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Nám�stí m�sta Brna se významnou m�rou podílejí na celkovém fungování a 
atraktivnosti centrální �ásti m�sta. Prochází jimi hlavní komunika�ní tepny a jsou 
nedílnou sou�ástí spole�enského a kulturního d�ní nejen samotného m�sta Brna, ale 
i celého regionu. �lánek se zam��uje na zkoumání prostorových vztah� vybraných 
brn�nských a rakouských nám�stí historického jádra m�sta. 
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A Historical City Centre Square 

Squares of the city of Brno are involved in the overall functioning and attractivity of the 
central part of town. It passes through their major axes of communication and are an 
integral part of social and cultural life not only the city of Brno, but the entire region. 
The paper is focused on the exploration spatial relationships selected historical 
square in Brno and the Austrian. 

Keywords: Public space, square, main square, element of creating space, transport, 
function 

1 Úvod 
M�sto Brno má významné postavení ve struktu�e osídlení jako hlavní centrum 
mezoregionu resp. regionální metropole. Tato skute�nost se stala jednou z klí�ových 
pro výb�r referen�ních p�íklad� evropských m�st a jejich nám�stí. Zkoumána jsou 
p�edevším rakouská m�sta, a to s ohledem na spole�ný historický vývoj, klimatické 
podmínky a reálnou dostupnost (z d�vod� provedení vlastního terénního šet�ení) 
vybraných p�íklad�. Sledovány jsou hlavní prostorotvorné elementy, podporující 
aktivní život na ve�ejných prostranstvích – nám�stích, tj. doprava, vybavenost, zele
, 
funk�ní využití, prvky drobné architektury, spole�enské aktivity a v neposlední �ad� 
historický vývoj - vznik a utvá�ení nám�stí. Vybraná m�sta reflektují ideje m�stské 
politiky a zp�soby ztvárn�ní ve�ejného prostoru.  
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2 Východiska zkoumání  
Ve m�st� Brn� bylo vybráno šest historických nám�stí, tedy nám�stí nacházejících se 
na území bývalého historického jádra m�sta. Na základ� historického vývoje, 
architektonicko-estetických kvalit a funk�ních hledisek byly stanoveny základní typy 
brn�nských nám�stí – hlavní nám�stí (nám. Svobody), obchodní nám�stí – tržišt� 
(Zelný trh), nám�stí s voln� stojící dominantou – kostelní �i h�bitovní nám�stí 
(Jakubské nám�stí), nám�stí podmín�né p�ítomností dominanty, která je sou�ástí 
okolní zástavby (radni�ní nám�stí - Dominikánské nám., pop�. Kapucínské nám�stí 
s komplexem klášterních budov) a dopravní nám�stí (Šilingrovo nám.). K jednotlivým 
typ�m pak byla nalezena ekvivalentní rakouská nám�stí, nacházející se taktéž 
v regionálních metropolích. Konkrétn� Graz (hl.m. spolkové zem� Štýrsko) a Linz 
(hl.m. Horního Rakouska). Cílem práce je, pomocí srovnávací studie na základ� 
p�dorysných schémat, která vypovídají o tvarových zm�nách nám�stí, vlivu tvaru 
nám�stí na utvá�ení místa atp., vyhodnotit klí�ové momenty historického vývoje a 
zkoumat hlavní atraktivní prvky a dominantní body daného prostoru. 

 Snahou je nalézt a definovat podmínky �i zákonitosti, podílející se na „obytnosti“ 
úsp�šných evropských ve�ejných prostor� - nám�stí a využít tyto poznatk� ke 
stanovení míry aplikovatelnosti pro zvýšení atraktivity ve�ejných prostor� ve m�st� 
Brn�.  

3 Nám�stí historického jádra m�sta 
Základem m�stského p�dorysu u nepravidelných i pravidelných m�st byly hlavní 
ulice, navazující na vn�jší obchodní cesty a protínající se na hlavním nám�stí.[1] 
Z historického hlediska šlo o první nám�stí, tržišt� ve m�st�, vzniklé na k�ižovatce 
obchodních cest, tzn. jednalo se o hlavní komunika�ní uzel (dopravní), na který se 
pozd�ji navázaly další aktivity: správa m�sta, obchod, bydlení a duchovní složka 
v podob� kostela �i chrámu. Tržišt� bylo zárove
 nejv�tším ve�ejným prostorem 
historického jádra m�sta. Monumentální p�sobení prostor� o pr�m�rné rozloze 
jednoho až dvou hektar� záviselo v historických m�stech do zna�né míry na 
nevelkém m��ítku ostatní zástavby a na kontrastu s úzkými ulicemi. Práv� na t�chto 
principech je založeno harmonické fungování m�stských center a p�íjemného 
m�stského života na ve�ejných prostranstvích [1]. V minulosti byla hlavní nám�stí 
nejd�ležit�jším prostorem m�sta, na kterém probíhala v�tšina ve�ejného života.Ne 
jinak to mu bylo i ve m�st� Brn�.   

