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typológia verejných priestranstiev
mesta Brna / typ verejného priestranstva

Pri hodnotení brnenských námestí počas projektu Moje Náměstí sa ukázalo, že predpoklad, že verejné priestranstvá centrálnych kompaktnej-
ších území mesta patria z hľadiska pohodlného pohybu chodcov a pobytovej kvality k najkvalitnejším v meste sa nepotrvdil, respektíve sa po-
tvrdil iba v prípade novo zrekonštruovaných námestí historického jadra. Očakávanie pramenilo zo skutočnosti, že štruktúry vnútorného mesta 
disponujú dôležitými predpokladmi pre kvalitný verejný priestor, a to kompaktnou zástavbou, jasne ohraničenými a uzatvorenými verejnými 
priestranstvami, vhodnými dochádzkovými vzdialenosťami i koncentráciou verejnej i komerčnej vybavenosti. Známky námestí ale boli prie
merné, čo bolo vzhľadom na veľký potenciál týchto priestorov prekvapivé. Vo svojej diplomovej práci som sa preto rozhodla venovať sa pro-
blémom verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna podrobnejšie.

Kombináciou typológie mestských štruktúr a typológie verejných priestranstiev v meste Brne vniklo 15 kategórií verejných priestrantiev, kroré 
charakterizujú oblasť vnútorného mesta Brna, Ich podrobná analýza tvorí podstatnú časť diplomovej práce.

Z podrobného rozboru jednotlivých kategórií verejných priestranstiev vnútorného mesta Brna vyplynuli pozitívne charakteristiky týchto verej-
ných priestorov, ale aj ich negatíva. Práve identifikovanie a následný rozbor problémov, toho čo je ich príčinou, ako sa v priestore prejavujú a 
ako je možné ich riešiť, bolo cieľom práce.

Problémy, ktoré ovplyvňujú atraktivitu a pobytovú kvalitu verejných priestranstiev vnikajú v rôznych hladinách organizmu mesta a v zodpove-
dajúcej mierke je potrebné aj ich riešenie. Niektoré problémy, ako napríklad zničené, zle pôsobiace odpadkové koše, sú riešiteľné jednoducho 
a s relatívne nízkym rozpočtom, iné ako napríklad výmena všetkých povrchov alebo zmeny v usporiadaní priestoru a jeho celková rekonštruk-
cia, už vyžadujú vlastnú koncepciu a kvalitný projekt, zároveň je potrebná súčinnosť viacerých vlastníkov a objemnejší rozpočet. A niektoré 
sa riešia až na celomestskej úrovni územného plánu, prípadne až na regionálnej úrovni, ako napríklad trasovanie tranzitných dopravných ko
munikácii. Špecifický prístup vyžadujú otázky, ktoré presahujú rámec urbanizmu a okrem projektov a regulácií vyžadujú i odkomunikovanie 
ideí a konceptov obyvateľom tak, aby sa s nimi stotožnili. K nim patria projekty ako tvorba rôznych rozvojových stratégií alebo zavádzanie sy-
témov mäkkej mobility.

Pre mesto je dôležité, aby v procese riešenia celomestských urbanistických problémov, ktoré sú zároveň nevyhnutne i problémami verejných 
priestranstiev, ale i v procese regulácie drobných zásahov v detaili mesta, existovala autorita so zodpovedajúcim zázemím, kompetenciami, 
ale i zodpovednosťou za rozvoj a stav mesta a verejných priestrantiev. Existujú rôzne modely takejto inštitúcie, môže ňou byť útvar Hlavného 
architekta ale i organizácia podobná pražskému Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Podstatné ale je, aby nad manažmentom rozvoja 
mesta Brna bola prebraná kontrola a aby bola stanovená jasná koncepcia reagujúca na súčasné myšlienky a poznatky, v ktorých tak zaostá-
vame, a ktoré v pvame, a ktoré v praxi robia z niektorých západoeurópskych miest nakvalitnejšie mestá pre život.
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