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ANALYTICKÁ ČÁST
Opomenuté místo na hranici čtyř městských částí s návazností na 
historické centrum města Brna. Cílem je otevření areálu zlepšení jeho 
napojení do struktury města a zapojení do stávající parkové struktury.



Vymezení řešeného problému

Brno

Brno-střed

Staré Brno

Stránice

Žlutý kopec

Moravské statutární město, druhé největší v České republice. Brno je 
centrem soudní moci státu a univerzitní město. Sídlí zde mnoho dalších 
důležitých státních institucí, což mu dává celostátním význam.

Centrální část tvořící samostatný okres a historické jádro. Celá čtvrť náleží 
k brněnské městské památkové rezervaci, protože se zde nachází většina 
hlavních brněnských památek. 

Je městská čtvrť západně od centra která byla původně samostatný městys. 
Dnes je součástí samosprávné městské části Brno-střed. Celá čtvrť má 
výrazně městský charakter. Centrem Starého Brna je Mendlovo náměstí.

Stránice jsou městská čtvrť západně od centra a jsou součástí samosprávné 
městské části Brno-střed. Celé území Stránic, nacházející se na svazích 
Žlutého kopce a Kraví hory, je pokryto téměř výlučně kvalitní rodinnou a 
činžovní zástavbou s řadou vil, obklopenou menšími zahradami.

Je jedno z návrší v centruměsta. Zvedá se severně nad brněnským 
výstavištěm a v nejvyšším bodě dosahuje 330 m nad mořem. Žlutý kopec 
leží na samé hranici České vysočiny s Vněkarpatskými sníženinami, v celku 
Bobravská vrchovina.

Kníničky

Bystrc

Žebětín

Komín

Jundrov

Kohoutovice

Bosonohy

Pisárky

Stránice
Veveří

Žabovřesky

Zábrdovice

Černá Pole

Maloměřice

Husovice

Obřany

Lesná

Soběšice

Sadová

Královo Pole

Medlánky

Řečkovice

Ivanovice
Mokrá Hora

Jehnice

Ořešín

Útěchov

Brno

Židenice

Vinohrady

Slatina

Černovice

Komárov

Trnitá

Horní Heršpice

Dolní Heršpice

Přízřenice

Holásky

Chrlice

Dvorska

Tuřany

Brněnské Ivanovice

Bohunice

ŠtýřiceNový lískovec

Starý lískovec

Líšeň

Staré Brno
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Intervence

Řešeným územím je areál bývalých vodojemů na Žlutém kopci. Na 
povrchu prázdný nezastavěný sad. Jediné stavby na povrchu jsou 
vchody do vodojemů, bývalý správcovský domek z poloviny 19. století 
a nově přistavěný obytný dům do ulice Tvrdého. Pod povrchem 
jsou tři vodojemy různých velikostí postaveny v odlišném časovém 
rozmezí. Z provozu byly vyřazeny v roce 1997 a v roce 2019 byly 
prohlášeny kulturní památkou. 

Areál je ze všech stran oplocen a uzavřen městské struktuře i 
veřejnosti. Jediná interakce veřejností jsou organizované prohlídky 
podzemních část.

Vodojemy jsou technickou památkou nezanedbatelného významu, 
bohužel fyzická uzavřenost areálu nepřispívá jejich potencionálu.

12



Poloha Brno - střed / srdce města
Výšková poloha - výhledy
Dostupnost MHD
Historická zajímavost - vodojemy kulturní 
památkou

Potenciál turistického ruchu
Využití velké nezastavěné plochy v centru 
města
Rozšíření využitelné zeleně města

Špatná pěší dostupnost z centra města
Uzavřenost vůči okolí
Chybějcí vybavenost a infrastruktura

Expandující parkoviště onkoligického 
ústavu
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Pocitová interpretace
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Brno-střed

Systém Brno střed se skládá z historického cetntra města a přilehlých 
městských částí - Staré Brno, Stránice, Štýřice, Veveří a části Černých 
Polí, Pásárek, Trnité a Zábrdovic. Většina území městské části se 
rozkládá mezi řekami Svratkou a Svitavou. 
Tyto systémy jsou spolu v harmonii a jejich rozdílnosti dohromady 
nabízí širokou škálu možností a nechávají tak každého najít si v něm 
místo a příležitost.

