejich částí 
a jednotlivých obytných souborů. Zaujmout k problematice koncepční postoj 
můžeme jedině po důkladném definování podmínek vzniku, proměn a po 
zhodnocení dnešního stavu jednotlivých složek obytných souborů. 

Obytným celkům – sídlištím – se dosud v literatuře odborné ani v té populárně 
naučné nevěnovala pozornost, která by odpovídala jednak rozsahu, v jakém byla 
výstavba těchto celků realizována v minulosti, a jednak množství obyvatel, pro 
které je dodnes struktura sídliště jejich životním prostředím. Dosavadní přístup 
k tématu podléhá zobecňování a generalizaci. Jen minimum prací poukazuje na 
konkrétní vlastnosti prostředí konkrétních souborů.  

V případě brněnských obytných souborů je tato disertační práce první, která 
popisuje a zkoumá jednotlivé soubory, jejich urbanistickou strukturu a podmínky 
jejich vzniku, chronologicky, podrobně a bez velké míry zobecňujících klišé. 
Výsledkem analytického přístupu disertační práce pak je ucelený a podrobný 
pohled na urbanisticko-architektonickou strukturu obytných souborů ve městě 
Brně. Předpokládaný přínos práce je v rozšíření obecného pohledu na obytné 
soubory, a to optikou širšího urbánně-historického kontextu, s poukazem na 
charakteristiky a individuální hodnoty toho kterého souboru. Právě tyto hodnoty 
totiž představují významný potenciál budoucí udržitelnosti sídlišť. 

Zpracovaný chronologický výčet brněnských obytných souborů umožňuje 
srovnání mezi jednotlivými sídlišti, za pomoci relativně objektivních urbanistických 
ukazatelů, definovaných a popsaných v disertační práci.  

 
Ucelený přehled brněnských obytných souborů a analýza obytného prostředí 

sídlišť se bude moci dále využít při plánování a projektování zásahů do struktury 
obytných celků, popř. jako součást multikriteriální analýzy jednotlivých sídlišť. 
Poznatky z dizertační práce se mohou stát součástí výuky studentů 
architektonicky, stavebně a dopravně zaměřených fakult vysokých škol. Analýza 
obytných souborů poskytuje, díky chronologickému řazení problematiky, velkému 
množství grafických příloh a díky didaktickému strukturování práce, přehledný 
popis vývoje obytných souborů na území moravské metropole – města Brna.  

Disertační práce a shromážděná data budou dále využita pro popularizaci 
odborného pohledu na „sídliště“, jež jsou (a budou i nadále) obytným prostředím 
pro více než třetinu obyvatel města Brna. 



30 
 

9. LITERATURA   
9.1. TIŠTĚNÉ DOKUMENTY 
 DIVINA, M. Podoby brněnských panelových sídlišť. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění 
 HRŮZA, J. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002. ISBN: 80-902945-4-5 
 KUDĚLKA, Z. Brněnská architektura 1919 – 1928. Brno, 1970 
 KUDĚLKA, Z. a J. CHATRNÝ. Katalog stálé expozice Muzea města Brna k výstavě O nové Brno – 

Brněnská architektura 1919 – 1939. Brno: Muzeum města Brna, 2000  
 KUČA, K. Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Brno: Baset, 2000 
 LYNCH, K. Obraz města. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová - Bova polygon, 2004. ISBN 80-7273-094-0 
 MALEČEK, M., V. VALENTOVÁ, M. JEŘÁBEK (ed.). Lesná - 50 let sídliště: Historie, současnost, 

perspektivy. Brno, 2012. ISBN 978-80-260-2839-0   
 MORAVČÍKOVÁ, H. Bratislava: atlas sídlisk. Bratislava: Slovart, 2012. ISBN 978-80-556-0478-7 
 MUSIL, J. Lidé a sídliště. Praha: Svoboda, 1985 
 PELČÁK, P. (ed.). Viktor Rudiš – stavby a projekty 1953-2002. Brno: Spolek Obecní dům Brno, 2005. 

ISBN 80-239-6264-7 
 PELČÁK, P. a I. WAHLA (ed.). Josef Polášek. Brno: Obecní dům Brno, 2004 
 PELČÁK, P. a I. WAHLA (ed.). Jindřich Kumpošt 1891-1968. Brno: Obecní dům Brno, 2006 
 PELČÁK, P., V. ŠLAPETA, I. WAHLA (ed.). Bedřich Rozehnal 1902-1984. Brno: Obecní dům Brno, 

2009 
 Pozemní stavby n. p. Brno, nositel řádu práce, 1951-1966. Brno: Pozemní stavby Brno, n. p. Brno, 

1966 
 RIEDL, D. a B. SAMEK., Moderní architektura v Brně 1900-1965 . Brno,  Svaz architektů, 1967 
 SAMEK, B. a K. O. HRUBÝ. Brno – proměny města. Brno: Blok, 1982 
 SYNKOVÁ V. Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem v letech 1945-1989. Ústí nad Labem, 

