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Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický 

návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou 

stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, a návrhem, 

založeném na těchto průzkumech. Řešené území se nachází na břehu řeky Svitavy 

a je vymezené ulicemi Provazníkovou, Dukelskou třídou a Svitavským nábřežím. 

Dnes se zde nacházejí především brownfieldy starých průmyslových objektů, 

skladovací prostory a většinou nízkopodlažní zástavba rodinných domů. Návrh 

klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic a zároveň na využívání 

moderních architektonických a urbanistických přístupů, například na důraz 

na polyfunkčnost objektů. Nábřeží řeky Svitavy je revitalizováno a je na něm 

navrženo několik atraktivních prvků, například lávky spojující oba břehy 

či pobytové schody. Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako 

protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá návrhem 

nové komunikace Nová Dukelská, spojující areál bývalé Zbrojovky a ulici 

Provazníkovu.  

Architektura, urbanismus, revitalizace, brownfield, řeka Svitava, nábřeží, bloková 

struktura, město, Brno, lávka, pobytové schody, hřiště, parter, veřejný prostor  

The theme of the diploma thesis „Brno brownfields by the Svitava River“ Is design 

of contemporary city structure in Brno Husovice. The theisis deals with the analysis 

of the current situation, definition of problems and opportunities in the location 

and the design, based on these researches. Studied area is located on the 

riverbank of the Svitava River and is defined by Provazníkova, Dukelská třída and 

Svitavské nábřeží streets. In these days there are mostly located brownfields of the 

previous industry parks, storage spaces and development of family houses. The 

design puts emphasis on the gentle merge with the urban structure of the old 

Husovice and focuses on using modern architectonic and urban approaches 

as well, for example on multifunctionality of buildings. The riverbank is revitalised 

and attractive features are designed here, like the footbridges conneting both river 

sides and sittable stairs. These designs provide space for leisure time and a water 

control during the floods as well. The traffic solution is concerned on the design 

of the new Nová Dukelská street, connecting formerly Zbrojovka industry park and 

Provazníkova street.  

Architecture, urbanism, revitalization, brownfield, Svitava River, riverside, block 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je rehabilitace 

prostoru někdejších průmyslových areálů v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou 

stávajícího stavu vymezeného území na pravém břehu řeky Svitavy, zhodnocením jeho 

stavu, formulováním problémových míst i doposud nevyužitého potenciálu a aplikace 

zjištěných poznatků na urbanistický návrh. Cílem diplomové práce je začlenění území 

do stávající okolní struktury Husovic, jeho zatraktivnění, a využití pro novou kompaktní 

zástavbu, nabízejících jak moderní bydlení, tak komerční příležitosti, stejně jako 

vytvoření živého parteru objektů. Důležité je rovněž dopravní napojení lokality 

na připravovaný brněnský Velký městský okruh a území bývalého výrobního areálu 

Zbrojovky Brno. 
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2 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ A VYBRANÝCH STAVEB 

BRNO HUSOVICE 

Charakteristika lokality 

Řešená lokalita se nachází v Jihomoravském kraji v Brně v Husovicích. Kdysi samostatná 

obec Husovice, rozkládající se převážně na pravém břehu řeky Svitavy, je po připojení 

k městu Brnu jednou z jeho čtvrtí, od roku 1990 spadá pod samosprávnou městskou 

část Brno-sever. Katastrální území Husovic má rozlohu 1,32 km² a v současné době zde 

žije přibližně 6600 obyvatel. Lokalita má převážně městský charakter, největší díl území 

tvoří nízko položená rovinatá část, vyznačující se hustou a pravidelnou městskou 

zástavbou. Ta je zároveň řešenou lokalitou této práce. Dominanty zde tvoří velký kostel 

Nejsvětějšího srdce Páně, trolejbusová vozovna Dopravního podniku města Brna 

a zdobná secesní budova sokolovny. Tuto část Husovic ohraničuje ze severu ulice 

Provazníkova, jejíž součástí je mimo jiné rušný dopravní uzel u Tomkova náměstí. 

Jihovýchodní hranu lokality pak tvoří v polovině 19. století zregulované koryto řeky 

Svitavy. 

Dnes patří Husovice spíše mezi lokality s nižším sociálním statusem, než je průměr ve 

městě. I v nedávné historii patřilo území kvůli hojnému počtu průmyslových objektů při 

řece mezi znečištěné městské části, o řece se uvažovalo spíše jako o stoce. Po útlumu 

průmyslové výroby zůstala oblast v blízkosti tzv. brněnského bronxu místem, kde se 

usazují převážně ekonomicky slabší skupiny obyvatel. Objevily se tu problémy 

s bezpečností, blízké ulice Svitavské nábřeží, Husovická a Mostecká patří mezi nechvalně 

známá místa s vysokým výskytem narkomanů. K atraktivitě lokality nepřispívá ani 

množství zpustlých domů, opuštěných brownfieldů někdejších průmyslových areálů 

či neupravené okolí říčního toku. 

Charakteristika řešeného území 

Řešené území při řece Svitavě disponuje blízkými vazbami na centrum města, výhodou 

je proto zejména jeho dostupnost městskou hromadnou dopravou. Na jihovýchodní 

straně ho lemuje koryto řeky Svitavy, západní stranu tvoří Dukelská třída a severním 

okrajem hraničí s ulicí Provazníkovou, respektive plánovaným velkým městským 

okruhem v úseku Tomkova náměstí.  

Největší plochu zaujímají pozemky bývalého výrobního areálu divize motorů firmy Zetor. 

