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ABSTRAKT  

Cílem práce je revitalizace veřejného prostoru náměstí Míru na Kraví hoře. Práce 

se snaží najít další funkční využití tohoto území včetně přebudování v současnosti 

nevyužívaného bývalého vojenského areálu při ulici Lerchova s respektem 

ke stávajícímu stavu okolních budov a zeleni. Navrhované řešení nové koncepce 

náměstí vytváří městský prostor jako centrum Masarykovy čtvrti. Návrh zohledňuje 

současnou polohu tramvajového obratiště, které se nachází ve středu území 

a utváří jedinečný charakter místa. Tento dopravní prvek je tak ponechán v těžišti 

celého urbanistického řešení. Vytváří tak jakýsi ostrůvek, tvořený navrženými 

budovami se vzniklým náměstím uvnitř. Záměrem je vybudovat oživené jádro čtvrti 

přitahující pozornost nejen místních obyvatel.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Urbanismus, Brno, Masarykova čtvrť, náměstí Míru, rekonstrukce, brownfield, 

tramvajové obratiště  

ABSTRACT  

The aim of this work is to revitalize the public space of náměstí Míru on Kraví hora. 

The work tries to find further functional use of the, which would include rebuilding 

the currently unused former military premises at Lerchova street while respecting 

the current state of the surrounding buildings and greenery. The proposed 

solution of a new square design signifies urban space as the center of the 

Masaryk&apos;s Quarter. The design takes into account the current location of the 

tramway balloon loop, which is located in the middle of the area and shapes the 

unique character of the location. This element of transport is thus left at the heart 

of the entire urban design. It forms an islet made up of designed buildings with 

a square created inside. The intention is to build a lively core of the district 

attracting attention not only from a local populace.  

KEYWORDS  

Urbanism, Brno, Masaryk&apos;s Quarter, náměstí Míru square, reconstruction, 

brownfield, tramway balloon loop  
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ÚVOD 

Zadaná lokalita pro diplomovou práci se nachází v krásné vilové čtvrti 

severozápadně od centra města Brna. Rozkládá se na rozhraní 3 městských částí – 

Stránice, Veveří, Žabovřesky. Území se nachází nedaleko samotného vrchu Kraví hora ve 

vyšších nadmořských výškách než zbytek města. Na jihozápadě od zadaného území se 

nachází pozoruhodná vilová Masarykova čtvrť. Ve čtvrti můžeme najít mnoho významných 

staveb a to hlavně pro bydlení. Na západě se nachází příjemný lesopark Wilsonův les. Za 

tímto lesem v úpatí Žlutého kopce protéká řeka Svratka. Bohatou přírodní složku doplňuje 

park Kraví hora, který na zadané území přímo navazuje. Park slouží hlavně pro rekreaci. V 

letních dnech pro různé sportovní aktivity, v zimních pro příjemné procházky. Rekreační 

prvky doplňuje i sportovní areál. Areál nabízí hlavně venkovní koupaliště s úchvatným 

výhledem na hrad Špilberk, dále krytý plavecký bazén a několik hřišť na basketball a 

házenou. Místo nabízí mnoho odpočinkových oáz, ale i několik pulzujících bodů. Mnoho lidí 

se na náměstí Míru sjíždí tramvají, potkávají s tu, povídají si a pak se rozcházení do všech 

stran. Každý svým směrem, ať už ke svému domu, do parku, na koupaliště, do školy či na 

hvězdárnu. Tramvajové obratiště se tak stává centrálním místem celého okolí. 

Náměstí dominuje kostel svatého Augustina, jehož věž je pozorovatelná z širokého okolí. 

