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Nová brněnská
třída: v cestě jí
stojí i sokolové
Areál Nové Zbrojovky
spojí se zbytkem města
třída Nová Dukelská. Přes
Svitavu kvůli ní povede
nový most.

PAVLA HLOUŠKOVÁ

Brno – Z bytu na ulici, nased-
nout do auta a za pár minut
dojet z nové čtvrti namístě
bývalé Zbrojovky až na Tom-
kovo náměstí. Přímo a bez
objížděk se obyvatelé budoucí
Nové Zbrojovky dostanou až
k Velkémuměstskému okru-
hu po třídě Nová Dukelská.
Spojnici připravuje město,

chystá se o ní jednat s inves-
tory i majiteli nemovitostí,
které jí musí ustoupit. „Sa-
mozřejmě chceme, aby napo-
jení vzniklo co nejdříve, ale
má spoustu technických
omezení a jedno z těch nej-
důležitějších je majetkopráv-
ní vypořádání. Bez toho to
není možné,“ uvedl primá-
torčin náměstek pro investice
a dopravu Robert Kerndl.
Řada nemovitostí, přes

které Nová Dukelská povede,
je soukromýchmajitelů, ně-

které patří například sokolům
z brněnských Husovic. „Zatím
nic konkrétního o Nové Du-
kelské nevíme. Ohledně vý-
kupů pozemků záleží přede-
vším na podmínkách,“ uvedl
starosta husovického Sokola
Josef Jiránek.

SOKOLOVNU? ZACHOVAT
Starosta městské části Brno-
sever, jejíž území Nová Du-
kelská zasáhne, Martin Male-
ček, upozornil na význam so-
kolského areálu pro čtvrť. „Je
jediný takový v Husovicích,
a proto jej chceme zachovat
ve víceméně stejné podobě a
uvítáme, pokud znovu vznik-
ne v nové, byť mírně odsunu-
té, podobě více u řeky,“ řekl.
Maleček doufá, že budou

dopady stavby i existence
nové třídy na čtvrť co
nejmenší. „Chceme comožná
nejvíce ochránit nyní již
ukončenou výstavbu v Huso-
vicích,“ zdůraznil.
O podobě napojení budoucí

nové čtvrti na zbytekměsta
už investoři mají představu.
„Projekt umožní třeba odklon
městské hromadné dopravy z

Velkéhoměstského okruhu,
což je dobře. Auta zase odvede
ze Svatoplukovy a Gajdošovy
ulice. Místo je také jediné,
kudy se dá podobná velkoka-
pacitní cesta vést,“ popsala
výkonná ředitelka společnosti
Imos Development Hana Vy-
plelová.

MOST PŘES SVITAVU
Podmínkou firmy pro spolu-
práci na stavbě komunikace je
právě její napojení na okruh.
„Samozřejmě je u areálu Nové
Zbrojovky také řeka, takže
musíme počítat se vznikem

novéhomostu u Zbrojovky,“
dodala.
Podle Vyplelové by do bu-

doucnamohlo podobné do-
pravní napojení vzniknout
i na druhé straně areálu.
„Mohla by zde vést třeba Nová
Šámalova,“

by
Šámalova,“

by
zmínila.

Druhým investorem, který
se na stavbě Nové Dukelské
může podílet, je společnost
CPI Property Group. „Projekt
je pro nás i pro Novou Zbro-
jovku velmi důležitý a jednání
podporujeme. Více si nechá-
me až na schůzku směstem,“
řekl za firmu Jakub Velen.

Nová Dukelská
P Kudy povede: od Tomkova
náměstí přes bývaloumoto-
rárnu Zetoru a řeku Svitavu
do areálu Nové Zbrojovky

P Účel stavby: propojení areálu
Nové Zbrojovky s Velkým
městským okruhem

P Výkupy: pozemků od sou-

kromýchmajitelů i husovic-
kých sokolů

P Investoři: Imos Development
a CPI Property Group

P Jednání: mezi městem a in-
vestory příští týden, mezi
městem a sokoly pravděpo-
dobně do dvou týdnů

Tři vily propojí zahrady
Dokončení ze strany 1
Peníze ze zahraničních

fondůmohou tvořit značnou
část výdajů na rekonstrukci
Arnoldovy vily. „Můžeme zís-
kat zhruba třicet milionů ko-
run,“ vyčíslil náměstek pri-
mátorky Hladík.
Do zrekonstruované budo-

vy poputuje také část zázemí
vily Tugendhat. „Po komplet-
ní opravě v přízemí plánuje-
me vytvořit badatelské záze-
mí, které vile Tugendhat chy-
bí. Pod krásným štukovým
stropem ve stylu art deco lidé
najdou literaturu ke studiu
architektury devatenáctého
a dvacátého století v Brně a
Černých Polích,“ popsala bu-
doucí podobu interiérumís-
tostarostka Kolářová.
Kromě studovny na stej-

ném podlaží najdou zájemci
také krátkodobé výstavy.