V polovině minulého století vznikl na místě někdejších sportovních hřišť velký výrobní, 

skladovací a administrativní objekt, který byl pomocí nového přemostění přímo napojen 

na sousední areál Zbrojovky Brno. Po roce 1989 v obou areálech výroba postupně 

utichala, k definitivnímu zastavení provozu v motorárně došlo roku 2006. Od té doby 

zůstává bez využití a uvažuje se o prodeji, který ale komplikuje pravděpodobná 



Průvodní zpráva Diplomová práce květen 2018 Bc. Tomáš Macháček 

4 
 

ekologická zátěž z období aktivní produkce. Po revitalizaci by podle představ města Brna 

měly být oba někdejší výrobní areály znovu propojeny, územím by měla vést nová 

komunikace nazývaná prozatím jako Nová Dukelská. Ta by měla sloužit i jako trasa pro 

trolejbusovou dopravu.  Jisté limity rozvoje území motorárny představuje blízkost koryta 

řeky Svitavy a s ní spojená povodňová rizika, stejně jako sousedství plánovaného velkého 

městského okruhu na severním okraji řešeného území. Při severním okraji v blízkosti 

ulice Provazníkovy se nachází rozlehlý areál Tělovýchovné jednoty Sokol Husovice 

s několika objekty a venkovními hřišti. Mezi ním a řekou se nachází menší zahrádkářská 

kolonie. Na opačné straně území se nachází bronwfield někdejší sladovny a pivovaru 

Briess. Architektonicky hodnotné stavby industriální doby počátku minulého století se 

bohužel nacházejí většinou v neutěšeném stavu. Výrazným prvkem, připomínajícím 

někdejší účel stavby, je šestipodlažní hranolová pivovarská věž a více než třicetimetrový 

cihelný komín. 

Řešené plochy leží v blízkosti náměstí Republiky, jemuž ve výrazné lineární kompozici 

dominuje budova kostela Nejsvětějšího srdce Páně z počátku 20. století. Terén je 

v blízkosti řeky poměrně rovinatý. Blízké ulice však mají velmi různorodý charakter, 

od dopravní tepny Provazníkovy s rušnou křižovatkou na Tomkově náměstí, přes 

vytíženou Dukelskou třídu až po úzké uličky (například Bratří Mrštíků). V sousedství 

řešeného území je na ulici Svitavské umístěna vozovna Husovice Dopravního podniku 

města Brna.  

Charakteristika významných staveb v lokalitě 

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně 

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Republiky pochází z let 1906-10. Vstup tvoří 

románský portál, nad nímž se tyčí jehlanovitá věž. Zatímco exteriér je ztvárněn 

v secesním stylu, interiér našel inspiraci v románských bazilikách. Autorem stavby byl 

architekt Karel Hugo Kepka. 

 

Sokolovna 

Historický objekt Sokolovny v Husovicích pochází z roku 1906. V současnosti je 

památkově chráněn. Hodnotné je zejména jeho zdobené secesní průčelí 

s neorenesančními prvky. Fasáda prošla v nedávné době renovací. 

 

Tomkovo náměstí 

Tomkovo náměstí je v současnosti rušnou křižovatkou ulic Provazníkovy, Cacovické, 

Valchařské a Kaloudovy. Velmi dopravně vytížené je zejména místo vyústění 

Husovického tunelu. V minulosti šlo o původní náves vesnice Husovice. 
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Základní škola J. A. Komenského 

ZŠ J. A. Komenského stojí na nároží ulice Nováčkovy a náměstí Republiky. Je zapsána na 

seznamu nemovitých kulturních památek díky svému neorenesančnímu průčelí s prvky 

secese. 

 

Brownfield motorárny Zetor 

Areál motorárny Zetor vznikl na přelomu 70. a 80. let 20. století na místě sportovního 

hřiště. Výroba motorů skončila roku 2006, kdy byla přesunuta jinam. Areál zůstal bez 

využití a začal chátrat. Někdejší napojení na areál Zbrojovky se zvažuje v budoucnu 

znovu obnovit po revitalizaci obou míst. 

 

Brownfeld pivovaru Briess 

Bývala sladovna a pivovar Briess z konce 19. století sloužila za druhé světové války i po ní 

jako výrobna zbraní. Areál podějí přešel do rukou firmy Zetor–divize motory. Výroba zde 

byla ukončena v roce 1999. Objekt je v současné době zchátralý a rekonstrukce se daří 

jen postupně. 

 

Fara 

Objekt fary je vytvořen spojením dvou původních dvoupodlažních řadových domů. Její 

fasádě dominují dva barokně-secesizující štíty. Zbudována byla v letech 1909-1910. Tato 

významná husovická secesní památka se do dnešních dnů dochovala takřka v původním 

stavu. 

 

Park Marie Restituty 

Rozkládá se na místě původního husovického hřbitova zv. Pod Petraly, využívaného 

v letech 1854–1961. Po exhumaci ostatků byl roku 1983 přeměněn na park, který dostal 

roku 1999 jméno dle husovické rodačky Heleny Kafkové, která přijala řádové jméno 

Marie Restituta. Papežem Janem Pavlem II. byla v roce 1998 blahořečena. 

 

3 HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ LOKALITY 

Husovice vznikly někdy na počátku 13. století, po dlouhá desetiletí byly pouze malou 

vesničkou. První písemná známka pochází z roku 1264. Pozemky někdejší zeměpanské 

vsi postupně začali skupovat brněnští měšťané, šlechta a církev. Pravděpodobně již 

tehdy zde existoval mlýn a aspoň dva dvory. Ještě ve 13. století získává husovické 

desátky a některé pozemky zábrdovický premonstrátský klášter. 

Ves Husovice těžce utrpěla v letech 1419–1434 během husitských, a v letech 1468–1478 

během česko-uherských válek. Roku 1597 získaly Husovice od abatyše kláštera 

na Starém Brně obecní zřízení s rychtářem a konšely jako představiteli obecní správy. 

Počátkem 17. století měly Husovice pouze 18 osedlých. Utrpěly také velké škody během 

obléhání Brna Švédy v letech 1643 a 1645. 
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Před první polovinou 18. století se v souvislosti s rozvojem místního průmyslu počet 

domů více než zdvojnásobil. Roku 1834 Husovice vyhořely a byly nově vystavěny. Kolem 

poloviny 19. století pak začal rychlý růst vesnice, který vedl k rozšiřování zdejší zástavby 

podél všech existujících cest. V čele husovické obecní správy stál do zrušení poddanství 

purkmistr, rychtář a dva konšelé.  

