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ARCHITEKTURA

4 • 1 OBECNÉ PRINCIPY NÁVRHU
4 • 2 POBYTOVÉ MÍSTO
4 • 3  HRANICE
4 • 4  UMĚNÍ 
4 • 5  DOPORUČENÍ4
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Nejdůležitější podmínkou krásného města je kvalitní urbanismus a architektura. 
Nejdůležitější podmínkou krásných veřejných prostranství je jejich kompozice, 
uspořádání. Podobně jako v jiných oblastech jde hlavně o vztahy a jejich pěstění.

4 • 1 OBECNÉ PRINCIPY NÁVRHU

4 • 1 • 1 KOMPOZICE PROSTORU

4 • 1 • 2 KAPACITA PROSTORU

4 • 1 • 3 ORGANIZACE PROSTORU

4 • 1 • 4 HODNOTY A KRÁSA MÍSTA

4 • 1 • 5 PŘÍSTUPNOST

4 • 1 • 6 PODKLAD / VKLAD

4 • 1 • 7 STARÉ / NOVÉ
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694 • 1 • 1
KOMPOZICE 
PROSTORU
Hlavní zásady pro návrh funkčních a atrak-
tivních městských veřejných prostranství 
vycházejí ze studia starých i nových měst, 
z urbanistických, sociologických a ekono-
mických zkoumání. Ze starých měst víme, 
že nezáleží ani tak na přesné geometrii 
náměstí či ulice, jako na vztazích budov 
a prostoru a samozřejmě na jejich kvalitě 
a významu. Kompozice je uspořádání 
jednotlivých prvků, tímto uspořádáním 
definujeme vztahy v prostoru. 

Veřejná prostranství tvaru-
jeme pomocí budov. Je to 
základní nástroj jejich tvorby. 
Zároveň tím vytváříme vzá-
jemný vztah mezi prostran-
stvím a budovami.

Při navrhování a úpravách ve-
řejných prostranství je nutné 
respektovat nejen významná 
místa jako náměstí a parky, ale 
i běžná, zato důležitá místa 
v ulicích.

Bohužel urbanismus jako obor, který 
řešil kompozici městského prostředí, je 
v současnosti podřízen obecným normám 
a předpisům, které vytváření hodnotných 
urbanistických souborů i veřejných pro-
stranství výrazně komplikují. 

Ulice jsou formovány hygienickými 
a dopravními požadavky, tedy paradoxně 
požadavky na dopravní kapacitu a současně 
ochranu proti jejím negativním vlivům. 
Tyto „ulice/komunikace“ jsou obklopeny 
budovami bez vzájemného vztahu i bez 
vztahu k prostoru. Absurdní realitou jsou 
úvahy o realizaci protihlukových stěn na 
městských třídách. 

Současným trendem je návrat ke klasické 
blokové struktuře města. Tato struktura 
oproti rozvolněné zástavbě snižuje rozsah 
veřejných prostranství a jednoznačně 
vymezuje hranice soukromých a veřejných 
pozemků. Bloková struktura poskytuje 
urbanismu nejdůležitější nástroj a tím je 
možnost tvarovat prostor prostřednictvím 
domů. 

403 AZ Tower, ulice Pražákova, 
Brno

Paradoxní umístění budovy, jež má ambici 
být výjimečná, do naprosté periferie. 

Veřejné prostranství včetně jednotlivých 
prvků v okolí budovy vůbec nekorespon-
duje s budovou a nepodporuje její výji-
mečnost ani velikostí, ani charakterem. 

402 Main Street, Dickens Heath 
Solihull, Velká Británie

Městečko pro 4000 lidí vybudované v le-
tech 1989–2001 v blízkosti Birminghamu 
podle zásad klasického urbanismu. 

Smíšení funkcí, jejich rozmístění v deseti-
minutové docházkové vzdálenosti a silné 
zaměření na veřejné prostory, urbanis-
mus a architekturu, vytvořily příjemné 
a soběstačné místo k životu s množstvím 
krásných pobytových míst. 

Zajímavostí je také dopravní model použí-
vající minimum dopravních značek. 

Všimněte si materiálového a barevné-
ho sladění budov s povrchy veřejných 
prostranství. To je záměr, který naprosto 
přesahuje naši současnou realitu a bohužel 
i představivost.

Toto není satelit, ale město.

Podobným příkladem je město Poundbury 
v blízkosti Dorchesteru.

401 Ulice Husova, Brno

Nejtypičtější příklad komponované ulice 
v Brně. Vyvrcholením je na jedné straně 
kostel a na straně druhé obelisk v Deniso-
vých sadech. 
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70 V urbanistické kompozici nezáleží ani tak 
na funkci prostranství, jako na kvalitě jeho 
vymezení a podobě jeho hranic. Leckterá 
stará náměstí přežila svoji éru parkoviště, 
ale žádné nepřežilo bourání domů.

Rakouský urbanista Camillo Sitte definoval 
tyto zásady uspořádání veřejných prostran-
ství a jejich vztahy s okolními budovami. 

VZTAH PROSTORU A DOMINANT
Tento bod automaticky předpokládá exis-
tenci dominant, tedy výjimečných budov, 
což v soudobém urbanismu bohužel není 
vždy samozřejmostí. Nejsou jimi jen kos-
tely a paláce, ale všechny veřejné stavby 
a stavby dominantní už jen svojí výškou či 
rozlohou (mosty). Tyto stavby musí mít svoji 
architektonickou kvalitu, což se bohužel 
často neděje. Zásadou je dominantu dobře 
vidět. Před vysokou stavbou je dobré mít 
větší odstup než před stavbou širokou. 
Kompozice může, ale nemusí být osová.

UVOLNĚNÍ STŘEDU
Potřeba uvolnění středu náměstí je naprosto 
jasná uživateli prostranství, na jehož ploše 
se odehrávají společenské akce. Jakýkoliv 
prvek ve středu by bránil volnému pohybu. 
Kašna nebo socha umístěná mimo střed 
nabízí dobré místo a oporu k pozorování 
dění na náměstí. Tento princip samozřejmě 
neplatí, pokud je náměstí opravdu velké 
a místa je dost. Umístění prvku do středu 
prostranství zvyšuje jeho význam.

UZAVŘENOST NÁMĚSTÍ
Jde o optickou uzavřenost. Podstatou je, 
aby ulice ústící do náměstí nenarušovaly 
jeho tvar až k beztvarosti, aby prostor byl 
ohraničený, definovaný, vymezený. Ohra-
ničený prostor je mimo jiné přehlednější 
a má větší plochu obchodního parteru. Jde 
také o eliminaci větru a hluku, přinášených 
okolními ulicemi. Z psychologického 
hlediska jde o prostou oblíbenost míst, kde 
má člověk krytá záda a dobrý výhled. Tento 
princip je nejtěžší aplikovat u nové výstav-
by, protože vyžaduje zakřivenou uliční síť 
s nevstřícnými ulicemi, kterou je přirozené 
vytyčit přímo v terénu, ale problematické 
na výkresech. Ekvivalentem náměstí byla 
v minulosti sídlištní obchodní střediska, ale 
oslabovala je jejich monofunkčnost a časté 
umístění mimo pěší trasy.

PROPOJENOST SKUPIN NÁMĚSTÍ 
Propojenost náměstí, parků, dopravních uzlů 
a menších prostorů mezi sebou, tedy jakýsi 
„řetězec“ prostranství, umožňuje lidem 
procházet městem, zastavovat se na růz-
ných místech, dává možnost volby a přináší 
bohatství charakterů jednotlivých míst. Jde 
výhradně o pěší propojenost a přístupnost. 
Ulice propojující jednotlivá místa se nemusí 
krýt s hlavní dopravní kostrou města.

406 Stará radnice, ulice Radnická, 
Brno

Uzavřenost prostoru a jeho jasná orien-
tace na vysokou radniční věž nepotřebují 
komentář. 

405 Kompozice městských prostorů 
dle Sitteho

a Vztah prostoru a dominant. Vy-
soká budova vynikne s hlubokým 
předprostorem. Široká 
s širokým předprostorem.

b Uvolnění středu. Střed je varia-
bilní a určený pro společenské 
akce.

c Uzavřenost náměstí. Zakřivené 
ulice ústící do náměstí omezují 
průhled ven z prostoru a dodávají 
náměstí intimitu (Český Krumlov).

d Propojenost skupin náměstí. 
Město je bohaté na veřejná pro-
stranství různých druhů. Umož-
ňuje větší rozmanitost veřejného 
života (Český Krumlov).

404 Moravské náměstí a ulice 
Rašínova, Brno

Po odstranění hradeb bylo v Brně založeno 
několik kompozičních os a prostranství. 
Jedním z nich byla Rašínova ulice, propo-
jující náměstí Svobody s Moravským ná-
městím (tehdy nesly jiné názvy). Tato ulice 
byla ukončena Německým domem, který 
uzavíral současně i prostor náměstí. Jde 
o stejnou situaci jako v případě Husovy uli-
ce, ukončené Červeným kostelem a obelis-
kem. Historické peripetie s výstavbou 
a demolicí Německého domu, jenž tuto 
úlohu plnil, nemění nic na tom, že na tomto 
místě má stát významná budova. Prostran-
ství tak zkrátka bylo zkomponováno. 

Na fotografii je současně jasně vidět, jak 
velká je úloha nároží pro jejich uplatně-
ní v kompaktním městě. Ve stísněných 
podmínkách je nároží budovy mnohdy 
jedinou částí, kterou lze vnímat z většího 
odstupu. 

a      b        
d      c   
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714 • 1 • 2
KAPACITA PROSTORU
Společným jmenovatelem všech neutěše-
ných prostranství ve městě je předimenzo-
vání jejich dopravní funkce.

Jen výjimečně jsou ulice zaplněny něčím 
jiným než dopravou. Důsledkem jsou řešení, 
která jsou nepohodlná pro lidi a znesnad-
ňují jim pohyb. Typické jsou přechody 
na místech, která znamenají zacházku, 
nepřehledné klikaté podchody a velké 
množství organizujících bariér. Příkladem 
jsou Stará osada, Mendlovo náměstí, Hlavní 
nádraží, Renneská. To jsou místa, která jsou 
přizpůsobena dopravě, nikoli lidem.

Řešení dopravy musí násle-
dovat až po urbanistickém 
návrhu. Nejprve je potřeba 
navrhnout vztah prostranství 
a budov, pěší trasy, poby-
tová místa a zeleň. Až poté 
dopravu.

Měřítkem kapacity prostoru je člověk. 
Kapacita prostoru je naplněna, jakmile 
prostor začíná být pro chodce nepřehledný 
a nebezpečný. 

Vliv na celkové vnímání místa má množství 
a uspořádání jednotlivých prvků v prostoru. 
Do jakéhokoliv prostoru se vejde více věcí, 
jsou-li uspořádány. Ale jejich prostorová 
blízkost a četnost nám brání se rychle 
zorientovat v celku.

Veřejná prostranství by měla 
být navržena tak, aby doprav-
ní a technické prvky v něm 
nedominovaly, anebo aby 
jejich dominance byla kulti-
vovaným řešením a uspořádá-
ním potlačena.

Totéž platí u všech prvků, které jsou ve 
městě „podkladem“ (viz kap. 4 • 1 • 6). Těmito 
prvky mohou být i nevhodné druhy stromů, 
trávníky, keře či mobiliář. Principy umísťová-
ní jednotlivých prvků jsou řešeny v dalších 
kapitolách. 

408 Schéma přednádražního  
prostoru Brno

Bílé plochy představují místa, kde chod-
cům nehrozí nebezpečí od dopravy. Jejich 
dimenze je však malá a jsou permanent-
ně zaplněny davem lidí. Z tohoto důvodu 
zde neexistuje místo, kde by člověk mohl 
v klidu postát.

Místo je velice nepřehledné, plné aut, auto-
busů a tramvají. Lidé musí kličkovat, anebo 
použít podchod. 

Přejít ulici po jediném přechodu pro 
chodce znamená překonat 5x komunikaci 
a 7x se rozhlédnout, a mezitím se vyhýbat 
proudu chodců. Přechod navíc z legisla-
tivních důvodů neprobíhá přes tramvajové 
koleje, a tramvaj zde má přednost.

Podtržením necitlivosti celého řešení je 
popření vztahu prostoru s nejdůležitější 
budovou – hlavním nádražím. Přímo před 
vstupem do budovy nádraží jsou postaveny 
tři skleněné stavby vstupů do podchodu 
a chodník je zde zúžen. 

