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A.1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a/ Název  stavby Nové řešení náměstí Medlánky, ul.Kytnerova- 

V Újezdech 
 

b/ Místo  stavby ul. Kytnerova, ul. V Újezdech, 621 00 Brno 
 Na pozemcích – viz. podrobný výpis str.7-8 

katastrální území Medlánky (611743), 

Jihomoravský  kraj 

c/ Předmět dokumentace  Jedná se o novou úpravu ploch na: náměstí 

Medlánky, ul.Kytnerova- V Újezdech.  
 

Stupeň dokumentace Architektonická studie - návrh 

 

A.1.2 Údaje o investorovi/ žadateli 

  

Investor /žadatel    Statutární město Brno, Dominikánské 

        náměstí 1, 602 00 Brno, MČ Brno- 

        Medlánky 

       IČ:  44992785  

       DIČ:  CZ44992785  

       Zastoupená: 

       JUDr. Michalem Markem, starostou MČ  

        Brno- Medlánky 

  

A.1. Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Hlavní architekt   Architektonická kancelář Burian- Křivinka 

s.r.o. 
 Brno, Kalvodova 13,  602 00 

 Autoři Ing.arch. Aleš Burian(ČKA 00 050 ),  

   Ing.arch. Gustav Křivinka 

 

 hlavní projektant Ing.arch. Gustav Křivinka (ČKA 00284) 

 

 Spolupráce: Ing.arch Tetiana Kotova 

   

   

Dopravní řešení:   Atelier DPK, s.r.o.;  

Ing. Petr Soldán 

Ing. Lukáš Konečný, 

Ing. Kateřina Mičová Polesná, ID00 1004710  

Šumavská 413/15, 602 00 Brno 

      konecny@atelier-dpk.cz; 776 626 978 

 

    Sadové úpravy  Ing. Eva Wágnerová,  

   Tomešova 1, 602 00 Brno  

  ewa@volny.cz; 543215577 

 

mailto:konecny@atelier-dpk.cz
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    Vizualizace Ing. arch. Michal Žák     

  zakk@siza.cz; 776 029 065   

 

 

 

A . 2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

Není řešeno ve stupni architektonická studie 

 

A.3.  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Dokumentace je navržena na základě těchto podkladů: 

 

3.1    Zadání „Náměstí Medlánky“ ul.Kytnerova – V Újezdech, zpracované KAM Brno 

28.3.2018. 

3.2    Dopřesnění zadání viz. zápis z jednání ze dne 17.6.2019 

3.3 Zaměření řešeného území / Trigeo – geodetická kancelář, srpen 2019/ 

3.4 Podklady od správců sítí 

3.5 Podklady od venkovní zahrádky ROTATORIA, vypracované Ing.Holíkovou v červnu 

2019 

3.6    Projekt podzemních kontejnerů zpracovaný Ing. Horákem v září 2019. Územní souhlas 

č.j. MCBMED/03495/2019/Nos. 

 s.r.o. září, 2019/ 
3.7 Projekt DUR „Soubor staveb U sýpky“ zpracovaný architektonickou kanceláří Burian-Křivinka 

v listopadu 2019. 

3.8 Připomínky ke konceptu návrhu zaslané 23.9.2021 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a/ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ,  

SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A 

ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 

Návrh na řešení náměstí je navržen na parcelách č. viz. podrobný výpis str. 7-8, vedených 

ve výpisu z katastru nemovitostí jako zastavěná plocha, nádvoří a jako ostatní plocha, 

v katastrálním území Brno – Medlánky.  

 

Pohled na centrální prostor náměstí 

Náměstí se nachází mezi původní historickou zástavbou Medlánek tvořenou převážně jedno až dvou 

podlažními budovami se sedlovou střechou podél ulice Kytnerova a nově vybudovaným obytným 

souborem „Nové Medlánky“, který je tvořen bytovými domy o 4 až 5 podlažích. 

