






PONAVA - Potenciál rozvoje území

Průvodní zpráva

Ponava je městská čtvrť a katastrální území, náležící od roku 1990 k městské části Brno – Královo 

pole, o rozloze 160, 01 ha. Hranice s katastrálním územím Veveří prochází ulicemi Štefánikovou, 

Hrnčířskou a Kounicovou, s katastrálním územím  Žabrovřesky ulicí  Kounicovou, s katastrálním 

územím  Královo  Pole ulicemi  Tábor,  Domažlickou,  Kartouzskou  a  Antonína  Macka,  a  s 

katastrálním územím Černá Pole ulicemi Pionýrskou, Drobného a Třídou generála Píky.

Ačkoliv není severní část území v současné době dostatečně využívaná a je bez vážného zájmu 

investorů,  v návaznosti  na historii  tohoto území,  a  v souvislosti  s  vynikající  polohou v blízkosti 

historického centra města, dobré dopravní dostupnosti a blízkosti několika důležitých institucí je 

možné  tuto  oblast  označit  jako  území  s velkým  potenciálem.  Místo  má  vynikající  technickou 

infrastrukturu, území je jasně prostorově rozčleněné a díky tomu se v něm i jednoduše orientuje. 

Velkým přínosem jsou také již výše zmíněné výhody – blízkost historického centra, dobrá dopravní 

dostupnost,  blízkost  důležitých  institucí  (Fakulta  informačních  technologií  VUT,  Fakulta 

informatiky MU, Veterinární a farmaceutická univerzita…), dále blízkost zeleně (park Lužánky) a 

sportovně rekreačního areálu v ulici  Sportovní, jež bude v dohledné době rekonstruován. Území 

městské části  Ponava je tedy možné hodnotit  jako místo,  které  díky dobré koncepci,  může být 

moderní a živoucí částí města Brna, což ukazuje i jeho jižní část v blízkosti Lužáneckého parku, kde 

původní bloky obytných budov městského charakteru fungují dodnes.  

Historie

Rozvoj území začal již v polovině 19. století kolem Velké Nové ulice, dnes Štefánikovy ulice, která 

byla tehdy hlavní trasou do Králova Pole a dále do Řečkovic a Medlánek. Ta část Ponavy, která 

náležela ke katastru Velké Nové ulice a Horního a Dolního Cejlu, byla připojena k městu Brnu již 

roku 1850. Druhá část náležela ke katastru Králova Pole, ta byla připojena k městu Brnu společně 

s Královým Polem později.

Samostatná část Královo Pole byla nejprve městysem a od roku 1905 městem. Královo Pole bylo 

tehdy velmi ambiciózním a rychle se rozvíjejícím městem, což se projevovalo také na vytvoření 

regulačního plánu a vlastní územně plánovací koncepci. Již v roce 1900 zde vedla trasa elektrické 

tramvaje,  rozvíjel  se zde i  průmysl  (Královopolská strojírna,  ALPA…), vznikala zde pravidelná 

bloková  zástavba  (s  centrálním  parkem  na  Slovanském  náměstí),  která  se  rozšiřovala  až 

k samotnému Brnu. V roce 1919 bylo Královo Pole připojeno k městu Brnu. 



Díky  dobré  dopravní  dostupnosti  se  Ponava  stala  místem  s vysokou  koncentrací  vojenských  i 

průmyslových objektů. Na konci 19. století zde vznikl kasárenský komplex – tzv. Jaselská kasárna, 

ke  kterým  později  přibyla  i  vojenská  jízdárna.  V ulici  Cimburkova  byl  počátkem  20.  století 

vystavěn  Červený mlýn  napojený na  říčku  Ponávku.  V sousedství  byla  vybudována  továrna  na 

nábytek.  Později,  v druhé  polovině  20.  století  byl  díky  vzniklému  prostoru  po  přeložení  trati, 

v blízkosti Královopolské strojírny, postaven rozsáhlý výrobní a skladovací komplex. 

V 90. letech 20. stol. však začalo území chátrat. Armáda opustila Jaselská kasárna, opuštěný zůstal i 

průmyslový areál v severní části území nebo továrna na nábytek v ulici Cimburkova. V současné 

době  jsou  již  kasárna  zbourána,  zůstaly  zde  dvě  poměrně  velké  plochy  území,  které  jsou 

zastavovány velmi nahodile garážemi, provizorními sklady nebo dílnami. 