18



ČtyřI čtvrtí

Řešené území se nachází na pomezí a střetu čtyř sousedících čtvrtí 
rozdílných charakterů. 
Z východu srdce města, hustě zastavěné historické centrum poskytující 
veškeré dostupné funkce a obsahující většinu orgánů pro funkci celého 
města.
Z jihu Staré Brno s rozvolněnější ale stále hustou historickou zástavbou 
ale klidnějším charakterem.
Ze severu Stránice a Veveří, kde Stránice poskytují téměř výlučně 
rodinnou a činžovní zástavbou s řadou vil, obklopenou soukromými 
zahradami a Veveří povětšinou obytnou blokovou zástavbu smíšeného 
charakteru

Veveří

Stránice

Staré Brno

Brno
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Přírodní morfografie

Západní část Brna se nachází na členitém reliéfu, který je definován 
kopcem pod hradem Spielberk, Žlutým kopcem, Kraví horou a za 
řekou táhlým vrcholem Červeného kopce. 
Území je z hlediska reliéfu propustné podél toku řeky Svitavy ve směru 
východ západ. Tyto skutečnosti do jisté míry určují formu zástavby. 
Velkoplošná a smíšená zástavba je převážne situovaná v plošině 
mezi těmito kopci a na svazích kopců převládá řadová či solitérní 
zástavba.

Řešené území se nachází na východním svahu Žlutého kopce a mezi 
jeho vrcholkem a vrcholky kopce Špilberk a Kraví hory. 
To mu dává strategickou pozici vzhledem k členitosti reliéfu.

22



Přírodní morfografie

Výšková poloha řešeného uzemí vůči centrální části města není příliš 
odlišná. Její vzdálenost od centra poskytuje překoníní výškového 
rozdílu pouze v mírém stoupání.
Předěl těchto výšek způsobuje akorát dolina tvořící ulici Úvoz.

253.9 m n.m. 235.5 m n.m. 229.8 m n.m.
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Elementy

Systém západní části Brna střed je ovlivňován hranicemi přirodních 
elementů, převážně členitostí reliéfu. Třemi kopci a udolím tvořící 
ulii Úvoz která volně přechází do plošiny začínající Mendlovým 
náměstím. Tyto čtyři sousední subsystémy společně s historickým 
centrem jsou jednotné přibližnou výškovou polohou ale rozděluje je 
právě rozmanitý reliéf.

Síť cyklotras navazuje na parkovou strukturu města a vytváří 
potencionální zapojení řešenéo území do jejího systému.

Spielberg Žlutý kopec Mendlovo náměstiBrno - centrumA B C DCyklotrasyŘešené území ParkySubsystémy

Konec 19. stol. Začátek 20. stol. Polovina 19. stol. Začátek 21. stol. Konec 20. stol.Polovina 19. stol.

Dopravní napojení Pěší napojeníŘešené územíŘešené území

Důležitý bodHlavní vstup Pevná hranice Polopropustná hraniceStávající nadzemní oběkty

A

B
C

D
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Spielberg Žlutý kopec Mendlovo náměstiBrno - centrumA B C DCyklotrasyŘešené území ParkySubsystémy

Konec 19. stol. Začátek 20. stol. Polovina 19. stol. Začátek 21. stol. Konec 20. stol.Polovina 19. stol.

Dopravní napojení Pěší napojeníŘešené územíŘešené území

Důležitý bodHlavní vstup Pevná hranice Polopropustná hraniceStávající nadzemní oběkty

Dopravní struktura

Areál je přímo napojený na ulici Tvrdého která je dobrým spojením s 
hlavními dopravními tepnami města. 
Ulice Tvrdého ústí směrem do centra do ulice úvoz která je součástí 
Brněnského dopravního okruhu. Druhým koncem přechází do ulice 
Lipová která se přes ulici Hlinky za Brněnským výstavištěm napojuje 
na silnici velkého Brněnského dopravního okruhu č.42.

Spojení z Mendlova náměstí je možné pěší stezkou po severním svahu 
Žlutého kopce a nebo po ulici Tvrdého. Pěší a cyklistickou dostupnost 
komplikuje značné převýšení jak z Mendlova náměstí, tak z městského 
centra

28



Spielberg Žlutý kopec Mendlovo náměstiBrno - centrumA B C DCyklotrasyŘešené území ParkySubsystémy

Konec 19. stol. Začátek 20. stol. Polovina 19. stol. Začátek 21. stol. Konec 20. stol.Polovina 19. stol.

