




PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Diplomová práce 

Bydlení v soudobém městě 

urbanisticko - architektonická studie využití Kohnovy cihelny v Brně



Areál někdejší Kohnovy cihelny je jedním ze známých brněnských „brownfieldů“. Svou polohou - 

nedaleko centra města a přitom tak trochu stranou, v těžce přístupném území na okraji zahrádkářské 

kolonie a na úpatí Červeného kopce, národní kulturní památky, je předurčen pro experimenty s 

různými formami bydlení.  

Předdiplomní práce: Zadáním bylo vytvořit urbanistickou a teoretickou studii věnovanou současným 

trendům bydlení - fungující městskou strukturu s převážnou funkcí bydlení tak, aby navázala na 

urbanizované území a revitalizovala stávající brownfield po Kohnově cihelně a přilehlé 

nestabilizované části. Nabídka doplňkových funkčních ploch je závislá na poptávce v místě podle 

spádové oblasti dle konkrétní funkce. 

Diplomní práce: Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto 

místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na 

aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální bydlení. 

 

Urbanistické řešení - lokalita 

Urbanisticky nestabilní oblast 50ha (zde řešeno v širším kontextu) zaujímá v Brně strategickou polohu 

blízko centra, lze ji rozdělit do 3 větších celků, z nichž první - nejvýchodnější úsek byl v předdiplomní 

práci zpracován podrobněji. 

První celek navazuje na urbanizované území ,  je vymezen fotbalovým hřištěm, ulicemi Strž, Horní, 

areálem Policie a biokoridorem, 11,2ha jeho plochy je označeno jako brownfield, kde bývala cihelna a 

později městská skládka. Nachází se zde některé objekty bývalé cihelny, drobné stavby a garáže. S 

ohledem na tyto okolnosti je vhodné většinu budov odstranit, území sanovat a zastavit 

organizovaněji a více kompaktně. Dle územního plánu je určen k bytové výstavbě a příslušné 

vybavenosti se zahrnutím parkové zeleně. V tomto celku se nachází soubor budov, které jsou 

předmětem řešení diplomové práce. 

Druhý celek obsahuje pás zeleně – dle územního plánu městská zeleň s probíhajícím biokoridorem 

a s chráněným krajinným prvkem – vzácné spraše. 

Třetí celek je dnes zastavěn zahradami, některé jsou již přestavěny na rodinné bydlení. Územní plán 

zde navrhuje rodinné bydlení volné a mezi ulicemi Kejbaly a Kamenice komerční vybavenost. Tento 

celek ze západu navazuje na Bohunický kampus. 

Dopravně je území přístupné přes ulice Vinohrady a Celní, západní část přes ulici Kamenice. Více 

přístupů eliminuje možné přetížení křižovatek ulic Vídeňská a Jihlavská. Vnitřní silniční síť vychází z 

topografické situace vzhledem k průměrnému sklonu terénu 11%. Směry po spádnici jsou pak určeny 

především pro pěší. 

Síť je tvořena přehledně s důrazem na rychlou obsloužitelnost, odstavená auta “uklízí” do 

podzemních parkovišť, vytváří uliční prostor určený lidem, ne autům, snadno identifikovatelné a 

čitelné pestré městské prostředí, kde dle zásad K. Lynche najdeme množství okrajů (neprostupná 

území), to platí zejména pro oblast nad brownfieldem omezenou ze 3 stran, její samostatně fungující 

struktura je tudíž nezbytností: kompoziční osy - ulice, uzly, dominanty - náměstí + městotvorné 

funkce. Návrh dopravně počítá s možným  zastavěním i dnešního biokoridoru. 

Jsou navrženy nové trasy MHD, které vznikají rozšířením stávajících, nevzniká potřeba nově 

navržených linek. 



Urbanistické řešení - dům 

Vybraným místem pro zpracování architektonické studie je nejvýchodnější část urbanistického řešení, 

protože přímo navazuje na již urbanizované území a lze jej vystavět v první etapě bez ohledu na další 

realizaci dle urban. návrhu. Místo pro návrh je z východu vymezeno ulicí Horní, ze severu cestou 

podél řady garáží, která dále navazuje do kopce na ulici Stráň směrem k zachovaným objektům 

cihleny, ze západu terenním zlomem, z jihu původní znojemskou cestou, tj. ulice Horní až po její 

konec u objektu rodinného domu na adrese Stráň 1. 