407 Mendlovo náměstí, Brno

Nepřehledné prostranství s intenzivní 
dopravou. Sčítají se zde negativní vlivy 
různých druhů dopravy vedených ve 
vzájemné těsné blízkosti, nebo se dokonce 
prolínajících. Priorita dopravního návrhu 
před pěšími zde vytvořila nepřehledné, 
nebezpečné a ošklivé místo. 

Důvodem je nadřazení dopravního řešení 
a provozu dopravních prostředků nad 
pohyb a pobyt lidí, urbanistické řešení 
a řešení zeleně. 

409 Staroměstské náměstí, 
Mladá Boleslav

Prostranství lze naplnit čímkoli. Na tomto 
náměstí nalezneme téměř vše, co nás 
napadne, a v hojné míře. Zkrátka všeho 
moc škodí.
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72 4 • 1 • 3
ORGANIZACE 
PROSTORU
Organizace (uspořádání) veřejného 
prostranství je vždy řešena určitou formou 
bariéry, vymezením. To umožňuje organi-
zovat vztahy v prostoru. Je důležité umět 
rozpoznat vztahy v prostoru, vyhodnotit 
jejich důležitost a podle toho volit míru 
bariéry. 

Obyvatelné veřejné prostranství se vyzna-
čuje množstvím různých vazeb.

Například v historickém centru, v pěší zóně 
s mnoha obchody v parteru, vede cesta 
mnoha lidí od výlohy k výloze. Proto není 
vhodné řešit tyto ulice běžným způsobem, 
tedy instalací obrubníků, dělících prostor 
podélně na chodníky a komunikaci. Různé 
vazby však existují i v jiných místech 
a mohou to být i vazby pohledové. 

Při návrhu veřejných pro-
stranství ve městě by měla 
být vždy provedena analýza 
prostorových vazeb obsahující 
urbanistické vztahy, hierarchii 
charakterů prostranství, pěší 
a bezbariérovou přístupnost. 

Čím větší je oddělení jednotlivých částí 
prostoru, tím více se mohou tyto části 
specializovat. Neznamená to však, že ulice 
jako celek tak bude lépe fungovat. Každá 
bariéra omezuje ve své míře svobodu 
pohybu. V kompaktním městě by se měly 
bariéry spíše odstraňovat a vždy rozumně 
argumentovat jejich použití. 

Návrh veřejného prostranství by měl 
umožňovat univerzální využití.

Je nutné omezovat zejména nechtěné ba-
riéry, jako jsou nevhodně umístěné stožáry 
a zařízení technické infrastruktury, reklamní 
poutače a informační systémy apod. 

411 Schéma bariér v krajině 
Schéma bariér ve městě

a V krajině nebo místech bez zá-
stavby nevznikají v ulicích příčné 
vazby. Když není nikoho, kdo by 
chtěl přejít silnici, nepředstavují 
zelené pruhy podél cesty, parku-
jící auta či svodidla bariéru.

b Ve městě naopak vzniká bezpo-
čet příčných vazeb. Nejenže je 
třeba přecházet ulici i na místech, 
kde nejsou přechody, je také 
třeba dostat se ze zaparkovaného 
auta pohodlně na chodník. 

412 Ulice Dornych, Brno

Ulice navržená pouze pro dopravu a orga-
nizovaná dopravními nástroji. Nacházíme 
se v širším centru města, kde nemají co 
dělat betonová dálniční svodidla, paralelní 
zásobovací komunikace a zejména travnaté 
zbytkové plochy zvláštních tvarů mezi 
jednotlivými dopravními pruhy. 

Dopravní řešení má být maximálně úspor-
né, zelené plochy se musí slučovat do 
využitelných celků, které lze osázet zelení 
a kde lze vytvořit pobytové místo.

Ulice má charakter a měřítko bezbřehého 
předměstí. Abychom se cítili jako ve městě, 
musely by mít fasády obchodní a obytný 
parter, stromy by neměly být jen na okrasu, 
ale jejich stín by měl být využit pro poby-
tová místa.

410 Ulice Renneská, Brno

Známý příklad ulice se segregovanou 
tramvajovou tratí, která znemožňuje příčné 
vazby v ulici, neumožňuje přejít ulici.

a 

b      
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734 • 1 • 4
HODNOTY A KRÁSA 
MÍSTA
Je nebezpečné oddělovat od sebe funkční 
a estetickou stránku jakékoliv stavby 
a polarizovat je proti sobě. Tento způsob 
myšlení usnadňuje pochopení dílčích částí 
za cenu rezignace na komplexní pochopení 
celku.

Jakákoli stavba, včetně veřejného prostran-
ství, je komplexním dílem. Architekti vědí, 
že každé dílo zpětně působí, nějak vypadá, 
promlouvá, něco vyzařuje. Věnují mnoho 
času tomu, aby svými znalostmi měřítka, 
kompozice, materiálů, barev, světla a dalších 
prvků a procesů toto působení ovlivnili 
a vytvořili krásné a komplexní dílo.

Jedna z nejdůležitějších schopností 
architekta je rozpoznání míry. Jde o velice 
subjektivní, ale současně klíčovou věc pro 
vytvoření krásného díla.

Krásné místo nikdy nevzniklo samo, ale 
velkým úsilím a velkými náklady. Větši-
na krásných míst vznikala dlouho, kupením 
hodnot a bohatství. 

Každý zásah do veřejného 
prostranství by měl místo 
zhodnocovat, stávající hodno-
ty respektovat a podporovat, 
nové vytvářet.

Zjednodušeně řečeno, jde o to, správně 
místo uspořádat a vtisknout mu ten správný 
charakter, vložit do něj ten správný vklad. 
Ostatní věci se musí neustále promýšlet 
a hledat. Tak se město naplňuje hodnotami, 
protože krása je vlastně obrovská hodnota.

Více krásy neznamená méně funkce.

Na město je nutné pohlížet jako na systém 
běžných a významných prostranství. Pro 
ty běžné mají existovat základní pravidla 
uspořádání, jejichž dodržení povede ke 
kultivované podobě a fungujícímu systému.

Pokud do města vložíme něco výjimečného, 
hlavního, a město by taková prostranství 
mělo obsahovat, musíme těmto prostran-
stvím už v návrhu věnovat maximální péči. 
Jestli je prvek hlavní, sice nemusí souviset 
s funkcí ani velikostí, ale pokud bychom to 
takto vnímali, neuděláme velkou chybu. 

414 Náměstí Svobody, Brno

O hlavním brněnském náměstí bychom asi 
neřekli, že je krásné, nebo ošklivé. 

Pocit, že na náměstí něco chybí, pramení 
z univerzálnosti tohoto prostranství. Žádný 
dům, ani prvek, nemá tak silný charakter, 
aby ovládl celé náměstí. Každý prvek oku-
puje svůj kout. Šedá dlažba je sice při bliž-
ším zkoumání docela zajímavě kladena, ale 
jako celek vytváří nudnou plochu. V dlažbě 
je navíc zvýrazněn kolejový pás, který tak 
tvoří výrazný motiv náměstí, jemuž ustupu-
je i stopa zbouraného kostela. 

Náměstí tak nejlépe funguje o vánočních 
trzích, v noci se zářící dominantou vánoč-
ního stromu, stojícího mimochodem téměř 
v místě zrušeného kostela. Další dominan-
tou je vyhlídkové kolo v místě další zbou-
rané stavby, Německého domu, který stál 
v parku na dnešním Moravském náměstí. 
Ten představoval z urbanistického hlediska 
dominantu ukončující pohled z náměstí 
Svobody, a byl tedy i jeho součástí.

415 Ulice Kociánka, Brno

Místo s nádherným výhledem na město 
je nepochopitelně promarněno. Toto není 
urbanismus, ale plýtvání hodnotami. 

V místě zbytkové zelené plochy s vystu-
pujícími kanalizačními šachtami a reklamou 
má být pobytové místo upravené tak, aby 
umožnilo pohodlný pobyt a výhled. Krásný 
výhled z krásného místa.

Místo se navíc nachází na ulici, která má 
však spíše podobu jakési obestavěné sil-
nice. Tato poloha znamená, že místo může 
fungovat i obráceně, ono samo může být 
pohledovým vyvrcholením ulice. Jde o stá-
le stejný princip vztahu, jaký existuje mezi 
Denisovými sady a Červeným kostelem. 
Tady byla příležitost udělat něco podob-
ného moderně. Zatím tu je nepovedené 
veřejné prostranství.

413 Denisovy sady, Brno

Pokud si chceme ve městě na chvíli odpo-
činout, co můžeme chtít více než pose-
zení ve stínu stromů s výhledem, pobyt 
v klidném a kultivovaném prostředí. Prvky 
v prostoru však nestačí jen účelně a kulti-
vovaně uspořádat, je nutné stanovit i jejich 
charakter, který bude v souladu se stávají-
cími hodnotami a bude je podporovat. 

V tomto případě nabízí místo několik zřej-
mých hodnot. Na prvním místě je o jeho 
pozici ve městě, která nabízí výhledy 
a současně je propojena s urbanistickou 
osou ulice Husovy. Hodnotami jsou vzrost-
lé stromy a kultivované objekty. Místo 
má i svoji historickou hodnotu i hodnotu 
jako bezpečného a klidného prostranství 
vhodného pro hry, odpočinek i pořádání 
kulturních akcí. Hodnotou je i prostupnost 
tohoto místa. 
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PŘÍSTUPNOST
Veřejná prostranství a pozemní komunikace 
by měly umožňovat přístupnost – jejich 
užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Tento požadavek 
je zakotven v legislativě ČR Stavebním 
zákonem a vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Osobami s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace jsou dle vyhlášky osoby 
s pohybovým, zrakovým, sluchovým a men-
tálním postižením, ale také senioři, těhotné 
ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku 
nebo dítě do tří let. Mohli bychom přičíst 
i děti, osoby zraněné a nemocné apod. Je 
zřejmé, že v průběhu svého života se do 
této kategorie dostane každý. 

Průnik specifických požadavků jednotlivých 
skupin osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace lze shrnout do několika 
principů: 

DIMENZE A USPOŘÁDÁNÍ PROSTORU 
•  Dostatečně velký prostor pro pohyb (dle 

reálné potřeby a množství lidí, nikoli dle 
minimálních požadavků norem, např. po-
hodlný chodník šířky min. 3 m).

•  Jednoduché a čitelné uspořádání (intu-
itivní užívání prostranství, jednoduchá 
a jednoznačná orientace, žádné zacház-
ky a nečekané bariéry).

USNADNĚNÍ
•  Minimalizace nerovností a výškových 

bariér (rovinnost povrchu, spád, snížené 
obrubníky, zábradlí a madla).

•  Četná odpočinková místa (krátké cesty, 
lavičky, zastávky, krytá místa).

•  Opatření usnadňující pohyb a orientaci 
(výtahy, plošiny, eskalátory, dopravní pro-
středky, kompenzační pomůcky). 

BEZPEČNOST
•  Bezpečnost v hlavním komunikačním 

prostoru, podél vodící linie (bezpečné 
zastavení se, pohyb dětí).

•  Bezpečné překonání nebezpečných míst.

INFORMACE
•  Informace pro osoby se zrakovým posti-

žením (speciální dlažba, Braillovo písmo).
•  Vizuální kontrasty (čitelný tvar prostoru 

včetně jeho dílčích hranic).
•  Informace pro osoby se sluchovým posti-

žením (akustické signály, převod akustic-
kých informací do jiné formy, psané nebo 
vizuální podoby, indukční smyčky). 

•  Grafické informace (piktogramy, přehled-
né, vícejazyčné, vhodné umístění).

•  Osobní navigace (vodící pes, navigace 
GPS).

416 Ulice Čechova, Písek

Vhodné řešení výškových rozdílů ve veřej-
ném prostoru, schodiště doplňuje chodník 
ve sklonu (rampa).

417 Gahurův prospekt, Zlín

Povrch cest v parku je přívětivý i pro uži-
vatele s pohybovým omezením, na vozíku, 
s kočárky atd. Zvýšené betonové kvádry 
slouží i jako jasná vodící linie pro nevidomé 
uživatele. 

Jedná se však o velmi specifický příklad 
úpravy veřejného prostranství, jehož smysl 
je v možnosti usednout na hranu trav-
naté plochy a neslyšet sousední rušnou 
komunikaci. 