Dopravní napojení Pěší napojeníŘešené územíŘešené území

Důležitý bodHlavní vstup Pevná hranice Polopropustná hraniceStávající nadzemní oběkty

Místo a lokalita

Areál vodojemů leží na východním svahu Žlutého kopce, nachází se v 
západní části Brna střed a náleží čtvrti Staré Brno.

Areál je orientovaný do ulice Tvrdého lemující jeho severní stranu 
která jej taktéž odděluje od čtvrti Stránice a kterou míří do rodinné 
zástavby jaká je pro tuto čtvrť charakteristická. Směrem do centra 
je přímo obestavěný vilami a na rohu směrujícím k Mendlovu 
náměstí stojí bytový dům, tato zástavba dohromady tvoří pevnou 
neprostupnou hranici areálu.
Zbylé strany jsou ohraničeny lehkým transparentním plotem.
Na západní straně přes cestu sousedí areál Masarykova 
onkologického ústavu.

30



Spielberg Žlutý kopec Mendlovo náměstiBrno - centrumA B C DCyklotrasyŘešené území ParkySubsystémy

Konec 19. stol. Začátek 20. stol. Polovina 19. stol. Začátek 21. stol. Konec 20. stol.Polovina 19. stol.

Dopravní napojení Pěší napojeníŘešené územíŘešené území

Důležitý bodHlavní vstup Pevná hranice Polopropustná hraniceStávající nadzemní oběkty

Dějinnost oblasti

Dějinnost vodojemů

Oblast Žlutého kopce byla do 16. století využívána jako pastviny a 
zelinářské zahrady. Stavělo se zde až kocem 18. století a to pouze 
vojenské stavby.
Nynější podoba rezidenční vilové čtvrťi, vznikala postupně od 
konce 19. století do 70. let 20. století, je charakteristická a známá 
architekturou jak secesní či historizující, tak především meziválečnou 
funkcionalistickou (tzv. brněnská funkcionalistická škola). Rozprostírá 
se na katastrálním území Stránice,

Roku 1863 tedy byla vypsána soutěž na výstavbu vodovodu nového. 
Ze čtyř nabídek bylo v roce 1869 přijato nejvýhodnější řešení podle 
projektu londýnského stavitele Thomase Docwry. Stavba první cihelné 
nádrže na Žlutém kopci začala na podzim roku 1869. 
Stavba byla dokončena v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století byly 
vodojemy doplněny o dvě betonové nádrže. Činnost vodojemů byla 
ukončena v roce 1997,

32



Potencionál

Řešené území má dobrou polohu vůči centru města a jeho systému. 
Má taky potencionál zapojení se do síťě volnočasových oblastí, 
turistické mapy a možné parkové megastruktury města. 
Je k tomu však potřeba otevření prostranství veřejnosti a zlepšení 
pěší/cyklo dostupnosti a infrastruktury.

34
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NÁVRH

Práce se zabývá problémem zpřístupnění oblasti na hranici třech 
subsystémů odříznutých topografií. Nenaplněný potenciál způsobený 
bariérou bránící zapojení se do stávající městské struktury jako 
funkčního celku. Reliéf města ovlivňující dostupnost jeho částí, která 
vede k opuštění a zapomenutí. Překonáním takovéto bariéry je možná 
aktivace území bez přímých zásahů do stávající zástavby či změny 
funkce řešené části.



 Areál historických vodojemů na žlutém kopci a jejich území mají 
potenciál pro zapojení se do stávající památkové a parkové struktury 
města Brna. Hlavním problémem při jejich zpřístupňování je jejich 
dostupnost, kterou ztěžuje topografie okolí. Hlavní bariérou ztěžující 
dostupnost areálu je ulice Úvoz tvořící údolí mezi kopcem Špilberk a 
Žlutým kopcem.

Tuto topografickou bariéru lze lehce překonat přemostěním ulice Úvoz. 
Výchozím bodem je ulice Pellicova, která je přímou spojnicí s centrem 
města a její pouze mírné stoupání po vrstevnicích úpatí Špilberku je 
ideální pro pěší i cyklodopravu. Na straně Žlutého kopce jsou zvoleny 
dva strategické body. Prvním je křižovatka ulic Tomešova a Roubalova 
které mají přímou návaznost na areál vodojemů a jsou spojnicemi se 
systémem Masarykovy čtvrti. Druhým bodem je ulice Pivovarská která je 
spojnicí s cyklotrasou vedoucí po ulici Hlinky a napojením na dopravní 
uzel kterým je Mendlovo náměstí.