Středem náměstí prochází ulice V Újezdech, která se esovitě stáčí směrem k severu. Na ulici 

V Újezdech na náměstí jsou dvě zastávky autobusu. Uprostřed jižní poloviny náměstí diagonálně ve 

směru severozápad – jihovýchod stojí dvoupodlažní budova soukromého majitele. Kolem této budovy 

na západní i východní straně je část náměstí vydlážděna kamennou historickou dlažbou /tzv. kočičí 

hlavy/. Na ose náměstí při ul. Kytnerova stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Zbytek náměstí 

tvoří parkoviště a plochy zeleně. Na náměstí se rovněž nachází dvě samostatné přízemní budovy 

trafostanic a čtyři místa pro odpadní kontejnery. 

Inženýrské sítě se nachází v chodnících podél obou komunikací, podél západní fasády bytových domů 

a podél místních komunikací, které tvoří nájezd k parkovištím. Prostor je osvětlen veřejným 

osvětlením. Plocha zeleně na náměstí zaujímá vůči zpevněným plochám 30%. 

 

SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY (PODLE KN) 

Dotčené parcely výstavbou bytového domu, DPS, chodníků  a komunikací 
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p.č. vlastnické právo  výměra   

 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

  

409/7 61 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

409/4 433 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

409/2 81 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

410 23 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/40 502 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/37 12 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/39 73 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/38 164 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/41 34 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/30   3 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/42 502 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/43 95 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/44 235 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/45 106 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/2 137 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/4 326 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/27 50 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/1 2225 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/13 611 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/10 360 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/47 108 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

408/46 16 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

406/2 164 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

406/11 31 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

406/10 56 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

406/7 368 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

406/8 625 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

446/7 1 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

446/8 57 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

446/3   5 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/15 92 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/16 409 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/17 187 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/18 46 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/19 417 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/21 50 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/22 470 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/1 1615 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

986/20 40 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/52 105 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/23 147 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/6 72 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/14 216 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/15 56 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/63 25 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/66   6 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/62 91 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/64 26 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/5 1097 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/53 410 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

987/55 169 m²; ostatní plocha; LV: 10001 
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987/58 91 m²; ostatní plocha; LV: 10001 

 

vlastnické právo: Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2   

 

446/11 1185 m²; ostatní plocha; LV: 60000 

 

vlastnické právo: ENGAS s.r.o., Slaměníkova 1051/27a, Maloměřice, 61400 Brno  

 

414/12 25 m²; ostatní plocha; LV: 2142 

414/65 41 m²; ostatní plocha; LV: 2142 

414/66 24 m²; ostatní plocha; LV: 2142 

 

vlastnické právo: REKO a.s., třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 60200 Brno 

 

414/67 35 m²; ostatní plocha; LV: 1428 

 

 

vlastnické právo: SJM Dvořák Tomáš Ing. arch. a Dvořáková Lucie Ing., Ladova 2285/44, Řečkovice, 

62100 Brno 1/2 

SJM Pelánek Martin Ing. a Pelánková Irena Ing., U luhu 219/35, Kníničky, 63500 Brno 

 

446/4 7 m²; ostatní plocha; LV: 284 

 

vlastnické právo: Bendová Dagmar PhDr., Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice   

1594/31 870 m²; zahrada; LV: 501 

 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ  

 
NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O 

SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ 

HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ.  

Jedná se o rekonstrukci povrchů, drobné architektury a organizace dopravy stávajícího 

náměstí v Medlánkách – ul. V Újezdech. Pro potřeby studie bylo náměstí výškově a polohově 

zaměřeno v souřadnicovém systému JTSK. Dále byly získány veškeré dostupné podklady od správců 

sítí a poskytnuty podklady veškerých známých stavebních záměrů v dané lokalitě.  

 

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Záměrem této práce je vytvořit předpoklady pro dotvoření městského prostoru kolem historické 

budovy Sýpky a konsolidovat tak centrum MČ Medlánky. Z toho důvodu je součástí stavby i dřevěná 

pergola určené pro pořádání farmářských trhů. 

