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Naše Brno
JAMU… vysněná škola… začal jsem Brno objevovat… pomalu… krůček po krůčku… den za
dnem… student čerstvě dospělý… nádherné obzory pivnic, kaváren a vináren… Brno mě vzalo
do své náruče… s úsměvem… bylo mi výstavní
síní… obývacím pokojem… zkušebnou i jevištěm… zahradou, ložnicí… kolbištěm… spolužáci… spolužačky… flámy, kocoviny, první lásky.
Provázek… první představení… první hry… první
úspěchy a potlesky… pronájmy a podnájmy…
první rodina… první plat… muzika a obrazy…
básníci… kolegové… velikáni… nádherní, přívětiví, usměvaví lidi… a blbci v menšině, v mizivé
menšině.
Vídeňák Robert Musil kdysi napsal, že Brno je
velká tělocvična s nízkým stropem. S Marcelkou se často těšíme z toho, jak naši přátelé
a známí si naše město pochvalují. Jaké je to
krásné město, jak se tady dobře jí, jací jsou
tady dobří, laskaví lidi a skvělé víno a že pivnice
se zlepšily. A jak si to tady užili.
A su rád, že mám štěstí, že jsem na Brno natrefil. A také su šťastný, že se ten strop, ten
Musilův strop, zvyšuje. A že toho můžu být
svědkem. A můžu se toho i účastnit.
Markéta Vaňková a Bolek Polívka.

Bolek Polívka
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Jmenuji se Markéta Vaňková
a Brno je mé osobní téma,
moje cesta.
Tak jsem se vám představila v roce 2018
ve své první knížce o Brně. Minule jsem vás
s laskavým přispěním historičky Mileny
Flodrové zavedla do míst důležitých pro Brno,
ale také pro mě osobně, ať už se jednalo o rodné Kohoutovice, právnickou fakultu, porodnici
v Bohunicích, kde přišli na svět moji synové,
oblíbené Lužánky, milované Mahenovo divadlo… Tentokrát bych se chtěla podobně ohlédnout za „svými“ čtyřmi roky na radnici. Popsat
nové stavby, projekty, kterými zásadně proměňujeme naše město a píšeme jeho budoucnost. O dějinný kontext se tentokrát postaral
historik Vladimír Březina. Já jsem se snažila
přidat vlastní pohled, který svými postřehy doplnily významné brněnské osobnosti – umělci,
vědci, lékaři, historici, architekti, sportovci, ale
také milí přátelé a kolegové. Krásný úvod napsal Boleslav Polívka a já si velmi cením toho,
že umělec jako on vnímá vývoj a dynamickou
proměnu Brna k lepšímu.
Ne všechno šlo, jak jsme si představovali. Troufám si tvrdit, že žádné z porevolučních vedení
města se neocitlo v tak obtížné situaci jako
my. Nejprve zasáhla do našich životů a plánů
pandemie covidu, a když jsme si začali říkat, že
10

jsme snad z nejhoršího venku, máme tu válku
na Ukrajině a energetickou krizi. Dnes už je
jasné, že s následky se budeme potýkat spoustu let, ale zvládneme to. Některé zásadní kroky,
které jsme v tomto směru již udělali, popisujeme v našem volebním programu, například
unikátní projekt výstavby horkovodu z jaderné
elektrárny Dukovany, který Brnu zajistí levný,
bezpečný a ekologický zdroj tepla. Již několik
let také pracujeme na maximálním rozvoji
obnovitelných zdrojů, mezi jinými i využití
biomasy. A pokud jde o letošní zimu, mohu vás
spolu s premiérem Petrem Fialou ubezpečit, že
Brno rozhodně mrznout nebude.
Myslím, že jste už měli možnost poznat, že
nemluvím do větru. Já i moji kolegové bereme
i ty největší krize jako výzvy, které nás nakonec
mohou posunout dopředu. Vím stejně dobře
jako vy, že přichází složitá doba, kdy se většina
našich jistot může změnit v pohyblivé písky.
O to víc musí Brno poskytovat svým obyvatelům pevnou půdu pod nohama.
Jsem hrdá na to, že mohu být primátorkou
tak skvělého města, a děkuji všem Brňanům,
kteří se na jeho rozvoji aktivně podílejí. Brno je
skutečně ta nejlepší adresa a také jí zůstane!

Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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1
Tramvajová trať
do kampusu

Vizualizace nové nástupní stanice
prodloužené tramvajové tratě.

R

ušná zastávka tramvají, trolejbusů i autobusů Osová, která již brzy bude propojena tramvajovou tratí až k univerzitnímu kampusu a nemocnici v Bohunicích, leží
na katastru dnešní městské části Brno-Starý
Lískovec, kampus a nemocnice pak převážně
na katastru Bohunic.
Jedná se o území, které bylo osídleno již hluboko v pravěku, vždyť v místech, kde leží nová
budova Moravského zemského archivu, nalezli
archeologové pozůstatky osady nejstarších
evropských zemědělců, nositelů kultury s lineární keramikou. Z pozdějších období jsou
známé nálezy kultur lidu se šňůrovou keramikou, kultury zvoncovitých pohárů, lidu s moravskou malovanou keramikou, svá sídliště zde
měli Germáni i Slované.
První historická písemná zpráva o vsi Lískovec
pochází z roku 1314, kdy Budislav, děkan olomoucké kapituly a správce kaple sv. Prokopa na
Starém Brně, stanovil desátky ze svého dvora
a jednoho a půl lánu v Lískovci k dnes již neexistujícímu kostelu sv. Václava. V roce 1330
se vesnice dostala do majetku kláštera cisterciaček na Starém Brně, kde setrvala až do jeho
zrušení v roce 1782. Bohunice se v historických
pramenech poprvé připomínají v roce 1237
v bule papeže Řehoře IX., později se dostaly
Bohunice, vstup do kampusu
Masarykovy univerzity, 2010.
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byla zahájena na počátku 21. století a navázala
tak na téměř stoleté období plánování, kdy
byly zvažovány i jiné lokality jako Žlutý kopec,
Kraví hora, Královo Pole nebo Žabovřesky. Také
Moravský zemský archiv, coby významná instituce s celostátním záběrem, řešila po celou
dobu své téměř dvousetleté historie problém
důstojného a kapacitně dostačujícího sídla.
V roce 2007 pak konečně získala krásnou novou moderní budovu na Palachově náměstí.

do vlastnictví brněnské kapituly. V 16. století
zde bylo velmi rozšířeno pěstování vinné révy,
v roce 1729 kapitula nákladem 200 zlatých vystavěla velký vinný sklep na 30 sudů, v průběhu
19. století však byly vinice postupně rušeny. Katastrem obou obcí procházela důležitá spojnice
Brna a Jihlavy, tzv. císařská silnice, která kopíruje dnešní ulici Jihlavskou (silnice II/602). Rušno
zde tedy bylo i v minulosti a velký dopravní ruch
je pro tuto oblast typický i dnes.
Na katastru Starého Lískovce a Bohunic sídlí důležité brněnské instituce jako fakultní
nemocnice, univerzitní kampus či Moravský
zemský archiv. Nejstarší je fakultní nemocnice, která vznikla adaptací budov bývalého
městského chorobince a starobince z let
1932—1935. Od šedesátých let 20. století pak
probíhala výstavba nového areálu, jehož rekonstrukce a rozšiřování probíhají i dnes. Stavba
rozsáhlého kampusu Masarykovy univerzity
16

Nejdelší
tramvajový tunel
Nejdelší tramvajový tunel v Česku je součástí
prodloužení tramvajové tratě z Osové do bohunického kampusu. Základní kámen jsme
pokládali v říjnu roku 2019 s cílem zajistit několika desítkám tisíc lidí denně pohodlnější, bezpečnější, a především rychlejší cestování z centra města do kampusu Masarykovy univerzity,
Fakultní nemocnice Brno nebo do obchodního
centra. Linka 8 pojede ze zastávky Hlavní nádraží na novou konečnou pouhou čtvrthodinku.
Bez závislosti na tom, co se právě děje na silnicích, a ještě k tomu ekologicky.

Bývalé Sociální ústavy města
Brna, dnes tzv. stará Fakultní
nemocnice, 30. léta 20. století.

Přestože se Dopravní podnik města Brna jako
zhotovitel musel kvůli pandemii covidu potýkat s nedostatkem pracovníků i opožděnými
17

přeplněné. Obyvatelům těchto částí Brna se jistě uleví. Právě jim ještě jednou děkuji za trpělivost a shovívavost, protože na ně nepříjemnosti
spojené se stavbou dolehly nejvíce.
Na základě vynikající spolupráce všech zainteresovaných se nám podařilo – a z toho
jsem měla opravdu velkou radost – dát několik
částí stavby dokonce do předčasného užívání.
Dělníci ještě naplno pracovali, ale lidé už mohli
využívat některé chodníky, silnice, ale i část
kanalizačních přípojek a veřejného osvětlení.
Skoro o rok dříve oproti danému termínu se
nám také podařilo vyjednat i zatravnění ploch
na povrchu tunelu.
Nová trať do kampusu odlehčí dopravě v celém městě. Proto jsme ji také zařadili mezi své
strategické projekty, a tím více mne těší, že
jsme vše zvládli. Náklady na výstavbu činily
1,4 miliardy korun, přičemž 85 % jsme získali
z evropských fondů. ⬛

a komplikovanými dodávkami materiálu, první
„šaliny“ vyrazí po nových kolejích 619 metrů
dlouhým tunelem z Osové už teď na podzim –
tedy podle původně stanoveného harmonogramu. Dopravní podnik města Brna počítá
s nasazením nových obousměrných tramvají
Škoda ForCity Smart 34 s klimatizací. Prvních pět z celkem čtyřiceti nasmlouvaných
nízkopodlažních vozů již míří do Brna.
Všechny sestřičky, lékaři, pacienti, vyučující
a studenti nebo personál či zákazníci nákupního centra budou moci cestovat po prodloužené trati, takže spoje do velkých sídlišť, jako
je Starý Lískovec či Bohunice, už nebudou tak
18

Vizualizace nové podoby
zastávky Osová.
Vpravo: Vizualizace konečné
stanice u kampusu.
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PETR FIALA
předseda vlády ČR,
emeritní rektor MU
O brněnském univerzitním
kampusu snili zakladatelé
Masarykovy univerzity už před více než sto
lety. Jsem hrdý na to, že když jsem působil jako
rektor MU, pomohl jsem tyto sny proměnit
ve skutečnost. Byla to spousta práce velkého
týmu lidí – vždyť je to jeden z největších a nejmodernějších areálů ve střední Evropě. Stavěli
jsme ho více než šest let. Výsledek ale stojí za
to. Přestěhovaly se sem fakulty a vznikla zde
špičková vědecká a vzdělávací pracoviště,
která těží také z napojení na Fakultní nemocnici Brno. Kampus se stal významným centrem
znalostní ekonomiky, neustále se rozrůstá
a přitahuje další projekty.
Je to důležité místo pro tisíce studentů, pedagogů, vědců a všech, kdo zajišťují jeho provoz.
Další tisíce lidí každý den využívají místní nemocnici nebo míří do blízkého nákupního centra. Okolí komplexu je také žádanou lokalitou
k bydlení. Brno na tento vývoj logicky reaguje
tím, že rozvíjí městskou a dopravní infrastrukturu. Tím nejdůležitějším krokem je dnes
dokončované napojení na síť tramvajových
linek. Cestování bude bez přestupů a potenciál
kampusu tím ještě více vzroste. To jsou skvělé
zprávy!

20

Kontrolní den postupu prací.
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2
Velký městský
okruh
Žabovřeská,
Tomkovo náměstí
a Rokytova

Budoucí podoba kompletního
velkého městského okruhu.

