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Navrhované řešení projektu vystavěného na nábřeží Svitavy v Zábrdovicích 

předkládá nové otevřené prostory, které oživí celý prostor podél břehu řeky. Toto 

urbanistické řešení přichází s návrhem, jenž definuje nábřeží jako atraktivní 

prostor, který by měl být vnímán jako spojující bod. 
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Tématem diplomové práce je návrh vhodné formy revitalizace pravého břehu řeky 

Svitavy v jižní části brněnského historického předměstí Zábrdovice, které je v 

současnosti nepříliš atraktivní lokalitou s pozůstatky bývalé železniční stanice Brno 

– Zábrdovice a nekvalitní zeleně. 

V území se nachází nízkopodlážní zástavba různého stáří, technického stavu i 

funkční náplně, přičemž celková míra využití neodpovídá reálnému potenciálu. 

Návrh  zahrnuje výstavbu budov s různou funkcí od 1 do 7 pater, definuje nové 

prostorově provozní vazby, lokalitu celkově oživuje a vytváří podmínky pro vznik 

kvalitního veřejného prostoru 
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1. Vymezení území 

Řešené území je ohraničeno ulicemi Husovickou  z jihu, Jana Svobody  ze západu 

a Cejl  ze severu, z východní strany je území ohraničeno tokem Svitavy. 

 

2. Analytická část 

2.1. Širší vztahy 

Lokalita se nachází v městské čtvrti Zábrdovice, přímo na protějším břehu od 

Zábrdovického kláštera a Kostela   Nanebevzetí Panny Marie . Podél řeky Svitavy 

a ulice Cejl se v těsné blízkosti města od 18. století rozvíjel průmysl. Průmyslová 

výroba je v okolí stále činná, byť v postupně omezovaném rozsahu. Na protějším 

břehu se nachazí areál bývalé Zbrojovky, kde vznikne nová Brněnská čtvrť . 

Automobilové dopravě v území dominuje  ulice Jana Svobody a ulice Cejl,  která  k 

centru přivádí dopravu z východu. 

V jižní časti řešeného území prochází zhruba třímetrový násep bývalé železniční 

tratě až k ulici Husovické. Dál násep pokračuje ulicí Tišnovskou, která kopíruje 

původní trať a končí se parkem Tišnovka.  

V okolí řešeného území se nachází 3 základní školy, jedna z nich je záměřena na 

umělecké obory.  Řešené území s centrem města spojuje ulice Cejl. 

 

2.2. Stavební vývoj 

Toto území nikdy nebylo hustě zastavěno a nemělo jasného urbanistického 

řešení. V krátkém období fungování železnice Brno – Tišnov byla plánovaná 

zástavba území ,s vytvořením ulice, která by vedla ke stanici a tvořila by 

pohledovou osu na klášter. Zástavba nebyla provedena. Domy byly umístěny jen 

podél ulice Cejl. 

 

2.3. Současný stav 

Zástavba území je v podstatě tvoření  přízemními   budovami, velká část z nich se 

používá pro skladování stavebních materiálů nebo kovových odpadů. Nachází se 

zde nízkopodlažní  budovy , ve kterých sídlí firmy a podniky. Většina objektů má 

ale charakter halové nástavby s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí. Na 

křižovatce ulic Husovická a Jana Svobody se nachází přízemní individuální garáže. 

Výjimku tvoří bytové domy podél ulice Cejl.  
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Zeleň podél řeky a na náspu bývalé železniční trati není udržovaná a není 

používána místními obyvateli. Na území chybí městský mobiliář, s výjimkou 

dětského hřiště na ulici Husovické.  

Je obtížné mluvit o jakékoliv struktuře zástavby: hustota zástavby je nízká a 

budovy jsou chaotický umístěné na rozsáhlém území.  

  

2.4. Řeka 

Svitava přichází z labsko-dunajského rozvodí někde severozápadně od Svitav. Její 

tok dnes má přibližné délku 84 km. Svitava vstoupila na brněnskou půdu u 

Obřan.Vytvořila maloměřický zákrut, rozvětnila se v několik ramen s četnými 

ostrůvky, meandrovala mezi Husovicemi a Židenicemi k Zábrdovicům, od nichž se 

vlnila v široké rovině ke konci nynější Křenové ulice. Funkce řeky se ve vztahu k 

městu měnila s dobou. Ve 13 století, stalo se nutným přiblížit vodu z řeky k městu 

pomocí říčného náhonu.Vznikl mlýnský náhon, který odbočovál na Radlasu. 