3.1 Brno a nám�stí Svobody  
M�sto Brno pat�í mezi sídla organicky rostlá. Na formování m�stského p�dorysu m�lo 
vliv hned n�kolik faktor�: topografie terénu, strategie umíst�ní na trase obchodních 
cest, zp�sob výroby a otázka obranného systému. Rostlý trojúhelníkový p�dorys 
nám�stí Svobody je dán historickým trasováním obchodních cest (východní a 
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západní strana nám�stí) a vedením m�stského potoka (severní strana), který byl 
pozd�ji zasypán. Stopa dom� však již takto z�stala. Tvá� nám�stí se razantn� 
zm�nila koncem 19. století odstran�ním p�vodního gotického kostela sv. Mikuláše a 
barokní budovy m�stské váhy. Celý soubor budov byl postaven p�í�n� v prostoru dle 
orientace kostela sm�rem západ-východ a pomysln� rozd�lil plochu nám�stí na 
menší segmenty situované p�i ústí hlavních ulic. Odstran�ním kostela sv. Mikuláše 
p�išlo nám�stí o významný kus historie a dominantu nám�stí. V t�žišti prostoru p�ed 
nástupem do  ulice �eské z�stal dodnes zachován sou�asný akcent nám�stí – 
morový sloup. Na p�elomu 19. a 20. století byla asanována �ada významných budov 
obklopujících prostor nám�stí. Zástavba v centrální �ásti m�sta tak ve v�tšin� p�ípad� 
pochází z let 1904-1914. Sou�ástí prostoru nám�stí byly i prvky a plochy zelen�, a to 
výsadba vzrostlých strom� kolem budovy strážnice a par�ík p�i ústí Masarykovy ulice. 
Jejich funkce však byla ryze praktická a k atraktivit� nám�stí p�íliš nep�isp�la. V roce 
2006 prob�hla poslední novodobá rekonstrukce nám�stí. V celém prostoru došlo k 
vým�n� dlážd�ného povrchu a p�ibyly nové prvky:  kašna (v míst�, kde historicky 
p�vodní kašna stávala) pítko, stromy a m�stský mobiliá�. Historická stopa kostela sv. 
Mikuláše byla ztvárn�na kovovou linkou kopírující p�dorys kostela v místech, kde 
d�íve stával. Od roku 2011 je sou�ástí nám�stí také „Brn�nský orloj“.  

 

Obrázek 1: Nám�stí Svobody v roce (zleva) 1400, 1749 a 1914. Zdroj: AMB, fond U9, 
inv.�. K 154 

Funkce hlavního brn�nského nám�stí se prom�
uje s dobou. Nám�stí Svobody 
p�edstavuje historicky významný centrální prostor s vysokou spole�enskou funkcí, 
kde se konaly a stále konají nejd�ležit�jší události m�sta Brna. Nám�stí Svobody bylo 
d�jišt�m mnoha prestižních událostí a zárove
 hlavním centrem obchodu a �emesel. 
Konaly se zde týdenní i výro�ní trhy a denn� p�ehlídka vojenské stráže. P�vodní tržní 
charakter nám�stí zanikl v d�sledku vzr�stající prestiže lokality a požadavku m�sta 
vytvo�it zde hlavní kulturn� spole�enský prostor. Na po�átku 20. století se p�idává 
také funkce dopravní a do prostoru nám�stí je zavedeno n�kolik tramvajových linek. 
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Nám�stí Svobody díky svému postavení ve struktu�e statutárního m�sta p�edstavuje 
regionáln� významné m�stské centrum. 

