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Návrh urbanistické strategie 
pro rozvoj území Brno – Ponava 



ÚVOD 
Diplomová  práce  se  zabývá  fenoménem  brownfields,  které  jsou  dnes  součástí  všech 
postindustriálních měst. Na  území  Brno  ‐  Ponava  představuje DOČASNÉ VYUŽITÍ,  jako 
jeden  z mnoha možných  strategických  přístupů,  jak  se  dá  s  takovým  územím  nakládat. 
Představuje městský vývoj orientovaný na proces. 
 
Hlavním  motivem  návrhu  je  takzvaný  NULOVÝ  URBANISMUS.  Ten  za  minimum 
vynaložených    prostředků,  v  relativně  krátkém  čase  a  s  dodržením  principů  trvalé 
udržitelnosti,  přetváří  bývalý  fotbalový  stadion  za  Lužánkami,  v místo,  ze  kterého,  díky 
spolupráci občanů a města, může vzniknout platforma pro  různorodé aktivity,  setkávání  i 
možnosti ekonomického růstu. 
 
Očekávaný efekt je, že území bude fungovat jako KATALYZÁTOR a INKUBÁTOR pro další 
budoucí vývoj podhodnocené čtvrti. V neposlední řadě může zpětně působit , jak kulturně, 
tak ekonomicky, nejen ve své lokalitě, ale i v celoměstských souvislostech. 
 
 
Dnešní podoba stadionu za Lužánkami / bývalá Zbrojovka/ má unikátní atmosféru. Střetává 
se zde dílo člověka a nezastavitelné přírodní procesy. Betonové plochy, probíhající subscese 
a  bažantí  líhně  v  místě  bývalé  hrací  plochy  vytváří  mírně  ironickou  monumentální 
podívanou.  Stadion  se,  i  přes  fakt,  že  je  veřejnosti  oficiálně  uzavřen,  stává  atrakcí  a 
„procházkovým místem“. 
 
 

ALTERNATIVA ROZVOJE 
Jedením z možných impulzů pro celkový budoucí rozvoj území, může být zavedení městské 
rychlodráhy do území.   Ta by vedla ze směru Tišnov, přes Královopolské nádraží, Ponavu  , 
Moravské náměstí a dále by pokračovala směr Hlavní nádraží. Jedná se o návrh variantní k 
plánovanému Severo‐jižnímu diametru. 
Zavedením diametru do území a  tím  jeho přímé  spojení  s centrem  i  s okolím,  se výrazně 
zvedne  jeho  ekonomická  hodnota.  To  vytvoří  potenciál  pro  vznik  finančně  náročnějších 
projektů, kterým může být například  nový fotbalový stadion. 
 
 
 

CENA NOVÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU  
NAVRŽENÉHO NA MÍSTO PŮVODNÍHO JE 

2,5 MILIARDY KORUN. 
 

TO JE JEDEN Z HLAVNÍCH DŮVODU,  
PROČ SE OD ROKU2008 NIC NEDĚJĚ. 

 
MUSÍ ÚZEMÍ ČEKAJÍCÍ NA VELKÉ INVESTICE  

OPRAVDU JEN CHÁTRAT?? 



VÝCHODISKA 
 
Reakce na kolaps tradičních urbanistických plánovacích nástrojů 
*  občané se stávají součástí plánování, i když jen dočasně 
*  mohou ukázat co chtějí, co jim ve městě chybí 
*  je třeba kreativních vzdělaných lidí, co převezmou zodpovědnost 
*  potenciál prozatímního využití by neměl být podceňován 
*  na místa s potenciálem je třeba přilákat skupiny uživatelů skrz aktivní komunitní řízení 
 