V letech 1849-51 probíhala regulace toku řeky Svitavy. Vysušené plochy původního 

neregulovaného toku byly později rozprodány jako zemědělská půda. Dne 1. května 

1894 se v Husovicích narodila pozdější řeholní sestra Marie Restituta (vl. jm. Helena 

Kafková), kterou roku 1998 ve Vídni prohlásil papež Jan Pavel II. za blahořečenou. V roce 

1906 byla slavnostně otevřena nová budova Sokola Husovice. V letech 1906-10 vznikla 

na tehdejším Sušilově náměstí dominanta města, kostel Nejsvětějšího srdce Páně 

od architekta Karla Huga Kepky. 

V roce 1912 byly Husovice povýšeny na město. Dne 16. dubna 1919 byly Husovice 

připojeny k městu Brnu. V roce 1946 došlo k přejmenování dvou náměstí Sušilova 

a Komenského na jednotný název náměstí Republiky. Roku 1957 pak vzniklo samostatné 

katastrální území Husovice. Na přelomu 70. a 80. let 20. století došlo ke vzniku 

průmyslového areálu Zetor, divize motory. Pro něj byl zbudován monoblok výrobní haly 

na místě sportovišť u řeky. 

V devadesátých letech byl otevřen Husovický tunel. Po roce 1989 došlo k úpadku 

průmyslové výroby, firma Zetor ukončila výrobu motorů do svých traktorů roku 2006 

a areál zůstal nevyužitý. 

V roce 2017 začaly přípravy pro zbudování části velkého městského okruhu, 

procházejícího přes Tomkovo náměstí. Započaly též práce v nedalekém areálu 

Zbrojovky, který by měl být v budoucnosti propojen s Husovicemi plánovanou 

komunikací Nová Dukelská. 

 

4 ANALÝZY 

ANALÝZA CHARAKTERU ZÁSTAVBY A OBYVATELSTVA 

Analýza historického toku řeky před a po regulaci 

Stejně jako dnes přitékala i v minulosti řeka Svitava do města Brna v Obřanech. Na rozdíl 

ode dneška se ale dříve větvila do několika meandrujících ramen, vytvářejících ostrůvky, 

následně pokračovala do Husovic, Židenic a Zábrdovic, aby se v oblasti Dornychu spojila 

s řekou Svratkou. Říční náhon ze 13. století, sloužící k zásobování města vodou, dnes až 

na malý kousek zanikl kvůli rozhodnutí tok řeky zregulovat. 

Regulace přirozeného toku řeky Svitavy probíhala mezi lety 1848 – 1851, koryto při ní 

bylo prohloubeno, zúženo a vymezeno příkrými břehy. Původně zvlněný tok byl lineárně 

napřímen, takže meandry zcela zmizely. Nepotřebné staré koryto bylo zasypáno 

a rozprodáno jako pole. 

Kvůli špatně provedené regulaci je dnes koryto nedostatečně dimenzované a přispívá 



Průvodní zpráva Diplomová práce květen 2018 Bc. Tomáš Macháček 

7 
 

tak ke vzniku povodní. V posledních letech vznikají projekty, které mají revitalizovat 

nábřeží regulované Svitavy a navrátit na její nábřeží život. 

 

Analýza velikostí vybraných bloků v Husovicích 

Analýza velikosti vybraných bloků v okolí husovického náměstí Republiky ukázala, že 

průměrný index zastavěné plochy IZP je 0,54, celková plocha pak v průměru vychází 

11 000 m2. 

 

Analýza velikostí veřejných prostranství vybraných náměstí v Brně 

Z analýzy velikosti vybraných náměstí města Brna vyplývá, že husovické náměstí 

Republiky patří plošně k těm větším. Plošnou velikostí se dá srovnávat s náměstím 

Svobody. Vděčí za to svému protáhlému tvaru, který se směrem od kostela umístěného 

v horní části, postupně zužuje. Příčinou této zvláštnosti je fakt, že původně bylo náměstí 

Republiky dvěma samostatnými náměstími - Sušilovým a Komenského. Teprve po druhé 

světové válce byly oba prostory sjednoceny pod jeden název, který zůstal až dodnes. 

 

Sociodemografická analýza 

Statistiky ze Sčítání lidí, domů a bytů 2011, prezentované v Sociodemografické analýze 

územních částí města Brna, rozdělují dané jevy do čtyř odstupňovaných kategorií 

(nejmenší - menší - vyšší - nejvyšší četnost výskytu). Z provedených průzkumů vyplývá, 

že Husovice patří spíše k oblastem s horším sociálním statusem. Severní část sice patří 

ve většině ohledů k nadprůměrným oblastem, většina lokality je ale vnímána spíše 

negativně. 

Zejména ve dvou sledovaných kategoriích byla některá z částí Husovic na posledních 

příčkách v celoměstském srovnání, a to v podílu zástavby starší než z roku 1919 

a v ohledu nízkého podílu standardních bytů. Husovice tak ze srovnání vycházejí jako 

oblast s velkým podílem staré zástavby, která je navíc často v nevyhovujícím stavu. 

 

ANALÝZA ZELENĚ 

Zeleň je v lokalitě zastoupena především uličními stromořadími. Při severozápadním 

okraji lokality v blízkosti ulice Hálkovy se nachází park Marie Restituty. Velké zastoupení 

vzrostlé zeleně se nachází na náměstí Republiky. Nábřežní zeleň s větrolamem tvořeným 

řadou topolů je dnes bohužel neudržována a na některých místech převládá náletová 

zeleň. Topoly by z bezpečnostních důvodů mohly být v následujících letech vykáceny. 

