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Restaurace, kavárna
Pošta

Sportovní hřiště
Dětské hřiště
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Mateřská škola
Základní škola
Obecní úřad

Kostel sv. Michala
Kaple Nejsvětější Trojice
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Hřbitov

Kaplička; Boží muka
Koupaliště

Autobusová zastávka 
Parkoviště

Ubytování

název místní části
hranice pozemků

budova
zpevněná plocha; silnice
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hranice zvoleného území
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navrhované budovy (I. fáze výstavby)
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navrhované budovy (II. fáze výstavby)

kategorie zástavby

ostatní zpevněné plochy
vozovka
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navrhovaná drobná sakrální architektura
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Sebranice - Nová Pohora
studie rozvojového území obce

Martin Šálek | vedoucí Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. | Ústav architektury FAST VUT Brno 2019-20

V místě navázání Nové Pohory na stávající 
zástavbu u navrhované autobusové zastávky se 
nachází veřejné prostranství se hřištěm.

Vyvinutý systém rozložení zástavby cílí na eko-
nomicky úsporné využití území, zaručuje posílení 
sociálních a sousedských vazeb mezi novými 
a starými obyvateli za zachování soukromého 
prostoru domů a zahrad.

Soukromý a veřejný prostor je oddělen stěnou, 
před níž se nacházejí uliční zahrádky a parko-
vací stání, za ní pak domy s dvory a zahradami.

Navhrovaná autobusová zastávka poslouží 
jako nejbližší i severní části Sebranic, Kališti, a 
přispěje tak k provázání s obcí.

Osa směřu-
jící ke kostelu 
je na druhém 
konci uzavřena 
Božími muka-
mi.

Obě navrhované fáze výstav-
by svým charakterem nevyční-
vají a na hranicích svými zah-
radami plynule přecházejí v 
okolní krajinu.

Hlavní ulice je opticky propojena s jádrem Se-
branic pohledovou osou směřující ke kostelu.

Komunikace Nové Pohory navazu-
jí nejen na starou Pohoru, ale i na 
stezky z Kaliště a další venkovské 
cesty.
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