 
TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 
NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY . 
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ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY   

 

Plocha opravovaných zpevněných ploch    1154 m2 

Plocha opravovaných zatravněných ploch    1574 m2 

Plocha nových zatravněných ploch    41,6 m2 

 

Počet zrušených parkovacích míst    4 stání  

Počet nových parkovacích míst     6 stání  

 
 

 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  

Historie 

 

Prostor dnešního náměstí leží v pomyslném i historicky doloženém středu Medlánek. Osídlení 

v této městské části Brna je doloženo již v doby kamenné, pro nás je však určující stavební činnost 

v letech 1765 – 66, kdy vzniká v areálu bývalého Panského dvora přízemní barokní budova 

Sýpky.  
Po válce v období kolektivizace zemědělství bylo v Medlánkách v roce 1951 ustaveno Jednotné 

zemědělské družstvo. JZD Medlánky, které se specializovalo na pěstování zeleniny a květin, 

pro tyto účely využívalo i areál bývalého Panského dvora. Jihozápadně od areálu panského 

dvora byly vybudovány rozlehlé skleníky. JZD v Medlánkách prosperovalo až do roku 1975, kdy 

se sloučilo s JZD Komín a v obci zůstal pouze pobočný závod s ubývající rentabilitou výroby zeleniny 

a květinářství, končící do ztracena. Po zrušeném JZD zůstaly chátrající a nevyužité budovy 

postupně opravované a přistavované pro potřeby stavebního dvora a nynějších nájemců.  

 
 



NÁMĚSTÍ MEDLÁNKY – NOVÉ ŘEŠENÍ, UL.KYTNEROVA – V ÚJEZDECH                                                                                                                            

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

 

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN – KŘIVINKA, KALVODOVA 13, BRNO 602 00 

 
10 

 
Letecké snímky Medlánek z let 1992-1993 

 

V 90. letech 20. stol. započala rekonstrukce bývalého Panského dvora a v jeho části, bývalé sýpce, 

bylo zbudováno Společenské centrum Medlánek – SÝPKA. V roce 1998 zpracoval Ateliér ERA 

regulační plán Medlánek, který nabyl platnosti v roce 2002. Podle tohoto regulačního plánu 

byla v roce 2006 na polích rozpadlého JZD zahájena výstavba obytného souboru „Nové 

Medlánky“ jehož součástí je prostor dnešního náměstí. 

 Prostor náměstí byl už v regulačním plánu definován takto nešťastně jako prostor 

velkého parkoviště. Místo pro funkci náměstí plnil pouze prostor vymezený mezi sýpkou a 

diagonálně postavenou budovou. 

V současné době je obdélníkový prostor vymezený budovami využíván jako dopravní uzel 

nových Medlánek. 

 

 
Ortofoto mapa přibližně z roku 2003.     
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Ortofoto mapa současnost    

  

Nejvýznamnější budovou centrálního prostoru Medlánek je bezesporu budova Sýpky, 

která se po své rekonstrukci stala přirozeným společenským centrem MČ Brno-Medlánky. 

Nově upravená plocha před Sýpkou se stala dějištěm farmářských trhů. Během roku však 

slouží spíše jako parkoviště.  
 

 

Architektonická kvalita současného stavu prostoru náměstí není dobrá. Území se dostalo 

výstavbou nového sídliště z okrajové části /“humna“ domů na ul.Kytnerova/ do centrální 

polohy Medlánek. Zbytky původních hospodářských budov se nyní nacházejí v centrální 

poloze důležitého veřejného prostoru. Náměstí v současné době neplní úlohu veřejného 

prostoru. Převládá úloha dopravní a velká část plochy (70%celkové plochy) je věnována 

komunikacím a odstavení osobních aut. Nutno konstatovat, že ani autoři regulačního 

plánu, ani autoři okolních budov, vymezujících náměstí se tímto prostorem nezabývali. 

Budovami vymezený prostor je zaplněn chaoticky parkovišti, komunikacemi, prostory pro 

odpad a trafostanicemi.  