Svitava v  19 stleti se začalo uvažovat o regulaci. Řeka obtékala Brno na východní 

straně, kde v její blizkosti ležely největší z brněnskýchh továren. Dospělo k 

názoru, že tok Svitavy musí být regulovaán od zábrdovického mostu. V roce  1848 

se začalo s regulací toku.  Přírodní silně zvlňené řečiště Svitavy bylo lineárně 

napřímeno. Po soudu odborníků je regulované koryto Svitavy pro odtok velkých 

vod nedostatečné dimenzované. 

 

3. Návrhová část 

3.1. Vize  

Často sem chodím. Líbí se mi přijít brzо ráno na nábřeží, sednout si na lavičku, na 

tu, která je na terase nad řekou a sledovat, jak pomalu vychází slunce za věží 

kostela  Nanebevzetí Panny Marie. První paprsky se dotknou střech bývalého 

kláštera, a na nábřeží se již objevují první lidé – ranní ptáčata. Spěchají kolem mě 

na zastávku u Vojenské nemocnice.  

Dnes jsem si sedla na platformů u budovy bývalé stanice Brno-Тišnov. Je to malá 

«perla» nábřeží, příjemná jednopatrová budova se sedlovou střechou mezi 

vysokými moderními domy. V této budově je ted´ kavárna, ale ještě je zavřeno . 

Již za pár hodin se zde sejde místní mládež, v naději, že  získají šálek kávy. Ale ne 

teď. Nyní je ještě příliš brzy. Společnost mi tvoří jen místní obyvatelé, kteří jsou 

nuceni vstávat, když ještě téměř celé město spí: jsou to mladí lidé, co spěchají do 

práce, aby se vrátili  domů dřív a mohli jít do místní tělocvičny a pak si dat 

občerstvení v restauraci pod násepi. Nebo  ti, kteří před prací venčí  své domácí 

mazlíčky. Také brzo  ráno je zde vidět hodně maminek s kočárky, zdá se, že děti, 

jim nedaly spát až do rána. V poslední době se zde stále více mladých rodin. Není 

divu. V obchodech v parteru domů lze nalézt téměř vše, centrum města je dost 

blízko, a co je nejdůležitější v blízkosti jsou parky, řeka , dětské hřiště a školka.  
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Otočím se za hlukem , za mými zády se otevřely dveře do kavárny. A já jsem se 

těšila že budu první ale ne, již je tam fronta. No, co. Počkám. Fronta se pohybuje 

rychle, dívka u pokladny už všechny zná osobně a předvídá objednávky stálých 

zákazníků. Znovu jsem vyšla na ulici a jdu ke kaskádovitému posezení. Piju kávu 

přede mnou projíži cyklisti . U řeky je cyklostezka, která  vede pod Zábrdovickým 

mostem a dál podél řeky. Dopila jsem  kávu a jdu po ulici Awerswaldové kolem 

obchodů a kanceláří na zastávku. Je  čas, čas jit do práci. V každém případě, 

vrátím se sem zítra večer.  

V tom vysokém domě u vchodu do parku žijí mí přátelé. Nedávno se sem 

přestěhovali a teď jsme se setkáváme večer na nábřeží nebo v parku. Ondra 

skvěle hraje na kytaru a Malika zpívá jako anděl. Neustále shromažďují kolem 

sebe spoustu lidí. Pódium u kavárny nazývam svym osobním pódiem (i když to 

slouží pódiem nejen pro ně).  

Aha! Bude třeba nezapomenout vzít s sebou knížku, snad uniknu z práce dřív a 

budu moci číst v parku. Pravda je, že se jen tvářím, že čtu, vlastně se dívám jak 

děti hrají basketbal nebo pokud se dostanete blíže k dětskému hřišti, pak lze s 

radostí sledovat, jak se děti snaží dostat na vrchol náspu lezeckou stěnou. Asi 

nejsem moc dobrý člověk, pokaždé  se upřímně raduji, když někdo z nich  

sklouzne do pískoviště. Sklon není velký a zranění nehrozí, ale posbírat plné 

kalhoty písku je jednoduché. No, ještě se vrátím, ale teď je čas jít. 

 

3.2 Koncepce navrhováných zásahů 

V současnosti nemá řešené území jasný charakter. Zelený břeh řeky Svitavy je 

pěkná, ale  nevyužívaná rekreační plocha, která obsahuje většinou udržovanou 

zeleň a sousedí s budovami skladů, obchodů a služeb, jejichž umístění nemá 

čitelnou strukturu. Nicméně jsou zde určité prvky, které si zaslouží pozornost. 