D

nes již jen název ulice Kamenomlýnská a kaplička sv. Antonína ve skále
Wilsonova lesa připomínají existenci
samostatné obce Kamenný mlýn, která byla
v roce 1919 připojena k městu Brnu a v následujícím období v důsledku rozšiřování
komunikace mezi Pisárkami a Žabovřeskami
postupně zanikla.
Mlýn pod skalou u řeky Svratky se poprvé objevuje v historických záznamech v roce 1336,
tehdy byl pustý a obnoven byl až o více než
čtyřicet let později. Dlouhou dobu zde stával
skutečně pouze tento mlýn patřící brněnským
měšťanům, příslušníkům nižší šlechty, poté jej
vlastnili majitelé královopolského panství.

Kamenný mlýn, akvarel
Františka Richtera, 1830.
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Teprve v průběhu 19. století dochází k rozvoji,
v roce 1834 měl Kamenný mlýn již 9 domů,
v jednom z nich byl vyhlášený výletní hostinec.
Tehdy byla osada součástí obce Žabovřesky.
Na druhém břehu Svratky, fakticky sice na
katastru Jundrova, ale přímo naproti Kamennému mlýnu, téměř třicet let existoval německý
veslařský klub zvaný Brünner Ruderverein,
který sdružoval významné brněnské továrníky,
obchodníky a vysoké úředníky. V roce 1881
byl v jeho těsné blízkosti založen konkurenční
Brünner Ruderklub Bruna. Na počátku 20. století byly v obci Kamenný mlýn dva hostince,
tři půjčovny člunů, obchod smíšeným zbožím
a obchod cukrovím, trafika, výrobna lihovin,
obuvnická a krejčovská dílna. Podle údajů
25

sčítání lidu z roku 1910 zde žilo 249 osob většinou německé národnosti.
Po připojení obce k Brnu její význam postupně
upadal, zejména v souvislosti s již zmíněným
nutným rozšiřováním silnice z Pisárek do
Žabovřesk a později v důsledku budování nové
tramvajové trati do Bystrce. Nakonec tak jedno z pravděpodobně nejpůvabnějších brněnských míst zaniklo úplně.
Tomkovo náměstí, další místo, kde v současné
době probíhá intenzivní výstavba části velkého
městského okruhu, bylo odnepaměti centrem
Husovic, návsí, kde se u kapličky scházeli místní, aby si vyměnili nejnovější zprávy. To vše je
už dávno pryč, společenský život Husovic se
přenesl ke kostelu na dnešní náměstí Republiky a Tomkovo náměstí je jen rušnou silniční
křižovatkou, často charakteristickou únavnými
dopravními zácpami.

Budovy veslařských klubů na břehu
řeky Svratky, pohlednice 1927.
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Tomkovo náměstí však vždy bylo a stále je
neodmyslitelně spojeno s fenoménem Sokola.
Už jeho název odkazuje na významného husovického sokolského činitele, štábního kapitána
Norberta Tomka, umučeného nacisty v koncentračním táboře pro účast v protinacistickém
odboji. Hlavní a v podstatě dnes už jedinou dominantou tohoto náměstí tak zůstala architektonicky pozoruhodná budova TJ Sokol Husovice
z roku 1906 s výrazným secesním průčelím
a historizujícími novorenesančními prvky.
27

Dva odlišné přístupy,
přesto jeden cíl
Aby Brno mohl konečně obejmout velký městský okruh, který odlehčí dopravě, odvede ji od
obydlených čtvrtí a zkrátí průjezd městem,
bylo na Žabovřeské nutné vybudovat půlkilometrový tunel, zatímco v lokalitě Tomkovo
náměstí–Rokytova postavit obří, 18 metrů vysoké sloupy pro impozantní estakádu.
Na výstavbě velkého městského okruhu se
podílejí jak město Brno, tak Ředitelství silnic
a dálnic – a spolupráce je to doslova příkladná.
Práce v obou lokalitách pokračují dle harmonogramu, což je vzhledem k problémům
s pandemií, nedostatkem dělníků, stavebního
materiálu a jeho výrazně navýšeným cenám
téměř zázrak.
Kvůli rozšíření přetížené komunikace
Žabovřeská o další pruhy bylo třeba nejprve
prorazit tunel pod Wilsonovým lesem, kam
se odkloní tramvajová trať. V srpnu 2021 po
posledním z mnoha stovek odstřelů zasvítilo
světlo na konci tunelu symbolicky i všem motoristům. Teď se konečně úzké hrdlo rozšíří
a provoz na I/42, po které denně projede na
čtyřicet tisíc aut, se výrazně urychlí.
Pro zajímavost: ražená část tunelu má
334 metrů, celková délka je 501 metrů.
28

Sloupy estakády v úseku
Tomkovo náměstí–Rokytova.
Tramvajový tunel
na ulici Žabovřeská.
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a příštího roku, naplno tu cestující budou jezdit
v roce 2023.
Předloni jsme odstartovali také práce na Tomkově náměstí–Rokytově. Také zde se daří
dodržovat určený harmonogram. Se Sokolem
Husovice jsme se dohodli na demolici části jeho
areálu, což spolu s odstraněním dalších objektů
otevřelo cestu výstavbě estakády, která povede
od mimoúrovňové křižovatky ulic Karlova a Provazníkova na Rokytovu, kde v budoucnu naváže
na tunel pod Vinohrady. Židenice se zklidní
a ztiší. Sokolové si na základě dohody s pomocí
města postaví do tří let nový areál blíže řece
Svitavě. Tou dobou by už měl být hotový okruh
u Tomkova náměstí, do nějž se později napojí
ulice Nová Dukelská.
Při odstřelu masivu bylo použito 13 tun trhaviny. Náročné odstřely, ale také odvoz celkem
30 000 kubíků zeminy se podařilo zvládnout
bez výraznějších dopravních omezení. Díky
dopravnímu podniku bez problémů funguje
i náhradní městská hromadná doprava.

Za uplynulé čtyři roky jsme udělali zásadní
posun vpřed. V dohledné době budou nejvíce
traumatizující body brněnské dopravy odstraněny. Než se však všechny části velkého městského okruhu propojí, potrvá ještě nejméně
deset let.

Během letošního jara pracovali dělníci především uvnitř tunelu na jeho zpevnění a také
na stavbě provozně-technického objektu, ze
kterého bude provoz v galerii a tunelu řízen.
Zajistil se skalní masiv u obou portálů a podél
budoucí silniční galerie a provedlo se několik
sond pro zjištění podloží budoucí silnice. První
„jednička“ tu projede na přelomu letošního

Na závěr mi dovolte vyjádřit můj obrovský dík
a omluvu všem obyvatelům přilehlých lokalit,
kteří musejí snášet nepříjemnosti jako hluk
či zvýšenou prašnost, které budování takto
náročných staveb logicky doprovází. Bez komplexního a zásadního řešení dopravy se ale
Brno jako dynamicky se rozvíjející metropole
v žádném případě neobejde. ⬛
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Představení projektu médiím.
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MARTIN KUPKA
ministr dopravy ČR
Brno je pro Českou republiku – a současně pro celý
středoevropský prostor –
přirozenou křižovatkou cest. To s sebou vedle
dlouhodobé prosperity nese také dramatickou
dopravní zátěž. Její neřešení by poškodilo nejen
samotné město, ale i celou naši zemi, a proto je
společným zájmem magistrátu, kraje i vlády dopravnímu kolapsu předejít. A to není možné bez
dobudování VMO – Velkého městského okruhu.
Jeho plány začaly pomalu vznikat už po druhé
světové válce, ale v současnosti je jeho dokončení naprostou nezbytností.
Prakticky všechna podobně velká a významná
evropská města, která se snažila moderním
způsobem zvládnout dopravní situaci, už dnes
mají okruhy hotové. V případě Brna je tento
úkol ještě před námi, a věnovat mu patřičnou
pozornost je nepochybně příznakem moudré
správy města. Mám radost, že Markéta Vaňková
okruhu patřičnou pozornost věnuje a že se
v žádném případě nejedná jen o slova a proklamace, ale o spoustu konkrétní pomoci směřované k urychlení jeho výstavby.
Věřím, že i v dalším volebním období bude
možné v podobné úzké spolupráci města
a mého resortu pokračovat. Brno a Brňané
i celá Česká republika si to určitě zaslouží.
32

Ministr dopravy Martin Kupka a primátorka Markéta Vaňková
při kontrole postupu stavby VMO na Tomkově náměstí.
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3
Mendlovo
náměstí

Vizualizace nové podoby
Mendlova náměstí.

P

řestože jsou počátky města Brna stále do jisté míry zahaleny tajemstvím
a vznáší se nad nimi mnoho otazníků,
lze mít za prokázané, že raně středověké Brno
vzniklo někdy kolem roku 1000 v nížině u brodu přes řeku Svratku, v širším okolí Mendlova
náměstí. Zde stávalo nejstarší knížecí sídlo
a právě tady, v prostorách starobrněnského
kláštera, se podařilo nalézt základy románské
rotundy Panny Marie, kterou archeologové
datují do první poloviny 11. století.
V následujících staletích se původní centrum přeneslo na území pozdějšího města
a Staré Brno se stalo samostatným městysem, který byl definitivně připojen k Brnu
teprve v roce 1850. Jak dokládají historické
snímky, ještě na konci 19. století bylo dnešní
Mendlovo náměstí, tedy prostor tehdejšího
Klášterního náměstí spolu s Měšťanskou ulicí,
místem starosvětského poklidu s dominantou baziliky Nanebevzetí Panny Marie, augustiniánským klášterem a přilehlým pivovarem.
Atmosféru dotvářely starobylé měšťanské
domy, pomalu plynoucí tzv. Svratecký náhon
překlenutý několika lávkami a rozložité koruny listnatých stromů. Jediným závanem nových časů byla pouliční parní tramvaj na trati
Pisárky–Královo Pole.

Mendlovo náměstí, pohled
ke kostelu, 1896.
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Mendlovo náměstí, mlýnský
náhon, J. Kunzfeld, 1896.

Pivovar zde stával jako součást cisterciáckého
kláštera již krátce po jeho založení královnou
Eliškou Rejčkou v roce 1323. Roku 1872 vybudovali Josef Mandel a Hermann Hayek v dnešní
ulici Hlinky nový moderní pivovar, jehož význam
postupně stoupal a ve třicátých letech 20. století se stal největším pivovarem na Moravě. Mimo
tradičních výčepních piv se zde vyrábělo také
čtrnáctistupňové pivo Baron Trenck a pivní pálenka Bier Brand.
Během 20. století se vzhled náměstí začal měnit. V roce 1910 byl slavnostně odhalen památník
G. J. Mendela a při té příležitosti došlo k přejmenování Klášterního náměstí na náměstí Gregora
Mendela. Velkým zásahem bylo bombardování
Brna v listopadu 1944, během kterého bylo náměstí i jeho širší okolí výrazně poškozeno.
V souvislosti s rozvojem brněnského výstaviště
a výstavbou nových příměstských sídlišť bylo
38

nutné řešit nově vzniklé dopravní požadavky.
Tehdejší plánovači však postupovali velmi necitlivě: nechali zbourat cenné historické domy
a zasypat Svratecký náhon, za oběť sanacím
padla Starobrněnská radnice, zanikla i oblíbená
plovárna při ústí dnešní Výstavní ulice. Z Mendlova náměstí se po těchto úpravách stal jeden
velký nevzhledný dopravní uzel. Někdejší půvab
a genia loci tak dnes připomínají jen bazilika,
areál augustiniánského kláštera a starý pivovar.

