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Abstrakt 

Proměny fyzické, funkční a sociální struktury města jsou výsledkem celého 

souboru různě provázaných změn a událostí, které se zásadně podílely               

na utváření celkového obrazu městského prostředí a života v něm.   

Dizertační práce je založena na výzkumu náměstí historického jádra města. 

V prvé řadě se zaměřuje na historický vývoj urbánní textury vnitřního města Brna  

a jeho náměstí. Hovoříme o náměstí Svobody, Zelném trhu, Dominikánském 

náměstí, Jakubském náměstí, Kapucínském náměstí a Šilingrově náměstí.         

Na základě dílčích charakteristik, popisujících vznik, morfologické a funkční změny  

brněnských náměstí, byla vytvořena klasifikace základních urbanistických typů 

náměstí.  

Město Brno jako centrum mezoregionu má významné postavení ve 

struktuře osídlení. Tento fakt se stal jedním z klíčových aspektů pro výběr 

referenčních příkladů evropských měst a jejich náměstí. Druhá část dizertační 

práce je založena na srovnávací studii jednotlivých typů historických náměstí. 

Hledání příčin uvědomělé kompozice či vlivy náhod a okolností, které vtiskly 

místům osobitou atmosféru, nám mohou zprostředkovat exkurzi do historie 

náměstí a zodpovědět otázky, jak se s náměstími zacházelo, jak se měnila a proč. 

Abychom mohli definovat jejich hodnoty, je třeba zabývat se příčinami, které vedly 

k úpadku významu a role těchto veřejných prostranství.  

Výběr referenčních příkladů se omezil na rakouské regionální metropole 

(Graz, Linz, Klagenfurt a Salzburg) s ohledem na podobné klimatické podmínky    

a společné kulturní a historické souvislosti.  

Na základě zpracovaných půdorysných grafických schémat jednotlivých 

náměstí jsou pozorovány vzájemné vztahy mezi tvarem, funkcí a umístěním děl 

tzv. drobné architektury a sochařství. Výzkum prostorů je dále zaměřen na 

porovnání aspektů dopravy, zeleně, funkčního využití, výtvarného dotvoření a 

společenských aktivit. Veřejný prostor je utvářen souborem charakteristických 

znaků, které podporují rozmanitost a vzájemnou provázanost funkcí. Pro lepší 

interpretaci výsledků byla stanovena dvě hodnotící kritéria: identifikátor (symbol    

a identifikace s místem) a magnet (funkce a náplň prostoru). 
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Výsledkem dizertační práce je definování aspektů a prostorotvorných 

elementů podílejících se na obytnosti náměstí.  

Klíčová slova: 

veřejný prostor, městský interiér, historické jádro, náměstí, regionální 

metropole, srovnávací studie, identifikátor, magnet, funkce, urbanistické typy 

náměstí, hlavní náměstí, tržiště, náměstí s volně stojící dominantou, náměstí 

podmíněné dominantou, dopravní náměstí, obytnost. 
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Abstract 

Changes of physical, functional and social structure of the city as a result of 

the group of variously interrelated changes and events that are fundamentally 

participate in the formation of the image of the urban development. 

This doctoral thesis is based on research of the historical city center  - 

squared. First part is focuses on the historical development of urban texture of the 

inner city of Brno and its squares. We are talking about Square of Freedom, 

Vegetable Market, Dominican square, Jacobs square, Capuchins square and 

Šilingrovo square. Based on individual characteristics, describing the emergence 

of morphological and functional changes in Brno square was created urban 

classification of basic types of square. 

City of Brno, as the capital city of region has a significant position in the 

structure of settlements. This fact has become one of the key aspects for the 

selection of examples of European cities and their squares. The second part of the 

thesis is based on comparative studies of different types of historical squares. In 

order to define the value of public spaces, it is necessary to look at the public 

places of historical perspective and deal with the causes that led to the decline of 

the importance and role of public spaces. 

Austrian capital cities of region (Graz, Linz, Klagenfurt and Salzburg) will be 

examined with regard to similar climatic conditions and a common cultural and 

historical context of the city. Based on urban patterns and graphic diagrams of 

each square are observed inner relationships between shapes of square, form, 

function and location of the position of an artwork. Research areas are also 

focused on comparing aspects of transport, green space, functional use, visual 

unit and social activities. The public space is shaped by a set of characteristics 

that promote diversity and interdependence of functions. For a better interpretation 

of the results have been established two benchmarks - symbol of identification 

with the place and the Magnet (function and filling space). 

The objective of the thesis is to define an aspects and elements of space 

which were involved in square use. 
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1 Úvod 

V současné zrychlené době zapomínáme na minulost, na historii místa,    

na události, které prošly ulicemi a náměstími a zanechaly zde nesmazatelné 

stopy. Historický vývoj nám může napovědět mnohé o struktuře náměstí, 

funkčních vztazích a o hierarchickém uspořádání prostoru v urbanistickém celku. 

Tradiční využívání veřejných prostranství k pohybu pěších, odpočinku, sociálním 

interakcím, obchodování, řemeslu, společenským akcím a kulturnímu dění je po 

druhé světové válce stále více vytlačováno z městských center. Nástup 

komunistického režimu, zabraňující shromažďování a veřejnému životu vůbec, 

dokončil započaté tendence vedoucí k vylidňování veřejných prostranství 

v centrálních zónách měst. Prázdný prostor byl zaplňován novými funkcemi          

a v nemalé míře především statickou automobilovou dopravou. Nastala výrazná 

změna v chápání veřejného prostoru, která vedla k degradaci architektonických 

hodnot uličního parteru a historických náměstí.  

Problematikou zkvalitnění veřejných prostorů historických center měst se již 

zabývala řada evropských metropolí a dnes mohou s úspěchem tvrdit, že nalezly 

řešení, jak s veřejným prostorem pracovat, jak jej oživit a vrátit zpět svým 

uživatelům. Soudobé principy městského plánovaní využívají nové aktivity            

a nástroje, které integrují potřeby a cíle různorodých zájmových skupin. Náměstí 

regionálních metropolí reflektují ideje městské politiky a vypovídají o způsobu 

ztvárnění veřejného prostoru. Pokusme se proto zabývat otázkou obytnosti           

a zatraktivnění veřejných prostorů historických center měst a zlepšení aktuálního 

stavu náměstí ve městě Brně.  
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2 Zhodnocení stavu poznání v oblasti tématu dizertační práce 

„Je těžké navrhnout prostranství, které nebude lákat lidi. Podivuhodné je, že 

se to tak často podaří.“ 

„It´s difficult to create a space that will not atract people. What is remarkable 

is how often this has been accomplished.“  

William H. Whyte 

 

Úpravy veřejných prostorů vždy vzbuzovaly zájem jak laické, tak odborné 

veřejnosti. Laická veřejnost primárně posuzuje změny ve veřejném prostoru 

z pozice uživatele a hodnotí jejich praktičnost, účelnost a využitelnost. Důležitou 

roli hrají smyslové vjemy, pocity a subjektivní dojmy (podvědomí, vnímavost). 

Odborná veřejnost, architekt či urbanista, prostor sleduje z jiného úhlu pohledu. 

Zajímají ho urbanistické vazby, architektonické dominanty, historický vývoj, 

provozní a funkční souvislosti a v neposlední řadě uživatelé. I přes široké 

spektrum percepce veřejného prostoru dochází při rekonstrukcích veřejných 

prostranství k opakovaně se vyskytujícím chybám. 

Nejčastějším důvodem pro obnovu veřejného prostoru - náměstí 

současnosti, je důvod čistě estetický. Nespokojenost se současným vzhledem 

náměstí, kdy je požadováno „zkrášlení“ místa. Méně již se dbá na využitelnost 

prostoru, jeho účelnost, racionálnost a náplň. Podceňovány jsou prostorově-

estetické a společenské kvality. Rekonstrukce náměstí se omezuje na výměnu 

dlážděného povrchu, mobiliáře, pouličního osvětlení atp., ale až po ukončení 

stavebních prací a uvedení prostoru do plného provozu se zjišťuje, jaké 

nedostatky prostor má a po čase dochází k doplňování různými aktivitami, které 

však opět působí poněkud indiferentně a zmiňovaný prostor „vyplňují“, ale 

neutvářejí. Na návrh řešení náměstí není nazíráno komplexně, je pouze hektickou 

zkrášlující akcí. Úspěšné realizace obnovy veřejných prostranství v zahraničí 

hovoří o osvícenosti místní politiky, která ví, že tvorba plnohodnotných veřejných 

prostranství není rychlým jednorázovým zásahem. Proces městského plánování je 

založen na dlouhodobém pozorování a zkoumání daného prostoru. Proměny 
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fyzické, funkční a sociální struktury jsou výsledkem celého souboru různě 

provázaných změn a událostí, jejichž konečnou podobu ovlivnila řada vstupních 

faktorů a zúčastněných aktérů. Každá lokalita, prostor, náměstí má své specifické 

podmínky, a proto vyžaduje i odlišný a jedinečný přístup. Nelze jej chápat jako 

statický proces, vznikající u psacího stolu na základě rozhodnutí úzké skupiny 

projektantů, ale jako proces dynamický, který pružně reaguje na aktuální potřeby, 

potenciály a výzvy. Dynamický přístup v plánování umožňuje koordinaci projektu 

v jeho jednotlivých vývojových etapách v průběhu celého plánovacího procesu. 

Stejně tak můžeme charakterizovat vývoj měst, který je formován řadou 

komponentů vstupujících do tohoto procesu v různou dobu a působících různou 

intenzitou a délkou trvání na utváření celkového obrazu městského prostředí        

a života v něm. 

Samotné město Brno se řadu let potýká s otázkou, jak nejlépe vyřešit         

a zlepšit současný vzhled a fungování hlavních brněnských náměstí. Vývoj města, 

změny a nové požadavky na veřejný prostor mění do jisté míry charakter a náplň 

náměstí. Jejich lokalizace je neměnná, avšak jejich fungování a nově kladené 

nároky se mění a stále vyvíjejí. Proto zůstává otázkou, kde tkví problém 

neschopnosti vytvořit fungující náměstí v centru města Brna, která by lákala jeho 

obyvatele k delšímu pobytu a opakovanému užívání? 

Způsob řešení a formování veřejných prostorů v globálním kontextu odráží 

společenský posun, který je podmiňován ekonomickým rozvojem a sociálními 

podmínkami. Většina našich sídel prošla po 2. světové válce specifickým 

urbanistickým vývojem, odlišným od modelů západoevropských měst. Příčiny 

spočívaly v častých politických zvratech a v následném přerušení kontinuity, 

nezbytné k vyváženému a harmonickému růstu. V západních zemích Evropy 

probíhají plánovací a urbanistické procesy již přibližně padesát let. Veřejné 

prostory v České republice procházejí postupným procesem transformace teprve 

dvacet let, a to ruku v ruce se společenskými změnami po roce 1989. Pozvolný 

návrat společenských aktivit na veřejná prostranství a změna v chápání tohoto 

prostoru již začala, stále je však patrný značný časový posun, který nás řadí mezi 

„nezkušené nováčky“. Otázkou zůstává, jak na tento handicap co nejefektivněji 

zareagovat? Jednou z možností je nechat se inspirovat politikou a programy, které 
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již ve vyspělých zemích mají svou iniciační fázi za sebou a úspěšně naplňují 

očekávané výsledky a osvědčují se v praxi. Můžeme se z nich poučit                     

a neopakovat stejné chyby?  

Nutné je projít určitou genezí, je zapotřebí uvědomit si a přát si změnu. 

Modely evropských měst nelze přejímat do důsledku. Inspirace a transformace je 

však možná, ale pouze za předpokladu stanovení kritérií a míry aplikovatelnosti do 

našeho prostředí. Evropské regionální metropole, které vykazují shodné postavení 

v systému osídlení jako město Brno, jsou vhodným ekvivalentem. Jejich 

novátorské přístupy a nevšední způsoby řešení mohou být využity i v našich 

středoevropských podmínkách. Tendence k omezení motorové dopravy v centru 

měst, podpora pěšího pohybu, požadavky na obytnost veřejného prostoru, 

participativní plánování, to vše jsou aspekty novodobých programů evropských 

měst, vedoucí ke zkvalitnění veřejných prostranství. Pouze lidské měřítko, 

možnost tvorby nových událostí a lidé samotní formují tvář a identitu města. 
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3 Cíl práce  

 Každý tvůrce podílející se na formování veřejného prostoru se 

v předcházejících obdobích musel zabývat otázkou zásahu do historického 

prostředí. Problémem vstupování do autentické lokality. Formulováním nových 

vizí. Lze vůbec do prostoru, jehož podoba je historická, vnést potřeby 

současnosti? Jak pracovat s historickým prostorem náměstí, zachovat jeho 

hodnoty a podtrhnout jeho kvality? Všude tam, kde jako tvůrci prostoru vstupujeme 

do historického prostředí, je nutné pracovat s pokorou a úctou k předcházejícím 

vývojovým etapám. Pochopení dynamiky utváření místa, dějinných událostí          

a zvratů, tvarových i funkčních změn, představuje klíčový moment pro navázání 

komunikace mezi historickým odkazem a požadavky současnosti.  

 Vývoj historického prostoru lze přirovnat k principu používání palimpsestů, 

středověkých pergamenových svitků, které byly pro vysokou hodnotu materiálu 

několikrát vyškrabávány a znovu přepisovány. Nikdy však nedošlo k dokonalému 

odstranění původních textů, dříve než bylo přistoupeno k novému zápisu. Stálým 

přepisováním se jednotlivé obsahy vzájemně překrývaly. Vrstvily se na sebe. 

Tento princip pak můžeme vysledovat i v historickém prostoru, který je také stále 

znova přepisován a překrýván novými vrstvami. Každá vrstva zanechává svou 

stopu, která formuje nový návrh, navazující na původní kontext místa. Tyto odkazy 

jsou součástí každého místa a přispívají k jeho identitě. Základní prostorové 

charakteristiky nynější urbanistické struktury většinou vycházejí z historického 

uspořádání prostoru, jsou po dlouhá léta neměnné a lze je často velmi obtížně 

ovlivnit.1 

Dizertační práce se zabývá výzkumem náměstí historického jádra města 

Brna. Cílem práce je sledovat a graficky zpracovat historický vývoj urbánní textury 

města Brna s ohledem na vznik, změny tvaru a funkce náměstí a následně vytvořit 

klasifikaci urbanistických typů brněnských náměstí. Dále potom na základě 

zpracovaných půdorysných grafických schémat  a historických materiálů zkoumat 

vzájemný vztah tvaru, funkce a umístění děl tzv. drobné architektury a sochařství. 

                                                 
1 Podle Prof. Ing. arch. J. Koutného, CSc. ČÁBLOVÁ, M. Kvalita veřejných prostorů a její rozvoj. Faktory rozvoje 
veřejných prostorů. Brno, 2005. Zkrácená verze PH.D. THESIS, VUT v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie 
urbanismu. Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., s. 7. 
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Pro účely dizertační práce budou zvolena historická náměstí vnitřního 

města Brna, a to náměstí nacházející se na území bývalého středověkého jádra 

sevřeného hradbami. Jde o náměstí Svobody, Zelný trh, Dominikánské náměstí, 

Jakubské náměstí, Kapucínské náměstí a Šilingrovo náměstí. Všechna tato 

náměstí se významnou měrou podílejí na celkovém fungování a atraktivitě 

centrální části města. Procházejí jimi hlavní komunikační tepny a jsou nedílnou 

součástí společenského a kulturního dění ve městě. Jejich současný stav však 

reflektuje globální problematiku větších evropských měst. Individuální 

automobilová doprava zahlcuje historická jádra a svými prostorovými nároky mění 

vzhled po staletí se formujících městských prostorů.  

Vybraná náměstí města Brna budou podrobena dílčím analýzám, a to 

z hlediska historického, urbanistického, prostorového, dopravně-provozního          

a funkčního. Pozorovány budou historické i soudobé prvky parteru - výtvarné dílo, 

dlažba, mobiliář, veřejné osvětlení, vegetace a jejich vývoj. Získané charakteristiky 

budou dále konfrontovány s vybranými evropskými městy a jejich náměstími. 

Referenční příklady budou představovat sídla mající přibližně stejné postavení 

v sídelní struktuře jako město Brno, tj. centra mezoregionu. Volba měst na 

regionální úrovni byla podpořena současnou politikou rozvoje území.2 Zkoumána 

budou především rakouská města s ohledem na společný historický vývoj, 

klimatické podmínky a reálnou dostupnost (provedení vlastního terénního šetření) 

vybraných referenčních příkladů. Jejich náměstí, ekvivalentně zvolená na základě 

vytvořené klasifikace, musí nést obdobné znaky, význam a status v rámci města. 

Pomocí srovnávací studie budou zjišťovány funkční, prostorové a kompoziční 

vztahy a vzájemné vazby v prostoru. Závěrem budou definovány prvky podílející 

se na obytnosti a identifikaci náměstí. A dále prvky podněcující činnost a aktivity 

odehrávající se ve veřejném prostoru. 

Dizertační práce bude obsahovat dvě části, textovou a grafickou (přílohy). 

V grafické části budou prezentována půdorysná schémata vybraných náměstí. 

Situace bude dokumentovat historické proměny, současný stav náměstí, umístění 

prvků drobné architektury, popř. uměleckých děl, a vývoj jejich tvarových změn.  

 

                                                 
2 Světové, evropské i národní dokumenty a strategie územního rozvoje jsou založeny na politice rozvoje regionů. 
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Očekávané výsledky 

� Klasifikace brněnských náměstí na základě historického vývoje, 

architektonicko-estetických kvalit a funkčních hledisek. Stanovení jejich základních 

urbanistických typů.   

� Zachycení klíčových vývojových etap náměstí v jejich půdorysné 

podobě.  

� Srovnávací studie evropských regionálních metropolí, resp. jejich 

náměstí  s náměstími města Brna na základě stanovené klasifikace.  

� Pokusit se nastínit a nalézt priority či podmínky a zákonitosti, 

podílející se na „obytnosti“ evropských veřejných prostorů–náměstí, a využít 

těchto poznatků ke zvýšení atraktivity náměstí ve městě Brně.  
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4 Metody zkoumání a postupy zpracování dizertační práce 

Metodika dizertační práce vychází ze standardních metod vědeckého 

zkoumání, využívaných v oblasti společenských, technických i přírodních věd. 

Základním metodickým rámcem výzkumu je kombinace empirické metody 

vědeckého pozorování (sběr dat a jejich analýza) a teoretického přístupu vědecké 

syntézy. 

Postupy v teoretické oblasti budujeme teorie, rozvíjíme je, vyvozujeme        

z nich konsekvence, vysvětlujeme jimi skutečnost minulou a snažíme se vysvětlit 

možný vývoj skutečnosti budoucí. Vyvozujeme z nich také „praktické“ důsledky 

vzhledem k možnostem našeho dalšího konání.3 Jednotlivé etapy práce se 

zakládají na pozorování dané skutečnosti, získávání poznatků, vypracovávání 

analýz, zhodnocení a použití srovnávací studie. 

Cílem práce je nalezení zákonitostí na základě urbanistické textury (tvar, 

forma náměstí, prvky drobné architektury atp.) a definování klíčových momentů, 

formujících daná prostředí a naplňujících jejich prvořadé funkce. Poznatky získané 

z pozorování a sběru empirických dat v konkrétních městech budou v průběhu 

celé práce posuzovány a analyzovány interaktivně s teoretickými poznatky 

z vybrané problematiky.  

 Hierarchie předmětu zkoumání: 

MĚSTO BRNO 

REGIONÁLNÍ METROPOLE 

HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA 

VEŘEJNÝ PROSTOR 

NÁMĚSTÍ 

 

 

                                                 
3 KOUTNÝ, J. Artikulace vědeckých metod. Přednášky předmětu Metodika vědecké práce, VUT v Brně, 2009. 
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Metody empirického poznání 

Vědecké pozorování - je charakterizováno jako základní metoda, 

bezprostřední (nezprostředkovaná), jejímž cílem je nějaký popis, který může být 

interpretován jako vysvětlení jevu. Jde o záměrné, plánovité a organizované 

sledování jevu, při němž je stanoven objekt pozorování (jev), dále cíl, postup         

a také prostředky, případně způsob záznamu a možnosti interpretace.4  

Metody teoretického poznání 

Zobecnění - taková abstrakce, která rozšiřuje množinu unikátních jevů, 

které lze abstraktem postihnout. 

Indukce - je nejčastěji charakterizována jako typ usuzování z jednotlivého 

(empirického faktu) na obecné. Při indukci se uplatňuje zobecnění jako přechod od 

zkoumání určité třídy objektů ke zkoumání větší třídy nebo k vyslovení hypotézy či 

zákonů o větší (širší) třídě jevů. K tomu může dojít v rámci klasifikace, resp. 

popisu typických reprezentantů jednotlivých tříd. 

Analýza - myšlenkové a metodické rozčlenění zkoumaného objektu na 

jednotlivé části, aspekty, roviny, vrstvy, vazby, „úhly pohledu“, spolu s aplikací 

kontextů specifických pro každé toto rozčlenění, a uplatnění postupů (heuristik, 

metod), které umožňují vždy v daném kontextu artikulovat „novou“ dílčí 

charakteristiku dané části. Spolu s tímto rozčleněním a artikulací se analýza 

zabývá zároveň vztahy mezi takto vymezovanými částmi. 

Syntéza - spojování dílčího, artikulace vztahů, funkcí a relací mezi částmi 

navzájem a zároveň vzhledem k celku.5 

 

 

 

                                                 
4 KOUTNÝ, J. Artikulace vědeckých metod. Přednášky předmětu Metodika vědecké práce, VUT v Brně, 2009. 
5 Tamtéž. 
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Etapy vědecké práce - postup zpracování na základě zvolených metod 

Shromáždění dat – sběr dat a materiálů, na jejichž základě bude 

přistoupeno k třídění a analyzování teoretických poznatků v oblasti problematiky 

veřejných prostranství v centrálních zónách měst. 

Terénní šetření – fotodokumentace, výzkum reálného prostředí atp. 

Třídění, precizace, uspořádání dat a materiálů  

Zpracování  

Vyhodnocení dat a materiálů - na základě analýz teoretických i empirických 

dat bude provedena jejich komparace a zobecnění.  

Srovnávací studie - nalezení a porovnávání forem brněnských a rakouských 

náměstí na základě půdorysných schémat. Zhodnocení klíčových momentů 

v historickém vývoji, podílejících se na tvarových změnách a podobě náměstí,       

a výčet hlavních atraktivních prvků a dominantních bodů daného prostoru. 

Zobecnění - identifikace pravidelnosti na základě určitého vztahu. 

Zobecnění konkrétních výsledků z jednotlivých měst pro jejich možné využití         

a uplatnění v českých podmínkách.  

Interpretace výsledků - stanovení důležitosti existence jednotlivých prvků 

zpříjemňujících pobyt na veřejných prostranstvích a míry jejich vlivu pro setrvání 

na daném místě.  

Shrnutí - využití zjištěných poznatků pro zvýšení atraktivity veřejných 

prostranství a zlepšení podmínek obyvatelnosti prostředí. 
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5 Analýza současného stavu poznání 

5.1 Úvod do problematiky 

5.1.1 Historický vývoj  

Tématem dizertační práce jsou v prvé řadě náměstí jakožto veřejné 

prostory historického centra města. Sledován bude historický vývoj náměstí 

v širších souvislostech – vývoj funkce, kompozice a jejich postupná transformace. 

Úvodem se proto lehce dotkneme geneze tohoto typu městského prostoru.  

Počátky vzniku veřejného prostoru, tedy shromažďovacího prostoru města, 

můžeme nalézt v období starověku. Veřejný prostor je v tomto období 

charakterizován jako „volný prostor chráněného sídla, který nemá dosud zcela 

jasnou formu, smysl a účel, ale je důležitý již svou existencí. Je to prostor 

předznamenávající budoucí centrální prvek sídla a přejímající jeho funkce.“6 Tedy 

volný prostor mimo kryté obydlí, kde je dostatek místa pro výrobní aktivity či 

směnný obchod. U nejstarších kultur „náměstí“ většinou sloužilo jako obřadní 

shromaždiště. Plány nejstarších lidských sídel ukazují, že již v této době existovaly 

prostory zvláštního významu – společensky preferované a všem dostupné, které 

dominují celé urbánní struktuře. Hierarchické uspořádání a čitelnost schématu 

jsou stěžejní pro vývoj veřejných prostorů evropských měst.7 

První veřejné prostory typu náměstí se objevily ve starověkém Řecku         

a Římě - řecká agora a římské fórum. Řecká agora, předtím než dospěla do této 

vyspělé podoby, prošla dlouhým formálním i funkčním vývojem. K prvotní funkci 

setkávání sekulárního charakteru8 byla později přičleněna i funkce tržní. Agora 

byla otevřeným prostorem spravovaným obcí a užívaným k obecním účelům. 

Zpočátku měla amorfní a nepravidelnou formu. Později se agora stala místem, kde 

již nad jinými funkcemi převažovala funkce tržní a kde její formální uspořádání 

                                                 
6 KOUTNÝ, J. - ŠILHÁNKOVÁ, V.: Veřejné prostory článek pro časopis Urbanismus a územní rozvoj, dosud 
nepublikováno. Citováno podle: Šilhánková, V.: Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno 2003, s. 27. 
7 KOSTOF, Spiro. The city shaped: Urban Patterns and Meanings Trough History. London 1991, s. 31-37. 
8 Jako místo k uctívání bohů sloužila akropole. KOSTOF, Spiro. The city shaped: Urban Patterns and Meanings Trough 
History. London 1991, s. 31-37. 
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spělo k pravidelnému tvaru.9 I přesto, že původní římské fórum – formálně               

i funkčně - vycházelo z řecké agory, postupně se změnilo v prostor vyjadřující moc 

a význam státu. 

Pro období středověku je charakteristický kompaktní sídelní útvar 

ohraničený hradbami. Základem a těžištěm celé struktury a skladby kolonizačního 

místa byl světský prostor tržního náměstí.10 Představovalo jedinečnou pevnou      

a jasnou formu městského prostoru, snad dodnes ve svém dojmovém pojetí 

nepřekonanou.11 Náměstí bylo lemováno domy na drobných, avšak drahých 

parcelách, protože prostor náměstí byl omezen. Domy se mohly rozrůstat 

prakticky jen ve dvou směrech – nahoru a dozadu. Zmíněné faktory zajistily 

kompaktní a účelně utvářené prostředí náměstí. Zároveň toto místo sloužilo i jako 

středisko městské samosprávy a manifestace moci. Malebný účinek středověkého 

města nebyl výsledkem jednotného kompozičního záměru. Město bylo racionálním 

dílem a pohnutky k jeho prostorové organizaci byly především funkční.12  

Náměstí představovala rozhodující skladebné články města, především 

z hlediska půdorysné a hmotové kompozice, a právem tak patří mezi vrcholná díla 

historického urbanistického umění.13 Šlo o největší volný prostor v centrální části 

města, kde se zpravidla nacházelo sídlo světské (radnice) či duchovní moci 

(kostel). 

Za renesance docházelo k přestavbě  původních měst. Hledala se ideální 

forma uspořádání celku, ve které by se odrazily změny společenské                       

i hospodářské. Vzniká vědomá prostorová skladba. Barokní urbanismus byl 

naopak nástrojem panovnické moci. Rozvoj a výstavba měst se děla za účelem 

zvýraznění mocenského a správního potenciálu města. Barokní doba přišla             

s jednotným soudržným typem náměstí, kde byla klíčová jeho uzavřenost. 

Důležitým rysem barokních náměstí je řešení vstupů na náměstí a uzavřenost 

jeho rohů. Okolní zástavba je charakteristická průběžnou výškou, nečleněnou 

lineární fasádou a homogenností (nízká plasticita fasády). Klasicismus se opět 

ubírá cestou mohutné přestavby měst (např. Paříž, Vídeň). Ve všech těchto 

                                                 

 
10 HEXNER, Michal. Urbanistická kompozice I., II. Praha 1988, s.12. 
11 Tamtéž, s. 12. 
12 Tamtéž, s. 12.  
13 HRŮZA, Jiří. Slovník soudobého urbanismu. Praha1997, s. 192. 
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etapách byl veřejný prostor chápán jako nedílná součást plánování měst. Jasně 

byly vymezovány plochy náměstí, ulic, nábřeží, parků a ostatních veřejných 

prostorů města. Veřejný život byl důležitou součástí městského fungování. Nový 

vztah k zeleni a především k vodě je jedním ze základních prvků tvorby parteru. 

V tuto dobu ve městech vznikly nové významné interiérové veřejné prostory.14  

V 19. století však došlo k velkým změnám v užívání veřejných prostranství 

a přístupu k nim, a to především pod tlakem rozvíjejícího se průmyslu. Nová éra 

urbanistického vývoje započala v celé Evropě zrušením pevnostního systému       

a uvolněním dosud sevřeného vnitřního města, kterému byl umožněn další rozvoj. 

Změna nastala v chápání města a jeho náměstí jako reprezentativního prostoru, 

společenského a kulturního místa, kde je zapotřebí zachovat či zvýšit obytnou 

hodnotu domů a zkvalitnit tak život v centru města. 

S rozvíjející se průmyslovou výrobou došlo k výraznému přesunu lidí 

z venkova do nově vznikajících měst. Výšková hladina budov se zvýšila                

a původně obytný dům získal přívlastek nájemní. Stavěla se první dělnická sídliště 

a používají se typizované obytné domy. Původně polyfunkční městské jádro se 

postupně začalo obklopovat monofunkčními či nevhodně smíšenými zónami. 

Rozvoj průmyslové výroby a fenomén železnice vnesl do měst nové funkce.15 

Meziválečné období navíc přineslo zásadní změnu prostorových měřítek.16 

Kompoziční řešení bralo v úvahu rozvoj automobilové dopravy a vnímání prostoru 

v rychlém pohybu.  

 Nová teorie urbanismu byla reakcí na problémy přelidněných                      

a znečištěných měst přelomu 19. a 20.století. Místo ulic a náměstí byly stavěny 

samostatně stojící budovy, splňující všechny nároky na oslunění a větrání. 

Rozsáhlé zatravněné plochy mezi budovami se měly stát samozřejmým místem 

pro rekreační aktivity a společenský život. Z nově budovaných měst a čtvrtí ulice  

a náměstí zmizely. Dalším důležitým požadavkem modernismu bylo vymezení 

částí města pro jednotlivé funkce - bydlení, práce, výroba, rekreace a doprava, 

takzvané zónování. To sice mělo určité hygienické výhody, ale zároveň toto řešení 

                                                 
14 HEXNER, Michal. Urbanistická kompozice I., II. Praha 1988, s. 16. 
15 Tamtéž, s. 16. 
16 Tamtéž, s. 17. 
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razantně zvyšovalo nároky na dopravu a přinášelo negativní důsledky v sociální 

oblasti.17
 

5.1.2 Současný stav v České republice 

Zárodky současných historických měst vznikaly na území dnešní České 

republiky v období středověku. V průběhu staletí prošly řadou vývojových              

a urbanistických fází, které byly završeny koncem 19. století odstraněním 

hradebního opevnění, které zachovávalo sevřenou městskou strukturu 

historického jádra. Funkční transformace historických center měst – náměstí, je 

očekávatelným důsledkem urbanistického, potažmo společenského vývoje: 

impulsem pro vznik veřejného prostoru bylo vedení tras dálkových obchodních 

cest, na jejichž spojnici vzniklo tržiště. Tržiště se později dopravně propojovalo 

s předměstími a náměstí se nově stalo také centrem dopravy. V dnešní době 

můžeme pozorovat tendence přesně opačné – dopravní funkce je z náměstí 

vytlačována a prostor je nově chápán jako odpočinková zóna v centru města. 

Převládá funkce rekreační, reprezentativní a společenská. Ve  většině případů zde 

obchodování probíhá sezónně a je spojováno s kulturní zábavou (např. vánoční 

trhy). Jako jeden z nových fenoménů politiky řízení města můžeme 

charakterizovat zájem o zakořenění společenských a festivalových událostí do 

života měst a jejich veřejných prostorů. Odborníci na problematiku rozvoje            

a řízení měst začali v některých evropských městech používat společenské akce  

a události v historických centrech měst pro přiřazení specifické hodnoty městu, 

nalezení smyslu místa konání a pro komunikaci odlišných správních odborů 

měst.18 V průběhu urbanizačního procesu a vývoje městských celků byl původní 

statut města, dominantně založený na estetice, rozvinut a transformován v širší 

pojetí do interpretace celkové kvality prostorů a urbánních území jak ve fyzickém, 

tak v sociálně-kulturním chápání.19  

Náměstí odnepaměti představovala polyfunkční centra městského života    

a koncentrovala tři složky: shromažďování, obchod a dopravu. Obraz dnešních 

                                                 
17 TEPLÁ, Martina. Společenská  hodnota  veřejných  prostranství. Brno, 2007. Bakalářská diplomová práce na 
Masarykově univerzitě v Brně na katedře sociologie. Vedoucí práce PhDr. Aleš Burjánek, Ph.D. s. 12. Citováno podle: 
Gehl, J. - Gemzǿe. L. Public spaces – Public life. Copenhagen, 1996.  
18 ČERMÁKOVÁ, Eva. Veřejné prostory jako kulturní a sociální platforma města. Brno, 2009. Dizertační práce na VUT 
v Brně na ústavu Teorie fakulty architektury. Vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Vladimíra Šilhánková, PhD., s. 9.  
19 Tamtéž, s. 45.  
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měst se však mění. S nárůstem suburbií, rozvojem automobilismu                         

a komunikačních technologií se každodenní život odsunul z center měst na jejich 

okraj. Dřívější primární funkce odehrávající se na náměstí – obchodní – se 

z veřejných prostranství přesouvá do velkých nákupních center, funkce obytná 

ustupuje soukromým investičním záměrům a městské centrum se stává centrem 

komerce. Volný prostor náměstí tak ztrácí svou bytostnou podstatu a hledá novou 

náplň. Funkce obchodu, která představovala každodenní součást běžného života, 

dnes přejímá roli občasné zábavy.  

Transformační procesy se v prvním desetiletí začaly soustřeďovat na vnitřní 

centra větších měst. Zájem o historické jádro vedl k jejímu částečnému oživení     

a přílivu nových investic. Jakmile veřejný prostor začne dobrovolně vstupovat do 

soukromých teritorií a začnou se rozmývat zavedené hranice, dostává vyšší 

hodnotu.20 Lačnost po novém rozvoji však měla negativní dopad na funkci bydlení, 

která byla z centrálních prostorů vyloučena. Střety zájmů nastaly i ve vztahu 

k historickým hodnotám stávajících objektů, které nevyhovovaly novým 

investičním záměrům. V centrální zónách měst se vycházelo z historických 

struktur, které byly doplňovány a obohacovány novými funkcemi moderní doby. 

Vzhledem ke stísněnosti historických jader došlo k vyčerpání obchodního 

potenciálu místa. Investoři proto začali hledat nové možnosti za hranicemi centra, 

a to na periférii města. S územní expanzí měst do krajiny dochází k přesunu řady 

městských funkcí, které zde však nenacházejí adekvátní prostředí. Nová nákupní 

centra přejímají nejen funkci obchodní, ale i společenskou a kulturní. Obyvatelé 

tráví více času ve vzdálenějších nákupních zónách než v původním městském 

jádru.  

V dnešní době musí veřejný prostor čelit dalším třem hrozbám: privatizaci, 

globalizaci a komunikační revoluci. Hlavním tématem přelomu 20. a 21. století se 

pak stává trvale udržitelný rozvoj. 

Význam historických center měst a jejich náměstí zůstává stále nedoceněn. 

Historické jádro je vizitkou města a arénou městského života, představuje 

hmotovou a funkční jedinečnost. Poloha v centrální zóně urbanistického útvaru 

předznamenává vysokou koncentraci historických, kulturních a společenských 

                                                 
20 CHVOJKA, Jakub. Rozhovor s architektem Josefem Pleskotem. In Zahrada-park-krajina 3-4/2008, Praha 2008, s. 8. 
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hodnot. Náměstí jsou stále rozhodujícími prvky v životě města a při pečlivém 

plánování mohou zvýšit status místa.  

5.2 Vymezení základních pojmů 

5.2.1 Veřejný prostor versus veřejné prostranství 

Pojem veřejný prostor není v České republice v současném pojetí zcela 

přesně definován a popsán.21 Pro potřeby dizertační práce je pojem veřejný 

prostor a veřejné prostranství chápán jako synonymní výraz. 

Veřejné prostory jsou všechny nezastavěné prostory ve městě, které jsou 

volně (bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města buď 

nepřetržitě, nebo s časovým omezením (např. parky zavírané na noc). Základní 

charakteristikou veřejného prostoru je jeho obyvatelnost, spojená s užitností pro 

obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům města k provozování nejrůznějších činností 

pohybových (chůze, jízda na kole) a pobytových (sezení, hry).22 Veřejné prostory 

slouží společenskému dění lidské komunity. Protipólem jsou prostory privátní, 

určené k bydlení jakožto soukromému lidskému počínání.23 

Pojem veřejné prostranství je definován pouze v zákoně č. 128/200 Sb. 

Veřejným prostranstvím se podle Zákona o obcích rozumí: všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému 

bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru.24 

Také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu užívá 

termín „veřejné prostranství“. Vyhláška č. 501/2006 Sb. tohoto zákona o obecných 

požadavcích na využívání území stanovuje jako obecný požadavek tvorbu             

a ochranu bezpečně přístupných veřejných prostranství v zastavěném území         

a v zastavitelných plochách: „Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla 

stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další 

                                                 
21 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno 2003. 
22 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra - KOUTNÝ, Jan. Metodika veřejných prostorů města Brna. Materiál zpracovaný pro Útvar 
hlavního architekta Magistrátu města Brna, Brno 2001, s. 4. 
23 PŘIDAL, Jaromir. Revitalizace veřejných prostorů v centrech historických měst. Vědecké spisy VUT v Brně. Brno 
2005. 
24 Zákon ČR č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Paragraf 34. 



 28 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 

slučitelné s účelem veřejných prostranství“. 

Pojem veřejné prostranství je dále ukotven ve vyhláškách jednotlivých 

měst. Veřejná prostranství jsou zde charakterizována jako místa sloužící 

veřejnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška města 

Brna č. 6/1998 definuje veřejný prostor takto: „Veřejným prostranstvím jsou podle 

této vyhlášky všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, tržiště, 

parky, průchody, podchody, nadchody, loubí, pasáže atp. Pod pojmem veřejné 

prostranství se rozumí nejenom pozemky, které jsou ve vlastnictví či správě státu, 

města, městské části, ale i pozemky ostatních vlastníků, jsou-li veřejně  

přístupné.“ 25 

Veřejná prostranství vybavená odpovídajícím městským mobiliářem – 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, jsou základním společenským a komunikačním prostorem, 

který utváří charakter města i jeho jednotlivých částí, a jsou podmínkou 

obyvatelnosti, přístupnosti a prostupnosti území.26 

Definování veřejných prostorů se zpravidla provádí na základě dvou 

hlavních kritérií: kritéria vlastnictví a kritéria urbanistické typologie (velikost, 

způsob využití, význam aj.). Vzhledem k vlastnictví je urbánní prostředí obecně 

rozděleno na prostory soukromé a veřejné, které někteří autoři  dále rozšiřují        

o prostory poloveřejné či polosoukromé.27 Jako terminologická synonyma pro 

veřejný prostor jsou obecně používány pojmy interiér města, urbánní prostor či 

urbánní scéna. 

Veřejná prostranství slouží pro průchodnost území, pro obsluhu funkčních 

ploch systémy veřejné infrastruktury (doprava, inženýrské sítě), pro zeleň, která 

není vymezena jako samostatná funkční plocha, a pro vybavenost – výtvarná díla, 

vodní prvky, prvky městského mobiliáře. Plní také funkci ekonomickou, kulturní     

a sociální. Jsou to všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, pasáže, nábřeží, 

                                                 
25 Vyhláška města Brna č. 6/1998. Článek 11. Oficiální prezentace města Brna [online]. Magistrát města Brna, Odbor 
městské informatiky, 2011-05-25 [cit. 2011-05-30]. 
26 Dokument Strategie pro Brno. Brno [online]. Statutární město Brno, 2011-05-10 [cit. 2011-01-11]. 
27 GEHL, Jan. Život mezi budovami: Užívání veřejných prostranství. Brno 2000.  
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veřejná zeleň a parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

Veřejná prostranství vytváří základní strukturu města a jeho image a mají význam 

pro pocit sounáležitosti a bezkonfliktní trávení volného času.28 

5.2.2 Náměstí 

Náměstí je jednou z forem veřejného prostranství. Náměstí je plochou 

s volným středem, obklopenou významnými budovami, které prostor uzavírají. 

Uzavřenost prostoru je nezbytnou vlastností náměstí.29 

Náměstí je jeden z rozhodujících článků města, slouží převážně ke 

shromažďování lidí a má proto svým výrazem uvedený účel zdůrazňovat, tj. má 

působit dojmem koncentrovanosti.30 Náměstí je podle Slovníku spisovné češtiny 

charakterizováno jako volný městský prostor vymezený domy.31 Náměstí mají svůj 

charakteristický ráz, který je dán především „optickým vymezením (objekty, zelení, 

ale třeba i vodní plochou), orientací, tvarem, velikostí, přístupy, příčným profilem, 

úpravou povrchu a vybavením.“32 

Základem městského půdorysu u nepravidelných i pravidelných měst byly 

hlavní ulice, navazující na vnější obchodní cesty a protínající se na hlavním 

náměstí.33 Monumentální působení prostorů o průměrné rozloze jednoho až dvou 

hektarů záviselo v historických městech do značné míry na nevelkém měřítku 

ostatní zástavby a na kontrastu s úzkými ulicemi.34 Právě na těchto principech je 

založeno harmonické fungování městských center a příjemného městského života 

na veřejných prostranstvích.  