 
Dynamika změn ve společnosti a v ekonomice již není postihnutelná klasickým plánováním 
zaměřeným na dosažení cílového stavu. Rozšířený rejstřík působících činitelů také vyžaduje 
rozšíření nástrojů řešení, schopných reagovat na neustálé společenské změny. 
DYNAMICKÝ MASTERPLAN.  Zatímco  klasické  plánování  se  soustředí  na  co  nejpřesnější 
znázornění  výsledného  stavu  stavby,  uživatelsky  zaměřené  plánování  sleduje  flexibilnější 
koncepty,  které  se  orientují  podle  reálného  stavu  daných  lokalit.  Díky  dynamickému  a 
otevřenému  vývoji  lze  sladit  proces  projektování  a  narůstající,  průběžně  se  měnící 
skutečnosti,  disponibilitu  prostoru  a  veřejnosti.  Dynamický  masterplan  je  důležitým 
nástrojem  ke  strategickému  propojení  tvrdých  parametrů  (jako  jsou  například  stavební 
právo,  opatření  nutná  k  zpřístupnění  staveb..)  a měkkých  parametrů  (dočasná  aktivace, 
participace, vytváření sítí, kvalitativní profilace). Oproti konvenčnímu rámcovému plánování 
je cílem dynamického masterplanu provázet a koordinovat vývojový proces na nejrůznějších 
rovinách a v nejrůznějších časových dimenzích. Kombinuje tak aspekty zpřístupnění staveb, 
rozvoje  stavebních  pozemků  a  uplatnění  na  trhu  s  aktivačními  koncepty,  zkušebním 
využitím  a  záměrným  vyloučením  jistých  oblastí.  Díky  existující  poptávce,  tak  vznikají 
úspěšné  prostorové  programy,  které  se mohou  na místě  stavebně  projevit  v  souladu  s 
dlouhodobými  rozvojovými  koncepty.  Pro  funkční  využití  dynamického  masterplanu  je 
nutné pravidelně přezkoumávat parametry a vytvářet zpětnou vazbu mezi reálným vývojem 
a uživatelskými aktivitami na místě a stávajícím masterplanem, aby bylo v případě potřeby 
možné projekt odpovídajícím způsobem aktualizovat či přizpůsobit situaci. 
/úryvek z textu Katalytátory městské transformace/ Klaus Overmeyer 
 
 
Tyto změny vyžadují : 
1/ novou roli architekta 
– určuje STRATEGII, ne formy 
 
2/ ne urbanismus navždy, ale TEĎ  
– schopnost začít užívat území už dnes 
 
3/ spolupráce veřejnosti a MĚSTA 
– město poskytne zdarma, za provozní náklady nebo jinak ošetřeným vztahem momentálně 
nevyužívané, chátrající pozemky/ budovy alternativnímu investorovi či organizaci k předem 
dohodnutému dočasnému využití. 
 
 
 



KONCEPT 
 

FÁZE O 
*Obnovit  
*Opravit 
*Oživit 
*Osídlit  
*Obdělat 
 

 
Urbanismus, který může fungovat již zítra, 
a pozítří může být změněn 

 
Minimum nákladů na změnu 

 
Tvorba genetické informace 

 
Prázdné pozemky jako inkubátor 

 
Sociální kapitalismus jako lék? 

 
 
 
INVESTICE 
MĚSTO PIONÝR 
Scvrkávající  se  města  a  regiony  mnoho  lidí  opouští;  pro  jiné  to  otevírá  nové  životní 
perspektivy.  Pionýři  prostoru  ‐  ať  už  se  do  scvrkávajících  se  území  stěhují  podnikatelé, 
odpadlíci,  či dočasní uživatelé, přichází, aby vybudovali nový život a přinesli  sebou novou 
motivaci a ochotu investovat. Levný a nevyužitý prostor v prázdných budovách a městských 
prostorech nabízí možnost pro alternativní životní styl. Ve velkých městech je tento proces 
zásadní pro utváření městských prostorů.  
 
