
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
ŠIRŠÍ VZTAHY 
Navrhované území je situováno v prostoru bývalé Kohnovy cihelny a  
nachází se v jižní části Brna, na rozhraní městských části Brno – 
Bohunice a Štýřice a nedaleko centra města Brna. Území je 
dostupné z ulice Vídeňská přes ulice Celní a Horní, Vinohrady a 
v mém návrhu navíc též z ulice Jihlavská. Severně od území se 
nachází známá Kamenná čtvrť a brněnské výstaviště, západně pak 
prostor národní přírodní památky Červený kopec a za ním kampus 
Masarykovy univerzity, nemocnice a věznice. Okrajem území 
prochází ulice Vinohrady, která byla dosud jedinou přístupovou 
komunikací. 
 
VYMEZENÍ ÚZEMÍ 
Území o rozloze asi 23,6 ha je vymezeno na severu plochou 
bývalého hřiště na ulici Vinohrady, na západě prostorem národní 
přírodní památky Červený kopec. Na jihu ohraničuje území násep 
pro trasu tramvají vedoucí k tramvajové zastávce Krematorium a na 
východě stávající zástavba panelových bytových domů a ulice 
Horní. Území jsem určil na základě hranic, ve kterých se kdysi 
vývojem času nacházela již zmiňovaná Kohnova cihelna, která byla 
před lety demolována, rozšířená na jih o prostory bývalé policejní 
školy. Demolice Kohnovy cihelny byla ale provedena nedokonale, a 
terén je proto nestabilní, čemuž napomáhá i současné využití 
prostoru k ukládání stavebních sutí místní stavební firmy. Terén je 
od západu svažitý, ale v návrhovém území tento svah končí a je 
s mnohem mírnějším sklonem.  Celé území je však málo stabilní, a 
je tedy nutno dbát speciální pozornosti u zakládání staveb v území. 
V současné době je území velmi  zanedbané, plné náletových 
rostlin a odpadků. 
 
HLAVNÍ IDEA 
Náplní tohoto projektu je vytvořit komfortní bydlení splňující všechny 
standardy na náročném, málo stabilním terénu. Vytvářím zde 
bydlení v zeleni pro 4500 obyvatel, které je ale kousek od centra 



Brna s plnou vybaveností a návazností na městskou hromadnou 
dopravu. 
URBANISTICKÁ KONCEPCE  

Prostor bývalé cihelny je navržen s ohledem na umístění 
historické zástavby budovami firmy Kohn a syn. Zde je  relativně 
rovinatý terén a z východu stojící stávající panelové zástavba. 
Vzhledem k nedostatku uzavřenosti zástavby, která by tvořila 
městský prostor, uzavírám nové budovy postupně směrem od 
panelových domů do blokové zástavby. Linie nových staveb 
navazuje na stávající domy, které tak vytváří dvě roviny domů, které 
se do sebe zaklesávají. Uprostřed tohoto území je jakýmsi dělícím 
prvkem náměstí a budova správního a kulturního centra, jež 
náměstí ze severní strany uzavírá. Bloky jsou zpravidla jednoduché, 
obdelníkové pro zachování jednoduchosti situace. Pouze v severní 
a jižní části území jsou tyto bloky useknuty v místech, kde Kohnova 
cihelna končila. Jednotlivé domy jsou ale navrženy jako 
idealizované řady cihel v různých měřítcích v těchto směrech: 
v severo jižním směru můžeme vidět domy pavlačové 
s mezonetovými byty a na východní a západní straně každého bloku 
jsou domy s moderním podloubím. Všechny budovy budou mít 
plochou střechu doplněnou zelenou extenzivní střechou s nízkou 
zelení, která zajistí retenci zastavěného území a pochůzími 
plochami, které bude možno využít ke krátkodobé rekreaci místních 
obyvatel. Retenční funkci má i vodní nádrž v jižní části Kohnovy 
cihelny v místě určeném pro rekreaci obyvatel.  

Ulice jsou v tomto území navrženy jako přímé se dvěma 
hlavními tepnami v severojižním směru, které jsou kolmo doplněny 
jednosměrnými ulicemi pro omezení průjezdu vozidlům, která by si 
tak chtěla jen zkrátit cestu. Náměstí uprostřed území je určeno 
pouze pěším, aby zde mohli také trávit volný čas nerušeni ruchem 
automobilové dopravy. Najdeme zde pouze komunikace určené pro 
obsluhu prostoru, které jsou od ostatních ploch odděleny  jen typem 
dlažby a hmatovými pásy pro nevidomé, které jsou navrženy 
v celém prostoru území. 

 Do území bude z ulice Vídeňská přes ulici Vinohrady 
protažena linka městské hromadné dopravy. Na Vinohradech se 



napojí na Kohnovu ulici a povede po této hlavní ulici skoro do centra 
městské čtvrti, kde je u náměstí je navržena zastávka autobusů, 
které dále pokračují po ulici Na Vlečce, Horní až na ulici Jihlavskou. 
Dále je na okraji navrhovaného území navržena nová tramvajová 
zastávka u bývalé policejní školy, která je na stávající trase 
z Krematoria na Mendlovo náměstí i na Nové Sady. Vzniká tak zde 
nový přestupní uzel pro tramvajovou dopravu. 
   

Mezi bývalou policejní školou a domy Kohnovy cihelny je 
prostor pro sportovní rekreaci obyvatel a vodní plocha, do níž je 
svedena dešťová voda z celého území. Tato nádrž je přemostěna 
ze tří stran mostem spojujícím stezky vedoucí z celého území. Další 
větší zelené plochy zde nejsou řešeny s ohledem na blízkost 
národní přírodní památky Červený kopec, kterou navrhuji rozšířit a 
zkulturnit podle návrhu Ing. Petra Matušky pro Odbor životního 
prostředí Magistrátu města Brna z roku 2011. Na okraji tohoto 
území bude jedna z budov policejní školy revitalizována a 
přeměněna na muzeum a expozici věnovanou Červenému kopci. 
V současnosti jsou exponáty a nálezy z území umístěny v několika 
sbírkách okolních území. Odtud také navrhuji vybudovat turistickou 
naučnou stezku a do NP, která by byla doplněna o popisy a 
informace o území. 
BILANCE ÚZEMÍ 
Území je navrženo tak, aby v něm bylo možno využívat jak 
upřednostňovanou pěší dopravu, tak městskou hromadnou dopravu 
pro delší vzdálenosti. Není ale opomíjena ani automobilová 
doprava.  
 
PLOCHA ÚZEMÍ: 23,6 ha 
POČET OBYVATEL: cca 4500 
POČET OBYVATEL NA HEKTAR: 200 
POČET RODINNÝCH DOMŮ: 0 
POČET BYTOVÝCH DOMŮ: 151 
POČET BYTŮ: 1472 
POČET PARKOVACÍCH MÍST: 3642 
 


