




Z BRO JOVKA BRNO -  Př í l ež i t os t  p ro  měs to  
Strategie pro brněnskou Zbrojovku, třetí největší brownfield ve městě.  
Urbánní taktika a proces začlenění lokality do prostoru města a provázání s jeho organismem. 
 
Strateg ie  

Město je složitý a komplexní fenomén, který se autonomně vyvíjí, a tak je k němu i nutno přistupovat. 
Současné město trpí mnohými problémy, které jen odrážejí problémy společenské, ekonomické, 
ekologické či jiné. Neúměrný růst, ztráta hustoty, degradace městských prostorů či například 
prostředím akcelerované dopravní problémy jsou jevy, se kterými se denně setkáváme. 
Ekonomickými výkyvy pozastavená výstavba, chátrající nevhodné urbanistické celky, s tím vším se 
potýkáme. V případě brownfields a intervencí do stávající struktury k tomu ještě mnohdy přibude 
bezhlavá demolice místo recyklace území, ztráta paměti lokality, kontinuity vývoje a fungování 
městského prostředí, neschopnost se v novém prostředí orientovat a identifikovat se s ním. A přitom 
to vypadá, že svými současnými zásahy do městského prostoru již nejspíš nejsme schopni vytvářet 
hodnoty nové ani rozvíjet hodnoty, které místa ještě mají.  

Všechny tyto motivy mne vedly k vytvoření jakési územní strategie či postupu taktického 
urbanismu, který se snaží postupnými zásahy opětovně začlenit toto území do organismu města, a 
to způsobem, který bude plně reflektovat jeho potřeby, možnosti a polaritu v území. Podstatné je, 
aby nastolený proces počítal s dlouhodobou pozvolnou regenerací, která může být i přerušována 
ekonomickým tlakem, a v každém svém okamžiku vytvářel fungující prostředí, které náhlé přerušení 
obnovných prací neohrozí.  

Město se neustále mění, jeho obyvatelé, méně již využití budov, ještě méně podoba a charakter 
zástavby, ale téměř vůbec se nemění (je-li dobře a přirozeně nastavena) struktura a systém ulic, 
náměstí a tras v území. Tato skutečnost mne přivedla k úvahám nad strukturou továrny a její 
případné adaptabilnosti na strukturu městskou, nad jejími typickými znaky, výraznými prostorovými 
charaktery, které může propůjčit budoucímu městu. Dlouhý proces, kterým musí továrna na své 
cestě k městu projít, spočívá v adaptaci, přestavbě či nahrazení téměř všech budov, které se budou 
měnit mnohdy i několikrát, než dosáhnou své konečné podoby. Proto sleduji cestu zásahů a 
regulace volných ploch, aniž bych lpěl na objektech, jejich podobě a diktoval jejich využití. Snažím se 
vytvořit kostru města, která bude s to unést jakýkoli náklad. 

F áze, in te rven ce 

Celý proces obnovy lokality je rozdělen do několika fází, které však na sebe pružně navazují a 
mohou v tak velkém území probíhat částečně nezávisle. Vychází ze současného stavu areálu, který 
je postupně otevírán, jsou odstraňovány objekty, které jsou v havarijním stavu, a pak ty, které brání 
rozvoji areálu a jeho plynulému fungování. Následně je regulována doprava, areál napojen na MHD. 
Ve výsledku dojde k ustálení situace a celkové rehabilitaci prostoru továrny. 



Celý průběh počítá pouze se stávajícími objekty či existujícími jasně vymezenými stavebními 
pozemky a fungování areálu tak není podmiňováno novou výstavbou, maximálně dílčími zásahy do 
budov stojících. Stávající a vznikající volné plochy jsou ponechávány ladem (pouze se zelení či 
umožněním retence) až do doby, kdy bude jasné jejich ideální využití a návratnost investice do nové 
(i dočasné) výstavby. Tovární budovy jsou značnou měrou adaptovatelné a jsou sdruženy do bloků, 
které ve svých rozměrech mohou být bloky městskými. I z tohoto důvodu lze v konečné fázi 
částečně abstrahovat a uvažovat tyto bloky jako matrice libovolné zástavby a nebýt v hledání řešení 
omezován momentální podobou objektů, která se bude měnit. 