I dopravní uzly je někdy
třeba rozetnout
Tak jako po dlouhá staletí i dnes vycházejí
z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ztišení
věřící. Ve chvíli, kdy za nimi zapadnou těžké
dveře kostela, je však vtáhne zmatek jednoho
z nefrekventovanějších brněnských dopravních uzlů, kde se lidé proplétají mezi auty,
tramvajemi, trolejbusy a autobusy s jedinou
myšlenkou – rychle pryč.
Rekonstrukci a celkové zklidnění prostoru
Mendlova náměstí jsme dlužili nejen Gregoru
Johannu Mendelovi, který zde ve starobrněnském opatství zasvětil svůj život vědě a jehož
200. výročí narození si připomínáme. Zaslouží
si ji celé Brno.
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Již v roce 2020 byly vyměněny parovody za moderní úsporné horkovody a byla opravena stará
kanalizace a vodovodní řad. Navazující úpravy
mají za cíl racionalizaci dopravy a zpříjemnění
celého prostoru. Logicky členěné zastávky MHD
se odcloní od automobilové dopravy, což omezí
rizikové přebíhání a kličkování při přestupech.
Přehlednější a bezbariérové náměstí ocení hůře
mobilní lidé stejně jako maminky s kočárky
a malými dětmi. Zazelená se to tu nově vysázenými stromy a květinami, konečně bude dostatek laviček i přístřešků. Mobiliář bude moderní
a komfortní, zkultivují se prodejní stánky. Přes
tři tisíce metrů čtverečních červených žulových
kostek a více než tisíc metrů čtverečních řezané dlažby stejné barvy pohledově propojí plochu
náměstí s chrámem a zdmi kláštera. Povrch
centrální části ze štípaných kostek se širokými
spárami a vysázenými stromy vytvoří součást
plánovaného systému hospodaření s dešťovou
vodou. Proměnu Mendlova náměstí završí Hrachovina, výtvarné dílo Jaromíra Garguláka, jehož
atypický artefakt složený ze čtyř samostatných
objektů přeneseně ztvárňuje všechny Mendelem definované zákony dědičnosti.
Vloni na podzim jsme vezli tři kameny ze základů starobrněnského kláštera do Vatikánu,
kde je požehnal sám papež František. Účast
na audienci Svatého otce byl výjimečný okamžik nejen pro mne samotnou, ale pro celé
naše město. Posvěcené kameny se stanou
součástí Hrachoviny a obnovovaného skleníku
40

Primátorka Markéta Vaňková
a Jaromír Gargulák, autor
vítězného návrhu Hrachovina.

v zahradě augustiniánů, třetí bude uložen do
základů Mendlova náměstí. Pevný jako kámen
je také závazek města Brna, že přesah a význam místa spojeného s Gregorem Johannem
Mendelem bude nadále ctít a připomínat. ⬛
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IRENA REKTOROVÁ
IVAN REKTOR
lékaři, vědci
Genetika dnes do značné
míry dominuje lékařským vědám. Mění se pohled na nemoci, očekávají se převratné
nové terapie, které povedou
k úpravě genetických poruch.
Genetika samozřejmě není
podstatná jen pro medicínu,
její význam je obrovský. A za tím vším stojí
augustiniánský mnich a pozdější opat Gregor
Johann Mendel. V zahraničí znají naše skladatele, například Dvořáka nebo Janáčka, který
právě zde, v krásném gotickém kostele na
Mendlově náměstí hrával na varhany, možná
i spisovatele jako Karla Čapka, Franze Kafku
či Brňáka Milana Kunderu, není však mnoho
vědců, jejichž jména by pronikla za hranice
vědecké komunity do obecného povědomí
po celém světě. Pokud se podíváme na naši
republiku, kromě Sigmunda Freuda z Příboru
je to asi právě jen opat zdejšího kláštera Gregor
Johann Mendel.
Velmi si ceníme aktivity paní primátorky
Vaňkové a vedení města, která směřuje nejen
k estetické úpravě tohoto prostoru. Držíme
palce, aby náměstí nesoucí jméno tak významné osobnosti bylo opět krásné.
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Vizualizace centrální části Mendlova náměstí.
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4
Protipovodňová
opatření
na Svratce
„Brněnská náplavka“

Vizualizace tůní, mokřadů
a nové lávky.

B

rněnské řeky sice nedosahují svou velikostí toku Dunaje ve Vídni nebo Vltavy
v Praze, ale přesto tvořily, a to již po
několik staletí, a nadále tvoří neoddělitelnou
součást koloritu města. Jejich tok se, někdy
přirozeným vývojem, jindy zásahy člověka,
samozřejmě měnil.
V dnešních značně zregulovaných tocích
bychom již těžko poznali někdejší malebně
meandrující řeky Svitavu a Svratku (Švarcavu).
Obě řeky byly zejména v 19. století napřímeny,
koryto Svitavy bylo přeloženo, zmizely také
četné mlýnské náhony a soutok obou řek byl
posunut výrazně jižněji. Tyto úpravy byly vedeny snahou ochránit zastavěná území před
periodicky se opakujícími povodněmi, rozsáhlá,
původně zátopová území mohla být následně
uvolněna pro další využití. Dnes jistě chápeme
a oceňujeme toto chvályhodné úsilí našich
předků, někdy v něm i pokračujeme, ale přáli
bychom si také, aby se okolí řek, nábřeží či náplavky staly příjemným místem, kde se dá trávit
volný čas, procházet se či posedět.
Běžnou krátkou procházkou po nábřeží lze
také blíže poznat historii města a jeho obyvatel. Vždyť jen v úseku Svratky, kde budou
prováděna protipovodňová opatření a vznikne
pěší kolonáda přímo u říční hladiny, nalezneme
Poříčí, pohled od Renneské třídy,
K. O. Hrubý, 1960.
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několik ikonických brněnských míst či objektů.
Most klenoucí se od roku 1947 přes řeku u Nemocnice Milosrdných bratří stojí v místech,
kde jeho předchůdce stával již ve středověku
a kudy vedla důležitá cesta směrem na Znojmo, Jihlavu a Prahu. Nedaleko odtud na ulici
Vídeňské byly v roce 2012 odkryty základy do
té doby neznámé církevní stavby, románské
rotundy z 11. století, která tak dokládá existenci sídliště na pravém břehu Svratky.

Pro řeky bezpečnější
a přístupnější
Plynou jako čas. Jsou nevyzpytatelné, snad že
jsou rodu ženského, a někdy dovedou ukázat
svoji sílu, kterou pak bývá obtížné zastavit…

Z mladšího období se sluší připomenout Klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Leopolda
a nemocnici a klášter alžbětinek (dnes Hospic
sv. Alžběty). Na levém břehu nám historická budova dnešní Fakulty architektury VUT
v Brně připomene mnohaleté působení Leoše
Janáčka jako pedagoga v Učitelském ústavu,
který zde sídlil. Pro vzdělávání současných
učitelů slouží nedaleké objekty Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhý úsek
nábřeží lemuje již od dvacátých let 20. století
brněnské výstaviště se svými pavilony, hotely a penziony. V několika posledních letech
ozvláštnily panorama města monumentální
stavba Justičního areálu, nedalekých výškových budov Spielberk Towers a celého okolního kancelářského areálu Spielberk Office
Centre.

Postup prací na Poříčí,
léto 2022.
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Města, která mají svoje řeky, bývají na tuto skutečnost obvykle velmi pyšná. Vodní toky jim
dodávají dynamiku a šarm, zpříjemňují ovzduší, a proto o ně také náležitě pečují. O Brně ležícím na soutoku Svratky a Svitavy to tak dosud
ale úplně neplatilo.
Po letech diskusí a neuskutečněných plánů
jsme letos konečně začali se zásadní proměnou
více než tříkilometrového úseku obou břehů
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Současný neuspokojivý stav
svrateckého koryta, léto 2022.

Svratky. Jde o komplexní řešení vedené co nejcitlivěji k přírodě. Nutná protipovodňová opatření proti stoleté vodě doplní od Riviéry přes Poříčí
až k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici série
dalších úprav. Řeka v rozšířeném korytu dostane
více prostoru, Brňané relaxační zónu ke sportu
i odpočinku.
Snížením vysokých břehů se nábřeží posune
k hladině a Brno získá dlouho očekávanou
náplavku. Prostředí bude bezbariérové, a tak
vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky
s dětmi. Pět kilometrů pěších cest a přibližně
tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty doplní v rámci změn v lokalitě dva nové cyklopodjezdy, a to pod mosty na Vídeňské a na Renneské. Posezení nabídnou pohodlné lavičky,
stín poskytne nově vysazená zeleň. Je mi sice
osobně velmi líto, že stavbě musely ustoupit
i staré stromy, ale věřte, že každý jeden z nich
zkontrolovali odborníci a kde to bylo jen trochu
možné, nekácelo se. Některé zdravé stromy
jsme už vloni přesadili na jiná místa. Do konce
příštího roku pak v místě stavby vysadíme šest
stovek nových dřevin, od menších až po ty
vzrostlé, s obvodem kmene více než půl metru.
Mimořádným počinem je i úprava areálu bývalé
chatové osady Favorit na Bauerově, kde budou
vytvořeny nádrže, tůně a mokřady, které překlene nová lávka. Celý projekt protipovodňových opatření je svým řešením blízkým přírodě
příkladem modro-zelené infrastruktury, jaký
dosud nemá v tuzemsku obdoby.
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Proměna je připravena na základě návrhu zpracovaného týmem světově uznávaného architekta Ivana Rullera, který zvítězil v mezinárodní
architektonicko-krajinářské soutěži. Bude jistě
pěkným gestem, ponese-li za vše, co pro Brno
udělal a navrhl, náplavka právě jeho jméno…
Nicméně nábřeží Svratky je jen první částí
mnohem rozsáhlejších změn. V tuto chvíli se
již projektuje další etapa úprav. Mimo jiné půjde
o ochranu nové čtvrti Trnitá, nového hlavního nádraží, jihu Brna i Nové Zbrojovky. Vloni
jsme schválili financování projektové přípravy
dalších dvou etap, které zahrnují komplexní
ochranu celé lokality, od dálnice D1 na území
města Brna až k Modřicím, kde budou vybudována protipovodňová opatření na Svratce,
Svitavě a Leskavě. Úpravy čekají celkem
23 kilometrů Svratky i Svitavy. ⬛

Vizualizace Rullerova nábřeží,
nové „brněnské náplavky“.

