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ŠIŘŠÍ VZTAHY 

Řešené území je situováno v rámci brněnského okruhu, významného urbanistického 

fenoménu města Brna. Brněnský okruh obepíná historické centrum a tvoří převážně zelený 

prstenec s množstvím solitérních staveb metropolitního významu. Hlavní dominantou je 

katedrála Petrov, která se stává záchytným bodem při orientaci v prostoru. Parcela je 

vymezena ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká, v krátké pěší dostupnosti historického jádra, 

významných kulturních objektů, hlavního vlakového nádraží a zastávek MHD. V blízkosti se 

nachází park Koliště přecházející až na Moravské náměstí. 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Navržené objekty respektují dané místo a dotváří novou strukturu zástavby. Nároží je 

tvořeno vyšší hmotou 7mi podlažního objektu administrativní budovy navazující na stávající 

objekt na severu území. Další tři navržené objekty jsou 5ti podlažní a navazují na nižší 

zástavbu na ulici Koliště. 

V jižním objektu při ulici Koliště, který je předmětem architektonické studie, je situováno 

komunitní bydlení - cohousing. Dva prostřední objekty v sobě zahrnují funkce coworkingu, 

kanceláří pro podnikatelské inkubátory a startupy, a bydlení. Na severu území se pak 

nachází administrativní budova s dominantním nárožím. Po celé délce parteru jsou komerční 

prostory, doplněné o vstupy do jednotlivých objektů. 

Část vnitrobloku tvoří zelenou pobytovou střechu na hromadných garážích v 1.NP, kde se 

nachází zahrádky pro obyvatele nově navržených i stávajících domů, jež výškovým rozdílem 

přirozeně dělí prostory na veřejné a polosoukromé. Objemy budov komunitního bydlení (A,B) 

prochází pasáž, jež spojuje ulici Vlhkou s ulicí Koliště a jež je lemovaná komerčními prostory 

a osvětlena otevřenou dispozicí do zeleného vnitrobloku. Zároveň odděluje vnitroblok od 

soukromých prostor cohousingu. 

 

HLAVNÍ MYŠLENKA 

Stěžejní myšlenkou pro návrh komunitního bydlení byla snaha o navrácení obyvatel ze 

satelitních městeček a vesnic zpátky do měst prostřednictvím určitých přidaných hodno, jež v 

sobě pojí využívání výhod města - doprava, občanská vybavenost, kultura; a vytvoření 

silnějších mezilidských vztahů a tím pádem i vyšší začlenění a soužití s okolím. Se soužitím 

skupiny lidí jde ruku v ruce sdílení - jak věcí, nápadů, služeb, tak i prostor. V dnešní době, 

kdy se plýtvá vším včetně prostoru (sídelní kaše) a v době, kdy ekologická stopa přerostla 

samotnou plochu země je právě sdílení, podle mého názoru, jediná cesta k trvale 

udržitelnému rozvoji. 

  



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešený objekt se nachází v jižní časti proluky mezi ulicí Koliště a Vlhká. Je tvořen dvěma 

domy komunitního bydlení - cohousingu. 

Oba objemy svým výškovým členěním respektují a svými římsami přirozeně navazují na 

horizontální linie nově navržených i stávajících staveb. Fasády obou objektů jsou 

horizontálně členěny předsazenými a zapuštěnými římsami, mezi které jsou v nepravidelném 

rastru umístěna svislá okna, jež svým obložením či neobložením reagují na konkrétní fasády. 

Jako materiálové řešení je zvolena kombinace dřevěného obkladu a omítky. 

Oba domy jsou obytnými místnostmi orientovány do společného nádvoří, jež je pasáží s 

komerčními prostory výškově rozděleno na dvě úrovně - atrium s dřevěným ochozem, které 

spojuje oba objekty a na zelenou pobytovou střechu doplněnou o soukromé zahrádky. 

 

PROSTOROVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

První podzemní a nadzemní podlaží jsou sdílené a využívají je oba objekty. V dalších 

podlažích jsou samotné bytové jednotky, mírně zmenšeny o denní místnost a v posledním 

podlaží je z hromadné společenské místnosti a jídelny přístup na pobytovou střechu s grilem. 

V 1.PP se nachází hromadné garáže s menší kapacitou park. stání z důvodu sdílení aut, 

velká místnost pro kola, prádelna a technické zázemí. 1.NP je společenské podlaží, kde jsou 

umístěny společenské prostory - tělocvična, dílna, učebna, společenská místnost s dětským 

koutem; a prostory technické. Z atria v 1.NP je umožněn přístup na pobytovou zelenou 

střechu. V dalších podlažích jsou bytové jednotky a společenská střecha (viz. půdorysy). 


