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Anotace

Bakalá!ská práce se zab"vá urbanistick"m konceptem p!estavby m#stského bloku 

a architektonick" návrh dvou budov rozdílného prostorového uspo!ádání, p$vodn# 

pr$myslov" areál. Cílem práce je vytvo!it funk%ní uspo!ádání, které reaguje na klady a 

zápory danné lokality. Dále uv#domuje si sm#r spole%nosti, urd&itelnost návrhnu a 

nepopírá vlastní idee. 

Obytn" komplex se skládá ze %ty! celk$ dom$. S p!íznivou orentací v"chod, západ. 

Návrh reaguje na ru'nou ulici i klidnou zónu !eky.

Annotation 

Bachelor project is consist of urbanism rebuilding of city complex and architectural 

design of two building of my choice. The goal is make functional collection which reacts on 

benefits and problems of location. And  at least realize the way of society, sustainable and 

don't forgot own way of transmission.

Residential complex is consist of four block of flats with good orientation on west an 

east. Projects reacts on busy street and recreation riverside. 



Základní údaje

Lokalita parcely na vrcholu ulice Cejl a m#stské %ásti Zábrdovic je ve velmi p!íznivé 

bl"zkosti do centra. A to 10min na Hlavní nádra&í. Tato m#stská %ást je situována na 

severov"chod# Brna. Nachází se v t#sném kontaktu s !ekou Svitavou. Charakter okolí je 

obytná zástavba s ob%anskou vybaveností, hlavn# p!i ulici Cejl, kde se nachází v 

p!ízemních prostorách obchod. Charakter lokality aktuáln# prochází transfotmací, jeliko& 

se zde jednalo o v"robní areály. Ty dnes zanikají a vzniká komfortní prostor pro bydlení 

vt#sné blízkosti s historick"m centrem Brna. 

Historie území

Území se u& historicky nacházelo v centru Zábrdovic. V t#sné blízkosti s d$le&ivou 

k!i&ovatkou. Místo nabylo na v"znamnosti, kdy& se do zru'eného klá'tera p!esunula 

vojenská nemocnice. Postupem %asu se podél !eky vytvo!ilo centrum p!evá&n# textilního 

pr$myslu a bohat# prosperovalo. Tento fakt velmi jasn# ur%oval zastav#nost, orientaci a 

také obsluhu. p!ímo za hranicí pozemku vedla &eleznice, která také obsluhovala v'echyn 

v"robní areály. Tyto areály, se neorientovali k !ece náhodou. Záda t#choto areál$ kon%ili u 

!eky, aby vodu z ní vyu&ívali pro sv$j provoz. A tak !eka m#la jasnou funkci a dle toho i její 

p!ístupnost a tvar. Pr$myslové areály postupn# zanikají a vzniká zde velmi atraktivní 

p!íle&itost pro novou funkci m#sta. Tato zm#na ji& probíhá v t#sné blízkosti areálu a bude 

mít bohaté téma v budoucnosti. 

Urbanistick! koncept

V"'ka zástavby areálu reaguje na okolní v"'ku zástavby. Na severní stran# máme 

%ty!podla&ní budovy se strm#j'í 'ikmou st!echou s pálen"ch cihel. Av'ak na ji&ní stran# u 

v"chodní %ásti stojí solitérní bytov" d$m o 6ti podla&í s rovnou st!echou. Brn#nsk" standart 

jsou 4 patra. V okolí se vyskytuje p!evá&n# strm#j'í &ikmá st!echa z pálen"ch cihel. Na 

pozemku se nachází pov#t'inou také 'ikmé st!echy. U zachovávané t!ípodla&ní budovy je 

'ikmá st!echa av'ak nép!íli& strmého sklonu jako je u okolní zástavby. Jsou zde také vy''í 

stavby a to p#tipodla&ní také s 'ikmou st!echou. Pro sv$j návrh s t#mito budovami 

neuva&uji. 



