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PROPOJENÍ ÚZEMÍ S OKOLÍM

propojení parku s okolními komunikacemi
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY - NAPOJENÍ PARKU NA OKOLÍ KONCEPCE NÁVRHU

V městské části Černovice se nachází velké celky průmyslových hal a pouze minimálně je zastoupena 
městská zeleň. Lokalita pískovny je velmi ekologicky cenná, bohatá na flóru i faunu. Nalezneme zde velké 
množství ohrožených druhů ptáků, jež jsou vázány na biotopy, které se vyvinuly přirozenou sukcesí po 
ukončení těžby. Těžba bude probíhat až do roku 2056. Současně lokalita slouží jako park, s návazností 
na okolní zástavbu, nabízející příležitost pro rekreaci. Návrh se dotýká problematiky obnovitelných zdrojů 
a potravinové soběstačnosti. Návštěvník může projít parkem přes povalové chodníky a z ptačích obser-
vatoří pozorovat ptačí život. Nahlédnout do obydlí ovcí a procházet jejich teritoriem. Nebo zabloudit 40 
metrů pod horizont až k mokřadům. Občerstvit se v restauraci nebo kavárně, či navštívit výtvarný kurz 
v multifunkčním centru. Obyvatelé z blízkého okolí si mohou pronajmout komunitní zahradu či parcelu v 
zahrádkářských koloniích.
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V první fázi výstavby je zrealizována plocha, která je mimo 
rekultivovaný a aktivní těžební prostor. Realizace by postu-
povala od severu k jihu. Sever území je frekventovanější 
částí parku a je zapotřebí, aby se vytvořila důležitá cestní 
propojení a podmínky pro její užívání.

Lávky pod terénem vznikají a lidem jsou zpřístupněny jámy 
ve chvíli, kdy byl odtěžen východní cíp dobývacího prostoru 
severní jámy. V tomto místě vzniká VKP pískovcová stěna. 
Tato stěna, která se nachází v místě, kde je zamezeno pří-
stupu lidí, vytváří nové vhodné podmínky  pro hnízdění vlh a 
břehulí. Tím je možné zpřístupnit jižněji položené jámy, kde 
v současnosti ptáci hnízdí. 

Dotěžený dobývací prostor je z části rekultivován. Západ-
ní část jámy je zavezena na původní nadmořskou výšku . 
Dokončena je chybějící cestní síť a kavárna s dvěma pozo-
rovatelnami. 
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ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

Restaurace s multifunkčním centrem jsou umístěny u hlavního vstupu do parku z ulice Průmyslová. Jedná se o 
dvě půlkruhové budovy, které mají společný venkovní prostor - náměstíčko s pergolou. Kolem budouv jsou záhony 
na pěstování zeleniny a bylinek, které poukazují na využívání lokálních potravin. Zelenina je pro restauraci pěsto-
vána na střechách okolních průmyslových hal, jablka v sadu navazujícím na restauraci, a ovce pro skopové maso 
jsou chovány ve výběhu za ovocným sadem. Multifunkční centrum nabízí široký výběr aktivit a je v něm umístěna 
místnost pro zaměstnance, který se stará o ovce a chod centra.
Budovy jsou opět obloženy modřínovým dřevem a disponují fotovoltaickými panely a zelenou střechou. 

Kavárna je umístěna v krátké dochozí vzdálenosti ze západního vstupu a na trase z okolní obytné zástavby. Po-
skytuje 32 míst k sezení ve vnitřních prostorách a pro letní měsíce kavárna disponuje předzahrádkou. Toalety v 
kavárně jsou volně přístupné pro všechny návštěvníky parku. Podoba budovy má jednotný charakter s ostatními 
objekty. Je obložena z modřínových prken, má zelenou střechu s fotovoltaickými panely, které zejména v letních 
měsících, kdy je kavárna nejvíce využívána, poskytují dostatek elektřiny, a budova se tak stává alespoň z části 
energeticky soběstačnou. Ze západní strany kavárny se nachází písečné duny, které mohou sloužit k odpočinku, 
či ke hře dětí, ale i dospělých.

Komunitní zahrada poskytuje obyvatelům z okolních bytových zástaveb možnost pronájmu záhonů a využívání 
společného zázemí. Zahrada je umístěna v blízkosti zahrádkových kolonií u jednoho z hlavního vstupu do parku. 
Je v dochozí vzdálenosti ze zástavby Na Kaménkách, černovického sídliště, ale i ze zástavby, která se nachází při 
severo-východní hranici Černovic . V kruhové stavbě se nachází velký společný prostor s kuchyní a skladem pro 
nářadí. Záhony do kruhového tvaru jsou v různých šířkách dle typu rostlin, které  se v daném záhonu pěstují. Od 
bylin, přes zeleninu, ovocné keře až po ovocné stromy. Zahrada je oplocena proti vstupu zvěře a ovocné stromy 
přechází za pozemek do parku. Zahrada je přístupná pro veřejnost pouze za účelem využití toalet, do kterých je 
vstup z venkovních prostor. 