*ALTERNATIVNÍ INVESTICE 
1. UŽITEK Z HODNOTY RADĚJI NEŽ Z VÝDĚLKŮ 
2. PRÁVO DISPONOVAT, RADĚJI NEŽ VLASTNIT 
3. UŽIVATELÉ JAKO INVESTOŘI 
4. KONKRÉTNÍ MÍSTA RADĚJI NEŽ SVÉVOLNÝ MAJETEK 
5. POUŽITÍ EXISTUJÍCÍCH PROSTŘEDKŮ 
6. SPOLUPRÁCE RADĚJI NEŽ SOUTĚŽ 
/na motivy textu z knihy Shrinking cities 2/ 
 
 
KOMUNITA 
MĚSTO DOČASNÉ 
Nadbytek  volných  prostranství  skýtá  nové  možnosti.  Nedostatek  prostředků  pro 
dlouhodobé využití je nahrazen dočasnými aktivitami skupin, které mají k dispozici alespoň 
drobný  kapitál.  Experimentují  s  novým  využitím  a  formami  spolupráce,  vytvářejí  sociální 



interakci  a  dávají  nový  kulturní  význam  tomu,  co  v místě  nalezli.  Tyto  procesy mohou 
naznačovat směr pro budoucí dlouhodobější rozvoj.  
/na motivy textu z knihy Shrinking cities 2/ 
 
VEŘEJNOST 
MĚSTO PŘETVOŘENÉ 
Již nevyužívané budovy a materiály přebírají nové funkce díky přetvoření a reorganizování. 
Tento  přístup  šetří  prostředky.  Díky  znovuuchopení  a  přetransformování  existujícího  se 
přirozeně utváří  i transformace sociální. Pozitivní pětí mezi tím co  je dáno, a tím  čeho má 
být  dosaženo,  přináší  nové  typologie,  programy  a  spojení,  ale  také  odhaluje  nečekané 
kvality ve zdánlivě překonaném. 
/na motivy textu z knihy Shrinking cities 2/ 
 
*VZÁJEMNÉ VZTAHY 
Navržené pionýrské  funkce mezi  sebou  v území  spolupracují  a  spolupůsobí. Tím generují 
nové možnosti využití a přitahují do území nové funkce. 
 
 
 

USPOŘÁDÁNÍ 
ORIENTACE 
Uspořádání  programů  v  rámci  stadionu  vychází  z  jeho  orientace  vůči  světovým  stranám. 
Programy, které  jsou přímo závislé na kvalitě oslunění (zahrady, bydlení)  jsou umístěny na 
svahy s jižním a západním sluncem. 
 
FUNKČNÍ ŘEŠENÍ 
Distribuce funkcí do stávajícího objemu je determinována: stávající konstrukcí, orientací ke 
světovým stranám a poloze stadionu vůči  městu. Do prostorů hlavní tribuny, která je městu 
přilehlá, jsou umístěny funkce komerční, do části otevírající se do krajiny pak funkce klidové. 
 
PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Existující konstrukce fotbalového stadionu přirozeně vymezuje provozní uspořádání. Vně, v 
předprostoru stadionu, je prostor pro střetávání veřejnosti,  jeho tribuny slouží jako prostor 
poloveřejný a vnitřní otevřená plocha jako prostor polosoukromý. 
 
 

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
ZAHRADY Jsou umístěny na jižní svah východní tribuny, kde jsou ideální sluneční podmínky. Jde o 
zahrady terasové, které využívají již existujícího svahu. Přilehlá část oválu je k dispozici pro další 
formy komunitního zahrádkaření. 
BYDLENÍ Vyhrazený prostor pro dočasné bydlení je na východní tribuně. Na svahu se západním 
sluncem a s přístupem na ovál. 
MĚSTSKÁ FARMA Zázemí městské farmy je situováno do nejnižšího patra existujícího objektu. 
Odtud je volný přístup do výběhové části oválu. 



KOMERČNÍ ČÁST Je situována do existujícího obejmu hlavní tribuny. Ta se otevírá se městu a je 
výborně dostupná pro pěší i vozidla. Možné funkce pro využití prostoru jsou: trh, bydlení, ateliéry či 
kanceláře a místo ke stravování. 