P#tipodla&ní budova s orientací sevr, jih. První d$vod bych uvedla práci s náb!e&ím, 

kdy budova je na hanici !e'eného prostoru náb!e&í, uva&ujeme-li s upravou náb!e&í nebo 

zachování p$dodní linide do$, !e'ení náb!e&í je vysv#tleno podrobn# pozd#ji. Budova  

velmi hlasit# reaguje sv"m  vysok"m 'títem p!ím"m kontaktem k !ece. Z architektonického 

hlediska se zde jedná o 5 podla&ní 'títovou ze( plus v"'ku st!echy, kter" zásadn# mluví k 

v"razu náb!e&í. Pokud bychom ji zachovali, !e'ili bychom v"raz 'títu k pohledové stran# a 

porovnávali jej se sousední pohledovou stranou dom$ s okny. Pokra%ovat tak v zástavb# 

náb!e&í aby se zlep'il v"taz by nebylo mo&né. Pokud bychom chteli p!istav#t k ní jiné 

budovy a vytvo!it linii náb!e&ních budov, musel by b"t dodr&en minimáln" odstup a 

problém s oslun#ním na severní stran#, jeliko&, p#tipodla&ní budova zanechává zásadní 

stín. U dostav#ní náb!e&í s zachováním budovy, co& by vedlo k pr$niku budov, by vytvo!ilo 

uzav!en" nebo polo otev!en" vnitroblok. Co& by dále vedlo k stísn#ní prostoru u !eky a tím 

bychom daleko mén# t#&ili z atraktivity !eky, vysv#tleno pozd#ji. Orientace jih a sever pro 

ú%ely byt$ není nejp!ízniv#j'í. Celková orientace na sever a jih je z urbanistického 

hlediska, p!i srovnání okloní zástavby a charakteru, nevhodná.  Kdy& máme mo&nost 

vytvo!it nejp!ízniv#j'í orientaci v"chod, západ a pokra%ovat tak i v linii urbanistického 

charakteru okolní zástavby. Celkové umíst#tní této stavby s její orientací je pro !e'ení 

bytové funkce nevhodné.

Druhá p#tipodla&ní budova, kolmá na v"'e zmi)ovanou je v besprost!ední blízkosti 

jen pár metr$ se severní bytovou zástavbou, co& je velmi ne'tastné !e'ení. Pokud budeme  

budovy na severu ignorovat. Máme tu vysokou budovu s p!íznivou orientací ke sv#tov"m 

stranám. 

T!ípodla&ní budova s délkou atakující hranici sta metr$. I tato budova má p!íznivou 

orientaci ke sv#tov"m stranám a tato budova je je't# ve v#t'í blízkosti s okny a balkony 

bytov"ch domu a to a& okolo 6ti metr$. Tyto dv# rovnob#&n# stojící budovy jsou nane't#stí  

k tob# p!istav#ny a& p!íli& blízko, co& generuje dal'í negace a proto nastává rozhodnutí, 

kterou z budov zachovat. Plo'ná velikost je podobná a tak z d$vod$ umíst#ní blízko 

severní zástavb#, volím zachovat t!ípodla&ní. U t!ípodla&ní mohu práv# elegantn# %ást 

budovy odstranit a vytvo!it tak prostor mezi severnní bytovou zástavbou. Dal'í d$vod, 

kter" jsem nezmi)ovala je, jak budovy utvá!ejí prostor. Otev!ení prostupu ze severní %ásti 

také bourám bariéru a otvírám p!ístup ze západní %ásti parcely k té v"chodní. Tím se 

zbavuji zárove) bariéry, kterou tato velmi dlouhá budova vytvá!í. 



P!i zachování t!ípodla&ní 90 metrové budovy otvírám prostor vnitrobloku u severní 

bytové zástavby, co&e je velmi pozitivní pro ob# strany. Tento dojem je't# více m$&eme 

umocnit nezastav#ním celé náb!e&ní %ásti. Vznikne tak velmi velk" otev!en" prostor k 

!ece. Kdyby zde !eka nebyla a tento prostor byhcom otev!eli do ulice, nezískáme tím 

takovou hodnotu, jakou p!i totoho po%inu v p!ípad# u !eky. Tím, &e se odstranila bariéra a 

otev!el p!ístup odstran#ním 10-15 metr$ z 90 metrové budovy, je prostor ze západu na 

v"chod v severní %ásti dominantní, propojuje elegantn# v"chodní a západní %ást pozemku 

a psychologick" dojem p!i otev!ení k !ece vytvá!í mnohonásobn# v#t'í kvalitu. Také 

klimatické jevy jako kvalitní vzduch je tímto vzpo't#n do vnitrobloku. A naopak západní 

okraj se zcela zastaven a pokra%uje tak v uli%ní %á!e dom$ na ulici Cejl. Tento po%it 

zabra)uje pronikání hluku, v"par$, prachu a jin"ch nep!ízniv"ch vluv$ do vnitrobloku a 

otev!ení k !ece naopak vnitroblok obohacuje. 