 

Takto pojatý prostor lze řešit pouze dvěma způsoby: 

1/ - radikálně přeorganizovat dopravní řešení, vyčistit prostor od parkování, trafostanic 

a odpadních nádob. Prostor věnovat veřejnosti a pobytu obyvatel. 

2/ - menšími intervencemi, které zlepší současný stav, nebude se jednat o investice 

v řádech desítek miliónu. Tím se stane realizace reálnější a povede sice k postupnému, 

ale okamžitému zlepšení situace na náměstí. 

 

Vize do budoucna: 

Jako kombinaci obou dříve uvedených přístupů navrhujme i třetí možnost, která ovšem 

nemusí být podmínkou. Pokud by se totiž podařilo koupit budovu uprostřed náměstí 

(parcela 408/4), která je dnes v soukromém majetku, výrazně by to prospělo celému řešení 

náměstí. Budova by se mohla stát středobodem veřejných aktivit celého náměstí. Mohla by 

sloužit buď jako úřad městské části Medlánky nebo jakýmkoli veřejným účelům. 

Součástí návrhu je i námět na přestavbu této budovy s otevřeným veřejným prostorem.  
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ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, TVAROVÉ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

V návrhu nového řešení jsme se soustředili na druhou variantu řešení – menší, méně nákladné 

intervence, které jsme rozdělili následující kroků: 

- Vizuálně i materiálově sjednotit celé náměstí 

- Zrušit stávající chaoticky umístěné odpadní nádoby a přemístit je do míst, které 

nejsou pohledově exponované. Odpadní nádoby umístit do jednotných paravánů se 

stříškou. 

- Využít stávajících kvalitních prvků (např. socha sv. Jana Nepomuckého, kvalitní 

kamenná dlažba kolem budovy Sýpky a před budovou V Újezdech 2. 

- Jednoduchými intervencemi potlačit charakter náměstí jako velkého sídlištního 

parkoviště 

- Kde je to možné doplnit zeleň 

 

1. krok -úprava kolem sochy sv. Jana Nepomuckého /viz. výkres 04 návrh a/ 

Jako první krok k revitalizaci náměstí navrhujeme upravit okolí kolem sochy sv. Jana 

Nepomuckého a úpravu vjezdu k Sýpce a na parkoviště. Kolem sochy navrhujeme 

upravit travnatou plochu do pravidelného tvaru při zachování obou stávajících stromů 

a šířky chodníku v ul. Kytnerove /podmínka NPÚ Brno/. Na kraj travnaté plochy 

umisťujeme pítko. Vjezd do prostoru před Sýpkou a k budově V Újezdech 2 

navrhujeme zvýšit do úrovně chodníku tak, aby byli preferováni v pohybu chodci 

nikoli auta při vjezdu na parkoviště. Oblouky vjezdu jsou lemovány ocelovými 

nízkými patníky jasně vymezující pojížděný vjezd a chránící chodce. Parkoviště je 

nově  lemováno nízkým stříhaným plotem. 
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2. krok - úprava svahu a terasy v jihozápadním rohu náměstí /viz. výkres 05 návrh b/ 

3. Jako další samostatný krok úpravy části náměstí navrhujeme upravit svah v jihozápadním 

nároží náměstí. Úprava spočívá zejména v odstranění stávajících odpadních nádob včetně její 

dřevěné ohrady. Navrhujeme přemodelovat svah do jasné tvarově pevné figury. Dnešní 

nekvalitně provedené schody vyměnit za nové kamenné stupně s novým zábradlím. Do svahu 

vložit ještě jednu terasu s možností posezení. Terasu pak propojit pěšinou s mlatovým 

povrchem s chodníkem podél ul. Kytnerova. Lidé si zde stejně zkracují cestu. Do trávníku 

svahu vysadit různé druhy cibulek jarních i letních květin. Do doby vybudování pouzdra na 

vánoční strom, které je součástí úpravy plochy dnešních farmářských trhů ponechat zde 

vrostlé smrky. Následně pak celý svah omladit novou výsadbou listnatých stromů. Kvalitní 

stávající stromy /platany/ samozřejmě navrhujeme ponechat. 