 

ANALÝZA ŘEKY SVITAVY A ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ 

Téměř sto kilometrů dlouhá řeka Svitava pramení u obce Javorník nedaleko Svitav.  Před 

Brnem protéká ještě například Boskovicemi či Blanskem. Brnem protéká od severu na 

jih, kde se vlévá do řeky Svratky. Na obou březích řeky začaly v 19. století vznikat četné 

industriální objekty, čímž vznikla tzv. Posvitavská průmyslová zóna. To však mělo 
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v  následujících desetiletích vliv na čistotu říčních vod. 

 

Kromě problémů s čistotou vody se řeka Svitava potýká s následky umělé regulace toku. 

Ta proběhla v polovině 19. století a původně meandrovitý průběh Svitavy byl nenávratně 

narovnán, samotná řeka pak byla umístěna do špatně dimenzovaného koryta se 

strmými břehy. Tyto úpravy měly nemalý vliv na neblahé následky povodní, zejména 

těch v letech 1997 a 2006. 

 

Dnes se naprostá většina Husovic nachází v záplavovém území stoleté vody (Q100). 

Kromě toho se v cípu řešeného území na pozemcích bývalé sladovny a pivovaru Briess 

nachází aktivní zóna Q100, která v těchto místech znemožňuje budování zástavby. 

 

Město Brno plánuje na řece Svitavě provést řadu protipovodňových úprav, které se 

oblasti řešeného území projevují zejména plánovaným zbudováním protipovodňové 

stěny na obou březích řeky. 

 

ANALÝZA PODLAŽNOSTI 

Charakter území tvoří z hlediska podlažnosti pestrá směs budov, mezi nimiž převládají 

jednopodlažní až třípodlažní objekty, doplňované stavbami čtyřpodlažními a výjimečně i 

vyššími. Nejvyšší objekty se nacházejí podél ulic Nováčkovy a Svitavského nábřeží, stejně 

jako v areálu někdejší Zbrojovky. V samotném řešeném území tvoří zástavbu především 

řadové rodinné domy jedno a dvoupodlažní, podél Dukelské třídy se nacházejí i četné 

objekty polyfunkční o třech a pěti podlažích. 

Výškovými dominantami jsou kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Republiky se 

svou šedesátimetrovou věží, část historického objektu pivovaru Briess s šestipodlažní 

hranolovou centrální částí a 34 m vysokým komínem. 

Drobná zástavba převážně přízemních řadových rodinných domů v ulici Bratří Mrštíků 

neumožňuje vzhledem k šířce uličního profilu další navyšování zástavby a tvoří tak 

překážku rozvoje této části řešeného území. 

Objekty v areálu Zbrojovky procházejí rekonstrukcí nebo jsou demolovány, stav tedy 

zachycuje situaci na jaře 2018. 

 

ANALÝZA FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 

V minulosti dominovaly oblasti plochy průmyslu a výroby. Dnes z této doby zůstaly jen 

brownfieldy Zbrojovky, motorárny Zetor a pivovaru Briess. V rámci řešeného území se 

nachází menší komerční objekty využívané pro skladování či služby (autolakovna, 

úklidové práce). V budově někdejší radnice působí střední škola a střední odborné 

učiliště. 

Většina objektů má obytný případně polyfunkční charakter (nejčastěji obchod a služby 

v parteru). Velké plochy zaujímají v blízkosti Tomkova náměstí sportoviště a objekty 
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Sokola Husovice. V jižní části území zabírá největší plochu někdejší výrobní areál 

pivovaru a sladovny Briess, který dnes částečně slouží jako sběrna surovin, komerční 

a skladovací prostory. Velká a nejcennější část areálu je bez trvalého využití a chátrá. 

V rámci širších vztahů převládá funkce rezidentní, nachází se zde však i objekt vozovny 

DPMB, areál kasáren Židenice, základní škola a gymnázium, střední průmyslová škola 

chemická a kulturní středisko. Na druhém břehu řeky zaujímá dominantní plochu 

průmyslový areál bývalé Zbrojovky. 

Podél hlavních tahů v území se nachází množství polyfunkčních objektů, v nichž však 

často nejsou komerční prostory v parteru využívané a objekty působí zanedbaným až 

zchátralým dojmem. Chybí zde pestřejší nabídka obchodů a služeb, která by dokázala 

lokalitu oživit. Absenci podobných zařízení si lze vysvětlit sociální a ekonomickou situací 

v dané lokalitě. Ta patří k problematickým místům ve městě s vyšší mírou kriminality 

a vandalismu, přičemž ke zlepšení dochází jen pomalu a postupně. 

  

ANALÝZA ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Návrh řešení musí reflektovat změny, které se od roku 1994, kdy vznikl současný platný 

ÚP, ve společnosti udály. Dnes nemají plochy průmyslu v areálu Zbrojovky a motorárny 

Zetor opodstatnění, výroba zde dávno neprobíhá a plochy by tak měly být 

transformovány pro nový účel. Jako vhodnější se jeví plochy kompaktní zástavby výšky 

6-16 m (varianty připravovaného ÚP č. II a III) než plochy sportovních areálů (varianta III). 

Navrhované řešení tak v každém případě počítá se změnou územního plánu, případně 

s novým ÚP ve variantě II nebo III. 

 

ANALÝZA MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

Z analýzy majetkoprávních vztahů vyplývá, že většinu řešené plochy zaujímají pozemky 

ve vlastnictví firmy Zetor, a.s., následované pozemky v majetku Tělocvičné jednoty Sokol 

Brno-Husovice. Pro realizaci záměru by bylo potřeba nejen odkoupit pozemky od těchto 

vlastníků, ale v případě propojení území s Dukelskou třídou novými ulicemi 

i od drobných soukromých vlastníků. Nemalá část pozemků je i ve vlastnictví 

Statutárního města Brna. Pozemky, na nichž se nacházejí pozemní komunikace, jsou 

rovněž ve vlastnictví města, případně státu. Zjištěné údaje vycházejí z katastru 

nemovitostí z března 2018. 

 

ANALÝZA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešenému území dominuje kromě řadové zástavby zejména trojice areálů. 