JOSEF CHYBÍK
emeritní rektor FA VUT
v Brně
Když se v Brně postavíte na
některý z mostů přes řeku
Svratku, uvidíte nehostinné koryto jejího toku.
Je to dlouhá vodní linie se spojitou hladinou, bez
jakéhokoliv ostrůvku nebo splavu, jak to známe
z jiných měst nebo z volné přírody. V současnosti pouze stahuje vodu z povodí. Řečiště je
rámováno vysokými svislými stěnami z kamenného zdiva, které sice užitečně, ale bez elegance
zpevňují břehy. Nepřirozeně svírají řeku a dávají
jí punc nepřístupného odvodňovacího kanálu,
zcela separovaného od organizmu města. Aby
se tento bezútěšný stav v následujících letech
změnil, byla v roce 2017 vypsána architektonicko-krajinářská soutěž, která měla poskytnout
platformu, jak tuto ne příliš příjemnou část jihomoravské metropole revitalizovat. Mezi soutěžními návrhy zvítězil projekt týmu vedeného
prof. Ing. arch. Ivanem Rullerem (1926–2018).
Přišel s tím, že levý břeh si ponechá městský
charakter s kolonádou, kavárnami a hospůdkami, případně s plochami, kde budou pořádány
menší koncerty. Pravý břeh environmentálně
obohatí o náplavku s krajinným rázem, plochami
pro zeleň a vodní prvky, které vytvoří podmínky
pro biodiverzitu rostlin a živočichů.
Svratecký břeh nebo jeho blízké okolí obohatila i dřívější Rullerova kvalitní architektonická

52

53

tvorba. Především sportovní hala „Rondo“ z let
1972–1982, dnes sídlo úspěšného hokejového
klubu Kometa Brno. Nedaleko od řeky, na Vídeňské ulici, najdeme administrativní budovu
„Ingstavu“ z let 1968–1970, jednu z architektonicky nejlepších staveb, které se v Brně po
druhé světové válce postavily. Blízko říčního
toku, v areálu výstaviště, navrhl Ivan Ruller spolu se Zdeňkem Müllerem (1935) velký výstavní
pavilon E.
Těšíme se, že mezi koupalištěm Riviéra a mostem v Uhelné ulici vyroste nová, přívětivá část
Brna, v níž se jako jedinečný přírodní fenomén
uplatní řeka. Spolu s ochranou území proti
povodni dojde i ke zpříjemnění a kultivaci životního prostředí. Snížením břehových hran
a rozšířením říčního koryta se zlepší důležitá
schopnost území odvádět vodu. Lidé se zde na
linii dlouhé tři kilometry budou setkávat a odpočívat. Vzniknou bezbariérové plochy, kde
se obyvatelé budou rekreovat, stezky pro pěší
a cyklisty. Písčité a štěrkové lavice a tůně budou vytvořeny šetrně a pro přírodu nedestruktivními postupy.
Práce ve výši 1,3 miliardy korun, z toho více než
polovinu pokryje dotace EU, budou završeny
v říjnu 2023. Je chvályhodné, že nově koncipované nábřeží ponese jméno Ivana Rullera, člověka, který toho pro rodné Brno tolik vykonal.
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Vizualizace upraveného nábřeží u areálu Spielberk Office Centre.
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(bude náhrada
za vyšší kvalitu)

5
Janáčkovo
kulturní centrum

Model sálu Janáčkova
kulturního centra.

N

ázvy brněnských ulic a náměstí se
zejména v období neklidného 20. století často měnily a jen málo z nich si
zachovalo svůj autentický středověký název
až do dnešních dnů. Jednou z nich je i ulice
Veselá (něm. Fröhlichergasse), na které již brzy
započne výstavba moderního koncertního sálu
brněnských filharmoniků. Její původní latinské
označení znělo platea Laetorum, tzn. ulice
„Létů“, tedy příchozích kupců nebo kramářů
usazených se souhlasem panovníka, jehož
nepřesným překladem vznikl dnešní název.
Později bylo totiž toto pojmenování chápáno
spíše jako ulice Veselých (lidí) od latinského
přídavného jména laetus, tedy „veselý“. Ulice
tvořila od středověku důležitou spojnici mezi
městskou bránou zvanou Veselá na jedné straně a dnešním Dominikánským náměstím na
straně druhé.
Veselá brána (porta Laetorum) stávala na počátku ulice již ve 13. století. Po vybudování bastionového opevnění města ve druhé polovině
17. století však ztratila svůj význam, postupně
chátrala a nakonec byla na přelomu 18. a 19. století zbořena. Na počátku 21. století bylo během
archeologického průzkumu pod dnešní rušnou
křižovatkou ulic Česká, Solniční a Veselá nalezeno kompletně zachované základové a částečně

Dominikánské náměstí, bourání Královské kaple,
J. Kunzfeld, 1908.
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Posledním promítaným snímkem byl v květnu 1935 americký dobrodružný film Král džungle společnosti Paramount Pictures.
Koncem třicátých let 20. století ozdobila nároží ulic Česká a Veselá
nepřehlédnutelná budova obchodního a bytového domu Convalaria
manželů Mikuláškových, majitelů továrny na kosmetické přípravky,
postavená podle návrhu architekta Oskara Pořísky.

Ulice Veselá, pohled
po zboření kasáren,
J. Čoupek, kolem 1950.

i nadzemní zdivo této středověké brány. Další
významnou budovou, kterou už dnes na Veselé
nenajdeme (stávala na nároží s Dominikánským
náměstím), byla gotická Královská kaple Panny
Marie založená českým králem Václavem II.
v roce 1297 a nesmyslně zbořená přes protesty
odborníků v roce 1908.
Na počátku 20. století došlo k asanaci nejen
mnoha stávajících domů, ale také vojenských
kasáren, které dříve zaplňovaly rozsáhlé prostory mezi Besedním domem, Novou radnicí, Veselou a Solniční ulicí. Na Veselé byly tehdy postaveny některé honosné budovy jako rozsáhlý
nájemní dům Eduarda Tilla nebo ústředí První
rakouské pojišťovny, kde v letech 1919–1935
sídlilo známé brněnské kino Republika.
V roce 1919 zde první diváci mohli zhlédnout
snímky jako Smrtelný let aeroplánu pod pražským mostem nebo romantický film Kozlonoh.
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Při náletu na Brno 20. listopadu 1944 byla ulice Veselá silně poničena a teprve v šedesátých letech 20. století zaplnila prázdný prostor
moderní budova hotelu International (1960–1962), unikátní příklad
bruselského stylu v Brně, kterou následoval Dům módy tehdejšího
oděvního družstva Vkus (1965–1966). Zbylá plocha nadále sloužila
převážně jako parkoviště.
Z mnoha osobností, které žily nebo zanechaly svoji stopu v této
ulici, se sluší připomenout alespoň významného mědirytce Josefa
Axmanna (1793–1873), autora první rakouské poštovní novinové
známky (slavného Merkura), zakladatele první české knihtiskárny
v Brně Viléma Foustku (1836–1880) či podnikatele a finančníka
Leopolda Haupta von Buchenrode (1827–1904), svou dílnu zde měl
i významný český houslař Josef Kreutzer-Bezdíček (1892–1970).

Vytoužený
koncertní sál
Vytoužený a potřebný koncertní sál s názvem Janáčkovo kulturní
centrum bude stát na rohu Veselé a Besední. Místo samo vyhovuje
nejen současným trendům, kdy jsou nejvýznamnější koncertní domy
zapojeny do civilního občanského pojetí urbanismu, je také v těsném
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sousedství Janáčkovy akademie múzických umění, Moravské galerie, Besedního domu a nedaleko stojí i mnohá divadla – múzy sem
tedy mají blízko ze všech stran. Náměstí, které zde vznikne, snese
charakterem a velikostí srovnání s prostorem před Covent Garden
v Londýně nebo Musikverein ve Vídni a brzy ponese jméno Ludvíka
Kundery, klavíristy, muzikologa, prvního rektora JAMU a otce spisovatele Milana Kundery.
O tom, že Brno si zaslouží koncertní sál, se ví desetiletí a konkrétně mluví poslední roky. Jeho existence je klíčová jak pro hudebníky
Filharmonie Brno, tak především pro vnímání Brna jako kulturního
města. Zatímco v zahraničí doprovází brněnskou filharmonii ceněný
zvuk, doma vzhledem k nevyhovujícím podmínkám velké symfonické
skladby plně nezazní. Není kde, celý orchestr se prostě nikam nevejde. A hrát na provizorně uzpůsobených divadelních jevištích nebo
v kostelích a takto uvádět špičková díla, to nelze donekonečna.
Projekt Janáčkova kulturního centra získával konkrétnější obrysy
velmi dlouhou dobu. Minulé vedení radnice už dokonce ve velkolepém gestu představilo jeho předběžnou vizualizaci, ale pominulo
fakt, že se nepřihlíželo k dokumentaci, jež byla podkladem pro územní rozhodnutí, a že byla potenciálně porušena i licenční a smluvně
zakotvená práva architektů, kteří byli autory původního návrhu nadzemní části budovy. Ti se oprávněně hodlali bránit soudní cestou, což
by výstavbu opět výrazně odsunulo. Po náročných jednáních se mi
podařilo se všemi zúčastněnými stranami dohodnout, že žalobu na
město stáhnou. Letos na jaře jsme se také – po devatenácti letech
jednání – dokázali domluvit s vlastníkem hotelu International na majetkoprávním vypořádání bývalé trafostanice a podobě náměstí před
budoucím sálem. Díky tomu bude Brňanům k dispozici celá původně
plánovaná kapacita podzemních garáží a dohoda umožní také přesunout technologické centrum sálu ze střechy do podzemního předprostoru, což vyloučí přenos hluku a vibrací.
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Vizualizace Janáčkova
kulturního centra a přilehlého
náměstí.

To vše mi probíhalo hlavou, když jsem se ocitla
uprostřed sálu jako jeden z jeho prvních návštěvníků. Zatím ovšem sama a v podřepu, protože víc mi unikátní model 1:10 nedovolil. Ten
je určen především k tomu, aby na něm světoví
odborníci dokončili práci na akustice. Složitá
měření trvající několik měsíců by měla zamezit
nepříjemným dozvukům a zaručit, aby si každý
z 1 200 posluchačů užil mimořádný zážitek.
Zvukové vlastnosti nového sálu, který má ve
srovnání s tím současným v Besedním domě
dvojnásobnou kapacitu, budou dokonalé. Stejně
tak dokonalé a jedinečné budou i nové koncertní varhany. Ty se vyrábějí na míru, což se v České republice děje poprvé po zhruba stu letech.
I v dalších parametrech se Janáčkovo kulturní
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centrum stane pro Brno přínosem: sál bude vybaven špičkovou technikou a nahrávacím studiem, což umožní pořizování kvalitních přenosů
a nahrávek nejen brněnských filharmoniků.
Úvodní koncert, kterým by Filharmonie Brno
měla nový sál pokřtít, není jen nějakou nejasnou
hudbou budoucnosti. Má svůj termín: advent
roku 2025. ⬛

PETR HRŮŠA
architekt
Rád bych navázal na přesné společenské postřehy,
které představila a vzala za
své paní primátorka Markéta Vaňková, totiž že
zde něco chybí z hlediska potenciálního a stále
rostoucího významu Brna jako nejen vědeckého, ale i kulturního centra. Paní primátorka se
energicky pustila do dotažení nové ideje Brna
jako vysoce kulturního města, nositele Janáčkova odkazu (i v návaznosti na úspěšný festival
Janáček Brno), a postavila se za dostavbu koncertního sálu. A to i přesto, že průběh příprav se
před jejím nástupem dostal téměř do patové
situace či slepé uličky.
Významný a dosud nezúročený potenciál –
uvádět v Brně na nejvyšší úrovni světová díla
typu Janáčkovy Glagolské mše nebo Mahlerových symfonií apod. – bude výstavbou nového koncertního sálu konečně naplněn. Paní
primátorka spolu s vedením města seznala, že
kulturně založená společnost v Brně si zaslouží
být oslovena hudební kvalitou a stát se pevnou součástí kulturního světa kolem nás. Ale
dosáhnout toho znamená, že si to musí někdo
z nositelů takových smělých záměrů – dnešních politiků – takzvaně „tvrdě odpracovat“. Co
to znamená? Vše spočívá v bolestném překonávání mnoha až dramatických úskalí jak technického, tak právního charakteru. Na takovou
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Pohled na staveniště Janáčkova kulturního centra.