418 Letiště Girona, Barcelona

V rozlehlém letištním prostoru je instalo-
vaný přehledný informační a orientační 
systém. Informace jsou přístupné jak lidem 
na vozíku (nízko osazené ovladače), lidem 
nevidomým a slabozrakým (dostatečný 
vizuální kontrast, jasné a jednoduché pik-
togramy, popisy v Braillově písmu, akustic-
ký výstup), tak nedoslýchavým cestujícím 
(indukční smyčka). Informační systém tak 
slouží všem cestujícím.
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PODKLAD / VKLAD
Jean Nouvel v úvahách o urbanismu 
výstižně popisuje klasický princip podkladu 
a vkladu. 

Podkladem je vše, co je obecně společné 
a rozšířené. Jde o veškerou infrastrukturu, 
technickou i dopravní, ale také o mobiliář 
a všechny opakující se prvky. Tyto prvky 
a sítě zajišťují fungování města. Vytvářejí 
funkční, ale také banální městskou změť. 
Tuto vrstvu je nutné neustále uspořádávat 
a minimalizovat. Jde o to, aby vznikl prostor 
pro vklad. 

Vkladem je myšlena jakákoliv hodnota 
schopná nést jedinečnost. Může to být 
hodnota jak kulturní, tak přírodní. Jde napří-
klad o krajinný prvek, výhled, řeku, krásnou 
nebo památnou stavbu, kašnu, sochu či 
křížek u cesty, místo uchovávající paměť 
na nějakou událost, místní zvyk, specifický 
charakter. Města a místa bez těchto vkladů 
jsou banální a nudná. Typickým příkladem 
je městská periferie.

Vklady ve veřejných prostran-
stvích jsou věci výjimečné 
a hodnotné, o ty se musí pe-
čovat. Podkladem jsou pro-
vozní prvky, které jsou přítom-
né po celém městě, ty by měly 
být co nejméně nápadné. 

Samozřejmostí dobrého hospodaření s ve-
řejným prostorem by měla být prostorová 
minimalizace inženýrských sítí. Hodnoty, 
které už ve městě jsou, se musí rozvíjet 
a podporovat, neboť jejich opětovné 
vybudování je velmi obtížné, ne-li nemožné.

Bezprostřední okolí každého vkladu - 
hodnotné stavby, kašny, sochy či křížku, 
musí být adekvátně upraveno. 

Před vstupem do významné budovy nemá 
být bariéra ani trvalé parkovací místo.

Ve vzdálenosti rovné minimálně výšce 
chráněné stavby nebo prvku má mít archi-
tektonické řešení prostoru přednost před 
inženýrským.

Mimořádné budovy a místa musí být 
navrženy a upravovány s mimořádným 
ohledem. Je nutné oslovit kvalitního archi-
tekta a požadovat kvalitní návrh. 

420 Schémata podkladu a vkladů 
Brno – historické centrum

a Příklad vkladů do urbanistické 
struktury města. 

b Příklad vkladů v architekto-
nické struktuře města. Vklady 
jsou všechny významné stavby 
a umělecká díla (sochy, kašny, 
fontány). Podkladem jsou opěrné 
zdi, schodiště, lavičky, osvětlení, 
mobiliář.

419 Petrov, Brno

 

Na této hodnotě se shodnou téměř všichni. 
Méně lidí se shodne na tom, jak ji chrá-
nit, a ještě méně na tom, jak ji podpořit 
a rozvíjet.

   a      b

421 Bosonožské náměstí, Brno

Typický příklad necitlivého přístupu k hod-
notám. Více jak 750 let stará urbanistická 
struktura návsi s tři sta let starou kaplí 
a staletými lípami byla vyasfaltována až ke 
kmenům lip a k vratům kaple. 

Okolo každé hodnotné stavby, kašny, 
sochy či křížku by mělo být adekvátně 
upravené okolí. 

Před vstupy do významných staveb, jako 
jsou kostely, školy a úřady, by neměla být 
umístěna odstavná stání.



4 
· A

RC
H

IT
E

K
TU

R
A

   
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

76 4 • 1 • 7
STARÉ / NOVÉ
Základním úkonem při tvorbě veřejného 
prostranství je uvědomění, zda se jedná 
o prostranství již existující, nebo o nově 
navrhované. Postup při jejich tvorbě je totiž 
velmi odlišný. 

Legislativa je nastavena na tvorbu nových 
veřejných prostranství a její bezmyšlenko-
vitá aplikace může u zásahů do stávajících 
míst znamenat ničení hodnot.

U zásahů do stávajících prostranství je velmi 
důležitá koordinace dopravní a technické 
infrastruktury tak, aby bylo vůbec možné 
umístit veškeré požadované prvky do 
stávajícího území, což vyvolává kompromis-
ní a alternativní řešení dopravy a nutnost 
přeložek sítí. Není totiž, pokud to jejich stáří 
nevyžaduje, příliš ekonomické kompletně 
rekonstruovat veškeré prvky.

U rekonstrukcí veřejných prostranství je 
potřeba zohlednit tyto základní doporučení:

KVALITA
•  Vyhodnotit, v čem spočívá kvalita (hod-

noty) existujícího prostranství, kterou 
můžeme využít a posílit.

•  Není nutné odstranit veškeré existující 
prvky, přestože neodpovídají našemu 
pohledu na aktuální trendy v designu.

•  Zvážit náhradu původních prvků, jejichž 
životnost se blíží konci, za srovnatelné, 
nové – například kamenných dlažeb.

•  Při odstraňování prvků zhodnotit, zda ru-
šená kvalita (materiálová, proporční) není 
větší než kvalita nová, pouze odpovídající 
normám.

MÍRA
•  Posoudit rozsah zásahů, který může být 

kdekoliv mezi údržbou a totální rekon-
strukcí.

•  Zvážit míru nových prvků nebo funk-
cí s ohledem na velikost či charakter 
prostoru – v úzké ulici není možné splnit 
veškeré požadavky od dostatečného 
množství mobiliáře až po doplnění cyk-
lostezky, se zachováním parkování a bez 
konfliktu s technickou infrastrukturou. 

•  Příliš mnoho módních prvků v rámci 
jednoho prostoru může vyústit v mono-
funkčnost či přeplněnost.

•  Přílišná odlišnost od standardů vede 
k vysokým nákladům na údržbu.

POTENCIÁL
•  Jak u stávajících, tak u nově navrhova-

ných prostranství je potřeba umožnit 
jejich současné i budoucí užívání bez 
nutnosti rozsáhlejších stavebních úprav.

422 Náměstí Míru, Brno 

Nedostavěné náměstí, na jehož vzhled 
si většina obyvatel „tak nějak“ zvykla. 
Problém, že prodejna potravin je umístěna 
v rozporu s kompozicí prostoru, není na 
první pohled zřejmý. V tomto případě je 
jediným řešením dostavba v souladu s pů-
vodním záměrem, přestože se může zdát, 
že stačí pouze „estetizace“.

423 Horní náměstí, Olomouc

Učebnicový případ zachování různých 
historických vrstev doplněných o vrstvy 
současné. Výsledek přesto působí vyváže-
ně a funkčně.

424 Jakubské náměstí, Brno

Rekonstrukce náměstí s využitím pů-
vodních dlažeb kolem kostela, náhradou 
živičných komunikací kamennou dlažbou, 
omezením parkování a s doplněním o prvky 
ve standardu města a drobnou architek-
turu (kříž a vstup do kostnice vpravo od 
kostela).
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Pobytová místa jsou prostory, kde mohou lidé pohodlně a bezpečně trávit čas. 
Zastavit se, odpočinout si nebo se vzájemně setkávat. Tato místa leží v bezprostřední 
blízkosti pěších tras. Vždy jde o prostor, ze kterého je dobrý přehled. Nejčastěji jsou 
tato místa součástí větších veřejných prostranství - náměstí, parku nebo ulice.

4 • 2  POBYTOVÉ MÍSTO

4 • 2 • 1  TVORBA POBYTOVÉHO MÍSTA

4 • 2 • 2  DŮLEŽITÁ MÍSTA V ULICI

4 • 2 • 3  PĚŠÍ PROPOJENÍ MÍST

4 • 2 • 4  PROSTOROVÁ STRUKTURA
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TVORBA 
POBYTOVÉHO MÍSTA
Pobytová místa rozšiřují možnosti obývání 
města a jeho veřejných prostranství. Jejich 
měřítko může být různé, od upraveného 
vstupu do budovy přes zahrádku v ulici 
až po náměstí. Různorodost těchto míst 
vytváří živé a příjemné město.

Tvorba pobytového místa vychází z psy-
chologie člověka a jeho způsobu vnímání 
a orientace v prostoru.

Základem dobrého pobyto-
vého místa je bezpečí, dobré 
uspořádání, přehlednost a pří-
jemné mikroklima. 

Priority návrhu mají být následující:  
1. lidé a společnost – 2. urbanistický kontext 
– 3. zeleň a životní prostředí – 4. doprava 
a technická infrastruktura. Žádná z těchto 
priorit nesmí být z návrhu vypuštěna nebo 
bagatelizována.

BEZPEČÍ
Za bezpečné je považováno takové místo, 
kde je eliminováno nebezpečí z dopravy 
včetně cyklistické.

Bezpečnost z hlediska kriminality je závislá 
na jiných faktorech, a proto ji neřešíme. 
Z hlediska prevence je však vhodné nevy-
tvářet místa zcela izolovaná, slepá zákoutí 
a nedostatečně osvětlená místa. 

OSOBNÍ ZÓNA
Pocit bezpečí výrazně ovlivňuje míra 
narušení osobní zóny. 

V čekárně na nádraží, která slouží ke 
krátkodobému sezení, může být osobní 
zóna velice malá a lavice mohou být těsně 
u sebe. Dlouhý pobyt pak není komfortní.

Oproti tomu v parku, kde očekáváme 
možnost delšího pobytu a relaxace, vyža-
dujeme, aby jednotlivé lavičky odděloval 
dostatečný prostor. Pokud v těchto místech 
umístíme lavičky těsně k sobě (nebo 
zády k sobě), budou přednostně vybízet 
k posezení osoby, které narušení své 
osobní zóny nevnímají nebo cizí osobní zónu 
nerespektují.

426 Prostranství a pobytová místa 
ve městě

 celý prostor

 pobytové místo

Jakýkoli centrální prostor ve městě, 
náměstí, předprostor i park, je vymezen 
vždy fasádami okolních budov a zahrnuje 
i komunikace. Jeho pobytový prostor bývá 
menší.

a náměstí

b předprostor významné budovy

c nároží

d křižovatka

425 Zelný trh, Brno

Největší kvalitou Zelného trhu není krásná 
kašna, paláce ani dominanta Petrova. 
Největší kvalitou jsou trhovci a lidé, kteří 
zde nakupují.

To vše spolu s nádhernými kulisami vytváří 
neopakovatelnou atmosféru. Takto má 
vypadat město.

427 Konečného náměstí, Brno

Krásné kulisy bytových domů a kvalit-
ně upravené pobytové místo v malém 
parčíku.

a       b  
c       d   
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429 Prostranství a pobytová místa 
v krajině

 

 celý prostor

 pobytové místo

Místa v krajině se vytváří podle stejných 
principů jako ve městě, protože jejich 
uživatelem je člověk.

a louka, palouk

b Výrazným motivem naší krajiny 
jsou kapličky, křížky a sochy 
podél cest a na jejich rozcestích. 
Představují kontinuitu s minulostí 
a také orientační body.

c břehy

d křižovatky cest a místa u cesty

USPOŘÁDÁNÍ
Základním stavebním prvkem pobytového 
místa je prostor, který nabízí bezpečné 
a pohodlné zastavení. Může být vybaven 
lavicí nebo jen opěrou, pobytovými schody 
či molem anebo může být jen volnou 
plochou umožňující usednutí na zem.

Volba místa k zastavení vychází z prostého 
zvyku vyhledávat místa stranou hlavní pěší 
trasy a proudu lidí, využívat kouty, které 
nabízejí krytá záda. To umožňuje soustředit 
pozornost jedním směrem, mít přehled 
a necítit se ohrožen. 

K tvarování prostoru slouží rozhraní – bari-
éry, což je v podstatě vše kromě volného 
prostoru. V tomto smyslu jsou bariérami 
hlavně budovy, které primárně tvarují 
prostor ve městech, dále pak zdi a stromy. 
Sochy a kašny rovněž mohou vymezovat 
prostory.

V přírodním kontextu parků, sídlištní zeleně 
a krajiny nejsou sice hranice vymezující 
prostranství zdaleka tak ostré, ale principy 
tvorby místa jsou podobné jako ve městě.

Většina pobytových míst určených delšímu 
pobytu je koncipována jako volné prostran-
ství s možností sezení po okrajích. Volné 
prostranství umožňuje společenské aktivity, 
hry a průchod, je jevištěm. 

