




















Poděkování

touto formou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu ateliérových prací panu Ing. arch. Tomáši 
Pavlovskému, Ph.D. za poslední dva roky ateliérové tvorby pod jeho vedením za ochotu a obětavost,
kterou mi během studia přinášel. Dále svojí rodině, která mě podporovala v mojí činnosti.

                                                                                  bc. Markéta Míčová
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

LOKALITA

Napřímená říční koryta Svitavy ve východní části Brna se vinou cestou neudržované zeleně nebo 
industriálním prostředím, kam jsem situovala svoji diplomovou práci.
Vytyčené území se nachází v příměstské části Brna severovýchodně od centra. Je to místo, které je 
zatíženo motorovou dopravou na jižní straně a turistickou stezkou podél levého břehu v klidové 
zástavbě ulice Dolnopolní. V samém středobodu vybraného území se nachází bývalá Koffillerova 
továrna, současná Mosilana, jíž obtéká z východu široké rameno Svitavy a ze západu pozůstatek 
Svitavského náhonu skrytý v areálu pod zemí. Ostrov je přístupný ze severu a ze západu 
z ulice Valchařská. Hlavní dominanty tvoří dva komíny bývalé továrny (jeden o výšce 55m, druhý 41m) 
a průmyslové objekty se sedlovou střechou na severu areálu. Jejich kvalitní detailní zpracování 
naznačuje epochu minulého století v podobě oken s cihlovým obloukem, jemně členitých říms a 
naznačených bosáží. 
Zbývající objekty sebou nesou paměť přestavby sedmdesátých let rozložitými plochami zastřešených hal. 
V současné době objekty využívají drobní výrobci v čele se společností OLLI. Jih ostrova díky špatně 
dohledatelnému přístupu zabírají kurty TJ Mosilana. Protější břehy jsou využívány jako zahrádky 
a aleje blízko cest. 
Ze situace širších vztahů vyplývá historická spojitost dvou městských částí Maloměřic a Husovic, 
které byly spojeny právě dnešní ulicí Valchařská a Maloměřickým mostem. Je patrné osídlení tohoto 
území a jeho okolí dělnickou třídou, jež se stěhovala za prací právě do průmyslových textilek své doby. 
Zástavba nese známky vesnického charakteru obcí místy v podobě jedno- až dvoupodlažních řadových 
domů podél této ulice. 

NÁVRH
Konceptem návrhu je rekonverze stávajících průmyslových závodů s brněnskou minulostí podél řeky 
Svitavy, pozvednutí významu Svitavského náhonu jako součásti městského prostředí.  
Důraz na obnovení řeky a jejího blízkého okolí jsme řešili v souvislosti s touto prací i v minulých 
ateliérech. Předdiplomový projekt se tak provázal řešením konkrétního ostrova s rekonverzí objektů 
industriálního charakteru. 
Situace řešeného místa dodává novou příležitost k umístění parkových prvků a jejich revitalizaci 
na místě současného Tyršova parku a cestou podél Svitavského náhonu k nově vzniklému parku 
v jižní části ostrova. 
Důležitým vymezením je spojení jižní části ostrova  po cestě kolem obytné zóny přes zamýšlené náměstí 
s kulturně vzdělávacím programem na ulici Francovou směrem do Obřan přes Tyršův park 
a jeho spojovací můstek. 
Budovy v areálu bývalé Mosilany jsou voleny s ohledem na industriální charakter. 
Navržené blokové domy s vymezenou smíšenou funkcí bydlení a občanské vybavenosti představují 
nový rozměr pojetí životního stylu brňana.
Budovy jsou dvou- až třípodlažní s částečně vegetační střechou s volným přístupem z vnitrobloku. 
Vedle přímého směru ulic celým ostrovem je navrženo také klidnější spojení v blízkosti přes vnitrobloky 
navrženými prolukami v parteru. 
K přiblížení průmyslového charakteru ostrova přispívá návrh kombinace dvouplášťových fasád 
veřejných staveb v kontrastu s cihlovým zdivem obytných bloků. 
Pro dané místo je důležitým akcentem proudění říčních koryt Svitavy a náhonu. Pravý břeh Svitavy je 
doplněn promenádou a zklidněnou pěší a cyklostezkou ulicí Dolnopolní na břehu levém.  Svitavský 
náhon ploplouvá od střední části ostrova k jihu mezi zahradami.



Návrh rozděluje území na vymezené celky:

Revitalizace Tyršova parku a jeho polyfunkční využití pro relaxaci, příležitostný sport, vodohospodářské 
využití v podobě tří malých vodních elektráren. Je rovněž místem k setkávání při drobném tržním 
obchodu pod širým nebem v podobě zpevněné plochy v těsné blízkosti ulice Valchařské. 