Problém

Území Ponavy je rozsáhlým územím s plochami, které můžeme označit termínem brownfield lands. 

Jde o zcela nevyužité a nezastavěné plochy,  ale také o staré nevyužité budovy,  které však mají 

poměrně  velkou  hodnotu.  Dále  se  v území  nachází  rozsáhlé  plochy  s nevhodnou  zástavbou  a 

využitím  jakou  jsou  garáže,  sklady  či  polorozpadlé  tovární  haly.  Tyto  plochy  a  budovy 

znehodnocují území a brání naplnění urbanistického charakteru, který by území Ponavy mělo mít – 

definovanou strukturu převážně obytných bloků, odpočinkovou a  volnočasovou zónu a  celkový 

městský charakter. Ideální není ani situace na východ od řešeného území, tedy oblast mezi parkem 

Lužánky a Královopolskou strojírnou.

Území,  které je řešeno v této práci,  bylo vybráno jako iniciační  jádro celého území,  tedy místo 

nejvhodnější pro vytvoření  jádra startujícího rozvoj celého území.  Důvody pro tento výběr jsou 

jednoznačně dobrá dopravní dostupnost, výhodná poloha a nekomplikované majetkové vztahy.

Zástavbu  takového  území  je  třeba  řešit  postupně,  s co  nejmenšími  možnými  náklady  a 

s přihlédnutím na budoucí potřeby, které se mohou a budou měnit.

Řešení 

Cílem této práce je začlenění území do struktury města, oživení Ponavy a prezentace tohoto území 

jako místa vhodného pro bydlení, práci i trávení volného času. Takto rozsáhlý problém vyžaduje 

dlouhodobější plán, který nebude finančně tak náročný a postupným rozvojem naučí obyvatele Brna 

vnímat toto místo jako opět živý prostor vhodný k trávení jejich volného času, i když nejsou přímo 

obyvateli  tohoto  území.  Území  by  mělo  být  zastavěno  tak,  aby  umožňovalo  snadnou orientaci 

v zastavěném prostoru, uspokojit individuální potřeby všech jejich obyvatel a nabídnout dnes tolik 

požadovaný dostatek zeleně.



Koncept 

Tento projekt  se zaměřuje  na území  mezi  ulicemi  Štefánikova a  Sportovní,  v detailu  na prostor 

bývalých Jaselských kasáren. Území je armádním brownfieldem. Po zásahu investora byla původní 

zástavba vybourána, ale nezastavěna. Řešení této práce doplňuje do vybraného prostoru chybějící 

bloky  a  nabízí  finančně  méně  náročný  projekt,  realizovaný  ve  čtyřech  etapách.  Díky  využití 

modulárních  staveb  firmy  KOMA ho  můžeme  označit  jako  flexibilní  a  dočasný,  což  je  velmi 

důležité  vzhledem k rychlému rozvoji a změnám, které nejsou vhodné pro klasické urbanistické 

plánování. Navrhované domy vychází z konceptů „work and live“ a městského zemědělství (viz 

níže). 

4. etapa

V první  etapě  bude  prostor  zpřístupněn  veřejnosti  a  bude  zajištěna  bezpečnost  místa 

umožňující  pohyb po této  oblasti.  Jedná se  zejména o zajištění  některých  nebezpečných 

staveb nebo např. kanalizace atp. 

5. etapa

V této etapě proběhne první větší zásah do území. Mělo by dojít k postavení cesty pro pěší, 

která  vede územím podélně (nebude tedy spojovat  ulice  Štefánikova a  Staňkova).  Cesta 

bude vystavěna z dlažebních kostek, které zde zbyly po Jaselských kasárnách, bude tedy 

také  jakousi  pamětí  místa.  Kolem  této  oblasti  budou  soustředěny  komunitní  zahrady  a 

prostor bude zveleben zelení, avšak v co nejlevnější variantě, ideální by tedy bylo zazelenit 

prostor právě prostřednictvím komunitních zahrad.

6. etapa

Ve  třetí  etapě  dojde  k postavení  garážového  domu,  který  bude  sloužit  k veřejnému 

parkování  a  jehož  střecha  bude  využitelná  jako  veřejná  relaxační  zóna.  Tedy  pro 

provozování společenské zábavy, sportu, rekreace nebo zřízení menší zahrádky. 

