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Abstrakt 

Urbanistická studie vybraného prostoru městské části Brno Kohoutovice řeší stávající 

nevyhovující stav části kohoutovického intervilánu v blízkosti zastávky MHD Voříškova. 

Nesnadné území charakterizované značnými stavebními zásahy minulé éry a velmi členitým 

terénním reliéfem, dalo vzniknout neotřelému konceptu, který se svým netradičním 

hmotovým řešením snaží nalézt přerušený dialog mezi původní historickou zástavbou a 

socialistickým sídlištěm. Snaží se jasně definovat hlavní veřejné prostory, jejichž zřetelné 

vymezení zde dodnes chybí, a vnést do těchto prostor logiku. Rozčleňuje území na systém 

soukromých a veřejných prostor. Zabývá se problematikou řešení okolí panelových domů. 

Zintenzivňuje stávající zástavbu a spojuje sídlo. Odděluje dopravu. Vnáší do území nové 

hodnoty v podobě ekumenického centra, situovaného do nevyužitého prostoru při 

mimoúrovňovém křížení komunikací, a nově navržené průhledové osy, která propojuje starou 

část obce s novou zástavbou. Studie se dále zabývá problematikou budoucnosti urbanismu ve 

výhledovém období třiceti let, proto zde byla snaha zapojit některé soudobé technické a 

sociální trendy, jako je třeba bydlení v mobilních bytových jednotkách.  

  

Klíčová slova 

Brno–Kohoutovice, architektura, urbanismus, veřejný prostor, dostavba území, intenzivní 

zástavba, regenerace sídliště, ekumenické centrum, oddělení dopravy, průhledové osy, ideový 

urbanismus  

  

  

  

Abstract 

The urban study of a selected area of the city of Brno Kohoutovice solves the existing 

unsuitable condition of the part of Kohoutovice near the Voříškova bus stop. A difficult area 

characterized by substantial building interventions of a past era and a very rugged field relief, 

it gave rise to a novel concept which tries, with unconventional solutions, to find the broken 

dialogue between the original historic buildings and socialist settlement. It attempts to define 

clearly the main public areas still missing here and bring logic to these areas. It divides the 

system of private property and public spaces. It deals with the problem of finding a solution to 

neighborhood full of high-rises. It intensifies the existing buildings and connects the 

individual parts, though separates traffic. It brings new value to the area in the form of an 

ecumenical center located in the unused space at a grade-separated crossroads and a newly 

designed head-axis which connects the old part of the village with the new development. The 

study also deals with the future of urbanism in the prospective period of thirty years. There 

was therefore some effort to engage contemporary technical and social trends, such as 

accommodation in mobile housing units.  

  

Keywords 

Brno-Kohoutovice, architecture, urbanism, public space, completion of the territory, intensive 

built, regeneration of settlement, separation of transport, ecumenical center, sight axis, 

ideological urbanism  
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Průvodní zpráva 

 

Širší vztahy 

Městskou část Brno Kohoutovice nalezneme v jihozápadním cípu Brna. Je obklopena 
sídelními útvary Jundrov, Pisárky, Nový Lískovec, Bosonohy, Žebětín a Bystrc, od 
kterých je ovšem fyzicky oddělena poměrně dramatickým terénním reliéfem 
porostlým hustými lesy. 

Zástavba převážně rodinných a bytových domů se táhne Libušiným údolím (směrem 
od Pisárek) až na návrší, kde graduje nepříznivou siluetou mohutných panelových 
domů, která je velmi dobře patrná z dálkových pohledů (například od Bosonoh či 
Žebětína). Nebýt této výstavby, byly by Kohoutovice téměř dokonale ukryty 
v krásných hlubokých hvozdech, jak tomu bylo odedávna až do sedmdesátých let. 
Právě přírodní prostředí je největší kohoutovickou devizou, která skýtá obrovský 
potenciál pro rekreační a sportovní vyžití. Není divu, že je tato městská část 
považovaná za ideální místo pro život rodiny s dětmi, protože bychom v rámci Brna 
jen stěží hledali srovnatelné životní podmínky. Pro svůj charakter jsou Kohoutovice 
často přirovnávány ke švédským sídelním kulturám. Obyvatelé Kohoutovic často na 
prvním místě uvádějí jako hlavní přednost svého domova právě dostatek zeleně. 
Nutno ovšem podotknout, že kvalitní pouze zeleň v extravilánu (hodnotné listnaté 
lesy s oborami zvěře), nikoliv zeleň v itravilánu. Ta je dle mého názoru naopak 
nekoncepčně uspořádaná a relativně zanedbaná. 