Namísto samostatně stojících domů je navržen blok bez přerušení a četných průchodů, hmota domů 

je jednoduchá kompaktní s ohledem na mohutné panelové domy v sousedství a na koncepci 

ekonomicky dostupného sociálního bydlení. 

Vzhledem k současnému průběhu terénu je blok dělen na tři byt. domy, spodní kopíruje ulici Horní, 

dva krajní se zařezávají do terénu. Výškový rozdíl pozemku činí 9m - zvedá se od východu k západu. Z 

historických fotogafií je patrné zarovnání půdy stavebního pozemku do roviny. Dnešní povrch tvoří 

pozdější navážky, často kontaminované. Z tohoto důvodu se výškové osazení neřídilo aktálním 

průběhem vrstevnic, ale možností založení domu na pilotách s podlažími vodorovnými s únosnou 

půdou, požadavky na vjezdy do podzemních garáží a především plynulým dopravním propojením s 

horní částí, která je nyní zařazena do seznamu brněnských brownfieldů a jejíž urbanistický návrh je 

nastíněn zde a podrobně zpracován v předdiplomní práci. 

Hlavní přístup je od ulice Vídeňská přes ulici Celní, při rozvoji další zástavby se dle urbanistického 

návrhu uvažuje o propojení od ulice Vinohrady a následně i dopravní spojkou s ulicí Jihlavská. Domy 

jsou navzájem nezávislé, s vlastními vjezdy, vchody a příslušenstvím. Výškové rozdíly pozemku jsou 

využity pro podzemní parkování, čímž je umožněno volné venkovní plochy určit k rekreaci obyvatel 

především ve společném prostoru - vnitřním dvoře. Důležitým prvkem je zde retenční rekreační nádž, 

protože zdržování dešťové vody na pozemku a postupné odvodnění je podmínkou pro  povolení 

odvedení odpadních vod do kanalizačního systému v ulici Vídeňská. 

 

Program a koncepce dotací 

Programem pro navrhovaný soubor budov je podporované nájemní bydlení. Potřeba tohoto 

stavebního záměru vychází z dokumentu Strategie pro Brno 2009, z obecně známé zhoršující se 

finanční situace středně a nízko ekonomicky situovaných jedinců a v důsledku z poptávky po bydlení v 

centru v ekonomicky dostupných bytech. 

Proč je v dané lokalitě vhodné umístit budovu s funkcí podporovaného bydlení? Budova navazuje na 

klidné lokality obydlené  osobami ve střední ekonomické třídě, je dopravně dobře dostupná, 

navazuje na park, vyskytují se možnosti pracovního uplatnění v okolí. Budova sama se integruje do 

fungující obytné struktury, nabízí tedy vhodné podmínky pro integrování i jejích nových obyvatel – 

snižuje se riziko vzniku ghett. 

Podporované bydlení je v tomto projektu nastaveno na dva největší aktuální dotační programy od 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení, přičemž jsou budovy navrhované 

s důrazem na variabilitu nejen při míchání cílových skupin (je vhodné míchat různé sociální vrstvy, 



jakožto i zdravotně postižené se zdravými jedinci), ale i s ohledem na možnosti budoucího stavu - 

nadčasovost materiálů, jednoduché výtvarné pojetí i dimenzování parkovacích míst shodné s 

bytovým domem pro průměrně finančně zajištěné osoby. 

V systému postupného bydlení se počítá se třetím stupněm - dlouhodobé sociální bydlení (tj. nejvyšší 

kategorie sociálního bydlení). Cílovými skupinami jsou rodiny s malými dětmi, samostatně žijící 

občané v produktivním věku, samoživící rodiče, osoby z dětských domovů, pohybově postižení a 

občané v postproduktivním věku. 