 Náměstí je v anglickém originále označeno termínem „square“, což 

v přesném překladu znamená čtverec. Počátky tohoto výrazu můžeme nalézt ve 

Vitruviových spisech Deset knih o architektuře, kde se hovoří o řeckých agorách, 

které se nazývají „quadrato“, opět čtverec. Příčinu tohoto terminologického 
                                                 
28 Územní plán města Brna. Průzkumy a rozbory. 2. Popis, analýza a posouzení dosavadního stavu a vývoje urbánní 
struktury. Brno: Arch.Design, s.r.o. 
29 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha 1995, s. 31-36. 
30 ŠILHÁNKOVÁ, V. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno 2003, s. 10. 
31 Tamtéž, s. 10. 
32 Tamtéž, s. 10-11. 
33 HRŮZA, Jiří. Budoucnost měst. Praha 1962, s. 21.  
34 Tamtéž.  
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označení můžeme nalézt již v období 5. století před naším letopočtem, kdy řecký 

architekt a urbanista Hippodamus uspořádal město Milétos do pravidelného rastru 

a několik centrálních bloků obdélníkového tvaru vymezil jako agory. Postupem 

času se pojem „square“ ustálil jako výraz pro veřejný prostor dokonalého 

pravoúhlého tvaru. Skutečnost, že téměř každé město při svém založení 

respektovalo centrální hlavní shromažďovací prostor, svědčí o velmi silném 

významu veřejného života v průběhu celé lidské historie. 

Město je především místem pro život člověka, a proto náměstí není volný či 

dopravní prostor, ale především veřejné prostranství určené k veřejnému životu.35 

Je nejdůležitějším a nejkonstantnějším městotvorným prvkem a veřejným 

prostorem, který představuje ústřední bod celého městského útvaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 HRŮZA, Jiří. Budoucnost měst. Praha 1962.  
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5.3 Přehled teoretických východisek 

„Vzhled věcí je nerozlučně spjat s tím, jak tyto věci fungují, a o ničem to 

neplatí více než o městech.“ 36       

Jane Jacobs 

 

Souhrnný přehled teoretických východisek představuje základ pro 

posuzování náměstí v centrálních zónách historických měst. Byly vybrány 

osobnosti z řad architektů, urbanistů a sociologů, které svými postoji v rovině 

teoretické i tvůrčí výrazně přispěly k problematice hodnocení veřejného prostoru. 

Jejich stanoviska a názory jsou podnětnými prameny pro vlastní vypracování 

dizertační práce. Z níže uvedených autorů a jejich publikací tato práce vychází: 

Christian Norberg Schulz (1926 – 2000), Camillo Sitte (1843 – 1903), Paul Zucker 

(1888-1971), Kevin Lynch (1918 – 1984), Christopher Alexandr (*1936), Jane 

Jacobs (1916 – 2006), William H. Whyte (1917-1999), Lyn H. Lofland (*1936), Jan 

Gehl (*1936), a z českého prostředí Adolf Liebscher (1887-1965), Miroslav Baše 

(1933 – 2008), Jan Jehlík (*1959) a Pavel Hnilička (*1975). 

5.3.1 Východiska urbanistická a kompoziční  

a) Definice místa – města, Christian Norberg Schulz  

Christian Norberg Schulz, norský historik a teoretik architektury, jako jeden 

z prvních využívá fenomenologii místa a ontologické myšlení Martina Heideggera 

v oblasti architektury. Christian Norberg Schulz charakterizuje místo pomocí dvou 

kompatibilních elementů, charakteru a prostoru. Prostor zobrazuje trojrozměrnou 

organizaci prvků, charakter pak jeho atmosféru. Prostor představuje pro člověka 

orientaci a charakter identitu. Aby člověk mohl v určitém místě dobře existovat, 

musí vědět, kde a na jakém místě je. Každá událost má vztah k nějakému místu     

a naopak každé místo má svůj charakter, který spoluvytváří i události.37 

                                                 
36 JACOBS, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha 1975. 
37 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Praha 1994.  
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Architektura vytváří a zakládá místo a díky ní vzniká vztah k místu. Základní 

vlastností člověkem vytvořených míst je koncentrace a uzavřenost. 38 

Christian Norberg Schulz tvrdí: „Les se skládá ze stromů a město se skládá 

z domů, toto můžeme souhrnně označit jako životní prostředí. Máme na mysli 

celek, skládající se z konkrétních částí, které mají svou materiálovou podstatu, 

tvar, texturu a barvu. Společně tyto aspekty spoluvytvářejí „ekologický charakter“ 

prostoru, který je podstatou místa.“39 

b) Camillo Sitte – Stavba měst podle uměleckých zásad 

Základní osnova urbanistického plánu města by měla obsahovat čitelné 

kompozice ulic a náměstí, jasný společensky významný střed a vedle toho klidné, 

prosvětlené, ale nepříliš široké ulice; to jsou základní parametry stanovené 

urbanistou Camillo Sittou.40 Právě na těchto principech je založeno harmonické 

fungování městských center a příjemného městského života na veřejných 

prostranstvích. Sitte byl přesvědčen, že město je především místem pro život 

člověka, a proto například náměstí není volný či dopravní prostor, ale především 

veřejné prostranství určené k veřejnému životu. Kniha Stavba měst podle 

uměleckých zásad se v českém překladu objevila v roce 1995, tedy v době, kdy 

započaly práce na regulačním plánu městské památkové rezervace Brno (v letech 

1994-1999) a stala se jedním z nosných prvků jeho řešení. I přesto, že tento 

teoretický spis pochází z roku 1889, jeho myšlenky jsou „nadčasové“ a použitelné  

i v dnešní moderní době.  

Často byl každý volný nezastavěný prostor v centru města označován jako 

náměstí. To je v pravém slova smyslu determinováno svým významem, 

postavením v rámci městské struktury, charakterem a funkcí. Klíčovým aspektem 

je však také uzavřenost náměstí, jeho jednota a celistvost. Úzké středověké ulice 

napomáhaly celkovému výrazu uzavřeného náměstí. Uzavřenost prostoru je 

nezbytnou vlastností náměstí.41 Tato základní specifikace prostoru musí být 

dodržena u každého typu náměstí, jinak není snadné takový prostor jako náměstí 

                                                 
38 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Praha 1994. 
39 Tamtéž.  
40 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha 1995. 
41 Tamtéž. 
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vnímat. Camillo Sitte popsal, jak takové uzavřenosti dosáhnout. Například v rozích 

náměstí by měla vyúsťovat jen jedna ulice; ulice vyúsťují do náměstí příčně ke 

směrům pohledů a ne v jejich prodloužení.42 

Sitte se zmiňuje i o velikosti náměstí, jejíž základní parametry, délku           

a hloubku, odvozuje z výšky okolních budov, které jsou na něm dominantní. 

Varuje před příliš rozlehlými náměstími a adoruje malebná italská náměstí, typická 

svou intimitou a malým měřítkem. K velikosti a tvaru náměstí se dále vyjadřuje 

takto: „Imalá stará náměstí vyvolávají velmi útulný pocit, neboť v naší fantazii 

převládá velikost uměleckého dojmu nad skutečnými rozměry. Příčinou vzniku 

nepravidelných náměstí je jejich pozvolný dějinný vývoj. Nepravidelnost podporuje 

malebnost náměstí.“ 43 Camillo Sitte také poukazuje na vylidňování veřejných 

prostranství vlivem odstraňování tržišť  z náměstí, na násilnou parcelaci měst, 

rozšiřování ulic za cenu demolic starých budov. Stav hodnotí jako převahu 

praktičnosti na úkor malebnosti. 

Součástí veřejného prostoru bývá zpravidla také výtvarné umění – 

sochařské dílo, umělecké plastiky atd. Camillo Sitte ve své knize kritizuje umístění 

sochařských děl pouze do muzeí; podle něho patří do běžného života. Sitte 

stanovuje několik pravidel pro rozmístění soch a kašen v rámci náměstí: umělecká 

díla situovat mimo střed náměstí, ideálně při jeho okrajích. Budovy pak vytváří pro 

ně vhodné pozadí a sochy nepůsobí male a ztraceně.44 Princip umisťování prvků 

drobné architektury byl ve středověku a renesanci založen na vymezení 

„provozem nedotčených míst“, vzniklých na ostrůvcích mezi dopravními trasami. 

Umělecká díla se nikdy nesmí umisťovat na komunikačních osách, ale na klidných 

místech. Cesty tak zůstanou volné pro pohyb a stejně tak výhledy na umělecká 

díla nejsou ničím rušeny. I v tomto případě Sitte zdůrazňuje zachování dobrých 

poměrů budov, uměleckých děl a náměstí. „Základním rozdílem mezi tehdejší 

dobou a dneškem spočívá v tom, že vždy hledáme ta největší prostranství pro 

každou sošku a tím potlačujeme její účinek, místo abychom ji zvýraznili neutrálním 

pozadím, jak to dělají portrétisté na svých obrazech.“45 

                                                 
42 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha 1995, s. 32.  
43 Tamtéž, s. 41.  
44 Tamtéž, s. 26. 
45 SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha 1995, s 24. 
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Camillo Sitte rozlišoval pouze dva typy náměstí: náměstí hloubkové            

a podélné. Orientace náměstí je dána situováním dominantní stavby v prostoru,     

a to buď na kratší (hloubkové) nebo na delší straně náměstí.46 

c) Paul Zucker 

Německo-americký architekt, teoretik umění, ve své knize Town and 

Square: From the Agora to the Village Green definoval pět základních typů 

náměstí: náměstí uzavřené, náměstí s dominantou, propojené náměstí, nukleární 

náměstí a amorfní náměstí.  

Typy náměstí podle Zuckera:47 

1. náměstí uzavřené – tvar čtverce či obdélníku s jednolitými stěnami. Vlastní 

prostor náměstí je soběstačný. Uzavřenost je v prvé řadě dána řešením vstupů 

(„rohů“) náměstí. Dalším faktorem uzavřenosti je pojetí fasád okolní zástavby. 

Fasády stejné výškové úrovně či fasády méně členěné, popř. lineárně řešené 

přispívají k pocitu uzavřenosti. „Uzavření prostoru je tím nejčistším vyjádřením 

pocitu, že jsme na nějakém místě, je vyjádřením středu.“ 

2. náměstí s dominantou – kompozice podřízena dominantě. Existuje několik 

subtypů, a to s dominantou uvnitř náměstí, s dominantou v průčelí, 

s dominantou v nároží, s dominantou mimo prostor náměstí. Dominantní 

náměstí je charakterizováno jednou nebo více stavbami, ke kterým je prostor 

orientován, přičemž ostatní budovy hrají podružnou roli. Dominantní náměstí 

dále může být rozlišeno na podélné nebo hloubkové v závislosti na výrazu 

dominantní stavby. Řada náměstí má hned dvě dominanty – kostel a zámek. 

Tento typ prostranství vznikal především ve středověku, a to jako katedrální, 

případně kostelní náměstí, nebo jako nástupní prostor paláce. 

3. propojené náměstí - tvořené několika prostorovými jednotkami. Toto náměstí 

nelze vizuálně pojmout najednou jako homogenní celek. Propojené náměstí 

musí být vnímáno jako sekvence po sobě jdoucích prostorů.  

4. jádrové neboli nukleární náměstí - s mocným vertikálním akcentem (pomník, 

fontána, výšková budova). Jeho prostor je utvářen podle centrálního bodu. 

                                                 
46 Tamtéž, s. 36. V historii se tento typ prostranství vyskytoval především ve středověku, a to jako katedrální či kostelní 
náměstí, nebo v novověku jako nástupní prostor šlechtického paláce. 
47 CARMONA, Matthew. Public places - urban spaces: the dimensions of urban design. Oxford 2003, s. 144-146.   
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Pouze dostatečně silný vertikální prvek je schopný kolem sebe vytvářet 

centrální prostor, a to i v případě, že náměstí netvoří pevné řady budov.  

5. náměstí amorfního tvaru - nekonkrétní tvar a disproporce staveb. Jeho prostor 

není pevně vymezen.  

Zucker dále tvrdí, že „jedinečný vztah mezi otevřeným prostorem náměstí, 

okolními budovami a nebem (tři dimenze), vytváří silný emocionální zážitek 

srovnatelný s jinými projevy umění. Náměstí činí z komunity společenství a nikoliv 

pouze seskupení jednotlivců.“48  

d) Kevin Lynch – Obraz města 

Kevin Lynch je často citovanou osobností v souvislosti s problematikou 

veřejných prostorů. Proto jej nelze vynechat. Výklad jeho práce však zkrátíme 

pouze s ohledem na hodnocení veřejného prostoru-náměstí. Kevin Lynch hovoří 

ve své knize Obraz města (The Image of the City z roku 1960) o náměstí jako        

o uzlu49, strategickém místě ve městě, které se spolupodílí na vytváření image 

města. Image města definuje jako „mentální obraz“ skládající se ze tří základních 

elementů: identity, struktury a významu. Každé náměstí musí mít dostatek vlastní 

identity, genius loci, nezaměnitelnost a jedinečnost. Náměstí charakterizuje jako 

body, strategická místa ve městě, do kterých pozorovatel může vstoupit a která 

jsou intenzivními ohnisky, ke kterým směřuje.50 Nejúčinnějším uzlem je ten, který 

je nějakým způsobem unikátní a zároveň posiluje vlastnosti svého okolí. Identitu 

vysvětluje jako jedinečnost, strukturu jako prostorové uspořádání a význam jako 

náš vztah k realitě daného místa.51 

O negativních dopadech modernistického plánování se první autoři začali 

zmiňovat již na počátku 60. let 20. století. Byl mezi nimi také Kevin Lynch, který se 

ve své práci zabýval faktem, jak lidé vnímají městské prostředí. Lidé podle něho 

město vnímají jako místo, které se skládá z mnoha rozdílných elementů, jako je 

například cesta (místo pro pohyb) či nároží (které odděluje jednu městskou část 

od druhé). Porozumí-li urbanisté, jak lidé vnímají tyto jednotlivé městské prvky, 

                                                 
48 CARMONA, Matthew. Public places - urban spaces: the dimensions of urban design. Oxford 2003.  
49 Celek je možné rozložit do pěti základních prvků: cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky. 
50 Srov. LYNCH, Kevin. Obraz města. Praha 2004. 
51 Tamtéž.   
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mohou přispět k psychologicky uspokojivějšímu městskému prostředí.52 „Město 

jako umělý celek má být v tom nejlepším slova smyslu utvářeno pomocí lidských 

schopností a uzpůsobeno potřebám člověka“, konstatuje Kevin Lynch.  

e) Christopher Alexandr  

 Christopher Alexandr byl ve své době v jistém slova smyslu revoluční. 

Společně s Jane Jacobs jako první začal pochybovat o správnosti jednoduchých 

urbanistických principů adorovaných architektů, jakými byli např. Toni Garnier či 

Le Corbusier.53 Do ostrého kontrastu staví dva typy měst: města přirozená             

a umělá. Přirozená města vznikala spontánně. Naopak města umělá byla 

vytvořena architekty či urbanisty. Christopher Alexandr se domnívá, že „umělá 

města postrádají nějakou základní součást. Ve srovnání se starobylými městy, 

která dostala patinu života, jsou naše moderní pokusy vytvářet město uměle zcela 

neúspěšné z hlediska jejich humánních kvalit prostředí.“ Stejně jako Camillo Sitte 

uznává tradiční hodnoty starých měst a hledá prostředky pro jejich návrat: „je 

nesmírně důležité, abychom objevili vlastnosti starých měst, která jim dávala život, 

a dostali je zpět do našich umělých měst.“54  

5.3.2 Východiska sociologická 

Pozvolna došlo k transformaci od čistého urbanismu a architekta jako 

jediného tvůrce prostoru do roviny sociologické, kdy je zkoumáno chování lidí na 

veřejných prostranstvích, a tedy reálný obraz jejich využití. Náměstí jsou utvářena 

jak formou, tak sociálními vztahy. Veřejný prostor patří všem a pro jeho kvalitní 

užívání je nutné znát požadavky jeho návštěvníků. Uživatelé veřejných prostorů se 

mohou podílet na procesu plánování (participace).  

a) Jane Jacobs 

 Průkopníkem v oblasti výzkumu vlivů veřejných prostranství na obyvatele 

byla americká novinářka Jane Jacobs, jejíž kniha The Death and Life of Great 

American Cities při svém vydání v roce 1961 zaznamenala obrovský ohlas. 

                                                 
52 TEPLÁ, M. Společenská  hodnota  veřejných  prostranství. Brno, 2007. Bakalářská diplomová práce na Masarykově 
univerzitě v Brně na katedře sociologie. Vedoucí práce PhDr. Aleš Burjánek, Ph.D., s. 12. 
53 MAIER, Karel. Urbanistická čítanka: vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Klasikové moderního urbanismu, 
urbanismus jako prostorové utváření měst, Svazek 1. Praha 2000, s. 37.  
54 Tamtéž, s. 38.  
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Autorka kritizuje moderní výstavbu měst i tehdejší urbanistické teorie a vyjadřuje 

své představy o podmínkách lepšího řešení životního prostředí ve městech. Živé 

městské prostředí oživuje hlavně nesmírné množství malých prvků, které k němu 

patří. Podmínky, které městskou rozmanitost vytvářejí, však objevíme docela 

snadno tím, že budeme pozorovat místa, kde se rozmanitosti daří, a zkoumat 

ekonomické příčiny, proč se jí na těchto místech může dařit.  

Jane Jacobs hovoří o primární rozmanitosti základních funkcí (pracoviště, 

úřady, bydlení, školní zařízení, zařízení pro rekreaci, knihovny a muzea)               

a o sekundární rozmanitosti, která vzniká ve vazbě na základní funkce. Na 

fungování prostoru se podílejí dvě složky obyvatel: pracující a místní (zvyšují 

poptávku po nákupech, obchodech, službách apod.). Jedna složka bez druhé 

nemůže plnohodnotně fungovat, přináší stagnaci a nezajistí celodenní provoz. 

Další složkou, vstupující do procesu utváření veřejného prostoru, jsou náhodní 

návštěvníci – turisté.  

Jane Jacobs definuje podmínky obytnosti prostředí takto 55: 

1. Promíšení základních funkcí – veřejný prostor musí plnit více než jednu funkci, 

minimálně dvě. 

2. Potřeba malých bloků. 

3. Rozmanitost budov. 

4. Dostatečná koncentrace obyvatel. 

5. Nabídka pro všechny generace. 

6. Udržení celodenního provozu – den i noc. 

Tyto poznatky můžeme úspěšně aplikovat do prostředí náměstí. Výše 

naznačené tendence zajišťují úspěšné fungování veřejného prostoru v rovině 

sociologické, ekonomické i z hlediska architektonických kvalit prostředí. 

 

                                                 
55 Srov. JACOBS, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha 1975. 
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b) William H. Whyte 

Jedním z prvních následovníků díla Jane Jacobsové byl americký architekt 

William H. Whyte. Kolektiv autorů se pod jeho vedením systematicky věnoval 

výzkumu chování lidí na veřejných prostranstvích v amerických městech. Whyte 

vycházel z předpokladu, že pokud poznáme vzorce chování lidí na veřejných 

prostranstvích, je možné vytvořit základní schémata pro projektování těchto   

prostranství tak, aby lidem co nejlépe sloužila. Své poznatky z těchto výzkumů 

shrnul v knize The Social Life of Small Urban Spaces (1980).  

c) Lyn H. Lofland 

 Americká socioložka Lyn H. Lofland nazírala na problematiku veřejných 

prostorů odlišně. Její základní teze se zakládaly na skutečnosti, že charakter 

zastavěného prostředí má vliv na chování lidí v tomto prostředí. Místa, která 

vytváříme, mohou zpětně utvářet nás, naši společnost a mezilidské vztahy.56 

Pokud si tuto skutečnost uvědomíme a pokud budeme schopni definovat vztah 

mezi charakterem prostředí a chováním lidí, je možné systematicky vytvářet lepší 

podmínky pro život.   

 Lofland dále hovoří o „privativismu“, který definuje jako posun velkého 

množství lidských aktivit odehrávajících se výlučně na veřejných prostranstvích 

v přítomnosti jiných lidí do soukromého prostředí. Příčinou je urbanismus 20. 

století, rozvoj komunikačních technologií a sociálně psychologické podmínky. 

Podle Lofland je třeba zastavěné prostředí vnímat jako nezávislou proměnnou, 

která má reálný vliv na sociální život. Pokud neuznáme zastavěné prostředí jako 

nezávislou proměnnou, ztratíme smysl pro pochopení městského osídlení a 

nebudeme schopni porozumět roli architektury, kterou hraje v utváření sociálního 

života na veřejných prostranstvích.57 Zastavěné prostředí ovlivňuje lidské 

interakce. Konkrétně má vliv na četnost a kvalitu interakcí, komunikaci různých 

sociálních skupin a obsah komunikace.58 Zastavěné prostředí zvyšuje nebo 

                                                 
56 Lofland, H. L. The Public Realm. Exploring the city’s quintessential social territory.  New York 1998, s. 180-181. 
57 LOFLAND, Lyn H.  The Public Realm. Exploring the city’s quintessential social territory New York 1998, s. 188. 
58 Tamtéž, s. 180-181. 
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omezuje rozsah možností lidské komunikace.59 Ovlivňuje možnosti komunikace 

mezi cizími lidmi.  

Autorka poprvé užívá pojem prostorové významy (orig. locational 

meaning).60 Znalost prostorových významů je pro obyvatele měst nezbytná 

k tomu, aby dokázali úspěšně kódovat jednotlivé městské prostory.61 Prostorové 

významy řídí povahu interakcí v městském prostoru, protože nám ukazují, jak se 

správně chovat a jaké jednání očekávat od druhých.  

d) Jan Gehl  

Stěžejním inspiračním zdrojem pro vlastní DSP byly současné práce 

urbanisty a sociologa Jana Gehla, který se zabývá problematikou veřejných 

prostranství, jejich užíváním a aktivitami. 

V celé historii lidských sídlišť byly ulice a náměstí základními prvky, kolem 

nichž se utvářela všechna města – ulice založené na lineárním modelu lidského 

pohybu a náměstí založená na schopnosti oka prozkoumávat prostor. V historii 

bylo vždy pamatováno na lidské měřítko.62 Stejně jako Sitte i Gehl vidí potenciál 

v menších „lidských“ měřítkách, která dávají místům intimní ráz, lepší využití, 

podporují vzájemné interakce v prostředí a dávající vznik bližším kontaktům. 

Soustředění aktivit úzce souvisí s atraktivitou uličního parteru (přízemí). 

Jako „mrtvá“ průčelí jsou označována průčelí bank a kanceláří. Dánská města 

zavedla regulaci ve výstavbě právě těchto mrtvých budov na veřejných 

prostranstvích a frekventovaných pěších tazích. Další opatření souviselo 

s velikostí parcely (šířkou průčelí). Vzniká tak prostor pro co největší počet 

obchodů na nejkratší možné uliční vzdálenosti.63 Stejně jako Lofland i Gehl  

zastává názor, že charakter veřejných prostranství má vliv na typy aktivit, které se 

na nich odehrávají. V rámci určitých omezení (regionálních, klimatických                            

a  společenských) je podle něho možné ovlivnit, kolik lidí bude veřejný prostor 

využívat, jak dlouho se na něm zdrží a jaké typy aktivit se zde mohou rozvinout. 

                                                 
59 Tamtéž, s. 181-183. 
60 LOFLAND, Lyn H. A World of strangers: order and action in urban public space. Waveland 1973. 
61 Tamtéž.  
62 Srov. GEHL, Jan. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 1996. 
63 GEHL, Jan. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 1996, s. 97. 
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    Venkovní aktivity dělí do tří základních kategorií: nezbytné, volitelné            

a společenské. Každá z nich podle něho klade různé požadavky na hmotné 

prostředí.64 Mezi nezbytné aktivity patří např. chození do školy a do práce, 

nakupování, čekání na  autobus, chození po úřadech atd. Vzhledem k tomu, že 

jde o aktivity více méně nucené, probíhají téměř nezávisle na kvalitě vnějšího 

prostředí. Volitelné aktivity jsou takové, které účastnící provozují jenom tehdy, 

když chtějí a umožňuje jim to místo a čas ( procházky, postávání a pozorování 

okolního dění, sezení či slunění). Tyto aktivity probíhají jen za optimálních 

venkovních podmínek. Jsou závislé na počasí a materiálních podmínkách. 

Společenské aktivity jsou všechny aktivity, které závisí na přítomnosti jiných lidí. 

Jako příklady společenských aktivit můžeme jmenovat hrající si děti, zdravení         

a konverzaci, ale i pasivní kontakty, tzn. prosté pozorování lidí a jejich 

naslouchání. Společenské aktivity vznikají z činností spojených s ostatními dvěma 

kategoriemi aktivit. Rozvíjejí se tam, kde jsou lidé na stejném místě.65  

Jan Gehl kritizuje snahy současnosti, které fungování města podřizují 

automobilové dopravě, a připomíná, že architektura by měla sloužit lidem                

a naplňovat jejich každodenní potřeby. Snaží se o renesanci lidských hodnot, 

jejich cítění a vnímání prostředí kolem sebe. Upozorňuje na důležitost lidského 

měřítka a tvorbu adekvátně utvářených míst, sloužících ke kvalitnímu životu ve 

městech. Lidé a lidské aktivity přitahují jiné lidi. S rostoucí kvalitou a nabídkou 

hmotného zázemí66 pro trávení volného času stoupá i koncentrace lidí a nabídka 

jejich volitelných aktivit.67 Francouzský filozof Jacques Ranciere zdůrazňuje vztah 

mezi právem být vidět a podobou sociálního systému: „Prostorové vyloučení je 

podstatným rozměrem společenského vyloučení. Kdo má právo být veřejně 

přítomným, je právoplatným členem společnosti. Kdo přestane usilovat o toto 

právo, rezignuje na svoji existenci ve společnosti.“ 

Jan Gehl  hovoří o těchto typech náměstí: 68 

1. hlavní náměstí - centrální prostor města nebo městské čtvrti. 

                                                 
64 GEHL, Jan. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 1996, s. 11-39.  
65 Tamtéž, s. 11-36. 
66 Atraktivní „pozorovací“ prostor obsahuje mobiliář, vegetaci, vodní prvek, umělecké dílo atp. 
67 Srov. GEHL, Jan. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 1996. 
68 Srov. GEHL, Jan; GEMZOE, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: 2002. 
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2. náměstí určené k pohybu - městský prostor, který je určen především pro 

setkávání a prodlévání. 

3. dopravní náměstí – prostor, jehož posláním je rozvoj městské dopravy. 

4. náměstí monumentální stavby – městský prostor zdůrazňující nějakou budovu, 

která má často symbolický význam.  

Své poznatky shrnuje v knize Život mezi budovami, která byla vydána již 

v roce 1970 a českého překladu se dočkala v roce 2000. Volným pokračování této 

knihy se stala monografie z roku 2010 Cities for People. Jan Gehl zde pohlíží na 

budoucnost měst a vybízí k pokračující transformaci našich měst. Uvádí jaká by 

města 21. století měla být, chceme-li je navrátit svým uživatelům a zachovat 

dalším generacím:69 

Živá města (Lively City). Město je živý organismus, který  neustále roste     

a rozpíná se. Jedná se o stále nekončící proces, proto není možné ustrnout na 

jednom bodě. Město se stále vyvíjí. 

Atraktivní města (Attractive City). Míra atraktivity je cíleně zaměřena na 

člověka a lidské měřítko. Vytváříme místa a město pro lidi. Nutnost eliminace 

stresu, hluku a znečištění. Město by mělo být ovládáno lidmi.  

Bezpečná města (Safe City). Města by měla být bezpečná pro život. 

Trvale udržitelná města (Sustainable City). Osvícenost veřejné sféry 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje fungování a podporu veřejné dopravy                 

a napomáhá ke zkvalitnění života ve městě a životního prostředí. 

Zdravá města (Healthy City). Chůze je nejpřirozenějším pohybem člověka. 

Město by mělo umožnit volný pohyb po městě a podporovat pěší zóny a nové 

trasování pěších stezek. Totéž platí i pro cyklistickou dopravu, která je také 

mnohem ekologičtější, zdraví prospěšná a ekonomicky i prostorově méně náročná 

než automobilová doprava. 

                                                 
69 Vlastní záznam z konference Public Spaces - Living Places. Přednáška Jana Gehla, Koncepční rozvoj veřejných 
prostor a aktuální výzvy. Praha, 16.3. 2010. 



 42 

Jan Gehl se zabývá principy obyvatelnosti, které formuluje do těchto 

požadavků: 1. žádné zdi, 2. malé vzdálenosti, 3. malé rychlosti, 4. jedna úroveň, 5. 

orientace tváří v tvář.70  

Mobilita a neustálý pohyb návštěvníků veřejného prostoru je překážkou pro 

snadné vytváření osobních vazeb. Zároveň vypovídá o kvalitě veřejného prostoru. 

Chceme-li vytvořit živé prostranství, můžeme přilákat více lidí nebo umožnit lidem 

strávit zde delší dobu. Pro názorné vyjádření kvality veřejného prostranství Gehl 

používá následující vzorec: kvalitní veřejné prostranství je rovno počtu lidí 

vynásobený stráveným časem. Množství lidí tedy není jediným měřítkem pro 

kvalitu veřejného prostranství. Gehl však upozorňuje, že pro život na veřejném 

prostranství jsou důležití také lidé v pohybu. Pomalá doprava totiž vytváří živá 

města. Chodec i cyklista mají ze své pozice blízko k zastavení se a mnohem 

pravděpodobněji tak dojde ke kontaktu s ostatními uživateli prostranství.71 

e) Placemaking – creating public spaces 

Organizací, kterou je nutné v této souvislosti zmínit, je Project for Public 

Spaces (PPS). Organizace navázala na odkaz Williama Whyta a zformovala se již 

v roce 1975. Prvotním cílem nadace bylo přispět k oživení místních veřejných 

prostranství jako prostoru pro setkávání a život komunity. Hlavním posláním její 

činnosti je plánování, navrhování a vzdělávání široké veřejnosti, zaměřené na 

pomoc lidem vytvářet a udržovat veřejná prostranství. Na základě sledování více 

než 1000 veřejných prostranství po celém světě, byly stanoveny čtyři základní 

kvality prostředí, zajišťující jejich úspěšnost:72 

a)  dostupnost - úspěšné veřejné prostranství je snadno dostupné (pěšky, na kole, 

veřejnou dopravou) a viditelné. Lidé se jím mohou snadno pohybovat a 

využívat různých částí daného prostranství. Přístupu na prostranství ani 

pohybu po něm nebrání žádné překážky. Fyzické prvky mohou ovlivnit 

dostupnost a vnímání. Konkrétními indikátory jsou šířka chodníku, umístění a 

četnost přechodů a jejich bezbariérovost pro kočárky, vozíčkáře či osoby se 

                                                 
70 GEHL, J.: Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 2000, s. 74.  
71 Vlastní záznam z konference Public Spaces - Living Places. Přednáška Jana Gehla, Koncepční rozvoj veřejných 
prostor a aktuální výzvy. Praha, 16.3. 2010. 
72 MADDEN, K. Utváření místa. Příručka k vytváření úspěšných veřejných prostranství. Project for Public Spaces - 
Nadace Partnerství, Brno 2003, s.62-64.  
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sníženou pohyblivostí. Důležitá je také přehlednost a snadná orientace na 

prostranství a přiměřená docházková vzdálenost. 

b)  pohodlí a image – čistota prostředí a správné rozmístění mobiliáře je klíčovým 

faktorem pro delší setrvání ve veřejném prostředí. 

c) využití a aktivity - aktivity jsou základními stavebními kameny veřejného 

prostoru. Aktivitami se rozumí nejen přítomnost jiných lidí, jejich vzájemná 

komunikace, ale i organizované akce. Doba, kterou lidé na veřejném 

prostranství tráví, je klíčová pro určení jeho kvality. 

d) sociabilita – pocit sounáležitosti s místem nebo komunitou. O sociabilitě 

vypovídá i přítomnost různých věkových i  sociálních skupin. 

Organizace PPS zprostředkovává interakce mezi všemi zúčastněnými 

subjekty, které se podílejí na plánovacích procesech. Spolupracuje s ostatními 

veřejnými i soukromými organizacemi, orgány na státní i obecní úrovni, lokálními 

organizacemi a sdruženími. PPS se stala mezinárodně uznávaným centrem pro 

inspirační zdroje a nástroje pro podporu Placemakingu a tvorbu nových veřejných 

prostranství. Programová náplň organizace PPS se kromě tématu „Náměstí“ 

zaměřuje na problematiku dopravy, zeleně ve městě, trhů, městských center,  

kampusů, multi-use a nábřeží. V rámci těchto programů napomáhá městům            

i místním komunitám vytvářet nejen dobrá veřejná prostranství, ale oživovat           

i místní komunitu. 

Organizace PPS v rámci programu „Náměstí“ stanovuje 10 zásad pro 

úspěšně fungující veřejné prostory:73 

1.  Image a identita (Image and Identity) 

2.  Atrakce a destinace (Attractions and Destinations) 

3.  Vybavenost (Amenities) 

4.  Flexibilita – flexibilní design (Flexible Design) 

5.  Sezónní aktivity (Seasonal Strategy) 

6.  Dostupnost (Access) 
                                                 
73 Project for Public Spaces [online].  [cit. 2011-05-20]. Dostupné z: http://www.pps.org/ 
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7.  Vnitřní náměstí a vnější náměstí (The Inner Square and the Outer Square) 

8.  Prostupnost, napojení na okolí (Reaching Out Like an Octopus) 

9.  Ústřední role managementu (The Central Role of Management) 

10.  Různorodé zdroje financování (Diverse Funding Sources) 

Klíčový nástroj pro utváření nových prostorů představuje tzv. „Placemaking 

– Creating Public Space“. „Placemaking“ napomáhá místní komunitě 

transformovat veřejná prostranství pro potřeby svých obyvatel a představuje 

katalyzátor soukromých investic, podporujících místní podnikatelské aktivity. 

Základní principy  plánování jsou obsaženy v dílčích „pracovních postupech“: 

Placemaking – Creating Public Spaces. Uživatelé jsou těmi nejdůležitějšími 

tvůrci veřejného prostoru. Místo je více než prostor, například perfektně vypadající 

lavička na neživém místě není tak využívána jako pohodlná lavička na nároží ulice 

před nevýraznou kavárnou. Design je pouze nástrojem pro utváření místa. Prostor 

je víc než design.  

Triangulation. Princip triangulace hovoří o kombinaci aktivit na jednom 

místě. Aktivní elementy mají posilující účinek pro daný prostor, jsou jejím 

magnetem.  

The power of 10. „Síla deseti“ se zaměřuje na tvorbu atraktivních                

a aktivních míst. Na úvod je položena otázka: Pokusme se nalézt 10 veřejných 

prostranství a vyjmenovat alespoň jejich 10 hlavních aktivit. Číslo 10 je pouze 

orientační číslicí, která naznačuje, jak je obtížné určit alespoň několik základních 

aktivit odehrávajících se na konkrétním veřejném prostranství. Čím více aktivit 

veřejný prostor nabízí, tím více obyvatel může uspokojit.74 

Na tyto tendence navazuje organizace Nadace Partnerství s programem  

Prostory, zabývající se zlepšováním kvality veřejných prostranství.  

 

                                                 
74 Vlastní záznam z konference Lidé – Auta – Prostory. Přednáška Elen Madison, Placemaking -  Creating Public Spaces 
(Veřejná prostranství – strategický přístup). Brno, 6.4. 2010. 
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5.3.3 České prostředí  

a) Adolf Liebscher  

 Prof. Ing. Dr. Adolf Liebscher byl v roce 1921 jmenován řádným profesorem 

architektury na České vysoké škole technické v Brně a v letech 1928–1929 byl 

děkanem na fakultě architektury a pozemního stavitelství.75 Celý svůj život se 

zabýval tématy dějin architektury, nauky o kompozici a o výstavbě měst. V roce 

1914 strávil půl roku v Itálii studiem veřejných prostorů – náměstí. Tato zahraniční 

cesta podnítila vznik teoretické práce „O vývoji italského náměstí”.  

Své mnohaleté poznatky shrnul ve dvoudílné knize Stavba měst. První díl 

knihy obsahuje grafická schémata městských útvarů italských (studie z roku 

1914), francouzských, německých a českých měst. Závěrem se podrobněji 

zaměřuje na studie italských náměstí, kde prezentuje půdorysné obrazy a městské 

plány. Kniha vznikla vlastně jako souborné grafické shrnutí přednášek z předmětu 

Stavba měst, který řadu let vyučoval na fakultě architektury.   

b) Miroslav Baše 

Jako jeden z prvních zdůrazňoval význam kontinuity historických měst jako 

základního kamene pro český urbanismus. Historické město podle něho nesmí být 

chápáno pouze jako soubor památek. Svůj zájem v posledních letech směřoval 

k problematice neřízené suburbanizace. Své myšlenky shrnul společně 

s Václavem Cílkem v příspěvku Krajina domova v době rozpadu města a přeměny 

venkova (2006): „Každé evropské město či vesnice má svůj sociální charakter 

daný tisíc let trvajícím vývojem, který je v podstatě daný, nedá se s ním příliš 

experimentovat a je obtížné prosadit nějaké nové cesty. Sídla, která mají tradiční 

sociální charakter, jsou sídla víceméně stabilní. Je možné udržovat umělá sociální 

seskupení, ale ta vždy budou mít samoorganizující tendenci buď k nějaké formě 

návratu k tradiční formě.“76 

                                                 
75 Sdružení Liebscher [online]. Adolf Liebscher ml. [cit.2013-01-02]. Dostupné z: 
http://www.sdruzeniliebscher.cz/umelci/adolf-liebscher-ml. 
76 BAŠE, Miroslav – CÍLEK, Václav. Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova. In Veřejná správa, č. 
19/ 2006. Praha 2006.  
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A dále: „V 16.-19. století, kdy města zůstávala v rámci vymezeném 

hradbami města, došlo ke zdvojnásobení až čtyřnásobení městské populace. 

Stále více výrobních a směnných aktivit se odehrávalo na veřejném prostranství, 

náměstí, chodníku či komunikaci. Člověk neustále musel vyvažovat polohu 

soukromého a veřejného. Dodnes jsme neobyčejně citliví na jakýkoliv pokus 

přivlastnit si část veřejného prostoru, protože jej potřebujeme k udržení určité 

sociální stability. Sociální fenomén evropského města je založen na doplňujícím 

se prolínání veřejného a soukromého.“77 

c) Jan Jehlík 

Architektura je přibližnost, proces, kvalita v čase a prostoru, má blíže ke 

kvantové fyzice než k sociologii či stavebnictví, tvrdí Jan Jehlík.78 „Architektura je 

proces pracující s časem a prostorem, s jedinečností, s událostí. V opozici 

k tomuto přístupu stávající české územní plánování pracuje ve víře v měřitelný 

statický standard. Požadavek na kvalitu prostředí nahradilo požadavkem na 

funkčnost systému.“79 

Jan Jehlík hovoří o urbanismu jako o architektuře veřejného prostoru. 

Veřejný prostor se podle něho skládá ze tří základních skladebných prvků: hmoty 

(bod, linie, plocha), prostoru80 a dějů (výroba, bydlení, služby). Veřejný prostor je 

kontinuum, má hierarchii a je skládán z prvků. Prvky (cesta, místo, území) jsou 

podstatou typů a forem. Ve veřejném prostoru nalézá a definuje tři druhy energií,  

a to proud (pohyb), koncentraci (klid) a křížení (napětí). Tyto proudy mají vliv na 

veřejný prostor, který může být charakterizován jako kompaktní (scelující vliv), 

dělený (vrstvení) a difúzní (prolínání).81 

Architektura není zbytkem od stolu stavaře (stavba), geografa (plán)             

a historika (teorie), jakkoliv to tak často působí. Ten, kdo navrhuje fyzické 

prostředí ze všech těchto tří pohledů je architekt. Fyzické prostředí je kontinuem. 

                                                 
77 Tamtéž.  
78 JEHLÍK, J. HMOTA – PROSTOR – DĚJE. Archiweb [online], 2011- 10-19. [cit.2012-12-12]. Dostupné z: 
http://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=10841 
79 Tamtéž. 
80 Prostory dělí na veřejné/neveřejné, zpevněné/nezpevněné, zastavěné/nezastavěné.  
81 JEHLÍK, J. Veřejný prostor. Urbanismus je architektura veřejného prostoru. [online]. [cit.2012-12-19]. Přednáška 
Ústavu urbanismu na FA ČVUT v Praze, 2012. Stránky vznikly za finanční podpory Fondu vysokých škol FRVŠ 1987, 
2010. Dostupné z: https://nit.felk.cvut.cz/~myrousz/uweb-test/public/lectures/35 
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Navrhuje se v měřítku domu, kde kamenem je cihla, souboru, kde kamenem je 

dům, sídla, kde kamenem je blok. Závazná je forma, ne „cihla“ či proces či funkce. 

Přirozeným vnitřním stavem formy je proměna. Forma je dána strukturou. 