Pobytové místo má být uspořádáno 
podle kompozičních principů, a nikoli 
podle průběhu sítí technické infrastruktury. 
Samozřejmostí je absence skříní technické 
infrastruktury a kapacitních kontejnerů 
a nádob na odpad. 

PŘEHLED A PŘEHLEDNOST
S volným prostorem je spojena přehlednost. 
Kvalita místa by se dala měřit i přehled-
ností a snadnou orientací v prostoru. Cílem 
tvorby místa by vždy mělo být vytvořit 
přehledný, čistý a jednoduše uspořádaný 
prostor.

MIKROKLIMA
Dobré mikroklima znamená stín, závětří, 
teplo v zimě a chládek v létě. Místo nesmí 
být příliš hlučné a prašné. Nepříjemný 
zápach umí každé místo pokazit. Nejvíce lidí 
si může dovolit užívat procházku městem 
v odpoledních hodinách, a využívat tedy 
stínu vrženého stromy a budovami z jiho-
západní strany. Každé místo je nutné řešit 
citlivě a zvlášť.

428 Denisovy sady, Brno

Umístěním středního záhonu, který je ope-
čovávaný a opravdu krásný, bylo vytvořeno 
intimní místo. Záhon v zahradě představuje 
prvek srovnatelný s uměleckým dílem.

Lavičky jsou od sebe dostatečně odsazeny, 
aby umožnily klidný pobyt bez narušení 
osobní zóny i při maximálním obsazení.

 

a       b  
c       d   

430 Slovanské náměstí, Brno, poby-
tový trávník

Většina parků obsahuje kvalitní pobytový 
trávník, umožňující sezení či ležení na zemi. 
V kombinaci se stromem poskytujícím stín 
jde o pobytové místo vysoké hodnoty, 
jakých není ve městě mnoho.
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80 4 • 2 • 2
DŮLEŽITÁ MÍSTA 
V ULICI
Často se říká, že žijeme v rychlé době a že 
je problém se na chvíli zastavit. Ale ve 
městě to často ani nejde. Jako by město 
bylo vystavěno k pohybu, a nikoli k bydlení.

Oproti náměstím a parkům, kterým se dnes 
dostává velké pozornosti a jejichž úprava 
téměř vždy přináší výrazné oživení veřej-
ného prostranství, zůstávají téměř neřešena 
pobytová místa v ulicích. Je to zejména 
z důvodu zažitého vnímání ulice jako čistě 
dopravního prostoru. Pouze v pěší zóně 
historického centra a tam, kde to dovoluje 
šířka ulice, se setkáváme s pobytovými 
místy ve formě zahrádek a laviček.

Větší pozornost proto věnujeme v této 
kapitole ulicím a pobytovým místům 
v kompaktním městě, neboť jejich tvorba 
je často spojena s nutností vyvrátit zažitou 
představu, že ulice jsou určeny pouze 
k dopravě. 

Ve struktuře uliční sítě definujeme důležitá 
místa, která významně ovlivňují podobu 
města, a proto je vhodné k nim přistupovat 
ohleduplně a vytvářet je podle výše uvede-
ných principů. Je vhodné je upravovat jako 
pobytová místa.

Důležitým místem v ulici je 
vždy vstup do domu, předpro-
stor významné budovy, nároží 
ulice, okolí stromu a význam-
ného prvku. 

VSTUP DO DOMU
Existuje několik jednoduchých zásad, jak 
upravit prostor před vstupem do domu tak, 
aby byl krásný a dobře fungoval. 

Přede dveřmi nesmí nic stát, jde o průchozí 
a shromažďovací prostor. Pro případy větší 
návštěvy nebo stěhování je skvělé mít před 
vstupem prostor širší, než je samotný vstup. 
Výjimkou je snad jen zábradlí před vstupem 
do školní budovy.

Před vstupem se obvykle krátce čeká. 
Čekáme, až nám přijde někdo otevřít, až 
se sejdeme a společně vstoupíme dovnitř, 
až někdo dokouří cigaretu, až se upravíme, 
až najdeme klíče. Pro tuto krátkou chvíli je 
dobré prostor vybavit například lavičkou 
nebo zídkou, na kterou lze něco položit. 
Nádoby na odpad a přípojkové skříně by 
neměly tomuto prostranství dominovat, ale 

431 Ulice Husitská, Brno, lavička pod 
stromem

Základní prvek pobytového místa je sezení 
pod stromem. 

Design lavičky vždy velmi ovlivní její po-
užívání. Lavička bez opěradla a područek 
umožňuje pouze příležitostné a krátko-
dobé sezení. V tomto případě by byly 
vhodnější lavičky s opěradly a područkami 
(viz kap. 9). 

432 Příklad nevyužitého potenciálu 
a obrácených priorit

Strom spolu s lavičkou by mohl vytvářet 
krásné pobytové místo v ulici, kdyby pod 
stromem nestály rovněž kontejnery a kdy-
by odpadkový koš nebyl umístěn hned 
vedle lavičky. 

433 Ulice Nezvalova, Brno

Rozšířený prostor před vstupem, zídka, 
lavička a udržovaná zeleň v předzahrádce 
představují kultivované řešení vstupního 
prostoru před bytovým domem. Je to 
místo, které usnadňuje komunikaci mezi 
obyvateli domu, kteří se zde zastavují 
a prohodí pár slov. Na lavičkách často sedí 
starší lidé nebo rodiče s malými dětmi. 
Zídky umožňují pohodlné odložení tašky 
a nalezení klíčů. Je to pohodlné místo 
k čekání. Starším lidem nabízí možnost 
odpočinku při delší cestě.

U vstupů do domů však nesmíme zapomí-
nat na bezbariérový přístup.
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81mají být uklizeny na místo, kde nejsou na 
první pohled vidět. 

Místo před vstupem a v jeho 
těsné blízkosti má být prázd-
né, nemají zde být umístěny 
nádoby na odpad ani přípojko-
vé skříně. Mobiliář nemá vy-
tvářet bariéry.

PŘEDPROSTOR VÝZNAMNÉ BUDOVY
Principy jeho řešení jsou stejné jako 
v případě vstupů do domů s výrazným 
akcentem na kompozici předprostoru ve 
vztahu s celým průčelím budovy. Tato 
prostranství jsou obvykle větší než pouze 
prostor před vstupem a mohou nabízet 
i více pobytových míst.

Estetická stránka je něco, co se obvykle 
smění za čistě účelové řešení. Mnoho 
neudržovaných předzahrádek vypadá, že 
patří někomu jinému než majiteli domu. 
Mnoho veřejných prostranství před veřejný-
mi budovami není vůbec řešeno v souvis-
losti s budovou. Jedná se i například o tak 
významné budovy, jako je hlavní nádraží.

Veřejné prostranství před 
významnou budovou je nutné 
řešit ve vztahu k její fasádě 
a proporcím.

NÁROŽÍ ULICE
Nároží a křižovatky jsou z hlediska pobytu 
místa, která umožňují přehled o poměrně 
velkém prostoru několika ulic. Naopak jde 
o místa, která jsou viditelná z mnoha směrů, 
a jsou tedy pohledově exponovaná.

Nároží či křižovatka ulic představuje vždy 
zvláštní situaci v ulici. Je začátkem a kon-
cem ulice. Domy na nárožích nejsou jedny 
z mnoha v řadě, ale stojí ve výjimečných 
pozicích. Nároží domu je často architekto-
nicky podpořeno nějakou formou gradace 
a někdy je zde umístěn vstup. 

Nároží je vždy pohledově 
exponované, a proto se zde 
neumísťují prvky technické 
infrastruktury ani nádoby na 
odpad.

434 Ulice Křenová, Brno

Tento dům je odstoupený od běžné 
uliční čáry v ulici a vytváří si tak vstupní 
předprostor. Upozorňuje na sebe jako na 
významný objekt.

Nerušenému vnímání a užívání pobytového 
místa vadí skříně technické infrastruk-
tury a kontejnery na odpad. Tyto prvky 
jsou vystaveny v čelní pozici a hyzdí celé 
prostranství.

Parčík před domem není řešen pobyto-
vě, ale pouze schematicky nahodilým 
rozmístěním stromů. Chodník přes parčík 
nesměřuje ke vstupu, vede odnikud nikam. 
Samozřejmě chybí lavičky.

435 Nároží ulic Merhautova a Slepá, 
Brno

Na nároží nepatří přípojková skříň ani 
kontejnery. 

Pozice pobytového místa na nároží je rov-
něž vhodná z toho důvodu, že neleží přímo 
pod okny domů.

436 Ulice Skácelova, Brno

Lavička na křižovatce vytváří pobytové 
místo a činí prostor obyvatelným.
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82 Umísťování různých prvků na nárožích se 
neřídí jen estetickými pravidly, ale upravuje 
je i legislativa a normy. Každá křižovatka 
musí splňovat požadavky na bezpečný 
rozhled řidičů vozidel, tzv. rozhledové 
trojúhelníky, které se vždy překrývají před 
nárožím.

OKOLÍ STROMŮ – ZELENÉ PÁSY
Jedná se o místa mezi vozovkou a chod-
níkem, která často bývají osazena stromy. 
Forma řešení ploch pod stromy je závislá 
na intenzitě využití těchto prostranství. Při 
nízké intenzitě provozu mohou být osázena 
zelení. V intenzívním provozu města mají být 
zadlážděna a vsakovací plocha stromu má 
být opatřena pochozí mříží.

Důležité je jejich výškové uspořádání vzhle-
dem k okolním zpevněným plochám. Mírně 
zapuštěné zelené pásy netvoří bariéru pro 
odtok srážkových vod z chodníků a přispí-
vají tak zlepšení místních srážkoodtokových 
poměrů.

Tyto pásy jsou často jediným místem 
v ulici, kde je možné umístění statických 
prvků – stromů a další zeleně, parkování, 
technického vybavení, mobiliáře atd. 
Pokud urbanistická struktura neobsahuje 
náměstí, parky a jiná centrální a drobná 
veřejná prostranství, představují tyto pásy 
jedinou možnost pro umístění pobytového 
místa a k oživení ulice.

Měli bychom usilovat o to, aby v každé ulici 
byl alespoň jeden pás s vysazeným stro-
mořadím, které bude chráněné od dopravy. 
Místa pod stromy mají příjemné mikroklima, 
a proto je třeba je přednostně využívat pro 
lidi jako místa pobytová. 

Pod stromem má být umístěna 
lavička, nikoli odpadkový koš 
či parkovací stání.

Zatravněné pásy a pásy s keři je vhodné 
přerušovat např. před vstupy do budov 
nebo v případě parkování alespoň v každé 
druhé mezeře mezi auty. Přerušení je 
možné provést dle situace rozšířením 
chodníku nebo šlapáky. 

Nádoby na odpad a skříně technické 
infrastruktury musí být kapotovány 
esteticky řešenými konstrukcemi, paravány, 
krabicemi s možností popnutí zelení. Nesmí 
dominovat prostranství ani představovat 
zásadní bariéru příčnému pohybu přes ulici.

438 Ulice Jugoslávská, Brno

Místo s intenzivním pohybem chodců 
i dopravy proměnilo zelený pruh na hnědý. 
Požadavky na tento pruh jsou velké. Měl 
by umožnit alespoň krátkodobě zaparkovat 
a pohodlně přejít od auta k domu. Stromy 
by měly vytvářet pravidelnou řadu a měly 
by být pěstěny. Délka zpevněné plochy na 
zastávky je asi 14 m, délka tramvaje je 30 m.

Jelikož není možné oživit pro lidi střed 
ulice, který je vymezen pro dopravu, máme 
jedinou možnost, a to pracovat se zeleným 
pruhem. Zde jsou na prvním místě stromy 
a vztah tohoto místa k domům. Udělat 
z Jugoslávské krásnou ulici je vlastně velmi 
jednoduché.  

437 Ulice Lidická, Brno

Na celkový charakter ulice má největší vliv 
vzhled budov, přítomnost a stav stromů.

Pokud je chodník úzký, je jedinou možností 
tvorby pobytového místa „zelený pruh“. 

439 Ulice Rooseveltova, Brno

V nároží parčíku, jenž je současně předpro-
storem soudní budovy, je umístěn pomník 
tří odbojů. 

Rušivě působí stožár trakčního vedení 
v jeho těsném sousedství. 
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83OKOLÍ VÝZNAMNÝCH PRVKŮ
Ve městě je mnoho míst, jejichž součástí 
byly prvky jako sochy, pamětní desky či 
kašny a jejichž podoba se v minulosti často 
vlivem dopravního řešení zcela změnila. 
Z prvků, které spoluvytvářely místo, se tak 
staly prvky trpěné, případně byly z pro-
stranství zcela odstraněny. 