S okolím jsou Kohoutovice spojeny pouze silničními komunikacemi z Pisárek, 
Nového Lískovce a Žebětína. Z Kohoutovic je docela rychlý přístup na dálnici D1, 
vedoucí do Prahy. Veřejná doprava je zajištěna pravidelnými trolejbusovými a 
autobusovými spoji, v současné době svou kapacitou postačující, pouze v nočních 
hodinách je spojení řídké, což může být problémem při dojíždění za kulturou do 
centra města.  

V samotných Kohoutovicích je vlastního kulturního vyžití jen velmi málo. 
Postačující je pouze sportovní vyžití. Nedávno zde byl například otevřen nový krytý 
plavecký bazén, jsou tu fotbalová hřiště, kryté sportovní haly, tenisové kurty atd. 
Naprosto zde však chybí kvalitní restaurace, drobné kavárny atd. 

Sídlo má v současnosti něco málo přes deset tisíc obyvatel se setrvalou tendencí 
vývoje počtu obyvatel. To je počet obyvatel, kterého dosahují některá okresní 
města. Rozdíl je ale v tom, že většina ekonomicky aktivního obyvatelstva 
Kohoutovic dojíždí za prací do centra nebo na průmyslové periferie Brna a trvalé 
bydliště jim slouží pouze jako místo k přespání. Je zde obecně velmi málo 
pracovních míst, čímž je do jisté míry vina socialistická urbanistická koncepce 
odděleného zónování města, nepříznivý terén pro zakládání větších firemních 
objektů  a skutečnost, že se jedná o příměstskou část. 

Z vybavenosti zde pro běžný život vcelku nic závažného nechybí, snad jen větší 
množství zařízení pro kulturu, což již bylo zmíněno, a zkvalitnění některých služeb.  

 

Současný stav urbanizmu sídla 

Odlehlá poloha a nesnadná dostupnost dlouhou dobu bránila prudkému  
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urbanistickému rozvoji Kohoutovic. To vše se změnilo za socializmu, kdy zde byly 
upraveny komunikace a byla zbudována nová panelová sídliště a zástavba řadových 
domků, která zcela změnila původní uliční ráz obce a tímto krokem 
několikanásobně vzrostl počet obyvatel. Následky tohoto necitlivého zásahu si 
s sebou tato městská část ponese ještě hodně dlouhou dobu a proto je hlavním 
úkolem budoucích úprav sídla tyto negativa zmírnit. V katastrálním území můžeme 
nalézt velmi diferencovanou skladbu zástavby, od původních přízemních řadových 
rodinných domků se sedlovou střechou a ž po volně stojící čtrnáctipatrové panelové 
domy. Budoucí nová zástavba by měla pomoci navázat dialog těchto znesvářených 
stran, ne tuto propast ještě prohlubovat. 

Problém ale není pouze v samotném urbanismu, ale také v kvalitě, zpracování a 
použitých materiálech na úpravu veřejných prostor. Současný stav musím hodnotit 
jako velmi nevyhovující, postrádající známky kvalitního života. Není divu, že krom 
dětských hřišť jsou veřejná prostranství mrtvá. V okolí panelových domů také 
postrádám alespoň nějaké vymezení soukromých prostor. Pokud vše působí 
kolektivním duchem, ztrácí lidský jedinec chuť se sám angažovat v údržbě. 
Domnívám se, že pokud chceme dosáhnout srovnatelných kvalit veřejných prostor, 
jako na západ od našich hranic, je nutné angažovat specializovanou zahradnickou 
firmu, která se bude o tyto prostory permanentně starat, což samozřejmě není 
lacinou záležitostí. 