Obrazem metastruktury je diagram, obrazem fyzické struktury je vzorec, obrazem 

infrastruktury je síť. Všechny tři jsou v principu samostatnou výpovědí o celkovém 

obraze sídla, všechny musí vypovídat o kvalitě, žádný nesmí chybět.82 

Ve své přednášce Veřejný prostor hovoří o vybavenosti veřejného prostoru 

ve čtyřech rovinách: občanská infrastruktura (médiem je občan - občanské 

stavby), dopravní infrastruktura (médiem je vozidlo - dopravní stavby), technická 

infrastruktura (médiem je technická síť - inženýrské stavby) a veřejná prostranství 

(médiem je prostor - veřejný prostor).83 

d)  Pavel Hnilička  

Pavel Hnilička, představitel „mladé generace“, se ve své knize Sídelní kaše 

pozastavuje nad tím, jak je možné, že se stále uplatňuje funkcionalistická vize 

rozvolňování měst a členění města podle funkcí. Dotazuje se, proč je dodnes 

natolik zakořeněna, přestože už od šedesátých let dvacátého století na negativní 

dopady této vize poukazovala řada autorů (Lynch, Jacobs, Whyte). Původní 

ozdravné myšlenky konce 19. a počátku 20. století se totiž postupně začaly měnit 

v ideologii, která je ještě dnes pevně zakotvena v legislativě. Například proces 

rozvolňování městské zástavby, který začal v 19.století, se doposud nezastavil, 

přestože problémem dnešních měst západního světa již není přelidněnost, ale 

pravý opak. Územní plány a prováděcí vyhlášky stanovují maximální zastavěnost 

s ohledem na kvalitu bydlení, ale podle Hniličky by dnes současně měly 

stanovovat limity pro zastavěnost minimální.84  

5.3.4 Shrnutí  

Pobyt na veřejných prostranstvích se stal možností, nikoliv nutností.85 

Úpadek tradičního veřejného prostoru od 2. poloviny 20. století měl úzkou vazbu 

                                                 
82 JEHLÍK, J. HMOTA – PROSTOR – DĚJE . Archiweb [online], 2011- 10-19. [cit.2012-12-12]. Dostupné z: 
http://www.archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=10841 
83 JEHLIK, J. Veřejný prostor. Archiv předmětů urbanismu, Ústav urbanismu, FA ČVUT [online],  2010. [cit.2012-12-12]. 
Dostupné z: https://nit.felk.cvut.cz/~myrousz/uweb-test/public/lectures/35 
84 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Brno 2005, s. 40.  
85 ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno 2003. 
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na chování lidí, a tedy i negativní dopad na sociální aspekty života ve městě. 

Určitou měrou se o to zasloužil vývoj nových informačních a komunikačních 

technologií, nový životní styl obyvatelstva a zvýšení jejich mobility expanzí 

automobilové dopravy. Lidé spolu komunikují a debatují prostřednictvím nových 

médií, bez potřeby osobního kontaktu, aniž by museli překročit práh vlastního 

obydlí. Podle Jana Gehla tento trend můžeme pozorovat již od 30. let 20. století. 

Jane Jacobs právem začíná hovořit o „smrti“ veřejných prostranství.86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Srov.  JACOBS, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha 1975. 
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6 Vlastní výsledky práce  

6.1 Základní charakteristika města Brna 

Brno je druhé největší město České republiky a je historickým, obchodním, 

kulturním a průmyslovým centrem Moravy. Dnešní administrativně správní území 

města má rozlohu 230 km2, na které žije 378 965 obyvatel.87 Podle zákona           

o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem a člení se na 29 městských 

části. V Brně je nejstarší a nejrozsáhlejší pěší zóna v České republice.  

Historické centrum města je evidováno od roku 1989 jako území Městské 

památkové rezervace Brno nařízením vlády č. 54/1989 Sb. Vybraná část 

historického jádra města s dochovanými budovami a prvky drobné architektury 

(městské infrastruktury) je na základě uměleckohistorického průzkumu chráněna 

podle zákona č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách. 

6.2 Vývoj urbánní struktury města Brna a jeho veřejných prostorů 

Město Brno patří mezi města organicky rostlá. Na formování městského 

půdorysu měla vliv topografie terénu, strategie umístění na trase obchodních cest, 

způsob výroby a v neposlední řadě otázka obranného systému. Středověké město 

Brno, sevřené okruhem hradeb, si dlouhá staletí udržovalo svůj řemeslnicko-

obchodnický ráz. Uzavřenost města neumožňovala další růst a i počet obyvatel byl 

celkem nízký. Komunikace ve vnitřním městě – hlavní tahy a náměstí – byly zčásti 

dlážděny; povrch dálkových cest byl řešen štětováním. Sídelní útvar se tak 

omezoval striktně na prostor uvnitř hradeb a nejbližší okolí města. Venkovské 

osídlení či malé zemědělské vesnice v jeho okolí byly samostatné88 a k městu 

nepatřily. Mnohé začaly vznikat až koncem 18. a v 19. století přílivem obyvatel 

z českého venkova. Ke spojení s městem Brnem pak došlo ve dvou etapách roku 

1850 a 1919.89 

                                                 
87 Český statistický úřad  [online], 2012-10-01. [cit. 2012-12-26]. Dostupné z: 
http://notes.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/cr_vybranych_ukazatelu_brno_mesto 
88 Resp. ve správě svých vrchností.  
89 Okresní služba Státního úřadu statistického, Brno-město. Statistický přehled rozvoje Brna do roku 1957.  In DŘÍMAL, 
J.- JIRÁSEK, J. -  KOLEJKA, J. Brno v minulosti a dnes: Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Krajské 
nakladatelství v Brně, 1959. 
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První zmínka o městě Brně se objevuje v 2. pol. 11. stol. Základ městského 

jádra tvořily osady vzniklé v sousedství křižovatek důležitých obchodních cest 

mezinárodního i místního významu. Celou aglomeraci ovládal zeměpanský hrad 

na Petrově. Vnitřní hrad byl pravděpodobně situován na vyvýšeném ostrohu a na 

severovýchodním svahu se rozkládalo opevněné předhradí s tržištěm. V rámci 

brněnského městského jádra byl tedy Petrov nejstarším organizovaným sídlištním 

celkem.90 

 

Od 2. pol. 12. stol. se v okolí městského jádra nacházejí kromě domácích 

osad také osady cizích, německých, flandersko-valonských a židovských, 

kolonistů. Němečtí a flanderští kolonisté zvolili za formu svých osad ulicovou při 

obou větvích podélné severní dálkové cesty, jež se rozvětvila v nynější ulici 

Českou a Běhounskou. Židé založili svou osadu v jihovýchodní části města           

(v prostoru dnešního Římského náměstí) vedle osady slovanské. Staré cesty 

určily trojúhelníkový tvar centrálního tržiště (Forum Inferius, Dolní trh), které bylo 

situováno na mírném svahu údolíčka obrácením k severu.91  

                                                 
90 Srov.  STACH, LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973.  
91 PEŠA, Václav – DŘÍMAL, Jaroslav. Dějiny města Brna. 1. díl. Brno 1969, s. 39. 

Obr. 1 -  Plán města kolem roku 1348 s vyznačeným územním reliéfem (Ing. V Krajča). Čejka – Olivová 
1999.  
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Zeměpanské Brno v době románské můžeme charakterizovat jako 

stavebně volný útvar, sestávající z vnitřně nesourodých shluků usedlostí, které 

byly tvořeny volně řazenými domy a dvorci podél nerovných cest u křižovatek. 

Území uvnitř hradeb nebylo příliš velké, stejně tak jako u ostatních středověkých 

měst. Tvořilo nepravidelný ovál s osami 760 m krát 550 m o rozsahu takřka 37 ha 

a modelace jeho terénního reliéfu byla celkově velmi nerovnoměrná.92 

Z hospodářských příčin se osady soustřeďovaly kolem církevních staveb – 

kostelů. Vzájemně byly izolovány, spojnice mezi nimi byla dána provozem, který 

tudy procházel. Za jeden z nejstarších kostelů je považován kostel sv. Michala. 

V druhé polovině 12. století přešla farní práva kostela na nově založenou 

románskou baziliku sv. Petra na vnitřním hradě na Petrově a kostel sv. Michala byl 

darován dominikánům (1228-1238). Na severovýchodním obvodu předměstských 

románských osad byly založeny osady cizích kolonistů s chrámem sv. Jakuba 

(1201-1222) a s filiálním kostelem sv. Mikuláše. Ve městě byla vyměřena na 

nezastavěných místech dvě nová tržiště (Horní trh – Zelný trh a Rybný trh – 

Dominikánské nám.) ve tvaru pravidelného pravoúhelníku.93  

Větší stavební růst můžeme datovat od 2. čtvrtiny 13. stol., kdy bylo 

vytvořeno středověké město uzavřením osad do pevného rámce hradeb. Vnitřní 

město bylo již tehdy hustě zastavěno, proto nebyl prostor pro novou parcelaci. 

Volná prostranství se nacházela ve východní části města jižně od ulice Kobližné        

a východně od náměstí Svobody. V této době byl stavební fond tvořen převážně 

dřevěnými či hrázděnými budovami. Nově přibyly církevní stavby, především 

řádové, které obohatily siluetu města. V této době také došlo k přenesení 

zeměpanského sídla z Petrova na Špilberk. 

V průběhu první pol. 14. stol. se Brno stabilizovalo jako gotický urbanistický 

útvar. Hradby vytvořily kolem sídlišť nepravidelný prstenec, v němž byla vyměřena 

velká i malá náměstí a trasování ulic. Vnitřní město bylo rozděleno na čtyři čtvrti        

a z každé z pěti bran vedly dvě ulice. Kolem roku 1350 byl založen kostel sv. 

Tomáše  a v poslední čtvrtině 14. stol. bylo započato na starém místě se stavbou 

                                                 
92 HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecilie. Urbanizace brněnského území ve středověku. In  Sborník národního muzea v Praze. 
Acta Musei Nationalis Pragae. Svazek XXI, č. 4/5. Praha 1967, s. 229. 
93 PEŠA, Václav – DŘÍMAL, Jaroslav. Dějiny města Brna. 1. díl. Brno 1969, s. 41.  
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kostela sv. Jakuba.94 Následovala výstavba měšťanských domů z kamene a cihel. 

Hustší parcelace města je patrná v okolí tržišť – náměstí.95 V této době je město 

Brno zobrazováno jako výstavní a monumentální město s dominantami kostelních 

věží.  

V 2. pol. 16. stol. procházelo město Brno renesanční epochou, kdy došlo 

k rekonstrukci historického jádra. Impulsem k této přestavbě byl pravděpodobně 

sled požárů (roku 1515, 1544 a 1585), které Brno postihly. Zástavba na 

významných městských prostranstvích byla zvýšena na 3 poschodí.96 Při vytváření 

raně barokní zástavby převažovala církevní stavební činnost. V 2. pol. 17. stol. 

bylo postaveno mnoho nových kostelů (sv. Máří Magdalény, sv. Michala, 

Kapucínský, přestavba sv. Tomáše). Ve 3. čtvrtině 17. stol. – v pol. 18. stol. vzniká 

široký pevnostní pás výstavbou nových hradeb.  

Barok přišel s nově pojatou architekturou městských prostorů a s novou 

urbanistickou dynamikou, která pozměnila fyziognomii města. Hlavní středověká 

linie půdorysné sítě však zůstala zachována. Narušena byla až v 18. stol. vlivem 

technického rozmachu a přílivem venkovského obyvatelstva, který záhy přinesl 

řadu sociálních problémů především v bytové otázce.97 

V důsledku hospodářsko-společenských změn v průběhu 1. poloviny 19. 

století se Brno stalo kulturním i průmyslovým centrem Moravy, které z něho učinilo 

regionální metropoli. Důležitější etapu stavebního vývoje představuje výstavba 

továrních hal a dělnických kolonií. Nově vznikající průmyslové podniky přiváděly 

do města stále více venkovského obyvatelstva. V druhé polovině 19. století počet 

brněnských obyvatel prudce vzrostl, a to téměř až na dvojnásobek. 

V následujících letech pak o dalších 15 %.98 

Po roce 1848, kdy došlo ke zrušení poddanství, se nejbližší předměstí 

sloučila s městem Brnem v jeden celek (1850). Katastrální území se rozšířilo na 

1816 ha a počet obyvatel se zvýšil na 48 tisíc. Celé město bylo rozděleno na čtyři 

                                                 
94 Srov.  STACH, LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973. 
95 Tamtéž.  
96 Tamtéž.  
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
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okresy, které byly roku 1905 zrušeny a všechna práva se soustředila kolem 

městského výboru. Vznikaly nové ulice a pokračovala regulace města, jež 

formovala současnou tvář moravské metropole. 80 % z 572 domů v jádru města 

bylo nahrazeno novostavbami.99 V roce 1900 přesáhl počet obyvatel sto tisíc, za 

deset let stoupl o 15% a Brno se stalo po Vídni, Praze, Terstu, Lvovu a Štýrském 

Hradci šestým největším městem Předlitevska.100  

Období let 1848 – 1918 bylo pro urbanistický vývoj města Brna a proměn 

jeho centrální zóny stěžejní. Tak jako v ostatních evropských městech byly strženy 

pevnostní hradby a byla nově řešena jejich zástavba společně s okružní třídou po 

vzoru vídeňské Ringstrasse.101 Výrazné proměny se dočkalo i brněnské vnitřní 

město, jež proměnila asanace probíhající od roku 1896.  Byly zbořeny tři čtvrtiny 

z původního počtu 430 domů v historickém jádru města, bez ohledu na jejich 

historicko-uměleckou hodnotu.102 V roce 1899 došlo k proražení ulice Rašínovy 

spojující náměstí Svobody s Moravským náměstím. Tyto zásahy změnily mnohá 

veřejná prostranství, zejména náměstí, zásadním způsobem.  

 

V letech 1901-1902 byla vypsána mezinárodní soutěž na regulační plán 

„Velkého“ Brna, jíž se účastnili i žáci významného rakouského architekta               

a urbanisty Camilla Sitteho.103 Tyto dějinné momenty předznamenaly směřování 

dalších vývojových etap města Brna a jeho veřejných prostranství. 

                                                 
99 Asanace z let 1896-1916, podepsána císařem. 
100 Srov. SEDLÁK, Jan - TEPLÝ, Libor. Ve znamení moderny. Architektura 20. století v Brně. Brno 2004.  
101 Stavba honosných paláců s převážně reprezentativní funkcí. 
102 Srov. ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská okružní třída. Brno 1997. 
103 Tamtéž.  

Obr. 2 -  Vývoj města Brna, chronologicky v roce 1848, 1918, 1948, 2000. Zatloukal, 2005.  
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Po první světové válce a po následném zrušení násilně udržované 

nadvlády německou správou byly v roce 1919 k Brnu připojeny všechny okolní 

samostatné obce a katastrální území se zvětšilo na 12 380 ha a byly tak vytvořeny 

předpoklady k dalšímu růstu města.104 Rozvoj města byl násilně přerušen 

německou okupací v roce 1939. K návratu k započatým tendencím rozvoje města 

mohlo být přikročeno až po roce 1945, kdy bylo město Brno osvobozeno.  

6.3 Výběr zkoumaných náměstí 

Ve městě Brně můžeme nalézt šest historických náměstí, tj. veřejných 

prostranství vnitřního města, která se formovala a vyvíjela společně s městem 

samotným. Hovoříme o náměstí Svobody, Zelném trhu, Dominikánském náměstí, 

Jakubském náměstí, Kapucínském náměstí a Šilingrově náměstí. Výběr náměstí 

byl v prvé řadě dán polohou v centrální části města, tedy na území původního 

historického jádra, které bylo dříve sevřeno středověkými hradbami. Pouze tato 

náměstí mohou exaktně vypovídat o vývoji a postupném utváření veřejných 

prostranství města Brna od jeho počátků až po současnost. S růstem města, 

ekonomickými i politickými změnami se transformovala také jeho náměstí. 

Analytická část práce se zaměřuje především na veřejné prostory historického 

jádra města Brna. Pro pochopení vývoje jednotlivých náměstí je stěžejní 

urbanisticko - prostorová analýza (strukturálně významné objekty), která je 

zároveň textovým doprovodem grafických půdorysných schémat umístěných 

v příloze DSP. 

  

Historické centrum města Brna leží v městské části Brno – střed, k.ú. Město 

Brno. Městská část je tvořena poměrně nesourodou zástavbou, což je podmíněno 

i značnou rozlohou, která činí 15 km2. Historické jádro je charakteristické pevnou 

blokovou strukturou, vymezenou uliční sítí s jasně ohraničenými veřejnými 

prostory. Historické jádro, dříve obehnané prstencem pevnostních hradeb, patří 

k nejstarším částem města vůbec.105 V městské části Brno – střed má trvalé 

                                                 
104 Srov. SEDLÁK, Jan - TEPLÝ, Libor. Ve znamení moderny. Architektura 20.století v Brně. Brno 2004 
105 Původní historické jádro města nevykazuje markantnější změny ve svém vývoji v průběhu první fáze stavebního 
rozvoje. Nově jsou zastavována jen místa kolem chrámů nebo prostranství uvolněná odstraněním hradeb, hřbitovů atp. 
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Obr. 3 - Vybraná náměstí, k.ú. Město Brno. Překresleno dle katastrální mapy z roku 2007. Kresba autor.  

bydliště 89 581 obyvatel. Podle věkové struktury převažují obyvatelé ve věku     

30-39 let a 20-29 let. 106   

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Údaje platné k 11.12. 2011. Městská část Brno-střed. Oficiální web [online]. Brno-střed, 2009  [cit. 2012-12-11].   
Dostupné z: http://www.stred.brno.cz/demograficke-udaje 



 56 

6.3.1 Základní charakteristika zvolených náměstí 

V průběhu staletí se tvář náměstí měnila, jejich nezaměnitelné postavení se 

však zachovalo dodnes. Na náměstích byly situovány významné stavby, a to jak 

po stránce architektonické, tak po stránce funkční. Náměstí vždy byla místem 

společenského dění, centrem osídlení, veřejným shromaždištěm lidu a ústředním 

tržištěm města. Ulice a náměstí byly klíčovým prostředím pro sociální interakce 

všech obyvatel města. Lidé se zde střetávali, komunikovali a pozorovali dění 

kolem sebe. Každé náměstí má své osobité kouzlo, genia loci, který je neměnný    

a je nutné jej respektovat. 

Chceme-li  definovat příčiny změny tvaru náměstí včetně funkčního vývoje, 

je třeba podívat se na tato veřejná prostranství z historické perspektivy a zároveň 

se zabývat současnou podobou náměstí, která představuje poslední etapu jejich 

vývoje. Morfologické změny, funkční vývoj, potřeba nového trasování komunikací 

a proměna prvků drobné architektury jsou aspekty, které se značnou měrou 

podepisují na současné formě a využívání náměstí. Půdorysný obraz města 

vypovídá o počátcích urbanizace, o dějinných událostech, změnách ve struktuře 

města, funkčních vztazích a o hierarchickém uspořádání prostoru v urbanistickém 

celku.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 -  Historické jádro města Brna v roce 1348. Překresleno dle O. Vičar, AmB. Kresba autor. 
Obr. 5 - Současný stav přibližně stejně velikého území. Kresba autor.  



 57 

6.3.1.1 Náměstí Svobody 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

Dolní trh – Forum Inferius, Velké náměstí, Náměstí císaře Františka Josefa I., 

nám. Adolfa Hitlera, Freiheitsplatz, nám. Viktoria (Viktoriaplatz) a  od roku 1918 

náměstí Svobody 

 Hlavní brněnské náměstí se pozvolna formovalo od 12. století a patřilo 

k jednomu ze dvou hlavních tržišť ve městě Brně (společně se Zelným trhem). 

Jeho tvar byl vytyčen průběhem starých obchodních stezek, které procházely 

tvořícím se historickým jádrem města. Plocha náměstí se ve svých obrysech 

významně nezměnila, což nelze tvrdit o okolní zástavbě a prvcích uvnitř náměstí. 

Při okrajích prostranství stávaly chlebné lavice a masné krámy, v nichž se 

odehrával každodenní prodej základních potravin. V průběhu 19. a 20.stol. 

náměstí ztratilo výrazné dominantní stavby a objekty. Svůj tvar, který je 

svědectvím růstu města od jeho nejstarší podoby, si však uchovalo dodnes. 

 Náměstí se pozvolna vyvíjelo a z prostého tržiště se postupem času stalo 

dějištěm mnoha významných událostí a hlavním centrem obchodu a řemesel. 

Konaly se zde týdenní i výroční trhy a denně přehlídka vojenské stráže.  

 

Náměstí však nesloužilo pouze obchodu. Zcela nový element vstupující do 

prostoru náměstí se objevil již před rokem 1231, kdy zde byl postaven kostel sv. 

Mikuláše. Vznikl jako filiální kostel ke kostelu sv. Jakuba pro příchozí románské 

Obr. 6 a obr. 7 - Náměstí Svobody v době trhů. Sbírky MmB, Fotoarchiv.                   
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Obr. 8 - Náměstí Svobody – pohled z věže kostela sv. Jakuba, uprostřed kostel sv. Mikuláše, foto před 
rokem 1870. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 9 - Kostel sv. Mikuláše v roce 1868. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 

osadníky.107 V letech 1645 až 1648 sloužil kostel jako hospic kapucínům.108 Kolem 

kostela vznikala postupně další hmota budov, a to objekt městské váhy, jejíž 

barokní podoba srostla se stavbou kostela, a obecní strážnice. Od roku 1786 již 

nebyl využíván k bohoslužbám a sloužil jako skladiště vojenského materiálu. 

Podle nejvyššího rozhodnutí z 23.6.1865 byl kostel sv. Mikuláše s platností od 

25.8.1869 předán městské správě s podmínkou, že bude za účelem zkrášlení 

Velkého náměstí zbourán i s okolostojícími krámky a bývalou městskou váhou, 

což se také v době od 1.1.1869 do konce dubna 1870 stalo. 109 Krámků kolem 

kostela stálo podle plánu z roku 1839 čtrnáct. Poslední byly odstraněny kolem 

roku 1885.  

 

Centrum obchodu společně s prestižní polohou uprostřed města zajistilo 

náměstí Svobody pozdější zájem a koncentraci bohatších vrstev obyvatel, kteří si 

zde začali stavět svá honosná sídla. Zprvu se jednalo o měšťanské domy, později 

domy patricijské, patřící významným šlechtickým rodům. Prostor pozvolna nabýval 

na atraktivitě a stal se reprezentativní ukázkou bohatství města. Z významných 

domů můžeme jmenovat: Palác Mitrovských, Dům Jana a Jakuba z Rohru (později 

známý jako Herringův palác z 18. stol., dnes sídlo Národního památkového 

ústavu), Dům u Zlaté koule (dnes Kleinův palác z let 1847-1848 od stavitelů L. von 

Förstera a T. Hansena), Dům pánů z Lipé (renesanční palác z roku 1589 od 
                                                 
107 V roce 1760 barokizován F.A.Grimmem. 
108 Jejich klášter na předměstí byl při švédském obléhání Brna zničen. 
109 MERTA, David; PEŠKA, Marek; SADÍLEK, Jaroslav; URBÁNKOVÁ, Kateřina. Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu 
v Brně. In Brno v minulosti a dnes XV, Brno 2001, s. 108.  
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Obr. 12 - Nám. Svobody s parčíkem. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 13 - Nám. Svobody - poč. 20. stol, po proražení ul. Rašínovy. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 14 - Pohled na Německý dům - poč. 20.stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  

Antonína Gabriho)110, Dům u Čtyř Mamlasů (1901-1902) a Kounicův palác               

(v letech 1928-1930 byla na jeho místě postavena Moravská banka od Bohuslava 

Fuchse a Ernsta Wiesnera, dnes Komerční banka).  

 

Velká asanace vnitřního města proběhla na přelomu 19. a 20. století, kdy 

mnoho staveb padlo za oběť nově projektovaným reprezentativním budovám        

a uličním tahům rodícího se velkoměsta, především pak téměř všechny zdejší 

šlechtické paláce. V roce 1900 došlo k proražení dnešní ulice Rašínovy z důvodu 

vedení tramvajové trati a náměstí Svobody ztratilo svůj uzavřený charakter. 

V letech 1896 – 1916 byla zbořena valná část tehdejší zástavby.  

 

                                                 
110 Nazývaný také jako Palác Kryštofa Schwarze.  
 

Obr. 10 - Nám. Svobody před asanací r. 1900, severní strana. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 11 - Kostel sv. Jakuba, celkový pohled z náměstí Svobody, po proražení Rašínovy ulice 
(nedatováno, poč. 20.stol.). Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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Obr. 15 - Nám. Svobody – pohled směrem severním. Litografie od Fr. Richtera. Richter, 1947. 
Obr. 16 - Pohled na kostel sv. Mikuláše z roku 1829 (Kresba Fr.Richter). Zdroj: 
http://www.archaiabrno.cz/home_cs/?acc=Mikulas  

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

Náměstí Svobody představuje nejvýznamnější centrální prostor města Brna 

a zároveň regionálně významné městské centrum nacházející se v zóně Městské 

památkové rezervace.  

Rostlý trojúhelníkový půdorys je dán historickým trasováním obchodních 

cest (východní a západní strana náměstí) a vedením městského potoka (severní 

strana). Dnešní ulicí Českou a Veselou vedla cesta směrem k hradu Veveří a dále 

na Tišnov a dnešní ulicí Běhounskou a dále ulicí Lidickou probíhala trasa vedoucí 

ke Královu Poli a posléze k Praze. Ulice ústící do prostoru náměstí jej spojovaly 

s hlavními městskými branami. Třetí strana byla formována trasou potoka 

pramenícího na špilberském kopci a dále protékajícího přes náměstí Svobody, 

ulicí Kobližnou přes náměstí Pohořelec111 až za hradby města, kde se vléval do 

říčky Ponávky. Později byl tento potok zasypán, stopa domů však již takto zůstala. 

Západní strana náměstí byla protnuta ulicí Zámečnickou. Tato dispozice zůstala 

náměstí dodnes. Původním účelem této ulice bylo přímé spojení s mocenským 

centrem města Brna.112  

 

Tvář náměstí se razantně změnila před koncem 19. století odstraněním 

původního gotického kostela sv. Mikuláše a barokní budovy městské váhy. Kostel 

sv. Mikuláše byl situován prakticky v centru náměstí Svobody. Celý soubor byl 

                                                 
111 Dnešní Malinovské náměstí – prostor před obchodním domem Centrum.  
112 Sborník urbanisticko-výtvarné soutěže. Náměstí Svobody v Brně. Brno 1998. 
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Obr. 17 - Kostel sv. Mikuláše v roce 1869. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 18 - Palác Mitrovských v roce 1892. NPÚ ÚOP v Brně. 

postaven v prostoru příčně s orientací kostela směrem západ-východ                    

a pomyslně rozdělil plochu náměstí na menší segmenty při ústí hlavních ulic. Na 

severu přiléhala ke stavbě budova městské váhy, na jihu v izolované poloze 

strážnice, která byla průčelím obrácena k jihu. Těžištěm severozápadní části 

náměstí (při ulici České) se od roku 1683 stal morový sloup P. Marie. 

Severovýchodní část od roku 1699 doplnila Merkurova kašna, jejíž fragmenty jsou 

dnes umístěny na nádvoří Moravského muzea.113 Výškovou dominantu v druhém 

prostorovém plánu tvořil kostel sv. Jakuba. Prostor náměstí Svobody tímto 

zásahem přišel o nenahraditelnou centrální dominantu. Na počátku 20. století 

dálkovou dominantu představoval Německý dům, který stál na Moravském 

náměstí do roku 1891. V těžišti prostoru při ústí ulice České dodnes zůstal 

zachován současný urbanistický a kompoziční bod – morový sloup.  

 

Charakter okolní zástavby vymezoval prostor, který působil uzavřenějším 

dojmem. Uliční fronta byla o něco málo předsunuta před dnešní fasády. Také 

všechna ústí ulic byla podstatně užší. Nejvýrazněji je to patrné u dnešní 

Zámečnické ulice. Rozšíření dvou ulic si vyžádalo vedení tramvajové linky. 

Zámečnická ulice byla rozšířena o prostor zbouraných pěti starších domů na této 

straně náměstí. Stejný zásah nastal i při proražení ulice Běhounské. V průběhu let 

1896 - 1916 byla asanována řada významných budov obklopujících prostor 

náměstí. Zástavba v centrální části města tak ve většině případů pochází z let 

1904 - 1914. Pouze domy č. 1, 7, 8 a 17 (dnešní číslování) ještě ukrývají ve svém 
                                                 
113 Kašna byla odstraněna v roce 1876. 



 62 

zdivu středověké konstrukce. Palác Mitrovských (na rohu ulice Běhounské), který 

sice přestavbě nepřekážel, byl zbourán o tři roky později.  

 

Výška domů na náměstí byla do období asanace v 2. pol. 19. stol. v zásadě 

tří až čtyř-podlažní. Čtvrté podlaží bylo určeno pro služebnictvo. Bylo nízké           

a architektonicky nevýrazné, střechy byly obvykle mansardově odstupňované         

i s dvěma řadami vikýřů nad sebou, atika nebo štítový fronton byly výjimečné.114 

Šířka parcel bývala obvykle 6-7 okenních os. Nízká zástavba v poměru k velikosti 

náměstí prostor opticky zvětšovala. Po demoliční asanaci od 70. let 19. století byly 

všechny nové domy pětipodlažní, někdy i vyšší a ještě byly opatřeny nárožními 

věžemi s kupolí. V prstenci obklopujícím centrální část města je soustředěna 

převážně zástavba bloková nebo řadová.  

Proražení Rašínovy ulice v místech staré Hřbitovní ulice původně vedoucí 

ke svatojakubskému hřbitovu, se uskutečnilo v letech 1900 až 1902. Odstranění 

kostela sv. Mikuláše společně s vybouráním nové ulice způsobilo, že náměstí 

ztratilo svou identitu a porušila se nenávratně optická uzavřenost středověkého 

útvaru. Tento akt je právem považován za jeden z nejradikálnějších zásahů 

ničících vzhled historického náměstí Svobody. Akcentem Moravského náměstí se 

měl stát Německý dům, kterému však chyběl dostatek monumentality, „proto zcela 

bez architektonické odpovědnosti, nedbajíce zákona klidu pro náměstí, prorazili 

náměstí Svobody, vytvořili ulici Rašínovu a rušíce i náměstí Jakubské, dostali 
                                                 
114 Sborník urbanisticko-výtvarné soutěže. Náměstí Svobody v Brně. Brno 1998. 

Obr. 19 - Pohled na úzkou uličku, dnešní Zámečnickou, a Královský dům, asi kolem roku 1890. Sbírky 
MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 20 - Pohled na stejné místo. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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spojení s Lažanského náměstím.“115 Moravské náměstí (dříve Lažanského 

náměstí) vzniklo až v roce 1863, kdy podle německého regulačního plánu byly 

zrušeny hradby a budovány ulice Joštova, Husova a Koliště. 

Německý dům představoval „point de vau“, zakončení pohledové osy 

směřující z prostoru náměstí Svobody, avšak po zbourání hradebních zdí nijak 

nepřispěl k uzavření Lažanského náměstí, ale měl účinek právě opačný. Abychom 

prostor mohli nazvat skutečně náměstím, bylo by nutné požadovat naléhavě 

uměleckou úpravu tohoto prostoru.116   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22 ukazuje možné řešení zastavění Moravského náměstí, které 

by vedlo k zacelení severní strany náměstí. Stávající stavba kostela sv. Tomáše 

vyžaduje hloubkově řešené náměstí a vytvoření dostatečně důstojného 

předprostoru. Na obrázku je zakreslena veřejná stavba (např. muzeum), která by 

mohla vytvořit vhodný protiklad ke hmotě kostela. Nově vytvořený prostor náměstí 

                                                 
115 Výstřižek z dobového tisku Slovo národa ze dne 7.11.1945, článek Nové Brno. In Spisovna NPÚ ÚOP v Brně, 
Archivní fond býv. Památkového úřadu, sign. P69/3 (Složka Brno – Náměstí Svobody). 
116 SITTE, Camillo – GOECKE, Theodor. Der Städtebau. Monatsschrift für die Künstlerische Ausgestaltung der Städte 
nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. Berlin 1913, s. 66-57. 

Obr. 21 a obr. 22 -  Lažanského náměstí, vlevo současný stav, tak jak byl znázorněn v roce 1913. Vpravo 
možná varianta řešení uzavřením severní strany náměstí. Legenda: A – kostel sv. Tomáše, B- Německý 
dům, C – pomník, D – veřejná stavba. Sitte, 1913.  
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by měl být doplněn centrálně umístěnou kašnou, která by však nebránila 

dopravnímu provozu. V knize Der Städtebau se dále hovoří o přemístění pomníku 

císaře Josefa II., nevhodně umístěného před Německým domem, na klidnější 

prostor před severní stranu Místodržitelského paláce, kde by získal „nádherné 

pozadí.“117  

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k rozsahu práce není možné věnovat se samostatně každé 

stavbě nacházející se na náměstí Svobody.  Zmíněny budou pouze objekty           

a prvky drobné architektury, které výrazně určovaly tvář náměstí – např. 

Merkurova kašna, „Hříbek“ nebo  hodiny. 

Původně renesanční kašna byla postavena Jiřím Gialdim v roce 1591 a její 

přesné umístění na náměstí není jasné. V roce 1699 byla funkčně nahrazena 

Merkurovou kašnou, která byla zhotovena rakouským umělcem Ignácem 

Bendlem. Kašna sloužila Brňanům až do roku 1868, kdy byla z regulačních 

důvodů stržena a druhotně umístěna do areálu Biskupského dvora (dnešní 

Moravské muzeum).118 

                                                 
117 Srov. SITTE, Camillo – GOECKE, Theodor. Der Städtebau. Monatsschrift für die Künstlerische Ausgestaltung der 
Städte nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. Berlin 1913, s. 66-67. 
118 STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973.  

Obr. 23 - Perspektivní zobrazení varianty řešení s  veřejnou budovou (viz předcházející obrázek, objekt 
D). Sitte, 1913. 
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Klíčovou dominantou náměstí, která je zde stále, je morový sloup.119 V roce 

1679 se rada města rozhodla na místě starého mariánského sloupu postavit sloup 

morový, na paměť morové epidemie sužující město v letech 1679-1680. Raně 

barokní památka z 80. let 17. stol. kompozičně navazuje na staré schéma 

vídeňského sloupu Am Hof. Skulpturální složka byla původně svěřena Ferdinandu 

Pfaundlerovi. Po jeho smrti byla započatá práce na sochařské výzdobě dokončena 

Baltazarem Frobelem a Janem Kašparem Pröbstlem.  

Za zmínku také stojí pomník Wehrmanna (postava vojáka v plné zbroji), 

který byl slavnostně odhalen v roce 1915. Z dobových fotografií vyplývá, že získal 

ohlas široké veřejnosti. Pomník byl vystavěn na oslavu hrdinství rakousko-

uherských vojsk v první světové válce. Dnes bychom jej mohli označit za 

interaktivní prvek městského interiéru, protože se stal novým netypickým 

artefaktem starého náměstí.  Každý, kdo finančně přispěl do pokladničky stojící 

poblíž pódia, mohl zatlouct hřebík do sochy vojáka.  K odstranění pomníku došlo 

v roce 1918 a v roce 1919 rozhodlo město vrátit sochu autorovi Carlu Wollekovi. 

V době nacistické okupace se tato socha objevila v průjezdu Nové radnice a po 

roce 1945 již o ní není žádná zmínka.120  

„Hříbek“ byl název pro jeden ze série funkcionalistických zastávkových 

přístřešků od arch.  Oskara Pořísky (20.stol.). Další zastávkové přístřešky byly 

instalovány na Moravském náměstí. Součástí těchto zastávek byly veřejné toalety 

                                                 
119 Údajně zde stával pranýř - doložený v roce 1358. 
 

Obr. 24 - Nám. Svobody s parčíkem uprostřed, roku 1892 – pohled směrem k severní straně náměstí. 
Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 25 - Západní strana náměstí, vlevo Kounicův palác. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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Obr. 26 - Nám. Svobody s Merkurovou kašnou a palácem Kouniců v roce 1867. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 27 -  Pomník Wehrmanna roku 1915. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 

a v případě čekáren na Moravském náměstí a na náměstí Svobody i prodejny 

tabáku a drogerie. „Hříbek“ se stal oblíbenou dominantou náměstí Svobody        

(1926–64) a nacházel se v místech, kde se dříve křížily tři linky městské hromadné 

dopravy. Stavba měla kruhový půdorys s přesahující střechou, která se stala 

útočištěm návštěvníkům městského centra za nepříznivého počasí. Nadzemní 

část sloužila zaměstnancům pouliční dráhy. Unikátnost této civilní stavby spočívá 

v tom, že se stala oblíbeným místem schůzek a byla tak důležitou součástí 

běžného denního života Brňanů. 

 

Druhá světová válka připravila Brno o značnou část domovního fondu, a to 

nejen v centrální části města. Obnova zničeného města však byla pojata jako  

výzva pro vybudování moderní metropole, které bude vtisknut řádný regulační řád, 

zbavený násilných germánských zásahů.121 

Poválečné snahy o rekonstrukci náměstí Svobody se zaměřily na scelení 

severní strany náměstí a její uzavření. „Živnostenská banka zamýšlí vybudovat na 

celé severní straně Náměstí Svobody veliký blok domů s jednotně řešeným 

průčelím, a to od ulice České, přes ulici Rašínovu až po Běhounskou. 

Přemostěním ulice Rašínovy bude tato část náměstí uzavřena a tím vrácena 

náměstí jeho původní funkce a klid. Tramvajová doprava na náměstí bude 

                                                 
121 Tím bylo myšleno mj. proražení Rašínovy ulice. Výstřižek z dobového tisku Slovo národa ze dne 7.11.1945, článek 
Nové Brno. In Spisovna NPÚ ÚOP v Brně, Archivní fond býv. Památkového úřadu, sign. P69/3 (Složka Brno – Náměstí 
Svobody). 
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zrušena a spojení s Jakubským náměstím a náměstím Rudé armády bude pro 

pěší a automobilem podjezdem průchodem v paláci Živnobanky, v místech dnešní 

Rašínovy ulice.“ 122 Hlavní fronta tohoto paláce měla dosahovat 111 m. 

Informativní studii tohoto paláce vypracoval arch. V. Roštlapil. Stavba měla sloužit 

jako mohutná kancelářská budova, která zajistí městu Brnu prosperující 

hospodářskou základnu a stane se sídlem místních i zahraničních firem. Součástí 

budovy měl být také reprezentativní biograf, restaurace a buffet. „Terén náměstí 

bude urovnán, severovýchodní část bude zvýšena o 70 cm, v jižní části uprostřed 

bude patrně kašna, jíž se rozrazí dopravní proud na dva směry, do ulice 

Běhounské a České a střed náměstí získá potřebný klid.“123 Tento záměr však pod 

vlivem politických změn nebyl zrealizován a zůstal pouze jako jeden ze smělých 

návrhů na navrácení klidné atmosféry do prostoru náměstí. Faktem zůstává, že 

radikální zásah v podobě proražení Rašínovy ulice, nebyl nikdy zcela přijat. Také 

východní strana náměstí měla být zastavěna mohutným palácem Spořitelny. 

Budova by stála na třech parcelách (od domu U Čtyř Mamlasů až na nároží ulice 

Kobližné).  

 

Dnes je severní strana náměstí tvořena honosnými nárožními domy. První  

představuje novobarokní budova postavená po roce 1900 pro Moravskou 

pojišťovnu a záložnu.124 Druhé nároží Rašínovy ulice, celý blok až k ústí 

                                                 
122 Výstřižek z dobového tisku Slovo národa ze dne 7.11.1945, článek Nové Brno. In Spisovna NPÚ ÚOP v Brně, 
Archivní fond býv. Památkového úřadu, sign. P69/3 (Složka Brno – Náměstí Svobody). 
123 Tamtéž.  
124 Dříve dům U bílého holuba. Kvůli špatné statice byl dům v roce 1988 zbourán. 

Obr. 28 a obr. 29 - výstřižek z dobového tisku Slovo národa ze dne 7.11.1945, článek Nové Brno. 
Spisovna NPÚ ÚOP v Brně.  
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Obr. 30 - Východní strana náměstí s prolukou v roce 1990. Zdroj: http://www.proximaprojekt.cz 
Obr. 31 - Současný pohled. Foto autor, leden 2013.  

Běhounské ulice, zaujímá palácová stavba v novobarokně secesním stylu, kterou 

projektovali na počátku 20. století architekti M. Fleischhacker a T. Kletzl. 

Postavena byla v roce 1903. 

 

Další negativní moment, který zasáhl do podoby náměstí, představovala 

proluka po zbouraném Domě nábytku na konci 20.stol.125 Po revoluci začaly spory 

o vlastnictví pozemku, které po letech nakonec vyhrálo město Brno. Konečně 

v roce 2001 byla vypsána architektonická soutěž na zastavění této proluky, ve 

které zvítězil ateliér Kuba & Pilař architekti. Změna vlastníka parcely ovlivnila další 

vývoj území a projekt byl schválen až v roce 2004. Stavba paláce Omega byla 

úspěšně dokončena v roce 2006. Palác Omega je z obou stran obklopen 

historickou zástavbou, a to Herringovým palácem a Domem U čtyř mamlasů. 

Poslední jmenovaný pochází z let 1901-1902. Šlo o reprezentativní nájemní dům 

s pasáží, projektovaný architektem G. Wanderleyem. Plastiky atlantů vytvořil 

brněnský sochař J. Tomola. Vznik nákladné stavby financovala Nadace Valentina 

Gerstbauera, významného brněnského mecenáše.  

Součástí prostoru náměstí byly prvky a plochy zeleně, a to výsadba 

vzrostlých stromů kolem budovy strážnice a parčík při ústí Masarykovy ulice. 

Parčík zmizel v rozmezí let 1900-1905, kdy byla také zavedena elektrická 

tramvajová dráha do ulice Zámečnické.  

                                                 
125 Na místě barokního domu od roku 1933 Dům JEPA, po válce přejmenován na Dům nábytku.  
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Obr. 32 a obr. 33 - Katastrální plán města Brna z roku  1914 a 1934. AmB, fond U9 Sbírka map a plánů, 
Katastrální mapy. 

Náměstí Svobody je jedním z mála historických náměstí v centru města, 

které v porovnání s ostatními českými městy (např. Olomouc, Plzeň, Hradec 

Králové, České Budějovice) je složeno převážně z moderní architektury.  

Provozní analýza  (doprava) 

V 19. století mělo náměstí Svobody spíše komornější charakter, chybělo 

propojení směrem severním a spojnice s Dominikánským náměstím (dnešní ulice 

Zámečnická) byla užší. Původní dlažba byla kamenná a vytvářela jednotný povrch 

celého náměstí. Prostor pro vozidla a pro chodce nebyl diferencován. Akcent 

prostoru představovala kašna, umístěná na vyvýšeném kamenném soklu,             

a morový sloup.  