„Starost o ně svěřímeMuzeu
města Brna, které v budově
zřídí místo s prozatímním
názvem Centrum dialogu.
Budemít muzejní charakter,
objeví se tam i výstavy. V pří-
zemí návštěvníci také najdou
kavárnu,“ nastínila Kolářová.
V budoucnu se nepropojí

jen zahrady vil v Černých
nepropojí
Černých
nepropojí

Po-
lích, ale i jejich zaměstnanci.
Stanou se součástí skupiny
Centrum dialogu. „Budou v ní
lidé z odboru kultury, odbor-
níci z muzeí i zástupce rodiny
Löw-Beer,“ sdělil v minulosti
Matěj Hollan, který byl v mi-
nulém volebním období ná-
městek primátora.
Arnoldova vila vyrostla v

roce 1862. Postavit ji nechal
podle vlastního návrhu vý-
znamný stavitel Josef Arnold,
který ji vlastnil téměř jede-
nadvacet let.

Bicárna i pivovar. Nepřístupnámísta zvou lidi
ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

Brno – Denně chodí kolem
jejich zavřených dveří a co je
vevnitř, si mohou jen před-
stavovat. Situaci známou
většině Brňanů na čas změní
festival Open House. Jeho
druhý ročník lidem otevře
běžně nepřístupné budovy ve
městě už zaměsíc.
O víkendu třináctého a

čtrnáctého dubna otevřou
správci osmašedesát brněn-
ských objektů. „Oproti loň-
skému ročníku jde o trojná-
sobný počet,“ řekla drama-
turgyně akce Lucie Šilerová.
Lidé nahlédnou třeba do

hasičské stanice, do hráze
vodní nádrže, Arnoldovy vily,
vědeckého centra Ceitec či
zákulisí Janáčkova divadla.

„Novinkou jsou komentova-
né procházky s tématy br-
něnských soch, hudebních
příběhů či architektury síd-
liště Lesná,“ uvedl mluvčí
pořádajícího turistického in-
formačního centra Jan Ge-
rych.
Nově se do festivalu zapojí

také brněnský pivovar
Hauskrecht. „Návštěvníci si
projdou varnu, ležácké oddě-
lení a stáčírnu. Exkurzi doplní
promítání filmu,“ zmínila za
pivovar Kristýna Krakešová.
Zájemci se podívají i do

běžně nepřístupných zákoutí
Besedního domu, ve kterém
sídlí brněnští filharmonici.
„Budovu otevřeme doslova
od střechy po sklep. Lidem
ukážeme třeba bicárnu, což je
zkušebna hráčů na bicí ná-

stroje, nebomístnost, kde
jsou frakovky, tedy velké
bedny, ve kterých se přepra-
vují fraky filharmoniků. Po-
kud bude hezké počasí,
umožníme i vstup na stře-
chu,“ sdělila mluvčí filhar-
monie Kateřina Konečná.
Vstup na všechnamísta

bude zdarma. Někam se však
lidé podívají jen po předchozí
registraci na internetu, a to z
kapacitní důvodů. Rezervaci
zájemci potřebují třeba
na střechu filharmonie,
k návštěvě čističky
odpadních vod či
Ústavního soudu. „Re-
zervace spustíme
osmého dubna,“ upo-
zornil Gerych. Organi-
zátoři s ní doporučují
neotálet, už

nyní se na sociálních sítích o
akci zajímá šestnáct tisíc lidí.
Festival Open House lidé

využívají k prohlídce budov
po celém světě, například v
New Yorku, Londýně či Římě.
Loni na první ročník akce

v Brně dorazilo
zhruba osm
tisíc lidí.

Hřbitov čekají opravy.
Vrátnímusí do buněk
Brno –Dvě památkově ce-
něné budovy na Ústředním
hřbitově v Brně se dočkají
opravy. Jsou totiž ve špatném
stavu. Rekonstrukce potrvá
do jara příštího roku.
Objekty lemují vjezd na

hřbitov z Jihlavské ulice. Sídlí
tam vrátnice a zahradnické
středisko. „Na opravách spo-
lupracujeme s památkáři.
Chráněné prvky budov za-
chováme,“ řekla ředitelka
Správy hřbitovůměsta Brna
Alena Říhová.
Správy

Říhová.
Správy

Firma spravuje
i Ústřední hřbitov.
Vrátní se podle ní na čas

přesunou do provizorních
buněk, po rekonstrukci se
vrátí do původních prostor.
„S opravou začneme po vý-
běru zhotovitele v dubnu
nebo květnu. Pokud nena-

stanou komplikace, věřím, že
na jaře příštího roku se po-
daří cenným stavbám vrátit
jejich krásu,“ řekl náměstek
primátorky Petr Hladík.
Představitelé brněnského

magistrátu na opravy v roz-
počtu vyčlenili zhruba tři-
náct a půl milionu korun.
Areál Ústředního hřbitova

dělníci upravili už vminu-
lých letech, opravili třeba
krematorium. (hra)
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Dobré ráno, Brno
Host do domu...