Je žádoucí nekoncetrovat příliš sociálních bytů na jednom místě. Postupné bydlení má dva 

předpoklady: vhodné ubytovací kapacity a přítomnost poskytovatele sociálních služeb (ideálně s 

registrovanými terénními programy), který jednak zaštítí provozování systému, jednak zajistí 

fungování doprovodného sociálního programu pro nájemníky – dohlížení a pomoc. 

 

Architektonické řešení 

Dům „Modrý“ 

Nejvýraznější dům, který první poutá pozornost při příchodu od ulice Vídeňská přes Celní. Na nároží 

2.PP se nachází centrum pro sociální výpomoc, které slouží pro poskytování informací nájemníkům a 

jako administrativní jednotka pro poskytovatele terénních a doprovodných programů. Spodní dvě 

podlaží slouží především pro parkování, 4 nadzemní podlaží zahrnují 68 bytových jednotek o velikosti 

1+kk-3+kk, v 5. uskočeném podlaží je doplněno 5 jednotek o velikosti 2-3+kk. Orientace bytů je 

východ a západ. Cílové skupiny jsou tělesně postižení a mladé rodiny. 

Domy "Červený" a "Zelený" jsou hmotově střízlivější křídla, která se kolmo zařezávají do terénu. V 

suterénu se nachází parkování, dále pokračuje 4, resp. 5 NP, kde chodbový  systém otevírá byty na 

jih. 

"Zelený" ukrývá 27 jednotek o velikosti 1+kk-2+kk, cílové skupiny jsou jedinci, mladí lidé a rodiny. 

"Červený" obsahuje 52 jednotek též velikosti, cílové skupiny jsou osoby v postproduktivním věku a 

mladé rodiny. 

Většina bytů splňuje velikostní požadavky na zmiňované dotace (jsou přidělovány pro konkrétní byt). 

Všechny domy mají kolárnu, sušárnu, samostatnou kotelnu a krom "Červeného" sklepní kóje. 

Architektonicky jsou domy koncipovány s jednodušší hmotou, člení se barevností fasád a kombinací 

materiálu (omítka světlá, tmavá, cembritové fasádní panely), čímž se zjemňuje měřítko. 

Konstrukci tvoří monolitický skelet s výplňovým zdivem, střecha plochá, v částech s uskočenými 

podlažími jako pochůzí terasy.  

Všechny prostory jsou dimenzovány pro bezbarierové užívání - to se odráží především od 
minimálního průměru otočení invalidního vozíku 1500mm, do všech budov jsou umožněny 
bezbarierové přístupy, komunikační jádra jsou vybaveny výtahy… Byty pro tělesně postižené a 
upravitelné byty mají zajištěná parkovací stání dle požadavků pro bezbarierové užívání (Vyhláška č. 
398/2009 Sb.). 



Vzhledem k navržené skladbě obyvatel a uvažovaném dalšímu rozvoji zástavby na západ se 

doporučuje rozšíření trasy MHD se zastávkou blízko řešeného objektu (stávající má docházku 430m). 

 

 

Využití území 

 

Urbanistický návrh: 
 

 

Architektonický návrh (BD Zelený, Modrý, Červený): 
 

 Zelený Modrý Červený Celkem 
Zastavěná plocha [m2] 525 1168 729 2422 
Podlažní plochy [m2] 3210 7499 4710 15419 
Plocha pozemku [m2]    8836 
IZP    0,27 
IPP    1,75 
Počet bytů 1+kk 12 36 35 83 
Počet bytů 2+kk 15 30 16 61 
Počet bytů 3+kk 0 7 1 8 
Celkem počet bytů 27 73 52 152 

Přibližný počet obyvatel 62 175 114 351 

Počet park. stání 23 59 37 119 

 

Zastavěná plocha [m2] 20284 
Podlažní plochy [m2] 68176 
Plocha podrobněji řešené oblasti [m2] 112382  m2 (= cca 11,2ha), z toho brownfield 9,2ha 
IZP 0,18 
IPP 0,61 
Počet rodinných domů 23 
Počet bytů v BD 603 
Přibližný počet obyvatel 1900 
Hustota osídlení [ob./ha] 119 (pro srovnání sídliště Brno - Lesná 197ob./ha) 