Zavedení čtyř tramvajových linek do prostoru náměstí si vyžádalo 

vybudování tras pro chodce, zajišťující jejich bezpečný pohyb. Dlážděný chodník 

byl situován kolem obvodu náměstí při jeho obchodním parteru a podél tramvajové 

trati. První trasa vedla od roku 1899 dnešní ulicí Masarykovou (dále pokračovala 

na Moravské náměstí), v roce 1900 vedla trasa ulicí Kobližnou (s odstavnou kolejí     

u České ulice) a roku 1906 přibyla trať vedoucí ze Zámečnické ulice (linka od 

Ústředního hřbitova - ukončena kusou kolejí), která byla před rokem 1916 

propojena s tratí na ulici Kobližné. Tato trať fungovala až do roku 1940. Do roku 

1958 zůstaly koleje ještě v ulici Kobližné. Se zavedením pěší zóny v roce 1959 

byla zbudována nová trasa v Husově ulici, která starou trasu nahradila.                 

U křižovatky jednotlivých tratí byla postavena krytá čekárna a při východní straně 
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Obr. 34 - Náměstí Svobody s hodinami, asi pol. 20. stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 35 - Parkování na náměstí Svobody, před Moravskou bankou, v pozadí „Hříbek“, asi 30. léta 20.stol.  
Sbírky MmB, Fotoarchiv. 

náměstí zřízeno stanoviště pro pronajímatelné fiakry. Do dnešní doby se 

zachovala pouze první z tratí, vedená severojižním směrem.  

 

 S nárůstem automobilové dopravy vznikla parkovací místa přímo 

v prostoru náměstí, a to při východní i západní straně (před Moravskou bankou) 

náměstí. Chodec byl vytlačen z prostoru náměstí a byly mu vymezeny jen 

chodníky po obvodu, dva pruhy sledující tramvaj od Masarykovy a Zámečnické 

ulice a kruhový chodník kolem pavilonu tramvajové zastávky (zmiňovaný 

„hříbek“).126 Veřejné prostranství bylo doplněno o stožáry veřejného osvětlení, 

květinové koše, reklamní sloupy a ve 30. letech světelné a sloupové hodiny. 

V roce 1940 došlo ke zrušení tramvajové linky vedoucí ulicí Zámečnickou a v roce 

1958 následoval zánik tramvajové trati v ulici Kobližné. Ještě v 60. letech sloužilo 

náměstí k parkování a průjezdu vozidel. V dalším desetiletí zde byl zřízen kruhový 

objezd a náměstí bylo začleněno do pěší zóny.127  

Do prostoru náměstí je dnes vjezd motorových vozidel zakázán. Povolen je 

pouze vozidlům zásobování a je regulován časově i prostorově. Náměstí Svobody 

leží na nejvýznamnější pěší komunikační ose spojující hlavní nádraží (ČD) 

s dalším důležitým dopravním uzlem (MHD) na ulici Česká-Joštova. V současné 

době jsou řešeným územím vedeny dvě tramvajové linky č. 4 a č. 9. 

                                                 
126 Sborník urbanisticko-výtvarné soutěže. Náměstí Svobody v Brně. Brno 1998. 
127 Roku 1956 určena „pěší zóna“ – dnešní Masarykova ulice, Kobližná, Česká. 
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Obr. 36 - Kruhový objezd na náměstí Svobody v roce 1981. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 37-  Kruhový objezd na náměstí Svobody v roce 1981. Crhonek, 1981. 

Nejfrekventovanější trasou je tah z Masarykovy ulice na ulici Českou a její 

dopravní uzel na ulici Joštově. Náměstí Svobody mělo v minulosti pět vstupů,128 

dnes má osm vstupů. Vstupy byly navýšeny o plochy pasáží, které jsou však málo 

využívány. 

 

Parkování v centru města je možné pouze na vyhrazených 

parkovacích místech, která jsou zpoplatněna. Jejich kapacita je však velice 

omezená. Větší parkoviště provozované městem Brnem se nachází pod 

Besedním domem, na ulici Benešově (naproti hotelu Grand) a na Dominikánském 

náměstí.129 Nejblíže umístěný parkovací dům Rozmarýn je situován na rohu ulice 

Kounicova a Koliště.  

Funkce a aktivity 

Základní funkce náměstí byla až do 19.století tržní, což dokládá dlouhá 

přítomnost masných krámů (později funkci převzal Zelný trh). Na počátku 20. stol. 

dominuje funkce dopravní. V současné době aktivní funkční složka chybí a náplň 

náměstí je nejasná.  

                                                 
128 Pět historických vstupů z ulice Sedlářské (Masarykova), Horní Kobližné (Kobližná), Běhounské (slepou ulicí Umrlčí, 
která vedla na hřbitov u sv. Jakuba), Přední Veselé (Česká) a Zámečnické. 
129 Správné parkování [online]. cit. [2010-11-29]. Dostupné z: http://www.spravneparkovani.cz/parkovani-ve-
meste/parkovani-v-brne/parkovani-v-centru-brna/#ixzz2FbEZeHlm 
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Náměstí Svobody bylo vždy funkčně rozděleno; východní prostor náměstí 

byl podmíněn přítomností kostela sv. Mikuláše, jižní prostor náměstí patřil tržišti, 

západní část byla později determinována umístěním morového sloupu. 

Převládající funkce dané části pak měla vliv na situování jednotlivých prvků. Od 

18. století byla jižní část náměstí doplněna řadou stromů vysazených před 

strážnicí. Později přibyla drobná parkově upravená plocha trojúhelníkového tvaru, 

situovaná při ústí dnešní Masarykovy ulice. Součástí plochy zeleně byly hodiny. 

Z mnoha historických fotografií a archivních pohlednic, na kterých byly 

zobrazovány, vyplývá, že představovaly důležitý symbol náměstí Svobody. 

Kulturním článkem, který dnes na náměstí Svobody chybí, bylo situování kina 

(Světozor), které bylo součástí severní fronty domů. Z výše naznačeného vyplývá, 

že jižní cíp trojúhelníkového náměstí byl většinou prázdný (klidnější), zato byla 

hodně oživena strana severní.   

Sociální aspekty 

V letech 1970-1980 výrazně klesl počet obyvatel bydlících v prostoru 

náměstí, později počet nepatrně vzrostl. Podobný vývoj zaznamenal i bytový fond. 

V dnešní době si udržuje konstantní charakter -  funkce bydlení se soustřeďuje ve 

vyšších nadzemních podlažích na severní straně náměstí, u ostatních budov jsou 

prostory využívány ke kancelářským účelům. Bydlení je funkcí, která by neměla 

v centrální zóně města chybět, protože zajišťuje celodenní provoz a přirozený 

pohyb obyvatelstva. S úbytkem bytového fondu prokazatelně roste počet 

sociopatologických jevů v daném území, což není problém pouze náměstí 

Obr. 38 - Náměstí Svobody. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 39 - Doprava na náměstí Svobody. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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Svobody, ale všech dále jmenovaných náměstí. Veřejná prostranství, která se 

zříkají funkce bydlení v souvislosti s úbytkem pracovních příležitostí, přicházejí o 

přirozenou kontrolu území. Po skončení pracovní doby se tyto prostory vylidňují a 

okolní budovy jsou prázdné.  

 

Náměstí Svobody a vůbec Brno-střed se svým historickým centrem                

a pamětihodnostmi patří k nejnavštěvovanějšímu území města Brna. Jsou zde 

nejlukrativnější pozemky města Brna, s čímž souvisí také vysoký obchodní 

potenciál a cena pozemků. 

Současný stav  

V roce 1997 byla vyhlášena výtvarně architektonická soutěž na novou 

podobu náměstí Svobody. Vypisovatelem soutěže bylo město Brno.130 Kromě 

požadavku na zachování historických hodnot byly jedním z podkladů pro zadání 

soutěže závěry z tzv. plánovacích sobot. Šlo o jednu z prvních akcí 

participativního plánování, kdy se veřejnost podílela na tvorbě veřejného prostoru 

ve městě Brně. Z diskusí s občany vyplynulo přání vytvořit reprezentační prostor 

s vodou a stromy. Mezinárodní porota (předseda: Doc.Ing.arch. Miroslav Baše, 

místopředseda: Ing. arch. Jaroslav Josífek) stanovila následující závazná 

doporučení pro řešení prostoru: náměstí by si mělo zachovat monumentalitu 

jednotného prostoru bez prostorového členění. Jednotu prostoru je žádoucí 

zachovat respektováním terénu a neutrálně řešenou dlažbou. Pro život na náměstí 

                                                 
130 Jednokolová, ideová urbanisticko výtvarná soutěž. Návrhy byly předkládány na úrovni konceptu (studie).  

Obr. 40 – Budova strážnice před kostelem sv. Mikuláše na náměstí Svobody. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 41 - Pohled od Masarykovy ulice v roce 1968. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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je rozhodující vymezení jeho okrajů s koncentrací aktivit, s tím, že severní strana 

náměstí bude klidová se stromořadím a vodním prvkem. Tramvaj je na náměstí 

možná, zastávka však bude na ulici Rašínově.131 Ve všech předložených návrzích 

se jako dva dominantní prvky prostoru objevovaly morový sloup a kašna v severní 

části náměstí. Pouze jeden z  návrhů se snažil vrátit do centra náměstí církevní 

stavbu – kostel. Důraz byl kladen na výběr a provedení dlážděného povrchu. 

Diskutabilní se ukázala otázka ponechání či odstranění tramvajové linky vedoucí 

středem náměstí. Ve většině návrhů byla tato linka ponechána. 

Z urbanisticko-výtvarné soutěže vzešel vítězný návrh (viz příloha DSP) 

autorů Petra Kocourka a Juraje Sonlajtnera, který byl vybrán mezinárodní 

odbornou porotou. Výchozím motivem návrhu byl dobový obraz prostoru náměstí 

z konce 19. století. Porota kladně hodnotila sjednocení povrchu parteru náměstí 

kamennou dlažbou z tradičních druhů žuly, uvolnění středu náměstí, akcentování 

dvou prvků – morového sloupu a kašny, umístění stromové aleje na severní straně 

náměstí v místě historické stopy městského potoka a vznik relaxační zóny. 

Snahou autorské dvojice bylo pohledově scelit severní stranu zmiňovanou 

stromovou alejí. Jako jediný se tento návrh snažil vrátit do prostoru náměstí 

podzemní veřejné toalety.  

Rekonstrukce hlavního brněnského náměstí však nakonec zůstala bez 

autora. Po neshodách mezi autory vítězného konceptu, magistrátem města Brna  

a památkáři bylo vypsáno výběrové řízení na podklady k projektové dokumentaci, 

které vyhrála společnost Vlastislava Nováka a stala se tak hlavním projektantem 

nové podoby náměstí. K autorství se dnes však nehlásí. Svůj podíl na rekonstrukci 

náměstí společnost zhodnotila jako splnění požadavků ze strany magistrátu 

v otázce technické proveditelnosti celé akce. Také brněnský ateliér RAW se od 

současné podoby distancuje a svoji spolupráci se společností V. Nováka vidí na 

úrovni odborné konzultace v otázce městského mobiliáře. Všechny tyto aspekty se 

spolupodílely na výsledné podobě dlouho očekávané rekonstrukce prostoru. Nový 

vzhled náměstí Svobody můžeme s odstupem času charakterizovat jako dobře 

provedenou technickou stavbu, která však  postrádá architektonický názor 

odpovídající významu hlavního veřejného prostoru regionální metropole.   

                                                 
131 SVOBODA, Richard. Brněnské náměstí Svobody: minulost a současnost hlavního brněnského náměstí = Náměstí 
Svobody Square in Brno : the past and the present of the main square in Brno. Brno 2006, s. 24-25. 



 75 

V roce 2001 byla vypsána soutěž na podobu nových vodních prvků, která 

vymezila jejich základní kritéria: podnítit vztah současné generace k historickému 

vývoji prostoru a vytvořit soudobými prostředky akcent, který by zvýšil 

obyvatelnost náměstí. Uvažovalo se také o reminiscenci původní Merkurovy 

kašny. Vzhledem k prostorovým změnám, především navýšení pater okolních 

budov, bylo od této myšlenky upuštěno. Kašna by svou velikostí nezapadala do 

kontextu prostředí a v prostoru by se ztrácela.132  

Celková obnova náměstí Svobody nakonec proběhla téměř po 10 letech od 

vyhlášení soutěže, a to v roce 2006. Její součástí byla rekonstrukce všech 

inženýrských sítí, výměna veřejného osvětlení, jednotná povrchová úprava, 

výsadba stromů a vybavení prostoru městským mobiliářem (lavičky, odpadkové 

koše, veřejné osvětlení apod.). Vznikla nová bronzová kašna se Skácelovými verši 

od arch. Kuby a Pilaře (na místě Merkurovy kašny) a na protilehlé straně pítko. 

Moderně pojaté ztvárnění kašny se brzy stalo terčem ostré kritiky.133 Většině 

návštěvníků se navíc příčí šlapat po verších básníka Jana Skácela. V každém 

případě se domnívám, že toto řešení nebylo šťastné. Mnohem vhodnější by byl 

dynamický vodní prvek, který by umožnil přímý kontakt návštěvníka s vodním 

živlem, například vstup do fontány, a stal by se tak prvkem herním. Voda přispívá 

k oživení veřejného prostoru a styk s tímto živlem podmiňuje další aktivity 

v prostoru.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 SVOBODA, Richard. Brněnské náměstí Svobody: minulost a současnost hlavního brněnského náměstí = Náměstí 
Svobody Square in Brno : the past and the present of the main square in Brno. Brno 2006, s. 24-25. 
133 Veřejností je kašna označována jako „káď na kapry“ či „rezavý kastrol“. 

Obr. 42 - Náhoda či inspirace?! Brněnská kašna, architekti Kuba a Pilař. Foto autor, leden 2012. 
Obr. 43 -  Kašna na náměstí ve městě Winterthur, sochař Donald Judd. Zdroj: www.landbote.ch 
Obr. 44 - Kašna je vítaným osvěžením v horkých dnech. Zdroj: www.wintiloewe.ch 
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Povrch náměstí je dnes tvořen řezanou kamennou dlažbou z mrákotínské 

žuly v několika barevných odstínech, tvarech a velikostech. Významné objekty 

jsou zvýrazněny kamennou mozaikou z kamenné štípané kostky. Historická stopa 

kostela sv. Mikuláše je v dlažbě připomenuta mosazným obrysem, který je však 

špatně čitelný, a tabulí osazenou v dlažbě. Rekonstrukce se dočkal také morový 

sloup. Výsadba stromů byla provedena v několika etapách. Původně navržená 

výsadba na severní straně náměstí byla dodatečně, na popud veřejnosti, doplněna 

také na straně východní. V letních měsících monotónně vyhlížející centrální 

náměstí „oživují“ pouze rostliny v nádobách. Podle mého názoru však dosahují 

efektu přesně opačného a z  reprezentativního náměstí vytvářejí maloměšťanské 

náměstí vracející se zpět do „muškátové“ éry.  

Novodobou „dominantou“ se přes rozporuplné názory stal tzv. „brněnský 

orloj“ (od roku 2010). De facto se jedná o hodinový stroj, který dostal možná příliš 

utilitární označení „orloj“. Jeho ztvárnění má odkazovat na obléhání Brna Švédy 

v roce 1645, a proto svým tvarem připomíná náboj. Objekt je vysoký 5,5 m a je 

sestaven ze devíti dílů. Domnívám se, že jakékoliv umístění hodin v pravém slova 

smyslu by plnilo stejnou funkci a jeho pořizovací cena by mohla být podstatně 

nižší. Na druhou stranu tento typ hodin spěchajícímu neukáže, kolik hodin 

skutečně je, ale přinutí jej na chvíli zpomalit či se zastavit, což je pro veřejný 

prostor přínosné. Z průzkumu134, provedeného studenty brněnské fakulty 

architektury, vyplynulo, že se hodinový stroj stává novým symbolem náměstí, 

identifikačním bodem, místem setkání a schůzek.  

I přesto, že se jedná o hlavní centrální prostor historického centra, postrádá 

náměstí aktivní parter. Severní strana náměstí je pro návštěvníka z tohoto 

hlediska zcela mrtvá. Východní (obchodní dům Omega, prodejna obuvi, cukrárna, 

prodejna se sportovními potřebami) a západní strana (prodejny s oblečením, 

Macdonald´s, Nákupní centrum Rozkvět, Dům pánů z Lipé) sice nabízí komerčně 

atraktivnější prostor, ale přesto nedosahuje kvalit, které by odpovídaly charakteru 

a postavení tohoto typu veřejného prostoru. Pouze několik kaváren a restaurací 

vstupuje v letním období do prostoru náměstí, avšak úroveň venkovních zahrádek 

není esteticky příjemná. Partery domů jsou využity pro obchodní provozovny 

                                                 
134 Pocitová mapa, listopad 2012. Ateliérové zadání: Místo ve městě? Inventura stavění v MPR Brno. Studenti 1.roč. 
MSP, 2012/2013. 
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Obr. 45 - Alter Markt, Linz – v dlažbě vyznačen půdorys kaple Nejsvětější Trojice. Foto autor, srpen 2011. 
Obr. 46 - Náměstí Gammeltorv, Kodaň – v dlažbě vyznačen půdorys býv. radnice. Foto autor, duben 
2012.  

většinou ve dvou podlažích. Vnitrobloky jsou intenzivně stavebně využity často 

formou veřejných obchodních pasáží, průchodů a nádvoří. Další podlaží jsou 

určena pro administrativu i bydlení. Doba pobytu na náměstí je obecně podřízena 

otevírací době přiléhajících obchodů. Nabídka aktivit, která by měla vytvářet 

nejširší spektrum činností v centrální části města, je nulová. Společenský život na 

náměstí Svobody je udržován sérií sezónních trhů (např. Velikonoční trhy, 

Slavnosti jídla, Slavnosti vína, Vánoční trhy) nevalné úrovně. Vánoční trhy na 

náměstí Svobody se s těmi na Zelném trhu nedají srovnat. Opět se 

přesvědčujeme, že pouze Zelný trh umí využít potenciál místa a navázat na 

historický odkaz prostoru.  

Potenciál a výzvy 

 Tato analýza není výčtem všech nedostatků, které je nutné zlepšit, ale 

pouze reakcí na zanedbávané momenty, které se podepisují na fungování 

zmiňovaného veřejného prostoru:135  

- výrazněji vyznačit prvek historie. Půdorys kostela sv. Mikuláše je zdůrazněn 

tenkým mosazným páskem, který je však nezřetelný a těžko čitelný. Vhodnější 

provedení by jistě zvýšilo zájem o prostor a zpestřilo monotónně vyhlížející dlažbu.  

 

                                                 
135 Analýza je v tomto smyslu uváděna i u dalších vybraných náměstí. 
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Obr. 47 - Do ulic vstupuje vodní živel a oživuje celý prostor. Banyoles, Girona, Španělsko. Zdroj: 
www.adgnews.com 
Obr. 48 - Freiburg – veřejné prostory centrální zóny města spojují dva sjednocující prvky – systém 
drobných vodních kanálů a charakteristická kamenná dlažba. Zdroj: www.tandemclub-
franken.de/berichte/2005%20tandemwochefoto.html 

- vytvořit krystalizační jádra aktivit (zeleň, interaktivní umění – monument ve 

veřejném prostoru, vodní prvek jako hra), nesnažit se plochu náměstí násilně 

scelovat, ale vytvořit samostatné a funkčně diferencované zóny aktivit. Tento 

motiv nalezneme také v historii, kdy každé funkci byla vymezena konkrétní část 

náměstí. 

- oživit náměstí např. obnovou trasy městského potoka po vzoru města Freiburg136 

(Německo) nebo španělského města Girona – lineární forma vodního prvku, herní 

prvek, větší potenciál využitelnosti, podpora historické stopy. 

 

- zatraktivnit uliční parter a odstranit mrtvé fasády ze severní strany náměstí. 

Paradoxně se zde nachází jediný skutečně klidný prostor na náměstí; atraktivní je 

také blízkost historické dominanty - morového sloupu.  

- zpřístupnit prostory vnitrobloků – vytváření polosoukromých anebo poloveřejných 

prostorů. 

- dlážděný povrch pojednat atraktivněji. Dlažba je plošně nejvýraznějším prvkem 

ve veřejném prostoru. Jeho ztvárnění se proto nejzásadněji podepisuje na 

celkovém architektonickém výrazu náměstí.  

                                                 
136 Systém žlabů, tzv. Bächle pův. sloužil pro dodávku vody a nečistot. Dnes zpříjemňují městské klima a slouží jako 
atraktivní vodní hříčka pro dětské hry. 
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Obr. 49 a obr. 50 - Dvě ukázky, jak je možné pracovat s dlažbou v historickém prostředí. Obě náměstí 
mají trojúhelníkový tvar. První obr. náměstí Amagertorv, Kodaň,  foto autor, duben 2012. Druhý obr. Plaza 
del Torico, Španělsko. Zdroj: www.adgnews.com . 



 80 

6.3.1.2 Zelný trh 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

Staré tržiště – Forum Antiquum, Horní trh – Forum Superius, v 15. stol. 

Krautmarkt, náměstí Sbratření, náměstí Císaře Viléma, náměstí 25. února, od roku 

1991 Zelný trh 

Zelný trh je jedním z mála náměstí, které si historicky zachovalo svou 

původní funkci, funkci trhu. Označení Horní trh získalo díky své poloze na úpatí 

petrského kopce oproti náměstí Svobody, ležícímu na nivelizovaném mírném 

svahu špilberského kopce a pojmenovanému Dolní trh. Obě náměstí, společně 

s náměstím Dominikánským, patřila k nejvýznamnějším tržištím ve středověkém 

městě Brně a dodnes si zachovala přednostní postavení v urbanistické struktuře 

města.  

Zelný trh vznikl na styku starých obchodních stezek. Náměstím procházely 

dvě komunikační osy: první směřovala od Židovské brány k bráně Brněnské           

a druhá lemovala severní hranici náměstí a vedla od Brněnské brány k Měnínské 

a dále na Zábrdovice, tedy přes ulici Křenovou směrem na Olomouc. Z Brněnské 

brány vycházely dvě ulice: jedna směřovala na Rybný trh, druhá vedla na Horní 

náměstí. Tato ulice od 13. stol. nesla název Starobrněnská (platea Antiquae 

Brunnae). Z ní vedla od 14. stol. tzv. Malá ulička, která v roce 1867 získala dnešní 

název (Peroutkova). Rozdvojením této tehdy hlavní ulice vznikl osamocený 

domovní blok – tzv. Brněnský Špalíček137, jehož nejkratší strana (dům č.12 a č.15) 

sousedí se Zelným trhem. Dnes je soubor památkově chráněn a tvoří svou 

půdorysnou a prostorovou dispozicí nedílnou součást historického jádra města. Při 

ústí Starobrněnské ulice do Zelného trhu byla veřejná studna a od roku 1416 byla 

v dolní části tržiště kašna, která byla údajně napájena nejstarším brněnským 

vodovodem přímo z řeky Svratky. Tato původní kašna byla pak nahrazena 

středovou kašnou Parnas.138  

                                                 
137 Pět vzájemně propojených domů, sklady řemeslníků a obchodníků, jádro domů je středověké.  
138 NĚMEC, J. – FUCHS, K. – HANÁK, L. – HANÁKOVÁ, A. Brno, historické jádro. SHP bloku 15 – Špalíček. Brno: 
SÚRPMO, 1983. 
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Zelný trh však nebyl pouze tržištěm. Také zde se odehrávaly významné 

události města Brna. Například 20. listopadu 1805, několik dní před rozhodující 

bitvou tří císařů u Slavkova, zde město přivítalo císaře Napoleona. Hlavní 

společensko-kulturní funkci však později převzalo náměstí Svobody.  

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

Náměstí je situováno ve svažitém terénu s výraznou východní expozicí. 

Jeho součástí byl ve 14. století také Drůbeží, Hrnčířský či Vetešnický trh. 

Nechyběly ani masné a chlebné lavice. Skladovací prostory pro potřeby trhu byly 

řešeny podzemním sklepením. Později byl prodej masa přesunut do tzv. masných 

krámů, které se zde nacházely až do roku 1891, tedy do proražení dnešní ulice 

Květinářské. Masné krámy byly situovány právě v této uličce, jak dokladuje citace: 

„Toto místo bylo přehrazeno dole i nahoře zdmi, brankami v nich se vcházelo do 

prostoru, po jehož stranách byly jednotlivé krámy řeznické.“139  

 

Náměstí má nepravidelný tvar, který se v průběhu let příliš neměnil. První 

výraznější zásah nastal v roce 1910, kdy byla rozšířena Radnická ulice a byly 

asanovány všechny staré domy a nahrazeny novostavbami. Tato změna zasáhla   

i celou domovní frontu mezi Radnickou a Masarykovou ulicí. V letech 1914 - 1915 

se změnila i celá východní strana náměstí. Byly odstraněny tři staré domy a s nimi 

                                                 
139 BULÍN, Hynek. Čtení o dávném Brně. Brno 1948, s. 38. 

Obr. 51 - Pohled na Horní náměstí (směrem východním) dle obrazu J. Maserleho, r. 1773. Zdroj: 
http://www.fotohistorie.cz 
Obr. 52 - Masné krámy na dnešní Květinářské ulici r.1891. Zdroj: http://www.fotohistorie.cz 
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sousedící masné krámy. Na jejich místě vyrostl palác peněžního ústavu, Cyrilo-

Metodějská záložna.140 Objekt byl  postaven v letech 1914 - 1915 V. Čuprem 

podle projektu Vladimíra Fišera.141 Monumentální architektura typu tzv. dekorativní 

individualistické moderny je urbanisticky důležitá jako východní uzávěr Zelného 

trhu a je orientována hned do tří uličních prostorů. Spojení mezi Zelným trhem      

a dnešní Masarykovou ulicí bylo do té doby umožněno úzkou ulicí Tržní, která 

v důsledku přestavby zanikla koncem 19. století (dnes ulice Květinářská). Důvod 

pro vznik takto široké ulice není znám. Zelný trh nikdy nebyl dopravní křižovatkou, 

ale právě naopak, klidným místem. Zdvihající se terén musely povozy obejít, což 

tomuto tržišti velice prospělo.  

 

 Další zásah následoval ve 40. letech 20.stol., kdy z důvodu špatného 

statického stavu došlo ke zhroucení tří domů u ústí ulice Mečové. Na jejich místě 

byla postavena architektonicky nevhodná budova tržnice (1948-1950). Dům č. 14 

byl pravděpodobně postaven v 16. století a v letech 1627- 1649 patřil členu 

městské rady. Vstupní portál byl zdoben reliéfem Útěk z Egypta, pocházejícím z 2. 

poloviny 18. stol. Při bourání těchto domů v roce 1941 bylo zjištěno, že jejich zadní 

stěnu tvořila bývalá ochranná zeď Staré radnice. Dům č. 15 patřil k významným 

architektonickým renesančním památkám města Brna. Podle doložených pramenů 

sklepní prostory můžeme datovat do období 16. století. Dům sloužil městské radě 

                                                 
140 V letech 1969-90 zde měla sídlo Právnická, a později Ekonomicko–správní fakulta Masarykovy univerzity.  
141 STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973. 

Obr. 53 - Západní strana Zelného trhu v době trhu (asi přelom 19. a 20.stol.) – dům č. 14, 15, 16 a 17. 
Archiv NPÚ  ÚOP v Brně.  
Obr. 54 - Detailnější pohled na domy na Zelném trhu č. 14, 15 a 16, na jejich místě vznikla tržnice. Stav 
v roce 1941. Archiv NPÚ ÚOP v Brně.  
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jako zbrojnice až do doby třicetileté války, kdy byla zřízena nová zbrojnice na 

Špilberku. Poslední z trojice domů, dům č. 16, pocházel, podle klenutých sklepů 

z kamennými základy, také z období gotiky. K první větší přestavbě došlo až v 16. 

století a další následovala v roce 1700. Tímto rokem byl také datován hlavní portál 

s rokokovými vraty. Svůj vzhled získala fasáda v 18. století. Objekt byl ceněn 

především kvůli dochované barokní klenbě v mázhausu. Dům č. 17 vznikl 

rozdělením domu č. 16 na dva objekty v roce 1442 a byl řadu let využíván jako 

záložna, dříve „Legie“.142  

V roce 1948 byly předloženy majiteli první občanské záložny v Brně plány 

na stavbu tržnice. Ta měla být předsunuta 50 cm před dům č. 17 směrem do 

náměstí, s čímž majitel nesouhlasil. Základy tržnice měly sahat až pod dům č. 17, 

proto bylo nutné celý dům vhodně zajistit. I přesto byl dům staticky narušen             

a v roce 1948 zbourán. Městská tržnice143 společně s prolukou po domě č. 17 

narušila historický ráz Zelného trhu. Tržnice začala fungovat v lednu roku 1951.  

Severní strana je v dolní části tvořena nájemními domy s obchodním 

parterem. Na přelomu 19. a 20. století byla zvýšena celková výšková úroveň ze 

strany od Radnické ulice144. Důsledkem byla ztráta vizuálního kontaktu mezi 

Zelným trhem a Starou radnicí (viz dále obr.č. - 99 a č. - 100).  

 

                                                 
142 STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko- 
památkového významu. Brno 1973.  
143 Stavba byla dokončena v roce 1950. 
144 Zelný trh, Brno. Ideová studie ateliéru Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Brno, 8/2008. 

Obr. 55 - Zelný trh koncem 40.let 20.stol. – vybouraná severní strana náměstí. Archiv NPÚ ÚOP v Brně.  
Obr. 56 - Současný stav – objekt tržnice, za kašnou Parnas zmiňovaná proluka.  Foto autor, leden 2013. 
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Také kolem Zelného trhu se soustřeďovala bohatší třída měšťanů a 

obchodníků, později i církve. Jejich domy byly postupně nahrazeny honosnými 

paláci a významnými stavbami: Ditrichštejnský palác (od Giacomo Tencally, dnes 

sídlo Moravského zemského muzea), divadlo Reduta a Dům pánů z Fanálu.  

Ditrichštejnský palác je největší budovou staré zástavby Zelného trhu, 

protože stojí na místě pěti měšťanských domů a navazuje na rozlehlý areál 

bývalého Biskupského dvora. Palác vznikal v letech 1614-1620 jako rezidenční 

sídlo kardinála Františka z Ditrichštejna podle plánů G.G.Tencally. Původní raně 

barokní styl byl překryt úpravami D. Martinelliho ze 70. let 17. století. Do roku 1825 

v budově sídlil apelační a zemský soud. Od roku 1818 slouží objekt Moravskému 

zemskému muzeu.145  

Divadlo Reduta představuje urbanisticky velice významnou složku ve 

skladbě Zelného trhu a v centru městského života vůbec. Na místě dnešní Reduty 

byla již ve 14. stol. doložena taberna, tj. hospoda s výhradním právem výčepu 

cizích vín, patřící městu.146 Později zde, na půdoryse několika gotických 

měšťanských domů, vznikl renesanční Lichtenštejnský dům s palácovými rysy. 

Budova byla přestavěna v letech 1602-1605 a v přízemí byla opět umístěna 

taberna a v prvním patře reprezentativní prostory pro ubytování vzácných návštěv. 

Barokní přestavba proběhla koncem 70. let 17. stol. a v letech 1735 -1736 

následovala vrcholně barokní přestavba spojená s výstavbou divadla. Po sérii 

požárů došlo ke klasicistní obnově divadla a koncem 18. století již můžeme hovořit 

o Redutě jako o městské divadelní scéně. V roce 1870 budova Reduty opět 

vyhořela a po dobu 20 let nebyla využívána. Divadelní provoz byl v budově 

obnoven znovu až v roce 1919. Budova byla na počátku 90.let let 20. století 

definitivně uzavřena z důvodů havarijního stavu. Soudobé rekonstrukce se 

dočkala v letech 2000-2005, kdy byla znovu otevřena.  

Dům pánů z Fanálu je objektem gotického původu s pozůstatky 

středověkého obvodového zdiva. Vrcholně barokní přestavba proběhla v roce 

1707. Barokní palác se starším jádrem představuje významný objekt uzavírající 

zúženou část náměstí v jeho západní části. Rozsáhlá rekonstrukce byla 
                                                 
145 FILIP, Vladimír. Brno: staré pohlednice. V. Zelný trh, Dominikánské náměstí, Špilberk. Brno 2000, s. 7. 
146 Srov. STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů 
umělecko-památkového významu. Brno 1973. 
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provedena v letech 1986 – 1993, kdy byl objekt uzpůsoben potřebám divadla. 

V barokním paláci Hausperských z Fanálu dnes sídlí Centrum experimentálního 

divadla - divadlo Husa na Provázku. Společně se sousedním domem (bývalý 

palác opata Žďárského – Zelný trh 10), představujícím pozdně barokní palácovou 

architekturu, tvoří výraznou urbanistickou součást zástavby západní fronty 

náměstí. 

Centrální dominantu náměstí představuje prvek drobné architektury, kašna 

Parnas od architekta J.B. Fischera z Erlachu z roku 1680 - 1695. Barokní kašna je 

postavena na místě renesanční kašny s orlem z roku 1597 a je koncipovaná na 

půdorysu šestilistu, uprostřed s grottou. Kašna je ojedinělou ukázkou barokního 

naturalismu a iluzionismu u nás a představuje význačný urbanistický prvek 

v celkové skladbě náměstí. Celková výška kašny činí cca 12 m. Kašna ztělesňuje 

středobod náměstí, který uchvacuje celý prostor. Vertikální dominanta je patrná při 

vstupu ze všech stran náměstí, z východní strany se pak do celkového obrazu 

zapojují věže katedrály sv. Petra a Pavla. Významný urbanistický komponent 

v horní části trhu představuje barokní sousoší Nejsvětější Trojice, dílo Antona 

Schweigla z roku 1729. (renovováno v roce 1884 a 1947).  

 

Zelný trh byl v minulosti z hlediska urbanistické kompozice, která je čitelná 

dodnes, dokonale propracován. Zvolíme-li kterýkoliv ze vstupů do prostoru 

náměstí, vždy se nám naskytne pohled na uzavřený prostor budící dojem 

dokonalé celistvosti. Bloky domů jsou záměrně předsunuty tak, aby zamezily 

nežádoucím průhledům ven z náměstí. Ustupující domy, nároží, ústí uliček 

Obr. 57 - Pohled přes sousoší Nejsvětější Trojice na východní stranu náměstí. Foto autor, duben 2011. 
Obr. 58 - Stejný pohled asi z poč. 20.stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
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různých šířek jsou pro toto místo charakteristické dodnes. Malebnost náměstí byla 

však narušena několika výše naznačenými zásahy, které stručně připomenu. 

Prvním bylo proražení ulice Květinářské a následné neřízené nástavby147 budov 

obklopujících centrální prostor náměstí, které přispěly ke ztrátě vizuálního 

kontaktu s brněnskými dominantami. Novodobý objekt tržnice můžeme označit za 

architektonicky bezvýznamný, negativně narušující vzhled náměstí. A stále 

přetrvávajícím problémem je vzpomínaná proluka (dům č. 17.), která nebyla 

doposud zastavěna. Z původní historické zástavby zůstala zachována jižní až 

východní strana náměstí, domy číslo 5 až 13. 

 

Provozní analýza (doprava) 

Prostor Zelného trhu patří mezi nejintenzivněji provozované části 

historického jádra města.  

Historické vstupy na náměstí jsou totožné s těmi dnešními. Jen původních 

sedm vstupů vzrostlo na osm v roce 1899 (Starobrněnská, Radnická, křižovatka 

Masarykova-Orlí, Kapucínské nám., Petrská, Peroutkova, vstup z Biskupského 

dvora), kdy je datován vznik uličky na východní straně náměstí (dnešní ul. 

Květinářská). Za objektem tržnice, tedy směrem do nádvoří Staré radnice, je také 

průchod, který je však většinou uzavřený. Nejvíce frekventované vstupy do 

náměstí jsou ulicí Starobrněnskou, z Kapucínského náměstí a z křižovatky 

Masarykova-Orlí. Velké množství lidí volí také průchod ulicí Květinářskou, 

                                                 
147 Kromě navýšení pater na nároží ul. Radnické byla navýšena také hmota budovy Ditrichštejnského paláce.  

Obr. 59 - Pohled z Masarykovy ulice (bez datace) . Sbírky MmB , Fotoarchiv inv. č.B 224/1533. 
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Obr. 60 -  Situace na Zelném trhu v roce 1981, cca třetinu náměstí zabírá parkovací stání. Crhonek, 1981. 
 

Radnickou a Peroutkovou. Další důležité spojnice vedou přes prostor tržiště, kde 

však je v době trhu velmi vysoká hustota nakupujících lidí, bránících v průchodu 

těm, kteří pouze procházejí. Snadnému přístupu ke kašně uprostřed náměstí 

překážejí prodejní pulty trhovců. Další bariérou bránící v pohybu po náměstí jsou 

parkující automobily.148  

Přes náměstí vedou důležité historické pěší trasy, které jsou dodnes velmi 

využívané. Nejfrekventovanější je trasa podél severní strany náměstí. Je to cesta 

od Měnínské brány na Šilingrovo náměstí, kde stávala Starobrněnská brána. Od 

Kapucínského náměstí vede druhá nejfrekventovanější pěší trasa kolem Parnasu 

do ulice Radnické a Starobrněnské. Historicky tato trasa byla zachovávána             

a prostor byl dobře prostupný. Stánky trhovců byly stavěny tak, aby tato spojnice 

zůstala volná. Dnes je celý prostor náměstí nekoordinovaně zastavován a pro 

procházejícího neprostupný. Další pěší trasa prochází úhlopříčně od Masarykovy 

ulice a směřuje k Ditrichštejnskému paláci. Všechny trasy protkávající náměstí 

jsou v dlažbě vyznačeny jiným typem skladby. Plocha náměstí je v současnosti 

sjednocena víceméně jednolitou dlážděnou plochou („kočičí hlavy“), která kopíruje 

svažitý terén. Obrubníky výškově oddělují pouze chodníky kolem jednotlivých 

domovních bloků. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Zelný trh v Brně. Odborná analýza života na veřejném prostranství a výsledky komunikace s místními 
zainteresovanými skupinami. Objednatel: Odbor územního plánování a rozvoje MmB. Zpracoval: Nadace Partnerství, 
o.p.s. , červen 2008. 
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V prostoru náměstí je možné parkovat na vyznačených místech. Část je 

však rezervována firmám sídlícím na Zelném trhu. I z tohoto důvodu dochází 

k nekoordinovanému parkování trhovců, kteří své automobily umisťují do blízkosti 

stánků a znemožňují chodcům plynulý pohyb v prostoru náměstí. Parkující auta 

navíc silně narušují celkový ráz a atmosféru náměstí a brání výhledům do 

prostoru. Ve večerních a nočních hodinách je na náměstí přípustné parkování 

nejen na parkovištích, ale i po obvodu centrální plochy, což je pozitivní nejen pro 

divadla, ale i pro návštěvnost historického jádra ve večerních hodinách. 

Zelný trh se nachází v adekvátní docházkové vzdálenosti od zastávek 

veřejné dopravy: tramvajová linka č. 4 a č. 9 vede po trase Masarykovy ulice, 

jeden dopravní uzel je u Hlavního nádraží, druhý na Šilingrově náměstí. Jižní část 

náměstí je nejklidnějším koutem Zelného trhu.149 Zelný trh je součástí zóny s 

dopravním omezením. Navazující ulice a náměstí jsou pak pěší zónou chráněnou 

zádržným systémem.  

Funkce a aktivity 

 Zelný trh můžeme označit jako nejživější náměstí a tepající srdce města 

Brna, kde se stále ozývá čilý obchodní ruch. Zelný trh setrval ve své tradici napříč 

historií i změnami společenského i politického režimu. Hlavní funkcí náměstí je 

obchod. Stejně silný je také sociální náboj prostoru, vybízející ke sdružování          

a komunikaci.  

 Přibližně polovina budov obklopujících náměstí má živý parter, který 

pozitivně ovlivňuje život na prostranství. Rozvinutý je převážně v nájemních 

domech nacházejících se v přístupových ulicích. Na náměstí je aktivní parter 

tvořen jen několika zahrádkami kaváren a restaurací. Atraktivita náměstí je dána 

především jeho polohou v blízkosti charakteristických dominant města Brna, 

katedrály sv. Petra a Pavla a Staré radnice, se kterými je Zelný trh vizuálně 

svázán. Velkým přínosem pro prostor náměstí jsou kulturní instituce – 

Ditrichštejnský palác, divadlo Husa na provázku a především divadlo Reduta.  

                                                 
149 Zelný trh v Brně. Odborná analýza života na veřejném prostranství a výsledky komunikace s místními 
zainteresovanými skupinami. Objednatel: Odbor územního plánování a rozvoje MmB. Zpracoval: Nadace Partnerství, 
o.p.s. , červen 2008. 
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S historií náměstí souvisí i podzemní prostory, které vytvářejí labyrint sklepů 

a chodeb pod celou plochou náměstí. Zpřístupnění podzemí se stalo novou 

turistickou atrakcí pro návštěvníky města Brna. Vstup do těchto prostor je zajištěn 

v dolní (východní) části náměstí.  

Sociální aspekty 

 Prostor Zelného trhu je obklopen nájemními domy přibližně z 50 %. Sociální 

status prostoru se změnil s přestavbou budovy Cyrilo-Metodějské záložny na 

luxusní hotel. Společně s centrální polohou náměstí a výhledem na věže katedrály 

na Petrově získal hotel na atraktivitě.  

Současný stav  

Zelný trh je historicky jedním z nejdůležitějších městských centrálních 

prostorů, protože obsahuje prvky vytvářející obraz historického vývoje města. Je to 

poslední barokní prostor v Brně. Do dnešní doby zůstaly zachovány dvě 

dominanty náměstí, kašna Parnas a sousoší Nejsvětější Trojice. V roce 2008 bylo 

před Redutu umístěno výtvarné dílo Kurta Gebauera - malý W. A. Mozart. Jde o 

první realizaci programu Sochy pro Brno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 61 - Zelný trh (nedatováno). Archiv NPÚ ÚOP v Brně. 
Obr. 62 - Současná podoba Zelného trhu. Foto autor, duben 2011. 



