
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
URBANISTICKÝ KONTEXT 
Místo řešeného brownfieldu bývalé Kohnovy cihelny leží na jihozápadním okraji 
města Brna s vyšší intenzitou osídlení. Od východu vymezené zástavbou rodinných i 
bytových domů, od jihu zase zahrádkářskou kolonií a ze severní strany přilehlým 
fotbalovým  hřištěm. Místo je relativně blízké centru města, svou návazností na 
aktivity se stává územím v „docházkové vzdálenosti“. 
Území má výborné dopravní napojení na městskou třídu Vídeňská a odtud na 
nedaleký dálniční nájezd Brno - Praha. Nejbližší trasa MHD vede po docházkově 
dostupné třídě Vídeňská, v budoucnu se dá uvažovat o rozšíření trasy MHD přímo do 
řešené lokality. 
Velkou hodnotou je skloubení bydlení v centru města, zároveň v klidném prostředí 
obklopeném zelení, jež není zatíženo hlukem. V dosahu 10 minut je množství veřejné 
vybavenosti (supermarket, sport, kostel,…) a napojení na cyklostezku. 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Vstupy a vjezdy do území jsou z obslužné přístupové komunikace ul. Stráň a ul. 
Horní. S rozvojem této lokality je uvažováno napojit řešené území na obslužnou 
spojovací komunikaci Kamenice v Bohunicích, čím se dopravně ulehčí stávajícím 
obslužným přístupovým komunikacím ve Štýřicích. 
Urbanistické řešení vychází z analýz území, jež ho předcházely. 
Ve východním cípu území je navržena budova občanské vybavenosti a služeb                                         
s podzemním parkováním, která svým umístěním bude lehce dostupná a tedy i 
sloužící jak nově navrženému souboru obytných staveb, tak i stávající zástavbě 
rodinných i bytových domů. Přístup do budovy je z obou výškových úrovní, čímž 
propojí nově vybudovanou lokalitu se stávající zástavbou. Při tomto východním okraji 
je též nástup do parku, který prochází napříč novým obytným souborem obohaceným 
o dětské hřiště a propojuje nynější zástavbu a park uvažovaný dle ÚmPD na západní 
straně navrhovaného území. 
Navrhované objekty sledují své okolí a nenásilně tvoří přechod do stávající zástavby. 
Zároveň svým výtvarným ztvárněním navazují na ráz okolní krajiny Červeného 
kopce.  
S ohledem na trvalou udržitelnost jsou veškeré zpevněné plochy včetně ploch 
parkování minimalizovány, aby byly budovány co v nejmenším potřebném rozsahu. 
Chodníky mezi domy jsou lemované živými ploty privátních předzahrádek a slouží 
převážně pěšímu provozu s možným příležitostným vjezdem (stěhování, hasiči,…). 
Oddělení těchto provozů rozděluje polosoukromý prostor od soukromého. 
V území jsou navrženy retenční nádrže pro zachycení dešťových srážek ze 
zpevněných ploch. 



Řešení nabízí obyvatelům obytných bloků velké množství zeleně, ať už soukromé či 
veřejné. Ke skupině několika bloků vždy náleží park spadající do jejich správy, 
obohacený o dětské hřiště, lavičky, chápaný jako ,,meeting point,, obyvatel. 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Forma rodinného bydlení násobena a zhuštěna do plošné zástavby. 
Obytný soubor je tvořen komplexem 22 obytných bloků různých velikostí. Každý 
obytný blok se v závislosti na poptávce skládá ze škály 4 samostatně řešených domů 
různých velikostí  s terasami a vlastními předzahrádkami, popřípadě bytového domu, 
které odpovídají modulu parcelace při dodržení požadavků oslunění. Odlišným 
skládáním domů vzniká rozmanitá struktura a originalita každého z nich. 
Jsou zde využity principy bydlení v rodinném a bytovém domě, vyzvednuty jejich 
výhody a potlačeny nevýhody (kompaktní bydlení). Veškeré domy, z nichž se obytný 
blok skládá, jsou na sobě provozně nezávislé, využívající vlastní parcely při 
zachování maximálního soukromí a jsou v osobním vlastnictví majitele, stejně jako 
krytá parkovací místa. Bytové jednotky v bytovém domě jsou uvažovány jako 
pronajímatelné. 
Přístupy do jednotlivých domů jsou vždy z předzahrádky, bytový dům má přístupové 
komunikační jádro. 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Konstrukce domů je s ohledem na koncepci návrhu- navrácení hlíny do bývalého 
hliniště         a udržitelnost, vyzděna z cihel hliněných nestabilizovaných (dle 
statického výpočtu zpevněna pilíři z cihel pálených).  
Zelené střechy pojímají a svádějí vodu do podpovrchových zásobníků v 
předzahrádkách pro její další užití v domácnosti. Dešťová voda ze zpevněných ploch 
je sváděna odvodňovacími žlaby do navržených retenčních nádrží. 
Z důvodů vysokých navážek jsou stavby založeny na jednotlivých betonových 
deskách, u bytového domu možno doplnit pilíři. Návrhy základových konstrukcí 
budou návrhem uzpůsobeny dle přesného geotechnického průzkumu a ověření 
základových poměrů v dané lokalitě. 
Vytápění objektů možno řešit centrálně i individuálně (plynový kotel, 
mikrokogenerace, tepelné čerpadlo) s možností kombinace se solárním panelem. 
Klasické asfaltové povrchy komunikací nahradila ekologická směs na rostlinné bázi, 
která je výbornou alternativou běžných asfaltů, vyrobenou z obnovitelných zdrojů a 
nezatěžující životní prostředí škodlivinami. 
 
 
 



PŘÍNOS 
Návrh se vypořádává s problematikou brownfieldu, doplňuje a navazuje na okolí.                 
Řeší problematiku bydlení v centru města, vylučuje společné prostory (=prostory pro 
nikoho), poskytuje klid, příjemné prostředí a dostatek venkovních soukromých ploch, 
což  je důvod, proč lidé odcházejí za bydlením do satelitních měst. Nabízí dostatečné                                 
množství parkovacích stání, což je také jeden z neustálých problémů bydlení v 
centru. To  vše s ohledem na energetickou nenáročnost a trvalou udržitelnost. 
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