Každá významná či jedinečná věc 
v prostoru musí být umístěna v adekvátním 
prostředí. Pokud toto prostředí neexistuje, 
musí se důstojné okolí prvku nově vytvořit 
(viz kap 4 • 4). 

Jde o správnou aplikaci principu podkladu 
a vkladu, kde podklad se přizpůsobuje 
vkladu.

Bezprostřední okolí každého 
vkladu – hodnotné stavby, 
kašny, sochy či křížku - musí 
být adekvátně upraveno. 

ŠIROKÝ CHODNÍK
Široký chodník umožňuje nejen pohodlnou 
chůzi a zastavení, ale i zřízení pobytového 
místa ve formě laviček pod stromy, re-
stauračních zahrádek a přístřešků veřejné 
dopravy. 

Jelikož fasády budov představují přirozenou 
vodicí linii pro nevidomé a slabozraké, je 
nutné umístění těchto prvků k fasádám řešit 
tak, aby samy přebraly funkci vodicí linie. 

Přístřešky veřejné dopravy jsou specifická 
pobytová místa určená pro krátkodobý 
pobyt při přestupu a čekání na VHD. I tato 
místa mají být navržena podle principu 
pobytových míst (viz kap 6). 

440 Ulice Bratislavská, Brno

Typický příklad prostranství malého měřítka 
v kvalitní urbanistické struktuře kompakt-
ního města. Tato kvalita je spolu s cennými 
vzrostlými platany potlačena nevhodně 
umístěným parkováním, vedením a skříně-
mi technické infrastruktury. Podklad zde 
vítězí nad vkladem, a proto je zatím toto 
místo ošklivé. 

I když může parkoviště působit provizorním 
dojmem, jeho existence a necitlivé užívání 
může nevratně poškodit stromy a jejich 
kořenový systém (poškození kmene auty, 
stlačování půdy, vysušení půdy).

442 Bergmanstrasse, Berlin

Moderní parklet na místě parkovacích stání 
rozšiřuje chodník o pobytový prostor.

441 HafenCity, Hamburk, Německo 

Pobytová mola na nábřeží řeky Labe.
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84 443 Schéma pobytových prostor 
v ulici

 celý prostor

 důležité místo

a vstup do domu

Prostor před vstupem do domu 
je mimo jiné rozptylovým 
prostranstvím. 

b předprostor významné budovy

Důležité je vždy upravovat okolí 
a zejména předprostory význam-
ných budov, jako jsou školy, diva-
dla, kostely, sportovní haly atd. 

c nároží

Nároží jsou pohledově exponova-
ná místa.

d okolí stromů - zelené pásy

Místa pod stromy nabízejí stín 
a příjemné mikroklima.

e okolí významných prvků

Okolí významných prvků (sochy, 
pomníky, křížky apod.) musí být 
vždy adekvátně upraveno. 

f široký chodník

Pokud je možnost realizovat širo-
ký chodník, z ulice se může stát 
pobytové místo.

Důležitá místa je vhodné upravovat jako 
místa pobytová a neumísťovat zde rušivé 
prvky technické infrastruktury, nádoby na 
odpad ani trvalá parkovací stání.

444 Uliční prostor – zájmové 
oblasti

Jednotlivé součásti veřejných prostran-
ství jako stromy, dopravní řešení, mobiliář 
a technické sítě musí být smysluplně 
uspořádány s ohledem na celkové řešení 
prostoru. 

Zelené pásy jsou určeny pro výsadbu stro-
mů a vsakování dešťových vod, nikoli pro 
vedení technické infrastruktury.

Nejlepší posezení je ve stínu stromů, a pro-
to se zde umísťují lavičky, nikoli popelnice.

Výška parteru a jeho funkční využití výraz-
ně ovlivňují podobu ulice. Doporučujeme 
optimální výšku parteru min. 1,5x větší než 
výšku běžného podlaží (tedy cca 4,5 m). 

Nasazení korun stromů je vhodné reali-
zovat minimálně v téže výšce (4,5-6 m). 
K tomuto stavu dospějeme po několika 
letech pěstování a péče o stromy. Parter 
je potom viditelný i z druhé strany ulice, 
koruny stromů stíní a netvoří bariéru ve 
veřejném prostranství.

Poznámka:

Ve schématu je zakreslena ulice s šířkou 
veřejného prostoru 27 m. Jde o vysvětlení 
principu, nikoli typové řešení.
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854 • 2 • 3
PĚŠÍ PROPOJENÍ 
MÍST
Město by mělo disponovat širokou škálou 
pobytových prostranství různých velikostí, 
měřítek, charakteru a účelů. Tyto pobytové 
prostory by měly být v kontextu městského 
prostředí smysluplně umístěny a vzájemně 
propojeny. 

Nutnou podmínkou jejich fungování 
a atraktivity je jejich pěší dostupnost 
a přístupnost.

Městská pobytová veřejná 
prostranství by měla být sou-
částí veřejně dostupné a pří-
stupné pěší sítě.

Velká míra plochy veřejných prostranství 
je vymezena pro dopravu, která je jejich 
důležitou náplní. Intenzívní doprava je však 
s pobytovými místy často v rozporu a ně-
kdy výrazně omezuje i pěší prostupnost.

Město nebylo založeno, aby se územím 
dobře projelo. Město je založeno, protože 
koncentrace jeho funkcí usnadňuje lidem 
život a umožňuje vznik společenských 
struktur, které by jinak vznikaly obtížně, 
nebo vůbec. Struktura veřejných prostran-
ství je proto vytvářena spíše společenskými 
a kulturními požadavky než dopravním 
řešením. 

Důležitá veřejná prostranství ve městě leží 
mimo hlavní dopravní kostru města, neboť 
je pro ně důležitá bezpečnost a společen-
ské vazby, možnost pobytu a pěší přístup-
nost. Všude tam, kde kapacitní dopravní tah 
vede přes náměstí, je společenská funkce 
tohoto prostoru narušena. Příliš intenzívní 
nebo příliš rychlá doprava by neměla být 
součástí náměstí, neboť jej ničí.

Současný přístup k plánování města je 
bohužel založen na pokrytí potřeby po 
individuální dopravě (viz kap 1 • 2 • 6).

Poloveřejná prostranství (např. nákupní, 
zábavní a sportovní centra) fungují v re-
žimu akceptujícím pouze určitou skupinu 
obyvatel, časově omezeně a nezřídka jsou 
umístěna tak, že jsou pěším prakticky nedo-
stupná. Proto by tato prostranství neměla 
tvořit páteř veřejných prostranství ve městě. 
Jedná se o prostranství doplňková.

445 Schéma města s životaschopný-
mi veřejnými prostranstvími

Město obsahuje prostranství mnoha cha-
rakterů.

Město obsahuje opravdu veřejná prostran-
ství se svobodným přístupem.

Poloveřejná prostranství jsou doplňkem.

 veřejná prostranství řešená  
 dopravně a okrasnou výsadbou

 poloveřejná prostranství

 veřejná prostranství pobytová

447 Schéma města s veřejnými 
prostranstvími s dopravní funkcí 
– periferie

Město tohoto druhu obsahuje velké množ-
ství veřejných prostranství věnovaných 
dopravě. Zeleň je pouhým estetickým 
doplňkem.

Poloveřejná prostranství dominují. 

 veřejná prostranství řešená   
 dopravně a okrasnou výsadbou

 poloveřejná prostranství

 veřejná prostranství pobytová

446 Ulice Řípská, Brno

Rozdíl mezi městem a periferií je v uspo-
řádání zástavby, a tím i vztahů jednot-
livých budov k veřejnému prostranství 
i mezi sebou. Hlavním mottem periferie je 
nezávislost a navrhování zástavby pouze 
z hlediska automobilové dopravy. Typickým 
znakem periferie je dobrá dopravní dostup-
nost a fakt, že pěšky zde není kam jít.

NÁKUPNÍ 
CENTRUM

ZÁBAVNÍ CENTRUM

SPORTOVNÍ
CENTRUM

PARK

VNITROBLOKNÁMĚSTÍ

PŘEDPROSTOR
VÝZNAMNÉ 
BUDOVY
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86 4 • 2 • 4
PROSTOROVÁ 
STRUKTURA 
Každá ucelená část města (obec) by 
měla obsahovat minimálně jedno veřejné 
prostranství společenského, hospodářského 
a reprezentativního charakteru – náměstí, 
náves. Tento prostor je vhodný k pořádání 
všech společenských a kulturních akcí, 
oslav nebo trhů. Zejména je však důležitý 
pro identifikaci obyvatel s obcí. Dle cha-
rakteru obce mohou mít různou velikost 
a podobu a četnost jejich využívání se 
může lišit.

Dále je vhodné, aby každá část města měla 
i svoje veřejné prostranství pro rekreaci – 
park. Tato prostranství jsou využívána spíše 
individuálně, případně v menších skupinách, 
a proto je vhodné vytvořit v obci více 
takových prostranství třeba i menšího 
rozsahu (dětská a sportovní hřiště, plácky, 
parčíky a parkově upravená malá místa). 
V okrajových částech města rekreační 
funkci parku často nahrazuje okolní pří-
městská krajina. Na sídlištích jsou tato místa 
obvykle umístěna v ploše sídlištní zeleně. 

Tato prostranství by měla být mezi sebou 
propojena komunikacemi uzpůsobenými 
pro pohodlný pěší pohyb. Ty se nemusí krýt 
s hlavní dopravní komunikační sítí obce. Tato 
základní struktura by měla být doplněna 
o adekvátně upravená důležitá veřejná 
prostranství v běžné uliční síti. 

Na úrovni celého města je samozřejmě 
obtížné tyto struktury rozlišit, neboť 
některá prostranství získala celoměstský 
význam (náměstí v centru města), nebo 
jsou užívána i obyvateli městských částí, 
v nichž adekvátní prostranství chybí (park 
Lužánky). Nezřídka se společenský a re-
kreační způsob užívání prostranství prolínají 
v jednom místě, například v parkově upra-
veném náměstí. V některých případech je 
faktickým středem obce i velmi frekvento-
vaná ulice (Palackého Třída).

Lokální centra (návsi) připojených obcí 
dobře fungují, pokud je využívá aktivní 
místní komunita a nejsou narušena intenziv-
ní dopravou. 

449 Västra Hamnen, Malmö, 
Švédsko

Jedná se o současnou zástavbu na po-
loostrově v těsné blízkosti centra města, 
v místě bývalého námořního přístavu.

Koncentrace budov je velká, a přesto, 
nebo právě proto, je zde pamatováno také 
na velké množství veřejných pobytových 
ploch.

Nalezneme zde mnoho náměstí různých 
měřítek, centrální park (vpravo), ve kterém 
je umístěna škola, a množství malých par-
číků ve vnitroblocích většinou s dětskými 
hřišti. Největší atrakcí je parkově upravené 
nábřeží (vlevo) a vodní kanály z poloviny 
upravené jako nábřeží a z poloviny jako 
park.

Měřítko:   cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 26 % 

Zastavěnost:   cca 17 %

448 Brno, centrum

Historické centrum Brna nabízí několik 
náměstí a veřejných prostranství, jejichž 
význam zasahuje celé město. Jejich vznik 
byl podmíněn potřebou společenského ži-
vota – trhy, veřejnými shromážděními, a tím 
umožnil vznik městské společnosti. 

Měřítko:   cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 14 % 

Zastavěnost:   cca 50 %

450 Bahnstadt, Heidelberg, 
Německo

Současná městská zástavba v blízkosti 
centra města. Plán čtvrti je až staromilsky 
městský. Na první pohled je zřejmá hierar-
chie ulic, hlavní třídy, běžné ulice a uličky 
pro pěší protínající bloky. Veřejná pro-
stranství jsou klasicky členěna na náměstí, 
parky, předprostory významných budov 
(školy, nádraží) a parčíky s dětskými hřišti 
ve vnitroblocích.

Přesto celek působí moderním dojmem. 

Měřítko:    cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 12 % 

Zastavěnost:  cca 34 %
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452 Satelitní výstavba Ypenburg, 
Den Haag, Holandsko

Satelitní výstavba v holandských pomě-
rech představuje specifický mix husté 
a velice různorodé výstavby ve spojení 
s vodními kanály. Velký důraz je kladen na 
architektonickou pestrost a kvalitu.

