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Úvodem
V následujícím projektu jsem hledal přístup ke tvorbě postindustriálního prostoru v 
daném území.  Jak přeměnit téměř mrtvou lokalitu na atraktivní a udržitelné město? 
I když se koncepce v průběhu semestru změnila, základní hodnoty zůstaly. Celé území 
od Vlhké ulice směrem na východ je takřka neprůchodné, je to slepý blok, jehož část je 
obydlena, část slouží k drobnému průmyslu a část je skladiště, kde se hromadí vybavení   
aré průmyslové výroby, které už nikdo nepoužívá. Strategicky výhodná blízkost centru 
Brna a zašlá sláva průmyslové revoluce vytváří velký potenciál pro další tvorbu 
městského prostoru. Potenciál vytvořit zde něco vyjímečného. 

Zadání
1/živý parter a atraktivní ulice
2/průchodné území a propustné bloky
3/industriální charakter a „šmrnc“
4/architektura dnešní doby

Urbanistická koncepce
Nesnažím se zde vytvořit další centrum. Snažím se vytvořit část města vyrůstajicí na 
industriálním, téměř mrtvém území. Snažím se ukázat, že i na první pohled nevyužitelná 
plocha, kde vede železnice lze vyměnit za životaschopné městské prostředí. Charakter 
území se zachoval nejspíše jen díky minimální stavební činnosti. Na ten navazuji a 
vytvářím život kolem viaduktu. Tím, že je železnice zachována a nádraží zůstává v 
centru města, částečně omezí koncepci přilehlých domů, ale ne natolik, aby zde nemohl 
vzniknout život.  Navrhuji rozšířit viadukt a upravit jej tak, abych zamezil hlučnosti. Nas-
tavuji kolem něj vytvořit hlukovou bariéru - stěnu, která odráží hluk směrem nahoru od 
kolejiště, místo do dvorů a vnitrobloku, navíc umožní rozšíření kolejiště o další 2 koleje. 
Na jižní i severní straně viaduktu vytvářím ulici s příležitostí obchodního parteru právě 
pod viduktem. Každá z ulic má jiný charakter. Na jižní straně viaduktu se rozkládá dům 
s pavlačí stínící hluk od viaduktu. Je otevřen na jižní stranu směrem do vnitrobloku. 
Směrem k městkému okruhu doplňuji blok rohovým bytovým domem s parterem. Na 
východní části bloku již mohou vzniknout městské řadové domy s předzahrádkami.
Nově vzniklá jednosměrná ulice ze Skořepky vede souběžně s viaduktem až do prosto-
ru před Tugendhatovou továrnou. Tím se území stává prostupnější a vzniká další zktrat-
ka směrem k centru města. Toto „náměstí“ upravuji jen obchodním parterem pod viaduk-
tem a drobnými zásahy, které lokalitu prověří. Základem je zprostupnit území až do ulice 
Špitálka.

Poloha nádraží
V návrhu je počítáno s variantou zachování viaduktu, počítám tedy s hlavním nádražím 
ve stávající poloze nebo v poloze pod Petrovem.

Architektonická studie

Pavlačový dům
Dům je zasazen do kontextu a logicky doplňuje blokovou strukturu postindustriálního 
města. Z důvodu blízkosti železnice má dům předsazenou pavlač na severní straně. 
Celý dům slouží také jako bariéra a uzavírá klidný vnitroblok na jihu. Hluk je odcloněn i 

speciální nadstavbou přímo na viaduktu a dává tak možnost vzniknout městské ulici s 
parterem. Pavlač funguje jako hlavní komunikační cesta do všech bytů. Navíc spojuje 
oba bariérové pavlačové domy ve 2. a 3. podlaží. Nacházejí se zde byty od 40m po tera-
sové 147m byty, které vznikají ustoupením posledního podlaží směrem do vnitrobloku. 
Dům má podzemní garáže a kapacitu 17 parkovacích stání. Vnitroblok je vybaven 
přístreškem pro kola a popelnice. Všechny přízemní byty mají soukromou předzahrád-
ku.

Řadový městský dům
V blocích kombinuji řadové štíhlé domy s domy bytovými. Měřítkem výborně zapadají do 
zástavby a vytvárejí různorodost. Domy mají předzahráku s parkovacím stáním a velko-
rysou soukromou zahradu směrem do klidného vnitrobloku. Nejvyšší podlaží je 
uskočené a vytváří terasu pro vrchní soběstačnou jednotku.

Viadukt a veřejný prostor kolem něj
V současné době je podle hlukových map v okolí viaduktu hluk o kmitočtu 80 dB.
Vzhledem k doplnění bloku na jih od viaduktu, kde se počítá s bydlením navrhuji 
rozšírení viaduktu o novou část. Most se tak rozšíří o další kolejište a bude moci vzni-
knout sloupořadí, které bude sloužit jako hluková bariéra. Pod viaduktem počítám s 
živým parterem v jeho staré(severní), tak nové(jižní) části. 

Svitavská strouha
V jižní části řešeného území protíká starý kanál svitavské strouhy. Voda má v každém 
území obrovský potenciál a sílu, proto jsem se rozhodl ji více otevřít a vybudovat malý 
kousek “nábreží”. Zelený plácek se vzrostlými stromy doplnuji o snadný přístup k vodě.

Náměstí a industriální prostředí
Východně od Tugendhatovi továrny se rozkládá velký prostor. Je ohraničený ze severu 
viaduktem a z jihu zajímavou industriální budovou a svitavskou strouhou. Budovy, které 
prostor vymezují se do prostoru rozkládají každá v jiném úhlu. To vytváří unikátní 
charakter. Prostor ponechávám volný. Začlenuji jen drobné zásahy, které by k
budoucímu využití mohly přispet.

Závěr
Zvolil jsem variantu zachování viaduktu a počítám s hlavním nádražím ve stávající 
poloze nebo pod Petrovem. Snažím se vyřešit problém vznikající právě kolem viaduktu 
na vlhké a vytvořit urbanistickou studii. Dokumentovat to na typech domů a jejich 
dispozicemi. Celý prostor ve vymezené oblasti rozděluje viadukt. Studie je tedy 
vyjádřením k nějaké problémové hranici. Železnice patří do města už nepaměti a naši 
předkové s ní dokázali pracovat.  Rozšířením viaduktu přináším nové funkce a snažím 
se místu dát jedinečný charakter, provázaný industriálem této lokality.
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