NOVÉ NÁBREŽIA
ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ ŠTÚDIA PRESTAVBY
VYBRANÉHO ÚZEMIA POZDĹŽ RIEKY SVITAVY V BRNE

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Územie okolo rieky Svitavy v Brne je v súčasnosti prevažne v zanedbanom stave, s veľkými plochami
brownfields, neudržiavanej zelene a s problémovým prechodom pozdĺž rieky na oboch jej brehoch. Je to
územie s veľkým rozvojovým potenciálom.
Jednou s ťažiskových parciel na nábreží je pozemok v mestskej časti Zábrdovice vymedzený ulicami Cejl,
Jana Svobody a Husovitská. Pozemok s výmerou 35 000 m2 je z veľkej časti nevyužívaný, nachádza sa tu
nevyhovujúca rozvoľnená zástavba prevažne jednopodlažných objektov v zlom technickom stave. Územie
pri rieke slúži na rekreáciu, sú tu situované detské ihriská a prechádzajúca cyklostezka. Celkovo je územie
určené k ďalšiemu rozvoju s vytvorením zelene najmä na nábreží.
Okolitá zástavba v území je zložená najmä z obytných blokov postavených v prvej polovici 20. storočia. Na
hlavných ťahoch je umiestnená občianska vybavenosť v parteri budov. Z južnej strany je miesto ohraničené
pomerne hlučnou komunikáciou Cejl s električkovou traťou, ktorá prechádza mostom nad Svitavou do
mestskej časti Židenice. Územný plán počíta s preložkou časti tejto komunikácie a čo si vyžaduje zbúranie
niekoľkých domov, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Na opačnom brehu Svitavy začína
areál bývalej Zbrojovky Brno, čo je obrovské rozvojové územie. Na tom istom brehu sa nachádza tiež
najvýznamnejšia stavba v území – kostol nanebovstúpenia Panny Márie, ku ktorému patrí budova bývalého
kláštora a fary spolu so záhradami priamo na nábreží, ktoré sú dnes nevyužívané.
Zaujímavý je historický pohľad na územie. Prvou významnou stavbou v území bol rannobarokový kostol
Nanebovstúpenia Panny Márie zo 17. storočia a následne Premonstrátsky kláštor, ktorý k nemu náležal.
Významným zásahom do územia bolo postavenie železničnej trate, tzv. Svitavská pobrežná dráha, ktorá
sa napájala na trať Stará Tišnovka, na konci 19. storočia. Trať viedla po pravom brehu Svitavy, teda priamo
cez riešenú parcelu, na ktorej sa nachádzala železničná stanica a dráha sa následne odklonila od rieky
smerom na sever. V druhej polovici 20. storočia bola trať zbúraná a na jej mieste vznikol pás zelene, ktorý
vedie až do Husovic. Toto je podľa môjho názoru dôležitý moment, ktorý v súčasnosti v tomto zanedbanom
a nepriestupnom území nefunguje.
Konceptom návrhu je vytvorenie hlavnej zelenej osi - parku, ktorý nadväzuje na zelený pás, ktorý vznikol
po zrušení železničnej trate. Park prechádzajúci uhlopriečne cez parcelu vytvára hlavný lineárny prvok.
Park ústi pri nábreží, do ktorého sa rozširuje a nadväzuje na druhú zelenú os – nábrežie Svitavy. Kolmo
cez neho prechádzajú komunikácie ktoré nadväzujú na existujúce ulice a doťahujú ich až k rieke. Tieto osi
dohromady vytvárajú sieť, vymedzené územie pre bloky - novú mestskú štvrť na nábreží Svitavy.

Návrh rozdeľuje územie na niekoľko jasne vymedzených celkov:
1.
Park, ktorý prechádza celým územím, vytvára zelený pás slúžiaci na oddych, šport a rekreáciu.