Veřejná prostranství jsou velmi kvalitně 
upravena, dokonce i v případě, že jde 
o obyčejnou ulici. 

Pobytová místa v tomto obytném soubo-
ru jsou zastoupena parkově upravenými 
plochami se sportovními hřišti a intimními 
dětskými hřišti pro malé děti ve veřejně 
přístupných vnitroblocích.

Měřítko:    cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 4 %

Zastavěnost  cca 18 % 

451 Brno, Zábrdovice

Zástavba této čtvrti vznikla v 19. století jako 
předměstí Brna v místech, kde existovalo 
mnoho textilních továren. Nebyla založena 
pro střední třídu, nedisponuje náměstími 
ani parky a až na výjimky ani prostornými 
byty. Účelem bylo ubytovat hodně lidí na 
malém místě a nestarat se o jejich spole-
čenský život na veřejných prostranstvích. 

Měřítko:   cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 2 % 

Zastavěnost:   cca 39 %

453 Satelitní výstavba 
Česká republika

Principy satelitní výstavby v podstatě 
rozmělňují koncepce sídlištní výstavby. Mo-
nofunkční výstavba však probíhá na daleko 
větší ploše, a proto je posílena závislost na 
automobilech a oslabena možnost někam 
dojít pěšky. Neexistují zde centra, ta suplují 
uzavřené promenády obchodních domů, 
vzdálených kilometry daleko. 

Některé satelity nemají ani pěkné okolí, 
lesy, parky či hřiště. Nic se zde neděje 
a není kam jít. Celek je navržen pro uspo-
kojení potřeb jednotlivců, nikoli společ-
nosti.

Jediné pobytové prostory v tomto obyt-
ném souboru se nacházejí v historické čás-
ti obce a jsou jimi dětské hřiště a zahrádka 
restaurace.

Měřítko:    cca 1:5000

Podíl pobytových míst:  cca 1 %

Zastavěnost:  cca 7 %

NOVÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V územním plánování se tvorba veřejných 
prostranství řídí vyhláškou 501 / 2006 Sb., 
která požaduje na každé 2 ha (tj. 20 000 m2 
= např. pozemek 100x200 m ) zastavitelné 
plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné plochy 
realizovat 1 000 m2 (např. cca 30x30 m) 
veřejných prostranství. Plošně jde tedy 
o 5 % území. Do této požadované plochy 
se nezapočítávají pozemní komunikace. Má 
jít o plochy zeleně, parky, náměstí, hřiště. 
Na těchto plochách mají být realizována 
pobytová místa.

Tato vyhláška však nijak neurčuje náplň, 
podobu, umístění ani vzájemnou propoje-
nost jednotlivých míst. Je jen podkladem, 
který určuje, kolik plochy má být pro 
veřejná prostranství v územním plánu 
vyšetřeno. Územní plán u nových ploch ve 
svém měřítku většinou nevymezuje po-
drobnější strukturu veřejných prostranství 
a pokud ano, jde o vymezení schématické, 
nikoli urbanistické. Takové vymezení nadto 
nerozlišuje veřejné prostranství pobytové 
od dopravní komunikační sítě.

Dokumenty, které mohou veřejná prostran-
ství řešit podrobněji, jsou územní studie 
a regulační plány. Ty mohou detailně řešit 
urbanismus města, tedy pozice budov, 
jejich výšku, pozice uličních a stavebních 
čar, a tedy podobu veřejných prostranství 
a jejich vzájemná propojení. Problémem je, 
že uvedené dokumenty řeší pouze vybrané 
lokality, zdaleka nepokrývají potřebnou 
plochu města, je jich málo. Diskutovat by 
se navíc dalo o kvalitě jejich urbanistických 
řešení i smysluplnosti řešení veřejných 
prostranství. 

Smutným výsledkem je fakt, že v nově 
zastavěných oblastech smysluplně řešená, 
umístěná a propojená veřejná prostranství 
až na výjimky nevznikají. Na zodpovědnosti 
developera závisí, zda vybuduje pouze 
uliční síť, nebo něco více. Město by mělo 
mít pro rozvoj veřejných prostranství 
všeobecný plán.
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88 4 • 3 HRANICE

„Městský prostor je definován třemi základními prvky: architekturou průčelí, kvalitou 
a topografií povrchu plochy pod nohama a třídimenzionálními útvary uvnitř prostoru.“
Oriol Bohigas  

Je nezbytné usilovat o kvalitu všech tří citovaných prvků, protože ty mají dominovat 
veřejným prostranstvím. Způsob uspořádání těchto prvků určuje funkční i výtvarnou 
kvalitu prostoru.

4 • 3 • 1 HRANICE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

4 • 3 • 2 PARTER A FASÁDY DOMŮ

4 • 3 • 3 OPLOCENÍ SOUKROMÝCH POZEMKŮ

4 • 3 • 4 ZÁBRADLÍ A OPĚRNÉ ZDI
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89454 Ulice Kobližná, Brno

Hranice prostranství je vymezena fasádami 
jednotlivých soukromých domů. Ulice tvoří 
veřejný prostor určený všem. 

455 Ulice Lerchova, Brno

Příklad jasně vymezené hranice vlastnictví 
vhodně zvoleným oplocením, které oba pro-
story spojuje, a celé území je přehledné. 

Požadovat a vymáhat po soukromých 
osobách kultivované řešení předzahrádek 
se jeví jako nerealizovatelné. Přesto je po-
doba soukromého pozemku (a tím i mnoha 
veřejných prostranství) ovlivňována napří-
klad požadavky na umístění parkovacího 
stání a vzájemné odstupy staveb.  

456 Sídliště Lesná, Brno

 

Příklad nejlépe hodnoceného sídliště 
v Brně. Jedná se o sídliště Lesná, které 
má nejnižší zastavěnost, a tedy největší 
míru zelených ploch ze všech brněnských 
sídlišť. Kvalita celého sídliště je z převažu-
jící míry závislá na kvalitě zeleně, nikoli na 
kvalitě architektury budov. 

Z hlediska ohraničení veřejného prostran-
ství jsou téměř všechny plochy veřejné 
a prostor tak vlastně nemá hranice. Proto 
je v sídlištích ztížená orientace, namísto 
klasických ulic jsou zde solitérní stavby. 
Mnohde je problém určit, která strana 
domu je čelní, všechny vchody jsou stejné. 
Chybí zde zřetelná hierarchie prostranství, 
domy a „ulice“ jsou stejné.

4 • 3 • 1
HRANICE 
VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ
Veřejné prostranství bylo historicky vyme-
zeno hranicí mezi veřejným a soukromým 
vlastnictvím, tzv. „uliční čarou“, na které 
se nachází fasády budov, ploty či zdi. Tyto 
prvky určují současně tvar i charakter 
veřejného prostranství. 

Charakter veřejného prostranství je však 
určen nejen fyzickou podobou veřejného 
majetku a kvalitou řešení hranice mezi 
soukromým a veřejným, ale i podobou 
viditelné části soukromého pozemku 
a budov na něm. Budovy mohou být 
umístěny i na tzv. „stavební čáru“ a ta může 
být od hranice pozemku odsazena. Navíc 
soukromý pozemek nemusí být oplocen 
a může fungovat jako veřejné prostranství. 

Znejasnění hranice veřejného prostranství 
může přinést ztrátu jeho charakteru. 
Prostoru hrozí, že bude vnímán jako nahodi-
le vymezený, neplánovitý, nekomponovaný.

Disciplínou pro tvarování a definování cha-
rakteru veřejných prostranství města (jejich 
měřítka, hierarchie apod.) je urbanismus. 
Tento obor představoval vědomou práci 
s městským veřejným prostranstvím a jeho 
hranicemi. Části města navržené podle 
urbanistických zásad (Husova, Slovanské 
náměstí, třída Kpt. Jaroše, Masarykova čtvrť 
a Černá Pole) jsou dodnes kvalitní a cenné. 

Oproti tomu sídliště už představují zcela 
jinou koncepci tvorby města. Soukromý 
prostor mizí, budovy jsou umístěny jako 
solitéry v prostranství bez hranic. Toto 
prostranství není hierarchizované, ulice 
i náměstí zmizely. 

Z hlediska kvality veřejných prostranství se 
jeví jako problematický současný přístup 
k plánování města, jehož výsledkem je 
periferie. Uspořádání staveb je definováno 
pouze obecnými hygienickými a dopravními 
předpisy, nikoli urbanistickými metodami. 
Ulici nahradila silnice, náměstí nahradil park 
a nákupní centrum.

Jedinečný charakter veřejné-
ho prostranství je závislý na 
kvalitě uspořádání jeho hranic 
a jejích podobě.
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90 457 Ulice Francouzská, Brno

Srovnejte partery budov a jejich vliv na 
veřejné prostranství městské ulice.

Budova vlevo z přelomu 19. a 20. stole-
tí s parterem výšky cca 5 m umožňuje 
umístit v přízemí jakoukoli funkci. Celá 
fasáda včetně parteru je výrazně estetic-
ky řešena. Dominuje kultura a kompozice 
stavebního slohu.

Budova vpravo, kterou bychom mohli 
označit za „moderní“, má v parteru vjezdy 
do garáží, okénko z technických místností 
a na každém pilíři jednu skříň technické in-
frastruktury, vstup je potlačen a musíme jej 
hledat. Nemůžeme říct, že je krásná, a co 
hůř, ani nákladnými stavebními úpravami 
bychom ji krásnou neudělali. Tato budova 
nemá v základu správně řešený parter ani 
fasádu. Veškerá estetika je řešena barvou, 
což ukazuje slabé architektonické řešení 
a naprosté ignorování kontextu.

459 Stará Osada, Brno

Problematickým příkladem je ulice z jed-
né strany vymezená garážovými vraty 
s temným vstupem do bytového domu 
a ze strany druhé zásobovacími rampami 
nákupního střediska. Silniční lampy, povrch 
komunikace a absence zeleně umocňují 
prázdnost a nudu prostoru, který odmítá 
chodce a život v ulici. Prostor je zdánlivě 
slepou ulicí s nebezpečnými zákoutími. Je 
snadné představit si nebezpečnou situaci 
právě v tomto prostoru. 

458 Rosického náměstí, Brno

Problematická podoba parteru u novostav-
by v širším středu města. Vjezdy do garáží 
a technický vstup jsou orientované přímo 
do ulice na rozdíl od vstupu do domu. Mě-
řítko přízemí působí v sousedství okolních 
domů stísněným dojmem. 

Je nemožné, aby vznikla živá ulice podél 
mrtvé zdi. 

Z hlediska bezbariérové přístupnosti 
představuje tento dům nevhodné staveb-
ní řešení. Jeho parter, jenž je přirozenou 
vodicí linií, je složitý a musí být doplňován 
umělými vodicími liniemi a upozorněními, 
např. na přečnívající schodiště. To před-
stavuje neočekávatelnou překážku a je 
nebezpečné pro všechny chodce.

4 • 3 • 2
PARTER 
A FASÁDY DOMŮ
Fasády budov jsou zásadní pro výsledný 
charakter ulice. Pro dobrý výsledek stačí 
dodržet několik jednoduchých zásad.

BUDOVA SE OBRACÍ DO ULICE
Uliční fasáda je přední částí domu, este-
ticky nejlépe řešenou. Pokud není budova 
opravdu významným solitérem, nemá mít 
její fasáda slepý parter. Do ulice nesmí být 
orientováno technické zázemí a zásobování.  

BUDOVA MÁ JASNÝ VSTUP
Vstup do budovy mají lidé najít intuitivně, 
prostor před vstupem má být prostorný, 
esteticky a funkčně vyřešený (bez nádob 
na odpad). 

FASÁDA A PARTER KULTIVUJÍ ULICI
Fasády všech domů nejsou pouze technic-
kým příslušenstvím domů, ale jejich archi-
tektonické řešení určuje charakter ulice. 
Oplocení musí být řešeno se stejnou péčí 
a ve stejném stylu jako fasáda. Proto by 
jejich řešení mělo být předmětem alespoň 
základní regulace.

Správně řešená fasáda budo-
vy a její parter vždy kultivuje 
veřejné prostranství.

ŽIVÝ PARTER
Parter městského polyfunkčního domu by 
měl být aktivní s velkou pestrostí funkcí. 
Parter je vnímaný jak z dálky, tak i z velké 
blízkosti, a proto záleží i na kvalitních 
detailech. Pokud parter neobsahuje ko-
merční funkci, je nutné o to více esteticky 
lépe vyřešit vstupy a vjezdy do budovy. 
Výlohy obchodů mají být otevřené, a nikoli 
neprůhledně zalepeny reklamou. Pokud je 
budova řešena s byty ve zvýšeném přízemí, 
je nutné věnovat maximální pozornost 
architektonickému řešení přízemí a soklu.