 
V 1.PP  je situováno zázemí pro městskou  farmu. Prostor může být využit k ustájení koní, 
kotce ovcí, skladu sena a nezbytné zázemí. Prostor  je přirozeně osvětlen a provětráván od 
vstupní části. Z toho prostoru je přímý vstup na zelenou plochu stadionu. 
 
V  1.NP  je  navržena  tržnice  s  možností  propojení  a  rozšíření  do  venkovního  vstupního 
předprostoru.  Technická  vybavenost,  jako  toalety,  je  umístěna  s  ohledem  na  původní 
umístění v konstrukci. 
2.NP‐  rozdělení prostorů  je determinováno stávajícími možnostmi  jako osvětlení vnitřních 
prostor,  vstupy  do  objektu  a  v  neposlední  řadě  existující  konstrukcí.  Do  centrální  části 
objemu  hlavní  tribuny  je  navrženo  loftové  bydlení,  které  je  oboustranně  prosvětlené,  s 
přístupy  z  1.NP.  Externí  tribuny mohou  být  využívány  pro  balkóny  a  terasy.  Prostor  je 
vizuálně propojen jak s veřejným předprostorem, tak s vnitřní klidovou zelenou plochou. 
Boční části vnitřních prostor hlavní tribuny,  jsou zařízeny  jako studio, ateliéry, kanceláře či 
jiné  výukové  prostory.  Tyto  jsou  osvětleny  z  vnitřní  strany  a  vstupuje  se  do  nich 
bezbariérovým vstupem  z hlavní veřejné komunikace. Prostory nabízí možnost  funkčního 
využití externí sedadlové části hlavní tribuny. 
Nosný  skelet umožňuje vysokou  flexibilitu  řešení,  takže obě  funkce  je možno propojit do 
jednoho alternativního prostoru spojujícího práci a bydlení. 
 
Prostor 3.NP se nachází v prostoru bývalého ochozu stadionu. To znamená, že se  jedná o 
prostor převážně otevřený a veřejný. Takto je taky zachován. V jeho střední části, v místech 
hlavní tribuny, je navržen prostor pro setkávání u jídla, prostor alternativní restaurace. Ta je 
tvořena menšími buňkami vloženými do stávající nosné konstrukce. Ty slouží jako zázemí k 
restauraci. 
Z této úrovně je přístup na nejvyšší hlavní tribunu, která slouží jako drobné terasové zahrady 
a zdroj surovin pro restauraci. 
 
Dočasné bydlení využívá potenciál svahu východní betonové tribuny. Na něj jsou terasovitě 
rozmístěny obytné modulové buňky z recyklovaných lodních kontejnerů. Systém je navržen 
tak, že buňky si navzájem tvoří samonosnou konstrukci, tedy nevyžadují zbudování žádné 
další  nosné  konstrukce.  Vstupní  prostory  každé  buňky  jsou  tímto  zastřešeny  a  vytváří 
polosoukromý prostor pro každý kontejnér. 
 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
HLAVNÍ TRIBUNA 
Návrh  využívá  stávající  nosné  železobetonové  konstrukce  stadionu,  která  je  zcela 
zachována, vnitřní příčky a fasáda  jsou odstraněny, aby byla umožněna flexibilní konverze 
prostorů. Nová fasáda je navržena jako suchá dřevostavba, která je časově, technologicky a 
ekologicky nenáročná. Jelikož se jedná o budovou dočasnou, je hlavní materiál recyklovaný 
a snadno recyklovatelný. 
 
1.NP / tržnice / 



Fasáda  je  navržena  jako  flexibilní  pohyblivý  systém  z  recyklovaných  dřevěných  palet. 
Polohovatelnost palet umožňuje, jak přizpůsobovat se potřebám prostoru, tak jej i utvářet. 
 