Jeliko& je po&adavek k velkému zastav#ní s velk"m mno&stvím procentuální bytové 

%ásti, dál uva&uji o umíst#ní dal'ích budov. Tak %íním s rytmick"m po&adovan"m 

rozestupem ze západu na v"chod. A aby p!ístup z !eky byl otev!en", tento rytmus sm#&uji 

mírn# na jih. Poslední budova, která je na náb!e&í je v jedné rovin# s bytov"m solitérním 

'estipodla&ním objektem a ten také solitérní zanechávám a bytov" d$m k ním zcela 

nep!istavuji, ve vzniklé meze!e je prostor pro vstup na pozemek z jihov"chodní %ásti, jaké 

únikov" v"chod z gará&í.

První a zásadní v#c je umíst#ní v'ech pot!ebn"ch parkovacíh stání. M$&eme 

umístit horizontáln# %i vertikáln#. I p!es velk" prostor pozemku, kter" je 1,5ha je p!íznivé 

zvolit horizontální zp$sob. Proto&e u ji&ní hranici pozemku stojí vysoká 'títová ze( po celé 

délce a& k 'estipodla&ní budov#, vytvtá !í to problém. Problém oslun#ní a s tím spojená 

v"stavba byt$, také a& 25 metrov" stín na ja!e a v neposlední !ad# estetick" dojem ze zdi 

do v"'ky %ty! podla&í. Tento problém jsem ji& vy!e'ila na za%átku a to práv# umíst#ním 

poarkvacího domu v ji&ní %ásti p!ilehlého k této zdi. Tím zmen'uji stín, zmen'uji opticky 

v"'ku zdi a tím se !e'í cel" problém co v ji&ní %ásti s t#mito podmínkami navrhnout. 

Parkovací d$m má dv# podla&í a jedno je podzemní vytvo!eno jako betonová vana kr$li 

vod#. Na st!'e vznikne zahrada. Nejsme omezení zatí&ením do základ$ a tak na st!e'e 

parkovacího domu m$&eme vytvo!it jakkoliv vysokou intenzivní zelenou st!echu. Volím 0,5 

metr$, p!i %em& si mlhu dovolit zasadit i ni&'í d!eviny. Substrát zachytává d#'*ovou vodu a 

tím pomáhá k !e'ení s jejím zachytváváním. Na této zatravn#né plo'e navrhuji d#tské 



h!i't#, které m$&e vznikl" stín ze zdi vyu&ívat kladn#. Dále také basketbalov" ko', 

pingponkové stoly, boulder st#nu a um#leckou st#nu pro um#lecké grafity. 

Z jedoho podla&í v"'ky parkovacího domu se mohu dostat pomocí rampy, schodi'* 

%i terasy na úrove) v"'ky terénu. Mezi rytmicky umíst#n"mi budovami vzniká v&dy jin" 

prostor, kter" je ve!ejn", ale díky charakteru rozmíst#ní budov p$sobí privátn#. Jeliko& 

nejsou budovy k ni%emu p!istav#ny, prostor se tak prolíná, nevzniká slepá ulice a v'ekeré 

jeho %ásti a* u& s jinou funkcní jsou propojeny a napomáhají ke spole%né simbióze m#sta 

ve m#st#. Proto&e zónování vede k separaci. 

Nakládání s de'*ovou vodou je d$le&ité téma. Velké mno&ství st!ech generuje 

sposty vody. Na t#ch ploch"ch je doká&em %áste%n# zadr&et. Na parkovacím dom# díky 

substrátu. A voda ze 'ikm"ch st!ech a ve'kerá která se uvolní putuje do um#le 

vytvo!eného jezera, vytvo!eno práve pro tento ú%el. Do jezera se dostane voda také z 

podzemní studny, je-li pot!eba a odtéct m$&e do !eky %i kanalizace, to v'ak vyjme%n#. 

