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Budúcnosť Brnenských sídlisk  
 
Predmet práce 
Diplomová práca navrhuje koncept pre budúci rozvoj sídliska Vinohrady v Brne. Viac 
ako samotný rozvoj ponúka nový pohľad na využívanie priestorov sídliska, k tomuto 
účelu napomáha hierarchizovanie priestorov do škály verejných, poloverejných, 
polosúkromných a súkromných priestorov. Cieľom návrhu je priblížiť sa k fungovaniu 
takzvaného tradičného mesta, kde pohyb po priestore je intuitívny a samotné priestory 
napovedajú, ako sa v mestskom prostredí orientovať. Zámerom je tiež to, aby sa 
sídliská nevnímali negatívne, a boli vnímané také, aké sú práve teraz v súčasnosti, a 
aby im neboli pripisované nelichotivé prívlastky súvisiace s dobou minulého režimu, 
kedy väčšina sídlisk vznikala. Naproti tomu chcem, aby v nich bol čitateľný potenciál 
dobrého bývania aj pre ďalšie generácie, ktoré je možné dosiahnuť minimálnymi 
zásahmi, ktoré by mali presah do trvalej udržateľnosti nášho životného, a teda aj 
mestského prostredia. Svojou prácou by som rada upozornila na ekologický rozmer 
danej problematiky. Je výhodnejšie spracovať a využívať to, čo tu už je, než zbytočne 
vytvárať nové kolónie rodinných domov na predmestiach, podnecovať vznik nových 
suburbánnych oblastí, kde sa nie celkom uváženým spôsobom zasahuje a zaberá nová 
pôda. Sídliská sa môžu stať dobrým miestom s vlastným duchom a novou tvárou. 
 
Sídlisko Vinohrady 
Mestská časť Brno-Vinohrady leží na východnom okraji mesta Brna. Je jednou  
z najmenších mestských častí. Patrí však k najľudnatejším mestským častiam. Tvorí 
celistvý urbanistický celok s približne 150 bytovými domami. Je výrazne viditeľným 
sídliskom v panoráme mesta, pretože sa nachádza na výbežku Moravského krasu. 
Sídlisko vznikalo medzi rokmi 1983 až 1988 tak povediac mimo existujúce mesto, teda 
na jeho okraji. Nachádza sa na pôvodnej ceste z mesta do niekdajšej dediny Líšeň 
(dnes mestská časť Brna). Vznikalo na takmer voľnej ploche, nachádzali sa tu poľnosti 
a vinohrady, kvôli výstavbe sa musela rušiť malá osada Hamburk,  
jej pôvodná štruktúra sa do nového projektu neprepísala. Pôvodný urbanistický návrh 
sídliska rátal s nižšou zástavbou, tie sa však v priebehu plánovania a výstavby navýšili, 
aby sa stíhali spĺňať požadované plány výstavby bytových jednotiek. Nespornou 
výhodou bývania na tomto sídlisku je blízkosť vychádzkových areálov. Na dohľad sú 
lomy Hády, a ďalšie iné nástupné body na turistické trasy. Sídlisko Vinohrady sa však  
od ostatných brnenských sídlisk líši v tom, že je založené na pravouhlej osnove. Uličná 
sieť nasleduje osnovu kolektorov. Do roku 1988 bola dobudovaná bytová výstavba a až 
v priebehu deväťdesiatych rokov boli postupne doplnené objekty občianskej 
vybavenosti. Pôvodný koncept neobsahoval vežové objekty a celkový počet bytov mal 
byť nižší. Navýšenie počtu bytov bolo zásahom do projektu, ktorým sa konečný počet 
bytov vyšplhal na 4500.  



  
V dobe výstavby Vinohradov bola technológia kladenia inžinierskych sietí novinkou. 
Teda nie je náhoda, že sídlisko je založené v pravidelnom rastri. Uličná sieť 
korešponduje s uložením kolektorov.  
 
V pravidelnej matici sa opakujú tri typy obytných domov, dva doskové bytové domy so 
štyrmi sekciami, pričom jeden je štvorpodlažný a druhý osempodlažný, a štrukturálny 
bytový dom z troch sekcií vežového typu. Panelové domy sú stavané z 
prefabrikovaných prvkov stavebnej sústavy B70. 
 
Pravouhlá organizácia umožňuje relatívne dobrú orientáciu, ak vieme, že sídlisko má 
akoby dve “krídla”, severné a južné, pričom v strede sa nachádza ťažisko s občianskou 
vybavenosťou a Pálavským námestím, ktoré je po pravde neobvyklým typologickým 
priestorom na sídliskách a vytvára hodnotu pre územie, s výhľadom na panorámu 
mesta. Hranice a ťažisko sídliska sú dobre rozoznateľné. 
 
Opakujúce sa typy bytových domov v pravouhlej štruktúre však v istej miere napĺňajú 
typickú uniformnú atmosféru sídliska. Pravidelnosť rozmiestnenia bytových objektov 
totožného vzhľadu neprispieva k pocitu špecifického charakteru toho ktorého miesta, 
ktoré by malo navodzovať pocity stotožnenia sa s miestom a vnímania špecifickej 
identity. Je to preto, lebo vieme, že o ulicu ďalej sa nachádza miesto vzhľadom totožné 
miestu nášho bydliska. A za tou ulicou je ďalšia a tak ďalej. 