2.NP / bydlení / ateliér / 
Pro  obytné  podlaží  je  navržena  fasáda  s  dobrými  tepelně  technickými  vlastnostmi.  Je 
konstruována jako sandwich z recyklovaných materiálů. Důležitá je uživatelská variabilnost, 
proto  je  tvořena modulovým  systémem, kde každý panel nabízí možnost pro uživatelské 
rozmístění otvorů. 
 
3.NP / restaurace / 
Prostor  restaurace, která  je  součástí hlavní  tribuny,    je navržen  jako  flexibilní prostor pro 
setkávání  lidí  u  jídla.  Této myšlence  odpovídá  i  fasáda,  která  je  snadno  přizpůsobitelná, 
otevřená a transparentní, čímž je vizuálně propojena s venkovním prostorem. Buňky zázemí 
jednotlivých provozů jsou navrženy z transparentního polykarbonátu. 
 
 
VÝCHODNÍ TRIBUNA 
Mobilní  architektura  je  inteligentní  cesta  k  osídlování  prostoru  v daném místě  a  čase.  Je 
schopna reagovat a spolupracovat se sociálními  i kulturními změnami v nepředvídatelných 
prostředích. Osídluje přehlížené zbytkové prostory, které jsou součástí každého města. 
 
Dočasní obyvatelé se stávají důležitou součástí měst. At´už se jedná o lidi cestující za vědou, 
výzkumem,  kulturou  a  vzděláním,  nebo  o  novodobé  nomády,  kteří  se  stěhují  z  touhy  či 
zvědavosti.  
 
Na svahu bývalé východní fotbalové tribuny je navržena „novodobá favela“ z recyklovaných 
lodních kontejnerů. Buňky mohou být  libovolně kombinovány a  tím  vytvářeny  různorodé 
typologie.  Struktura  je  navržena  tak,  že  buňky  spolu  se  schodištěm  tribuny  tvoří 
samonosnou konstrukci, díky tomu není třeba konstrukce dodatečné. 
 
Vzhledem  k  těsnému  sousedství  s  Veterinární  a  Mendelovou  zemědělskou  a  lesnickou 
univerzitou (která je vlastníkem přilehlého arboreta), je jedna z nabízejících se možností pro 
správu  území,  nabídnou  jej  k  pronájmu  univerzitě.  Ta, mimo  ubytování  pro  studenty  a 
vzhledem k svému zaměření, může využívat navržené komunitní zahrady a městské farmy. 
 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
DEŠŤOVÁ VODA 
Hospodaření  se  srážkovou  vodou  je  vzhledem  k navrženým programům pro území  velmi 
důležité.  Sběr  dešťové  vody může  probíhat  jak  ze  šikmých  ploch  tribun  stadionu,  tak  z 
okolních  pozemků  a  komunikací.  Roční  úhrn  srážek  na  území  Ponavy  je  550 mm  ročně. 

Využitelná plocha tribun je 10 000 m2, což umožňuje vytvořit nádrž o objemu 170 m3. Voda 
z nádrže může sloužit k zalévání i jako užitková voda v domácnosti.  
 
SPLAŠKOVÁ VODA 
Pro  koncept  nulového  urbanismu  je  nutná  recyklace  odpadních  vod.  Ta může  probíhat 
pomocí sběru do septiku, následného např.biologického vyčištění, a znovupoužití šedé vody 



pro splachování či v zahradě. Tento přístup má výhody nejen ekologické, ale i ekonomické, 
jelikož výrazně šetří prostředky jak na odběr vody, tak na nakládání s vodou odpadní. 
 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 
Vzhledem  k  tomu,  že  návrh  pracuje  s  konstrukcí  stávající  a  s  konceptem  minimálních 
zásahů, bezbariérový přístup je možné řešit aditivní metodou. To znamená, že ke konstrukci 
stávající může  být  navržena  externí  konstrukce  pro  vertikální  komunikaci  jako  stavební 
výtah nebo rampa využívající stávajícího svažitého terénu. 
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