
Vážení návštěvníci, 

městská část Brno-střed pokračuje v 
nastaveném trendu architektonických soutěží 
na veřejné stavby a prostranství. 
Další soutěží, kterou městská část vyhlásila, 
je architektonicko-urbanistická soutěž 
na revitalizaci parku „Rooseveltova“.
U parku „Rooseveltova“ bylo naším záměrem 
získat názor jak dále zhodnocovat a rozvíjet 
danou lokalitu tak, aby se z této trojúhelníkové 
výseče „brněnského ringu“ stal skutečný 
městotvorný park. 

Vítězný návrh nejlépe splnil očekávání zadavatele 
na budoucí podobu parku, případné dokončení 
zástavby ulice Rooseveltovy i veřejný prostor před 
plánovanou dostavbou „parkové“ fronty bloku 
Jezuitská. 

 Ing. arch. Petr Bořecký
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HISTORIE 
 
Park Rooseveltova, ležící na pomezí historického jádra města, je v dnešní době 
tak trochu zapomenuté zákoutí.  
Z historického hlediska se nachází na velmi exponovaném místě, což se do 
dnešních dnů odráží zejména v archeologických nálezech poukazujících 
na významný milník v paměti města Brna. 
Současným parkem probíhá historická stopa jak  barokního opevnění, tak 
i původní středověké fortifikace. 
 
Park Rooseveltova bezprostředně souvisí s blízkým areálem někdejšího 
augustiniánského kláštera s kostelem sv. Tomáše z počátku 14. stol.  
Po dostavbě kláštera byl celý areál dodatečně přičleněn k městské fortifikaci 
a došlo k narušení celistvosti městského opevnění. Právě tato část opevnění 
pak byla během husitského a švédského obléhání místem nejvýraznějších 
útoků na Brno.  

Samotný park začal postupně vznikat na místě bývalého barokního opevnění. 
Počátkem 19. stol. po druhém obsazení Brna, nechal císař Napoleon 
zlikvidovat vnější bastionový pás okolo města a vnitřní pásmo upravit 
na parkové terasy. 
V 2. pol. 19. století v místě bývalých barokních hradeb vznikla okružní třída 
(Ringstrasse), polygonální systém bulvárů okolo historického jádra. Autorem 
regulačního plánu této městské třídy byl Ludwig Förster.
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KULTURNÍ PAMÁTKA 

Původní dřevozemní opevnění připomínají v parku Rooseveltova pozůstatky 
nadzemního zdiva brány, která zřejmě souvisela s raně novověkým 
předsunutým opevněním augustiánského kláštera v době švédského 
ohrožení v letech 1642–1645. 
Zrušení a zánik této brány následoval nedlouho poté,  ve 2. pol.17. století, 
v souvislosti s vybudováním barokního bastionového opevnění, kdy brána 
ztratila svoji fortifikační i tranzitní funkci.
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