3.2 Graz a jeho historická nám�stí 
Paralelu mezi výše nazna�eným popisem formování historického jádra m�sta Brna 
m�žeme nalézt v rakouském m�st� Graz (Štýrském Hradci), které je se svými cca 
260 tis. obyvateli je druhým nejv�tším m�stem Rakouska, stejn� tak jako m�sto Brno, 
a hlavním m�stem spolkové zem� Steier (Štýrsko). M�sto, ležící na k�ižovatce 
evropských kultur, svou osobitou stavební historii získalo p�edevším díky p�sobení 
italských stavitel�, kte�í se nesmazateln� vepsali do dnešní architektonické struktury 
m�sta. St�edov�ké centrum bylo utvá�eno na p�dorysu lichob�žníku a až do roku 
1809 bylo semknuto st�edov�kými hradbami. Do m�sta bylo možné vstoupit 11 
m�stskými branami. Jižní brána stávala na dnešním nám�stí Platz am Eiseners Tor, 
a práv� zde vnikala d�ležitá obchodní stezka do centra m�sta. Tuto historickou stopu 
dnes kopíruje hlavní ulice Herrengasse, která vstupuje na nám�stí Hauptplatz a 
vymezuje jeho východní hranici. Celou jižní stranu zaujímá budova nové radnice. 
Stará radnice se nacházela v nedaleké židovské �tvrti (1450). V roce 1550 bylo 
rozhodnuto o stavb� radnice nové, a to na hlavním nám�stí, což dokladuje postupn� 
vzr�stající postavení nám�stí, které se z uzlového bodu a pozd�ji tržišt� vydobylo 
významnou pozici ve struktu�e m�sta. Spole�enský status utlumil funkci obchodní a 
plošn� rozsáhlé tržišt� bylo následnou výstavbou radnice zmenšeno tém�� o 
polovinu. Dnešní budova radnice však pochází z po�átku 19. století. Díl�ími 
dostavbami a úpravami ješt� koncem 19. století získala radnice sou�asnou podobu. 
Historické budovy kolem nám�stí mají pozdn� gotická historická jádra a jejich fasády 
Pocházejí z  období gotiky, renesance, baroka, secese, biedermayeru aj. Hodnotné 
stavby spole�n� s budovou radnice jsou silným motivem celého nám�stí a dotvá�í 
jeho nevšední obraz. Moderní stavby sou�asnosti zde nenalezneme. Nám�stí si 
udržuje sv�j neopakovatelný historický ráz.  

Obecn� lze �íci, že typickou sou�ást hlavních nám�stí je morový �i mariánský sloup. 
Vertikální symbol dík� byl umis	ován na nejvýznamn�jších prostranstvích ve m�st�. 
Jeho lokace v rámci prostoru byla dána vedením komunika�ních os. Princip 
umis	ování prvk� drobné architektury byl ve st�edov�ku a renesanci založen na 
vymezení „provozem nedot�ených míst“, tedy na místech vzniklých na ostr�vcích 
mezi dopravními trasami. [2] Situace se nezm�nila ani poté, kdy byla v�tšina hlavních 
cest a prostranství vydlážd�na. Podoba t�chto prvk� se do jisté míry m�nila s r�stem 
prosperity m�sta, jejich lokace však z�stala nem�nná. Nutno dodat, že pravidlo platí 
pro nám�stí organicky rostlá, která byla postupn� formována probíhající dopravou a 
trasováním obchodních cest. Toto tvrzení m�žeme dokladovat také na st�edov�ké 
podob� nám�stí Svobody umíst�ním kašny (d�íve tzv. Merkurova kašna) �i pozd�ji 
morového sloupu. 
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Obrázek 2: Hauptplatz v Grazu. Zdroj: graztourismus.at, Obrázek 3: Platz am 
Eiseners Tor. Foto: Archiv autora 