Kostel byl navržen Vladimírem Fischerem ve 30. letech minulého století. V současné době 

je jeho věž v rekonstrukci. Dominanci kostela potlačuje právě zmíněná tramvajové 

obratiště, které se přímo před jeho branami otáčí. Z náměstí tak vzniká velká křižovatka s 

malou plochou zelení s přerostlými okrasnými borovicemi. Prostor se stává nezbytnou 

dopravní tepnou, ať už automobilů nebo pěších rychle běžících na nejbližší zastávku 

tramvaje, v jejíž dřevěných útrobách za profukujícího větru neklidně vyčkávají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

VLASTNÍ TEXT PRÁCE: 

Masarykova čtvrť je rezidenční vilovou čtvrtí. Výstavba započala již v 90. letech 19. 

století. Do té doby se na území nacházely pastviny a zemědělská pole. Nová čtvrť tak 

propojila starou německou úřednickou čtvrť, která se rozkládala kolem ulice Údolní a 

Tvrdého s českou úřednickou čtvrtí na straně Žabovřesk nedaleko Wilsonova lesa. Tato 

čtvrť vznikla jako protiváha čtvrti německé. Hlavní rozvoj probíhal v meziválečném období 

(na počátku třicátých let 20. století). Na Kraví hoře vznikla celá řada obytných staveb, 

převážně rodinných domů pro českou „střední vrstvu“, do které patřilo mnoho 

vysokoškolských profesorů, vědců, státních úředníků a nebo architektů. Do výstavby 

čtvrti se i mnoho významných českých architektů zapojilo. Jsou jimi např. Jiří Kroha, Ernst 

Wiesner či Jindřich Kumpošt. Výstavba se nesla nejdříve v duchu secese. Nejvíce však 

byla ovlivněna meziválečnou funkcionalistickou architekturou. 

 

Náměstí Míru 

Počátky formování veřejného prostoru náměstí Míru sahají do druhé poloviny 20. 

let 20. století, kdy došlo k protažení ulice Lerchova. Tato významná ulice byla hlavní 

spojnicí německé a české části úřednické čtvrti. Právě na jejím konci mělo vzniknout nové 

náměstí. Úpravu náměstí a přilehlých budov řešil nejvíce architekt Vladimír Fischer, který 

navrhl v první fázi výstavby řadu školních budov přiléhajících k Lerchově ulici. Poté byla 

vystavěna obecná a měšťanská škola na náměstí míru a řadové dívčí gymnázium. Základní 

školu navrhoval Josef Polášek ve spolupráci s Bohuslavem Fuchsem. Již v roce 1929 

dochází k protažení linky tramvaje po Údolní ulici s provizorním ukončením právě na 

náměstí Míru. V původních plánech měla linka pokračovat směrem ke Kaunicovým kolejím 

a na zastávku Tábor. Tento plán se nerealizoval. V roce 1935 byl dostavěn kostel sv. 

Augustina. Kostel navrhoval již zmiňovaný Vladimír Fischer a tím vymezil náměstí do 

podoby, jakou známe dnes. 

Ve 30. letech dle architektonické soutěže měl na svahu Kraví hory vzniknout 

univerzitní kampus Masarykovy univerzity. Výstavbou univerzitních budov mělo dojít k 

logickému uzavření náměstí na jeho severovýchodní straně. Náměstí dle původní 

koncepce nebylo nikdy dokončeno a zamýšlená kompozice byla tím znehodnocena. 

Náměstí dnes postrádá jednoznačné vymezení.  
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Ač byl záměr jakýkoliv, mělo pro novou městskou čtvrť vzniknou funkční náměstí s jasnou 

návazností na svoje okolí a to jak kompozičně, tak z hlediska funkčního. Čtvrť nemá žádný 

centrální kvalitní veřejný prostor. Situaci o to víc komplikuje smyčka tramvajové linky, 

která zaujímá centrální prostor současného „náměstí“. Náměstí z jižní strany zakončuje 

jednopodlažní objekt, v kterém je samoobsluha obchodní sítě Brněnka. Tento obchod je 

v podstatě jediný, který se na území a v jeho širším okolí nachází.  Z pohledu z náměstí za 

tímto objektem se rozkládá areál bývalé autoopravny (bývalý vojenský areál) definován 

jako plocha brownfield. Pozemek patří městu, ale doposud je nevyužíván a chátrá. Na 

náměstí je velice příjemná jako otevřenost do parku na Kraví hoře. Pohled je skrz náměstí 

umocněn zvláště z horního vrchu ulice Rudišova, kdy na náměstí shlížíme do údolí a na 

druhé straně se rozprostírá park. I z opačného pohledu na náměstí z parku má místo 

magickou atmosféru.  

