




Brněnská okružní třída – urbanistická studie 

Průvodní zpráva 

 

 

Veřejná prostranství brněnské okružní třídy jsou specifická svou polohou na hranici 

rozdílných městských struktur – historického jádra a původních předměstí. Struktur, které 

byly až do poloviny 19. století odděleny hradebním pásem. Mnohá z těchto prostranství 

můžeme v současnosti označit jako ztracená – chybí jim jasné prostorové vymezení 

a definování charakteru, které by přispělo k jejich kvalitnějšímu využití. Rozsáhlé plochy jsou 

z velké části pouhou mezerou uvnitř města – prázdnými místy, jejichž potenciál zatím není 

využit. 

 

Cílem této práce je upozornit na stávající problémy brněnské okružní třídy, nastínit různé 

možnosti jejího rozvoje a jednu z variant prověřit urbanistickou studií. 

 

Diplomová práce navazuje na výzkum kvality veřejných prostranství, jehož výsledkem je 

hodnocení kvality brněnských náměstí na internetu, publikace Moje náměstí s popisem metod 

hodnocení a mimo jiné také týdenní participativní akce na Mendlově náměstí, která se 

uskutečnila v květnu 2014. 

 

Samotné urbanistické studii části brněnské okružní třídy předchází zamyšlení se nad jejím 

celkovým pojetím – v rámci širšího okolí, ve vztahu k historickému jádru a sousedním 

městským strukturám a také s přihlédnutím ke stávajícím specifickým znakům území. 

Náročnost úkolu generuje více možných směrů a variant rozvoje, z nichž je postupně 

selektována jedna k podrobnějšímu rozpracování. Urbanistická studie se již potom nezabývá 

celým územím okružní třídy, ale pouze jedním ze segmentů. 

 

Hlavním výkresem je komplexní urbanistický návrh, jehož principy jsou následně podrobně 

vysvětleny, a to jak z pohledu navrhované zástavby, tak i tvorby veřejných prostranství. 

Navržena je také etapizace, která stanovuje priority a umožňuje postupné zvyšování kvality 

prostranství brněnské okružní třídy. 

 

 

 

Zahušťování města je alternativou k jeho neustálému plošnému rozrůstání v touze po 

zdravějším životním prostředí. Nabídka prostředí s vysokou kvalitou života uvnitř města 

může pozitivně působit také na navazující městské struktury. 

 

Zástavba na území parků Moravské náměstí a Koliště byla plánována již v druhé polovině 19. 

století, ale nakonec nebyla pro odpor veřejnosti realizována. Je zřejmé, že s podobným 

odporem by se takové plány setkaly i v současné době, zvláště pokud by byla veřejnost opět 

postavena před „hotovou věc“. Cestou k úspěšné realizaci je veřejná diskuze, zvyšování 

informovanosti a včasné zapojení veřejnosti. 