K dyž jsem se dočetl, že desítky běžně nepří-
stupných budov v Brně na čas otevřou ná-
vštěvníkům, napadlo mě: Host do domu…

A co dál? Bůh do domu? Hůl do ruky? Variant je
nepočítaně. O tom, zda budou správci objektů na-
konec cedit přes zuby spíš tu s holí, nebo s úsmě-
vem zvolí tu s Bohem, rozhodnou sami návštěvníci.
Svým chováním. Vladan Dokoupil, editor

Krátce z Brna

Usednou do pružících židlí
Brno – Exponáty, které si příchozí mohou i vyzkoušet,
najdou od zítřka ve vile Tugendhat. Otevřou tam vý-
stavu ohýbaného nábytku Slezákových závodů, které
slaví 111 let od založení. „Expozici jsme zaměřili na
tradiční meziválečnémodely, které jsou svým vzhle-
dem velmi aktuální i nyní. Design současných výrobků
se od původního totiž moc neliší. Na pružící židle či
čalouněná křesla si příchozí mohou i sednout,“ uvedla
kurátorka výstavy Dagmar Koudelková. (eli)

Sportoviště: přišlo 900 tisíc

Brno – Rekordní počet lidí zamířil loni na brněnská
sportoviště, která provozujeměstská společnost
Starez-Sport. Bazén Ponávka a další střediska navští-
vilo 893 187 hostů, což je o více než 120 tisíc lidí více
než rok předtím. „Suverénní jedničkou v návštěvnosti
je Aquapark Kohoutovice (na snímku), kam zavítalo
skoro 358 tisíc návštěvníků. Skoro dvojnásobný skok v
počtu lidí zaznamenalo opravené Koupaliště Riviéra,
kam vyrazilo přes 168 tisíc lidí,“ uvedl předseda před-
stavenstva společnosti Antonín Crha. (hra)

Foto: Deník/Attila Racek

Přibude přechod a chodník
Brno –Omísto víc k přecházení Ondrovy ulice získají
chodci v brněnských Kníničkách. Kromě nového
osvětleného přechodu se dočkají také delšího chodní-
ku a u terasových domů i dvou parkovacíchmíst.
„Přechod a prodloužení chodníku řešíme už delší do-
bu, obojí je potřeba. Vminulém roce se po čtyřech le-
tech papírování povedlo jeden přechod postavit. Délka
jednání a realizace je ale katastrofální,“ zhodnotil kní-
ničský starosta Martin Žák. (pah)
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319. března 2019 Deník
www.denik.cz

v sobotu 23. 3. 2019  
od 9 do 15 hodin.

registrace na kids.bauhaus.cz, 
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od 9 do 15 hodin.

registrace na kids.bauhaus.cz, 
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registrace na kids.bauhaus.cz, 

Milé děti a rodiče,
zveme vás do oblíbeného 
Kids Clubu, který se uskuteční 
v řemeslných dílnách v našich 
Kids Clubu, který se uskuteční 
v řemeslných dílnách v našich 
Kids Clubu, který se uskuteční 

odborných centrech BAUHAUS
v řemeslných dílnách v našich 
odborných centrech BAUHAUS
v řemeslných dílnách v našich 

v sobotu 23. 3. 2019  
od 9 do 15 hodin.

A co budeme vyrábět? 
Větrníky s dřevěnou rukojetí. 
Nemusíte s sebou nic nosit, 
vše potřebné k výrobě 
od nás obdržíte zdarma.
vše potřebné k výrobě 
od nás obdržíte zdarma.
vše potřebné k výrobě 

Jediné, co musíte udělat, je 
registrace na kids.bauhaus.cz, 
abychom mohli zajistit 
pro všechny děti dostatek materiálu, 
abychom mohli zajistit 
pro všechny děti dostatek materiálu, 
abychom mohli zajistit 

místa a potřebné pomůcky.
pro všechny děti dostatek materiálu, 
místa a potřebné pomůcky.
pro všechny děti dostatek materiálu, 

Nezapomeňte se tedy přihlásit,
ať vám můžeme držet místo.
Nezapomeňte se tedy přihlásit,
ať vám můžeme držet místo.
Nezapomeňte se tedy přihlásit,

Těšíme se na vaši návštěvu. 

     Váš Bauhaus    

Milé děti a rodiče,