 
 

2- krok - úprava středu náměstí /viz. výkres 06 návrh c/ 

Další námět na řešení úpravy náměstí se týká jeho středu, kde leží zastávka autobusů. Zastávka 

autobusů je na přání MČ Medlánky řešena variantně: 

a/ úprava stávajícího stavu se zálivy je doplněna pouze prosklenými čekárnami a odpadkovými 

koši. 

b/ druhá varianta spočívá ve vytvoření tzv. „zátkové“ zastávky se zvednutou vozovkou, která 

zpomaluje průjezd aut. Prosklené čekárny zůstávají, jsou jen osazeny na druhou stranu chodníku, 

blíže ke komunikaci. Tato varianta umožní zřídit dalších 6 parkovacích míst. 

Součástí úpravy je dále výsadba živých plotů kolem komunikace a propojení dvou dnes 

oddělených parkovacích plochy.  

 

Součástí úprav ve středu náměstí je i nové umístění kontejnerů na odpad.  Této části náměstí se 

nachází i dřevěná pergola pro farmářské trhy a pouzdro na vánoční strom – popis viz. fáze 5. 
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  add b/ úprava stávající zastávky autobusů na tzv. zátkovou zastávku 

 

 

3- krok – severozápadního rohu  náměstí /viz. výkres 07 návrh d/ 

Tato úprava spočívá zejména v optickém odstínění kapacitního parkoviště v této části náměstí. 

Počet míst ke stání zůstává stejný. Na jižní a severní straně parkoviště navrhujeme postavit 

ocelovou konstrukci z nerezovými lankami pro popnutí zeleně. Tímto způsobem bude opticky 

narušena skutečnost, že většina plochy náměstí slouží pouze pro parkování aut. Konstrukce se 

zelení bude mít i efekt stínění vydlážděné plochy, která nebude v letních měsících zvyšovat 

teplotu na náměstí. V zelené ploše navrhujeme umístit podzemní akumulační jímku na dešťovou 

vodu z parkoviště, která bude sloužit k zalévání zeleně na náměstí. Součástí návrhu této části 

náměstí je rovněž ohrada na směsný odpad navržená přímo pro toto náměstí. 
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4- krok – severozápadního rohu  náměstí /viz. výkres 08 návrh e/ 

V severní části náměstí navrhujeme odstínit stávající budovu trafostanice přírodním prvkem 

z vrbového proutí – alternativně z důvodů menší potřeby častého zalévání bude použit habr. 

Přístřešek z vrbového proutí vznikne spletením vrbových prutů zasazených do země. Vrbové pruty 

postupně zakoření a vznikne tak přirozený zaklenutý prostor pro posezení. V této části náměstí se 

nachází méně inženýrských sítí, a proto zde navrhujeme dosadit listnaté stromy a svah osázet 

květinami. Kolem velkého stolu pod klenbou z vrbového proutí budou umístěny lavičky a místem 

bude procházet přírodní pěšina ke zpívající lípě s mlatovým povrchem a kameny. 

 
 

Východní část náměstí navazující na budovu Sýpky je součástí prostoru, který se zavázala upravit 

firma Veselý jako součást nově budovaného komplexu „U Sýpky“ - bytového domu a domu 

seniorů. 

Je zde navržen trojúhelníkový prostor před budoucí kavárnou, podzemní kontejnery na tříděný 

odpad, pergola pro farmářské trhy a pouzdro na osazení vánočního stromu. MČ Medlánky pak 

upraví zeleň s výsadbou 3 stromů naproti budově Sýpky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁMĚSTÍ MEDLÁNKY – NOVÉ ŘEŠENÍ, UL.KYTNEROVA – V ÚJEZDECH                                                                                                                            

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

 

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN – KŘIVINKA, KALVODOVA 13, BRNO 602 00 

 
16 

Vegetace: 

 

Návrh koncepce vegetace vychází z dispoziční úpravy prostoru  je založen na stávajících kvalitních 

stromech –  mladých platanech v travnatém svahu  a dvojici  lip u plastiky sv. Jana Nepomuckého. 