 90 

Obr. 63 a obr. 64 -  Vítězný návrh na rekonstrukci Zelného trhu od ateliéru RAW. Zdroj: 
www.raw.cz/zelnytrh.html 

 Funkce trhu není v prostředí historických měst nic neobvyklého, avšak 

v tomto rozsahu se domnívám, že se město Brno může právem pyšnit tímto 

unikem. Celkově je zde 135 prodejních míst. Netypická je již plocha, kterou prostor 

trhu zabírá, ale také fakt, že je trh aktivní každý všední den včetně soboty. 

Módním trendem dnešní doby jsou farmářské trhy a hledají se pro ně nová místa. 

V Brně však již takový prostor existuje a navíc má stoletími prověřenou tradici.  

 Zeleň na náměstí nikdy nebyla. O nových výsadbách můžeme hovořit až ve 

druhé polovině 20. století, kdy přibyly solitérní dřeviny v okolí sousoší Nejsvětější 

Trojice a při ulici Radnické.  

Při přípravě rekonstrukce Zelného trhu, která je plánovaná na říjen 2013, 

byla  zveřejněna anketa, jejíž výsledky se staly základním podkladem pro zadání 

architektonické soutěže: občané chtěli zrušit parkování, zvýšit množství mobiliáře, 

opravit dlažbu, zvýšit množství zeleně, lépe uspořádat trhovou část a celkově 

přizpůsobit prostor pro veřejné akce. Soutěž na výtvarně architektonickou studii 

Zelného trhu proběhla v roce 2008. Zúčastnilo se jí pět brněnských 

architektonických ateliérů.150  Zvítězila ideová studie architektů Tomáše Rusína        

a Ivana Wahly (atelier RAW), která v prvé řadě navrhovala maximální omezení 

parkování aut (parkování ponecháno pouze před hotelem), výsadbu stromů po 

obvodu náměstí, která bude doplněna mobiliářem. Posezení vznikne také 

uprostřed náměstí, a to na kruhových lavičkách. Prostor bude doplněn několika 

pítky. V současné době pokračuje práce na projektové dokumentaci pro celkovou 

                                                 
150 Architekti Pavla Balabánová, Petr Hrůša, Jindřich Kaněk, Radko Květ a Tomáš Rusín. 
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generální opravu tohoto prostoru.  

Součástí návrhů bylo řešení statické automobilové dopravy. Současný 

projekt počítá cca se čtyřiceti parkovacími místy pro trhovce. Jeden z návrhů 

představil variantu počítající s přestavbou budovy tržnice na podzemní garáž  se 

stovkou nových parkovacích míst. Všechny architektonické návrhy se shodly v 

omezení vjezdu automobilů do prostoru náměstí. Náměstí by podle architektů 

mělo patřit hlavně trhovcům a pěším.  

Potenciál a výzvy 

 Analýza potenciálu náměstí je opět pouze doporučením a upozorněním na 

opomíjené aspekty náměstí: 

- propojit náměstí s nádvořím Staré radnice, a rozšířit tak rekreační plochy 

- do prostoru náměstí vtáhnout aktivity divadelních institucí, které zde sídlí. 

Prostor oživit také v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Využít svažitého 

terénu, který může být koncipován jako venkovní „amfiteátr“ 

- zatraktivnit prostředí kolem kašny Parnas a zpřístupnit ji pro návštěvníky, 

kteří nechtějí nakupovat, ale pouze na náměstí pobýt a sledovat okolní ruch. To 

znamená koncipovat prostor také pro pobyt. 

- zaměřit se na jednotný design mobilních stánků trhovců 

- zatraktivnit parter, zkvalitnit nabídku služeb (především v „tržnici“), popř. 

vytvořit zde plně funkční krytou tržnici v pravém slova smyslu 

- podpořit unikátnost trhu, profilovat trh v souladu se současným trendem 

zaměřeným na ekologické pěstování potravin místní produkce 

- podtrhnout charakter trhového náměstí, které patří ke koloritu města  
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6.3.1.3 Dominikánské náměstí 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

Rybí trh, Rathausplatz, náměstí Družby národů 

Historie náměstí je úzce spjata z dominikánským řádem, který se podle 

zvyku usadil v blízkosti městských hradeb. První zmínka o jeho existenci se 

objevuje v letech 1228-1229, kdy dominikáni dostali darem kostel sv. Michala         

i s přilehlým pozemkem, který zabíral přibližně plochu nynějšího prvního nádvoří 

Nové radnice, a pozemek na Dominikánské ulici.151 Do roku 1247 si na náměstí 

vybudovali oratoř a v roce 1248 se již dozvídáme o novém klášteře. Příchod 

dominikánského řádu byl známkou pokročilosti urbanizace brněnského prostoru, 

kdy se zde objevil nový způsob religiozity místo staré kultové tradice. Součástí 

kláštera byla také kapitulní síň, zbudovaná v 70. letech 13. století. Ve 14. století 

byly klášterní budovy již plně funkční a poskytovaly tak nový a komfortnější prostor 

sněmům moravské zemské šlechty. Již v této době se začala formovat kulturně-

správní funkce náměstí. Do konce roku 1350 si dominikáni postavili také obytné 

budovy a hospodářská stavení, rozložená v dnešní Dominikánské ulici, a obehnali 

je proti ulici zdí se vstupní branou.152 Klášter však v roce 1586 vyhořel. V letech 

1586-1589 došlo k rozšíření původního klášterního traktu podle plánů bratrů 

Gabrielových a vznikla nejstarší sněmovní síň, která dnes tvoří součást Nové 

radnice. Po roce 1641, kdy se Brno stalo oficiálním hlavním městem Moravy, se 

přistavovala další křídla. Následujícími přestavbami prošly budovy v letech 1717-

1737 podle projektu M. Grimma, kdy získaly dnešní podobu. V roce 1784 byly 

prostory stavovského domu předány vojenské správě a po řadu let byly využívány 

jako skladiště. V roce 1874 získalo objekt opět město.153 

Náměstí bylo o něco užší než dnes. Severní strana společně s nárožím 

ulice Veselé a dnes již zaniklé Panenské zasahovala 12 m do dnešního půdorysu 

náměstí. Stál zde dům, který byl v roce 1323 přidělen cisterciáckému ženskému 

klášteru sídlícímu na Starém Brně, který zde našel útočiště pří obléhání Brna. 

K tomuto domu přiléhala gotická kaple zasvěcená P. Marii (později přejmenovaná 

                                                 
151 JAHODOVÁ-HÁLOVÁ, Cecílie.  Brno. Stavební a historický vývoj města. Praha 1947. s. 34. 
152 Tamtéž,  s. 34. 
153 BULÍN, Hynek. Čtení o dávném Brně. Brno 1948, s. 55. 
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na kapli sv. Václava), která byla v roce 1908 zbourána. Do vlastnictví 

cisterciáckého řádu přešel v 17. století i další dům směrem k průčelí dnešní Nové 

radnice, takže prakticky tento řád vlastnil celou jednu stranu náměstí.  

Východní strana náměstí byla ve 14. století zastavěna honosnými 

měšťanskými domy, které patřily movitým patricijským rodům. Na nároží ulice 

Zámečnické sídlili platnéři (zlatníci). Celá dolní část měla šest úzkých domovních 

parcel. Z jižní strany byl prostor náměstí vymezen domovním blokem Velkého 

špalíčku a kostelem sv. Michala, který představuje urbanisticky důležitý prvek 

v památkově exponovaném prostoru náměstí. Ze západu pak navazuje komplex 

Nové radnice. Od středověku byl prostor náměstí využíván jako tržiště s převahou 

prodeje ryb, později drobných domácích zvířat.  

Dominikánské náměstí má dvě významné stavby: barokní dominikánský 

kostel a tzv. starý zemský dům (nyní Nová radnice). Dvě stejně staré památky 

padly za doby německého vedení brněnské radnice, i přes velký odpor veřejnosti, 

a to tzv. královský (markraběcí) dům a gotická kaple sv. Václava.154  

 

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

Dominikánské náměstí je součástí základní urbanistické osnovy 

středověkého Brna. Jeho tvar byl vždy formován na pravoúhlém půdoryse. 

Nevelká rozloha náměstí byla dána vedením hradebního opevnění, které 

probíhalo za západní hranicí zahrady dominikánského kláštera. Prostor náměstí 

tvořil součást podhradí Petrova a měl přímé spojení s jednou z bran (Veselou). 

                                                 
154 ŠAFAŘÍK, P. Proměny brněnských náměstí, III.část. In  Hlasy Brna, 1990, č. 4, s. 8-9. 

Obr. 65 - Dolní část náměstí před zahájením asanace. Na počátku 20. stol. Filip, 2007.                         
Obr. 66 - Dolní část náměstí v roce 1931. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
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Později bylo propojeno i s náměstím Svobody a se Starým Brnem (brána 

Brněnská). Tržiště se rozprostíralo ve Veselé čtvrti na důležité spojnici mezi 

branami Brněnskou a Veselou a Dolním náměstím. Dominantu náměstí v minulosti 

i dnes představuje původní klášterní kostel dominikánů - kostel sv. Michala - stojící 

na základech gotického chrámu. Horní část náměstí zabírá Dům zemských stavů, 

od roku 1935 sloužící jako Nová radnice města Brna. Barokní komplex 

představuje jeden z nejvýznamnějších souborů barokního Brna.155 

 

Severní straně náměstí dominoval blok domů, ke kterému byla roku 1297 

přistavěna tzv. Královská kaple (kaple sv. Václava). Gotická stavba Královské 

kaple stávala na nároží Dominikánského náměstí a ulic Veselé a Zámečnické. 

V roce 1322 připadla kaple společně s přilehlým domem Elišce Rejčce, která ji 

převedla ke klášteru cisterciaček na Starém Brně. V jejich vlastnictví zůstaly tyto 

objekty až do roku 1782, kdy byl řád zrušen patentem Josefa II. Poté, stejně jako 

ostatní církevní stavby, sloužily jako vojenské skladiště. V roce 1902 přešel 

komplex domů do správy města Brna. Město však chtělo kapli asanovat a využít 

k nové zástavbě. Jedním z  důvodů bylo údajně zřízení tramvajové tratě vedoucí 

ulicí Zámečnickou a vznik nového průhledu na Zemský dům (Nová radnice).          

K odstranění kaple došlo v roce 1908. Nového využití se však prostor po 

kasárnách a kapli nedočkal a zůstal nezastavěn. Po jejich zboření se náměstí 

zvětšilo o 12 m směrem severním, tedy téměř o třetinu celkové plochy dnešního 

                                                 
155 STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973. 

Obr. 67 -  Dominikánské náměstí na poč. 20. stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 68 - Dominikánské náměstí (nám. Družby národů) v roce 1957. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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náměstí.156 V knize Der Städtebau157 z roku 1913 je celá situace okomentována 

takto: „byl učiněn návrh zachovat kapli, která dosud sloužila jako skladiště             

a využít ji pro muzejní účely, dále po zboření klášterních budov - starých kasáren 

zasunout stavební čáru tak, aby se odkryla větší část fasády Zemského domu       

a mohl se přestavět vstup do úzké Nonnengasse (pravděpodobně dnešní ulice 

Panenská) mezi novým stavebním blokem a starým Zemským domem. Kdyby byl 

tento návrh proveden, vytvořil by se tím velice dobrý a zajímavý prostorový 

účinek.“ Tato myšlenka byla naplněna v roce 1929, kaple však již nebyla 

obnovena.  

 

V roce 1929 byla celá severní strana posunuta zpět na původní uliční čáru 

a vznikl projekt na komplex s palácem Moderna (s podzemním kinem a pasáží) 

podle plánu J. Polívky. Dům měl dva suterény, z nichž v jednom byl kinosál 

Moderna, v druhém restaurační provoz (později Městské jídelny). Přízemím 

budovy procházela živá obchodní pasáž, 1. a 2. patro mělo kancelářské, obchodní 

a výstavní místnosti, 3. a 4. patro pak místnosti ubytovací a obytné.158  

Kostel sv. Michala patří k jedné z nejstarších církevních staveb na území 

historického Brna. Původní kostelík159 na tomto místě byl předhradebním filiálním 

                                                 
156 Po rozšíření náměstí zůstaly dodnes veškeré sklepy, základy staveb a archeologické situace zakonzervovány pod 
dlažbou.  
157 SITTE, Camillo – GOECKE, Theodor. Der Städtebau. Monatsschrift für die Künstlerische Ausgestaltung der Städte 
nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. Berlin 1913, s. 54-55. 
158 Encyklopedie dějin města Brna [online]. Brno,  23. 9. 2012. cit. [2012-12-29]. Dostupné z: 
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=423 
159 Starší gotický kostel je datován do 2. poloviny 13. století. 

Obr. 69 - Nová radnice, vpravo zbořeniště. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 70 - Nová podoba náměstí asi kolem roku 1938. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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kostelem petrovského chrámu a byl obklopen menším hřbitovem. Pohřbívat se 

zde přestalo na konci 16. století, což souviselo se vznikem nového městského 

hřbitova v roce 1580.160 Kostel byl využíván převážně dominikánským řádem. 

V době obléhání Brna Švédy byl kostel značně poničen a v roce 1645 musel být 

stržen. Na jeho místě vznikl v roce 1655 podle plánů Jana Křtitele Erny kostel 

nový. Do roku 1735 pak byla zpevněna a zbudována terasa se sochami světců. Za 

2. světové války byl kostel opět značně poničen a konečné rehabilitace se dočkal 

až dnes. Pozornost upoutá již svou impozantní terasou před východním průčelím 

a jejím pokračováním do části jižní. Vznik terasy byl podmíněn strmostí terénu, do 

kterého byl kostel usazen. Klesající svah si však vynutil i další specifičnost – 

změnu orientace chrámu. Těžiště kostela (oltář) muselo být umístěno kvůli 

nepříznivé terénní konfiguraci na stranu západní, na úpatí kopce, aby došlo 

k vyrovnání terénu.161 Dnes představuje kostel s. Michala významnou sakrální 

stavbu raně barokní architektury.162 Historicky hodnotným prvkem této stavby je 

mohutná rampa se schodištěm a sochařskou výzdobou, tvořící podnož kostela. 

Východní strana terasy je lemována sochami z vrcholného a pozdního baroka. 

Pod rampou kostela byly nalezeny sklepní prostory, které sloužily jako účelové 

skladovací prostory trhoveckých krámků v 19. stol.  

Nová radnice je tvořena souborem budov se třemi vnitřními dvory. Historie 

objektu nepřímo sahá do předlokačního období. Dominikánský klášter 

středověkého původu se skládal z nepravidelného shluku budov uspořádaných 

kolem vnitřního nádvoří. Objekt nesloužil pouze duchovním účelům, ale konaly se 

zde zemské soudy a sněmy. Až v druhé pol. 16. stol. se moravští stavové rozhodli 

přestavět klášter pouze pro svou potřebu na reprezentační stavovský dům. Po 

zrušení (patentem z 12. ledna 1782, vydaným Josefem II.) a odchodu katolických 

řádů z města, sloužila budova kláštera pro potřeby armády. Roku 1783 byla 

přidělena vojenské oděvní komisi a po dobu 100 let využívána jako skladiště. 

Klášterní budovy získali v roce 1905 redemptoristé. Kulturně historická rehabilitace 

nastala až v roce 1934 a dnešní podoba Nové radnice byla navržena architektem 

J. Poláškem a realizována v roce 1935. V roce 1969 byl objekt navrácen 
                                                 
160 HOLUB, P.; KOLAŘÍK, V.; MERTA, D.; PEŠKA, M.; SEDLÁČKOVÁ, L.;  ZAPLETALOVÁ, D.;  ZŮBEK, A. Brněnské 
hřbitovy. In  Brno v minulosti a dnes XIX, Brno 2006, s. 279.  
161 STACH - LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973. 
162 Barokní novostavba od Jana Kř. Erny započatá v roce 1655.  
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Moravskému zemskému výboru, ale jeho reprezentativní funkce nebyla obnovena. 

Krátce nato byl prodán městu.163
  

 

Východní strana náměstí si ponechala svůj původní středověký průběh a je 

tvořena novodobější zástavbou, která vznikla při vybudování trasy tramvajové 

linky, vedoucí zde v letech 1906 až 1940. V průběhu „velké asanace“ bylo 

v rozmezí let 1896 – 1916 na náměstí zbouráno celkem jedenáct domů včetně 

celé východní fronty. Domy byly 2 až 3 podlažní, což umožňovalo dálkový kontakt 

s věží Staré radnice a prostor náměstí působil opticky větší. Nároží ulic 

Dominikánské a Mečové bylo zničeno při bombardování na konci 2. světové války. 

Dnes je zde umístěno nákupní centrum Velký Špalíček, který v době svého vzniku 

bylo kritizován pro surový zásah do historické struktury tohoto místa. Okolní 

zástavba je dnes dvakrát až třikrát vyšší, tedy pěti až šesti podlažní.  

Celkovou situaci doplňovala přibližně uprostřed prostoru veřejná studna, 

která vznikla někdy po roce 1645 a je známa z vyobrazení z 18. století.164 Měla 

kamenné roubení s dekorem a jeden až dva vyrovnávací stupně.165 Proti vchodu 

                                                 
163 STACH -LÍBAL. Brno – asanační plán historického jádra města, Stavebně historický průzkum objektů umělecko 
památkového významu. Brno 1973. 
164  HOLUB, P.; KOLAŘÍK, V.; MERTA, D.; PEŠKA, M.; ZŮBEK, A. Poznámky k historické topografii Dominikánského 
náměstí.  In  Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna XVII. Brno 2003, s. 62. 
165  Dominikánské náměstí. Brněnské podzemí [online]. Magistrát města Brna, 2006-08-24. cit. [2010-11-11]. Dostupné z: 
http://www.podzemi.brno.cz/index.php?nav01=4076&nav02=4077&nav03=4090 

Obr. 71 - Východní strana náměstí - pohled k Mečové ulici koncem  r. 1898. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 72 - Dominikánské náměstí 5, 6, 7, 8, konec 19. stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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do dominikánského chrámu stávala kašna, tzv. malý Parnas, ozdobený sochou 

dívky, která byla symbolem do té doby nepřemoženého města.166 

 

Stejně jako Zelný trh také Dominikánské náměstí si udržuje dokonalou 

uzavřenost prostoru. Vstupy z jihovýchodní i severní strany se přímo otevírají do 

prostoru, kterému vévodí kostel sv. Michala, pohledově jsou však izolované. 

Umístění kostela a pozice vůči přilehlému prostranství působí velice příjemným 

dojmem. Pozdější zásahy však zcela změnily celkový ráz náměstí a zničily 

působivost prostoru. Současná zástavba harmonický dojem z náměstí spíše 

potlačuje.  

Provozní analýza - doprava  

Dominikánské náměstí leží stejně tak jako Zelný trh ve svažitém terénu 

petrovského kopce v místech historického spojení dvou bran - Brněnské a Veselé. 

Náměstí si historicky i dnes zachovalo 5 hlavních vstupů, a to ulicí Panenskou, 

Veselou, Zámečnickou, Dominikánskou a Mečovou. Nově přibyly dva vstupy, a to 

formou pasáží. První pasáž je stále funkční, přímo propojuje náměstí Svobody 

(vstup domem pánů z Lipé) s Dominikánským náměstí. Další průchod procházel 

obchodním domem Jalta. Dnes je však již nefunkční.  

                                                 
166 JAHODOVÁ-HÁLOVÁ, Cecílie. Brno. Stavební a historický vývoj města. Praha 1947, s. 160. 

Obr. 73 – Parkově upravená plocha na místě zbouraných domů, kde dnes stojí obchodní komplex Velký 
Špalíček, fotografie z roku 1981. Crhonek, 1981. 
Obr. 74 - Sochařská výzdoba před kostelem sv. Mikuláše. Crhonek, 1981. 
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V rozmezí let 1906–1940 vedla ulicí Zámečnickou přes Dominikánské 

náměstí tramvajová linka směřující na Staré Brno a dále na Ústřední hřbitov. 

Trasa začínala na náměstí Svobody a v roce 1916 byla provázána s linkou 

procházející ulicí Kobližnou. Poté byla trasa zrušena a již nikdy neobnovena. 

Hlavní komunikační osa a také nejblíže dosažitelná tramvajová linka prochází 

dnes ulicí Husovou. V docházkové vzdálenosti je také dopravní uzel na Joštova-

Česká.   

V současnosti slouží náměstí jako prostor vyhrazený pro parkování vozidel 

ve vnitřním městě v návaznosti na sídlo správy města. Dolní část tvoří komunikace 

pro průjezd vozidel a taktéž parkování.  

Funkce a aktivity 

 Dominikánské náměstí je pro město Brno prostorem zásadního významu. 

Reprezentuje kontinuitu samosprávy od městského sněmu až po současné sídlo 

Magistrátu statutárního města.  

Prostor Dominikánského náměstí byl po funkční stránce značně různorodý. 

Prvotní funkce byla tržní, stejně jako u ostatních náměstí. Trh původně zabíral 

centrální část náměstí, později se koncentroval při dolním okraji prostoru, tedy při 

hlavní provozní tepně. Zároveň však silný náboj náměstí představoval kostel sv. 

Michala, který zde stál po celou dobu formování tohoto prostoru. Duchovní složka 

byla dále posilována přítomností dominikánského kláštera a později přerostla 

v mocenské sídlo města (správa města).  

Postupnému útlumu tržní funkce ve 20. století předcházelo několik 

zásadních zlomů. Původní středověký Rybný trh svůj sortiment časem podstatně 

rozšířil i na prodej drůbeže, vajec, výpěstků. Charakter nabízeného zboží 

přetrvával až do konce 30. let 20. století, kdy byl pro účely města upraven starý 

Zemský dům, dnešní Nová radnice. V tuto dobu funkce trhu již nepředstavovala 

stěžejní náplň prostoru, trh byl přeložen na jediné otevřené tržiště, Zelný trh.  

 Dominikánské náměstí se stalo reprezentativním místem, které vytvářelo 

důstojný předprostor správnímu sídlu. Konec veškeré obchodní činnosti mu 

způsobila 2. světová válka se svým přísným přídělovým systémem potravin. 
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V současné době je prostor chápán a také hojně využíván jako veřejné 

parkoviště v centru Brna, i když se jedná o historicky cenný prostor, který tvoří 

soubor význačných památek. Ani přítomnost správního sídla města Brna tuto 

skutečnost doposud nezměnila. Funkce statické dopravy ochromuje a zabraňuje 

vzniku dalších funkcí. Pro pasanta představuje neatraktivní prostor, kterým se 

pouze prochází. Na současném vedení města záleží, zda se náměstí stane pouze 

tranzitním prostorem s parkovištěm, nebo místo vycházek a aktivního odpočinku. 

Sociální aspekty 

Tato část města patřila od počátku k jedné z nejbohatších městských čtvrtí, 

kde se usazoval městský patriciát (domy řemeslníků, Dům Pánů z Kunštátu          

a Poděbrad). I dnes zde převažuje bytová funkce. Pouze přízemí domů slouží 

obchodu a službám.  

Současný stav  

Dominikánské náměstí je v současné době označováno jako místo pro 

parkování v centru města. V okolní zástavbě převažuje funkce bydlení v souladu 

se správní funkcí, která je dána přítomností Nové radnice. Aktivní obchodní parter 

se nachází pouze ve východní části náměstí, tedy v blízkostí hlavní komunikační 

trasy pro pěší. Jinak je  prostor náměstí pro pasanta nevyužitelný.  

Obr. 75 – Barevná pohlednice z poč. 20. stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 76 – Dominikánské náměstí  v roce1910. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 77 - 12. 5. 1945 - Brněnské české obyvatelstvo přišlo uvítat na Dominikánské náměstí prezidenta 
Edvarda Beneše. AmB, fond U 5 - Sbírka fotografií.  
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Již několik let se hovoří o změně funkce a vzhledu Dominikánského 

náměstí. Ze soutěže na výtvarně architektonickou studii náměstí, která proběhla 

v roce 2006, vzešel návrh na obnovu tohoto náměstí od ateliéru Architekti Hrůša & 

spol. Cílem zpracované studie bylo najít znovu ideu náměstí, která bude schopna 

spojit historické souvislosti a vývoj se současnými potřebami města i jeho 

obyvatel, obnovit náměstí jako reprezentační a pobytový prostor města a dát mu 

důstojný výraz a charakter, který je zde dnes potlačen.  

Ateliér navrhoval vytvořit pobytový prostor s místem pro odpočinek, který 

bude vybaven soudobým mobiliářem, rozmístěným po obou stranách náměstí. 

Povrch prostranství by byl vydlážděn v kombinaci dvou barev, které se objevují 

v symbolech města Brna. Z dlážděné plochy by vystoupily dvě terasy. První již 

před kostelem sv. Michala existuje, druhá by vznikla v místě bývalého 

mincmistrovského domu, tedy v severozápadním rohu náměstí. Uvažovalo se       

o renesanci zaniklé kaple na původním místě, která by však plnila jiný účel. 

Vedení města však tuto možnost zamítlo. Na náměstí by přibyly také prvky zeleně 

– červeně kvetoucí jírovec a okrasné jabloně. Na ulici Veselé by bylo vysazeno 

stromořadí z bíle kvetoucích trnovníků. Výběr druhů dřevin vycházel z požadavku 

na celoroční kvetení, a to v barvách města Brna, červené a bílé.  

Hlavní myšlenkou byl návrat k původní historické funkci náměstí jako 

předprostoru Nové radnice a oživení funkce venkovního prodeje. Mohl by zde 

v budoucnu vzniknout drobný květinový trh. Součástí navrhovaných úprav by měla 

být i obnova centrálně umístěné kašny v místech, kde byla doložena středověká 

Obr. 78 a obr. 79 - Architektonická studie na Dominikánské náměstí, ateliér Architekti Hrůša & spol. Zdroj: 
http://www.hrusa-atelierbrno.cz/mestske-prostory-zahrady-a-parky/dominikanske-namesti-v-brne/ 
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studna. Doposud však nedošlo ke konkrétnějším krokům vedoucím k realizaci 

tohoto záměru.  

Potenciál a výzvy 

Potenciál náměstí je v současnosti razantně utlumen rozlehlým 

parkovištěm. Jde o náměstí v centrální části města, které není narušováno 

frekventovanou dopravní komunikací ani trasováním městské hromadné dopravy. 

Proto by zde mohla vzniknout žádaná klidová zóna, kterou u ostatních řešených 

náměstí není zcela možné vytvořit. Dosavadní využití Dominikánského náměstí 

nemůže být odstraněno, pokud nedojde k vybudování náhradních míst v podobě 

parkovacích objektů. Ty by měly nově vzniknout pod terasou Janáčkova divadla a 

na ulici Panenské a Kopečné. Rekonstrukci náměstí podmiňuje kromě výstavby 

parkovacího domu také vybudování kolektoru pro inženýrské sítě. 

Je zřejmé, že současné využití území zabraňuje vzniku dalším 

městotvorným funkcím. Nevyužitý prostor bývalé pasáže Jalta nepřispívá 

k atraktivitě místa přesto, že zde potenciál vzniku dalšího obchodního, správního 

centra či jiného kulturního komplexu určitě je. 
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6.3.1.4 Jakubské náměstí 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

Jakobsplatz, St. Jacobs Platz 

Počátky osídlení severní části města podstatně ovlivnila konfigurace terénu. 

Na rozdíl od jižní části šlo o polohu méně příhodnou k osídlení. Vedle konfigurace 

terénu sehrály klíčovou roli v rozvržení uliční sítě středověkého Brna také dálkové 

obchodní cesty. Tento jev je typický pro všechna města, jejichž založení bylo 

vlastně regulací starších preurbánních aglomerací.167 

Prostor v okolí kostela sv. Jakuba bývá podle historických pramenů uváděn 

jako jedno z prvních krystalizačních jader budoucího středověkého města Brna 

v době, kdy se zde začali usazovat cizí osadníci.168 Kostel sv. Jakuba byl založen 

německy hovořícími kolonisty pravděpodobně na počátku 13. stol. (snad již v roce 

1222). Pro románsky mluvící obyvatelstvo byl určen kostel sv. Mikuláše na Dolním 

trhu (náměstí Svobody). V roce 1621 byl kostel sv. Jakuba převzat katolíky.          

V rozmezí let 1871–1879 proběhla přestavba kostela sv. Jakuba v novogotickém 

stylu a vtiskla mu podobu, kterou známe dnes. V té době kostelu vévodila 

působivá okna s barevnými vitrážemi, které však byly zničeny v průběhu               

2. světové války. Kostel sv. Jakuba až do konce 18. stol. obklopoval městský 

hřbitov s budovou fary a farní zahradou, která navazovala na hradební okruh 

města.  

Jakubský hřbitov se vyvinul během 2. poloviny 14. století a 1. poloviny 15. 

století v urbanisticky zcela ojedinělý celek. Hřbitov se postupně rozšířil na 

východní straně náměstí zřejmě až k ulici Běhounské, na straně západní pak 

dosáhl až k východní hranici parcely domu kartuziánského kláštera, ke kterému 

byla přistavěna kaple sv. Mořice, doložená před rokem 1365.169 V roce 1349            

a 1350 byly pro potřebu dalšího rozšíření hřbitova vykoupeny dva domy při ulici 

Hřbitovní. Ke kostelu byly postupně přistavěny tři kaple a další tři byly založeny na 

                                                 
167 MERTA, David - PEŠKA, Marek - SEDLÁČKOVÁ, Lenka - ZŮBEK, Antonín. Jakubské náměstí – jedno z center 
lokace Brna? In  Forum urbes medii aevi IV. Brno 2007, s. 147. 
168 Tamtéž, s. 147. 
169 Tamtéž, s. 153. 
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hřbitově. Po zrušení hřbitova v roce 1785 postupně zanikly.170 Počátkem            

16. století kostel zcela vyhořel a zůstaly stát pouze obvodové zdi.  

 

 

 

 

 

 

V jižní části náměstí zabíral areál hřbitova téměř celou jeho dnešní plochu, 

zatímco při severní straně kostela a východně od presbytáře bylo pohřbívání již 

méně intenzivní. Rozšiřování plochy hřbitova, které pokračovalo v několika 

etapách, stále nestačilo, a proto byla z kapacitních důvodů vybudována kostnice. 

Bývalý hřbitovní prostor a jeho podzemí je dnes pod celou plochou veřejného 

prostranství. Hlavní brána hřbitova stávala naproti ulici Jezuitské. Samotný hřbitov 

byl mírně vyvýšen nad terén, proto se do něho z ulice Běhounské několika 

schody. Po celou dobu své existence hřbitov respektoval uličku Hřbitovní. 

Pohřbívání zde skončilo v závěru 16. století.171 Roku 1784 byl hřbitov 

z hygienických důvodů zrušen (Josefinské reformy) a okolí kostela bylo 

vydlážděno.  

Na přelomu 20. století došlo v rámci takzvané velké asanace ke stržení 

všech historických domů na náměstí a jejich následnému nahrazení novou, 

moderní výstavbou v duchu historizujících slohů.  

                                                 
170 KUČA, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha 2000, s. 36. 
171 MERTA, David - PEŠKA, Marek - SEDLÁČKOVÁ, Lenka - ZŮBEK, Antonín. Jakubské náměstí – jedno z center 
lokace Brna? In  Forum urbes medii aevi IV. Brno 2007, s. 273. 

Obr. 80 - Veduta, autor František Xaver Rektořík (1793-1851), Hřbitov u Svatojakubského kostela 2. 
čtvrtina 19. století, kvaš. MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 81 - Kaple sv. Mořice v roce 1899. MmB, Fotoarchiv.  
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Jakubské náměstí své současné pojmenování získalo až v roce 1867, kdy 

došlo také k přečíslování budov okolní zástavby.  

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

Prostor Jakubského náměstí, který byl zastavován již od počátku 13. století, 

je typickým příkladem aglomerace, která byla postupně urbanizována a do 

koncepce rozměření města zapojena až v době, kdy již delší dobu existovala         

a vyvíjela se samostatně. Kostel sv. Jakuba získal v roce 1231 farní právo            

a hřbitov kolem něho sloužil až do roku 1293 výhradně novým osadníkům, kteří 

v roce 1220 iniciovali vlastní stavbu kostela (němečtí, flanderští a valonští 

kolonisté).172 Centrum osídlení, soustřeďující se kolem kostela sv. Jakuba, se po 

celou první polovinu 13. století vyvíjelo nezávisle na starší aglomeraci v jižní části 

města. Velmi dobře je patrný vliv starších komunikací na vytyčení uliční osnovy a 

na rozměření domovních i parcelních bloků.173 V prostoru kolem Jakubského 

náměstí se nesetkáme s pravidelnou osnovou uliční sítě ani parcelních bloků, jak ji 

známe z některých německých a hlavně slezských měst. Podstatnou roli ve 

formování tohoto prostoru sehrála přítomnost stále se rozšiřujícího 

svatojakubského hřbitova, který se rozvíjel společně s výstavbou kostela. Podle 

velikosti tehdejšího hřbitova se usuzuje, že původní církevní stavba byla ve 

srovnání s dnešní o třetinu kratší.  

V blízkosti dnešní ulice Běhounské se utvářela od 2. poloviny 13. století 

měšťanská zástavba, která hřbitov z těchto míst postupně vytlačila. Na severní 

straně byl areál hřbitova v 1. polovině 13. století ohrazen mělkým příkopem              

a palisádou, která se nacházela přibližně 12 m od severní stěny lodi dnešního 

kostela. Již ve 2. polovině 13. století zde však ve své východní části ustoupil 

měšťanské parcele, na které od 2. poloviny 15. století sídlila stavební huť 

realizující stavbu dnešního kostela sv. Jakuba. Jde pravděpodobně o jednu z 

nejstarších částí hřbitova, která zanikla ještě během 1. poloviny 13. století. Ke 

                                                 
172 FLODROVÁ, Milena. Brněnské hřbitovy. Brno, 1992. 
173 MERTA, David; PEŠKA, Marek; SEDLÁČKOVÁ, Lenka; ZŮBEK, Antonín. Jakubské náměstí – jedno z center lokace 
Brna? In  Forum urbes medii aevi IV. Brno 2007, s. 154. 
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hřbitovu náležel od poloviny 14. století i prostor, který je dnes pod stavbou bývalé 

Kooperativy na Rašínově ulici č. 6.174  

Vlastní náměstí sv. Jakuba vzniklo na průsečíku ulic Jakubské a Rašínovy. 

Původní intimní charakter nízké zástavby řemeslných domů byl narušen 

proražením ulice Rašínovy kolem roku 1900. Z historických podkladů se 

dozvídáme o malebnosti náměstí a uzavřenosti, která byla formována přítomností 

kostela sv. Jakuba. Věž kostela představovala charakteristickou městskou 

dominantu, uplatňující se významně v dálkových pohledech na Brno                      

a v urbanistické skladbě města. Na doložených historických fotografiích je zřejmá 

monumentálnost gotického chrámu dalece převyšující výšku okolní zástavby. 

Dnes se kostel sv. Jakuba nepatřičně ztrácí v hmotě okolní zástavby, 

monumentální stavbě chybí adekvátní předprostor.  

 

 
Jakubské náměstí je situováno severně od náměstí Svobody, se kterým je 

propojeno Rašínovou ulicí. Tyto veřejné prostory v současnosti vytvářejí 

pohledově propojený celek, který je zakončen až na Moravském náměstí. 

Otevřenost a přehlédnutelnost městských prostorů však v minulosti nenalezneme. 

Středověké Jakubské náměstí, stejně tak jako náměstí Svobody, byl samostatně 

fungující prostor s tušeným obsahem, který se projevoval vertikálou kostelní věže 

sv. Jakuba.  

                                                 
174 HOLUB, P.- KOLAŘÍK, V. - MERTA, D. - PEŠKA, M. - SEDLÁČKOVÁ, L. - ZAPLETALOVÁ, D. - ZŮBEK, A. Brněnské 
hřbitovy. In  Brno v minulosti a dnes XIX, Brno 2006, s. 276. 

Obr. 82 - Kostel sv. Jakuba v roce 1842. Zdroj:www.hantec.cz 
Obr. 83 - Jižní strana náměstí, před probouráním Hřbitovní uličky. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 84 - Kostel sv. Jakuba, celkový pohled z náměstí Svobody po proražení ulice, foto před r. 1914. 
Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
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Dnešní prostor Jakubského náměstí je vymezen domy, které byly 

postaveny převážně na přelomu 19. a 20. století. Síť ulic byla výrazně pozměněna 

proražením Rašínovy ulice. Hřbitovní ulička zanikla a byla zbourána jedna 

z nejvýznamnějších a zároveň poslední hřbitovní kaple, kaple sv. Mořice. V 

případě Rašínovy ulice byla velkým zásahem do terénu také stavba tramvajové 

trati, která zničila v 60. letech 20. stol. část svatojakubského hřbitova. 

 

Objektům, které již na náměstí nenalezneme, se dotkneme jen v krátkosti. 

Kaple sv. Mořice byla v roce 1889 vystřídána Dívčí měšťanskou školou korunní 

princezny Štěpánky, stojící dodnes na Rašínově ulice. Dvoupodlažní budova staré 

fary s výrazným vstupním portálem uzavírala severní stranu náměstí a byla 

situována přesně na trase nově vznikajícího bulváru. Nová budova fary (Jakubská 

11) byla umístěna dále, na nároží nově vybudované Rašínovy třídy a dnešní ulice 

Jakubské. Stavba z roku 1898 byla postavena Aloisem Prastorferem podle 

Obr. 85 - Stará fara – severní strana Jakubského nám. v r. 1898. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 86 - Roh ulice Rašínovy a Jakubské v roce 1904. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  

Obr. 87 - Nová fara sv. Jakuba kolem roku 1900. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 88 - Měšťanská dívčí škola princezny Štěpánky. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
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projektu B. Wanderlaye. Nárožní trojpatrová budova s bohatou neogotickou 

fasádou vytvořila protiváhu budově měšťanské školy (Jakubské náměstí 3). 

Spojení s hlavním náměstím Svobody bylo dříve zprostředkováno úzkou 

uličkou, zvanou Umrlčí, Hřbitovní či Smrtná (později Kostelní). Celá plocha 

náměstí tak byla obklopena hustou zástavbou domů. Na průsečíku ulic 

Běhounské, Jezuitské a Kozí stávala dvoupodlažní budova s mansardovou 

střechou – kavárna Spranz (asi do roku 1900). V roce 1917 musela ustoupit nové 

výškové budově. Na jejím místě vyrostla známá kavárna Café Margaretenhof, 

centrum brněnského německého obyvatelstva. 

 

Hotel u Černého medvěda je známý z konce 19. století. Na jeho místě byl 

postaven v roce 1891 novorenesanční palác Thonethof, který byl vyprojektován 

vídeňskou firmou Fellner & Helmer. Na nároží budovy byl vchod do kavárny, která 

zasahovala až do části prvního poschodí. Pro bezpečnou konstrukci tohoto 

velkého prostoru byly použity ocelolitinové sloupy z blanenské slévárny. Ty 

nakonec umožnily koncem dvacátých let nejen Kumpoštovu přestavbu nejen 

kavárny, ale dovolily i nástavbu dalších dvou poschodí.175 Dolní dvě podlaží byla 

ve 20. letech využívána kavárnou Savoy (1928-1929), jíž se dostalo rehabilitace 

opět ve 21. století. 

Jezuitská kolej se nacházela na ploše vymezené ulicemi Rooseveltovou a 

Kozí na jedné straně a Jezuitskou a Dvořákovou na straně druhé, součástí 
                                                 
175 UHLÍŘ, Jiří. Firma Thonet v Brně – od hotelu Padowetz k Thonethofu. In Sborník Forum Brunense 2009. Brno 2009, 
s. 131. 

Obr. 89 - Café Spranz, část Jezuitských kasáren koncem 19.stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 90 - Vlevo dole zbořeniště Café Spranz, r. 1905. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 91 - Café Margaretenhof, směrem k ulici Běhounské, poč. 20.stol. Svoboda, 2006. 
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komplexu budov byl Jezuitský kostel (Nanebevzetí Panny Marie). Jezuitské koleje 

byly v roce 1904 poničeny.  

Při archeologických průzkumech v roce 2001 byla ve východní části 

náměstí objevena studna, která je v pramenech jmenovaná již v roce 1358. 

Studna byla umístěna na souběhu ulic Kozí a Běhounské. V 16. století byla přes 

Jakubské náměstí vedena vodovodní štola přivádějící vodu do Merkurovy kašny 

na náměstí Svobody. Vodovod byl veden z Králova pole přibližně dnešní ulicí 

Staňkovou, dále přes Lužánky, ulicí Lidickou (Große Neue Gasse) a Běhounskou 

do kašny stojící na náměstí Svobody.176 Studna byla funkční až do sedmdesátých 

let 19. století, kdy byla zasypána.  

Provozní analýza - doprava  

Bezpochyby nejvýznamnější raně středověkou obchodní komunikací, která 

vedla jádrem budoucího města, byla západovýchodní cesta ze Znojma přes Staré 

Brno (zeměpanský hrad) do Olomouce. Ze Starého Brna cesta pokračovala 

sedlem mezi petrovským návrším a Špilberkem dále na východ. Další významná 

cesta protínala předlokační aglomeraci směrem severojižním a směřovala na 

Vratislav. Právě při této trase (později ulice Běhounská) se ve 13. století začala 

formovat kupecká osada cizích kolonistů, která později iniciovala vznik kostela        

sv. Jakuba.  

Jakubské náměstí je dnes v západní části protnuto tramvajovou linkou 

procházející po trase Rašínovy ulice, která spojuje náměstí Svobody  

s Moravským náměstím. Náměstí je z větší části zastavěno kostelem sv. Jakuba. 

Z východní strany je náměstí vymezeno ulicí Běhounskou, Kozí a Jezuitskou, kde 

stojí bloky domů pocházející z období brněnské asanace. Náměstí si zachovalo 

svých pět historických vstupů (polovina 18. stol.): Rennergasse (Běhounská), 

Jezuittengasse (Jezuitská), Jakobsgasse (Jakubská)  a Holzgasse (Běhounská od 

Místodržitelského paláce) a Kirchengasse (Kostelní či Umrlčí, dnes Rašínova). 