65

cestu by se, odvozeno z mých dosavadních až
třicetiletých zkušeností, vydal málokterý z politiků, zvlášť v dnešní situaci. Je to cesta zvnějšku
mediálně neatraktivní a obtížná, už jen neviditelností i délkou strastiplných jednání, odborně
i psychicky namáhavá a rozhodně ne lákavá.
Vůli toto vše překonat a zároveň se nesmířit
s nahlížením na Brno jako na nositele pouze regionálního pojetí kultury naznačila sice už minulá vedení, ale do reality se jej rozhodla uvést
právě paní primátorka. A tak na nevhodně až
populisticky založené dřívější úvahy, například
o bombastickém, tj. architektonicky a formálně
„tekutém postmodernistickém“ přístupu, paní
primátorka reagovala uvážlivě střízlivou, postupnou, ale o to dokonaleji promyšlenou cestou k cíli, tedy k realizaci připravené výstavby
Janáčkova kulturního centra.
Jestliže tímto směrem míří neúnavné úsilí paní
primátorky a celého jejího týmu z Rady města
Brna, bude nanejvýš dobré, aby tomu tak bylo
i nadále.
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Vizualizace sálu Janáčkova kulturního centra.
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6
Lokalita
za Lužánkami

Návštěva současného plaveckého bazénu.
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J

iž ve dvacátých letech 20. století se uvažovalo o území za Lužánkami jako o vhodném
místu, kam soustředit městská sportovišťě. Výhodou byla dobrá dostupnost z centra
města, návaznost na lužánecký park i kvalitní
napojení jak na městskou hromadnou, tak i individuální dopravu.
Na pozemcích, kde dnes stojí plavecký bazén,
Nákupní centrum Královo Pole a Bobycentrum, se v minulosti rozkládaly zemědělsky
obhospodařovaná pole a louky a stával zde
také tzv. Červený mlýn poháněný náhonem,
který přiváděl vodu z nedalekého vrchnostenského Červeného rybníka. Ve třicátých letech
20. století existovala v těchto místech také
nouzová kolonie, která však po druhé světové
válce zanikla. Tehdy zde vyrostl nejprve zimní
a později fotbalový stadion, v letech šedesátých je následovala stavba kryté plovárny
s gymnastickou halou. Původně zamýšlená
výstavba letní plovárny nakonec realizována
nebyla.
Zimní stadion Za Lužánkami byl otevřen
v roce 1947 jako teprve druhý s umělou ledovou plochou v tehdejším Československu.
Brněnský „zimák“ je spojen s nejslavnější érou

Fotbalový stadion Zbrojovky Brno
ve výstavbě, foto K. O. Hrubý.
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Plavecký bazén Lužánky je již od konce šedesátých let 20. století skutečně ikonickou
stavbou. Projekt využívající železobetonovou
monolitickou konstrukci vytvořil Otakar Oplatek, stavba s příhradovou střešní konstrukcí od
Ferdinanda Lederera byla otevřena v roce 1980.
První plány na výstavbu letní i zimní plovárny
pocházely však již z počátku padesátých let
20. století, kdy se intenzivně řešil nedostatek
plaveckých ploch v Brně jak pro sportovní využití, tak i k rekreaci a výuce neplavců.

Místo zasvěcené sportu
místního hokeje v padesátých a šedesátých
letech, kdy zde hrála nejen slavná Rudá hvězda
Brno (dnešní Kometa), ale také Zbrojovka Brno
a Spartak Královo Pole. Kromě hokejistů zde
intenzivně trénovali také krasobruslaři a konaly
se různé kulturní akce či provozovalo letní kino.
V devadesátých letech stadion chátral, následně byl uzavřen a na přelomu let 2008–2009
zbořen.
Fotbalový stadion Za Lužánkami byl postaven
v letech 1949–1953. Na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let, po výstavbě nové tribuny, měl kapacitu až 50 000 návštěvníků,
nejvíce v tehdejší republice. V roce 1978
zde mužstvo Zbrojovky Brno získalo mistrovský titul. Chátrající stadion odkoupilo
v roce 2004 město Brno.
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Plavecký bazén Lužánky.
Archiv města Brna, fond G 29
Brnoprojekt, nezpracováno.

Za Lužánky se chodí plavat už bezmála půl
století a znovu se zde – na mobilním kluzišti –
také bruslí. V době rozkvětu Bobycentra tady
mnozí poprvé objevili kouzlo „inlajnů“, hraje se
zde tenis, badminton… Prostě místo zasvěcené
sportu, tak proč to měnit? Problémem, který
bohužel brzdí další rozvoj, jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy. Jsem velmi ráda, že jsme se
rozhodli podat žalobu, která nezvratně určí, zda
zdejší chodníky, vozovky a parkoviště patří stejně jako pozemky pod nimi městu, nebo firmám
pana Procházky. Přestože je to běh na dlouhou
trať, zatím poslední rozsudek dává za pravdu
nám. Doufám tedy, že brzy bude sporům konec
a místo lebedy se tu opět bude dařit pohybu.
Pracujeme na tom skutečně intenzivně.
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Plavecké plochy město bezpochyby potřebuje, nejen pro výuku školáků či rekreační
a profesionální sportovce, ale díky novým
pětadvacetimetrovým dráhám tu bude možné
pořádat i mezinárodní plavecké soutěže. Dostavba splňuje pravidla Mezinárodní plavecké
federace: nový bazén bude mít 8 drah o šířce
2,5 metru, hloubka se bude pohybovat od 1,2
do 1,6 metru, druhý bazén poslouží nezbytným
rozplavbám a tribuna nabídne místa pro dvě
stovky diváků. Opravy se dočká také skokanská
věž a můstky. Kromě plavců by se sem tedy
mohli vrátit i účastníci mezinárodních soutěží
ve skocích do vody.

Mezitím ale naplno běží rekonstrukce Městského plaveckého stadionu. Už nyní je možné
využívat nové prostory wellness centra, stávající „padesátku“ brzy doplní nový pětadvacetimetrový plavecký bazén a hned vedle ještě
jeden šestnáctimetrový. Základní kámen jsme
„poklepali“ na podzim roku 2021, hotovo by
mělo být příští rok.
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Nová budova bude propojena se současným
plaveckým stadionem, který rovněž projde
modernizací, a to včetně vstupních prostor
a teras. Zvýší se také kapacita šaten, které
budou mnohem pohodlnější a komfortnější.
Rekonstrukce pochopitelně zahrnuje i přilehlé
parkoviště, pochozí lávku, schodiště či přístupové plochy, které budou bezbariérové.
Náklady na oživení stávajícího bazénu a výstavbu nových vodních ploch včetně modernizace zázemí i okolí činí 300 milionů korun,
z toho 90 milionů korun poskytla Národní
sportovní agentura. ⬛

Vizualizace venkovního
pohledu na nové bazény.
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ZBYNĚK ŠOLC
ředitel Muzea města Brna
Lužánky mají dlouhou historickou sportovní tradici,
a to již více než 100 let, kdy
se zde na různých místech odehrávaly bitvy
nejen sportovní, ale jak už to bývá, i politické.
Mnoho sportovních události mělo významný
společensko-historický přesah a zapsalo se i do
historie města. Jako Krpolák jsem rád, že se i nadále v této lokalitě sportu daří a je mnoho plánů
na jeho budoucí rozvoj. Bohužel spor pramenící
v devadesátých letech dosud neumožňuje
navázat na kdysi velkorysé a vizionářské plány.
Díky Markétě Vaňkové udělalo však město zásadní krok – vydalo se cestou práva a ukázalo,
že se nenechá vydírat. Rozhodný přístup paní
primátorky ukončil nelegální vybírání parkovného v celé lokalitě, což chtělo jistě notnou dávku
odvahy, ale především zabránil neuvěřitelné
směně několika historických domů, v nichž
sídlí i kulturní instituce města, za pozemky za
Lužánkami. Tato akce otevřela cestu, aby se
mohlo město soudně bránit a umožnilo následný rozvoj této historické lokality.
Jsem přesvědčen, že majetkové vztahy se
jednou podaří vyjasnit a tuto lokalitu budeme
moci plně využívat a rozvíjet, i když hokej už
bude jinde.
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Vizualizace terasy kolem nové pětadvacítky.
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7
Multifunkční hala
Výstaviště

Vizualizace multifunkční haly.

P

okud bychom se přenesli v čase do
období počátku 20. století a ocitli se
v místech, kde se dnes nachází brněnské
výstaviště, byli bychom asi velmi překvapeni.
Stáli bychom totiž na rozlehlém poli, v jehož
středu se tyčily budovy Bauerova cukrovaru.
Založil ho v roce 1851 Moritz Bauer, který o několik let dříve koupil na Starém Brně hospodářský dvůr čp. 204 a přestavěl jej na cukrovar.
Moritz Bauer byl velmi úspěšný podnikatel,
který se však také podílel na řadě dobročinných podniků, za což byl v roce 1870 povýšen
do rytířského stavu. V jeho erbu se skvělo hrdé
heslo „Labore ad honorem“, tzn. „Prací ke cti“.
V rodinné podnikatelské tradici pokračoval
úspěšně Moritzův syn Viktor Bauer i stejnojmenný vnuk. V roce 1906 starobrněnský cukrovar vyhořel a nebyl již obnoven.
Po vzniku Československa bylo Brno vybráno
jako sídlo budoucího stálého reprezentativního výstaviště nového státu a pozemky na
tzv. Bauerově rampě byly určeny jako nejvhodnější místo k jeho výstavbě. V roce 1923
byl Viktor Bauer nucen tyto pozemky prodat
městu Brnu a Zemi moravskoslezské za výrazně podhodnocenou cenu. Koncem téhož
roku pak byla vypsána veřejná soutěž na
mezinárodní výstaviště, do které se přihlásilo

Brněnské výstaviště, pohled z vyhlídkové
věže pavilonu G, 1928.

80

81

31 návrhů. První cena nebyla udělena, na
druhém místě se umístily návrhy pražského
architekta Josefa Kalouse s názvem „Proud“
a architektů Václava Velvarského a Vladimíra
Bolecha „Dvě osy“. Kalousův projekt byl v následujícím období na základě urbanistického
plánu modifikován architektem Emilem Králíkem, kterému je také připisováno autorství
vstupního obloukového objektu. První etapa
stavby byla ukončena za těžko uvěřitelných
čtrnáct měsíců a slavnostní otevření areálu
proběhlo dne 26. května 1928 u příležitosti
zahájení Výstavy soudobé kultury. Na návrzích jednotlivých pavilonů pracovali nejvýznamnější architekti své doby, například
Bohuslav Fuchs navrhl pavilon města Brna
a Josef Gočár pavilon AVU. V období třicátých
let se na výstavišti konaly pravidelně dva až tři
veletrhy ročně, další výstavy pořádaly politické strany, zejména Agrární strana.
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V roce 1938 byl celý areál postoupen armádě,
nejprve československé a později německé.
Koncem druhé světové války bylo výstaviště
značně poškozeno, po nějakou dobu se dokonce uvažovalo o jeho zrušení, ale nakonec
bylo rozhodnuto o jeho obnově a 11. září 1948
bylo opět otevřeno první poválečnou výstavou.
Od konce padesátých let 20. století výstaviště
pravidelně hostilo Mezinárodní strojírenský
veletrh, později přibyly výstavy spotřebního
zboží, obalové techniky a další. Dominantou se
v roce 1959 stal pavilon Z a postupně docházelo
k dalšímu rozšiřování areálu, výstavbě nových
pavilonů a rekonstrukci stávajících. Výstavnímu
provozu se přizpůsobilo i město Brno, které
muselo řešit počáteční nedostatečné ubytovací
kapacity zejména pro zahraniční návštěvníky
a problémy s veřejnou dopravou, jež nebyla na
takové jednorázové množství lidí připravena.

Bauerův cukrovar, pohled
z Červeného kopce, 1898.