 

Analýza funkcí 

Pro zkoumání této problematiky je nutno brát v potaz širší záběr území. Jedná se 

hlavně o veřejnou vybavenost. Po zhodnocení analýz je patrné, že na zadané lokalitě a na 

jejím širším okolí je dostatečný počet školských zařízení. ať už se jedná o mateřské, 

základní i střední školy. Na úpatí Kraví hory se nachází areál Fakulty stavební Vysokého 

učení technického a Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Přímo na náměstí se 

nachází dvě budovy základních škol. Jednou z nich je ZŠ náměstí Míru se spádovou 

lokalitou Stránic a Žabovřesk. Druhou je Cyrilometodějská církevní ZŠ. Studenti do této 

školy převážně dojíždějí. Na budovy základní školy jižně po ulici Lerchova  plynule navazuje 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická. Všechny církevní školy patří 

Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje. 

  V okolí lokality naopak zcela chybí jakýkoliv lékař, ať už praktický či zubní. Obyvatelé 

čtvrti musejí proto dojíždět do města. Z analýz vyplývá, že se v širším okolí lokality 

nenachází žádný domov pro seniory. V okolí náměstí se také nachází velmi málo restaurací 

či kaváren. Na ploše zadaného území jsou dvě menší kavárny a jedna restaurace. 

Restaurace se zaměřuje na americkou kuchyni a není jejím záměrem sloužit místním 

obyvatelům. Navíc se nachází v nevyhovujícím objektu. V samotném středu náměstí se 

nachází obchod s potravinami. Ten je svou velikostí a nabízenými produkty odpovídající. 

Bohužel se nachází v nevyhovujícím objektu. Nu ulici Rudišova se nachází v malé přístavbě 
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ještě jeden malý obchod se smíšeným zbožím. Další již v širším okolí žádné nejsou. 

Jakékoliv další prostory pro obchod nebo služby zde chybí. 

 

Dopravní analýza 

Významným problémem zadané lokality je dopravní situace v jejím středu. Na 

náměstí se nahází konečná zastávka tramvaje číslo 4 s tramvajovým obratištěm. 

Rozlehlou plochu náměstí Míru tak tvoří tato točna. Na námětí dále zastavuje autobus číslo 

80, který zde má konečnou a dále pak pokračuje zpět na zastávku Tábor. Na náměstí tak 

probíhá křížení dopravy tramvajové s automobilovou. V ranních hodinách, kdy do místních 

škol míří studenti, musí na přechodech v okolí hlídat až 4 policisté.  Mnoho rodičů své děti 

přiváží do školy automobilem. Jsou nuceni zastavit na komunikaci, protože nemohou najít 

volné parkovací stání. Celá tato situace i za dohledu policistů není bezpečná.  

 

Návrhová část 

Celý návrh se opírá o tři hlavní principy. První z nich je doplnění vilové zástavby do 

dostavěného celku. Jedná se o parcely současného dětského hřiště. Zde by měly 

vzniknout 2-3 podlažní vilové domy. V jižní části návrhu navrhuji rozšířit sportovní areál 

výstavbou nové tělocvičny míst stávající restaurace Monte Bú. Tělocvična by spadala pod 

přilehlý areál s plaveckým bazénem. Tělocvična by se částečně nacházela pod zemí. Ráda 

bych tak využila svažitost terénu.  