Uvažovanou konečnou fází regenerace prostoru je ustálení jeho základní organizace, fungující 
provázání s okolím, MHD a ustálení jeho vnitřní struktury. Tato struktura má již jasnou hierarchii, 
podobu i fungování a jasně vymezuje jednotlivé matrice zástavby a určuje její charakter. Stavební 
činnost ještě zdaleka neskončila, ale již se pohybuje pouze na vymezených plochách a nezasahuje 
do provozu areálu. Dochází ke konečnému zhodnocení stávajícího stavebního fondu, ústupu 
dočasného využití objektů a ploch. Jedním z průvodních jevů této fáze je počátek stabilizace a 
pozvednutí celého širšího území, které Zbrojovka doposud negativně ovlivňovala. Od uzavřené 
továrny se celé okolí odvracelo zády, takže pomyslnou hranicí Zbrojovky není její zeď, nýbrž široký 
pás devastovaného území i s řekou. Obnova areálu tak může pozitivně ovlivnit své okolí, znovu 
vytvořit vazby a změnit polaritu v území a vytvořit tak jakousi záplatu na děravém městě. 

 

V rozfázování se konkrétně jedná o 1 fázi iniciační - Vytvoření příležitostí a 3 fáze samotné 
obnovy – Otevření, Přerod a Ustálení. Skutečná délka fází a jejich přesná návaznost není striktně 
vymezena, je vytyčeno pouze několik klíčových mezních bodů či stavů, které jejich vývoj signalizují a 
vymezují. 

První iniciační fáze již nyní probíhá. Jedná se o snahu přilákat ke Zbrojovce pozornost a umístit 
v ní jiné funkce než pro jaké jsou její objekty a celý prostor určen. Tedy funkce nesouvisejí 
s výrobou, průmyslem a skladováním, nýbrž jsou to ty, které můžeme vidět v běžném městě. Prostor 
ani využívání objektů není nijak regulováno. Fáze má pouze oživit prostředí a přivézt do areálu lidi, 
čímž vznikne situace, kdy je možné započít samotnou obnovu lokality jejím otevřením.     

V následujících fázích již dochází ke skutečným zásahům a regulaci prostoru. Základní 
metodikou je hledání klíčových bodů / prostorů ve struktuře areálu, které jsou následně dílčím 
úkonem rehabilitovány, tak aby mohly vytvořit ohniska / uzly pro rodící se veřejný prostor. Touto 
metodou jednotlivých vstupů je postupně ozdravován celý areál a vytvářena základní kostra 
fungujících prostorů napojených na město. Jednotlivé body jsou vybírány dle současné podoby, 
fungování, významu pro fungování areálu i v rámci struktury širšího okolí. Proto je nejdřív 
přistoupeno k odstraňování největších bariér na hranici areálu, k upevnění funkce budoucího 
ústředního náměstí a k zajištění fungování hlavní křižovatek základní osnovy cest a průchodů. Až 
následně dochází k zhušťování sítě i s ohledem na zachování charakteru a genia loci areálu, popř. 
využití specifických budov, které jsou podstatné pro celou tvář prostoru. Vyřešené prostory jsou 
následně propojovány regulací uličních profilů hlavních ulic a na konci obnovy dochází k stabilizaci 
všech volných ploch a tím k vytyčení prostoru pro novou výstavbu. 



Pro jednotlivé fáze jsou příznačné různé typy intervencí. Faze 1: Otevření počítá pouze 
s dočasnými mobilními prvky regulujícími provoz, vytyčujícími plochy a dávají jim základní náplň. 
Všechny prvky jsou opakovaně použitelné v různých částech areálu, některé mohou zůstat 
v prostoru i dlouhodobě. Dochází k minimálním úpravám povrchů a volných ploch, krom prostoru po 
demolici a úprav pro retenci vody. Fáze 2 :Přerod je typická zásahy do prostorů a finální úpravou 
páteřních prostorů včetně budování nových tras a úseků MHD. Je zde také vytipována řada objektů , 
jenž jsou specifické, výrazné a určující pro dané prostory a nastíněna jejich možná adaptace a 
budoucí využití. Aby tyto nebyly bezohledně zbourány. V poslední neukončené fázi Ustálení je již 
fungování zajištěno, proto se zásahy zaměřují na finální úpravy prostorů a ohnisko činností se 
nachází v individuálním zhodnocení a úpravě stavebních pozemků a budov. 

Celý proces je dokumentován na základních cílech a přístupech jednotlivých fází, které jsou 
následně dokumentovány referenčními zásahy a počiny typickými pro daný stav lokality. Vše 
jev doplňováno rozborem základních úkolů rehabilitace lokality.  
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