Nejvýznamnějším z nich je někdejší výrobna motorů pro traktory firmy Zetor. 

Od ukončení produkce v roce 2006 objekt i jeho okolí upadají. Vysoké betonové zdi 

s ostnatým drátem oddělují okolní svět od někdejšího průmyslového areálu, který je 

dnes zarostlý náletovými dřevinami. Podél jihovýchodní strany se táhne nadzemní 

vedení parovodu. Samotná hlavní budova není zatím v havarijním stavu, majitelé však 
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provádějí jen zabezpečovací a nikoliv udržovací práce, takže degradace konstrukcí rok 

od roku víc a víc postupuje. Všudypřítomnou vlhkost a korozi doprovází obrůstání 

železobetonového skeletu mechem. Budoucímu využití brání kromě zchátrání i vysoká 

ekologická zátěž pocházející z doby produkce motorů. Firma Zetor neprovádí potřebné 

opravy a údržbu, protože s budoucím využitím pro své účely nepočítá. V plánu je prodej 

celého areálu případnému investorovi. V roce 2008 byla odhadována potenciální kupní 

cena brownfieldu okolo 200 milionů Kč.  

 

Z roku 1900 pochází druhý areál, někdejší exportní pivovar Briess, ležící od motorárny 

jižně směrem po proudu řeky. Podnik Rudolfa a Ericha Briessových prosperoval ještě 

za první republiky, za války v něm však byla umístěna výroba zbraní a po roce 1948 byl 

znárodněn a později připadl divizi motorů firmy Zetor. Hodnota průmyslového areálu 

sladovny spočívá v architektonické hodnotě původní stavební podstaty sladovny 

s hvozdem a komínem. Objekt utrpěl značné škody zanedbáním údržby a nevhodnými 

stavebními zásahy, zejména v období mezi lety 1948-1989. Původní architekturu 

doplňuje řada nevhodně přilepených menších přístavků, fasády ruší nově prolomené 

okenní otvory a drolící se zdivo. Cenné architektonické články hvozdu i komína jsou na 

mnoha místech poškozeny. Problematická je rovněž statika objektu. Jižní křídlo prošlo 

necitlivou rekonstrukcí, původní sedlovou střechu nahradila pultová. Směrem k řece se 

pak před objektem sladovny nachází několik zchátralých a nehodnotných staveb, 

převážně sloužících skladování či garážování automobilů. 

 

Severní část řešeného území zaujímají plochy a objekty tělovýchovné jednoty Sokol 

Husovice. Dominantu tvoří zejména historická budova Sokolovny, jejíž výstavba byla 

započata v roce 1905. Památkově cenná je zejména čelní fasáda budovy. Kromě ní se 

v areálu nachází i tělocvična, umístěná při ulici Provazníkově v blízkosti husovického 

mostu přes řeku Svitavu. Ta je v plánech města Brna pro velký městský okruh vytipována 

jako objekt k výkupu a následné demolici. Objekt z první poloviny 20. století působí 

zanedbaně. Plochy sportovišť a hřišť slouží případným zájemcům o sportovní vyžití, 

zasloužily by si však renovaci či lepší péči. 

 

ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE 

Doprava je v oblasti jedním z aktuálních témat. V současné době se zde nachází 

především problematická a velmi frekventovaná křižovatka Tomkovo náměstí. Ulice 

Provazníkova je zejména ve špičce náchylná k tvorbě kolon, především v blízkosti 

napojení do husovického tunelu. Území je obsluhováno několika trolejbusovými 

a autobusovými linkami, stejně jako tramvajemi. Rušným místem je i Dukelská třída, 

v níž je kromě tramvají vedena i automobilová doprava, zatímco pěší a cyklistická 

doprava je zde upozaděna. Řešené území je obslouženo především zastávkami Tomkovo 

náměstí a Náměstí Republiky. Ulice Gargulákova a Bratří Mrštíků jsou zúženy podélně 
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parkujícími automobily. Spojení se Židenicemi je z ulice Gargulákova přerušeno, protože 

most ústí namísto do další ulice pouze do uzavřeného areálu Zbrojovky. Ten má být 

s územím někdejší motorárny a plánovaným VMO Brno propojen pomocí budoucí 

komunikace „Nová Dukelská“, procházející skrze území Zbrojovky a Zetoru. Pěší lávky 

přes Svitavu jsou ve špatném stavu. 

 

ANALÝZA TYPICKÝCH PRVKŮ 

Typický prvek v lokalitě - komín 

V Husovicích, které v minulosti patřily do tzv. Posvitavské průmyslové zóny, se dodnes 

dochovalo několik upomínek na zašlou industriální slávu lokality. Jsou to především 

komíny, které dnes již z valné většiny neslouží svému účelu, ale jako symbol historie. 

Výjimku tvoří novodobý komín teplárny. 

 

Vybrané objekty se skrytým potenciálem 

V lokalitě se nachází několik staveb či areálů, které si zaslouží pozornost. Prvním je 

objekt autoservisu v centrální poloze řešeného území. Konverzi si rovněž zaslouží 

někdejší pivovar Briess s historicky cennou architekturou. Původní budova radnice na 

náměstí Republiky by si zasloužila obnovu historické fasády. Areál sportovišť TJ Sokol 

Husovice v sobě skrývá potenciál k dalšímu rozvoji sportovních ploch pro veřejnost. 

 

 

5 VÝZVY (HODNOTY A LIMITY ÚZEMÍ) 

Území při řece Svitavě má několik pozitivních stránek, nad kterými však dnes převažují 

zápory. Nachází se zde také mnoho výzev k řešení. Problematická je zejména doprava. 

Rušná komunikace Provazníkova s problematickým uzlem Tomkova náměstí je místem 

častého vzniku kolon. Úzké ulice Bratří Mrštíků a Gagrulákova zase bojují s množstvím 

parkujících automobilů. Pěší jsou zase nuceni využívat zchátralou lávku přes řeku. 