Dožívající jehličnany budou postupně nahrazovány novou dosadbou  stromů , tolerujících místní 

podmínky, kompatibilních s platany / Platanus acerifolia/ , tj. javor babyka / Acer campestre/ , habr 

obecný / Carpinus betulus/,  plnokvětá třešeň ptačka / Prunus avium Plena/. Tyto stromy jsou 

bezproblémové, nenáročné a poměrně rychle narůstají. Poskytnou v ulici žádaný stín a  netvoří 

dužnaté plody. Kvetoucí stromy , netvořící plody , je možné využít na terasách s mobiliářem, 

k přistínění posezení. 

Linie keřů podél chodníků budou tvořeny vícedruhovými výsadbami keřů / kombinace Ligustrum 

ovalifolium, Euonymus verrucosus, Cotonester divaricatus, Acer campestre/, pro dosažení přirozené 

hravé  mozaikové linie, tvarované řezem  do jednotného tvaru.  

Pro pobytové místo he navržen habrový altán  

Při terasách je možné vysadit i krátké linie travin s nenáročnými trvalkami a do trávníků při posezení  

množství  drobných cibulovin. 

Pnoucí rostliny budou využity k překrytí parkovacích treláží a kontejnerových stání. Doporučen je 

přísavník pětilistý / Parthenocissus quinquefolia/ na lehké lankové treláži. 

Důležitá bude citlivá modelace terénu travnatých ploch. V místech, kde  se předpokládá pohyb pěších 

po trávníku, bude navržen nízký sekaný, suchu odolný typ trávníku, v periferních oblastech 

suchovzdorný vyšší bylinotravní porost s kopretinami, hvozdíkem a šalvějí. 

 
 
Referenční snímky :  

 

 
Acer campestre 
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Prunus avium Plena – plnokvětá třešeň ptačka 

 
 
 

 
Třešně ptačky  / Prunus avium Plena /  
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Vícedruhová linie keřů  

 
Vícedruhová linie keřů 



NÁMĚSTÍ MEDLÁNKY – NOVÉ ŘEŠENÍ, UL.KYTNEROVA – V ÚJEZDECH                                                                                                                            

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

 

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN – KŘIVINKA, KALVODOVA 13, BRNO 602 00 

 
19 

 
Narcisy v trávníku 

 
 

 
Habrový altán 
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Habrový altán  
 
 

 
Možné úpravy u terasy s kavárnou a novým schodištěm 
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Závěr: 

Do studie byly zapracovány připomínky ze závěrečného projednání konceptu studie dne 

22.10.2021, které byly zaslány následujícího dne e-mailem. Viz. níže 

 

Požadavky na úpravu studie:  

- přesun kontejnerových stání dle reálných možností provedení  

- ke zpívající lípě nějakou komunikaci třeba z kamenů (naznačeno v příloze) 

- a ke komunikaci mezi zastávkami udělat variantu 2 s vyvýšenou plochou a zátkovou 

zastávkou 
 

Závěrem lze konstatovat, že náměstí lze reálně bez velkých nákladů na přeložky sítí a úpravu 

komunikací rekonstruovat v pěti navržených krocích. Samozřejmě kromě variantního řešení tzv. 

zátkové zastávky autobusů, která je finančně i organizačně náročnější. Tyto kroky mohou být 

slučovány nebo pozměněno jejich pořadí. 

Dlouhodobý výhled, který navrhuje zakoupení budovy ve středu náměstí na parcele 408/4 je 

finančně náročný, ale na druhou stranu nejpřínosnější z hlediska oživení společenského života 

Medlánek. Radnice se ocitne ve středu klidového prostoru a spolu s budovou sýpky, farmářskými 

trhy a místem s vánočním stromem vytvoří přirozené centrum Medlánek, kde se budou odehrávat 

všechny důležité společné akce obyvatel městské části. 

 

 

 

 

V Brně,  listopad 2021 
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