Uplatňované teoretické východiská pri návrhu 

Definovanie vzťahu k bezprostrednému okoliu bytového domu 

Dôležitou úlohou je definovanie vzťahu k okoliu bytových domov, pretože priestor ľudí 
sa nekončí za dverami bytu. V dobe vzniku panelových domov sa javil verejný priestor 
sídlisk ako podstata zdravého bývania vďaka zeleni, ktorá mala byť pridanou hodnotou 
bývania na sídlisku. Sídlisko Vinohrady však skutočne kvalitnú zeleň má vo svojom 
blízkom okolí vo forme lesoparku Akátky a iných priľahlých rekreačných oblastí. Preto 
stojí za uváženie, či plochy, ktoré sa v okolí domov nachádzajú nestoja ladom bez 
intenzívneho využitia zbytočne. Zároveň sa tak doplní chýbajúci článok v prechode 
hierarchie priestorov. Prechod zo súkromia bytu, cez polosúkromné priestory bytového 
domu, ďalej predzahrádky alebo prístavby či spoločenské miestnosti, alebo komunitné 
záhrady môžu zhmotniť chýbajúci článok v prechode do verejného priestoru ulice. 

Nájdenie identity 
 
Krokom k vytvoreniu identity miesta v určitom merítku a v určitej miere môže byť 
aktivovanie komunity. Ak sa rozhodnú obyvatelia napríklad jedného vchodu pre nejaké 



spoločné ciele, môžu si vytvoriť prostredie, s ktorým sa budú stotožňovať. Komunikácia 
medzi obyvateľmi a participovanie pri rozhodovaní sú náročné, ale jedine tak si obraz 
svojho bezprostredného okolia môžu obyvatelia užiť a užívať podľa vlastného uváženia. 
Vzájomná komunikácia môže ukázať nové možnosti a poukázať na smer, ktorým sa 
spoločenstvo bytov bude vyvíjať. K takémuto kroku však je potrebné mať adekvátne 
priestory v bytovom dome, aby sa ľudia mohli stretávať a v priateľskom prostredí 
debatovať. V prostredí panelových domov však niet priestorov na zhromažďovanie a 
spoločné pobývanie. 

Zdieľané priestory 
 
Z hľadiska šetrenia nákladov, energie a materiálov sa zdá rozumné uvažovať o zdieľaní 
vecí a priestorov, ktoré môže využívať okrem nás i niekto iní. Môže ísť o komunitnú  
záhradu, o práčovňu a sušiareň, televíznu miestnosť, spoločnú kuchyňu, alebo môže ísť 
o zdieľanie služieb, ak by mali mamičky z jedného bloku k dispozícii herňu pre ich deti, 
môžu si navzájom vypomáhať strážením detí. Sú to malé intervencie, ktoré prinášajú 
nové skúsenosti zo spolunažívania a zážitky z intenzívnejších susedských vzťahov.  
Okrem toho sa môžu stať i prínosnými, ak by sa napríklad zriadila spoločná telocvičňa 
pre obyvateľov,  v určitú dobu môže byť podľa dohody prenajímaná alebo prístupná i 
verejnosti, napríklad za poplatok. 

Stabilizácia urbanistickej štruktúry 
 
Sídlisko Vinohrady ako jedno z mála má veľkú výhodu, že vďaka svojej uličnej sieti je 
dobre čitateľné, ako bude vyzerať po tom, čo sa od bývania v panelových domoch 
upustí pre akýkoľvek dôvod (podľa súčasných pozorovaní životnosť panelových domov 
je ešte minimálne ďalších 50 rokov). V niektorých situáciách by však mohlo byť 
prínosné prihliadať k potrebám stabilizácie urbanistickej štruktúry už i teraz. Ide o to, že 
v niektorých momentoch sa štruktúra sídliska nezdá vhodná pre ďalší rozvoj, keď 
napríklad panelové domy uskakujú od pomyselnej stavebnej čiary a vytvárajú tak 
nekompaktné ozelenené naddimenzované priestory. V takom prípade je možno dobré 
už dnes myslieť do budúcnosti a zahŕňať do stratégie rozvoju už i myšlienky o možnom 
budúcom vývoji napríklad i stavebnej čiary v území. 
 
Zadefinovanie verejných priestorov 
 
Sídlisko má už spomínanú uličnú sieť v pravouhlom rastri. Nevýhodou je, že všetky 
ulice majú rovnocenný charakter, ani jedna z nich nevytvára miesta na zastavenie, na 
pobudnutie, na nahliadnutie do výkladov. Neznamená to, že sa majú stať rovnocenné 
uliciam v mestskom centre. Stačí, ak  sa zabezpečí väčšia škála možností využívania 
uličných priestorov pre všetky vekové kategórie. Tým sa zároveň aj docieli naznačenie, 



kde je prístup pre verejnosť, a kde je vytvorená kľudová zóna pre pobyt a užívanie 
obyvateľov, alebo sa určí miera užívania i návštevníkmi, podľa novej funkcie 
vnútroblokov a podobne. 
 