Dalším problémem je i odříznutí území od okolí - jednak nepřístupným a neprostupným 

územím motorárny a pak zejména absencí napojení na rovněž nepřístupný areál 

Zbrojovky. Ten v současnosti prochází výraznou přestavbou a měl by se v budoucnu 

s Husovicemi propojit. 

Velký potenciál mají dva brownfieldy v rámci řešeného území - pivovar Briess 

a motorárna Zetor. První z nich je zchátralou historickou stavbou s nezanedbatelným 

kouzlem a hodnotou, zatímco druhý z areálů je spíše bariérou v rozvoji 

s pravděpodobnou ekologickou zátěží po strojírenské výrobě. Podpořit si zaslouží jistě 

nábřeží řeky Svitavy, kde by mohla vzniknout klidová zóna s poněkud kultivovanějším 

charakterem, než je tomu dnes. 
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6 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ NÁVRHU 

Urbanistický návrh vychází z rozdělení řešeného území na čtyři části. První z nich 

zahrnuje jižní stranu, kde tvoří dominantu brownfield bývalého pivovaru a sladovny 

Briess.  Na ni navazuje druhá a největší část, jenž se rozkládá převážně na místě dnešní 

nefunkční motorárny firmy Zetor a je přibližně ohraničena ulicemi Garguálkovou, Bratří 

Mrštíků a Dukelskou třídou. Třetí v pořadí je oblast mezi ulicemi Bratří Mrštíků 

a Provazníkovou. Nachází se zde především pozemky sportovního areálu Sokola 

a soukromé zahrádky. Všechny čtyři části by spolu měly vytvořit multifunkční 

a životaschopný celek, uspokojující potřeby bydlení, práce i volnočasových aktivit. 

Snahou návrhu je znovu zapojit vyčleněné plochy do života Husovic, navazuje při tom 

na okolní strukturu zástavby, a přesto vytváří zcela soudobé moderní kompaktní město. 

7 CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉHO NÁVRHU 

Urbanistická studie se zabývá revitalizací brněnských brownfieldů u řeky Svitavy. 

V současnosti zanedbané areály pivovaru Briess a továrny Zetor dnes dělí od zbytku 

Husovic zdi a ploty. Otevření těchto areálů nové výstavbě, napojení území na obdobně 

revitalizovaný areál Zbrojovky a na plánovaný Velký městský okruh, má této části města 

vdechnout nový život. 

Návrh pracuje se stávající strukturou Husovic, dále ji rozvíjí a snaží se tak o přirozené 

spojení původní a nové městské struktury. Kompaktní zástavba svou nízkou podlažností 

respektuje své okolí a zároveň umožňuje vznik kompaktního živého místa, s nímž se 

mohou jeho obyvatelé snadno identifikovat. Návrh představuje vyvážený mix bydlení 

různých typů a kategorií, široké zastoupení občanské vybavenosti a nezapomíná ani na 

tvorbu veřejných prostranství. Živou tepnou nové čtvrti je navržená komunikace 

nazývaná „Nová Dukelská“, vedoucí podél koryta řeky. K ní je směřována nejvyšší 

zástavba, směrem od ní podlažnost klesá až k dvoupodlažním rodinným domům, 

navazujícím na stávající zástavbu. Rekonstrukcí budovy bývalého pivovaru a konverzí 

autolakovny na uměleckou galerii vznikají dvě místa, kde se, rovněž jako u přirozeně 

atraktivního nábřeží, nábřeží očekává největší počet návštěvníků. Odkaz k historii 

Husovic nabízí nově vzniklá galerie, která vznikne dostavbou někdejšího objektu 

autolakovny. Díky výrazné štíhlé věži s vyhlídkou vynikne odkaz na industriální minulost 

oblasti, pro níž byly v minulosti typickým prvkem komíny. 

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 

V dnešní době je v Husovicích v okolí motorárny dominantní funkcí bydlení, doplňované 

menšími komerčními plochami především v parteru budov. Nepřehlédnutelné je 

i zastoupení ploch sportu a rekreace. Plochy pro výrobu jsou dnes z velké části nevyužité 

a zanedbané. Na místě je tak jejich přeměna na kompaktní město, sdružující v sobě 

bydlení v bytových i rodinných domech, komerční prostory, administrativu, případně 



Průvodní zpráva Diplomová práce květen 2018 Bc. Tomáš Macháček 

13 
 

lehkou výrobu či skladování. Nedílnou součástí návrhu je i objekt veřejné vybavenosti 

v podobě galerie, stejně jako veřejná prostranství – parkové plochy, náměstí, pěší zóny. 

Na několika místech jsou navrženy také plochy pro sport. 

Dnešní Husovice v mnoha případech nenabízejí vhodné podmínky pro existenci malých 

obchůdků především z důvodu špatného stavu objektů. Nová zástavba pracuje 

v případě obytných bloků s aktivním parterem v exponovaných ulicích, v němž mohou 

nalézt své místo rozličné funkce – kavárna, restaurace, obchody a kanceláře, pošta, 

lékárna, ordinace lékařů apod. Bydlení je zastoupeno v různých formách, od kompaktní 

zástavby rodinných domů přes garsonky, byty střední a vyšší kategorie až po nástřešní 

apartmány. Své místo si v území našly i mateřská škola a administrativní objekt státní 

správy (v současné době například uvažuje o přestěhování do Husovic finanční úřad). 

Parkování je pro bydlení umístěno převážně v krytých garážích. Ty jsou umístěny 

na terénu v úrovni parteru kvůli rizikovým faktorům spodní vody a záplav. Na jejich 

střeše pak je k dispozici obyvatelům bloků parkově upravený vnitroblok se společnými 

prostory i soukromými zahrádkami. Reakcí na soudobé požadavky na potřebu spojení 

práce a bydlení je navržený blok mezonetových bytů, které mají fungovat jako 

samostatně pronajímatelné jednotky. Nad společným přízemím s parkováním se nachází 

prostory pro práci, z nichž se obyvatelé jednotky dostanou do posledního podlaží, 

určenému k bydlení. Jedná se o zvláštní typ homeoffice jednotek, nazývaných jako live-

work. K těmto jednotkám přísluší i společná budova určená ke coworkingu a případným 

setkáváním s klienty, pro které není možné využít prostory ve vlastní live-work jednotce. 