Na hlavním nám�stí v Grazu morový sloup také stával, a to v severním cípu nám�stí, 
resp. na „ostr�vku“ p�ed k�ížením dvou hlavních cest. V roce 1878 byla uprost�ed 
nám�stí postavena kašna se sochou arcivévody Jana a zaujala dominantní místo 
v prostoru nám�stí. Pravidlo volného st�edu, uplat
ované ve st�edov�ku a pozd�ji 
také v renesanci, bylo nahrazeno barokní monumentalitou a klasicistní okázalostí. 
Morový sloup byl p�esunut na dnešní Jakominiplatz (dopravní nám�stí amorfního 
tvaru), kde však také dlouho nez�stal a s nár�stem dopravního provozu byl p�emíst�n 
na nám�stí Platz am Eiseners Tor, které je jednou z odnoží Jakominiplatz. Toto malé 
nám�stí, ležící na míst� bývalé vstupní brány, bylo upraveno po zbourání hradeb 
koncem 19. století (tak jako brn�nské Šilingrovo nám.) a i dnes vymezuje hranici mezi 
Starým a Novým m�stem. V centrální �ásti trojúhelníkového prostoru se nachází 
fontána a již zmi
ovaný morový sloup. Na rozdíl od hlavního nám�stí je zde umíst�na 
�ada lavi�ek a dokonce i malé d�tské h�išt�. To je situováno poblíž cyklostezky, 
procházející východní stranou prostranství. Nám�stí p�sobí velice všedním dojmem a 
i p�esto, že je ohrani�eno dopravními komunikacemi ze všech t�í stran, pat�í k míst�m 
hojn� využívaným širokým spektrem ve�ejnosti. Nabízí prostor spojený 
s pozorováním okolního tempa rušného m�sta. W.H.Whyte tvrdí: „Lidé mají tendenci 
sednout si tam, kde je místo k sezení“ a zárove
: „D�ležité však je, aby místo bylo 
p�ijatelné spole�ensky“. [3] Obojí je zde spln�no.  

Hlavní nám�stí Hauptplatz je dostupné všemi linkami hromadné dopravy a 
zabezpe�ena je také kvalitní sí	 cyklostezek. Otev�ený prostor mezi kašnou a radnicí 
slouží veškerým slavnostním a spole�enským událostem, které vedle denních trh� 
oživují nám�stí. Hauptplatz postrádá jakoukoliv vegeta�ní složku a ani historicky zde 
žádná zele
 nebyla. Výsledek polemiky, zda do historických jader, na nám�stí, 
umis	ovat prvky zelen�, je v tomto p�ípad� z�ejmý. Kvalita okolních budov je natolik 
silná a umoc
uje potenciál nám�stí, že použití zelen�, konkrétn� vzrostlých strom�, 
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zakrývajících uli�ní frontu, by bylo nežádoucí. Nižší prvky �i plošné prvky jsou v tomto 
p�ípad� bezú�elné. Namísto zatraktivn�ní prostoru by se staly spíše bariérou.  

3.3 Hlavní nám�stí v Linzi 
Rozhodli jsem se brn�nská nám�stí podrobit konfrontaci s rakouskými ve�ejnými 
prostory, a to na základ� jejich p�dorysné formy a historického vývoje. Jejich funkce a 
význam, pop�. umis	ování prvk� drobné architektury se k nim bude velmi úzce vázat. 
Jak tedy p�istupovat k nám�stí, které je z hlediska funkce a významu ve shod� 
s nám�stím Svobody, ale p�dorysná forma je odlišná? V rakouském m�st� Linz 
nalezneme historicky starší nám�stí Alter Markt rostoucí na p�doryse trojúhelníku, 
které se však ani v nejmenším nem�že významov� rovnat hlavnímu obdélníkovému 
nám�stí, které v hierarchii m�stských prostor� zaujímá stejné postavení jako nám�stí 
Svobody. Hlavní nám�stí v rakouském m�st� Linz dokladuje všechny výše 
zmi
ované principy zaznamenané u hlavních nám�stí, proto se o n�m jen v krátkosti 
zmíníme.  

     

Obrázek 3: Plán m�sta Linze z roku 1710. Zdroj: linzansichten.at, Obrázek 4: 
Dominantní prvek prostoru dnešního hlavního nám�stí v Linzi. Foto: Archiv autora 

Hlavní m�sto spolkové zem� Horní Rakousko má výhodou polohu na �í�ní k�ižovatce, 
která je datována již z keltské doby. V roce 1409 získalo m�sto status provinciální 
metropole, protože si jej císa� vybral za své sídelní m�sto. Koncem 15. století po 
dobytí Vídn� se Linz stal st�edem Svaté �íše �ímské. D�ležitým mezníkem v rozvoji 
m�sta byl rok 1497, kdy byl postaven kamenný most p�es �eku Dunaj. To umožnilo 
další rozkv�t �emesel a obchodu.  