Jako největší problém v současném stavu sídla vidím, že zde není jasně definován 
prostor hlavního náměstí, že panelové bytové domy působí v kontrastu s drobnou 
původní zástavbou jako z jiného světa a jsou v celku nekoncepčně rozmístěné po 
celém intravilánu Kohoutovic. Dalším problémem je podle mne Libušina třída, která 
tvoří nejen optickou, ale i fyzickou bariéru v území. Je zde také mnoho nevyužitých 
ploch, které způsobují celkovou roztroušenost a nekompaktnost sídla. Jsou zde i 
plochy, které by snesly označení brownfields, protože si s sebou nesou určitou 
ekologickou zátěž. Takovou plochou by se dal označit i prostor tzv. bývalého 
staveništního dvora. 

 

Vymezení řešeného území 

Cílem zadání bylo řešit stávající nevyhovující veřejné prostory v severní části 
Kohoutovic v blízkosti zastávky MHD Voříškova a možnosti využití bývalého 
staveništního dvora pod Libušinou třídou. Potencionální rozvojové území 
v intravilánu městské části (tzv. staveništní dvůr – jedna z hlavních oblastí našeho 
zájmu) je ze severozápadu vymezeno frekventovanou Libušinou třídou se siluetou 
humanizovaných panelových domů na pozadí, ze severovýchodu ulicí Žebětínskou 
s původní nízkopodlažní zástavbou, kde se na pozadí uplatňují výškové bodové 
panelové domy, z jihovýchodu ulicí Ulička a z jihozápadu ulicí původní zástavbou 
kolem ulice Bašného. Toto území určené pro možnou budoucí zástavbu je vklíněno 
mezi starou a novou část Kohoutovic a můžeme zde velmi intenzivně vnímat rozdíly 
těchto dvou odlišných urbanistických struktur. Potencionální nová zástavba musí na 
tuto skutečnost velmi citlivě reagovat. 

Dalším řešeným prostorem je nevyužitá plocha při mimoúrovňovém křížení ulice 
Žebětínské a Libušiny třídy – tzv. „Oka“ (pozůstatku po bývalém Masarykově 
okruhu).  
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Dále parterové úpravy panelových domů, dostavba stávajícího území  a vyřešení 
nového centra mezi ulicí U velké ceny, ulicí Voříškova a ulicí Žebětínská. 

 

Vyhodnocení analýz  

Za nejdůležitější považuji vrátit život do veřejných prostor sídla, zavést zde systém 
hodnot,  který by lákal obyvatele trávit více volného času mimo své panelákové 
klícky, což za současné situace není beze změn možné, protože zde chybí důvod 
proč. Široké otevřené prostory sledované stovkami oken k tomu absolutně 
nevybízejí. Je zapotřebí povznést úroveň kulturního dění v sídle, což není otázkou 
urbanistickou, ale spíše společenskou. Zvýšit citové pouto obyvatel ke svému 
životnímu prostředí. Zlepšit a doplnit některé služby (jako třeba zřídit kulturní 
dům), lákat k návštěvě Kohoutovic i obyvatele z jiných částí (prostřednictvím 
například letního kina) a také vytvořit nová pracovní místa v sídle, aby nebylo 
pouhou noclehárnou.  

Kohoutovice jednoznačně potřebují jasné definování hlavního středu. V současnosti 
zde existují pouze nenavazující centra služeb z minulé éry, která spolu nijak 
nekomunikují, neplní funkci shromažďovací a absolutně nelákají k pobytu. Bylo by 
zapotřebí zkompaktnit sídlo. Jednotlivé části jsou, i vlivem terénní konfigurace, 
příliš oddělené. Zavést dialog mezi starou a novou částí sídla, které jsou spolu ne 
zcela dobře propojené a vypořádat se s velkou rozdílností stávající zástavby. 
Úroveň zeleně v extravilánu je velmi hodnotná, zatímco uvnitř intravilánu naopak 
velmi nízká. 