Spojení těchto bodů vzniká nová křižovatka třech subsystémů a zajišťuje 
jejich snazší dostupnost.

Urbanistická koncepce
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Řešené území Parky Síť cyklotras 1:330040
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284.3 m n.m. 253.9 m n.m. 235.5 m n.m.

1:3300

235.5 m n.m.



Navržená lávka je tvořena hlavní megastrukturou v podobě masivní 
příhradoviny postavená na dvou betonových. Ta se protahuje prolukou 
na ulici Úvoz kterou přemosťuje. Konci této masivní příhradoviny 
se protahují subtilnější stezky uspořádané do dvou pater podle 
jejich funkce na pěší a cyklo, ty se pak napojují do jedné větší stezky 
protahující se stromy porostlým svahem Žlutého kopce kombinující 
oba způsoby dopravy. Toto rozdělení napomáhá usměrnění různých 
rychlostí a směrů pohybu v takovémto uzlu. 

Masivní příhradovina umožňuje nejmenší možný počet sloupů který 
byl důležitý kvůli zachování volného prostoru pod ní. Subtilnější stezky 
jsou vedeny stromy porostlými svahy kopců a rastr jejich sloupů splývá 
s kmeny stromů. 
Tento kontrast dvou vizuálních hmotností tvoří napětí které 
charakterizuje vztah mezi třemi subsystémy které pak spojuje.

Architektonické řešení
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Celá lávka je tvořena ocelovou svařovanou konstrukcí. Příhradovinu 
tvoří ocelové sloupky a diagonální nosníky uzavřeného profilu velikosti 
300/300/20mm a hlavní nosníky 300/500/20mm horizontální zavětrování 
je z uzavřených profilů velikosti 150/200/10mm. Samostatné lávky tvoří 
svařenec z ocelových plátů doplněn o příčné nosníky HEB 240 na 
konci každého pole a HEB 120 osové vzdálenosti 630mm. Konstrukce je 
rozdělena do prefabrikovaných segmentů které jsou svařovány na místě 
a je umístěna na betonové sloupy pomocí ocelových kloubů. 

Konstrukce není na sloupech uložena ložisky ale je využíváno principu 
vrubového kloubu.  Lávky pokračující mimo příhradovinu jsou doplněny 
o středový nosník 400/600/20mm ze kterého jsou vedeny ocelové 
sloupky o průměru 450mm. Pochozí vrstva je z prefabrikovaných 
monolitických panelů s integrovaným odtokovým kanálkem. Celá 
konstrukce je dilatována pouze na koncích u opěrných zdí dilatačním 
žlábkem a na koncích podepřena ložisky.

B Prefabrikovaný monolitický panel
160mm - černě probarvnený
Pryžová podložka 5mm
Příčný nosník HEB 240

C Prefabrikovaný monolitický panel
160mm - oranžově probarvnený
Pryžová podložka 5mm
Železobetonový nosný sloup

Kovové konstrukce

Železobeton

A Ocelový sloupek 300/300/20
Svařenec mostové konstrukce 
- ocelové pláty 17mm

Instalační mezera
Krycí výplň - probarvená 
cementotřísková deska 12mm

Technické řešení
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ZHODNOCENÍ

Po analyzování problematiky řešeného území vyplynulo jeho 
nedostatečná dostupnost, tu značně snižuje jeho poloha. Území se 
nachází na protějším svahu kopce Špilberk který je přímo navázaný 
s centrem Brna. Dostupnost protějšího břehu zabraňuje topografická 
bariéra kterou je ulice Úvoz. 

Překlenutí této překážky dojde ke snadnější přístupnosti areálu 
vodojemů a jejich okolí z centra města pro chodce a cyklisty a tím 
oživení danného území. Zapojením dalšího bodu, kterým je Mendlovo 
náměsti a napojením se na síť cyklotras při vyhrazení samostatného 
okruhu pro cyklisty vzniká křižovatka s potencionálně velkým vytížením.
Takovýto dopravní uzel pro pěší a cyklisty dostává do blízkosti proud 
lidí a ten napomáhá k aktivaci řešeného celku.
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