
ZADÁNÍ SOUTĚŽE
 
Park trojúhelníkovitého tvaru vymezený dvorním traktem budov ulice 
Jezuitská, Místodržitelským palácem a ulicí Rooseveltovou se nachází na 
severovýchodním okraji historického jádra města Brna. Je součástí vnitřního 
městského okruhu, tzv. okružní třídy, vybudované v pol. 19. století podle 
regulačního plánu L. Fostera na místě bývalých barokních hradeb. 
Samotný park začal však v těchto místech postupně vznikat již na počátku 
19. století, kdy nechal císař Napoleon zlikvidovat vnější bastionový pás kolem 
města a vnitřní pásmo upravit na parkové terasy.  

V současnosti ulice Rooseveltova vytváří z parku, který bezprostředně souvisí 
s areálem augustiánského kláštera s kostelem sv. Tomáše, spíše jakési 
„zákoutí“, sloužící jako pěší spojnice s historickým jádrem města skrze 
Místodržitelský palác.

Městské části Brno-střed vypsáním architektonicko-urbanistické soutěže jde 
o nalezení hodnotného, koncepčního návrhu na revitalizaci parku. Studie bude 
dále sloužit jako podklad pro další rozhodnutí o vývoji parku a jeho okolí, příp. 
jako podklad pro změnu Územního plánu města Brna nebo regulačního plánu 
Městské památkové rezervace. 
 
Dle zadání měli účastníci soutěže na vymezené ploše vytvořit přístupný 
městský park s pobytovou a relaxační funkcí, rekultivovat ho, oživit a případně 
doplnit novými cestami. Nedílnou součástí bylo i zviditelnění naleziště 
předbraní Běhounské brány a ideové prověření zakončení zástavby v ulici 
Rooseveltova.
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PRŮBĚH SOUTĚŽE
7. ZÁŘÍ 2017 
 v Místodržitelském paláci se konalo ustavující zasedání poroty.
  účastníci zasedání se shodli jednohlasně na jmenování předsedy poroty 

Ing. arch. Jiřím Oplatkovi a projednali soutěžní podmínky a podklady.

23. ŘÍJEN 2017 
  po zapracování změn a připomínek porota schválila soutěžní podmínky 

a podklady.
 soutěžní podmínky byly schváleny radou městské části Brno-střed.  
 soutěžní podmínky byly schváleny Českou komorou architektů. 
 soutěž PARK ROOSEVELTOVA V BRNĚ byla vyhlášena.

1. PROSINEC 2017 
 proběhlo zasedání poroty k zodpovězění dotazů účastníků soutěže.

 
19. LEDEN 2018 
  do soutěže bylo doručeno celkem 6 soutěžních návrhů,  

tj. od všech účastníků soutěže. 

22. A 23. ÚNOR 2018 
  proběhlo zasedání hodnotící poroty, složené ze zástupců města a nezávislých 
odborníků pod vedením předsedy poroty doc. Ing. arch Jiřího Oplatka. 

 
SLOŽENÍ POROTY:
 
řádní členové závislí: 
Mgr. Jasna Flamiková, Ing. arch. Petr Bořecký,  
Bc. Michal Doležel /Ing.&Ing. arch. David Mikulášek
 
řádní členové nezávislí: 
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek, Ing. Eva Wagnerová,  
Ing. arch. Michal Palaščak, Ing. arch. Ivan Palacký 

Hodnocení projektů probíhalo podle kritérií, které byly popsány  
v soutěžních podmínkách a to: 
 širší vztahy 
 řešení parkových úprav 
 řešení dostavby zakončení ulice Rooseveltovy 

 
Do druhého – finálního kola o udělení cen postoupily návrhy č. 01, 02 a 04.  
 
Po rekapitulaci dosavadních rozhodnutí poroty a podrobné diskuzi  
k návrhům finálního kola byly uděleny konečné ceny.
Po jejich rozdělení bylo přistoupeno k otevírání obálek a přiřazení autorů 
k soutěžním projektům.  

5. BŘEZEN 2018 
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED SCHVÁLILA NA SVÉM 179. ZASEDÁNÍ 
USNESENÍM RMČ/2018/179/07 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍCH NÁVRHŮ V TOMTO 
POŘADÍ: 

1.MÍSTO NÁVRH Č. 02 / ING. ARCH. JIŘÍ VOKŘÁL
2.MÍSTO NÁVRH Č. 04 / ELLEMENT ARCHITECTS S.R.O.
3.MÍSTO  NÁVRH Č. 01 / OV ARCHITEKTI, S.R.O. 
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PROLNUTÍ MĚSTA A KRAJINY
ING. ARCH.  JIŘÍ VOKŘÁL

Odborná porota vyhodnotila a Rada městské části Brno-střed schválila jako 
vítězný návrh projekt architekta Jiřího Vokřála. 
 
Nejvýše oceněný návrh představuje řešení, které přináší nejvíce podnětů 
a inspirativních myšlenek, ze kterých může vyhlašovatel soutěže vycházet při 
konkrétním zadání projektantovi.
Oceněný návrh klade především důraz na začlenění parku do stávající 
struktury města.  
Jeho největší předností je jasná a přiměřená prostorová definice jižní části 
parku a koncepční zasazení budovy kláštera v širších souvislostech. 
Navržené náměstí se stává jakýmsi „zálivem“ na pěší trase - oázou klidu 
pevně sevřenou mezi zdmi domů.
Devízou návrhu je vymezení prostoru při jižní straně parku liniovým vodním 
prvkem a stromořadím. Zvolené řešení pěších tras a zpevněných ploch také 
respektuje většinu ponechaných stromů. 

Celkově se jedná o návrh s několika zdařilými prostorotvornými prvky např. 
liniové stromořadí u vodního prvku s navazujícími kaskádami pro posezení 
nebo vytvoření  předprostoru a tzv. „galerijní cesty“ pro prezentaci Moravské 
galerie.
Při dalším rozpracování tohoto vítězného návrhu je však nezbytně nutné 
zmenšit zpevněné plochy ve prospěch zeleně.
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