 

Idea řešení 

Do stávající neživé struktury vnést nový organismus, kombinaci nových hmotných  a 
nehmotných kvalit, která do území nikoho přinese tolik potřebný a žádaný život. 

 

Urbanistická koncepce 

Celý koncept je položen do budoucnosti s výhledem necelých třicet let. Zvolil jsem 
si tento způsob proto, že se domnívám, že není možné v daném území tak velký 
projekt realizovat v krátkém časovém období a bude to vždy záležitostí 
dlouhodobou, hlavně s ohledem na vynaložené finanční prostředky. Proto jsem se 
zde snažil zapojit soudobé trendy v bydlení – objevují se zde mobilní bytové 
jednotky, předpokládám, že nastane změna v technologii pohonu vozidel (hybridy a 
elektromobily), čemuž je uzpůsobena možnost dobíjení v podzemních parkovištích 
a parkovacích zakladačích. Domnívám se, že se masivně rozšíří elektrokola, jako 
alternativní levný způsob dopravy na pracoviště. Pokud sledujeme současné 
tendence, vše směřuje k zachování trvale udržitelného rozvoje a tento směr jistě 
nepomine, naopak dle mého názoru zesílí. Aplikace nízkoenergetických, pasivních a 
recyklovatelných prvků by měla být samozřejmostí. Ale kdo ví, co při současném 
tempu růstu nastane za pár let. Možná, že již budeme mít obří mobilní 3D tiskárny 
na celé domy. 

Studie nese název Origami concept, je to kvůli zvolenému netradičnímu tvarování 
hmot objektů – především nového ekumenického centra a plastickému členění 
vnitrobloků nové zástavby staveništního dvora.  
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Má nová urbanistická koncepce je postavená na ideovém propojení staré a nové 
části Kohoutovic, zhmotněném průhledovou osou v nově zbudovaném 
mimoúrovňovém koridoru pro pěší, který vychází z místa původního centra 
historické obce (pod stávajícím úřadem městské části a kaplí) a končí nově 
navrženým ekumenickým centrem v prostoru tzv. Oka. 

Farní ekumenické centrum by mělo být nositelem nových duchovních hodnot do 
řešeného území. Jedná se o multifunkční multikulturní objekt v těsné návaznosti na 
ústřední veřejný prostor, se kterým bude propojen, ale svým provozem bude 
oddělen od okolního světa. Tomuto požadavku přesně vyhovuje situování v ploše 
stávajícího „Oka“. Hlavní náplní by neměly být pouze záležitosti křesťanské, ale 
celkový duchovní a kulturní rozvoj obyvatelstva, především pořádání různých 
přednášek, besed, konferencí, výstav, zájmových kroužků pro seniory a mládež, 
oslav, možnost skromného ubytování a případné mateřské centrum Krteček. Dále 
samozřejmě kostel, jehož věž bude čnít jako symbol a ukončující prvek na vrcholu 
průhledové osy, který by měl v noci světelně žhnout a být dominantou potemnělých 
Kohoutovic. 

Od věže kostela se odvíjí osa vedoucí skrz novou zástavbu bývalého staveništního 
dvora až na místo symbolického náměstí pod kaplí a úřadem na ulici Bašného. 
Z vrcholu „osy“ bude proudit klikatící se vodní prvek, s možností úrovňového 
přechodu pro chodce, zakončený kašnou právě na onom symbolickém náměstí, kde 
bude vysazen vzrostlý strom, jako symbol historické části Kohoutovic.  

Nové hlavní náměstí vznikne na místě centra služeb při zastávce MHD Voříškova. 
V mém návrhu je počítáno s odstraněním stávající dvoupatrové budovy a restaurace 
při ulici Žebětínská. Vznikne polootevřený veřejný prostor zachovávající průhled na 
panorama Kohoutovic, s novou radnicí a komerčními prostory, kde mohou vzniknout 
obchody, kavárna, restaurace atd. Zachován zůstane supermarket Albert. S novým 
náměstím se pojí rozšíření stávajícího silničního přemostění ulice Žebětínské. Pod 
tímto rozšířením vznikne podzemní klub s rozptylovou plochou před vstupem.  