Voda v jeze!e cirkuluje, na jednom konci má p!ívod a na truhém odvod. U t#cho konc$ je 

v#t'í hustota rostlin a dal'ích prost!edk$ napomáhající k filtraci. Krom toho &e se voda 

odpa!uje a napomáhá k lep'ímu prost!edí ve vnitrobloku, také ji mu&eme pou&ít k 

zatrv)ování %i splachování na toaletách. Jezero vytvá&í také estetick" dojem a p!itahuej 

lidi od !eky také dovzit! vnitrobloku.Proto&e voda je &ivot a tam kde je &ivot, &ijí lidé. 

Na st!echách ploch"ch u dvou budov, je po celé její plo'e umíst#n solární kolektor 

na uvy&ívání obnovitelného zdroje energie a zefektivn#ní vyu&ití ka&dého detailu.

Architektonické "e#ení

N#která architektonická posouzení a !e'ení jsou ji& zmín#na pod hlavi'kou 

Urbanistick" koncept. Okolí generuje 'ikmé ale i ploché strechy. Na to reaguje navrhované 

budovy. Dv# na západní stran#, v%etn# z toho jedna stávající, mají 'ikmé st!echy. Na 

západní stran# a rytmicky k 'estipodla&ní solitérní bytové budov# navrhuji ploché strechy. 

Prost!ední budova mezi stávající a náb!e&ní le&í konstruk%n# p!ímo nad gará&emi a tedy 

konstruk%ní systém je definován vzdálenostmi nosn"ch sloup$. Budovy nad gará&emi 

nele&í v celé své délce na gará&ích. V %ásti domu, která je nad gá&emi je vygenerováno o 

jedno podla&í na víc. +ím& vznichá vy''í budova = v#t'í plocha pro vyu&ití. co& zp$sobuje 

vyzuáln# takov" schodek, kter" se opakuje u ka&dé budovy a tím ikdy& vizuáln# p$sobí 

odli&en# jej spojuje. Nad gará&emi je také úrove)  vstubu do budovy v"'e a tak celková 



v"'ka díky celému konceptu nep$sobí vysoce, ale naopak p!íjemn#. Hlavní priorita jsou 

byty a v záplavové oblasti jej v prvním pat!e umístit nem$&eme. Cel" koncept s gará&emi a 

vstupy do objek$ i z prvního patra ze zelené st!echy je díky tomu v"hodn". 

Stávající budova má jasn" archtektonick" v"raz a tak krom jednoho podla&í navíc v 

jedné %ásti, nem#níme carakter budovy. V ní jsou umíst#né byty nejmen'í podla&ní plochy. 

Díky vysok"m strop$m konstruk%ní v"'ky 3,7m mal" prostor se stává více p!íjemn"m a 

vznikají zde také malé mezi patra.

Náb!e&ní budova má z náb!e&ní strany v prvním pat!e obchody a vyu&ití zákazník$ 

ze strany od !eky. To generuje prosklené plochy. Nad nimi jsou byty s %istou fasádou z 

rastru oken t!ech velikostí. Ze strany od vnitrobloku je pohled zcela jin" a zde vzniká 

pavla%ov" d$m. Cel" tento objekt se py'ní v"hledem na !eku a prostor"mi byty. Tento 

koncept má práv# proto u byt$ sv$j samostatn" vstup %i zádve!í dílené s jen s jedním 

dal'ím bytem. 

D$m prost!ední mezi náb!e&ním a stávajícím má rozi'nou fasádu. Z strany k 

pavla%ové fasád# náb!e&ního domu je jednoduchá a %i'tá bez v#t'ího archotektonického 

v"razu. Ze sztany ke stávajícímu, kter" je napak %ist", je fasáda generována zajímav#ji. 

Byty v tomto dob# jsou st!ední velikosti.

Stávající a prost!ední d$m mají navr&ené byty p!evá&n# velikosti 1+kk 1+1 a 1+2, 

co& je nej&ádan#j'ím uspo!ádáním v brn#. P!ípad# i v budoucnu je mo&né byty 1+kk a 

1+1 zv#t'it jedhodu'e vytvo!ením dve!ního otvoru bez dal'ích nutn"ch stavebních úprav. 