Velký význam pro některé stávající vzrostlé stromy je navrženo přizpůsobení se této zeleni a doplnění 
nových dlouhorostoucích dřevin, které mají vetknout význam městského parku na dlouhá staletí.

Rekonverze nejstarších stávajících objektů v severní části areálu bývalé továrny. Nabízí se využití 
občanské vybavenosti, komerce, obchodu, na východním nároží přístup do parkovacího domu 
se zakladačovými garážemi.

Nábřežní stezky ulicí Dolnopolní a promenáda podél levého břehu Svitavy nabízí nové možnosti 
při zastavení se v parku, galerii, knihovně, či při chůzi místních do svých bytů. 

Nová zástavba občanské vybavenosti  bere v potaz přesun stávajících podnikatelů a pošty do nových 
vícepodlažních navržených objektů.

S novou zástavbou občanské vybavenosti souvisí i návrh dvou kulturně vzdělávacích budov- galerie 
a knihovny, které jsou situované ve středu ostrova při významných dominantách v podobě komínů, 
jež vrcholí v ucelený veřejný prostor dvou náměstí. 

Nové byty v blokovém uspořádání  s přístupnými vegetačními střechami a vyhlídkou na řeku lákají 
vyhlídkou na nedaleký lom Hády a na řeku.

Návrh rodinných domů z protější strany ulice Selské mají hmotově korespondovat se stávající zástavbou 
navržením sedlových střech s parcelací 350-550m2. 

Novostavba domu občanské vybavenosti, konkrétně správně administrativní centrum s přidruženou 
smíšenou funkcí v parteru při tramvajové smyčce zajišťuje pomocí dobrého napojení na síť MHD Brna 
více pracovních příležitostí. Je navrženo ve spojovací pozici mezi ulicí Dolnopolní a Francovou při pěší 
a cyklostezce.

Přístavba domu občanské vybavenosti na východní straně řešeného území navazuje na stávající 
obchodní dům „ESO“ a je umístěn tak, aby nenarušoval zklidněnou část Maloměřického sídelního 
útvaru ulice Dolnopolní a Sadové. 

Doplnění řadové zástavby na ulici Valchařská a Kaloudova na tří až čtyřpodlažní bytové domy má být 
podnětem pro budoucí vizi přestavby malých řadových domů v městském prostředí na vícepodlažní 
budovy.

Revitalizace Svitavského náhonu znamená prvotně podpořit zklidněnou dopravu místních pěších 
mezi alejemi stromů, industriálním prostředím a zahradami. 



ETAPY VÝSTAVBY

1.ETAPA
rekonverze stávajících budov, 
nové bydlení a občanská vybavenost
revitalizace nábřeží Svitavy, rekonstrukce Svitavského náhonu
revitalizace Tyršova parku
2. ETAPA
bydlení při levém břehu Svitavy
přeložka VN a výstavba nového objektu pro MHD
(občanská vybavenost, technická infrastruktura)
3. ETAPA
rozvojová činnost stávajících rodinných domů při ulici
Valchařská- jejich rekonstrukce/ nahrazení vícepodlažními budovami
(smíšená funkce)
výstavbou VMO Brno Tomkovo náměstí změna funkčního využití 
bydlení na plochu občanské vybavenosti/výroby.

Údaje řešeného území:
Plocha řešeného území=10,46ha
Odhadovaný nárůst počtu obyvatel 165

PLOŠNÉ VYUŽITÍ FUNKCÍ V NÁVRHU

BB_plochy čistého bydlení
BC_plochy smíšené- bydlení
OV-E-W_plochy smíšené- pracovní (komerce, lehká výroba)
OV-K-W_plochy kulturně-komerční činnosti
SR_ plochy sportu a rekreace

5700m²
13230m²

7130m²
2500m²

560m²

Z_ plochy městské zeleně
K_ plochy krajinné zeleně
H_ plochy vodní a hospodářské
pn_ plochy náměstí
plochy veřejných prostranství (započítány i komunikace)

7560m²
5100m²

17770m²
2260m²

42650m²



PLOŠNÉ ZASTOUPENÍ ZELENĚ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

VEŘEJNÁ ZELEŇ
- parky
- krajinná 
-veřejná prostranství (započítány i aleje podél cest)

SOUKROMÁ ZELEŇ
- zahrádky
- ostatní 
- střechy s vegetací

plocha

5980m²
5340m²
3870m²

12960m²
760m²

2270m²

soukromá zeleň veřejná zeleň
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