Úpravy parteru panelových domů bude spočívat v dostavbě nízkými polyfunkčními 
domy, které jasně vymezí nové uliční prostory a rozdělí území na systém jasně 
definovaných soukromých a veřejných prostor. V rámci těchto úprav budou 
odstraněny stávající řadové garáže, které budou nahrazeny kapacitními 
podzemními parkovacími objekty. Proběhne celková úprava a doplnění zeleně a 
mezi panelovými domy vzniknou soukromé prostory s výsadbou stromů, pěšinami a 
plochami pro sportovně rekreační aktivity. Úpravy celkově povedou ke zvýšení 
intimity prostor sídliště. 

 

Staveništní dvůr  

Plocha bývalého staveništního dvora bude využita pro intenzivní zástavbu bytovými 
a polyfunkčními domy s podzemním parkováním. Tvar bloků je nepravidelný, čím 
vniká mnoho zajímavých a intimních zákoutí.  Vychází z otevřeného písmene C. 
Podlažnost osciluje mezi hodnotami 2-6 nadzemních podlaží. Vlivem svažité 
konfigurace terénu budou bloky záměrně výškově členěny, pro zajištění 
dostatečného denního svitu do všech obytných prostor. Objekty při Libušině třídě 
mají komerční, nebo administrativní charakter, s možností vzniku kanceláří 
obchodů a služeb, kvůli odclonění rušné komunikace. Podmíněně přípustná je i 
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výstavba pavlačových bytových domů. Suterén těchto objektů je charakterizován 
průjezdným kapacitním parkováním.  

Celá koncepce řešení staveništního dvora je řešena na principu oddělení 
automobilové dopravy od pohybu chodců, proto lze zde nalézt dvě výškové úrovně. 
Pěší trasa je koncipována o úroveň výš, než jsou silniční komunikace s prostory 
služeb a nájezdy do podzemních parkovišť, parkovacích zakladačů. Z osy je možné 
dostat se chůzi do části poloveřejných vnitrobloků obytné a polyfunkční zástavby, 
kde bude veřejné a soukromé jasně vymezeno. Vnitrobloky budou charakteristické 
různými úrovněmi teras, schodišti, množstvím zeleně a zelenými střechami. Pod 
osou bude probíhat pěší komunikace s nájezdy do podzemních parkovišť a v desce 
vynášející hlavní pěší komunikaci budou otvory pro přirozené větrání, částečné 
denní osvětlení a pro prostup vzrostlé zeleně na obytnou úroveň. V nové struktuře 
vznikne i menší parčík při spodní hraně vymezeného území. 

Dopravní řešení vychází ze složitých terénních podmínek, kdy je respektována 
svažitost terénu a omezené možnosti napojení na stávající komunikační systém. 
Napojení je z komunikace kategorie C – Žebetínská, při zachování požadovaných 
odstupových vzdáleností křižovatek, a na místní komunikaci Bašného. Při krajnici 
nově vniklých obslužných komunikací bude možnost podélného parkování 
v parkovacím zálivu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Kvantitativní údaje o řešeném území: 

 

A/ staveništní dvůr: 

Plocha území: 45.210 m2 

Předpokládaná zastavěná plocha: 13.710 m2 

Hrubá podlažní plocha komerční a administrativní: 8.230 m2 

Hrubá podlažní plocha bytů 34.275 m2¨ 

 

B/ ekumenické centrum: 

Plocha území: 6.610 m2 

Předpokládaná zastavěná plocha: 1.417m2 

 

C/ sídliště: 

Plocha území: 72.416 m2 

Předpokládaná zastavěná plocha: 9.147 m2 

Hrubá podlažní plocha komerční a administrativní: 11.093 m2 

Hrubá podlažní plocha bytů 12.089 m2 


