
 
 
 
 

 

V BRNĚ, 08. 02. 2017 
 
 
 
PROCHÁZKY S MĚSTSKÝCH ARCHITEKTEM? ÚNOR PATŘÍ PASÁŽÍM A 
NEPŘÍSTUPNÝM TERASÁM V ALFA PALÁCI  
 
 
Komunikace s lidmi. To je kromě územního plánovaní a veřejného prostoru jeden z pilířů, 
na kterých stojí Kancelář architekta města Brna. Do budoucna proto připravuje veřejné 
debaty, výstavy a Den otevřených dveří KAM. S odborníky z Kanceláře se zájemci mohou 
seznámit už nyní, prostřednictvím procházek s městským architektem, které se konají 
každý měsíc. „Chceme tak upozornit na mnoho vydařených realizací, k terými se může 
Brno pochlubit. M ísta vždy navštívíme s autory projektů, aby l idé nahlédli pod pokličku a 
poslechli si přímo od architektů mnoho zajímavostí, k teré by jim jinak zůstaly skryté,“  
popisuje smysl akcí městský architekt Michal Sedláček. Únorová procházka, pátá 
v pořadí, nese název Na Valentýna do pasáží. Jejím vrcholem bude zimní kino v Alfa 
pasáži a návštěva běžně nepřístupných teras. Vstup je zdarma. 
 
Svébytné poloveřejné prostory se specifickou atmosférou. Skrytá místa, která rozšiřují užitnou plochu 
města. Tématem únorové vycházky jsou pasáže a hlavním průvodcem architekt Ladislav Kuba, 
spoluautor pasáže v paláci Omega na náměstí Svobody. Spolu s ním procházku zahájí architekt David 
Mikulášek, vedoucí oddělení veřejného prostoru Kanceláře.  
 
První zastávkou je pasáž u Šilingrova náměstí, odkud se přes několik dvorků a průchodů lidé dostanou 
na Mečovou ulici. Odtam zamíří na náměstí Svobody, kde palácem Omega projdou do legendární Alfa 
pasáže. Zde Ladislav Kuba podrobně představí obě místa, jak pasáž otevřenou 18. ledna 2006, tak 
funkcionalistický prostor od Bohuslava Fuchse. „Lidé možná vnímají podobnost v názvu obou pasáží 
– tedy Alfa a Omega, ale tím vnější podobnosti téměř končí. Obě stavby jsou naprosto odlišné dobou 
a podmínkami svého vzniku i architektonickým pojetím. Mají ale jednu společnou vlastnost – snahu 
zpřístupnit veřejnosti útroby bloku, rozšířit prostor města,“ prozradil Kuba. 
  
Součástí Alfa paláce je kromě obchodní pasáže s ochozovou halou také divadlo a 131 soukromých 
bytů s návaznými prostory a terasami. A právě tam mohou účastníci vycházky výjimečně také 
nahlédnout. Architekti je totiž zavedou na terasu, která je veřejnosti běžně nepřístupná. Chodívala 
po ní například prvorepubliková herečka Vlasta Fialová, která zde bydlela. Akci zakončí zimní kino 
s teplými nápoji pro zahřátí. Lidé se mohou těšit na promítání přímo v Alfa pasáži, uvidí mladý český 
snímek o hledání lásky, nebo alespoň nakladatele, s názvem Skoro úplně vymyšlený film. 

 
Únorová procházka je pátá v pořadí. První se uskutečnila v rámci Světového dne architektury 3. října 
2016. Jejím tématem byla brněnská náměstí. Lidé prošli zrekonstruovaný Zelný trh s Ivanem Wahlou, 
vítězný projekt na rekonstrukci Římského náměstí přímo na místě představili Kristýna Shromáždilová 
se svým kolegou Lukášem Fišerem a o Moravském náměstí a jeho čtyřech ctnostech povyprávěl Petr 
Hrůša. Druhá procházka zavedla návštěvníky na židenický hřbitov. U speciálně nasvětlené smuteční 



 
 
 
 

 

síně zazněl houslový koncert a následovalo vyprávění Ivana Rullera o osudu smuteční síně, ve které 
se konal například pohřeb Jana Skácela. Prosinec byl věnován divadlům. Zrekonstruovanou Redutu 
představil Antonín Novák, nové Divadlo na Orlí pak Milan Rak. V obou případech zavedla procházka 
účastníky také do veřejně nepřístupných míst. Zatím poslední procházka byla částečně virtuální a 
příznivci architektury na ní navštívili kavárny, které navrhl Martin Hrdina.  
 
Plánované vycházky s městských architektem (vstup zdarma, počet účastníků 
neomezen, není-li uvedeno jinak)  
14. února téma pasáže; sraz v 17 hodin na Šilingrově náměstí u domu č. 7 
27. března téma Janáčkovo divadlo v rekonstrukci 
7. dubna téma nemocnice 
květen téma Brněnské výstaviště 
 
 
Skoro úplně vymyšlený film 
Film volně inspirovaný Bukowského Skoro úplně vymyšlenou básní je příběh spisovatele Henryho (která přes nátlak své 
nakladatelky sekl s psaním) a dopisů anonymní Holky (femme fatale, která moc neví, co s tím má jako dělat). Ta hledá 
v různých postelích lásku nebo alespoň nakladatele a realita jejího života zůstává jen popsanými jízdenkami v pomalovaných 
obálkách, odkrývá se skrze vnímání spisovatele. 
V dopisech Henry poznává holku stále blíže, dostává se hlouběji do jejího světa, snad ji i chápe, nepřestává číst a vytváří si 
z lístků cokoli potřebuje – ženu, milenku, múzu, lásku. Co jiného mu taky zbývá. Nebo může zajít dál? Má zasáhnout do 
jejího života nebo pokračovat v představách? A kdo může říct, že by skutečné setkání znamenalo více?  
Hrají: Katarína Petrtylová, Petr Kubes, Marta Bačíková, Mikuláš Čížek, Ondřej Doležal, Jakub Kubíček, … 
Režie: Tereza Kovářová 
Produkce: Petra Ptáčková 
 
Kancelář architekta města Brna 
Jsme architekti, urbanisté, inženýři, sociologové, geografové… Zkrátka tým specialistů na město. Jsme odborná koncepční 
kancelář města Brna. Máme za cíl pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50+ let. Jsme odborníci zaměření na urbanismus a 
architekturu veřejných prostranství. Naší projektem je Brno. Především jeho územní plán a veřejný prostor. Nový územní plán, 
kultivovaná veřejná prostranství, urbanistické a architektonické soutěže, a zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. 
Zadání a zpracování územního plánu jako dohody o území umožňující rozvoj města. Tvorba ulic a náměstí odpovídající 
současným trendům a postupům. Aktivní spolupráce s veřejností formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek, 
společného plánování. 
(Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 2015. Jejím ředitelem 
byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu získala Kancelář  
1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.) 

 
doc. Ing. arch. MICHAL SEDLÁČEK (*1963) 
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, 
Moskvě, Los Angeles. Pracoval mimo jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los Angeles 
pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře 
architekta města Brna. Mezinárodní výběrová komise, ve které zasedli mimo jiné hlavní architekta dánské Kodaně Tina Saaby, 
ředitel odboru plánování města Vídně Thomas Madreiter, šéf pražského Institutu plánování a rozvoje Petr Hlaváček  
nebo nezávislý odborník na urbanismus a architekturu Adam Gebrian, jej vybrala z celkem 9 uchazečů. 

 
 