Cílem návrhu je představit území někdejších brownfieldů jako atraktivní lokalitu 

zapojenou do života města, propojenou s okolními čtvrtěmi a nabízející širokou škálu 

funkcí od bydlení, přes komerci, sport až po kulturu.  

NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA 

Rekonstrukcí či konverzí projdou objekty pivovaru Briess a autolakovny. První z nich se 

částečně nachází v oblasti aktivní zóny záplavového území, a tudíž jeho pozemky 

nemohou být plně využity k zástavbě, návrh tedy počítá s přeměnou stávajících budov 

na kreativní centrum. Přilehlé parcely pak jsou využity pro letní kino, víceúčelové hřiště, 

piknikovou louku, využívají při tom atraktivní výhled na řeku a napojení na cyklostezku. 

Autolakovna je přeměněna v uměleckou galerii s nově nadstavenou jižní částí se štíhlou 

věží, nápodobou komínu jako připomínkou industriální minulosti místa. Díky své 

centrální poloze může být i dobrým orientačním bodem v území, k němuž směřují 

pohledové osy. Předprostor galerie je navržen jako náměstíčko s klidovou zónou, 

uměleckým dílem a vodním prvkem. Do něj je směřována i velká část komerčních 

prostor. Rovněž na tento bod navazuje i pěší zóna, vedoucí až k nábřeží. Další pěší zóna 

se nachází u mostu směrem ke Zbrojovce, kde ústí do nejatraktivnější plochy nábřeží 
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s pobytovým schodištěm a kavárnou z kontejnerových modulů. Navržená 

protipovodňová zídka pak vhodně doplňuje prostor jako atraktivní místo k sezení. 

Veřejnými budovami jsou kromě galerie i objekt státní správy a mateřské školy. V jejich 

blízkosti se nacházejí i čistě komerční objekty, určené například pro administrativu. 

Kombinace práce z domova a bydlení jsou live-work jednotky jako součást kompaktního 

seskupení objektů pro coworking a homeoffice. Polyfunkční objekty a čistě bytové domy 

seskupené do bloků o výšce čtyř, nejvýše pěti podlaží, nabízejí bydlení různých kategorií. 

Potřebu po individuálním bydlení uspokojují navržené řadové domy a to jak klasického 

uspořádání, tak se společným parkováním v parteru a terasami na jeho střeše. 

Návrh počítá i s rekonstrukcí fasády objektu původní radnice Husovic, v níž dnes sídlí 

střední škola. 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení vychází ze stávající uliční sítě Husovic. Šířkou uličních profilů i celkovým 

schématem uliční sítě navazuje na okolní zástavbu. Kvůli problémům se záplavami 

a podzemní vodou přichází návrh s hromadnými parkovacími plochami na terénu 

v úrovni parteru. Tam se kromě garáží a obchodních prostor nachází i společné vybavení 

bytových domů (sklepy, technické zázemí). Hromadná stání mají vždy jeden společný 

vjezd pro celý blok, z garáží je vždy přímý krytý přístup do jednotlivých sekcí bytových 

domů pomocí schodiště s výtahy. Ty rovněž obsluhují vnitrobloky, přístupné 

z komunikačních prostor bytových domů. Díky zvýšené konstrukční výšce přízemí 

mohou být ve vnitroblocích vysázeny i menší stromy. V území se nachází zhruba 650 

parkovacích míst v hromadných garážích a na terénu (383 míst je krytých). V případě 

potřeby je možné najít na ulici Dukelská volné plochy pro stavbu parkovacího domu. 

Toto řešení může být aplikováno i na místě dvou navržených parkovišť při ulicích 

Gargulákova a Bratří Mrštíků. Dle současné strategie města Brna se však počítá spíše s 

postupným snižováním potřeby individuální dopravy díky většímu využívání cyklistické 

dopravy, MHD či carsharingu, takže dnešní parkoviště mohou naopak sloužit zároveň 

jako rezervní plochy pro zastavění či jiné využití ve vzdálenější budoucnosti. 

Napojení oblasti na stávající systém dopravy počítá se zbudováním nové páteřní 

komunikace, nazývané Nová Dukelská, propojující areál Zbrojovky s územím motorárny, 

a ústící do ulice Provazníkovy. V těchto místech počítá město se vznikem Velkého 

městského okruhu. Konkrétní podoba řešení je nad rámec této práce. V zásadě je ale 

počítáno se dvěma možnostmi, soustavou mostu a mimoúrovňových křižovatek vedoucí 

z Husovického do plánovaného Vinohradského tunelu a paralelně vedených obslužných 

komunikací, nebo s vedením VMO a obslužných komunikací nad sebou (tzv. estakáda). 

Vzhledem k prostorovým nárokům první z možností a jejích dopadů na urbanismus 

města se v této práci počítá spíše s estakádou, spojující portály obou tunelů, pod níž 

bude v oblasti Tomkova náměstí zachována doprava jak tramvajových tratí, tak 
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trolejbusových. V křížení ulic Provazníkovy a Karlovy by pak měl vzniknout rondel, 

umožňující sjezd či nájezd na VMO. V případě realizace prvního z možných řešení 

připadá v úvahu varianta IV (viz Územní studie Nová Dukelská – územně-technické 

prověření 3/2014, dostupná na webu města Brna). Návrh dopravního řešení v této práci 

tak umožňuje realizaci VMO v obou navrhovaných podobách. 