V prvním pat!e ka&dého domu je vytvo!en prostor pro obchod, %i sklad a technické 

zázemí. V uli%ního domu jsou první dv# patra ur%ená primárn# k obchodu. Okení rastr je u 

uli%ního domu siln" a okna se sm#rem do vy''ích pater zmen'ují, ale naopak jejich po%et 

p!ib"vá. V %ásti náto&í je v"'ka domu zv"'ena jako !eakce na dominantní d$le&itou %ást. V 

p!ízemí náro&í se nachází prostorn" vstup do vntitrobloku. V této %ásti vnitrobloku jsou 

slu&by a obchod nejkoncentrovan#j'í a vytvá!ení zde také jejich zónu, která plynuje 

p!echází do dal'ích %ástí pozemku. 

Dopravní napojení

Jak & bylo !e%eno napojení na Hlavní nádra&í a pota&mo do centra je do 10min 

jízdy mestskou hromadnou dopravou. Její zastávka je do 300 mestr$. V minulosti práv# 

p!ed parcelou byla umést#na zal'í zastávka, která nyní neexistuje. Dopavn# by ji 'lo 



vy!e'it, pokud by byla pot!eba jí zavést, jeliko& se nacházíme ve velmi ru'né %ásti v 

blízkosti centra, tím pádem by zastávky mohli b"ti v men'í vzdálenosti od sebe. Pro 

komfortn#j'í vytvo!ení zastávky, která by m#la na obou stranách sv$j ostr$vek by chyb#lo 

3 metry 'í!ky vozovky. A tak by pravd#podobn# jedna zastávka vstupovala do jízdního 

pruhu a zastavovala by dopravu p!i nástupu a v"stupu cetsujících. V nejbli&'í t#stnosti 

máme zastávku u obchodního domu Albert naulici Cejl nebo vojenské nemocnice. 

Dopravní obslu&nost je velmi p!íznivá, ze západní strany %ást m#stského okruhum ze 

kterého je mo&né se vydat na jak"koliv sm#r a to hlavne díky p!ekonání !eky Svitavy, která 

v osové vzdálenosti má dal'í p!emost#ná a& p!es jeden kolometr daleko. Av'ak práv# 

dopravní vytí&enost m$&e zkomplikovat v"jezd z parcely do centra, jeliko& p!ekonáváme 

nejen automobilovou dopravu ale i tramvajovou. Z v"chodní  strany obslu&ná silnice. 

V"jezd na ní je z parkovacího domu ve vyjme%n"ch p!ípadech a také z vnitrobloku pro 

obsluhu vnitroblok$. Do vnitrobloku se dá dostat t!emi zp$soby. První p!i vjezdu do 

gará&e, po podjetí uli%ního domu s em$&eme dostat do parkovacího domu a nebo p!ímo 

do vnitrobloku. Tento vjezd má velmi vysokou v"'ku nad 4,5m a proto m$&e b"t vyu&ívám 

pro vozidla v#t'ích rozm#r$. Dal'í vjezd je mo&n" v"jme%n# z náro&í budovy, kde je ve 

v"'ce jednoho patra, 3,7m umo&n#n vstup pro p#'í a v nouzovém p!ípad# mo&no také pro 

auta. T!etí mo&nost je ji& zmi)ované náb!e&í, kde nás v"'ka nelimituje. Jízdní pruh je 

navr&en 3,5 metr$. 

Celková zm#na funkcí v této %ásti m#sta m$&e mít vygenerovat zm#nu a posílení 

dopravní napojení.

$eka

Dle anal"z z historick"ch map, je parcela sousedící s !ekou Svitavou a to i v dávné 

minulosti, kdy bohat# meandrovala. Tento fakt hraje v co se t"%e skladby zeminy a 

záplavové oblasti. P!i meandrování a p!irozenému pohybu !eky vznikaly bremy, ketré 

zv#t'ovali kamacitu koryta a tak nebyla tolik ohro&ující pro obyvatele poblí& !eky. P!i 

náhlém p!íbytku vody m#lo koryto dostate%nou kapacitu. Díky meandr$m, !eka m#la del'í 

vzdálenost a tím op#t v#t'í kapacitu. Postupem %asu, kdy se osada Zábrdovic rozr$stala a 

vyty%ovala si své parcely, do'lo také na úpravu koryta. Nejv#t'í zásah do toho m#la doba 