Také Viktor Bauer by se podivil, pokud by
spatřil dnešní brněnské výstaviště tam, kde
před sto lety stával jeho cukrovar. I když se
k němu československý stát ani město Brno
nezachovaly příliš pěkně a dozajista měl mnoho důvodů k zatrpklosti, stal se na sklonku života velkým propagátorem panevropské spolupráce zemí střední Evropy. Třebaže zemřel
v roce 1939, necelý měsíc před vypuknutím
druhé světové války, kvůli níž přišly všechny
jeho snahy vniveč, možná by byl spokojen, že
mnohé z jeho myšlenek našly své uplatnění
v ideji současné Evropské unie.
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To jsou paradoxy…
Jednou z covidem nejpostiženějších společností byly Veletrhy Brno, které musely zrušit řadu připravených prestižních akcí kvůli
protiepidemickým opatřením, navíc poněkud
diskutabilním. Ve stejnou dobu se však právě
zavřené výstaviště stalo jedním z nejfrekventovanějších míst v Brně. Nejprve jsme tu
v pavilonu G připravili záložní nemocnici, a to
za mnohem lepších podmínek, než to dokázali
v Praze. Její kapacity naštěstí nebyly potřeba,
ale hotové zdravotnické zázemí o něco později urychlilo „přestavbu“ na velkokapacitní
očkovací centrum, první svého druhu v České
republice. Za osm měsíců tady zdravotníci
s pomocí dobrovolníků, jimž všem patří velký
dík za bezchybnou organizaci a provoz, podali
více než 400 tisíc dávek vakcíny. Před branami
výstaviště také naprosto perfektně fungovalo
testovací centrum, s nímž nám pomohla Společnost Podané ruce. Konec aktivit nepřišel ani
s oslabením pandemie. Krátce po barbarském
vpádu Putina na Ukrajinu, odkud začaly do
bezpečí utíkat desetitisíce lidí, především matek s dětmi, se pavilon B proměnil na centrum
asistenční pomoci uprchlíkům. Jeho upravené
prostory postupně nabízely kromě pomoci
s formalitami a hledáním ubytování i možnost
krátkodobého odpočinku po často strastiplné
cestě a před dalším putováním.
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Primátorka Markéta Vaňková
a předseda vlády Petr Fiala při
návštěvě očkovacího centra.
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a dálnic pokračuje úprava velkého městského okruhu, rozšiřuje se tramvajová smyčka,
pracuje se na lanovce do kampusu. U nedalekého Pavilonu Anthropos, kde roky chátral
vojenský sportovní areál, chystáme rozlehlý
sportovně-rekreační areál s horolezeckou
stěnou, hřišti nebo inline dráhou. Souběžně se
pracuje na modernizaci přilehlé přetížené křižovatky na Hlinkách tak, aby se minimalizovaly
kolize mezi motoristy, cyklisty a chodci.
Především však u výstaviště vyroste nová
multifunkční hala. Protože odpovídající halu
pro sportovní a kulturní události, která by dokázala pojmout více než deset tisíc návštěvníků,
Brno citelně postrádá. Dosud největší hala
„Rondo“ má kapacitu 7 700 míst.

Výstaviště, veletrhy a Brno k sobě patří. Což je
i odpověď na otázky, které se objevují zvláště
po koronavirové krizi. Nic rušit nehodláme. Vedení společnosti samo hledá cesty, jak zůstat
konkurenceschopnými. Naší snahou je revitalizace zdejšího širšího a poměrně zanedbaného
okolí, které se může propojit s jeho novým
využitím. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic
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Původní myšlenku stavět na místě velodromu
jsme zavrhli hned na začátku, vždyť cyklistům
bychom mohli nabídnout náhradu až za neúnosně dlouhou dobu. Už v únoru 2019 jsme
ve shodě s Veletrhy Brno vytipovali lepší místo:
lokalitu Západ, kde může hala vyrůst mnohem
dřív a pomůže také vytvořit nový městský živý
prostor.

Primátorka Markéta Vaňková,
producent festivalu Jazz Fest
Vlastimil Trllo, hokejista a trenér
Martin Erat a radní pro dopravu
Petr Kratochvíl při tiskové konferenci k zahájení výstavby haly.

V první fázi se musely zbourat dvě desítky
většinou nevyužívaných objektů. Harmonogram byl dodržen, byť jsme například kvůli
hnízdění jiřiček posunuli demolici čtyřpatrového skladu. Odvezeno bylo na sedm tisíc
tun suti. Skvělou zprávou z letošního března
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bylo potvrzení Národní sportovní agentury, že
náš velmi dobře připravený projekt jako první
vyhověl všem daným podmínkám žádosti
z dotační výzvy Nadregionální sportovní infrastruktura. Po kontrole veškerých dokumentů
projekt úspěšně prošel i odborným posouzením externího znalce ohledně podmínek
3E (efektivita, hospodárnost, účelnost). Výše
finanční podpory se bude odvíjet od vysoutěžené ceny za výstavbu. Nouze nebyla ani
o ty, kteří by chtěli halu stavět – přihlásily se
dokonce čtyři subjekty.

Vizualizace hlavního vstupu
multifunkční haly.

zbrzdí, chci ale věřit v to lepší. Vždyť pravomocné stavební povolení jsme dokázali získat
za dva roky, což je u stavby takového rozsahu
na pomezí zázraku. ⬛

Parametry jsou dány: hala pojme až třináct tisíc diváků, zastavěno bude více než třicet tisíc
metrů čtverečních plochy a originální architektonické řešení umožní na tři desítky různých
variant uspořádání podle potřeby. Brno bude
moci nabídnout adekvátní podmínky pořadatelům významných kulturních, kongresových
a dalších akcí včetně mezinárodních sportovních událostí od házené přes hokej, tenis, basketbal až po box.
Originální fasáda s lamelami z broušeného
nerezové plechu odkazuje k charakteru blízkých pavilonů a umožňuje koncipovat vnitřní
prostory jako obchody či restaurace s plným
denním osvětlením, takže hala bude zcela
využita i mimo konání samotných akcí. Důležité je dodat, že tu vznikne 1 300 parkovacích
míst. Nelze sice vyloučit, že především ekonomické dopady Putinovy agrese naše plány
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LIBOR ZÁBRANSKÝ
majitel HC Kometa Brno
Vznik nové multifunkční
haly bude pro Brno a celý
Jihomoravský kraj obrovským krokem kupředu. Sport a vlastně i celá
naše společnost jsou značně poznamenány
covidem a následnou válkou na Ukrajině, a proto je důležitější než kdy jindy, abychom mysleli
na budoucnost. Dětem je zapotřebí připomínat krásu a zdravotní prospěšnost sportování,
zajistit pro ně co nejlepší podmínky a ukázat
jim směr. Dospělí na nové multifunkční hale
jistě ocení možnost zajít si na kvalitní hudební
koncert nebo jinou kulturní či kongresovou
událost, pro jejíž pořádání je potřeba odpovídající zázemí. S moderní halou těchto rozměrů
se Brnu a zejména obyvatelům našeho regionu
otevřou nové možnosti, a proto jsem rád, že
můžu v této souvislosti vystupovat jako její patron. Zároveň bych chtěl ocenit, s jakým úsilím
se do projektu výstavby haly pustila paní primátorka Markéta Vaňková, bez které bychom
rozhodně nebyli tak daleko, jak nyní jsme.

90

Primátorka Markéta Vaňková a Libor Zábranský, asistent trenéra národního
hokejového týmu ČR, s bronzovou medailí z posledního MS.
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8
Rekonstrukce
památek
Špilberk, Arnoldova vila

Poslední etapa rekonstrukce hradu
Špilberk a přilehlých prostor.
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B

rno bez Špilberku by nebylo Brnem a stejně to samozřejmě platí také naopak.
Dějiny města jsou s hradem úzce spojeny
již od nejstarších dob. Historikové a archeologové sice už zřejmě definitivně vyvrátili pověsti
o Špilberku jako pradávném sídle moravských
údělných knížat, přesto jsou dějiny tohoto místa
velmi zajímavé a na dramatické události i lidské osudy bohaté. Hrad založil kolem poloviny
13. století český král a moravský markrabě Přemysl Otakar II., onen slavný „král železný a zlatý“,
jako pevnou oporu panovnické moci a důstojné
sídlo, jeho nástupci jej však využívali pouze
příležitostně. Skutečnou rezidencí moravských
markrabat se stal až od poloviny 14. století za
vlády Jana Jindřicha a jeho syna Jošta. Po vymření moravských Lucemburků sice definitivně
pozbyl sídelní význam, ale pro změnu se stal
důležitou vojenskou pevností. Svou historickou
úlohu sehrál nejen při slavném dobývání Brna
Švédy v roce 1645, ale o téměř sto let později se
jeho barokní opevnění stejně dobře osvědčilo
při obléhání vojskem pruského krále Fridricha II.
V roce 1785 pak císař Josef II. rozhodl o přeměně hradu na civilní věznici pro nejtěžší zločince,
později zde byli žalářováni také političtí odpůrci
(francouzští a polští revolucionáři, tzv. uherští
jakobíni, italští vlastenci). Za první světové války
byli na Špilberku vězněni vojáci i civilisté, kteří

Špilberk a Staré Brno, Martin Engelbrecht,
mědiryt, 1740–1755.
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se znelíbili rakouskému režimu, a v období nacistické okupace poznalo chlad špilberských cel
několik tisíc českých vlastenců, z nichž někteří
zde nalezli smrt. V roce 1959 armáda hrad definitivně opustila a ten se stal důstojným sídlem
Muzea města Brna. Na počátku osmdesátých
let byla zahájena rekonstrukce Špilberku a přilehlého parku, která s menšími přestávkami
pokračuje dodnes. Překvapivý nález přinesl
průzkum hradní studny, která svojí hloubkou
téměř 120 metrů patří k nejhlubším studnám
u nás. Při posledním čištění, které proběhlo na
přelomu let 1990/1991, v ní bylo nalezeno nejen
mnoho zajímavých předmětů denní potřeby, ale
především kostra mladého muže, snad vojáka,
zhruba z druhé poloviny 19. století. Přes veškeré
úsilí historiků se prozatím nepodařilo zjistit, za
jakých okolností se do studny dostal a zemřel
ani proč nebyl hledán.
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Vila Tugendhat,
zahradní průčelí ,
R. de Sandalo, 30. léta
20. století.

Špilberk je dominantou města Brna již mnoho
staletí, naproti tomu lokalita Černých Polí
v čele s ikonickou funkcionalistickou vilou
Tugendhat teprve necelých sto let. Tato stavba
však měla a má své starší sousedy – secesní
vilu Löw-Beer a také secesně-artdecovou
Arnoldovu vilu. Významný brněnský stavitel
a architekt Josef Arnold (1824–1887) postavil svůj dům v roce 1862 jako druhý v nově
vzniklé kolonii na Lužáneckém svahu. Arnold
stojí za vznikem takových brněnských architektonických památek, jako je například
bývalé Německé gymnázium, dnešní JAMU
na Komenského náměstí či Zemský ústav
choromyslných, nynější Psychiatrická nemocnice v Brně-Černovicích. Třebaže mu
dům v Černých Polích pravděpodobně sloužil pouze jako letní byt, jedná se o skutečně
velkorysou dvoupodlažní stavbu s obytným
podkrovím. V roce 1883 stavitel dům prodal, v následujícím období se v jeho držení
vystřídalo několik majitelů a prošel řadou
úprav a rozšíření. Nejvýraznější stopu zde
zanechali poslední majitelé – manželé Cecílie
a Kornelius Hože, kteří v období před první
světovou válkou realizovali přestavbu vily ve
stylu art deco s prvky secese. Arnoldova vila
spolu s vilou Löw-Beer, kterou vlastnil bratr
Cecílie, brněnský průmyslník Alfred Löw-Beer,
a pozdější funkcionalistickou vilou Tugendhat,
kterou nechala postavit Alfredova dcera Greta,
tvořily kultivované prostředí obklopené pečlivě
opečovávanými zahradami, prostředí, kde se
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Kulturní a architektonické
poklady

scházela brněnská intelektuální i ekonomická
elita období tzv. první republiky. V roce 1939
židovská rodina o svůj majetek přišla, a velká
část jejích členů navíc tragicky zahynula
v nacistických vyhlazovacích táborech. Od
roku 1951 do roku 2012 sídlila v objektu Arnoldovy vily mateřská škola, kterou za téměř
šedesát let prošly tisíce brněnských dětí.
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Průběh rekonstrukce
Arnoldovy vily, léto 2022.