Parkování je na náměstí povoleno po obvodu celého prostoru, což u takto 

stísněného prostoru znepříjemňuje pohyb chodců.  

 
                                                 
176 JAHODOVÁ-HÁLOVÁ, Cecílie. Brno, dílo přírody, člověka a dějin. Brno 1975, s. 32. 
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Funkce a aktivity 

 Jakubské náměstí se nikdy nestalo tržištěm, což bylo dáno nejen 

uzavřeností celého prostoru, ale také poměrně dlouhým obdobím využívání 

prostoru jako městského hřbitova (až do konce 18. století). 

Na přelomu 18. a 19. století, kdy byl prostor kolem sv. Jakuba stále ještě     

v těsné blízkosti hradeb (procházely přibližně Solniční ulicí), se jen velmi spoře 

měnil jeho vzhled a přeměně v tržiště bránila jeho těsná poloha při hradbách a 

jejich pevnostních stavbách. Navíc mohutná hmota kostela sv. Jakuba 

nedovolovala větší prostor a až do počátku 20. století ho uzavírala na severní 

straně svatojakubská fara s velkou soukromou zahradou. Proto pravděpodobně 

došlo k velké rekonstrukci samotného svatojakubského chrámu a poté jen              

k různým stavebním úpravám prostranství (např. školní budova se z areálu 

hřbitova přestěhovala na nároží dnešní ulice Rašínovy a Jakubského náměstí).           

K úpravám došlo i v případě jiných měšťanských domů a podle tradice, aby kolem 

kostela byly budovy škol, se na místě hřbitovní kaple sv. Mořice plánovala stavba 

školní budovy.  

Sociální aspekty 

 I plošně malá náměstí představovala jádro a centrum obce či čtvrtě. 

Přítomnost kostela umístěného v centrálním prostoru náměstí tento dojem ještě 

umocňovala. Kostel, navíc obklopen původním hřbitovem, ztělesňoval občanské 

centrum celého osídlení. Vzhledem k historii náměstí by prostor měl představovat 

odpočinkové a pietní prostranství v centru Brna.  

Současný stav  

Jako základní kvalitativní parametry veřejného prostoru jsou z hlediska 

dopravní zátěže zdůrazňovány bezpečnost, výškový profil a jeho náročnost, 

dostupnost MHD. Parkování na Jakubském náměstí je jedním s nevyřešených 

problémů tohoto prostoru. Příliš mnoho aut omezuje ostatní funkce veřejného 

prostoru.  

Poměr bytů oproti kancelářským prostorům v této lokalitě je téměř 

vyrovnaný. Celý jeden objekt patří Ústavu územního rozvoje, část nebytových 
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prostor zaujímají realitní kanceláře, rohový dům na ulici Běhounské náleží 

společnosti KAPITOL (pojišťovací a finanční poradenství), zbytek jsou plochy 

čistého bydlení.  

Na Jakubském náměstí je situováno televizní studio Brno (ve vlastnictví 

České televize, Praha) a Divadlo Bolka Polívky. Kromě bytového fondu okolní 

zástavba poskytuje komerčně využitelné prostory. Uliční parter disponuje 

rozmanitou škálou obchodů a služeb. Významné je umístění několika historicky 

dochovaných kaváren, které přispívají k oživení prostoru Jakubského náměstí.  

V současné době se Jakubské náměstí potýká s problémem parkování 

v centru města a zároveň s rozvojem rekreační zóny. Obchodní parter náměstí 

poskytuje několik kaváren a restaurací, které v letním období vstupují svými 

letními zahrádkami do plochy náměstí. Parkující automobily zde působí 

omezujícím a rušivým dojmem. Tento stav však není ničím neobvyklým. Z četných 

zahraničních příkladů se dovídáme, že hlavní střet zájmů vždy vychází 

z lokalizace několika protichůdných funkcí, především dopravní a rekreační. 

Vzhledem ke stísněnosti prostoru Jakubského náměstí je nutné preferovat pouze 

jednu funkci na úkor druhé. Odstranění automobilové dopravy včetně dopravní 

struktury, která chodci způsobuje značnou bariéru (různé výškové úrovně 

zpevněných ploch - chodníku a vozovky, parkovací sloupky apod.), by přispělo ke 

zkvalitnění prostranství a umožnilo rozvoj nových aktivit.  

Rekonstrukce náměstí podle projektu ateliéru Hrůša & Pelčák proběhla ve 

třech etapách, a to v letech 2004 (Jakubské náměstí), 2007 (řešeno v návaznosti 

na kolektor) a v roce 2008 (řešeno v návaznosti na Rašínovu ulici). V rámci 

rekonstrukce došlo k předláždění celého prostoru kamennou dlažbou z řezaných 

desek. Dlažba byla navržena jako pojezdná. Konstrukce komunikace byla 

ohraničena historickým kamenným i novým žulovým obrubníkem. Parkovací stání 

bylo označeno citlivě ke kontextu místa nerezovými hřeby v dlažbě. Paradoxně 

největším problémem Jakubského náměstí je v současnosti nadměrná doprava, 

se kterou se při přestavbě vůbec nepočítalo. Bezprostřední okolí kostela, pouze 

pochozí část, byla zadlážděna historickou kamennou dlažbou z velké kostky 

v kombinaci s tzv. brněnskou drobou.  
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Náměstí bylo nově doplněno mobiliářem: kamenné lavice, odpadkové koše, 

pískovcové nádoby na rostliny a výsadba solitérní dřeviny s kruhovou kamennou 

lavicí. V dlažbě kolem kostela je umístěno slavnostní osvětlení. Součástí 

rekonstrukce byla i obnova historické studny, pocházející z druhé poloviny         

14. století, která byla odkryta při archeologickém výzkumu území za presbytářem 

kostela. Na jejím místě byla situována tzv. „Zlatá studna“, funkčně upravená na 

kašnu s pítkem. Její nadzemní kamenná část je tvořena kuželem z pískovce.  

Nevhodně zvolené však byly květináče na rostliny a odpadkové koše, které  mají 

stejný vzhled, a proto jsou návštěvníky zaměňovány.  

 

Potenciál a výzvy 

Výrazná vertikální dominanta volně stojící ve veřejném prostoru graduje 

prostor, strhává na sebe veškerou pozornost a stává se hlavním orientačním 

bodem veřejného prostranství. Svému uživateli nabízí zřetelně definovaný prostor. 

Označení kostelní a zároveň hřbitovní náměstí vypovídá na jedné straně o vlastní 

dominantě – kostelu, ale také o veřejném prostranství a jeho dřívějším využití. 

Nabízí se několik variant řešení, jak tento prostor zkvalitnit: 

- stanovit priority území a vytvořit prostor pro lidi 

- podpořit život na veřejném prostranství a využít atmosféry náměstí, která 

vybízí ke zřízení rekreační zóny volně přístupné chodcům 

- odstranit automobilovou dopravu včetně dopravní infrastruktury, která 

chodci v území způsobuje značnou bariéru (různé výškové úrovně zpevněných 

Obr. 92 - Po rekonstrukci Jakubského náměstí prostor znovu ožil. Zajímavým počinem bylo umístění letní 
zahrádky přilehlé kavárny do veřejného prostoru, červenec 2005. Zdroj: www.encyklopedie.brna.cz. Dnes 
je situace jiná, jak dokumentují fotografie – obr. 93 a obr. 94. Foto autor, duben 2011.  
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ploch - chodníku a vozovky, parkovací patníky, střet chodce s průchozím profilem, 

prostor pasanta se zužuje), by přispělo ke zkvalitnění prostranství a umožnilo 

rozvoj nových aktivit 

- využít potenciál místa (kavárenství, odpočinkové místo, farmářské trhy)      

a rozšířit nabídku aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 95 - Kodaň – dětské hřiště v těsné blízkosti kostela. Foto autor, duben 2012.  
Obr. 96 - Letní kino na náměstí Franziskanerplatz v Grazu. Zdroj: www.kleinezeitung.at 
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Obr. 97 - Stará zástavba kolem náměstí s kostelem kapucínů. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 98 - Nová zástavba, poč. 20.stol. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  

6.3.1.5 Kapucínské náměstí 
 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

Forum Carbonum, Kapuzinerplatz, Uhelný trh 

Řád kapucínů uvedl do Brna roku 1603 kardinál Ditrichštejn. Původně se 

řád usadil v blízkosti kostela sv. Maří Magdalény, posléze před Měnínskou bránou, 

kde vznikl klášter s kostelem a zahradou. Před švédským vpádem byl klášter 

zbořen a kapucíni byli přemístěni na náměstí Svobody a později na Zelný trh. 

Teprve v letech 1648-51 byl na místě šesti domů postaven kapucínský klášter 

s terasovými zahradami, sahajícími až k městským hradbám.177 Barokní 

novostavba byla vybudována brněnským stavitelem Ondřejem Ernou. 

Kapucínskou kryptu vystavěl před pol. 18. stol. Mořic Grimm. 

 

 Kapucínské náměstí se začalo formovat teprve se vznikem kláštera 

kapucínů, který je také jedinou dochovanou historickou budovou v dnešní 

zástavbě. Všechny ostatní budovy kolem náměstí byly postupně zbourány koncem 

19. a na počátku 20. století a byly nahrazeny novými budovami. Jednoduchá raně 

barokní stavba kostela Nalezení sv. Kříže tvoří společně s kapucínským klášterem 

důležitou urbanistickou složku náměstí. Průčelí kostela, jako u všech 

kapucínských kostelů, je prosté. Před průčelím je terasa se schodištěm 

                                                 
177 KUČA, Karel. Památky Brna. Brno 1989, s. 48.  
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vyrovnávající svažitý terén a se sochařskou výzdobou. Pozdně barokní sochy 

brněnského sochaře Jana Adama Nessmanna z roku 1765 tvoří výtvarně 

neoddělitelnou část architektury kostela.  

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

 V knize Der Städtebau178 z roku 1913 je Kapucínské náměstí popsáno 

velice malebně: „vyjdeme-li od nádraží po Ferdinandově ulici (dnes Masarykova 

ulice), naskytne se nám po levé straně půvabný pohled (přehlédneme-li ovšem 

novostavby tento dojem kazící179) – vidíme malé, pěkně uzavřené náměstí, jehož 

vstupní část je nedotčena dopravním ruchem, což se změní na druhé straně 

náměstí. Zatímco v tomto případě se jedná jen o velmi malé náměstí, které je 

v podstatě jen rozšířenou ulicí, dostaneme se z něj na další náměstí, Zelný trh, 

který je daleko prostornější.“  

Plošně nenápadný prostor Kapucínského náměstí, o rozloze cca 2143 m2, 

spojuje hned několik nezávisle a zcela odlišně fungujících prostorů. Dynamický 

element v podobě Masarykovy ulice je vystřídán skromným prostorem náměstí 

s podstatnou složkou intimity. V druhém prostorovém plánu se však rýsuje obrys 

Biskupského dvora, který je završen věžemi katedrály na Petrově. Prostor 

trojúhelníkového náměstí nabývá na své velikosti před kostelem Nalezení             

                                                 
178 SITTE, Camillo – GOECKE, Theodor. Der Städtebau. Monatsschrift für die Künstlerische Ausgestaltung“ der Städte 
nach ihren wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen. Berlin 1913, s. 54-55. 
179 Nepřiměřená hmota budovy leží v ostrém kontrastu s kapucínským klášterem.  

Obr. 99 - Pohled směrem k Zelnému trhu z roku 1894. AmB. 
Obr. 100 - Obdobný pohled z roku 1960, dům č. 17. na Zelném trhu zakrývá věž Staré radnice. AmB.  
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sv. Kříže, aby se pak směrem k Zelnému trhu vrátil do původní podoby ulice. 

Kapucínské náměstí můžeme označit jako předprostor či „předsíň“ pompézního 

tržiště – Zelného trhu. Uzavřený prostor duchovní je vystřídán rozlehlým světským 

prostranstvím. Účinků obou prostorů bylo použito záměrně pro docílení 

kontrastního efektu a vzájemného umocnění obou prostorů. Pohledově je prostor 

provázán také s věží staré radnice. Rohový dům č. 17 stojící na rozhraní ulice 

Radnické a Zelného trhu byl v roce 1906 necitlivě nadstaven. V roce 1982 došlo 

k odstranění navýšených pater, aby opět vynikl pohled na věž Staré radnice.  

Označení náměstí můžeme tomuto prostoru přisuzovat až v době založení 

kláštera. Dříve tento prostor sloužil pouze jako spojnice mez branou Židovskou        

a Brněnskou, jejíž trasování bylo podmíněno vedením pod příkrým petrovským 

svahem. Začátkem 20. století prošlo náměstí výraznými úpravami, které umožnily 

pohled na Petrov a propojení s Biskupským dvorem. V roce 1908 se výrazně 

proměnila západní strana náměstí. Stávající domy byly zbourány a uvolněný 

prostor byl jen z části zastavěn. Současně vzniklo spojení Kapucínského náměstí 

s nádvořím Moravského muzea, které do této doby neexistovalo. Náměstí tak 

přišlo o svoji uzavřenost a více se podpořila myšlenka průchozího prostoru.  

 

Původní zástavba měšťanských domů v jižní části náměstí (fronta domů 

navazující na kapucínský kostel) byla nahrazena nájemními domy s obchodní 

funkcí v průběhu asanace městského jádra roku 1891 podle projektu Ferdinanda 

Obr. 101 - Před rokem 1905. Nadační domy Valentina Falkensteinera. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 102 - Křižovatka Ferdinandovy ulice a ústí Kapucínského nám. po roce 1905, foto Ateliér Kunzfeld 
Brünn. SVOBODA, 2006.. 
Obr. 103 - Proměna Kapucínského náměstí v roce 1907 – propojení s Biskupským dvorem. Sbírky MmB, 
Fotoarchiv.  
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Fellnera a Hermanna Helmera. Přízemí bylo doplněno výkladní skříní a společně  

s prvním podlažím sloužilo obchodním účelům. Urbanisticky důležitá stavba na 

nároží bloku dokumentovala průběh středověké uliční čáry. Nárožní objekt 

(Kapucínské nám. 2-3-4) s rozsáhlou dvorní zástavbou byl nově zbudován po roce 

1896 stavitelem Františkem Pavlů. 

Provozní analýza - doprava  

Kapucínské náměstí leží v místě rozšíření ulice (před kostelem Nalezení sv. 

Kříže) směřující z Masarykovy ulice na Zelný trh. Dříve sloužilo pouze jako 

komunikační spojení mezi Zelným trhem a Židovskou branou, a také mezi 

prostorem dnešního nádraží a branou Brněnskou, která původně stávala na 

dnešním Šilingrově náměstí. Jeho trojúhelníkový tvar je formován probíhající 

komunikační osou s rozšířením v prostoru před kostelem Nalezení sv. Kříže.  

 

Funkce a aktivity 

Kromě výše zmíněných veřejných hřbitovů mělo Brno hned od svého vzniku 

i výlučná pohřebiště v kryptách kostelů klášterních – hrobka kláštera 

dominikánského (1228-1238) a hrobka kapucínského kláštera na Kapucínském 

náměstí. Druhá jmenovaná vznikla spolu s klášterem v roce 1648-1651.  

Obr. 104 - Kapucínské náměstí v roce 1910. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 105 - Kapucínské náměstí v roce 1928. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 106 - Horní část Kapucínského nám. po odstranění původní zástavby. Filip, 2000. 
Obr. 107 - Kapucínské náměstí v roce 1953. Zdroj: http://www.fotohistorie.cz/Jihomoravsky/Brno-
mesto/Brno 
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Označení Uhelný trh souviselo s prodejem dřevěného uhlí. Dřevěné uhlí se 

postupně jako topivo vytrácelo už v 1. polovině 19. století (s otevřením rosicko-

oslavanského revíru), zůstávalo ještě jako příležitostné topivo. Proto posléze 

zaniklo i tržiště a jeho funkce.  Pojmenování Uhelný trh si náměstí podrželo až do 

roku 1817;  do té doby bylo tržištěm jako ostatní náměstí uvnitř hradeb.  

  

Na počátku 20.století sloužilo jako příležitostné tržiště s drobným zbožím,     

a to především ve sváteční dny.  

Sociální aspekty  

Areál kláštera tvoří konvent a kostel Nalezení sv. Kříže. Zástavba v okolí 

Kapucínského náměstí je převážně obytná. Přízemí domů je využito ke 

komerčním účelům – obchody, služby, gastronomie.  

Současný stav 

Stavební objekty jsou dnes z větší částí chráněny jako celek, nebo je 

chráněna pouze jejich uliční fasáda. Převážně historická zástavba je soustředěna 

do domovních bloků mezi sítí ulic. V roce 1996 proběhla úprava Kapucínského 

náměstí a Muzejní ulice. Silniční doprava s výjimkou dopravní obsluhy je v této 

oblasti omezena. 

 

Obr. 108 - Kapucínské náměstí v roce 1939. Zdroj: http://www.fotohistorie.cz/Jihomoravsky/Brno-
mesto/Brno 
Obr. 109 – Kapucínské náměstí po propojení s biskupským dvorem. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
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Potenciál a výzvy 

 Právě zde je více než u jiných náměstí nutné pochopit genia loci. Prostor 

stále slouží především jako komunikační spojnice. Nalézt v blízkosti hlavního 

vlakového nádraží a zároveň v jedné z nejrušnějších částí města klidovou zónu je 

hlavní devízou tohoto prostoru.  
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6.3.1.6 Šilingrovo náměstí 

Historická analýza (historie a charakter zástavby) 

15. stol. Sviňský trh, 18. stol. Alt Brünnerthor Platz, r. 1867 Stadthof Platz  

 Z 15. století pochází název Sviňský trh180 podle převažující nabídky 

prodávaného zboží. Jako jediný byl tento trh kvůli zápachu vymístěn za hradby 

města, protože byl značně nečistý, což by v samotném městě působilo další 

hygienické potíže a možné znehodnocení městských studní. Sviňský trh před 

Brněnskou bránou byl spíše příležitostnou než pravidelnou záležitostí. V 18. století 

se tomuto místu říkalo Alt Brünnerthor Platz (U Starobrněnské brány). Roku 1867 

získalo pojmenování Stadthof Platz, tedy U městského domu, podle budovy, která 

dnes stále tvoří dominantu náměstí.  

 

Historie Šilingrova náměstí je poměrně krátká. Z vybraných náměstí patří 

k nejmladšímu, protože do dnešní ustálené podoby se začalo přetvářet od roku 

1828 a v pravém slova smyslu vzniklo až po odstranění hradeb. V tomto roce byl 

vznesen návrh na vypracování regulačního plánu města a zkrášlení zanedbaných 

částí, ke kterým se řadilo právě okolí Brněnské brány a horní část dnešní 

Pekařské ulice. Její největší část zabíral provizorní sklad vojenských postelí, který 

stál na úpatí Špilberku. Nízké domy pod ním lemovaly svažitou ulici, kterou 

                                                 
180 Doložený od roku 1405. PEŠA, Václav – DŘÍMAL, Jaroslav. Dějiny města Brna. 1. díl. Brno 1969, s. 53. 

Obr. 110 - Šilingrovo náměstí, pohled k dominikánskému kostelu r. 1896. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 111 a obr. 112 - Proměna ze starého města na nové (Alterstadt x Neuerstadt). Sbírky MmB, 
Fotoarchiv.  
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procházel otevřený kanál. Teprve v letech 1823-24 se podařilo vybudovat pod 

Pekařskou ulicí podzemní kanál, srovnat terén, vyštěrkovat silnici a podél domů 

vydláždit chodníky pro pěší. V roce 1830 byl vojenský sklad stržen a pozemek 

určen pro výstavbu čtyř obytných domů.181  

Způsob rozšíření středověkého města a transformace jeho předhradebního 

prostoru byla ovlivněna projektem na rozšíření Vídně, vypracovaným vídeňským 

architektem Ludwigem Försterem roku 1859. Ten byl posléze nabídnut městu 

Brnu a později přepracován městským inženýrem Franzem Neubauerem tak, aby 

uspokojil požadavky města na rozšíření prostoru pro promenády na úkor 

zastavěného území. Z této doby pak pochází rohový dům Husova 5, kde je čitelný 

rukopis rakouského tvůrce z 2. čtvrtiny 19. století.  

 

 

 

Urbanisticko-prostorová analýza (strukturálně významné objekty) 

Roku 1841 pokračovaly úpravy v okolí Brněnské brány a došlo k zasypání 

hradebních příkopů pod Špilberkem, kde se začala formovat nová třída 

Elisabethstrasse (dnešní ulice Husova). Nově dimenzovaná ulice, ukončená 

v závěru osy obeliskem v Denisových sadech, navázala na široký parkový pás 

Koliště s nádražním náměstím. V roce 1852, kdy na základě císařského 

                                                 
181 SEDLÁŘOVÁ, Jitka - ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar. Šilingrovo náměstí. Přednáška z cyklu Brněnské náměstí-jejich 
minulost a přítomnost, Brno 2000. 

Obr. 113 - Roh Starobrněnské a Biskupské ulice před r. 1907. Sbírky MmB, Fotoarchiv. 
Obr. 114 - Městský dům. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
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rozhodnutí přestalo být Brno vojenskou pevností, bylo přistoupeno ke zbourání 

Brněnské brány spolu s přilehlými objekty. Do té doby město Brno neslo status 

uzavřeného vojenského města a veškeré stavební procesy musely být schváleny 

ministerstvem války a císařem. Proti bráně stával městský pivovar s dvěma 

varnami, který byl v provozu od roku 1611 přibližně do 70. let 19.století. Na místě 

bývalé sladovny byl postaven v letech 1953-1955 Městský dům - čtyřpatrový 

nájemní dům podle návrhu arch. Franze Fröhlicha, který jej v návaznosti na 

symboliku místa pojal jako opevněný renesanční palác, tzv. Palazzo fortezza 

(inspirace podle severoitalské Ferrary). Kvalitní novorenesanční stavba 

palácového charakteru, tvořící neodmyslitelnou dominantu náměstí v minulosti i 

dnes, byla zapsána na seznam kulturních památek. Původně nájemní dům později 

začal sloužit k administrativním účelům a v roce 2009 byl přestavěn na luxusní 

hotel španělského řetězce. Budova je nemovitou kulturní památkou, stejně tak 

jako další budovy obklopující náměstí z jeho východní strany (dům č. 283, 343).  

Zasazení budovy Městského domu určilo orientaci všech dalších budov, 

které zde postupně vznikaly. Fronta domů obrácená do Husovy ulice nasměrovala 

budoucí pokračování této ulice pod Denisovy sady. Protilehlá fronta domů směrem 

k Petrovu určila podobu ulice Petrské, kudy procházela cesta od Starého Brna 

k brněnskému hradu na Petrov a odtud na Zelný trh.182 Protiváhu Městskému 

domu dnes tvoří mohutná budova, na severní straně náměstí, dříve nazývaná 

Donauhof, jehož autorem je vídeňský architekt Julius Koch. Jednalo se o správní  

a nájemní dům. 

Obr. 115 - Šilingrovo náměstí - pohled z Husovy ulice, r. 1906. AmB.  
Obr. 116 - Slavnostní shromáždění na náměstí před rokem 1907. Filip, 2001. 
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Obr. 117 - Městský pivovar na Šilingrově náměstí v r. 1909. Sbírky MmB, Fotoarchiv.  
Obr. 118 - Současnost. Foto autor, leden 2013.   

Východní strana je částečně tvořena budovami domovního bloku Velkého 

Špalíčku, vymezeného Dominikánskou ulicí, Dominikánským náměstím a ulicemi 

Mečovou a Starobrněnskou. V místech původního městského pivovaru 

(Starobrněnská 20) dnes stojí Dům u Modré hvězdy. Dům byl postaven před 

rokem 1432. V roce 1540 byl dům připojen k městskému pivovaru. Při rekonstrukci 

domu v 80. letech 20. století byl dům zbořen až do základů a následovala jeho 

nová výstavba se zachováním původního venkovního vzhledu. Pod domem se 

nachází prostorný  historický suterén. Objekt s historizující fasádou z konce       

19. stol. je nemovitou kulturní památkou.183
    

 

Provozní analýza - doprava  

 Na náměstí ústí významné komunikační trasy procházející centrální částí 

města: ulice Dominikánská je významnou historickou cestou směřující do centra 

města (Dominikánské nám.), ulice Starobrněnská - historická obchodní cesta 

vstupující do prostoru na Zelném trhu, ulice Husova - dopravní tepna (tečna 

Šilingrova nám.) směřující z Komenského náměstí k hlavnímu nádraží a konečně 

ulice Biskupská. 

V květnu 1942 byla zrušena tramvajová linka vedoucí ze Šilingrova náměstí 

na Dominikánské náměstí a dále na náměstí Svobody. V horní části náměstí dnes 

začíná pěší zóna vedoucí ulicí Starobrněnskou. Ulice Dominikánská je průjezdná.  

                                                                                                                                                    
182 SEDLÁŘOVÁ, Jitka - ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar. Šilingrovo náměstí. Přednáška z cyklu Brněnské náměstí-jejich 
minulost a přítomnost, Brno 2000. 
183 O společnosti. Dům U Modré hvězdy [online]. 2010, [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: 
http://www.maxapartner.cz/texty.aspx?id=ospolecnosti 
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Funkce a aktivity 

 Šilingrovo náměstí představovalo v historii – a je tomu tak i dnes - 

komunikační uzel ležící na rozhraní středověkého jádra a Starého Brna. Po 

zbourání hradeb byl prostor postupně zastavěn reprezentativními činžovními 

domy. Vzhledem k umístění na vznikajícím moderním bulváru a v blízkosti 

Denisových sadů byla tato poloha pro bydlení atraktivní. Využití bývalého 

Městského domu se měnilo s dobou. Sídlil zde okresní soud, městské muzeum,  

zubní klinika, policie a naposledy stavební úřad. To ovlivňovalo fungování 

veřejného prostoru. Dnes však nad ostatními funkcemi převažuje funkce dopravní.   

 

Sociální aspekty 

 Je zde rovnoměrné zastoupení administrativy, služeb a bydlení.  Přínosem 

prostoru se bezesporu stalo umístění luxusního hotelu, který využil výhodné 

polohy poblíž vlakového nádraží a současně na okraji historického jádra.  

Současný stav 

Dnes je náměstí rušným a výrazným komunikačním uzlem s dopravní 

křižovatkou, kde se střetává hned několik forem dopravy – tramvajová doprava, 

automobilová doprava a chodci. Šilingrovo náměstí, nikdy nebude fungovat jako 

místo, kde by se setrvávalo delší dobu, proto by naopak mělo být uzpůsobeno pro 

krátkodobý pobyt. Změny na náměstí by se tedy mohly týkat pouze zpříjemnění 

prostoru pro cestující. 

Obr. 119 - Tramvajová linka směřující z Dominikánského nám. na Šilingrovo kolem roku 1932. 
Blumenschein, 2009.  
Obr. 120 - Nároží Šilingrova náměstí a Dominikánské ulice. AmB.  
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Potenciál a výzvy 

  Šilingrovo náměstí pravděpodobně bude stále především dopravním 

náměstím. Velice zajímavý prostor s vysokým potenciálem jako klidové zóny 

spatřuji před Domem U Modré hvězdy. Vhodné by zde bylo umístění mobiliáře. 

Možná by se i zde vytvořil prostor pro setkání a schůzky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 121, obr. 122 a obr. 123 - Zajímavé zákoutí v horní části Šilingrova náměstí. Foto autor, leden 2013.  
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6.3.2 Klasifikace historických náměstí města Brna 

Klasifikace, resp. třídění náměstí se u většiny autorů zabývajících se touto 

problematikou omezuje na členění podle jejich převažující funkce, a to na náměstí 

společenská, reprezentační, obchodní, shromažďovací, dopravní, rekreační, 

oddechová a náměstí se smíšenou funkcí.184 Dále se hodnotí současný stav 

náměstí, jejich estetické ztvárnění či design a stav novodobých prvků městského 

interiéru, tj. mobiliář, sochařská díla, vodní prvky a zeleň. Mnohokrát však bylo 

doloženo, že ani ten nejmodernější design není zárukou úspěšného veřejného 

prostoru.185 Tím je místo samotné, jeho genius loci. Do procesu utváření náměstí 

velkou měrou vstupují významné stavby, obklopující daný prostor. Jejich existence 

a funkce na sebe váže aktivity, které se na náměstí odehrávají. Symbolický 

význam budov, jako jsou například divadla, muzea, brány, radnice, kostely, 

spoluvytváří veřejný prostor. Důležitý je také tvar náměstí, příčiny jeho vzniku, 

historický vývoj, umisťování kompozičních prvků a potřeba určité funkce, 

lokalizované na daném místě. To vše je nutné zohlednit.  

Zabýváme-li se konkrétními historickými náměstími města Brna, je potřeba 

definovat jasná specifika každého prostoru, která poslouží jako základ pro jejich 

další interpretaci a srovnávací studii. Následující klasifikace vymezuje základní 

typy náměstí a vypovídá jak o jejich primární funkci, potažmo významu, tak           

o architektonicko-výtvarných kvalitách, podílejících se na formování daného 

prostoru:   

1. Hlavní náměstí. Převažuje funkce společenská a reprezentační (náměstí 

Svobody). 

Hovoříme-li o náměstí společenském a reprezentačním, jedná se o volný 

prostor, který je schopný pojmout větší množství shromážděných lidí, a proto je 

dimenzován pro celoměstsky významné události. Zároveň se jedná o hlavní 

veřejný prostor v centrální části města, resp. celého regionu (což je dáno 

stanovenou premisou, podle níž hodnotíme veřejné prostory regionálních 

metropolí). Označení „hlavní“ náměstí charakterizuje význam a postavení prostoru 

                                                 
184 Srov. ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno 2003. 
185 Srov. Whyte,2001; Jacobs, 1975; Madden, 2003; Gehl, 2000.    
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v rámci urbanizovaného sídla. Jde o první náměstí a hlavní komunikační uzel 

(doprava, obchod, komunikace) historického jádra města. Toto veřejné 

prostranství obklopují esteticky či historicky významné stavby, kdy jedna či více 

staveb upoutává pozornost a graduje prostor.  

2. „Tržiště“ - obchodní náměstí. Primární je funkce trhu, architektonická 

dominanta není stěžejní, avšak architektonický akcent prostor umocňuje (Zelný 

trh). 

Obchodní náměstí je veřejný prostor s převažující funkcí trhu, který je 

charakteristický specifickými požadavky na vybavenost prostoru, tj. mobilní 

prodejní stánky, zdroj pitné vody, specifická obsluha náměstí apod. Prostor je 

podřízen této funkci. Pokud se ve středu náměstí nachází dominantní prvek 

drobné architektury, prostor tržiště se koncentricky rozvíjí kolem něho.  

3. Náměstí podmíněné dominantou, která je součástí okolní zástavby. 

Převládá shromažďovací funkce (Dominikánské náměstí – radniční náměstí, 

Kapucínské náměstí – klášterní náměstí s kostelem). 

Shromažďovací funkce náměstí úzce souvisí s dominantním postavením 

významné stavby a jejím účelem: správním (radnice) nebo duchovním (kostel             

s klášterem). Stavba samotná podmiňuje shromažďovací funkci. Bez této stavby 

by veřejný prostor ztratil na významu. Vždy jedna strana náměstí je významově 

silnější, a to jak z hlediska architektonického, estetického, společenského, tak         

i funkčního. 

4. Náměstí s volně stojící dominantou. Převažuje rekreační                   

a oddechová funkce (Jakubské náměstí – kostelní či hřbitovní náměstí). 

Jde o náměstí s centrální dominantou kostela, který tvoří urbanistický           

i kompoziční střed prostoru. Původní existence hřbitova má dopad na současné 

vnímaní prostoru, které je užíváno k odpočinku a relaxaci. Přítomnost kostela 

vytváří esteticky kvalitní prostředí a klidnou atmosféru pro trávení volného času. 

Vertikální dimenze prostoru má vliv nejen na své blízké okolí, ale promítá se také 

do dálkového obrazu města. 



 128 

5. Dopravní náměstí. Primární je funkce dopravní, která představuje 

bariéru pro vznik a rozvoj dalších funkcí (Šilingrovo náměstí). 

Využití a charakter dopravního náměstí silně determinuje přítomnost 

dopravně přetěžované tepny, křižovatky či dopravního uzlu, společného pro 

všechny formy městské dopravy. Preference dopravy staví pasanta do nevýhodné 

pozice, což generuje intenzivnější požadavky na využívání prostoru, tj. vyšší 

nároky na komfort prostředí - přístřešky, mobiliář, zeleň, prostupnost území apod. 

Z hygienického hlediska jde o prostředí nevhodné pro delší pobyt (prach, hluk, 

smog). 

 

Výše zmíněná kategorizace se snaží nalézt dominantní funkci prostoru, 

determinující charakter náměstí, a stanovit tak kritéria pro výběr zahraničních 

referenčních příkladů veřejných prostorů-náměstí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 124 - Náměstí a jejich tvar, k.ú. Město Brno. Katastrální mapa z roku 2007. Kresba autor.  
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6.3.3 Kritéria hodnocení 

Cílem práce je nalézt priority či podmínky a zákonitosti podílející se na 

obytnosti veřejných prostorů-náměstí. Tyto podmínky by měly vycházet 

z osobitého charakteru náměstí. U každého typu náměstí budou stanoveny 

priority, resp. hodnotící kritéria, která by mohla lépe definovat daný urbánní prostor                    

a zodpovědět otázky: jaké jsou estetické kvality náměstí, jaké prvky se podílejí na 

atraktivitě náměstí, jak jsou využívány a jak působí či ovlivňují své okolí. 

Kritéria hodnocení: 

IDENTIFIKÁTOR  charakteristický prvek náměstí, symbol místa, identifikace 

návštěvníka s místem 

MAGNET  přitahuje pozornost, je důvodem, proč náměstí opětovně 

navštívit (funkce a náplň prostoru) 

 

Kritéria hodnocení budou dále členěna: 

Identifikátor 

- historický hlavní 

- historický vedlejší 

- současný hlavní 

- současný vedlejší  

Magnet  

- historický hlavní 

- historický vedlejší 

- současný hlavní 

- současný vedlejší  

 Označení historický vymezuje časový úsek mezi dobou vzniku náměstí       

a přelomem 19. a 20. století, kdy došlo k nejzásadnějším změnám. Současné 

období je vztaženo na 20. a 21. století.  

V některých případech je obtížné stanovit, který identifikátor nebo magnet je 

hlavní, a který vedlejší. Proto má přednost prvek, který měl na prostor 

v dlouhodobějším horizontu větší vliv, tzn. setrval na náměstí delší dobu anebo je 

významově nadřazenější.  
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6.4 Srovnávací studie 

Následující stať se zaměřuje na hodnocení veřejných prostorů vybraných 

rakouských měst – regionálních metropolí, které svým charakterem odpovídají 

zvoleným typům brněnských náměstí. Byla vybrána města Graz, Linz, Klagenfurt  

a Salzburg. Ostatní regionální metropole budou zmíněny s ohledem na jasnější 

interpretaci výsledků. 

Tab. 1 – Sumarizační údaje regionálních metropolí. Podle Urban Audit. 

 

 

 

 

6.4.1  Hlavní náměstí  

Náměstí Svobody představuje, díky svému dominantnímu postavení ve 

struktuře statutárního města, regionálně významné městské centrum. Původní 

tržní charakter náměstí zanikl v důsledku vzrůstající prestiže lokality a požadavku 

města vytvořit zde hlavní kulturní, společenský a reprezentační prostor.  

Hlavní náměstí větších evropských měst disponuje výraznou 

architektonickou dominantou, která na sebe strhává pozornost - nejčastěji radnice 

nebo kostel. Tento podstatný náboj náměstí Svobody chybí. K absenci došlo 

zbouráním kostela sv. Mikuláše s městskou váhou a dále zánikem pohledové 

dominanty - Německého domu, který stál na dnešním Moravském náměstí. Třetím 

negativním zásahem bylo zvýšení hladiny budov obklopujících náměstí. Došlo tak 

k potlačení vizuálního kontaktu s věží svatojakubského chrámu, který pohledově 

umocňoval celkový obraz náměstí.  

V současnosti můžeme prostor náměstí Svobody chápat jako blíže 

nedefinovanou plochu, kde se pozornost neupíná ani k jedné straně, ani k „čelu“ 

náměstí a ani k žádné kompozičně významné dominantě. Vzniklý průlom 

v podobě uměle vytvořené Rašínovy ulice staví náměstí Svobody do pozice 
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rozšířeného prostoru, který „narušuje“ průběh trasy městského bulváru 

Masarykova ulice – Rašínova ulice. 

Podobnou situaci nalezneme také v menší rakouské regionální metropoli 

Villachu. Radnice ani kostel na hlavním náměstí není, ale obojí je situováno na 

menších náměstích v jeho těsné blízkosti. Vzhledem k velikosti města, které se 

rozkládá na ploše cca 136 km2 (hustota zalidnění 429,4 ob/km2), nejde o vhodný 

ekvivalent pro srovnávací studii s městem Brnem. Je však ukázkou možného 

řešení, jak eliminovat nepřítomnost dominanty na hlavním náměstí. Vzhledem ke 

stísněnému prostoru hlavního náměstí, které je vlastně rozšířenou ulicí (býv. 

středověký tranzitní tah), byly významné stavby, obvykle se nacházející na 

hlavním náměstí, situovány do jeho nejbližšího okolí. Prostorový účinek je 

umocněn vertikalitou věže chrámu sv. Jakuba, která je stále vizuálně propojena 

s hlavním náměstím. Hauptplatz, Rathausplatz (prostor s novou radnicí)                 

a Kirchenplatz tvoří sekvenci po sobě jdoucích a vzájemně provázaných veřejných 

prostranství, vytvářejících jeden ucelený systém městských prostorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hlavním náměstí Hauptplatz v Grazu došlo k situaci přesně opačné. 

Historické náměstí se utvářelo na lichoběžníkovém půdorysu a zasahovalo až do 

Obr. 125 - Pohled na náměstí Hauptplatz směrem jihozápadním. Foto autor, srpen 2012.  
Obr. 126 - Schéma náměstí v historickém centru Villachu. Stav v roce 2012. Kresba autor.  
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míst, kde se dnes prostor kříží s Landhausgasse (viz obr. v příloze). Výstavbou 

nové radnice v roce 1550 se náměstí zmenšilo téměř o polovinu. Původní městská 

radnice, která se ukázala příliš malá, stála v nedaleké židovské čtvrti. Místo pro 

novou radnici bylo jednoznačně určeno na hlavním náměstí jako nejvhodnějším 

prostoru pro reprezentaci města. O umístění radnice v historickém centru města 

bude pojednáno dále (viz radniční náměstí).  

Náměstí Svobody přišlo o svou dominantu - kostel sv. Mikuláše - až 

koncem 19. století, proto v minulosti nebyl důvod pro vznik další dominanty, např. 

radnice. Stará radnice již existovala a nacházela se na chráněném místě ve 

městě. Budova nové radnice se zase zformovala na náměstí Dominikánském. 

Odstranění kostela sv. Mikuláše z centrálního prostoru náměstí Svobody můžeme 

mimo jiné i z tohoto důvodu považovat za osudovou chybu.  

Tab. 2 – Sumarizace - hlavní náměstí. 

 

Tvar, velikost, měřítko, poloha  

Hlavní náměstí regionálních metropolí podle tvaru a vzniku můžeme rozdělit 

takto: 

1. trojúhelníkový tvar - vymezení vedením nebo stykem obchodních stezek, 

spontánní vznik (Brno - nám. Svobody, Graz - Hauptplatz, Maribor – Glavni 

trg) 
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2. obdélníkový tvar – pozůstatek římského založení nebo pozdější záměrné 

založení (Linz – Hauptplatz, Salzburg – Alter Markt)  

3. protáhlý tvar (ulicovka) – rozšíření hlavního tranzitního tahu (Eisenstadt, 

Klagenfurt - Alterplatz, Villach - Hauptplatz) 

Ve všech případech představovalo hlavní náměstí nejdůležitější tržiště 

vnitřního města, které bylo centrem obchodu nadregionálního (Graz) až 

mezinárodního významu (Linz186). Z hlediska utváření prostorové struktury města 

bylo důležité také obestavování hlavních dopravních tras, směřujících např. přes 

řeku, tak jak je tomu v Linzi a Villachu. Vznikla tak ústřední kompoziční páteř 

vnitřního města s řadou prostorů různého charakteru i ztvárnění.  

 

 

 

 

 

Nejstarší část města Linz je dnes podle zvyklostí označována jako Staré 

město - Altstadt. Jde o území první osady, která se začala rozvíjet v blízkosti 

zeměpanského hradu. Výhodná poloha města u brodu na soutoku řeky Traun        

a Dunaje a prosperita oblasti, zajištěná nedalekými solnými doly, nasměrovala 

další rozvoj města, které se stalo centrem obchodu mezinárodního významu. 

Proto již v roce 1230 vyvstala potřeba rozšířit starou osadu a založit zcela nové 

náměstí, prostorově odpovídající nárokům hospodářsky se rozvíjejícího města. 

Staré náměstí trojúhelníkového tvaru zůstalo centrem původní osady, později 

židovské čtvrti. Nové náměstí přejalo všechny funkce starého náměstí a stalo se 

nejdůležitějším článkem prostorové struktury města.  

                                                 
186 Mj. obchodníci z Čech, Moravy a Polska. 

Obr. 127 - Schematické znázornění tvaru hlavních náměstí a vedení hlavních historických obchodních 
cest – Brno, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Eisenstadt a Maribor. Kresba autor.  
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Obr. 128 - Schematické znázornění vedení hlavních dopravních (plná čára) a pěších tras (přerušovaná 
čára) ve vztahu k tvaru náměstí – Brno, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Eisenstadt a Maribor. Kresba 
autor. 

Město Salzburg a jeho veřejné prostory měly specifický historický vývoj. Již 

od svého zrodu bylo město důležitým obchodním centrem a správním střediskem. 