2008. Diplomová práce UJEP, FF, Katedra historie, [cit. 2011-11-11]. Dostupné z: 
http://www.scribd.com/doc/19573141/Synkova-diplomova-prace 

 Viktor Rudiš: Osaka. Praha: Česká komora architektů, 2011. ISBN 978-80-86790-18-3 
 VRABELOVÁ, R. (ed.). Brno – architektura 1945-1990. Brno: Centrum architektury, 2009. ISBN 978-

80-254-5996-6 
 VRABELOVÁ, R. (ed.). Brno – architektura 1990-2008. Brno: Centrum architektury, 2008. ISBN 978-

80-254-3131-3 
 ZATLOUKAL, P. Brněnská architektura 1815-1915. Průvodce. Brno: Obecní dům Brno, 2006. ISBN 80-

239-7745-8 

 
9.2.     PERIODIKA 
 Architekt, čtrnáctideník architektů, Praha, 1990- 
 Architektura ČSR, časopis Svazu architektů ČSR. Praha, 1948-1989 
 Československý architekt, časopis architektů ČSR. Praha, 1954- 
 Pozemní stavby, výrobně technický časopis ministerstva stavebnictví pro pracovníky bytových, 

občanských, průmyslových a zemědělských staveb. Praha: SNTL 
 Pozemstav buduje, list pracujících národního podniku Pozemní stavby v Brně, nositele řádu práce. 

Brno, 1953-1990 
 Stavba, měsíčník pro stavební umění. Praha, 1922-1936 
 Stavitel – měsíčník pro architekturu. Praha: Sdružení architektů 



31 
 

Profesní životopis 
Ing. arch. Lukáš Pecka, narozen 31. října 1977 v Brně 
 
Studium 
1993-1997  Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 
1997-2002  Fakulta architektury VUT v Brně, bakalářské studium 
2003-2004 Fakulta architektury VUT v Brně, magisterské studium, ateliér Prof. Ing. 

arch. Ivana Kolečka 
 
Odborná praxe 
2002-2003  S.P.S. Architekti, Ing. arch. Jan Sedlák, Praha 
2004-2007  Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. 
2008-2011  Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
2011-  samostatný architekt, www.nazemiarchitekti.cz 
 
2012-  člen České komory architektů 
2009-  asistent ateliéru Prof. ing. arch. Ivana Kolečka, FA VUT v Brně 
 
Přehled aktivit, vykonaných během studia DSP 
- Přednáška „Od meziválečných malobytových kolonií po poválečná sídliště v Brně“, pro 

studenty 1. roč. MSP, v rámci předmětu „Typologie města“, FA VUT v Brně, říjen 2010 
- Přednáška „Brněnská socialistická sídliště“ pro účastníky workshopu „Ostrava-Poruba, 

město v perspektivě, TU-VŠB Ostrava, říjen 2011 
- „Brno+Barcelona BB 2010“; Asistent prof. ing. arch. Ivana Kolečka v rámci ateliérové výuky 

(1. a 2. ročník MSP) na FA VUT v Brně, ZS, LS 2009-2010 
- „Žabovřeské louky 2011“; Asistent prof. ing. arch. Ivana Kolečka v rámci ateliérové výuky 

a diplomního ateliéru (2. ročník MSP) na FA VUT v Brně, ZS, LS 2010-2011 
- „Příběhy místa: Hadriánova vila“; Asistent prof. ing. arch. Ivana Kolečka v rámci ateliérové 

výuky (1. ročník MSP) na FA VUT v Brně, ZS 2011-2012 
- „Příběhy místa: Mendelovy zahrady“; Asistent prof. ing. arch. Ivana Kolečka v rámci 

ateliérové výuky (1. ročník MSP) na FA VUT v Brně, LS 2011-2012 
- „Příběhy místa: Lausanne Flon – Sévelin“; Asistent prof. ing. arch. Ivana Kolečka v rámci 

ateliérové výuky a diplomního ateliéru (2. ročník MSP) na FA VUT v Brně, LS 2012-2013 
 
Publikace 
Popularizace tématu brněnských sídlišť v rámci osobního blogu:  
- PECKA, L. Sídliště a zároveň galerie pod širým nebem? Lesná!. In: blog.idnes.cz [online]. 

2011-08-11 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://lukaspecka.blog.idnes.cz/ 
c/204828/Sidliste-a-zaroven-galerie-pod-sirym-nebem-Lesna.html; (článek 
převzala regionální příloha zpravodajského portálu IDNES.CZ)  

- PECKA, L. Lesná: Padesátiletá dáma, která si nenechala dobře poradit. In: blog.idnes.cz 
[online]. 2011-12-11 [cit. 2012-05-20]. Dostupné z: http://lukaspecka.blog.idnes.cz/c/ 
235527/Lesna-padesatileta-dama-ktera-si-nenechala-dobre-poradit.html; (článek byl 
publikován ve sborníku Lesná – 50 let sídliště)  