VÝŠKA A MĚŘÍTKO PARTERU
Výška parteru má vliv na měřítko celé ulice 
a parter tedy musí být vyšší, než je běžná 
konstrukční výška patra, má mít měřítko 
ulice. Minimální výška parteru městského 
domu je 1,5 podlaží. Velkoměstské měřítko 
pracuje s parterem na dvě až tři podlaží. 

TECHNICKÉ PRVKY JSOU 
UMÍSTĚNY SKRYTĚ
Přípojkové skříně nesmí dominovat fasádě 
ani oplocení, ale musí být umístěny skrytě.
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914 • 3 • 3
OPLOCENÍ 
SOUKROMÝCH 
POZEMKŮ
Návrh oplocení do ulice má stejnou důle-
žitost jako fasáda a parter domu. Je třeba 
dbát na estetiku i kvalitu provedení.

Oplocení do ulice včetně 
předzahrádky je svým způso-
bem fasádou domu, mělo by 
být provedeno se stejnou péčí, 
ve stejném stylu a stejně tak 
i udržováno.

Stejně jako u fasády je čelní strana plotu 
orientovaná do ulice.

V případě potřeby postavit vysoký 
neprůhledný plot či zeď je nutné posuzovat 
situaci individuálně a přihlédnout k charak-
teru celé ulice. 

Použití vysokých betonových 
prefabrikovaných plotů je ne-
přípustné.

V obytné zóně je možné vymezit pozemek 
a předprostor domu průhledným nízkým 
plotem nebo zídkou, která netvoří pohledo-
vou bariéru v ulici. Chodci se cítí bezpečně 
v místech, kde vidí na okna budov. Cítí, že 
ulice je pod dozorem.

Před domy však nemusí být plot žádný 
a hranice vlastnictví nemusí být jasně 
vymezena. Vznikne poloveřejný prostor, 
který navozuje charakter bezpečné 
a sousedské ulice. I bez plotu kolemjdoucí 
intuitivně pozná, kam smí a kde už začíná 
soukromý prostor. Záleží na kontextu. 

Přípojkové skříně a nádoby na 
odpad nemají být vystaveny, 
ale umístěny skrytě. Mají být 
po ruce, nikoli na očích.

462 Ulice Pod Červenou skálou, 
Brno

Někdy není potřeba budovat žádné ploty.
Rodinný dům bez předzahrádky je přímo 
přístupný z ulice. Není zde tak žádná barié-
ra ve formě neprůhledného vysokého plotu 
nebo zdi. Chodci podvědomě cítí měkkou 
hranici soukromého prostoru, který patří 
majitelům domu. 

Tato obytná ulice je příkladem špatného 
řešení hmatových úprav v celé její délce, 
které není provedeno dle platné a dostup-
né legislativy. Parkovací stání v obytné 
zóně mají být vymezena a stání mimo ně 
není dovoleno. Chybné provedení hmat-
ného pásu, jehož podoba je svévolná, 
nepomáhá v orientaci, ale naopak všechny 
mate. 

460 Ulice Merhautova, Brno

Plot neboli hranice pozemku by měl kore-
spondovat s objektem a tvořit s ním jeden 
celek. Zde objekt dotváří kovaná průhled-
ná výplň spolu s kamennou podezdívkou 
a vstupními pilíři.

461 Ulice Merhautova, Brno

Vstup do objektu je otevřený do ulice. 
Podezdívka je navržena do oblouku, přímo 
vyzývá chodce, aby šli dovnitř. 

463 Ulice Na Opyši, Praha

Klasické omítnuté zdi jsou estetičtější než 
betonové prefabrikáty. Jsou totiž řešené 
stejně jako fasáda budovy. 

464 Ulice Durďákova, Brno

Rohový pozemek bez zahrady skýtá pouze 
jednu možnost, jak důsledně oddělit své 
soukromí od veřejného prostranství. Vyso-
ký neprůhledný plot. 

Použití prefabrikovaného betonového plotu 
je však tím nejméně vhodným řešením. Je 
neestetické a vytváří z ulice hlučný a ne-
bezpečný koridor (viz kap 2 • 1 • 3).

460       461

463       464
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92 4 • 3 • 4
ZÁBRADLÍ 
A OPĚRNÉ ZDI
Ve veřejných prostranstvích se oplocení 
a zídky umísťují například v případě vyme-
zení dětských hřišť, parků či areálů. Úpravy 
terénu ve veřejném prostranství je vhodné 
navrhovat tak, aby nebylo nutné osazovat 
zábradlí, která tvoří v prostoru překážku. 
Jejich umístění musí být zvoleno uvážlivě, 
např. k ochraně dětí před školou, pokud 
nelze zvolit jiné řešení. 

Oplocení, zábradlí či zdi by neměly ve 
městě vytvářet rozsáhlé bariéry. 

Oplocení a zdi je třeba navrhovat s ohledem 
na jejich umístění a funkci. Měly by být 
bezpečné, z materiálů eliminujících zranění 
a vždy musí být řešeny esteticky.

Zdi je vhodné doplnit i jinou 
funkcí, mohou být například 
nosičem informací, podporou 
pro popínavou zeleň, mohou 
vytvářet stinné místo, být po-
zadím uměleckého díla nebo 
být samy uměleckým dílem.

Opěrné zdi a zídky v prostoru je nutné řešit 
esteticky a koncepčně s celým prostran-
stvím. Je vhodné počítat s jejich pobytovou 
funkcí umožňující sezení, procházení nebo 
hry dětí.

Špatně či nekvalitně prove-
dený prvek může znehodnotit 
celé veřejné prostranství.

Nekvalitní graffiti by mělo být ihned odstra-
ňováno. V určitých případech však může 
být graffiti prvkem oživujícím místo či přímo 
uměleckým dílem.

Pokud jsou na zdi aplikovány antigraffiti 
nátěry, nesmí tento nátěr znehodnotit zeď 
například nepřirozeným leskem, pachem či 
lepivostí. 

467 Janáčkovo nábřeží, Praha

Krásně provedené nábřeží s průhledným 
zábradlím umožňujícím kontakt s řekou, 
která je hlavním motivem celého veřejného 
prostranství.

466 Lennonova zeď, Praha

V tomto případě je společenský přínos 
počmárané zdi neporovnatelně větší, než 
kdyby byla čistě bílá, neboť jde o místní 
kulturní fenomén. 

Na druhou stranu jde o čestnou výjimku. 
Naprostá většina posprejovaných a poma-
lovaných zdí veřejné prostranství nekulti-
vuje, spíše naopak. A to i v případech, kdy 
je tato činnost legálně svěřena místním 
školákům. Ostatně většina snah o kultivaci 
zanedbaných míst (podchody a prefab-
rikované garáže či mosty) pouze nátěry 
a malbami přináší ještě horší výsledek jed-
noduše proto, že tato místa buď kultivovat 
nelze, anebo je navrhují a provádějí lidé, 
kteří to neumí. 

465 Denisovy sady, Brno

Historické opevnění vytváří jedinečný 
charakter místa.
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Umění má ve veřejném prostoru důležitou roli při vytváření charakteru místa. 
Umožňuje lidem, aby se s místem lépe identifikovali. Pokud je trvalou součástí 
prostoru, mělo by mít k danému místu vztah a být přiměřeně srozumitelné.

4 • 4 UMĚNÍ 

4 • 4 • 1  SMYSL DÍLA VE VEŘEJNÉM PROSTORU  

4 • 4 • 2  KAŠNA, FONTÁNY A VODNÍ PRVKY 

4 • 4 • 3  UMÍSTĚNÍ  

4 • 4 • 4  ÚPRAVA OKOLÍ  
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94 4 • 4 • 1
SMYSL DÍLA 
VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU
Smysl uměleckého díla ve veřejném pro-
storu je ve sdělení. Umělecké dílo na rozdíl 
od lavičky nebo stromu o něčem mluví, na 
něco ukazuje. Umění ve veřejném prostoru 
zpřítomňuje obecnou kulturu, současnou 
i minulou.

Město bez uměleckých děl by bylo městem 
bez historie, svatých, slavných rodáků, 
kultury a příběhů. Bylo by utilitárním 
mraveništěm či zlatokopeckou osadou, 
nebylo by městem pro lidi.

Umělecké dílo je vždy vkladem, nevyplatí se 
na něm příliš šetřit. Jeho přínos je tím větší, 
čím hlubší je jeho smysl, jeho důležitost 
vzrůstá tím, na co odkazuje, nikoli materiá-
lem, velikostí či cenou.

Umělecké dílo není dekorací 
prostoru, ale spoluvytváří tvar 
i charakter prostranství. Je 
zprávou o naší kultuře. 

Vnímání a hodnocení uměleckých děl bude 
vždy individuální a subjektivní. Současné 
umělecké dílo ve veřejném prostoru už 
nemusí mít formu klasické sochy nebo 
pamětní desky. Ve městě najdeme umění 
mnoha forem, od nejrůznějších, třeba 
i dočasných instalací, po happening, od 
graffiti po bronzové sochy. 

Některé intervence ve veřejném prostran-
ství mohou být časově omezené (jako 
například každoroční přehlídka Brno Art 
Open) a nemusí mít ambici stát se trvalou 
součástí určitého místa. 

Spontánní akce malého měřítka, jako 
jsou oplétání stromů, nálepky či zámky 
na zábradlích, možná uměleckými díly 
v pravém slova smyslu nejsou, oživují však 
prostor a posilují pocit domova a vztah 
s prostorem.

Pamětní desky jsou primárně sdělením 
nějaké informace, mohou být umělecky 
zpracovány, ale mohou být i prostou 
vzpomínkou v textové podobě. Vždy by 
však měly mít důstojnou formu, kvalitní 
materiál, návrh a provedení.

468 Banksy, New York

Pokud dovolíme reklamě, aby plnila veřejná 
prostranství komerčním sdělením, musíme 
povolit i díla, která nás zasáhnou v srdci.

Pokud připustíme výstavbu, která ničí měs-
to a jeho veřejné prostranství, co namítat 
proti těm, kteří nás na to upozorní?

Existuje dobré a špatné graffiti, stejně 
jako jsou dobré a špatné sochy, obrazy, 
architektura, hudba. Některé nás okrádá, 
některé nás obohacuje.

469 Mozart, Kurt Gebauer, 
Zelný trh, Brno

Socha Wolfganga Amadea Mozarta je po 
kašně Parnas a sloupu Nejsvětější Trojice 
třetím výrazným uměleckým dílem na 
Zelném trhu. Její umístění v „koutě“ náměstí 
vedle vstupu do divadla Reduta je smyslu-
plné a pokorné. Socha „zve“ do divadla a je 
tedy ve vztahu jak s budovou divadla, tak 
i s náměstím.

Tato socha dítěte s dospělou tváří odkazuje 
na působení Mozarta jako „zázračného“ 
dítěte v divadle Reduta.

470 Čumil, Viktor Hulík,Bratislava

Sochy tohoto typu jsou vtipem, nápadem, 
atrakcí. Jejich trvalé užití na veřejném 
prostranství je diskutabilní. Jde opravdu 
o natolik dobrý vtip, aby musel být odlit 
z bronzu? 

Tyto sochy nepředstavují reálné osoby, 
a přitom osobností, které by bylo vhodné 
připomenout, je ve městě bezpočet. Použí-
vejme je tedy s rozmyslem.

Zvláštním případem jsou pamětní desky 
Járy Cimrmana, označující místa, kde tento 
smyšlený renesanční umělec nikdy nebyl. 
Odkazují totiž k obecně známé postavě, 
která je výraznou a živou součástí naší 
kultury.
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472 Parnas, Zelný trh, Brno 

Bez této kašny by nejen Zelný trh, ale celé 
Brno, nebylo tím, čím je. Kašna dominuje 
prostranství a spoluvytváří jeho prostor 
i charakter.

473 Česká, Brno 

Historizující kašna či spíše pítko nabízí 
osvěžení jak lidem, tak i ptactvu a psům. 
Bohužel celková úprava místa neláká 
k osvěžení.

471 Janáčkovo divadlo, Brno

Moderní fontána a barevným světlem 
tónované vodotrysky jsou v letních měsí-
cích velmi atraktivní z vizuálního hlediska 
zejména ve večerních a nočních hodinách. 
Současně společně s vegetací osvěžují 
a ochlazují celé prostranství, které je vy-
budováno na střeše podzemních garáží.