Vydávat dokončenou rekonstrukci Špilberku
za naši zásluhu by nebylo fér. S opravami své
dominanty začalo město už v osmdesátých
letech minulého století. Severovýchodní
část celého objektu, kterou jsme dokončili
v létě roku 2020, přišla na řadu jako poslední. Zrekonstruována byla část východní
a severní hradby, bastion a navazující vstup
do kasemat. Lepší zázemí pro svoji práci dostali
také odborníci Muzea města Brna, které na
Špilberku sídlí, v severním přístavku vznikly
restaurátorské dílny a sklady. Především se
nám však podařilo přeměnit zdejší nevyužívané
vodojemy v unikátní lapidárium – Chrám kamene. Uvnitř východních hradeb se ukrývají dvě
obrovské bývalé nádrže, v nichž si nyní můžete
prohlédnout tři desítky vzácných kamenných
artefaktů, pro které muzeum dosud nemělo
vhodný výstavní prostor. Najdete tu například
náhrobky ze zrušených hřbitovů, rodové znaky
ze zaniklých brněnských paláců či svorníky
z takzvané Královské kaple. Špilberk tak začal
psát další kapitolu svého pozoruhodného příběhu, s nímž se od dubna tohoto roku mohou
návštěvníci seznámit i během nového prohlídkového okruhu. Nejsem jistě jediná, kdo byl po
jeho absolvování překvapen, co všechno o hradě, který přece tak dobře zná, vůbec netušil…
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Stejně jako Špilberk je s Brnem už neodmyslitelně spojen také trojúhelník vil na svahu Černých Polí. Jeho nejznámějším a nejcennějším
vrcholem je samozřejmě vila Tugendhat, skvost
funkcionalismu, zapsaná na seznam UNESCO.
Druhý vrchol tvoří již opravená a zpřístupněná
secesní vila Löw-Beer vybudovaná na základě
projektu architekta Alexandera von Neumanna.
Třetím vrcholem se stane takzvaná Arnoldova
vila. Díky dotacím z grantů Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP jsme se
konečně mohli pustit do prací na její záchranu.
Vila se již brzy vrátí do své původní podoby
ve stylu secese s prvky art deco, avšak dostane zcela nový účel. Sídlit zde bude Centrum
dialogu určené laické i odborné veřejnosti se
zájmem o architekturu a historii 19. až 21. století. Své prostory nabídne výstavám, ale bude
sloužit také pro badatelskou, vzdělávací či komunitní činnost. Stálá expozice přiblíží osudy
stavitele Josefa Arnolda a své zázemí zde najde
Informační centrum Brněnského architektonického manuálu BAM, jehož členové mapují
brněnskou moderní architekturu. Do reprezentativní knihovny bude přesunut nejen knižní
fond z vily Tugendhat, ale rovněž unikátní plánové sbírkové konvoluty z Muzea města Brna.
Plně digitalizovaná knihovna bude samozřejmě
přístupná veřejnosti.
A v neposlední řadě ožije nejen krásná vila, ale
i její terasovitá zahrada, v níž se budou pořádat

100

U onyxové stěny
ve vile Tugendhat.

koncerty či sochařské výstavy. Její otevření
veřejnosti vytvoří přirozený průchod z Lužánek do Černých Polí a v plánu je i napojení
na zahrady vil Tugendhat a Löw-Beer. Brno
tak získá další krásný rozlehlý park vybízející
k odpočinku a relaxaci. ⬛
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MARTIN BAXA
ministr kultury ČR
Brno mám rád. Má pro mě
neopakovatelnou atmosféru – je to město skvělého
propojení historických tradic, kultury i tepající
modernity. Strávil jsem tu svá studentská léta
a právě univerzitní charakter Brna patří k tomu
nejlepšímu, co město může nabídnout.
Dynamiku však moravské metropoli dodává
nejen kulturní, studentský a vědecký život, ale
i příkladná péče o skvosty moderní architektury
a skvělá práce s veřejným prostorem. Nesmírně
mě těší, že primátorka Markéta Vaňková, kterou
si dovoluji zařadit mezi své přátele, pokračuje
v této úspěšné tradici a v minulých čtyřech
letech podporovala zvelebování trojúhelníku
hodnotných vil na svahu Černých Polí. Paní primátorka věnuje velkou pozornost hledání rovnováhy mezi ochranou a rozvojem. Myslím, že
se jí toto úsilí daří a vyplácí ku prospěchu celého
města, jeho obyvatel i návštěvníků. Proto pro
mne nebylo žádným překvapením, když prestižní médium The Times loni zařadilo Brno na
10. místo nejlepšího „nehlavního“ města Evropy.
Přeji Markétě, aby ve své skvělé práci mohla
pokračovat i v dalších letech a městu přeji,
aby útočilo na první pětku nejlepších evropských měst.
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Ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc, primátorka Markéta Vaňková,
předseda vlády Petr Fiala a ministr kultury Martin Baxa při návštěvě hradu Špilberk.
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9
Zpřístupňování
brněnského
podzemí
Vodojemy na Žlutém kopci,
kryt Denis pod Petrovem

Vodojem na Žlutém kopci.

N

ěkterá historická města, a Brno není
výjimkou, se vedle cenných architektonických památek mohou pyšnit také
více či méně zachovanými podzemními prostory. Pocházejí z období středověku, raného
novověku i z dob nedávno minulých a sloužily
k nejrůznějším účelům – skladování vína a potravin, úkryt před nepřáteli, v moderní době
také ochrana před potenciálními atomovými
útoky.
Centrum Brna je doslova provrtáno množstvím
historických sklepů, podzemních chodeb, krytů a dalších prostor. Největší zásluhu na jejich
mapování a popularizaci má bezpochyby Aleš
Svoboda, který je také hlavním iniciátorem
jejich záchrany a postupného zpřístupňování.
Za svoji činnost byl v roce 2016 po zásluze
oceněn Cenou města Brna.
Některé podzemní prostory již slouží turistům i veřejnosti (Labyrint pod Zelným trhem,
Mincmistrovský sklep, Kostnice u sv. Jakuba),
další jsou využívány jako restaurace či vinárny
a jiné na své využití teprve čekají. Pod pojmem
brněnské podzemí si většina lidí nejspíše představí středověké či raně novověké sklepy, ale
v Brně můžeme nalézt i velmi zajímavé podzemní prostory z 19. a 20. století.

Chodba starého vodojemu.
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Z tohoto období pocházejí například historické
vodojemy na Žlutém kopci, s jejichž budováním
se započalo v roce 1869 podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwryho. Působivá
cihelná stavba se obešla zcela bez použití oceli,
dřeva nebo železobetonu, nepropustnou se stala díky obalu z jílu. Na přelomu 19. a 20. století
byly doplněny další dvě betonové nádrže, a celkový objem vodojemů se tak zvýšil na 20 tisíc
kubických metrů. Vodojemy poctivě sloužily až
do roku 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní
sítě a čekaly na své nové využití.

Atraktivní interiér šachet
vodojemu.

Kryt Denis pod Petrovem vznikl za druhé světové války, kdy došlo
k přebudování dosavadního skladu ovocných vín, minerálek a dalších nápojů na podzemní kryt pro 450 osob, který sloužil především jako úkryt při neočekávaných náletech. V období komunistického režimu s ním bylo počítáno jako s nouzovým krytem pro
vedení města Brna a úředníky magistrátu.

Poklad skrytý
pod povrchem
Při sestupu do podzemí se postupně vytrácí ruch ulic i denní
světlo a já mám pocit, jako bych se vracela v čase. Vždycky proto
trochu zatajím dech.
Postupné systematické odkrývání a hlavně zpřístupňování
„města pod povrchem“ probíhá v Brně už více než třicet let.
Historici a archeologové tam nacházejí odpovědi na mnohé ze
svých otázek a k místním pamětihodnostem poté přibývají další
mimořádné položky. Vypadá to, že rozsah zpřístupněných podzemních prostor bude republikovým unikátem. Jejich seznam
brzy doplní i trojice pozoruhodných vodojemů na Žlutém kopci.
Kdo může porovnávat, ten mluví o podobnosti s istanbulskou
cisternou Yerebatan, mnozí vodojemy přirovnávají k majestátní
podzemní katedrále.
Práce na jejich zpřístupnění jsme zahájili v roce 2019, kdy také
Ministerstvo kultury ČR prohlásilo celý soubor staveb vodárenského areálu za kulturní památku. Rekonstrukce začala na jaře
roku 2022. Dva z vodojemů by měly být otevřeny na podzim. Do
třetího, nejmladšího a betonového, který je na rozdíl od svých
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prostory zpřístupní všem. Brno získá unikátní
technicko-stavební památku, která je podle
znalce nejen brněnského podzemí Aleše Svobody jedinečná i v evropském měřítku. Že zájem
bude, potvrdily již zkušební prohlídky, které byly
vyprodány v řádu minut. Šeptá se také o tom, že
do útrob Žlutého kopce by chtěli zavítat hollywoodští filmaři. Kdo ví, možná se James Bond
nebo Robert Langdon jednou budou prohánět
v brněnských kulisách…
Pro Brňany je však jistě důležitější, že se upraví i povrch vodojemů. Vznikne tak poměrně
rozlehlý, zřejmě průchozí park – další zelené
útočiště, jakých není ve středu města nikdy
dost. Stávající památkově chráněný domek
hlídače, který má poškozenou statiku, bude
profesionálně rozebrán a na jeho místě následně vyroste replika původní stavby s pokladnou
a recepcí.

starších cihlových kolegů dvoukomorový, by
návštěvníci měli vstoupit nejpozději příští rok.
Jeho úpravy budou probíhat už za provozu
prvních dvou.
Prvořadé je zajistit bezpečný přístup pro veřejnost. Nakonec jsme se rozhodli pro maximálně bezbariérovou variantu, která podzemní
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Prohlídka rekonstrukce
interiéru vodojemu.

Jako technickou raritu a historickou upomínku
válečných konfliktů jsme ještě před rokem
připravovali otevřít téměř kilometr chodeb
protiatomového krytu Denis pod Petrovem.
Tehdy nikdo z nás netušil, že toto rozhodnutí
budeme muset přehodnotit. Stejně jako v případě již zpřístupněného krytu civilní obrany
10-Z na Husově ulici nyní oba prostory posuzujeme jako potenciálně vhodný úkryt obyvatel
v souvislosti s Putinovou agresí na Ukrajině.
Toto nezbytné rozhodnutí raději ponechám
bez dalšího komentáře. ⬛
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STANISLAV MOŠA
režisér, ředitel Městského
divadla Brno
Brno se stalo mým domovem v roce 1978. O dva
roky dříve jsem byl zasažen zprávou, že se
na Pekařské ulici za bílého dne propadli pod
zem hned dva lidé, z nichž jedna žena zmizela
zcela… a protože jsem sám považoval Brno za
město zaslíbené, začal jsem se intenzivně zajímat, proč k tomu došlo – a samozřejmě jsem
narazil na unikátní fenomén brněnského podzemí. S napětím jsem si četl o tom, co všechno se zde pod zemí odehrávalo za třicetileté
války nebo od 13. století, kdy postupně vznikal
labyrint sklepů pod Zelným trhem, o kostnici
u kostela sv. Jakuba atd. Nabyl jsem tak dojmu,
že žiju ve městě, které stojí na jakémsi „ementálovém“ podloží. (A jak dobře víme, ementál
je stejně tak dobrý jako i vzácný právě kvůli
svým „dírám“.)

cihel realizované holýma rukama šikovných
zedníků se dnes, kdy už neslouží pro jímání
vody, nejvíce podobá románskému chrámu,
a i když se nejedná o vysvěcený prostor, je
pobyt v něm z mnoha důvodů úžasně duševně povznášející a účinky spontánní meditace
jsou nesmírně hluboké. Jsem přesvědčen, že
se vodojemy na Žlutém kopci v budoucnu stanou jednou z nejvýznamnějších brněnských
turistických atrakcí.
I další investiční akce umožňující zpřístupnění (snad ne jiné než mírové) krytu Denis pod
Petrovem souvisí s tím, že se stávajícímu vedení města Brna jedná o to, aby se nemuselo
propadat hanbou za to, že příkladně nepečuje
o všechny, byť na první pohled skryté poklady
našeho města. Jen tak dál!