Zahrádkářské osady jsou nedílnou součástí katastrálního území Černovice. V celém území Černovic zabírají plochu přibližně 29 
hektarů.  Navrhovaná zahrádkářská činnost navazuje na plochu stávajících zahrádkářských osad ze západní strany řešeného 
územ. Zahrádky jsou ve vlastnictví města Brna a jsou určeny k pronájmu. Parcelace ctí typologii parcel stávajících zahrad ze 
severní strany. Jejich velikost je 265 a 132,5 m2. Mezi jednotlivými bloky je navržena cestní síť, která slouží nejen uživatelům 
zahrádek. Cestní síť je doplněna o krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami a ovocnými stromy, které poskytují stín v let-
ním období a plody kolemjdoucím. Trávník je kosen 0-3x ročně na minimální výšku 5-10 cm.  Velikost parcel se mění v blízkosti 
cest, které vymezují nově vzniklou plochu zahrádkářských kolonií. 

Budova ovčína poskytuje ovcím přístřešek v nepřízni počasí a návštěvníkům nahlédnutí z povalového chodníku do 
obydlí ovcí.  V ovčínu je umístěn seník a napájedla. 
Zelená střecha přechází do trávníku, jež je rozdělena na dvě části pro rotační systém pastvy. Spásání ovcí zajišťuje  
požadovaný management ploch pro udržení travního společenstva. Celá plocha výběhů je volně přístupná a ná-
vštěvník se tak může na chvíli ocitnout v českém safari. 

POZOROVATELNY

MOSTY

TABU POZOROVATELNA PRŮCHOZÍ POZOROVATELNA MALÁ POZOROVATELNAIGLÚ POZOROVATELNA
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Ptáci jsou nejhojnějšími návštěvníky pískovny. Nalezneme zde 
druhy vyžadující různorodé podmínky. Břehule či vlhy hnízdí v 
pískovcových stěnách , pěnice a ťuhýci v rozptýlených křovi-
nách, ostříži či žluvy v hustěji zapojených křovinách a lesích, a 
moták nebo vodouš zase vyžadují biotopy s přítomností vody. 
Na území parku jsou vytipované dvě takzvané tabu zóny bez 
přístupu lidí, které jsou pro ptáky nejcennějšími lokalitami v 
území. 
Pozorovatelny poskytují návštěvníkům výhled na tyto místa a 
nabízí možnost pozorovat ptáky v jejich přirozených podmín-
kách. Zároveň tvoří zastavení v parku s možností posezení. 
Stavby mají rozmanitou architekturu, pro kterou je jednotícím 
prvkem modřínové dřevo.

Povalové chodníky v jižní části parku jsou v různých výškových 
úrovních dle typu společenstva, kterým prochází. 
Přes trávníky se line chodník v úrovni terénu, v plochách s roz-
troušenými keři se zvedá se do výšky 50 cm a v oblasti lesů do 
výšky 150 cm. 
Jako ochrana před pádem mají nadúrovňové chodníky zábra-
dlí. 

TRÁVNÍKY
v úrovni terénu

KEŘE
výška chodníku 50cm

LESY
výška chodníku 150cm

Do bývalých těžebních jam vedou lávky, které jsou navr-
ženy tak, aby umožňovaly bezbariérový vstup i osobám 
s omezenou schopností pohybu. Široké jsou  dva metry, 
aby se návštěvníci parku mohli navzájem bezproblémově 
vyhýbat. Vedeny jsou od restaurace od hlavního vstupu 
a zahrádkářských kolonií v jižní části parku. V jižní jámě 
vede taktéž lávka ve svahu v celé jeho délce a napojuje 
se na povalový chodník na dně jámy. Lávky propojují obě 
zpřístupněné jámy.

LÁVKA

HLAVNÍ MOST

LÁVKA

Lávka v severní části parku nabízející výhled do tabu zóny na pískovcovou stěnu a mokřady. 

Délka: 55m
Šířka: 3,5m
Materiál: ocel, beton, dřevo, ocelová lanka 

HLAVNÍ MOST

Most sloužící i pro cyklistickou dopravu a hlavní propojení západní a východní části parku. 
Most má obloukovou nosnou konstrukci a dřevěnou lávku.
 
Délka: 100 m
Šířka : 4,2 m
Materiál: ocel, beton, dřevo, ocelová lanka 

LÁVKY NAD TERÉNEM