V této etapě by měl být proražen Jaselský blok, prodloužena Šumavská ulice, čímž dojde 

k propojení ulic Štefánikova a Staňkova. 

7. etapa

V této etapě by mělo dojít k dokončení celého projektu. Na garážích budou vystavěny domy 



navržené dle konceptu „work and live“, které budou realizovány formou modulárních staveb 

společnosti  KOMA.  Toto  řešení  přináší  několik  výhod,  které  jsou  pro  zastavění  tohoto 

území klíčové. Cena takového domu je až o třetinu levnější oproti běžným stavbám. Stavby 

společnosti KOMA jsou vyráběny v továrních halách, zastavovaný prostor tedy neobtěžuje 

hluk ani znečištění a dodání takové stavby trvá jen několik měsíců. Toto řešení je možné 

brát  jako dočasné,  pokud řešení  nebude vyhovující,  není  třeba  nákladného  odstraňování 

staveb  nebo  hledání  jiného  využití  pro  již  stojící  domy  -  svůj  modul  si  majitel  může 

přestěhovat na jiné místo. 

Městské zemědělství

Městské  zemědělství  (angl.  Urban  Agricultural)  je  dle  Wikipedie  definováno  jako:  „…praxe 

pěstování, zpracování a distribuce potravin, v nebo kolem obcí či měst. Městské zemědělství navíc  

může  také  zahrnovat  chovatelství  a  zahradnictví.  K těmto  činnostem  může  také  docházet  v  

příměstských  oblastech.“  [Urban agriculture.  In:  Wikipedia:  the  free  encyclopedia [online].  San 

Francisco  (CA):  Wikimedia  Foundation,  2001-  [cit.  2012-05-11].  Dostupné  z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_agriculture]

Městské  zemědělství  je  obecně  provozování  jako  zdroj  příjmu  nebo  k  produkci  potravin. 

V některých komunitách je hlavním impulsem rekreační a relaxační činnost. Městské zemědělství 

přispívá k bezpečnosti  potravin dvěma způsoby - zvyšuje množství potravin k dispozici pro lidi 

žijící  ve  městech  a  zvyšuje  dostupnost  čerstvé  zeleniny,  ovoce  a  masných  výrobků  městským 

spotřebitelům. Společná a efektivní forma městského zemědělství je označována jako biointenzivní 

metoda.  Vzhledem k  tomu,  že  městské  zemědělství  podporuje  úsporu  energie  a  místní  výrobu 

potravin, jsou městské a příměstské zemědělství obecně považovány za udržitelné zemědělství.

Jednou z forem městského  zemědělství  jsou  i  komunitní  zahrady,  což  jsou  území,  která  jsou 

kolektivně  obhospodařována  skupinou  lidí.  Výhodou  takových  míst  je  nejen  samozásobení  se 

vlastními zemědělskými produkty, ale také vytváření sociální komunity, sdílení znalostí o pěstování 

a výrobě potravin a vytváření bezpečnějšího životního prostoru. 

Koncept „work and live“

Tento  koncept  byl  důležitou  součástí  při  přestavbách  starých  průmyslových  budov  ve 

vnitřních centrech  měst.  Tato  koncepce  vede  ke  snižování  nákladů  v oblasti  prostor,  dopravy a 

dalších  věcí  nezbytných  při  vytváření  pracovních  prostředí.  Tyto  prostory  obvykle  nejsou 

definovány,  ale často to jsou otevřené prostory,  které jsou ideální pro podnikatele nebo umělce, 

kteří hledají vhodnou kombinace bydlení a zároveň prostoru pro jejich práci. 

Koncept „Work and live“ kombinuje výhody kancelářského a zároveň rezidenčního typu staveb. 



Tento typ staveb je odlišný od bytů se studií,  která usnadňují práci z domova. Pracovní prostor 

umožňuje fungování samostatného podniku či kanceláře, kde mohou pracovat i další zaměstnanci či 

přicházet klienti aniž by narušovali soukromí v obytné části. Na rozdíl od běžné domácí práce, kde 

rodina nebo osobní život často zasahuje do pracovní plochy, jsou v konceptu „work and live“ tyto 

části od sebe fyzicky odděleny, což minimalizuje případné vyrušování. 

Koncept nabízí  značné úspory nákladů ať už za placení  dvou nájmů nebo energií,  ale i snížení 

nákladů a času, který běžně trávíme dojížděním do zaměstnání.
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