Město však nebylo stavěno pro potřeby měšťanů a běžného obyvatelstva, ale jako 

rezidence mocenských špiček. Můžeme jmenovat zásadní historické mezníky 

města, které výrazně ovlivnily jeho urbanistický vývoj: v 7. a 8. století založena 

nová osada na místě zničeného římského města Juvavum187, již v roce 793 

položen základní kámen kláštera.188 Město se stalo sídlem biskupa. Od roku 1598 

- 1805 probíhaly proměny města započaté arcibiskupem Wolfem Dietrich von 

Raitenau, který si zde budoval svou rezidenci. V roce 1816 bylo město připojeno 

k Habsburské monarchii a později se stalo sídlem státní vlády. Od roku 1861, po 

zbourání hradeb, došlo k prvnímu velkému rozšiřování města.189 

 Za historicky první náměstí můžeme považovat obdélníkové náměstí Alter 

Markt, které vzniklo ve výhodné poloze při řece Salzach. Od roku 1598, kdy 

probíhala přestavba původního středověkého města na barokní rezidenci, 

můžeme za hlavní náměstí považovat nově zbudovaný Residenzplatz s pompézní 

barokní kašnou ve svém středu. Z toho vyplývá, že původní spontánně vzniklé 

náměstí, centrum osady, si dlouho udržovalo intimní měřítko a provozně, funkčně i 

architektonicky jednodušší výraz. Sloužilo převážně svým obyvatelům. Nové 

hlavní náměstí vypovídalo o postavení města a reprezentaci moci190 a od roku 

1813 začalo sloužit také jako tržiště.  

                                                 
187 SOPOUCH, Jaromír. Rakousko a Vídeň. Průvodce po zahraničí. Praha 1999, s. 173.  
188 Klášter založil biskup Rupert, jemuž je dnes zasvěcen salzburský dóm. Klášter se později stal sídlem arcibiskupa.  
189 Zastavěná plocha v římských dobách byla asi stejná, jako v polovině 19. století. 
190 Záměrně vytvořené pravidelné formy kolonizačních náměstí kontrastují se spontánně řazenými útvary staršího 
zastavění kolem komunikací a rostlých tržišť. 
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Obr. 129 - Hauptplatz v Linzi – dopravní provoz na náměstí. Všechny složky dopravy fungují 
v harmonickém souladu – pěší, cyklistická, tramvajová i automobilová. Foto autor, srpen 2012. 
Obr. 130 - Schéma současného stavu. Kresba autor.  

Na hlavní náměstí zpravidla vstupuje ústřední urbanistická osa města, 

výstavní ulice, bulvár či obchodní třída (např. Brno – Masarykova ulice, Linz – 

Landstrasse, Graz – Herrengasse), která má velký význam pro atraktivitu 

historického centra. Charakter (nabídka obchodů, služeb, gastronomie) a vzhled 

této komunikační tepny, které přivádí největší masu lidí na hlavní náměstí, má vliv 

na zpomalení pohybu pasantů, jejich koncentraci a sdružování. Ve městě Brně, 

Grazu i Linzi je hlavní bulvár využíván nejen pěším provozem, ale je zde 

zavedena tramvajová linka MHD. Hlavním náměstím v Grazu i Linzi procházejí 

téměř všechny linky hromadné dopravy, pouze v Brně jsou využívány jen dvě. 

Umístění (vedení) dopravní trasy ve vztahu k danému prostoru (obr. 128): 

- Náměstí Svobody v Brně (velikost nám. cca 11 653 m2) – tramvajové linky vedou 

středem trojúhelníkového náměstí, vznikají nevyužitá místa s ostrými úhly, 

- Hauptplatz v Grazu (velikost nám. cca 6868 m2) – tramvajové linky vedou podél 

jedné strany rovnoramenného trojúhelníku, 

- Hauptplatz v Linzi (velikost nám. cca 13 140 m2)  – tramvajové linky vedou 

středem obdélníkového náměstí.  
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Vzhledem k velikosti a tvaru hlavního náměstí v Linzi nepředstavuje vedení 

dopravní infrastruktury středem náměstí limitující faktor. Prostor se dělí na dva 

plně funkční obdélníkové segmenty. Východní strana je určena pro pobyt pěších, 

na západní straně dochází k propojení všech forem městské dopravy. Na severní 

straně náměstí je navíc konečná horské tramvaje. Výhodná je také poloha tečny, 

která přivádí návštěvníky do centra města, ale nenarušuje jejich volný pohyb po 

ploše náměstí. Situace ve městě Brně je nejméně příznivá. Tramvajové linky zde 

mají však své opodstatnění a zrušení by prostoru neprospělo. Řešením, které jako 

jediné připadá v úvahu, by bylo přeložení tramvajových kolejí podél jedné strany 

náměstí – např. směrem k ulici Běhounské, k čemuž však z hlediska prostorových 

nároků asi nemůže dojít.  

Prvky drobné architektury 

Princip umisťování prvků drobné architektury byl ve středověku a renesanci 

založen na vymezení „provozem nedotčených míst“, tedy na místech vzniklých na 

ostrůvcích mezi dopravními trasami.191 Tento fakt můžeme potvrdit i u středověké 

podoby náměstí Svobody umístěním Merkurovy kašny či později morového 

sloupu. Podoba těchto prvků se do jisté míry měnila s růstem prosperity města, 

jejich lokace však byla neměnná. Toto pravidlo platí pro náměstí organicky rostlá, 

která postupně byla formována probíhající dopravou a trasováním obchodních 

cest. 

Na hlavním náměstí, které sloužilo jako komunikační uzel a místo primární 

infrastruktury, byly umisťovány veřejné studny či kašny (zdroj vody). Středověká 

náměstí byla zařizována prakticky s ohledem na základní lidské potřeby. Prvky 

drobné architektury užitného charakteru dosahovaly menších rozměrů, velikost 

odpovídala lidskému měřítku. Barokní doba přinesla změnu v nahlížení na estetiku 

veřejných prostorů z hlediska jejich kompozice a měřítka. Veřejný prostor nabývá 

na objemu, dochází k rozšiřování stísněných a uzavřených náměstí, uplatňuje se 

osová souměrnost, průhledy a práce s perspektivou.  

Na hlavní náměstí vstupuje nový monumentální prvek, převyšující ostatní 

stavby a zařízení v prostoru - morový sloup. Středověká náměstí, zařizovaná 
                                                 
191 Srov. SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ARCH, 1995. 
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Obr. 132, obr. 133 a obr. 134 - Morový sloup na náměstí v Linzi - Hauptplatz, St. Pöltenu - Rathausplatz a 
Grazu – Am Eiserner Tor, současný stav. Foto autor, srpen 2012.  

především účelně, byla oživena vertikálním prvkem čistě estetických                     

a symbolických kvalit (díkůvzdání). Světský prostor náměstí se transformoval do 

roviny společenské. Ve většině případů je morový sloup situován právě na 

hlavním náměstí (např. Brno, Linz, Klagenfurt, Villach, St. Pölten), které je 

utvářeno jak formou tak sociálními vztahy.  

 

Morový sloup na náměstí Svobody byl situován na provozem nedotčeném 

místě a stal se protiváhou kašně stojící na protější straně náměstí. Neměl náměstí 

doplnit, ale naopak podmanit (ohnisko prostoru). Morový sloup byl ve většině 

případů situován na volné ploše centrální části náměstí, kde ještě více vyniklo jeho 

dominantní postavení (např. Linz, St.Pölten). Z kompozičního i prostorového 

hlediska se morový sloup jednoznačně lépe uplatňuje na dostatečně volném 

prostranství, např. v centru obdélníkového náměstím, jinak se v prostoru ztrácí. 

Umístění na náměstí tvaru trojúhelníku je možné, ale k jeho zvýraznění může dojít  

za předpokladu snížení okolní zástavby. 

Obr. 131 - Varianty umístění morového sloupu podle tvaru náměstí a vedení hlavních dopravních tras. 
Kresba autor. 
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V Grazu je dnes morový sloup umístěn na menším náměstí Am Eiserner 

Tor, kde se nachází teprve od roku 1928. Původně byl vztyčen v roce 1664 

uprostřed uzavřeného náměstí Karmeliterplatz (klášter karmelitek). Strach 

z tureckých nájezdů a pozdější morová epidemie v roce 1680 byla důvodem pro 

přemístění morového sloupu na hlavní náměstí, kde setrval do roku 1684.  

Z provozních důvodů byl znovu přesunut na nově se formující náměstí192 na jižním 

předměstí, Jakominiplatz, kde měl symbolicky posílit význam náměstí a stát se 

jeho ústředním bodem. Přemístěn byl na vlastní náklady Kaspara Andrease 

Jakominiho193. Zde pak zůstal od roku 1796-1927. S nárůstem dopravy byl opět 

z provozních důvodů přesunut na blízké náměstí Am Eiserner Tor.  

Významné stavby hlavního náměstí – kostel a radnice 

Umístění kostela na hlavním náměstí mělo strategický význam a téměř 

vždy si zachovávalo původní situaci ze starší osady (např. kostel sv. Mikuláše na 

náměstí Svobody). Ve válečných dobách sloužily jeho masivní zdi jako poslední 

útočiště obyvatel města. Navíc volné prostranství před budovou kostela 

umožňovalo shromažďování a přátelská setkání obyvatel a věřících z širokého 

okolí po skončení nedělní bohoslužby. Ve středověku prostor náměstí vytvářel 

důstojné prostředí, kde mohla plně vyniknout silueta chrámu ztělesňující moc        

a bohatství církve. Později bývaly na kostelní věže umisťovány hodiny, které 

sloužily jako orientační bod. Není-li součástí náměstí kostel, bývá právě radnice 

nejvýraznější dominantou tohoto veřejného prostranství. 

Poloha radnice v rámci  historického jádra města souvisela s obdobím její 

výstavby, obvykle nalezneme radnice dvě, starou a novou. Stará radnice byla 

situována na trase obchodní stezky, tedy na komerčně výhodném místě, např. 

v Brně na ulici Starobrněnské. Zde radnice vznikla na chráněném místě                

a zároveň na spojnici dvou hlavních tržišť středověkého města. Obdobnou situaci 

nalezneme také v rakouském Salzburgu, Villachu nebo Klagenfurtu. Nová radnice 

se zpravidla stavěla na nejprestižnějším místě, převážně na hlavním náměstí, 

např. Hauptplatz v Grazu a Rathausplatz v St. Pöltenu.  

                                                 
192 Císařským ediktem zrušeno opevnění města, dochází k rozšiřování předměstí.  
193 Mecenáš, charitativní spekulant, podílející se na stavbě nové čtvrti v okolí dnešního Jakominiplatz, které nese jeho 
jméno. 
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Obr. 135  a obr. 136 - Umístění stánků trhovců na náměstí Hauptplatz v Grazu. Vlevo v roce 1909, 
vpravo v roce 1955. Zdroj: www.ak-ansichtskarten.at 

Na málokterém historickém hlavním náměstí dnes či v nedávné minulosti 

nalezneme budovu školy. Ve středověku se zde však nacházela. Důvodem pro její 

odstranění byly narůstající ceny pozemků, souvisící se zvyšováním prestiže této 

lokality. Školní zařízení bylo po ekonomické stránce nevýhodné. Budova školy 

vyžadovala poměrně velký plošný prostor, kterého se na hlavním náměstí 

nedostávalo. 

Funkce 

Většina hlavních náměstí si stále udržuje svůj původní obchodní charakter, 

funkci tržiště. Trhy jsou zde provozovány buď jako součást sezónních akcí, které 

podporují místní ekonomiku a cestovní ruch, nebo v omezeném rozsahu každý 

den. Každodenní provoz na hlavních náměstích je udržován právě díky 

pravidelným trhům, sloužícím především místním obyvatelům k běžnému nákupu 

(např. hlavní náměstí Hauptplatz v Linzi nabízí přírodní produkty a domácí 

výpěstky každý den, stejně jako hlavní náměstí Rynek v Krakově, který je také 

celoměstsky významným tržištěm).  

Na hlavním náměstí v Grazu nalezneme stabilně umístěné stánky 

s drobným prodejem a občerstvením. Situovány jsou v místě, kde se dříve 

koncentroval obchodní ruch. V historii byly mobilní stánky umisťovány po celé 

ploše náměstí, později se ustálila poloha ve „špici“ rostlého trojúhelníku                     

a po obvodu náměstí (nejvíce poblíž trasy tramvajové linky). Před radnicí zůstal 

zachován volný obdélníkový prostor, a to z důvodů konání kulturních akcí. Kašna 

uprostřed náměstí vytváří pomyslný dělící bod pro dvě funkčně odlišné plochy – 

předprostor radnice a trh.  
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Funkce trhu bezesporu podporuje interakce v prostoru, sousedská setkání 

a komunikaci. Umístění stánků trhovců na hlavním náměstí má své opodstatnění, 

musí však být lokalizováno na přesném místě. Pokud se má na hlavním náměstí 

odehrávat více aktivit najednou, je nutné stanovit jasné hranice a prostorové 

nároky pro jejich umístění. Vzhledem k velikosti hlavního náměstí je možné toto 

opatření realizovat. Každá funkce musí mít své předem určené místo, aby se 

předešlo případným střetům a kolizím.  

 

 

6.4.2 „Tržiště“ -  obchodní náměstí 

Zelný trh v Brně společně s náměstím Svobody představoval v období 

založení a pozdějším středověkém městě centrum obchodu. Jeho prvořadou 

funkcí, kterou si jako jediné náměstí udrželo dodnes, je funkce trhu. Hlavním 

identifikátorem prostoru je centrální kašna Parnas, která celý prostor organizuje 

kolem vertikálního středu.  

Většina tržních náměstí vykazuje jasné známky pravidelného půdorysu ve 

tvaru čtverce či obdélníku, v jehož centru je umístěn prvek drobné architektury. 

Náměstí je tak nejčastěji utvářeno kolem vertikální osy (kašna, mariánský sloup), 

kolem které se daný prostor koncentricky rozvíjí (Brno – Zelný trh, St. Pölten – 

Herrenplatz).  

Obr. 137 - Schéma dnešního stavu – kašna se sochou arcivévody Jana, stánky s občerstvením, trasa 
MHD. Kresba autor. Obr. 138 - Současná podoba. Design stánků však není šťastný a prostor degraduje. 
Foto autor, srpen 2012. Obr. 139 -  Příprava kulturní akce před radnicí na náměstí Hauptplatz v Grazu.  
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Tradice farmářských trhů (prodej přírodních produktů živočišného                

a rostlinného původu) je novodobý fenomén, mající základ v rakouských               

a německých zemích. Lidé sem nepřicházejí pouze nakupovat, ale jeden z 

hlavních důvodů jejich návštěvy je neopakovatelná atmosféra trhu. Trhy jsou 

místem, kde se lidé mohou potkávat a kde dochází k aktivnímu propojení města s 

venkovem. K tomuto účelu musí být prostory vybaveny adekvátním mobiliářem, 

místy s výhledem, kde je možné odpočívat a pozorovat čilý trhovecký ruch. 

V dnešní době, kterou můžeme charakterizovat ztrátou fyzického kontaktu, nabízí 

zřizování drobných farmářských trhů netušený potenciál. Největší význam tržního 

náměstí spočívá v interakci místních komunit a k udržování sociálních kontaktů.  

Ve vybraných regionálních metropolích nebylo nalezeno žádné náměstí, 

které by bylo možné ekvivalentně srovnávat s brněnským Zelným trhem, proto se 

tržním náměstím budeme dále zabývat v obecné rovině.  

Tab. 3 – Tržiště – obchodní náměstí. Nebyl nalezen vhodný ekvivalent k Zelnému trhu. 

 

Tvar, velikost, měřítko, poloha  

Pravidelný tvar náměstí nabízí více možností pro logické uspořádání 

jednotlivých zařizovacích prvků (trhoveckých stánků) a celkovou organizaci 

prostoru. Tvarově pravidelné moduly obchodních stánků se lépe sestaví 

v pravoúhlém prostoru, který je tak maximálně využit a zaplněn. Ve většině 

případů jsou tržní náměstí plošně menší, uzavřená a pravoúhlá. Převládá intimní 

atmosféra, která není dopravně narušována. Zelný trh je svou velikostí jistým 

unikem. U ostatních vybraných regionálních metropolí nenalezneme náměstí 

takového plošného rozsahu, kde by se prodej ovoce a zeleniny provozoval každý 

den. 
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V současné době se v rakouských městech konají trhy na otevřených 

prostranstvích většinou pouze o víkendu. Trhy probíhají na několika náměstích 

současně a každý se specializuje na jiný druh zboží – farmářské produkty, květiny  

nebo smíšené trhy s ovocem a se zeleninou.  

Významné stavby, prvky drobné architektury 

Významné stavby dotvářejí atmosféru obchodního náměstí a v době trhu 

nemají přímý vliv na vlastní funkci náměstí. Po skončení provozní doby se však 

začínají podílet na návštěvnosti a atraktivitě náměstí. Funkce trhu je silným 

magnetem, ale pouze v době jeho konání. Nutné je proto hledat alternativní řešení 

pro využití tohoto prostoru.  

Prvky drobné architektury se omezují na centrální prvek, kolem kterého se 

tržiště koncentricky utváří (Zelný trh – kašna Parnas, St. Pölten – Herrrenplatz – 

mariánský sloup). Součástí tržního náměstí byla vždy kašna či studna s pitnou 

vodou, resp. většinou se zde nacházelo více zdrojů vody. Tento prvek by měl na 

náměstí zůstat v jakékoliv podobě zachován. Nakupující si zde mohou zboží umýt 

a ihned zkonzumovat.  

Obecně můžeme říci, že u náměstí s převahou tržní funkce je důraz kladen 

na design a funkčnost trhoveckých stánků a na vlastní organizaci prostoru.  

Funkce 

Z původních středověkých tržišť vyrostla dynamická centra reálného života, 

na nichž se po celá léta vážila síla společenské aktivity a hospodářské prosperity, 

vždy připravené střetnout se s novými problémy a nevyhnutelností jejich řešení.194  

Ve vybraných městech Grazu, Linzi, Salzburgu a Klagenfurtu nenalezneme 

tržiště takového významu, jako má Zelný trh pro město Brno. Menší venkovní 

otevřená tržiště jsou ve jmenovaných městech provozována převážně o svátcích a 

o víkendech, a to hned na  několika veřejných prostranstvích zároveň. Trh je na 

náměstí pouze doplňkovou funkcí k jiné funkci hlavní. Součinnost  paralelních trhů, 

                                                 
194 HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecilie. Urbanizace brněnského území ve středověku. In Sborník národního muzea v Praze. 
Acta Musei Nationalis Pragae. Svazek XXI (1967), č. 4/5. s. 230. 
 



 143 

má svou přesnou strukturu. Každé tržiště má stanovenou lokaci  a odlišným 

druhem nabízeného zboží si vytváří okruh svých zákazníků. Všechna jsou 

životaschopná a vzájemně si nekonkurují.  

Zkoumané rakouské regionální metropole však oproti městu Brnu195 

disponují krytou tržnicí, která je v provozu každý den. Možná právě proto zde  

nevznikla potřeba zřídit plošně rozsáhlejší otevřené tržiště.  

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Náměstí podmíněné dominantou, která je součástí okolní zástavby 

Dominikánské náměstí historicky patřilo oproti Zelnému trhu k menšímu 

tržišti, specializovanému na několik málo druhů zboží, čímž získalo bezesporu 

intimnější ráz. Funkce trhu se zde udržovala až do konce 30. let 20. století (1935), 

kdy byl pro potřeby města upraven starý Zemský dům – dnešní Nová radnice. 

Vysoký společenský status, podmíněný sídlem moci, však Dominikánskému 

náměstí dlouhodobě „titul“ hlavního náměstí nezaručil. Současné využití náměstí 

pro parkování v centru města prostor degraduje.  

Radnice obecně vznikaly na popud městské rady, která zakoupila několik 

měšťanských domů a stavebně je upravila ke svým účelům. V období středověku 

radnice mnohokrát vyhořely, a proto se velmi často stěhovaly. Dodnes je u nás 

mnoho měst, která mají starou i novou radnici (viz výše). Nová radnice je zpravidla 

situována na veřejném prostoru, jehož význam má být tímto krokem zdůrazněn. 

Veřejný prostor slouží jako nástroj pro důstojné zasazení společensky významné 

veřejné budovy do jádra města.  
                                                 
195 Krytá městská tržnice (mimo masný trh) městu Brnu vždy chyběla. 

Obr. 140 , obr. 141 a obr. 142 - Typický ruch na Zelném trhu v Brně. Foto autor, duben 2011. 
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Obr. 143, obr. 144 a obr. 145 - Radniční náměstí – zleva Dominikánské náměstí v Brně (foto autor, duben 
2011), zrekonstruovaná rakouská náměstí - Neuerplatz v Klagenfurtu a Rathausplatz ve Villachu (foto 
autor, srpen 2012). 

Druhé náměstí z kategorie veřejných prostorů podmíněných dominantou 

v přilehlé zástavbě, Kapucínské náměstí, se nalézá na spojnici mezi bývalými 

vstupními branami do města.  Přítomnost kláštera kapucínů a kostela Nalezení sv. 

Kříže dodává tomuto náměstí duchovní rozměr. Z dobového názvu Uhelný trh je 

však patrné, že se na náměstí v prvé řadě obchodovalo. Plošně šlo o nejmenší 

náměstí, které vzniklo rozšířením komunikační trasy.  

Klášter s kostelem představoval středověké centrum vzdělanosti. V 18. 

století však byly patentem Josefa II. zrušeny řády, které se nevěnovaly veřejně 

prospěšným činnostem, a klášterní budovy začaly být využívány jako nemocnice 

nebo k vojenským účelům. 

 

Tento typ náměstí podle funkce dominantní stavby v přilehlé zástavbě 

můžeme dále rozdělit na: 

1. radniční náměstí – přítomna je vždy „nová“ radnice, tedy historicky 

mladší budova, současné sídlo moci, správní funkce města (např. Brno 

– Dominikánské náměstí, Klagenfurt - Neuerplatz, Villach – 

Rathausplatz).  

2. náměstí s církevní stavbou – klášter s kostelem -  přítomna je duchovní 

funkce (Brno – Kapucínské náměstí, Graz – Franziskanerplatz, pův. 

Karmeliterplatz, Klagenfurt – Domplatz a Heiligengeistplatz, Salzburg - 

Kapitelplatz) 
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3. náměstí s významnou stavbou, kterou je např. divadlo, soud, galerie 

(Graz – Karmeliterplatz, dnes Zemský archiv, Glockenspielplatz – dům 

s orlojem, Salzburg – Hegenauerplatz, rodný dům Mozarta) 

 Situování radnice na náměstí předznamenalo zásadní požadavek na jeho 

prostorové nároky a na vytvoření dostatečně velkého společenského prostoru 

určeného především pro shromažďování obyvatel města. Se vzrůstající dopravou 

v 60. a 70. letech 20. stol. začala být plocha radničních náměstí využívána pro 

parkování aut, protože se jednalo o plošně největší volný prostor v centru města. 

Shromažďovací a dopravní funkce zde však nemohly fungovat zároveň. Správa 

města musela rozhodnout, k jakému využití bude radniční náměstí dále směřovat 

– parkování, nebo zóna klidu a rekreace městských obyvatel.196 Nejen ve městě 

Brně převládla první tendence.  

Ukázkovým příkladem kvalitně provedené práce s prostorem radničního 

náměstí nalezneme  na Neuerplatzu v Klagenfurtu. Náměstí získalo v roce 2008 

novou podobu podle plánů známého architekta Borise Podreccy a stalo se 

moderním veřejným prostorem. Statická doprava je ukryta pod plochou náměstí. 

Na povrchu byla obnovena původní rekreační funkce náměstí z počátku             

19. století. Změnu opačným směrem zaznamenalo náměstí Heiligengeistplatz. 

Předprostor bývalého kláštera byl přeměněn na plochu centrálního autobusového 

nádraží.  

                                                 
196 Prostor radničního náměstí byl skoro vždy umístěn stranou hlavního dopravního ruchu (obecně kromě tramvajové 
dopravy zde rušnější komunikace neprobíhala). 

Obr. 146 - Náměstí Neuerplatz v Klagenfurtu v roce 1930. Zdroj: www.mein-klagenfurt.at 
Obr. 147 - Podobný pohled na současnou podobu náměstí. Zdroj: www.forbild.at3 
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Na Dominikánském náměstí není možné zřídit podzemní parkování, proto 

se nabízí varianta výstavby parkovacího domu. Bez omezení parkování na 

povrchu nelze úspěšně revitalizovat veřejná prostranství v centru města pro 

pobytové či reprezentativní funkce. 

Brněnské Dominikánské náměstí však není zcela vyhraněným typem 

„radničního náměstí“, protože dnešní správní sídlo bylo původně také klášterem. 

Součástí náměstí je tedy kostel, který se na ostatních radničních náměstích 

obvykle nevyskytuje.   

Náměstí s církevní stavbou – klášter s kostelem – si do dnešní doby 

udržuje intimní atmosféru a uzavřený charakter. K výraznějším změnám zde 

nedochází. Náměstí významné stavby svůj veškerý provoz a fungování váže na 

dominantní postavení stavby.  

Tab. 4 – Sumarizace – náměstí podmíněné dominantou – radniční náměstí. 

 

Tab. 5 – Sumarizace – náměstí podmíněné dominantou – náměstí s církevní stavbou (klášter s kostelem). 
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Tvar, velikost, měřítko, poloha  

Radniční náměstí zpravidla nabývá pravidelného pravoúhlého tvaru, 

nejčastěji obdélníku, na jehož kratší straně je situována budova radnice. 

Pravidelný tvar náměstí podněcuje shromažďovací funkci.   

 

Všechna zkoumaná náměstí se nacházejí v rovinném terénu, pouze 

Dominikánské náměstí leží na úpatí svahu. Sklon svahu může být do jisté míry 

limitujícím faktorem, a to především s ohledem na obyvatele se sníženými 

schopnostmi pohybu.  

Náměstí s církevní stavbou a náměstí významné stavby jsou plošně menší. 

Prostor náměstí se rozvíjí směrem od hlavní dominanty náměstí. Většinou jde       

o místo rozšíření ulice před fasádou významné stavby. Z hlediska morfologie se    

u obou typů náměstí setkáme s trojúhelníkovým a obdélníkovým tvarem, který byl 

v minulosti formován spontánně řazenou středověkou zástavbou.  

Významné stavby, prvky drobné architektury  

Významné stavby - radnice, klášter s kostelem – se podílejí na klidné              

a důstojné atmosféře náměstí. Doprava je z prostoru náměstí eliminována – 

přednost má pěší provoz. Postavení významné stavby je zdůrazněno pomocí řady 

městotvorných prvků: dlažba, aplikace zeleně, mobiliář, osvětlení a kompozičních 

zásad. 

Obr. 148 - Umístění „nové“ radnice v prostoru radničního náměstí, Brno – Dominikánské náměstí, 
Klagenfurt – Neuerplatz, Villach – Rathausplatz, St.Pölten – Rathausplatz. Kresba autor.  
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Obr. 150, obr. 151 a obr. 152 - Rathausplatz ve Villachu. Náměstí je celoročně atraktivní. První obr. foto 
autor srpen 2012. Obr. slavnosti na nám. Zdroj: www.55plus-magazin.net. Obr. Kluziště, Zdroj: 
www.villach.at 

Na všech radničních náměstích se nachází esteticky výrazná kašna 

ztvárňující symboly města. Situována je v centrální poloze náměstí. Důraz je 

kladen na výtvarné ztvárnění dlážděného povrchu.  

 

Funkce 

Funkce prostoru souvisí s významnou stavbou. Při absenci této stavby by 

prostor významově zanikl. Volný prostor je kontrastem monumentálních budov. 

Vzhled radničních náměstí často vypovídá o místních poměrech                       

a  hospodářské situaci města. Pomocí veřejného prostoru radničního náměstí se 

město snaží prezentovat navenek a ukázat svou „lidskou tvář“. Představuje vnější 

image města a svých zákonodárných činitelů. Svým obyvatelům proto nabízí 

moderně upravený prostor, který se v průběhu roku proměňuje a nabízí stále nové 

aktivity.  

Obr. 149 - Pozice kašny na radničním náměstí. Brno – Dominikánské náměstí, Klagenfurt – Neuerplatz, 
St.Pölten – Rathausplatz, Villach – Rathausplatz. Kresba autor.  
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6.4.4 Náměstí s volně stojící dominantou (kostelní, hřbitovní náměstí) 

Zajímavý vztah můžeme vypozorovat mezi náměstím Svobody                    

a Jakubským náměstím. Z historických dokladů se dozvídáme o uzavřenosti         

a malebnosti Jakubského náměstí, které bylo formováno přítomností kostela            

sv. Jakuba. Pozdně gotický (původně románský) kostel, sloužící pro potřeby 

německých a flanderských kolonistů, představoval charakteristickou městskou 

dominantu, uplatňující se významně v dálkových pohledech a v urbanistické 

skladbě města. Uzavřené prostory obou náměstí, vzájemně oddělené blokem 

domů, si zachovávaly své autonomní postavení až do asanace brněnského jádra. 

V roce 1900 došlo k narušení městské textury nově vytvořenou Rašínovou ulicí. 

Náměstí byla násilně propojena a jasně definované veřejné prostory zanikly.   

Prostor Jakubského náměstí představoval centrum osídlení, které se po 

celou první polovinu 13. století vyvíjelo nezávisle na starší aglomeraci ležící v jižní 

části města. Dnes se plocha náměstí omezuje na prostor okolo ústřední vertikální 

dominanty - chrámu. Veškeré fungování je bezesporu determinováno existencí 

centrální stavby. Na základě klasifikace náměstí pak vzniká vyhraněný typ 

náměstí s volně stojící dominantou, který můžeme dále označit jako „kostelní“ či 

„hřbitovní“ náměstí, podle původní funkce prostoru.  

Tab. 6 – Sumarizace – náměstí s volně stojící dominantou. 

 

Tvar, velikost, měřítko, poloha 

Příčinou volně stojících kostelů byla dřívější existence hřbitova, což 

můžeme dokladovat na příkladu katedrály ve Freiburgu im Breisgau, Bernu, Ulmu, 

Linzi, Salzburgu, Grazu, Villachu i v Basileji nebo například ve Vídni u 
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Štěpánského dómu. Nepravidelný tvar náměstí byl formován postupným 

rozšiřováním hřbitova. 

 

Umístění církevní stavby je dáno orientací ke světovým stranám. Katolický 

kostel je zpravidla otočen presbytářem směrem na východ. Toto pravidlo bylo 

závazné především v období středověku, jak dokládají četné zahraniční příklady 

(např. katedrála ve Freiburgu protíná náměstí v úhlopříčné ose), ale také brněnský 

kostel sv. Jakuba. Doba barokní klade větší důraz na urbanistické vztahy v území 

(např. katedrála sv. Trojice v Drážďanech – jihozápadní orientace). S opačnou 

orientací presbytáře se setkáme na Dominikánském náměstí. Těžiště barokního 

kostela sv. Michala muselo být kvůli nepříznivé terénní konfiguraci umístěno na 

stranu západní, aby tak došlo ke stabilizaci statiky objektu. 

Významné stavby, prvky drobné architektury 

Volně stojící dominanta – kostel, představuje jasný symbol místa a určuje 

jeho význam. Výrazná vertikální dominanta, volně stojící na veřejném prostranství, 

graduje prostor, strhává na sebe veškerou pozornost a stává se hlavním 

orientačním bodem bezprostředního okolí, i celého města, a to především 

v dálkových pohledech. Svému uživateli nabízí zřetelně definovaný prostor. Prvky 

drobné architektury se v prostoru vyskytují pouze doplňkově a v zanedbatelné 

míře. V blízkosti hřbitovního náměstí byly často umisťovány školy (např. Jakubské 

náměstí, Pfarrplatz v Linzi, Šlomskov trg v Mariboru – dnes je zde dokonce 

Obr. 153, obr. 154 a obr. 155 - Situace náměstí s volně stojící dominantou. Zleva Jakubské náměstí 
v Brně, Pffarrplatz v Linzi a systém veřejných prostorů kolem katedrály v Salzburgu. Zdroj: 
http://maps.google.cz/ 
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Obr. 156 - Proměna Pfarrplatz v Linzi zbudováním podzemního parkování – fotografie z cca z roku 1930. 
Zdroj: http://www.linzansichten.at/altstadt_ost/stadtpfarrkirche/stadtpfarrkirche.htm 
Obr. 157 - Současná podoba. Zdroj: http://www.stockfotograf.at/reisefotografie/linz/ 

univerzita) což souviselo s posláním církevních staveb a klášterů, které vždy byly 

centrem vzdělanosti. Důvody byly také hygienické.  

Funkce 

Hřbitov v křesťanské církvi byl vždy těsně spjat s kostelem, což je zřejmé       

i z německého označení Kirchhof či anglického slova churchyard. Židovská nauka 

naopak striktně vytěsňuje pohřebiště mimo blízké okolí synagogy. Středověk však 

prostor hřbitova nechápal jako pietní místo, jak je tomu dnes, ale byl hojně 

využíván k rozličným aktivitám a byl také chápán jako  jakési centrum 

společenského života. Paralela mezi využitím hřbitova a podstaty veřejného 

prostranství vyvrcholila v době vytěsňování pohřebišť za hranice města, kdy 

uvolněné prostory získaly okamžitě novou náplň – staly se příležitostným tržištěm.  

V případě brněnského Jakubského náměstí kostel se hřbitovem stál v těsné 

blízkosti hradeb, které zabraňovaly jeho dalšímu rozšiřování. Navíc se počítalo s 

využitím hradebního a předhradebního okruhu spíše na promenádní park než 

užitné tržiště. Brno si patrně se stávajícími tržišti (Zelný trh, Dolní trh, Rybný trh, 

Uhelný trh aj.) vystačilo a nemělo potřebu zde další tržiště vytvářet. Kostelní 

náměstí představují plnohodnotná centra městského života, jejichž historie se 

nesmazatelně vtiskla do jejich nevšedně intimní tváře, balancující na pomezí 

světského a duchovního světa. Převládající funkce odpočinková je dnes 

narušována pouze statickou automobilovou dopravou. Dopravní politika řady 

rakouským měst tento problém úspěšně řeší a započaté tendence odstraňování 

parkujících aut se úspěšně naplňují.  
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Obr. 158 - Římský chrám (muzeum) na Place Maison Carrée v Nimes. Zdroj: 
http://www.telegraph.co.uk/.html. Obr. 159 - Státní knihovna v Ulmu. Zdroj: http://www.ulm.de.  
Obr. 160 - Fulcrum v Liverpoolu od Richard Serry Zdroj: http://maisdsdemir.blogspot.cz 

Modifikace náměstí s volně stojící dominantou  

 Stavby situované v centrální poloze náměstí mohou nabývat odlišných 

forem a funkcí. Kromě církevních staveb se může také jednat o  světské stavby 

(např. římský chrám na Place Maison Carrée v Nîmes) či veřejné budovy (např. 

městská knihovna v Ulmu). Moderní interpretace náměstí s volně stojící 

dominantou se objevuje od 60. let 20. století ve Spojených státech, kde do 

veřejného prostoru vstupuje umělecký „monument“ (např. jako první na Federal 

Plaza NY – Titled Arc od R. Serry).  Umění ve veřejném prostoru je rozšířený 

vyjadřovací prostředek a zároveň sociální fenomén – prvek identifikace                 

s prostředím, opěrný bod v prostoru. Monument tak spoluvytváří novou 

dynamickou podobu města. 

 

6.4.5 Dopravní náměstí  

Šilingrovo náměstí v Brně dříve představovalo vstupní a předhradební 

prostor opevněného města. Nacházela se zde jedna z brněnských městských 

bran. I dnes je křižovatkou cest směřujících po historické stopě do jádra města, na 

Zelný trh a na Dominikánské náměstí. Šilingrovo náměstí bylo prvním veřejným 

prostorem, který vznikl mimo hradby historického jádra a nastartoval tak proces 

rozšíření a zvelebení města.  

Podobný typ náměstí nalezneme také v rakouském Grazu. Jako dopravní 

náměstí můžeme označit dvě vzájemně propojená, avšak funkčně odlišná 

náměstí, Jakominiplatz a Am Eiserner Tor. První náměstí slouží jako čistě 



 153 

dopravní prostor, kde se střetávají všechny linky hromadné městské dopravy 

(tramvaje, autobusy). Dominantní roli v území sehrává dopravní a technická 

infrastruktura.  Druhé jmenované náměstí leží na pomezí starého a nového města 

a vzniklo jako výsek zeleně („oáza klidu“) na rušné městské křižovatce.  

 

V centrální části tohoto trojúhelníkového prostoru je umístěna fontána a již 

zmiňovaný morový sloup. Na rozdíl od hlavního náměstí je zde řada laviček          

a dokonce i malé dětské hřiště. To je situováno poblíž cyklostezky, procházející 

podél východní strany prostranství. Náměstí působí velice všedním dojmem, ale     

i přesto, že je ze všech tří stran ohraničeno dopravními komunikacemi, patří 

k místům hojně využívaným místními obyvateli a turisty. Stejně jako Sitte (1995) 

také Gehl (2002) vidí potenciál v menších „lidských“ měřítkách, které podporují 

kvalitnější využití veřejného prostoru a dávají vznik bližším kontaktům. „Lidé mají 

tendenci sednout si tam, kde je místo k sezeníIAni nejkrásnější fontány či 

nádherný design je nemohou přimět, aby si sedli tam, kde žádné místo k sezení 

není. V ideálním případě by sezení mělo být pohodlnéI Důležité však je, aby 

místo bylo přijatelné společensky.“ 197 Náměstí Am Eiserner sdružuje všechny 

klíčové požadavky a funkce na prostor, bez ohledu na jeho zanedbatelnou 

                                                 
197 MADDEN, Karhleen. Utváření místa. Brno 2003. Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství.  

Obr. 161 - Ortofotomapa náměstí- Jakominiplatz a Am Eiserner Tor, 2012. Zdroj: http://geodaten1.graz.at/ 
Obr. 162 a obr. 163 -  Am Eiserner Tor a Jakominiplatz. Foto autor srpen, 2012. 
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plošnou rozlohu. Zeleň zde má funkci jednak izolačního pásu v místech 

nejrušnější komunikace, jednak estetickou (letničkový záhon). Celková plocha 

prostoru včetně segmentu cyklostezky a dětského hřiště činí 1896 m2, z toho 188 

m2 zaujímá fontána, takže fakticky využitelná plocha pro pobyt je pouze 1708 m2. 

Plocha je tedy přibližně stejně velká jako plocha Šilingrova náměstí v Brně         

(1990 m2).  

Tab. 7 – Sumarizace – dopravní náměstí. 

 

Tvar, velikost, měřítko, poloha  

Náměstí formující se na místě bývalých hradeb a jedné ze vstupních brán 

do vnitřního města je typické svým nepravidelným tvarem. Logicky leží na rozhraní 

starého a nového města, a tedy na přechodu mezi historickým centrem                 

a prstencovou zástavbou obklopující městské jádro. Amorfní tvar vznikl křížením 

několika důležitých komunikací, které se zde střetávají. Na každém dopravním 

náměstí vzniká ostrůvkovitá zóna („zbytková“), vymezená průběhem dopravních 

tras, která má potenciál krátkodobě pobytového místa.  

Významné stavby, prvky drobné architektury  

 Stavby obklopující dopravní náměstí vycházejí z funkce prostoru. 

Koncentrují se zde kancelářské a administrativní budovy, drobný obchod a služby.  

Prvky drobné architektury souvisí většinou s provozem: retardery, parkovací 

automaty, parkovací sloupky, mechanické zábrany, stožáry veřejného osvětlení, 

zajímavě řešené konstrukce krytých zastávek atp. Jejich materiálové zpracování, 
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forma a umělecké ztvárnění může zkvalitnit prostor náměstí a dát mu vyšší 

hodnotu. Zařizovací prvky musí být funkční, praktické, odolné a dlouhodobě 

udržitelné (snadná údržba a péče). Důležitá je také práce s dlažbou a nočním 

osvětlením, které může náměstí oživit ve  večerních hodinách, kdy dopravní ruch 

ustává. Symbolem dopravních náměstí ve většině případů jsou hodiny.  

 S dopravní funkcí úzce souvisí ztvárnění prostoru. Většinou jsou tyto 

prostory opomíjeny, protože doprava produkuje znečištění.  

 

Funkce  

Funkce dopravy limituje vznik dalších funkcí v prostoru. Pozornost by měla 

být zaměřena na zkvalitnění prostředí pro potřeby cestujících a maximální využití 

tzv. zbytkových prostorů. Zajímavou ukázku dopravního náměstí zaměřující se na 

komfortní přepravu svých obyvatel nalezneme např. na náměstí Bismarckplatz 

v německém  Heidelbergu, kde se nachází monumentální přístřešek pro cestující, 

multifunkční prvek naplňující hned několik funkcí zároveň. Náměstí nápaditě 

propojuje dopravní trasy s pěší zónou, která vytváří adekvátní prostor pro pohyb 

chodců.  

Náměstí Sergels Torg (Stockholm, Švédsko) je prostorem nepravidelného 

tvaru, který byl obnoven již v 60. letech 20. století. Myšlenka dopravního náměstí 

je založena na vytvoření dvou úrovní: pro chodce a automobily. Nadzemní pro 

dopravu a „potopené náměstí“ společně s podzemní nákupní pasáží pro pěší. 

Obr. 164 - Jakominiplatz v Grazu – řešení veřejného osvětlení. Foto autor, srpen 2012.  
Obr. 165 - Place Charles Hernu  (Villeurbanne, Francie)  -  do soklu stožárů jsou zabudovány odpadkové 
koše. Zdroj: http://www.grandlyon.com/Photographie.1171+M5980d7312d9.0.html 
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Neexistuje zde žádná symetrie, ani jediný bod, ze kterého by bylo možné celý 

prostor přehlédnout. 

Každé dopravní náměstí vyžaduje individuální přístup v otázce technického 

řešení. Řešení jeho atraktivity by mělo být pro každého architekta výzvou.  