bohatého pr$myslu. Jak jsem ji& psala, !eka m#la jasnou funkci pro v"robní areály. Byla 

usm#rn#na do p!ímého tvaru. Ten má za následek n#kolikanásobné zmen'ení kapacity 



koryta oproti meandrujícímu tvaru. Tím vzniká daleko v#t'í riziko záplav, které je pro 

mestk" charakter velmi devastující. V dob# v"stavby &eleznice, vzdnikl na náb!e&í velmi 

d$le&it" prvek a to op#rná ze(. Tato ze( má do 150 metr$ a nachází se v moment# 

b"valho meandru !eky. ,eka tak p!i svém pr$toku má tendenci sm#!ovat ke zdi. V tomto 

moment# je 'í!ka koryta na 14 metrech. Na druhé stran# koryta je strm" svah. D!íve na 

stran# opa%né od !e%ené parcely byla berma, která vznikala práv# meadrováním !eky.

Pozemek se nachází v záplavové oblasti, domnívám se, &e také proto, &e most 

p!es !eku Svitavu dle odborné studie je nevyhovující co se t"%e v"'ky. Jeliko& neumo&nuj# 

!ece pr$chod p!i stoleté vod# a vytvá&í tak bariéru. Voda, tak má tendenci pronikat do 

okolí. Tomuto faktu by mohl napomoct i m$j návrh podjezdu pro p#'í a cyklisty pod tímto 

mostem. 

Cyklostrasa a "e#ené náb"e%í

P!ekonání komunikace podjezdem pod úrovní mostu. Návrh se inspiruje reáln"mi 

projekty a návrhem podjezdu blízkého k!í&ení cyklotrasy s velmi vytí&enou komunikací na 

ulici Hladíkova. Dále se inspiruji podjezdy p!i Ba*ov# kanálu, kde m# zaujímá vstup do 

koryta !eky z d$vod$ vytvo!ení cyklotrasy. Zde je pou&ita betonová vana do p!ibli&né v"'ky 

jednoho metru. Tato betonová vana je konzolou %i stojí na mal"ch sloupkách. Tím se do 

ur%ité v"'ky koryto nazú&uje. Po té betonová vana vytvá&í z$&ení do v"'ky jednoho metru. 

Toto z$&ení, hlavn# v míst# most$ je velmi nevhodné. Proto by m#l b"t kladen d$raz na 

roz'í!ení koryta za mostem a tím kompenzaci vznizklého problému. 

Varianta p!ekonání komunikace v mém projektu zp$sobem vytvo!ení tunelu pod 

komunikací je nevhodná kv$li lemi velké hustot# in&en"rsk"ch sítí. Vstup do koryta stylem 

vzoru u Ba*ova kanálu je pro dann" p!ípad velmi p!íznivé !e'ení. Vytvo!it pod betonovou 

vanou prostor pro !eku. S tím, &e p!i vy''í hladin# po%ítáme se zablavením vany a tím v 

kritickém momentu umo&ení !ece prostoru, kter" vznikl. Samotná betonová vana v'ak 

vytvá!í problém. Na to existuje !e'ení a to !e'ení koresponduje s m"m návrhem vytvo!ení 

postupného vstupu k !ene a& k její hladin#. Neboli technické náplavky. Pro nov# vzniklou 

náplavku je pot!eba náv't#vník$ jk ejíu u&ívání a to podpo!ím vytvo!ení podjezdu pro 

cyklisty a p#'í. Dle m"ch anal"z a zku'eností, cyklotrasa z Bílovic nad Svitavou a& k 

!e'enému podjezdu nemá &ádnou zásadní bariéru a ani ru'nou ulici a& do místa mostu v 



Zábrdovicích. Tato kombinace návrh$ vytvá!í pro !e'ení p!ejezdu a vytvo!ení náplavky 

velmi atraktivní a realizovatelé podmínky. P!ekonání komunikace mino úrov)ov# se 

vstupem do koryta akutn# pot!ebuje roz'í!ení koryta. A to vytvo!ení v mém p!ípad# bermy, 

neboli technické náplavky. Díky vy!e'ení problému s p!ejezdem cyklist$ se zv"'í po%et 

náv't#vník$ lokality a také p!i vubudování podjezdi Hladíkova se reáln# vytvo!í funk%ní 

páte!ní cyklostezka z Bílovic nad Svitavou a& po ulici K!enová, kde je dal'í probém s 

p!ekonánímkominukace. Ale práv# tyto kroky vedou k brzkému cíly vytvo!ení dvou 

páte!ních cyklostezek ve m#st# Brn# podél dvou !ek. M$&eme si jen p!edstavit jak velk" 

p!ízniv" dopad by to pro m#sto Brno m#lo, kdy& vidíme vytí&enost a atraktivitu u 

bezproblémového úseku cyklostrasy podlém !eky Svratky. 