S nadšením jsem pak sledoval všechno, co
souviselo s rekonstrukcí vzácného podzemí,
a jako člověka narozeného ve znamení Vodnáře mě pak přirozeně nadchla skutečnost, že
se současné vedení města v čele s paní primátorkou Markétou Vaňkovou pustilo do rozsáhlé opravy a zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci. (Shodou okolností byl první z nich
uveden do provozu v roce 1872, tedy přesně
před 150 lety!) Monumentální dílo z pálených
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10
Rekonstrukce
sálu Rady města
Brna na Nové
radnici

Sál Rady města Brna
po rekonstrukci.

N

ová radnice, dnešní sídlo primátorky
města Brna a brněnského magistrátu,
je tvořena souborem barokních budov,
které spolu se sousedním dominikánským
klášterem sloužily k sněmovním a soudním
zasedáním moravské šlechty.
V kapitulní síni dominikánského kláštera se
představitelé moravských stavů scházeli od
poloviny 13. století až do konce 16. století,
kdy dosavadní prostory přestaly kapacitně
postačovat. V letech 1582–1585 proto byla
postavena nová renesanční sněmovní část,
kterou tvořil Sněmovní sál (dnešní zasedací síň
brněnského zastupitelstva), Rytířský sál (současná svatební síň) a dvě další místnosti. Poté,
co císař a král Ferdinand II. zřídil v roce 1636
tzv. Královský tribunál jako nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě a zároveň sloučil dosud
rozdělenou zemskou správu do Brna, došlo
k rozšíření budovy o další velké sály (dnes
primátorské sály a sál Rady města Brna).
V dnešním sálu Rady se konala jednání moravského zemského soudu, který rozhodoval
spory mezi příslušníky moravské aristokracie.
Patrně v letech 1728–1729 byl sál vyzdoben
barokními nástěnnými malbami, na kterých

Velké zemské právo moravské dle fresky Daniela
Grana v zasedací síni městské rady, Mořic Trapp,
litografie. Archiv města Brna, fond 25 Sbírka grafik,
kreseb a reprotisků, sign. 97.
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V polovině 30. let 20. století prošel celý areál důkladnou rekonstrukcí podle projektu architekta
Josefa Poláčka a stal se důstojným místem
městské správy, od této doby je označován jako
Nová radnice. O existenci fresek se vědělo, ale
až do nedávné doby je nikdo neviděl. Nespatřil
je tak ani Adolf Hitler, který navštívil Brno bezprostředně po okupaci českých zemí 17. března
1939 a z balkonu nové radnice pozdravil shromážděné zástupy, ani o 57 let později anglická
královna Alžběta II., kterou zde 28. března 1996
přivítala primátorka Dagmar Lastovecká.

neznámý malíř (nejspíše František Řehoř
Ignác Eckstein) ztvárnil zasedání zemského
soudu, podle oblečení figur pravděpodobně
někdy z období počátku 17. století. Římsu pod
nástropní freskou tvoří erby tehdejších nejvyšších zemských úředníků, celou klenbu jako by
nesly iluzivní pilastry a ve výklencích mezi nimi
jsou dotvořeny i dvě iluzivní sochy Spravedlnosti a Obezřetnosti.
V průběhu 17. a 18. století docházelo k dalšímu rozšiřování a přestavbám Zemského
domu, který se tak stal reprezentativním
sídlem zemské správy a skutečnou vizitkou
moravských stavů. V 80. letech 18. století byl
Zemský dům na základě rozhodnutí císaře
Josefa II. postoupen armádě, která zde sídlila
až do roku 1872, kdy ho koupilo město Brno.
V tomto období sloužil sál různým účelům,
byla zde také vývařovna polévek, skladiště
nebo tržnice. Krásné barokní fresky zmizely
pod nánosy barev a štuků.
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Fotografie zasedací síně
s původním malbami s erby,
konec 19. století. Archiv
města Brna, fond U 5 Sbírka
fotografií, sign. Va 36.
Vpravo: Detail stropu sálu
Rady města Brna.
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Znovu nalezená
krása
Nedodržený termín a k tomu dokonce navýšení původně plánovaných nákladů. To jsou
věci, které voliči a hlavně média neodpouštějí.
Jsem ale přesvědčená, že v případě sálu Rady
na Nové radnici nevadilo ve výsledku ani jedno,
ani druhé. Když jsme totiž v roce 2019 schválili
obnovu, která mu měla vrátit jeho barokní podobu, nemohl nikdo tušit, že se nám to podaří
v mnohem větší míře, než jsme plánovali.
Výsledek předčil očekávání. Navíc o dalších,
takto cenných, neodkrytých freskách v Brně už
prý odborníci nevědí, takže i z tohoto pohledu
jde o unikátní záležitost.
Během let fresky v sálu zmizely pod nánosy
dalších maleb a štuků. Původně experti navrhovali obnovit pouze nástropní výzdobu,
neboť výmalbu stěn podle nich nebylo možné
zachránit, což potvrzovaly i sondy z roku 2008.
V Archivu města Brna se však nalezly dvě historické fotografie sálu z 19. století, pořízené
významným brněnským historikem Mořicem
Trappem. Rozhodli jsme se, že podle nich
restaurátoři zkusí znovuobnovit i fresky na
stěnách. Pod jejich šikovnýma rukama začaly
postupně vystupovat nejprve erby zemských
úředníků, tvořící jakousi „římsu“ pod nástropní malbou, a iluzivní pilastry, tedy pouze
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naznačené „sloupy“, které vyvolávají dojem,
že nesou celou klenbu, a sochy ctností. Podle
plánu pak samozřejmě ožila rovněž výzdoba
stropu z let 1728–1729.
Na začátku stanovená délka rekonstrukce se
ale z původních 18 měsíců protáhla o další rok
a náklady odhadované na 25 se navýšily na
34 milionů korun. Nešlo však jen o rekonstrukci
maleb, opravila se také vzduchotechnika, rozvody vody a elektroinstalace, položily se parkety. Sál byl vybaven moderními technologiemi,
aby mohl sloužit zasedáním Rady města Brna
i jiným obdobným účelům, opravy zahrnuly
i předsálí a schodiště.
Po bezmála 140 letech se Brno může pyšnit
nádherným prostorem s nenahraditelným dotekem historie, jehož proměna při porovnání
s původním stavem je až neuvěřitelná. I proto
jsme se rozhodli, nenechat tu si krásu jen pro
zasedání Rady či výjimečné návštěvy, ale nabídnout ji prostřednictvím komentovaných
prohlídek i vám – obyvatelům a návštěvníkům
města Brna. ⬛

Kontrola postupu rekonstrukce.
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MILENA FLODROVÁ
brněnská historička
Vždy, když jsem do tohoto
sálu vstupovala, v duchu
jsem se hluboce uklonila.
Byla jsem si totiž dobře vědoma, že vstupuji do
míst, kde se už dlouhá léta vytvářely (a dodnes
vytvářejí) dějiny našeho města. Jako členka
názvoslovné komise města Brna jsem se zde
účastnila několika zasedání Rady města Brna,
na nichž se řešilo schvalování nových, změněných či jen upravených názvů brněnských ulic,
náměstí, parků, mostů nebo tunelů. Pravda,
tehdy ještě neměl dnešní krásnou reprezentativní podobu, ale i tehdy působil velmi majestátním dojmem. Jednání Rady města Brna
bývalo (a jistě je i dnes) vždy věcné, korektní
a vstřícné. Po jeho skončení jsem sál opouštěla
opět s pomyslným uctivým úklonem hlavy.
Moc mě těší, že tento sál i přilehlé zázemí opět
získalo svoji někdejší reprezentativní a umělecky velmi cennou podobu. A vím, že k tomu
velkou měrou přispěla – svým vlivem, podporou a dohledem – i paní primátorka Markéta
Vaňková.
Ti, kteří do sálu Rady města Brna vcházejí
dnes, by se také měli v duchu hluboce uklonit,
a to nejen jeho historickému poslání, ale i jeho
dnešní kráse a především těm, kteří ji pomohli
znovuobnovit.
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Sál Rady města Brna po rekonstrukci.
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Slovo závěrem
Je toho samozřejmě mnohem víc, o čem
by se dalo v souvislosti s rozvojem Brna rozepsat, ale i toto malé ohlédnutí zpět snad
ukazuje, jak moc mně na Brně a jeho rozvoji
záleží. Brno je prostě moje srdeční záležitost,
mám to tu moc ráda, jinde žít nechci. To nejsou prázdné fráze, takhle to skutečně cítím.
A proto mě mrzelo, že město stagnuje, minulé
vedení je pouze udržovalo v chodu, ale nerozvíjelo. Poslední kapkou byl návrh vyměnit
sporné „chodníky“ pana Procházky v lokalitě za Lužánkami za historicky cenné domy
v centru. Tomu jsem nedokázala přihlížet.
Sepsali jsme petici, hlasitě jsme protestovali…
a podařilo se! Tento neuvěřitelný „obchod“
byl zastaven a celá věc (už rozhodnutím
Rady v době, kdy jsem byla primátorkou) šla
k soudu. Dosavadní rozhodnutí vyznívají v náš
prospěch, ale než dospějeme k definitivnímu
závěru, ještě to potrvá.
Toto byl můj zlomový krok do „velké“ politiky,
ze kterého nějak přirozeně vyplynula i kandidatura na post primátorky. Uplynulé čtyři
roky ve funkci byly naplněny usilovnou prací,
ale také událostmi, jež nikdo nečekal, které
jsme však zvládli se ctí a opakovaně se stali
příkladem celé republice. Mnohé projekty se
daří a lidé to vidí a oceňují, jiné jsou komplikovanější a vyžadují spousty hodin na první
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Návštěva druhého ročníku hudebního festivalu Pop Messe.
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pohled neviditelné mravenčí práce. Ale proto
jsem v politice, abych pomáhala hledat cesty
a nacházela řešení.

Zdroje fotografií
a vizualizací

Důkazem je i probouzející se život v oblasti za
Lužánkami. Nevím, zda sem budou jako kdysi
proudit desítky tisíc Brňanů na fotbalové zápasy, ale rozhodně pro tuto tak dlouho zanedbávanou lokalitu uděláme maximum. Než vše
získá konečnou podobu, opakovaně to tu ožívá
a bude ožívat kulturními akcemi, jako byl například mezinárodní hudební festival Pop Messe.
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123rf.com (obálka + s. 4–5)
Archiv města Brna (s. 8–11, 20–23, 29–30, 32–33, 40–41,
56–57, 64–65, 68–69, 72, 85–87, 90–93, 100–125; autorkou
fotografií mimo s. 72, 116–118 je Marie Schmerková)
Sbírky Muzea města Brna (s. 16, 24–27, 36–38, 46–47,
58–60, 70–71, 80–82, 94–96)
Wikimedia Commons (s. 14–15)
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JUDr. Markéta Vaňková
se narodila v Brně, je absolventkou
Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, kde získala i doktorský
titul. Od roku 2003 pracovala ve
své vlastní advokátní kanceláři
a současně byla činná v místní
samosprávě městské části Brno-střed a později i jako zastupitelka
města Brna. V roce 2018 se stala
brněnskou primátorkou. Je vdaná,
má dva syny.