8 BILANCE 

URBANISTICKÉ BILANCE NÁVRHU 

Zastavěná a hrubá podlažní plocha pro skupiny funkčních ploch: 

            

       HPP   ZP   

PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ (BC)      5 783 m2  143 58 m2   

PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ (BO)  13 662  m2   2 152 m2   

PLOCHY ZVLÁŠTNÍHO BYLDENÍ (BX)  774 m2  1 510 m2   

  

SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB (SO)  1 336 m2  5120 m2   

SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB (SV)   734 m2  1468 m2   

VEŘEJNÁ SPRÁVA (OV)      391 m2  1 564 m2   

KULTURA (OK)      366 m2  560 m2  

     

PLOCHY PRO REKREACI ASPORTOVIŠTĚ (R)   4 422 m2  5 275 m2   

 

HROMADNÉ GARÁŽE     9 104  m2   9 104 m2 

 

CELKEM      36 572  m2  81 111 m2  

   

 

CELKOVÁ ROZLOHA ÚZEMÍ (BP)   158 513 m2  

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - SOUČASNÝ STAV  47 166 m2  59 273 m2 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA PO BOURÁNÍ    18 413 m2 30 520 m2 

 

INDEX ZASTAVĚNÉ PLOCHY (IZP) 

 IZP = ZP : BP = 54 985: 158 513 =   0,35 

 

INDEX PODLAŽNÍ PLOCHY (IPP) 

 IPP = HPP : BP = 81 111 : 158 513 =  0,71 
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KAPACITY ÚČELOVÝCH JEDNOTEK 

 - počet rodinných domů        36 

- počet bytů v bytových domech        335 

- předpokládaný počet obyvatel (2,2 obyv./byt)     788 

- předpokládaná potřeba parkovacích míst: 

- rezidenti v BD, předpoklad 1,5  automobilu/bytovou jednotku) 502 

- navržený počet parkovacích stání v území (hromadné garáže) 383 

- navržený počet parkovacích stání v území (nekrytá na terénu) 265 

- celkový počet parkovacích stání (hromadné garáže + nekrytá)  648  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je urbanistická studie zástavby a dostavby Husovic v oblasti 

Sportovního nábřeží. Navržená městská struktura navazuje na stávající systém zástavby 

oblasti. Kombinuje v sobě doplnění existující struktury rodinných domů a její plynulý 

přechod v moderní blokovou zástavbu polyfunkčních a bytových domů o převážně 

čtyřech nadzemních podlažích. 

Urbanistický návrh využívá některých stávajících objektů, jejichž úlohu v území 

zdůrazňuje a zapojuje je tím do života nově zpřístupněného území. Základní potřebu 

obsluhy nové zástavby a propojení řešeného území s areálem Zbrojovky a plánovaným 

Velkým městským okruhem řeší nově navržená komunikace „Nová Dukelská“ podél 

koryta řeky Svitavy, čímž do města vnáší doposud opomíjený fenomén městského 

nábřeží. 

Z funkčního hlediska v návrhu převažuje bydlení, doplněné o obchody a služby převážně 

v parteru podél dopravně významnějších ulic či pěších zón. Nechybí ale ani čistě 

administrativní objekty, stejně jako prostory pro lehkou výrobu (řemeslné dílny, 

startupy) či skladování. Veřejná prostranství jsou navržena tak, aby nebyla pouhým 

doplňkem budov, ale naopak magnety, přitahujícími nejen obyvatele Husovic ale i lidi 

z ostatních částí města Brna. Na výběr jsou jak klidná menší náměstíčka, k pěším 

chodcům vstřícné pěší zóny, tak plochy zeleně nabízející kromě rekreace i sportovní 

vyžití. 
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Abstrakt práce  Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ 

je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. 

Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů 

a příležitostí v lokalitě, a návrhem, založeném na těchto průzkumech. 

Řešené území se nachází na břehu řeky Svitavy a je vymezené ulicemi 

Provazníkovou, Dukelskou třídou a Svitavským nábřežím. Dnes se zde 

nacházejí především brownfieldy starých průmyslových objektů, 

skladovací prostory a většinou nízkopodlažní zástavba rodinných 

domů. Návrh klade důraz na splynutí se zástavbou starých Husovic 

a zároveň na využívání moderních architektonických a urbanistických 

přístupů, například na důraz na polyfunkčnost objektů. Nábřeží řeky 

Svitavy je revitalizováno a je na něm navrženo několik atraktivních 

prvků, například lávky spojující oba břehy či pobytové schody. 

Ty slouží zároveň jako místo pro chvíle odpočinku, ale i jako 

protipovodňová ochrana v případě záplav. Dopravní řešení se zabývá 

návrhem nové komunikace Nová Dukelská, spojující areál bývalé 



Zbrojovky a ulici Provazníkovu.  

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The theme of the diploma thesis „Brno brownfields by the Svitava 

River“ Is design of contemporary city structure in Brno Husovice. The 

theisis deals with the analysis of the current situation, definition 

of problems and opportunities in the location and the design, based 

on these researches. Studied area is located on the riverbank of the 

Svitava River and is defined by Provazníkova, Dukelská třída and 

Svitavské nábřeží streets. In these days there are mostly located 

brownfields of the previous industry parks, storage spaces and 

development of family houses. The design puts emphasis on the 

gentle merge with the urban structure of the old Husovice and 

focuses on using modern architectonic and urban approaches as well, 

for example on multifunctionality of buildings. The riverbank 

is revitalised and attractive features are designed here, like the 

footbridges conneting both river sides and sittable stairs. These 

designs provide space for leisure time and a water control during the 

floods as well. The traffic solution is concerned on the design of the 

new Nová Dukelská street, connecting formerly Zbrojovka industry 

park and Provazníkova street.  

Klíčová slova  Architektura, urbanismus, revitalizace, brownfield, řeka Svitava, 

nábřeží, bloková struktura, město, Brno, lávka, pobytové schody, 

hřiště, parter, veřejný prostor  

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Architecture, urbanism, revitalization, brownfield, Svitava River, 

riverside, block structure, city, Brno, footbridge, sittable stairs, 

playground, parter, public space  
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