Hlavní historická událost, která  proběhla v řešenem území je výstavba železnice 

Brno - Tišnov. Do dnešního dne se od staré železnice dochovala budova stanice 

Brno - Zábrdovice a násep trati. To jsou prvky které určují zvláštnost tohoto úseku 

nábřeží. Vedle ulice Husovické se nachazí IQ Roma servis, kterému patří 

basketbalové a dětské hřiště. Hřiště skvěle fungují a jsou cílovým bodem v 

řešenem území. A to jsou věci, které by měly být zachované. Proto na nabřeží 

zachovávám budovu bývalé stanice, která se stane centralním bodem nového 

nabřeží. Zůstavá také násep bývalé železnice, který bude určovat tvar terénu 

řešeného území. V rámci projektu bude také stanoveno nové, kvalitnější sídlo pro 

IQ Roma centrum, a navržena nová basketbalová a dětská hřiště, jen v novodobé 

formě.  

V rámci projektu budou prodlouženy ulice Auerswaldova, Trávníčkova a 

Zubatého, které budou tvořit nové pohledové osy. Z ulice Auerswaldové se bude 

otvírat pohled na kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je na protejším břehu. 
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Ulice Trávníčkova bude uzavřená sedmipodlažní solitérní budovou, která spolu s 

budovou podél ulice Cejl, uzavírá otevřený prostor nábřeží kolem bývalé stanice. 

Na ulici Husovické bude vystavěna jednopatrová budova, která bude uzavírat ulici 

Zubatého. Podél těchto ulic a nabřeží vznikne klasická bloková zástavba. 

 

Terén čekají další změny. Na konci ulice Auerswaldove vznikne trojúhelníkový 

výstup. To je vyhlídková terrasa, která jako šipka soustřeďuje pozornost na 

Kostel. Násep bude rozšířen směrem k ulici Jana Svobody o 6 metrů. Díky 

zvětšení plochy násypu bude možné umístit na zvýšeném terénu park Stáré 

Tišnovky a komunikaci podél parku. Pod nové komunikace budou rozmistěny 

parkovácí plochy pro obyvatele nového bloku. Basketbalové hřiště bude 

umistěno o 3 metry výše a stané se součastí parku. Prostor pod ním bude využit 

jako nové sídlo IQ Roma servis a dalších organizací a komerce. Vedle je navrženo 

nové stupňovité dětské hříště s lezeckou stěnou výšky 3m, mírným svahem a 

velkým pískovištem pod nim.  

Vstup do parku bude pomocí ramp (mírný svah podél ulice Trávníčkova a vstup z 

ulice Husovické) a pomocí chodišť. Jedno z těchto schodišť vede k nábřeží a je 

tvořeno širokými schody s rampou a místem na sezení, podobně jako na ulici 

Zubatého. Ještě jedny schody vedou skrze dětské hřiště k pěší lávce, která spojuje 

řešené území s protějším břehem, kde bude na místě bývalé Zbrojovky, podle již 

existujícího projektu, vystavěna nová čtvrť. 

V současné době vede podél Svitavy cyklostezka GreenWay Krakov - Morava – 

Vídeň. Cyklostezka vede skrze ulici Cejl. Na tomto úseku silnice není přechod pro 

chodce a jeho umístění není možné, proto návrh nabízí 2 bezpečnější trasy stezky 

pro cyklisty. První je stezka pod Zábrdovickým mostem a vyhlídkovou terasou 

skoro v úrovni hladiny řeky a dál podél práveho břehu řeky Svitavy. V případě 

významného zvýšení hladiny řeky je možné využít trasy přes most a dál podél 

levého břehu.  

Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází v těsné blízkosti s řekou, je nutné 

počítat s možností povodní. Podel řeky jsou navřené protipovodňové zdi 0,3-0,45 

metru vysoké, v zavislosti na výšce terénu. Na úsecích, kde je navržen přístup k 

řece, budou využity mobilní hrazení. 



 Výsledkem mé diplomové práce se stal projekt nábřeží řeky Svitavy v Zábrdovicích. 

Projekt představuje klasickou blokovou zástavbu, která  jasně vymezuje hranici 

ulice a směřuje k řece, kde je ukončena  významnými body na novém nábřeží. 

Nabřeží bude zcela pěší, v podzemních patrech bloků jsou navržená parkovací 

místa pro obyvatele areálu. Projekt navazuje na schvalený návrh revitalizace bývalé 

Zbrojnice, který bude spojen s řešeným územím pěší lavkou. Návrh je mojí 

představou, jak využívat řeku ve měste, jako místo pro setkávání lídí a trávení 

volného času. 
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