Pohyb 
 
Vinohrady sa nachádzajú na akejsi plošine, výbežku Moravského krasu, ktorá má len 
mierne terénne zvlnenie a s dôslednejším prehodnotením sídliskových priestorov by 
bolo možné docieliť, aby sídlisko bolo vhodné pre rozsiahlejšie bezbariérové užívanie.  
Najmarkantnejším problémom sa javia vstupy do obytných domov po schodoch do 
zvýšeného poschodia. Tam, kde to možné je, by bolo vhodné tieto prekážky odstrániť. 
Vstupné rampy do bytových domov by mohli ovplyvniť i atraktivitu bývania na sídlisku, 
dobré meno sídliska ovplyvňuje, či sa zaradí medzi dobré adresy. 

Návrhová časť - Koncept 

Sídlisková štruktúra Vinohradov sa javí ako opakovanie niekoľkých prvkov. Dva typy 
panelových domov, na seba kolmé ulice, do pravidelnej šachovnice sú zasadené 
niektoré objekty občianskeho vybavenia, ktoré vhodne narúšajú repetíciu. Svoju 
pozornosť som sa rozhodla zamerať na podstatu sídlisk a teda na priestory a objekty, 
kde sa býva. 
 
Na základe analýz som sa rozhodla nezasahovať do nových zastaviteľných plôch po 
obvode sídliska, ale radšej sa zamerať na podstatu typického problému sídlisk - čo s 
priestormi medzi domami a ako ich naviazať k priľahlým domom zmysluplným vzťahom. 
Nezaoberám sa teda rozširovaním a dopĺňaním novou štruktúrou, ale naopak, 
nahliadam do už existujúcich vzťahov a pátram, ako im dodať nové pridané hodnoty, 
niečo navyše, čo by o danom mieste rozpovedalo nové, špecifické príbehy.  
 
Návrh stratégie pre rozvoj brnenského sídliska Vinohrady som sa rozhodla pretaviť do 
komunikatívnejšieho prístupu, ktorý by naznačil možnosť smerovania dialógu, ktorý by 
mohol byť vedený s obyvateľmi. Vyberám si dve typické situácie a nazývam ich Blok A 
a Blok B. V rámci pomyselného dialógu navrhujem alternatívne situácie zastavania či 
využitia priestorov. Nasledujúce schémy ilustrujú možné prístupy, ktoré by odrážali 
želania jednotlivých obyvateľov v špecifickom mieste. Možno niektoré by mali odrážať 
podľa ich želania zameranie na šetrenie energií, či ich samostatné vytváranie, niektoré 
na vytvorenie zdieľaných priestorov, ako je napríklad miestnosť s premietacím plátnom, 
alebo herňa pre deti, fitnes, sauna, spoločné záhrady a tak ďalej. Iné návrhy sa môžu 
zdať obyvateľom nezmyselné alebo neprijateľné, také, ktoré ich nezaujímajú, ale možno 
zaujímajú iných. Ak sa v dialógu napríklad ukáže, že sú zlučiteľné s inými funkciami, 
ktoré si želajú iní obyvatelia, mohlo by ľahším spôsobom dôjsť ku konsenzu a želanému 



doplneniu funkcií navzájom. Každá schéma má zároveň napovedať nejaký nový príbeh 
o mieste, ktoré môže vzniknúť. Príbehom sa stáva obohatené a získava vlastnú tvár a 
špecifickosť. Takýmto silným vstupom môže byť napríklad komunitná záhrada a malá 
lokálna produkcia, ktorá bude do danej lokality lákať nie len ľudí z bytového domu, ale i 
z blízkeho okolia. 
 
Urbanisticko-architektonická štúdia 
 
Z vytvorených schém, ktoré ilustrujú možné doplnenia štruktúry, alebo jej obohatenie, 
som si vybrala dve, ktoré som z vlastnej úvahy považovala za realizovateľné. Tieto dve 
situácie som si nazvala Blok A a Blok B, čím sa majú stať iba ilustračným vzorom, nie 
nutne jediným riešením. Rozpracovaním a úvahami o fungovaní okolitého priestoru 
bytových domov som začlenila do existujúcich budov nové funkcie, spoločné priestory. 
Ideou ostáva, že jednotlivé navrhované priestory by v skutočnosti vychádzali z predstáv 
obyvateľov bytového domu, teda moje riešenia sú iba odhadom toho, čo by mohlo 
obyvateľov zaujímať. Keďže sa tieto záujmy môžu meniť, takéto spoločné priestory by 
mali spĺňať mieru adaptability a polyfunkčnosti. Dôležitým zásahom je to, že vytvorené 
priestory vystupujú i z už existujúcich objektov. V situácii Bloku A je novo navrhnutý 
objekt dotvárajúci uličný priestor, dopĺňa parter o nové funkcie a zmierňuje priveľmi 
komplikovanú hmotu štrukturálneho bytového domu. Naopak u doskových bytových 
domov sú vstupy do budovy akcentované a narušujú fádnosť dlhej nečlenenej fasády.  
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