Smeruje od nábrežia a pokračuje smerom na sever. Na severnom okraji parcely je na neho naviazaný
priestor tržnice. Po bokoch parku vedú promenády – komunikácie, ktoré slúžia ako rozhranie medzi blokmi
a parkom. V parteri budov sa nachádza občianska vybavenosť, ktorá je priamo prepojená so zeleňou.
2.
Nová zástavba vychádza z existujúcej blokovej zástavby, avšak v modifikovanej podobe. Bloky
majú zastavané celé prvé nadzemné podlažie a spoločný polosúkromný priestor sa nachádza na jeho
streche. Odtiaľto vychádzajú jednotlivé hmoty vyšších podlaží, ktoré sú vzájomne oddelené a ich medzery
ponúkajú zaujímavé priehľady. Spoločné átriá sú prepojené s verejným priestorom – parkom, nábrežím
alebo námestím ale súčasne sú jasne vymedzené hmotou a výškovým rozdielom.
3.
Nábrežná promenáda nadväzuje na súčasnú pešiu komunikáciu popri Svitave. Nábrežie zostáva
zelené, je umožnený prístup priamo k vodnej hladine, pomocou drevených plošín. V južnej časti parcely
promenáda klesá a podchádza tak rušnú komunikáciu Cejl, čím vytvára bezbariérový prechod pozdĺž rieky.
4.
Farské záhrady sa nachádzajú na druhej strane rieky a tvoria akúsi spojnicu medzi územím, riekou a
barokovým kostolom. Vzniká tu os, ktorú tvorí predĺžená komunikácia Auerwaldova, pokračujúca k nábrežiu,
cez kláštorné záhrady až tu kostolu. Táto os prekonáva Svitavu novou pešou lávkou.
5.
Námestie vznikne vďaka presunutiu komunikácie Cejl a zbúraniu starej nevyhovujúcej zástavby. Nový
blok súčasne uzavrie priestor zo severnej strany, vznikne tak kompaktné vymedzené, kamenné námestie,
ktoré by malo byť protipólom k zeleným priestorom pri rieke. 4. Farské záhrady sa nachádzajú na druhej
strane rieky a tvoria akúsi spojnicu medzi územím, riekou a barokovým kostolom. Vzniká tu os, ktorú tvorí
predĺžená komunikácia Auerwaldova, pokračujúca k nábrežiu, cez kláštorné záhrady až tu kostolu. Táto os
prekonáva Svitavu novou pešou lávkou.
5.
Námestie vznikne vďaka presunutiu komunikácie Cejl a zbúraniu starej nevyhovujúcej zástavby.
Nový blok súčasne uzavrie priestor zo severnej strany, vznikne tak kompaktné vymedzené, kamenné
námestie, ktoré by malo byť protipólom k zeleným priestorom pri rieke.
V prvom podlaží blokov je umiestnená občianska vybavenosť po obvode pri komunikáciách a v strede sa
nachádza parkovanie a technické zázemie. Vyššie podlažia sú využívané na bývanie (blok B, C, D) alebo
ako administratívne priestory (blok A,E). Blok E tvoria dve samostatné budovy medzi ktorými prechádza
park. Pri nábreží Svitavy je umiestnená kaviareň – jednopodlažný pavilón s terasami s výhľadom na rieku a
kostol.
Návrh počíta s etapovitou výstavbou. Prvý by vznikol blok A, ktorý vymedzí námestie a takisto vznikne
prepojenie medzi územím a kostolom. Zvyšok parcely zostane v podobe parku, v ktorom sa definujú
základné osi. Následne pribudne blok B aj s nábrežným pavilónom, ďalej blok C, blok E a ako posledný
blok D, ktorý je najbližšie k nábrežiu.
Návrh teda na jednom mnohých nevhodne využitých územiach na svitavskom nábreží vytvára plnohodnotnú
mestskú štvrť naviazanú na rieku. Vzájomne prepojuje jej dva brehy a vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj
nábrežia rieky Svitavy v Brne.