Dnešní hlavní nám�stí Hauptplatz nepat�í k nejstarším prostor�m m�sta, ale vyvinulo 
se mnohem pozd�ji s nár�stem m�stského obyvatelstva a pot�ebou nového velkého 
tržišt�. P�vodní tržišt� bylo sou�ástí starého m�sta, které se koncentrovalo v blízkosti 
tvrze �ímského p�vodu. Nám�stí Hauptplatz v Linzi p�edstavuje jádro historické �ásti 
m�sta od roku 1260, kdy bylo se svými více 1,3 ha obestav�né plochy jedním 
z nejv�tších nám�stí Evropy. Pravidelný obdélníkový p�dorys byl utvá�en racionálním 
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zastavováním centrální plochy a požadavky obchodu. Na severní stran�, kde bývala 
jedna z m�stských bran, je dnes otev�ené p�ímo k Dunaji a navazuje na Most 
Nibelung�, spojující historické jádro se �tvrtí Urfahr. Jedine�nou kulturní památku 
Linze p�edstavuje Stará radnice postavená v letech 1513 – 1514, která spole�n� 
s ostatními zachovalými objekty dokladuje historii m�sta. Nepsaným pravidlem 
uplat
ovaným u v�tšiny hlavních nám�stí v historických jádrech rakouských m�st je 
up�ednost
ovat  historicky p�vodní stavby a jejich rekonstrukce p�ed výstavbou 
soudobé architektury. Dominantou nám�stí je 20 m vysoký Svatotroji�ní sloup 
(Dreifaltigkeitssäule) z roku 1723, který dnes stojí p�ed budovou radnice na míst� 
bývalého praný�e.  Na nám�stí dále nalezneme menší kašnu, která sloužila 
p�edevším pro pot�eby trhu.  Použití zelen� se omezuje pouze na nízké kv�tinové 
záhony s letni�kovou výsadbou a subtilní tvarované ovocné st�ny.  

Hlavní nám�stí je op�t velice dob�e dopravn� dostupné. Navazuje na hlavní p�ší tah 
a je zde vedeno n�kolik tramvajových linek (mj. v severní �ásti nám�stí je situována 
kone�ná „horské tramvaje“). Pal�ivá otázka parkování v historických centrech m�st je 
zde vy�ešena zbudováním podzemního parkovišt�, které nabízí až 377 parkovacích 
míst. 

4 Záv�r 
Cílem nazna�eného zkoumání je na základ� p�dorysných schémat historických 
nám�stí pochopit dynamiku utvá�ení ve�ejných prostor� m�sta Brna a zohlednit jejich 
specifika tak, aby mohla být dále konfrontována s vybranými rakouskými p�íklady. 
Výzkum prostor� je zam��en na porovnání aspekt� dopravy, zelen�, funk�ního 
využití, výtvarného dotvo�ení, spole�enských aktivit a historického vývoje, tak jak bylo 
v �lánku nazna�eno. Na základ� shromážd�ných podklad� budou zjiš	ována obecná 
východiska pro tvorbu ve�ejných prostranství a jejich vazba na historická nám�stí 
m�sta Brna. Historický vývoj nám m�že napov�d�t mnohé o struktu�e nám�stí, 
funk�ních vztazích a o hierarchickém uspo�ádání prostoru v urbanistickém celku. 
Hledání p�í�in uv�dom�lé kompozice �i vlivy náhod a okolností, které vtiskly míst�m 
osobitou atmosféru, nám zprost�edkují exkurzi do historie nám�stí a snad mohou 
zodpov�d�t otázku, jak se s nám�stími zacházelo, jak se m�nila a pro�. Pokusme se 
dále zabývat otázkou, co d�lá ve�ejná prostranství atraktivní a jak by se mohl zlepšit 
sou�asný stav ve�ejných prostranství – nám�stí ve m�st� Brn�. 

V minulosti i dnes jsou nám�stí v centrálních zónách m�st stále ohnisky života, 
aktivn� vytvá�ejí ucelené systémy, formují tvá� celého území. M�la by být živými 
místy s co možná nejširším množstvím �inností a funkcí. Ve�ejná prostranství 
vybavená odpovídajícím m�stským mobiliá�em jsou základním spole�enským a 
komunika�ním prostorem, který utvá�í charakter m�sta i jeho jednotlivých �ástí, a jsou 
podmínkou obyvatelnosti, p�ístupnosti a prostupnosti území.[4] 
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Obrázek 5: P�dorysné formy hlavních nám�stí historického jádra m�sta. Sou�asný 
stav (2011). Zleva: nám. Svobody (Brno), Hauptplatz (Graz), Hauptplatz (Linz). Zdroj: 
Archiv autora 
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