V centrální části místo obchodu se smíšeným zbožím a bývalého autoparku 

navrhuji bytové domy. Kolem dokola domů by se otáčela smyčka tramvaje. Tramvaj má 

navrženou zastávku v jižní části, aby cestující mohli po výstupu rovnou pokračovat na nově 

vzniklé náměstí a nemuseli překonávat další komunikaci. Nástup je navržen na protější 

severní části. Hlavní komunikaci jsem zvolila ulici Rudišova, kterou jsem zanechala 

obousměrnou a na svém původním místě.  Naopak ulici Lerchovu před základní školou 

jsem zklidnila a navrhla pouze jako jednosměrnou. Nově vzniklou ulici mezi centrálním 

blokem a terasovým domem na jihu jsem taktéž navrhla jako jednosměrnou. Na ulici 

Lerchova jsou navrženy 4 parkovací místa typu K+R, aby rodiče mohli svým dětem 
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bezpečně zastavit.  Pod celým objektem je navržené podzemní parkování pro 230 

automobilů (vč. podzemního parkoviště pod sportovní halou).  

Práce se výrazně zaměřuje na centrální část zadaného území. Jedná se o obchodní 

atrium obklopené čtyřmi samostatně stojícími domy. Dva z nich jsou převážně bytové s 

komerčním přízemím. Třetí slouží jako domov seniorů, taktéž s obchodní zónou v přízemí. 

Čtvrtý objekt je administrační. V tomto objektu by se mohli usadit menší firmy či 

samostatní živnostníci,  kteří by měli možnost pronájmu jednotlivých kanceláří. Tento dům 

je řešen s centrálním zastřešeným atriem.  

Masarykova čtvrť je hlavně místo pro bydlení. Ve svém návrhu proto tuto funkci 

respektuji a převážně navrhuji plochy pro bydlení.  Z vypracovaných analýz je patrné, že ve 

čtvrti chybí veřejná vybavenost - obchody a služby. Parter všech navržených bytových 

domů proto v návrhu využívám jako komerční prostory pro jednotlivé prodejny. Toto patro 

má z toho důvodu zvýšenou světlou výšku. V návrhu je počítáno i s jedním větším 

nákupním prostorem (přibližně velikosti současné prodejny na náměstí míru). Tento 

obchod by byl zásobován z ulice Lerchova a to pouze v předem stanovených hodinách. Na 

náměstí jsou navrženy obchody, které nabízejí denně čerstvé zboží, jako je masna, 

pekárna nebo květinářství. Některé obchody mají určené i prodejní plochy venku na 

náměstí před svou prodejnou. Náměstí by se tedy mohlo změnit na obchodní atrium, kde 

by si místní obyvatelé mohli nakoupit zboží běžné denní potřeby, zboží čerstvě dovezené 

nebo si jen odpočinout a popovídat s přáteli v příjemném středu vzniklého náměstí pod 

korunami stromů. Náměstí uvítá i návštěvníky parku. Nově vzniklé náměstí nemá parku 

jakkoliv konkurovat, ale právě naopak nabídnout jeho návštěvníkům další služby ať už to 

jsou restaurace či kavárny. 

Celá plocha náměstí je navržena v jedné úrovni. Směrem k základním školám vede 

úrovňový přechod, ke kterému se povrch mírně snižuje. Vše je navrženo pro pohodlnou 

dostupnost a plynulý chod, a to jak chodců mířících do škol nebo do parku, tak 

automobilové dopravy, která se centrální zklidněné části vyhýbá. Prostor s osazenou 

zelení v jejím středu láká k posezení. Návštěvník nebude rušen žádnou dopravou a prostor  

by  se mohl stát příjemným prostředím obyvatelům nejen celé Masarykovy čtvrti. 
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ZÁVĚR 

Mým záměrem bylo, aby se z nově vzniklého náměstí stal důležitý střed celé čtvrti. 

Aby to nebylo jen místo, kam lidí přijedou na konečnou a ihned se rozcházejí do svých 

domovů,  jako tomu je v současnosti. Proto jsem se v návrhu rozhodla tramvajové obratiště 

respektovat a nechat jej umístěné co nejblíže. Je to hlavně z důvodu pěších, kteří prostor 

křižují všemi směry. Záměrem bylo jim co nejvíce cestu usnadnit. Zároveň jsem chtěla 

nabídnout obyvatelům nové funkční využití, jako jsou obchody a služby, které na náměstí 

rozhodně patří. Masarykova čtvrť by se tak mohla stát ještě lepším místem pro život.  
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