 

6.4.6 Město Salzburg a jeho veřejné prostory 

Rakouské město Salzburg se do jisté míry vymyká výše naznačené 

klasifikaci. Nejradikálněji město proměnil arcibiskup Wolf Dietrich z Reitenau. Po 

svém nástupu do úřadu roku 1587 začal přestavovat středověké městečko 

v knížecí sídlo podle italských vzorů. Nechal rozšířit rezidenci a dal strhnout celou 

jednu čtvrť, aby tak umožnil práci na velkolepé výstavbě Rezidenčního a později 

Mozartova náměstí. Vybouráno bylo cca 55 řadových měšťanských domů a byl 

zrušen katedrální hřbitov.198   

Dnešní systém veřejných prostranství města můžeme charakterizovat jako 

soustavu volně provázaných náměstí. Podle Zuckera199 by systém několika 

náměstí odpovídal typu propojených náměstí (Mozartplatz – Domplatz – 

Kapitelplatz – Residenzplatz). Původně se jednalo o jediný centrální rozlehlý 

prostor, v jehož středu stála katedrála sv. Ruperta (viz obr. č. 170). Celý prostor 

vnitřního města byl tak utvářen kolem hlavní církevní dominanty. Podle naší 

                                                 
198 Hřbitov se rozkládal kolem dřívějšího kostela sv. Jakuba, který kolem roku 1600 vyhořel.  
199 Srov. Carmona, 2003.  

Obr. 166 - Náměstí Sergels Torg (Stockholm, Švédsko), cca 60.léta 20.stol.  Zdroj: http://askergren.com/ 
Obr. 167 - noční scéna na náměstí Sergels Torg, současnost. Zdroj: 
http://nellieberntsson.se/2012/10/18/stockholm-30-nov-2-dec/ 
Obr. 168 - Bismarckplatz, Heidelberg, Německo. Zdroj: 
http://www.jmrw.com/France/Strasbourg/pages/HommeFer.htm 
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Obr. 169 – Pohled na město Salzburg v roce 1602. Zdroj: www.historic-maps.de 
Obr. 170 -  Plán města Salzburg z roku 1644. Zdroj: www.ubs.sbg.ac.at 

klasifikace bychom tedy mohli hovořit o veřejném prostoru s volně stojící centrální 

dominantou. Tato dominanta však není pouze středobodem veřejného prostoru-

náměstí, ale celého města.  
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6.5 Sumarizace výsledků – identifikátor a magnet 

Hodnocení na základě stanovených kritérií – identifikátor a magnet – 

představuje sumarizační pomůcku pro jasnější třídění dat a zachycení 

proměnlivosti jednotlivých náměstí v čase i prostoru.  

Identifikátor je nositelem kompozičních změn. Vypovídá o proměnlivosti 

prvků drobné architektury a stavebních objektů podmaňujících prostor náměstí. 

Prvek magnet zase hovoří o transformaci náměstí z hlediska funkční náplně. 

Naznačuje, proč zde lidé tráví svůj volný čas a z jakého důvodu náměstí 

navštěvují.  

 

Tab. 8 – Sumarizační tabulka – identifikátor a magnet. 
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Ze sumarizační tabulky je patrná funkční transformace jednotlivých prostorů: 

- Hlavní náměstí: původní funkce trhu. Dnes je upřednostňován potenciál 

historického centra a jeho společenská, reprezentativní a odpočinková 

funkce. 

- Tržiště: obchodní funkce v minulosti i dnes. Funkční náplň neměnná. 

Prostor představuje plnohodnotné centrum městského života. 

- Radniční náměstí: původní shromažďovací funkce vystřídána funkcí 

dopravní – parkování, a to především v 60. až 70. letech 20. stol. (jediný 

dostatečně velký prostor v centru města). Dnes probíhá funkční 

transformace v rekreační prostor (trávení volného času místních obyvatel i 

turistů v prostoru náměstí) s podzemním parkováním. 

- Náměstí s církevní stavbou (klášter s kostelem): původní funkce duchovní 

vystřídána funkcí, která je zde lokalizována z důvodu specifických potřeb 

města (doprava, rekreace, trh). 

- Náměstí s volně stojící dominantou: prostor náměstí patřil původně 

hřbitovu, který kostel obklopoval. Dnes je hlavní funkcí rekreace. Prostor 

přeměněn v zónu klidu.  

- Dopravní náměstí: jeho funkce je neměnná. Snaha o integraci dopravního 

systému jako součásti veřejného prostoru. 

 

Skutečná kvalita historického veřejného prostoru spočívá v symbióze 

historických vrstev a současném stavu reagujícím na soudobé potřeby jeho 

uživatelů. Historický veřejný prostor může plně fungovat pouze tehdy, pokud 

naplňuje funkční požadavky a potřeby dané doby. Zachování autentického rázu 

náměstí přispívá k atraktivitě tohoto veřejného prostoru a zajišťuje jeho stálou 

návštěvnost.  
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6.6 Tvorba městského interiéru – podmínky obytnosti náměstí 

„ Architektura je schopna proměňovat a přepisovat veřejný prostor.“ 

Tobiase Hagleitner (hlavní architekt města Linz)  

 

Parcelace měst a půdorysné uspořádání vždy vypovídalo o urbanistickém 

vývoji sídla a o jeho strukturálních proměnách. Hovoří o jeho významu, prostorové 

hierarchii, ekonomické prosperitě, narůstání, kompozičním záměru a o sociálním 

rozvrstvení. Dá se z něho vyčíst prostorová a hmotová skladba města.  

Půdorysnou strukturu středověkých měst, podle jejich vzniku, můžeme 

primárně rozlišit na dvojí typ, a to na organicky rostlou (spontánně vzniklou)          

a plánovanou (racionálně založenou, většinou s pravidelnou půdorysnou 

osnovou). Organicky rostlé půdorysy středověkých měst často navázaly na již 

existující sídelní jádra s pozůstatky římského založení. Ústřední veřejný prostor 

města vznikl v místech rozšíření významných komunikačních os, 

zprostředkovávajících obchodní styk s městem. Náměstí byla  nepravidelná. 

V druhém případě, u plánovitě založených měst, se jednalo převážně o pravoúhlá 

dispoziční řešení (čtvercová, obdélníková). Půdorys vykazoval jasnou účelnost          

a racionálnost svého uspořádání.200 Plocha uvnitř hradeb byla využita pro 

komunikace a budovy. Zeleň zde nebývala, ale byla situována za hradbami města 

(zemědělské usedlosti, vinice a zahrady). Hrad, kostely a kláštery byly umísťovány 

převážně po obvodu města. Hustá síť úzkých ulic, těsné uskupení domů se 

soukromými vnitřními dvory, jádro města obehnané hradební zdí, to vše jsou 

charakteristické rysy středověké urbánní textury.  

Náměstí v historii představovala nejzásadnější veřejné prostory sídla, kde 

se soustřeďovaly základní městské funkce: obchod, bydlení, doprava, později 

kultura a rekreace. Je na nich patrný postupný historický vývoj i náhlé společenské 

                                                 
200 Regulace stavby měst byla řízena od raného středověku. Při vyměřování nových měst se lokátor snažil o pravoúhlou 
uliční síť s náměstím o větší rozloze přibližně uprostřed plochy města. Po vymezení náměstí a hlavní uliční sítě se začaly 
vyměřovat parcely. Středověké město muselo být vymezeno na několik století dopředu, lokátor tak musel odhadnout 
rozvoj města a potřebu další výstavby. 
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změny doprovázené radikálními zásahy, které se nesmazatelně vepsaly do 

podoby urbánní textury města.  

Nejen historický fond a významné stavby obklopující náměstí se proměňují. 

Transformací procházejí také funkce a aktivity. Za současnou hlavní aktivitu, tedy 

činnost, kterou lidé na náměstí vykonávají nejčastěji, můžeme rozhodně 

považovat průchod. Druhou skupinou, pro vlastní fungování náměstí důležitější, 

jsou stacionární aktivity. Jde o aktivity, které uživatelé provozují, pokud pouze 

neprocházejí, např. čekání, postávání, posedávání či pozorování. Veřejná 

prostranství patří obyvatelům města a měla by uspokojovat veškeré požadavky     

a očekávání na tento prostor kladené.   

Činnosti na veřejných prostorech se dnes neodehrávají pouze na samotné 

ploše náměstí, ale také v budovách, jež prostor obklopují. Fasády a průčelí staveb 

jsou součástí veřejného života, zvláště pak přízemní prostory, které komunikují 

s uličním parterem. Aktivní přízemí budov se podílí na množství lidí, kteří veřejný 

prostor před budovami obývají, i na způsobu, jak jej využívají – gastronomie, 

prodej, služby, administrativa a bydlení.  

Velké téma současnosti představuje parkování v historických částech měst, 

anebo jakýkoliv provoz automobilů v pěších zónách. Přítomnost automobilové 

dopravy výrazně narušuje klidovou zónu, určenou pro pohyb chodců a vizuální 

vnímání prostoru. Příčiny vzniku kolizních situací mezi chodcem a automobilem 

můžeme shrnout v následujících bodech: 

- evropská města nebyla stavěna pro automobily a jejich ulice a náměstí fungovala 

jako obytné prostory určené pro odpočinek, chůzi nebo hry,  

- veřejný prostor se přizpůsobuje motorové dopravě a funkce center měst je dnes 

zúžena na jednoúčelové dopravní plochy vyhrazené automobilům, 

- ve vyspělých průmyslových zemích až 55 % plošné výměry města zabírají 

komunikace a plochy pro parkovací stání, 

- doprava a její infrastruktura vytváří fyzickou bariéru, to znamená výškovou 

členitost terénu (změny úrovní: chodník, obrubník a vozovka),  
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- průchozí profil chodce se zužuje (parkování aut, reklamní tabule atd.), vznikají 

neatraktivní bariéry, například parkovací sloupky, pobytový prostor se zmenšují na 

minimum.  

Důležitou součástí celonárodně uznávané dopravní politiky, kterou si 

osvojuje řada regionálních metropolí, je snížení individuální automobilové dopravy 

pomocí integrovaného městského dopravního systému, vedoucího k podpoře 

pěší, cyklistické a městské hromadné dopravy. Je potřeba nabídnout jiné 

alternativy přepravy ve městě, jako jsou: rozšíření veřejné dopravy (autobusy, 

kolejová doprava, regionální železnice), rozvoj cyklistické infrastruktury 

(cyklostezky nebo pásy, parkoviště) a zlepšení podmínek pro pěší provoz (cesty, 

dostupnost, pobyt).  Ve velkém počtu příkladů vedlo zlepšení vnějšího prostředí ke 

zdvojnásobení počtu chodců, k prodloužení průměrné doby strávené venku a ke 

značně širšímu spektru venkovních aktivit.201 

Použití zeleně v prostředí historických jader měst je dalším velkým tématem 

moderní doby. Vegetace se na středověkých náměstích prakticky nevyskytovala. 

Nebyla uplatňována jako kompoziční prvek, ale naopak jako doplněk k jiné funkci. 

Požadavek na zřízení zeleně v centru města vyvstal teprve se zbouráním hradeb   

a především průmyslovým rozvojem. Sevřené město se začalo rozpínat                 

a pohlcovat krajinu, narostl počet zpevněných ploch a mikroklimatické podmínky 

historického jádra se zhoršily. Dnešní situaci můžeme popsat v číslech: až 31 % 

městských obyvatel neopouští město v létě ani na víkend, v zimě neopouští město 

až 57 % obyvatel. Ale i občané, kteří odjíždějí na víkendy a na dovolenou, tráví ve 

městě až 70 % roku, proto je nutné řešit jejich rekreaci co nejblíže místa 

bydliště.202 Polemika, zda na náměstí umisťovat zeleň, souvisí s otázkou její 

funkce a charakteru okolních budov. V historickém městském prostoru stromy 

nehrají dominantní roli.  

Pozitivní vliv zeleně na mikroklima prostoru však nelze opomenout. 

Vegetace absorbuje přebytek vzdušného kyslíku a také škodlivé látky, transpirací 

                                                 
201 GEHL, Jan. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství. Brno 1996.  
202 Ústav územního rozvoje [online]. Petr Hladiš, Ústav územního rozvoje, 2011-03-23 [cit. 2012-12-28]. Orgány, nástroje 
a vazby územního plánování. Dokument C.5 Zeleň. Zpracovatel – Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. Aktualizace – Ing. 
arch. Pavla Balabánová, CSc., Ing. Igor Kyselka, CSc., 28. 4. 2009. Dostupné z: http://www.uur.cz/images/5-publikacni-
cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/kapitolaC-2011/C5-20090428.pdf 
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zvlhčuje prostor, tlumí hluk a pohlcuje prach. Asfaltová plocha či plechová střecha 

se za slunečného dne může zahřát na 65ºC i více, oproti tomu povrch listů, popř. 

travnatá plocha dosahuje teploty mezi 25-30º C.  

Wagner uvádí, že podle „Zásad a pravidel územního plánování“ je na 

jednoho obyvatele doporučováno 8 – 12 m2 veřejné zeleně, 14 – 19 m2 zeleně v 

obytných souborech, 6 – 9 m2 zeleně pro občanskou vybavenost a 22 – 35 m2 

ostatní zeleně.203 Z hlediska funkční účinnosti je nejdůležitější vysoká zeleň. 

Nezanedbatelný je ovšem i význam estetický. 

V silně urbanizovaném prostředí měst je však stále častěji velmi obtížné 

nalézt místo pro vysazení požadované zeleně tak, aby byl zajištěn její řádný 

růst.204  

Materiálové řešení ploch veřejných prostranství - v souvislosti s velikostí       

a tvarem náměstí - představuje velmi silný nástroj determinující celkový charakter 

náměstí. Dlažba zaujímá největší plošný podíl prostoru. Povrch umožňující 

pohodlnou chůzí dává pasantovi volnost pohybu a maximální smyslové vnímání 

prostoru. Zvolený materiál, velikost, tvar či jejich kombinace, struktura, textura, 

rastrování, rytmizace, gradace, barevnost, to vše jsou veličiny povyšující práci 

s dlažbou na umění.  

Špatně zvolená dlažba může prostor náměstí zcela „zničit“ a žádný z jiných 

prvků nemá tak dominantní vliv na atmosféru náměstí jako právě dlažba. Všechna 

ostatní špatná rozhodnutí co do výběru zvolených materiálů či vertikálních prvků 

lze vcelku snadno odstranit. V případě dlažby pokrývající celou plochu náměstí 

není náprava ihned možná. Realizace dlážděného povrchu však musí splňovat 

nejen požadavky estetické, ale také požadavky univerzálního designu. Zajištění 

přístupu handicapovaným osobám vypovídá o určité vyspělosti společnosti. 

Veřejné prostory by měly být přístupné všem, bez ohledu na věk, pohlaví               

a omezené pohybové schopnosti. 205   

                                                 
203 WAGNER, B. : Sadovnická tvorba I., Sadovnické úpravy v intravilánu. Praha 1987, s.120. 
204 V kompaktně zadlážděných plochách musí být realizováno zavlažování, zajištěn přístup vzduchu do kořenového 
prostoru rostlin, mechanická ochrana nově vysazené dřeviny atp. 
205 I přesto však doposud neexistuje závazná směrnice pro hodnocení bezbariérového prostředí. Přitom např. ve městě 
Brně se nachází přibližně 300 vozíčkářů a 30% populace se hůře pohybuje. 
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Náměstí v centrálních zónách měst jsou ohnisky života, aktivně vytvářejí 

ucelené systémy a formují tvář celého území. Jejich podoba a fungování 

významně ovlivňuje chod celého města. Lidé se cítí dobře tam, kde měřítkem 

prostoru je člověk. Kde je dostatek aktivit i odpočinku. Kde je život podporován 

atraktivními partery okolních budov. V posledních letech můžeme hovořit                

o renesanci centrálních zón měst a jejich veřejných prostorů, prostorů náměstí.  

Dizertační práce si klade za cíl nabídnout nová východiska a náměty, které 

přispějí k lepšímu využívání i vzhledu náměstí.  

 

Obecné požadavky na kvalitní veřejný prostor–náměstí, můžeme 

shrnout do následujících bodů: 

1. Polyfunkčnost prostoru a funkcí. 

2. Zachování a rozšiřování základních funkcí prostoru. 

3. Polyfunkčnost městských prvků. 

4. Sjednocení městského mobiliáře a ostatních doplňků městského interiéru. 

5. Podpora genia loci – podpora identifikátora. Podpora svébytných symbolů   

prostoru. Zachování architektonicky i historicky významných staveb.  

6. Otevření budov do veřejného prostoru – prostupnost prostředí. 

7. Redukce křížení tras chodců a dopravy. 

8. Účelná a funkční aplikace zeleně. 

9. Eliminace statické automobilové dopravy.  

10. Udržitelnost a soběstačnost. 

11. Veřejný prostor nesmí být navržen jako definitivní a konečný, ale musí být  

zaručena jeho proměnlivost v čase i prostoru. 
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PODMÍNKY PODÍLEJÍCÍ SE NA OBYTNOSTI NÁMĚSTÍ: 

POLOHA  

- Poloha náměstí historického jádra je neměnná, historicky předurčená 

krajinným reliéfem. Historická jádra měst koncentrují kulturně, historicky i 

společensky významné objekty a jsou nástrojem pro interpretaci  městského 

dědictví.  

- Cesty a jejich křížení jsou základem urbanistické struktury města. Byly 

na počátku vzniku veřejných prostorů a náměstí, definovaly formu a jejich tvar. 

- Koncentrace – centralizace – zahušťování. Nasměrování rozvoje do 

vnitřního města a na náměstí, efektivnější obslužnost a dostupnost městských 

jader. 

- Zajištění přirozeného kontextu a návaznosti náměstí na ostatní veřejné 

prostory (ulice, parky) a blízké okolí. Zajistit komfortní pěší návaznost na okolní 

městské části. Vytvářet ucelené systémy vzájemně propojených veřejných 

prostorů.  

- Předhradební prostory, místa uvolněná po zbourání městského 

opevnění a vstupních bran do středověkého města, se logicky 

transformovala do podoby dopravních a komunikačních uzlů (Brno - 

Dominikánské nám., Graz – Jakominiplatz a Am Eiserner Tor). Změna jejich 

funkce by byla nežádoucí.  Podporují koncentraci pěšího pohybu a pomalého 

provozu v historických jádrech měst. MHD obsluhuje vnější obvod historického 

centra a tím jej zpřístupňuje velkému počtu obyvatel. Historická jádra jsou plošně 

menší, a proto pěšky snadno dostupná. Optimální docházková vzdálenost 400 – 

500 m je u historických center splněna. Pozitivní vliv má ponechání alespoň jedné 

linky veřejné dopravy vstupující do vnitřního města a na hlavní náměstí 

(s ohledem na přístupnost obyvatelů s omezenými pohybovými schopnostmi).  
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PROSTOR 

- Pozitivní vliv na historická náměstí v průběhu jejich vývoje mělo lidské 

měřítko, uzavřenost a kompaktnost prostoru, momenty reflektující urbánní 

formu prostoru. 

- Pozitivně působí v současnosti také orientace a přehlednost, a to 

nejen pro zdravé, ale i pro nevidomé a slabozraké obyvatele a návštěvníky města 

(otázka univerzálního designu). 

- Především u hlavních náměstí je klíčová jejich uzavřenost. Pokud je 

prostor rozdělen podél středové osy (dopravní komunikací, jako např. v Brně a 

Linzi), je nutné vytvořit několik samostatně fungujících ohnisek aktivit za pomoci 

stávajících či nově instalovaných prvků drobné architektury (posezení u morového 

sloupu nebo např. interaktivní vodní prvek). 

- Nutné je stanovit jasný identifikační symbol prostoru (identifikátor). 

Lidé tento prostor lépe přijímají a osvojují si jeho osobitost a identitu. Identifikátor 

často slouží jako „středobod“ prostoru, místo schůzek a střetnutí.  

- Každé veřejné prostranství, každé náměstí, musí mít dostatek vlastní 

identity, genius loci, nezaměnitelnost a jedinečnost; jen tak se může stát 

plnohodnotně fungujícím prostorem. 

- Je třeba zachovat a respektovat důležité skupiny historických budov, 

formující tvář náměstí po staletí. 

- Radnice umístěná na hlavním náměstí podporuje reprezentativnost 

prostoru a determinuje jeho funkce. 

- Hranice prostoru – přechody mezi jednotlivými městskými prostory - musí 

být jasně čitelné. Charakter okrajových částí náměstí je velice důležitý, protože je 

rozhodujícím důvodem pro setrvání na náměstí.  

- Rozmanitost prostoru ve vztahu den - noc. Denní provoz a prostorové 

požadavky jsou odlišné oproti večerní a noční době. Centrum města se po 

setmění vylidňuje. Během dne lidé vykonávají nutné pochůzky (rychlé tempo, 
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dynamický pohyb), večer naopak dochází ke zpomalení a prostor může sloužit pro 

odpočinek. Dva klíčové momenty: umělé osvětlení vytváří příjemnou atmosféru, 

během dne dochází k „výměně“ uživatelů prostoru, čehož se dá využít.  

- Podporovat vztah k místu. Např. bulvár v polské Lodži je řešen 

dlaždicemi, které nesou jména těch, kteří se finančně podíleli na obnově 

dlážděného povrchu (stejný příklad nalezneme na náměstí v Portlandu – Oregon). 

TVAR 

- Tvar náměstí nemá přímý vliv na funkci prostoru. Zásadnější je 

uzavřenost či otevřenost prostoru.  

- Nejvýhodnějším tvarem pro obchodní náměstí – tržiště a pro radniční 

náměstí je pravidelnější nebo pravoúhlý tvar. Tento tvar je výhodný pro 

umístění zařizovacích prvků a vnitřní organizaci prostoru (např. umístění 

prodejních stánků nebo morového sloupu). Má také vliv na zařízení pořádaných 

aktivit: „tržní“ náměstí – trh, radniční náměstí – kulturní akce. 

- Tvar náměstí souvisí s obdobím vzniku náměstí. Nelze stanovit, 

jednoznačný tvar náměstí charakteristický pro jednotlivé typy klasifikovaných 

náměstí. Pouze dopravní náměstí nabývá nepravidelných až amorfních tvarů. 

Ostatní náměstí se formují na půdoryse trojúhelníku, obdélníku či čtverce.  

FUNKCE A AKTIVITY, VYBAVENOST 

- Aktivity na náměstí by se měly sezónně proměňovat a vytvářet stále 

nové příležitosti pro aktivní odpočinek v centru města. Například v zimním 

období se vždy jedno z náměstí v centru města stane kluzištěm (Salzburg – 

Mozartplatz, Villach - Rathausplatz). Jen tak je možné zaručit celoroční využití 

prostoru. Lidé si zvyknou prostor pravidelně navštěvovat. 

- Veřejný prostor je jevištěm života ve městě. 

-  Každodenní funkce trhu je na hlavním náměstí možná a pro sociální 

interakce přínosná, ale je nutné stanovit jasné mantinely, množství stánků omezit 

na určitý počet podle velikosti náměstí a vymezit pro ně předem jasně určené 
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místo. Zájem velkého množství zainteresovaných subjektů je skrytým potenciálem 

právě hlavních náměstí. S menším počtem stánků by se měla zvyšovat kvalita 

nabízeného zboží (přirozená regulace, nekvalitní zboží = malá poptávka). 

- Vhodným vybavením a různorodými aktivitami určenými pro konkrétní 

věkovou skupinu lze zvýšit návštěvnost prostoru. Důležité je přihlédnout           

k požadavkům místních obyvatel, u nichž se přepokládá, že daný prostor využívají 

nejčastěji, např. formou mobilního dětského hřiště (Graz – dětské hřiště poblíž 

cyklostezky – Am Eiserner Tor, Klagenfurt – Alterplatz, herní prvky u morového 

sloupu, Innsbruck – skate park na náměstí Landhausplatz). 

- Sdružování prvků, vytváření ohnisek aktivit. 

- Preference prvků stimulujících hry a aktivity, polyfunkčnost prvků -  

jeden prvek slouží více účelům. Podle účelu, k jakému veřejná prostranství slouží, 

umísťujeme do prostoru i charakteristické vybavení. 

- Využít vztah k ústřednímu prostoru pomocí zajímavých zákoutí 

k posezení, zajistit vizuální kontakt. Uplatnění principu „vidět a být viděn“ 

(F.L.Olmsted). 

- Náměstí s volně stojící dominantou jsou předem funkčně vyhraněny. 

Duchovní kontext místa přetrvává dodnes, prostor náměstí se nachází v místech 

bývalého hřbitova, proto je vhodné podpořit motiv klidové zóny (rekreace               

a oddech). 

- Polyfunkčnost prostoru. Např. náměstí s volně stojící dominantou nebo 

dominantou v okolní zástavbě, kde převažuje funkce rekreační, by se neměla 

omezovat pouze na provoz gastronomických zařízení – kavárny, restaurace (tak 

jak je tomu např. v Brně a Linzi). Inspirativním příkladem je např. náměstí 

Franziskanerplatz v Grazu, kde jsou situovány příležitostné farmářské trhy              

a dokonce i letní kino. Přitom se jedná o plošně velice omezené náměstí (cca 

3000 m2, tedy o něco málo větší než Kapucínské náměstí v Brně).  

- Radnice determinuje funkce prostoru - radničního náměstí. Radniční 

náměstí kromě funkce reprezentativní plní funkci rekreačně pobytovou. Pomocí 
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veřejného prostoru radničního náměstí se město snaží prezentovat navenek             

a ukázat svou „lidskou tvář“. 

- Tržní náměstí musí mít přístupný minimálně jeden zdroj pitné vody – 

kašna, pítko. 

- Snadno přístupné sociální zařízení umístěné na vhodném místě musí 

být součástí každého veřejného prostoru, pro hlavní náměstí to platí 

především. 

- Vytvářet podmínky pro stacionární a pobytové aktivity – opěrné body. 

- Jednorázové akce a happeningy napomáhají proměnlivosti prostoru. 

-  Design informačního systému sjednotit, prezentaci historie podpořit 

zábavnou formou (myslet také na děti, kterým text často nic neříká). 

PARTER 

- Na všech typech náměstích by měl být redukován  počet tzv. „mrtvých 

fasád“ – kanceláře, banky. Toto tvrzení platí v prvé řadě pro hlavní náměstí – 

např. na náměstí Svobody v Brně je přibližně 1/6 parteru nevyužita právě díky 

přítomnosti „neaktivních fasád“, což je problémem i ostatních českých měst. 

V rakouských městech je situace odlišná, „mrtvé fasády“ se na hlavním náměstí 

nenacházejí nebo pouze v zanedbatelné míře.  

-  V historických jádrech měst by se měla dávat přednost historicky 

původním stavbám a jejich rekonstrukci před výstavbou soudobé 

architektury. Např. historické centrum Grazu a Salzburgu je zapsáno na seznam 

evropského kulturního dědictví UNESCO. Náměstí Svobody je naopak tvořeno 

převážně novodobou a moderní architekturou, což je pro historické jádro 

netypické. Středověká centra měst ztělesňují odkaz minulé doby a zasluhují 

patřičnou péči pro zachování dalším generacím. 

- Architektura budov obklopující a vymezující veřejná prostranství 

výrazně determinuje charakter centrálních zón měst. Fasády a průčelí staveb 
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jsou součástí života veřejných prostranství, zvláště pak přízemní prostory, které 

komunikují s uličním parterem.  

- Vizuální bohatost uličních fasád, zajímavé detaily podporují zastavení 

a pozorování. 

- Kvalitní parter znamená udržitelný veřejný prostor, prostor sdílený 

komunitou. 

DOPRAVA 

- Historická centra musí být přístupná všem formám veřejné dopravy. 

Nutné je zajistit dostatečné množství pěších zón, případně cyklostezek a podpořit 

rozvoj městské hromadné dopravy. Většina náměstí v centru byla v 60. – 70. 

letech 20.století zahlcena individuální dopravou, a to především statickou. Po 

vyloučení automobilové dopravy si lidé svůj prostor opět osvojili.  

- Zabezpečení dostatečného místa pro parkování kol. 

- Preference pěší dopravy. 

- Zajistit bezpečnost chodců zredukováním křížení jejich tras s vozidly. 

- Vytvořit zóny, kde pěší mají přednost, tedy oblasti zcela bez aut. Zóny, 

které umožní plynulý pohyb, podnítí přirozený rozvoj sociálních interakcí, 

bezpečnou hru a rekreaci jak dospělých, tak dětí.  

- Respektování pravidel pěších a klidových zón. Přísné sankce za jejich 

nedodržování - vjezd pouze za účelem zásobování. Podmínky by měly být  

upraveny ve vyhlášce každého města.  

- Prostupnost území. Pasáže a průchody přispívají k lepšímu využití 

domovních bloků a přístupu na veřejná prostranství. 

- Velikost historických jader úzce souvisí s přístupností území. Menší 

jádra nepotřebují zavádění linek MHD do centra města (např. Klagenfurt, Villach, 

Salzburg, pěšky snadno dostupné). Linka vedoucí po obvodě jádra je dostačující. 
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U větších městských jader je zavedení tramvajové linky žádoucí  (Graz, Linz, 

Brno) a naopak podporuje život a návštěvnost městského centra.  

- Příliš mnoho aut omezuje ostatní funkce veřejného prostoru. 

- Dopravní infrastruktura prostředí historického jádra často komplikuje 

a znepřehledňuje. Technická infrastruktura se musí stát přirozenou součástí 

celkového řešení a designu prostoru.   

- Odstranění automobilové dopravy včetně dopravní infrastruktury, 

která chodci v území způsobuje značnou bariéru (různé výškové úrovně 

zpevněných ploch – chodníku versus vozovka, parkovací patníky apod.).  

- Zajištění dostatku parkovacích míst mimo historické jádro (ať už 

krátkodobých, či dlouhodobých) – parkovací domy, podzemní parkoviště, 

odstavná parkoviště na okraji měst (posílení linek MHD). Eliminace statické 

dopravy a zlepšení využití veřejného prostoru např. pomocí car–sharingu 

(sdílení automobilů). Bez omezení parkování na povrchu nelze úspěšně 

revitalizovat veřejná prostranství v centru měst. 

- Řešení dopravního náměstí je dnes většinou zacíleno na design                      

a inovativní konstrukční řešení přístřešků pro cestující. 

- Hlavní pěší tepna – bulvár – by měla podněcovat pobytové aktivity 

v prostoru  (více „zpomalovacích prvků“, tj. různé formy posezení, letní zahrádky, 

zajímavé obchody). 

APLIKACE ZELENĚ  

- Přítomnost zeleně na náměstích je dána genezí urbanizovaného 

prostoru. Se vzrůstající zastavěností prostoru a zpevněných ploch nabývá na 

významu a má přímý dopad na obytnost prostoru především v letních měsících 

(Např. Klagenfurt – Neuerplatz). 

- Zeleň na náměstích není základním stavebním prvkem prostoru, ale 

důležitým doplňkem. Má vliv nejen na pozitivní mikroklimatické podmínky 
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prostředí, ale také na estetické - vnáší do prostoru dynamickou proměnlivost 

(období květu, plodů, barva listů). 

- Potenciál zeleně v urbanizovaném území je stále nedostatečně 

využíván. Vegetace je často používána k „ozelenění“ prostoru a hlavní výhody 

jsou spatřovány ve zlepšení mikroklimatu prostředí. Opomíjená je vlastnost 

kompoziční (bod - solitéra, linie – alej, plocha – skupina stromů, trávník). Pozitivní 

příklady můžeme nalézt v Klagenfurtu na Neuerplatz – pomocí platanové aleje je 

dosaženo zdůraznění hloubky prostoru, omezení pohledů do stran a směrování 

průhledu na hlavní dominantu. 

- Estetická a architektonická kvalita budov na historických náměstích 

umocňuje potenciál náměstí a použití některých druhů zeleně - konkrétně 

vzrostlých stromů, zakrývajících uliční frontu, by bylo nežádoucí. 

- Zeleň je třeba umisťovat s ohledem na osluněnost prostoru např. 

vytvořením stínu pod stromy (na severní straně náměstí Svobody jsou lavičky 

umístěny sice pod stromy, ale stín dopadá na prostor za lavičkami. Za dlouhého 

letního odpoledne tedy nelze na lavičkách relaxovat). 

- Zeleň v historických jádrech (aleje, menší parkově upravené plochy) 

by měla být umisťována s přihlédnutím k historickému vývoji daného 

prostoru. To znamená v okolí kašen, morových sloupů apod.  

- Zároveň by zde měly mít přednost slohově původní druhy rostlin 

UNIVERZÁLNÍ DESIGN 

- Centrální plochy náměstí řešit v jedné výškové úrovni. 

- Odstraněním bariér zabezpečit přehlednost území. Snižovat fyzickou 

náročnost prostoru. Navrhovat prostředí, která se dají využívat pohodlně                 

a s minimální námahou. 

- Vodící prvky vytvářet s ohledem na historický kontext místa. Do 

prostoru nezavádět indiferentní betonové prefabrikáty. Použitím různých druhů 
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dlažeb, změnou jejich skladby, velikosti či struktury lze dosáhnout stejného účinku 

(přitom nebude narušen celkový vzhled historické dlažby).  

- Uplatňovat přirozené orientační body v území.  

- Zachovávat logické umístění tramvajových zastávek, návaznost na vstupy 

do území a plynulost pohybu. 

- Podmínky bezbariérového pohybu jsou jedním ze základních 

požadavků na veřejný prostor a hovoří o sociální vyspělosti celé společnosti. 

PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY 

- Každý prostor má své ohnisko – těžiště, jedno nebo několik, místo ke 

kterému přirozeně směřuje pohyb, místo, odkud se odvíjí tvůrčí proces. 

- Morový sloup představuje identifikační symbol hlavního náměstí. Je 

votivním symbolem silně zakořeněným v podvědomí lidské společnosti, který 

přetrval dodnes. Lidé sem chodí nejen v době oslav, ale i při smutných událostech 

(k morovému sloupu pokládají květiny). 

- Z kompozičního i prostorového hlediska se morový sloup jednoznačně 

lépe uplatňuje na dostatečně volném prostranství, nejlépe v centru 

obdélníkového náměstí.  

- Prostředkem k „probuzení“ veřejných prostranství je umístění uměleckého 

díla do veřejného prostoru (monument ve veřejném prostoru). Pokud je vhodně 

zvolen, zvyšuje kvalitu veřejného prostoru a jeho atraktivitu. V opačném případě 

alespoň vyvolává diskuzi. Kromě uměleckého díla lze použít také dynamickou i 

statickou formu vody - vodní hry. 

- Transparentní výlohy vstupují do uličního parteru, především v noci. 

Intimní osvětlení vytváří noční scénu náměstí a podporuje pohyb i pobyt 

návštěvníků. 
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MĚSTSKÉ PRVKY A MOBILIÁŘ 

- Špatná kvalita a údržba městských prvků může zásadně ovlivnit 

vnímání místa uživateli. 

- Polyfunkčnost městských prvků podporuje a umožňuje společenský 

kontakt a bezpečné dětské hry. Vytváří prostor, který je atraktivní pro všechny 

věkové kategorie. Podněcuje pobyt na náměstí. 

- Jednotný informační systém pro celé historické jádro. 

- Komponenty městského interiéru jsou v prostoru i čase proměnné. 

- Současný mobiliář musí být polyfunkční, přesto estetický, odolný               

a variabilní. 

- Městské prvky je nejlepší umístit na chráněné místo, ale zároveň je 

třeba zajistit sociální kontakt s ústředním prostorem. Tzn. „krytá záda“, ale s 

výhledem. 

- Sloupy veřejného osvětlení narušují celkové vnímání prostoru a ve dne 

vytvářejí bariéru. Hledat jiné možnosti řešení, např. nástěnná světla, svítidla jako 

součástí dlažby, nasvícení fasád a prvků drobné architektury, osvětlení výloh. Hra 

se světlem (např. fontána v parku v Pardubicích), odraz světla od vertikálních 

povrchů. Např. v Kodani je osvětlení řešeno lanovým systémem (nasvícení 

prostoru shora).  

DLAŽBA A POVRCHY KOMUNIKACÍ - PLOCHA 

- V historickém centru města je nutno preferovat historicky původní 

dlažbu akceptující průběh linií okolních budov. 

- Důraz klást na estetické kvality pochozích ploch, čistotu a bezpečnost. 

- Ve struktuře města mají náměstí přizpůsobit povrchový materiál funkci 

prostoru. 
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- Povrch sjednocuje plochu - práce s dlažbou probíhá pomocí základních 

kompozičních principů: struktura, textura, rastrování, rytmizace, gradace, 

barevnost, zdůraznění identifikátoru či magnetu. 

- Integrace vodících linií do povrchu náměstí, komunikačních a ostatních 

zpevněných ploch. 
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7 Závěr 

Zárodky současných historických měst vznikaly na území dnešní České 

republiky v období středověku. V průběhu staletí prošly řadou vývojových                   

a urbanistických fází, které byly završeny koncem 19. století odstraněním 

hradebního opevnění, které zachovávalo sevřenou městskou strukturu, historické 

jádro.  

V minulosti i dnes jsou v centrálních zónách měst ohnisky života náměstí, 

aktivně vytvářejí ucelené systémy a formují tvář celého území. Měla by být živými 

místy s co možná nejširším množstvím činností a funkcí. Veřejná prostranství, 

vybavená odpovídajícím městským mobiliářem, jsou základním společenským           

a komunikačním prostorem, který utváří charakter města i jeho jednotlivých částí. 

Jsou prostředkem k udržení kulturní a sociální identity města, jeho 

životaschopnosti a nástrojem ke zkvalitnění životních podmínek svých obyvatel. 

Hlavní kvalitou veřejného prostoru by měla být jeho obytnost.  

Dizertační práce si kladla za cíl nalézt podmínky a zákonitosti podílející se 

na obytnosti náměstí a využití těchto poznatků ke zvýšení atraktivity městského 

interiéru ve městě Brně. Poznatky byly získány na základě pozorování a 

srovnávací studie hlavních veřejných prostorů města Brna a několika cizích 

(převážně rakouských) regionálních metropolí. Hlavní zásady podílející se na 

obytnosti náměstí byly rozděleny do jednotlivých tématických skupin: poloha, 

prostor, tvar, parter, funkce a aktivity, vybavenost, doprava, aplikace zeleně, 

univerzální design, prvky drobné architektury, městské prvky a mobiliář, dlažba a 

povrchy komunikací a shrnuty v závěrečné stati.  

Obnova náměstí v historickém centru představuje pro město krok do 

budoucnosti, který by však měl respektovat prostorové kvality a dědictví 

historického města. 
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v Brně, 2010. ISBN: 978-80-214-4225- 2. 

NOVÁKOVÁ, P. Urbanizace vnitřního města Brna. Náměstí s volně stojící 

dominantou. In XV. Vědecká konference doktorandů FA VUT V Brně. Brno: 

Fakulta architektury VUT v Brně, 2011. s. 74-79. ISBN: 978-80-214-4266- 5. 

NOVÁKOVÁ, Petra. Náměstí historického jádra města. In XVI. Vědecká 

konference doktorandů FA VUT V Brně. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 

2012. ISBN 978-80-214-4463-8 

Pedagogická činnost 

Artwork in public spaces. Přednáška v anglickém jazyce. Obnova památek, 2010 

Studentský workshop Pasohlávky. Ústav navrhování III., FA VUT v Brně, 2010 

Studentský workshop Vranov. Ústav navrhování III., FA VUT v Brně, 2011 

Studentský workshop Ramzová. Ústav navrhování III., FA VUT v Brně, 2011 

Soutěžní workshop s tématem vizuálního záznamu genia loci. Místa s pamětí, 

Lichtenštejnové na Moravě, Ústav navrhování III., FA VUT v Brně, duben - květen 

2012 

Odborná exkurze Francie a Německo. Střední zahradnická a technická škola 

v Litomyšli, září 2011 

Vysokoškolské práce 

Práce na téma: Monument ve veřejném prostoru. Výtvarné dílo v architektuře, FA 

VUT v Brně, ZS 2010 

Práce na téma: Problémy městských center. Modelové území – Brno. Problémy 

městských center, FA VUT v Brně, ZS 2010 
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9 Přínos práce 

Úpadek tradičního veřejného prostoru má úzkou vazbu na chování lidí,        

a tedy i negativní dopad na sociální aspekty života. Určitou měrou se o to zasloužil 

vývoj nových informačních technologií, nový životní styl obyvatelstva a zvýšení 

jejich mobility. Lidé spolu komunikují a debatují  prostřednictvím nových médií 

moderní doby, bez potřeby osobního kontaktu.  

Nové požadavky moderní společnosti však reflektují poptávku po využívání 

veřejných prostranství. Úkolem dnešních politiků, urbanistů, architektů a dalších 

odborníků z oblasti sociální či environmentální, je opět vrátit život do ulic a na 

náměstí. Vdechnout městům nový život. Zvyšující se zájem o problematiku 

veřejného prostoru a postupná mentální transformace v hierarchii hodnot 

připravuje živnou půdu pro realizace inovativních strategií a plánovacích postupů.  

O tom, že otázka veřejných prostranství v současné době zajímá stále širší 

okruh lidí z řad odborníků i laické veřejnosti, svědčí řada dílčích autorských 

činností typu designového aktivismu, landartových instalací či lokálních reality 

show. Dizertační práce má nabídnout další možnost, jak na náměstí historického 

jádra města nahlížet. Zaměřila se především na problematiku náměstí města Brna 

a jeho významu pro současnou společnost. Nově byla vytvořena klasifikace 

brněnských náměstí a stanoveny jejich urbanistické typy. Navíc jsou tyto typy 

konfrontovány s jinými regionálními metropolemi a podrobeny srovnávací studii. 

Příloha práce pomocí grafických schémat zachycuje v půdorysné podobě 

nejdůležitější vývojové etapy náměstí v uceleném a dosud neexistujícím souboru. 

V závěru se nachází obsáhlý výčet požadavků a zákonitostí, které by mohly vést 

ke zlepšení současného stavu veřejných prostorů-náměstí ve městě Brně a 

přispět ke zvýšení jejich obytnosti a atraktivity.  

Výsledky výzkumu mohou  být využity praktikujícími architekty, urbanisty a 

studenty architektury, kteří se zabývají veřejnými prostory-náměstími 

v historických centrech měst a problematikou náměstí ve městě Brně. 
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