 Vytvo!ením technické náplavky zatraktivníme náv't#vník$m pobyt %i pr$jezda 

podél !ece. Tato mo&nost se velmi postrádá po celé !e%e Svitav# a to prochází !eka 

samotn"m m#stem a jako !eka ve m#st# má potenciál k základní domimant# m#sta. 

M$&eme zde orientovat sportovní aktivity a rekreaci. Zárove) je to dopravní spojení pro 

individuální dopravu, jako je cyklistika, inline, skateboard, kolob#&ky. Dobré napojení 

individuální dopravy je základem pro !e'ení problému nedostate%n# kapacitní 

automobilové dopravy. 

Díky mo&nosti kontaktu s !ekou a vytvo!ení prostoru pro rekreaci u !eky pro 

náhodné náv't#vníky m$&eme vytvo!it cíl cesty p!i p!í'tí náv't#v#. A to je cílem idei !e'ení 

náb!e&í u  tohoto projektu. Pro majitele pozemku m$&e mít toto klí%ov" faktor jak zv"'it 

ná't#vnost jeho prozemku. To vede k návratnosti investice a úsp#'nému fungování a 

&ivotu pro vnitroblok s ideí m#sta ve m#ste. 

Technická náplavka

Znalost M-denního pr$toku vygeneruje p!esnou v"'ku jednotliv"ch teras náplavky. 

Dle toho, jak %asto uva&ujeme s zaplavením jednotliv"ch brem zvlovíme dannou v"'ku. 

Nap!íklad pro hodnoty v"'ky hladiny v záplavách v ro%ínm m#!ítku v míst# mostu jsou 

takovéto. V tomto míst# strany mostu blí&e k na'í parcele je srovnávací rovina stani%ení v 

délkách kilometr$ na hodnot# 6,842. Nadmo!eká v"'ka stoleté hladiny vody pro tuto místo 

je Q100= 203,79 m n.m. U teoretického zaplavení jednou za 20 let nám poslou&í hodnota,

203,00m n.m. Zajímat nás budou hodnoty Q ni&&'í a to Q5= 202,47m n.m. N-leté pr$toky 

a hodnata objemu vody v pohybu v rychlosti v %ase generuje v"'ku u r$zné velikosti 



koryta. Hodnoty 

pro tuto lokalitu jsou zde. 

Technická náplavka je stavební dílo umo&)ující vstupu lidí a zárove) p!i vy''í hladin# 

vody, umo&nující !ece v#t'ího prostoru a pro nás bezporblémovému chování !eky. Tento 

trend napomáhá !ece a je pro ná atraktivní z pohledu ve!ejného prostoru. Technická 

náplavka m$&e b"t zatrav#ná nebo mít povrch nap!íkladdla&by. S ob#ma zmi)ovan"ma 

variantama ve svém návrhu po%ítám. 

Existuje opera%ní program &ivotního prost!edí pro povod)ové parky, kter"by m#l 

poskytovat dotace k údr&b#, úklidu nap!íklad navr&ené technické náplavky. 

V"skkyt in&en"rské sít# v míst# navrhované úpravy náv!e&í nejsou natolik 

zásadníaby bránili vytvo!ení tohoto návrhu a to tak &e v"'ky lze upravit dle p!esného 

umíst#ní a nebo jejím p!elo&ením a vytvo!ením tak prostoru pro návrh. Obslu&ná 

komunikace bude zde stále zachována a v'ak bude posunuta na hranici aktuální linie 

sousední zástavby.

N-leté pr&toky m/s

Q100 181,5

Q50 149,2

Q20 112,8

Q10 89,7

Q5 70,2

Q2 49,6

Q1 38


