4 • 4 • 2
KAŠNY, FONTÁNY 
A DALŠÍ VODNÍ 
PRVKY
Kašny a fontány jsou většinou umělecká 
díla, která se výrazně podílejí na vytváření 
a charakteru veřejného prostranství. Nej-
častěji jsou součástí významných náměstí, 
předprostorů budov, parků atd. Jejich 
pořízení i provoz jsou nákladné, a proto 
nejsou pouhým doplňkem prostranství, ale 
jeho významnou součástí.

Vodní prvky jsou vždy velmi 
atraktivní a je vhodné je umís-
ťovat na pobytových místech, 
nikoli jako dekorace míst ne-
vzhledných.

Koncepce podoby a umístění fontán 
a kašen musí probíhat v kontextu celého 
prostranství a musí být prostorově kom-
ponována. Voda v prvcích výrazně oživuje 
prostor. Dodává prostoru pohyb, vlivem 
zrcadlení další rozměr, zlepšuje mikroklima 
a má estetickou funkci.

Při samotném návrhu vodních prvků je vždy 
potřeba zohlednit celou řadu praktických 
aspektů týkajících se jejich provozu, údržby 
a bezpečnosti.

VODNÍ HŘIŠTĚ
Vodní prvky ve městě jsou velkým lákadlem 
jak pro děti, tak i pro dospělé. Vedle 
klasických vodních prvků v posledních 
letech významně roste obliba nejrůznějších 
typů interaktivních vodních hřišť. Zde děti 
přicházejí do přímého kontaktu s vodou 
a aktivní formou si rozvíjejí představu 
o zákonitostech chování vody, což ve své 
podstatě významně oživuje veřejný prostor.

Vodní hřiště se tak pomalu stávají součástí 
vybavení parků nebo klasických dětských 
hřišť. Součástí vodních hřišť může být řada 
rozmanitých prvků, jako jsou ruční pumpy, 
pohyblivá korýtka, žlábky, stavítka nebo 
vodní mlýnky. Jejich konkrétní podobu je 
vždy dobré přizpůsobit místním podmín-
kám, a to ať už se týká rozsahu, nároků na 
vodu a elektrickou energii, nebo použitých 
materiálů.

474 Kellerova fontána, Portland, 
USA

Výrazný vodní prvek je přirozenou součástí 
veřejného prostranství. Jednotlivé kaskády 
jsou volně přístupné. V letních měsících je 
možné na nich posedět nebo se i osvěžit.

472       473
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UMÍSTĚNÍ 
Pomineme-li dočasné instalace, u nichž 
omezuje umístění díla jen fantazie autora 
a elementární bezpečnost provozu, umís-
tění trvalých děl se komponuje společně 
s městským prostorem. 

V nově navržených prostran-
stvích i při úpravách stáva-
jících doporučujeme vy-
mezovat místa pro umístění 
uměleckých děl.

V ideálním případě je dílo vytvořeno 
přímo pro nějaký prostor tak, aby v něm 
hrálo důležitou roli. Záleží pochopitelně 
na měřítku díla a na tom, jak velký prostor 
kolem sebe ovlivní. Proto se některé sochy 
obtížně stěhují, v jiném kontextu zapadnou, 
nebo naopak příliš dominují, a proto se jim 
musí potřebný kontext znovu vytvořit.

Umístění díla se řídí kompo-
zičními principy, a nikoli prů-
během podzemních inženýr-
ských sítí. 

VZTAH DÍLA A PROSTORU
Kolem každého díla je zapotřebí vytvořit 
prostor určité velikosti, umožňující dílo 
vnímat. Záleží na tom, jak je dílo vytvořeno, 
zdali pro vnímání pouze zepředu nebo 
ze všech stran, zdali je vyvýšeno anebo 
umístěno na nedostupném místě. V tomto 
prostoru nesmí být žádné rušivé prvky 
jako stožáry, lampy, dopravní značky nebo 
odpadkové koše. Totéž platí i o pozadí díla, 
tedy o prostoru za dílem.

POZICE A VNÍMÁNÍ DÍLA
Umístění díla velmi určuje jeho charakter. 
Podstavec může pomoci posílení 
významnosti díla a respektu. Vnímání díla 
zespoda uvádí člověka do podřízené role. 
Pozice v zeleni vytváří odstup, dílo je jen 
„na koukání“ podobně jako v galerii. Do 
těchto pozic je vhodné umisťovat jen 
ta díla, která si tento respekt „zaslouží“. 
Někdy je dílo komponováno „ke zdi“, pouze 
s jednou stranou pohledovou. Umístěním 
„na chodníku“ se dílo dostává do přístupné 
bezprostřední pozice umožňující dotek 
i šplhání a zejména vnímání ze všech stran. 
Umístění díla v chodníku je pokorné. Nesmí 
vadit, když se po díle šlape.

477 Socha Johanna Gregora 
Mendela, zahrada kláštera na 
Starém Brně

Socha umístěná „ke stěně“. Stála původně 
na náměstí před hustým živým plotem.

Mendelova osobnost je jednou ze skrytých 
hodnot, které čekají na své znovuobjevení. 
Současné místo jeho sochy v klášterní za-
hradě není původní, důstojné a socha zde 
zaniká. Musela spolu s Mlýnským náhonem 
a celým náměstím ustoupit dopravní infra-
struktuře. Překrásná bazilika se dostala do 
zcela okrajové pozice. 

Jak dlouho bude trvat, než si Brňané 
uvědomí, že každá z těchto historických 
hodnot je větší a pro město důležitější než 
umístění odlehčovací tramvajové smyčky 
do středu náměstí?

475 Socha Odvaha, Jaroslav Róna, 
Moravské náměstí, Brno

Socha umístěná v prostoru je komponova-
ná pro vnímání ze všech stran. Dostatečná 
výška umožňuje sochu podcházet a vnímat 
ji z více úhlů pohledu.

476 Umístění uměleckých děl 
a úprava jejich okolí 

a Při umísťování nových děl i při 
úpravách širšího okolí děl stáva-
jících je nutné zohlednit pozadí 
a popředí a neumísťovat zde žádné 
rušivé prvky.

b Okružní křižovatka není důstojné 
místo pro umístění uměleckého díla 
nebo kašny.

c Prostor před pamětní deskou musí 
být důstojně upraven. Vhodné je 
vytvoření pobytového místa s la-
vičkou. Stožáry, reklamy a nádoby 
na odpad nesmí bezprostřední okolí 
pamětní desky narušovat.

d Úprava kolem křížků a soch na 
rozcestích nebo u cesty musí být 
důstojná, musí umožnit přístup 
i krátký pobyt. Na sochu musí být 
vidět, zatímco nádoby na odpad 
mají být umístěny skrytě.

a      b 
c      d  
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ÚPRAVA OKOLÍ 
Úprava okolí stávajících uměleckých děl 
a soch se má provádět s velkým ohledem 
a citem. Podobně jako se nová socha 
umísťuje do určitého kontextu, zde se musí 
naopak vhodný kontext vytvořit. Zejména 
dopravní stavby mají respektovat stávající 
kontext a prostor okolo uměleckých děl. 
Prvky obyčejné a zdánlivě nezbytné totiž 
ničí hodnoty, které už nelze nahradit. To 
bohužel platí i pro zničený kontext mnoha 
významných budov a prostranství ve městě.

Přemístit stávající umělecké 
dílo je vždy krajní řešení. 
Najít nové místo či přizpůsobit 
okolí je náročný úkol a musí 
ho provádět odborník. 

UMĚNÍ A DOPRAVA
Přestože známe mnoho mostů se sochami, 
rozcestí s křížkem či sochou panny Marie, 
není vhodné umístit umělecká díla do 
blízkosti dopravních staveb. Rychlost, 
kterou se zde pohybujeme, totiž umožňuje 
pouze povrchní vnímání. Specifická jsou díla 
v okružních křižovatkách. Ta jsou kompono-
vána na pozorování z dálky a jejich měřítko 
a detail jsou tomu přizpůsobeny. Jsou 
odsouzeny být spíše orientačními body, což 
kvalitním dílům ubírá na hodnotě i smyslu 
a ty méně kvalitní nepřiměřeně zveličuje.

BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ DÍLA
Existuje mnoho soch ukrytých v zeleni, 
které se tak stávají téměř neviditelné. 
Zpravidla stojí na plochách zbytkové 
zeleně, kterou tímto zdánlivě legitimizují. 
Každé takové místo má mít svoji koncepci 
charakteru a péče.

V bezprostřední blízkosti díla 
nesmí být umístěny žádné 
rušivé prvky dopravní či tech-
nické infrastruktury.

Ideální veřejná prostranství nemají zbytkové 
plochy, naopak mají více smysluplně využi-
telných pobytových míst různého měřítka. 
Ta mohou být doplněna o umělecká díla, 
která jim dodají jedinečnost a posílí vztah 
lidí k městu.

478 Sousoší Immaculaty s jezuitskými 
světci (Panny Marie), ulice 
Hanácká, Tuřany, Brno

Barokní sousoší čeká na své znovuobjevení 
uprostřed křižovatky. Jestli něco dokáže 
zničit veřejné prostranství, je to bezohled-
né dopravní řešení. 

Jedná se o velmi složité místo, které není 
možné vyřešit prostou aplikací dopravních 
nebo jiných norem a pouček. Proto taková 
místa musí řešit odborník, který je schopen 
koordinovat a řešit kulturní, kompoziční 
i technické otázky a dát na ně jednoznač-
né odpovědi.

479 Památník založení dělnického 
hnutí, Bílá hora, Brno

Prostranství památníku je architektonicky 
velkoryse upraveno a plastika je součástí 
komponovaného místa. Po výstupu na 
kopec nás však patrně více osloví výhled 
na město než setkání s uměleckým dílem, 
k jehož vnímání, a to jak v současném, 
tak i v původním stavu, je zapotřebí jistý 
způsob citlivosti.

480 Keramické plastiky – pítka, 
Mariánské náměstí, Brno

Osadit jakékoli dílo do tohoto „šíleného“ 
dopravního kontextu je opravdu příslo-
večným házením perel. Záměr zlepšit 
charakter takového neuspořádaného místa 
uměleckým dílem je předem odsouzen 
k nezdaru. Jeho měřítko by muselo zcela 
ovládnout prostranství. Zde se opravdu 
musí začít „zgruntu“ a odjinud. 

V tomto případě název prostranství za-
hrnuje množství nesourodých částí, což 
znemožňuje řešit jej jako jeden celek. 
Mariánské náměstí není náměstí a malá 
intervence zde nic nezmůže. 

Jde o typické prostranství nekompono-
vané urbanistickými nástroji, ale pouze 
dopravním uvažováním. Výsledkem jsou 
možná fungující komunikace, ale také oškli-
vé město. 
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98 4 · 5  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•  Hlavním způsobem tvorby veřejného prostranství je jeho tvarování pomocí 
budov a vytváření vzájemného vztahu prostranství a budov. Základním 
nástrojem pro tvorbu veřejných prostranství jsou urbanistické studie a regu-
lační studie a plány. 

•  Při navrhování a úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat a vy-
tvářet nejen významná místa jako náměstí a parky, ale architektonicky řešit 
i běžná a malá místa v ulicích.

•  Dopravní řešení je pouze dílčím podkladem pro celkovou tvorbu prostoru. 
Má mu předcházet urbanistický návrh řešící vztah prostranství a budov, 
návrh pěších tras a pobytových míst a návrh umístění zeleně. 

•  Při návrhu veřejných prostranství ve městě by měla být vždy provedena 
analýza prostorových vazeb obsahující stávající či navrhované urbanistické 
vztahy, definice charakteru prostranství, pěší a bezbariérovou přístupnost. 

•  Každý zásah do veřejného prostranství (i dílčí) by měl místo zhodnocovat, 
stávající hodnoty respektovat a podporovat, nové vytvářet.

•  O vklady ve veřejných prostranstvích, tedy o věci výjimečné a hodnotné, 
je nutné pečovat a přistupovat k nim s ohledem. Podklad, provozní a tech-
nické prvky, které jsou přítomné po celém městě, mají být vizuálně i svým 
umístění a uspořádáním potlačovány. Dominovat mají prvky výjimečné 
a hodnotné, nikoli věci běžné a provozní. 

•  Veřejná prostranství by měla být navržena tak, aby dopravní a technické 
prvky v něm nedominovaly, anebo aby jejich dominance byla kultivovaným 
řešením a uspořádáním potlačena.

•  U všech staveb dbát na zásady tvorby uliční fasády a parteru, protože mají 
určující vliv na podobu a kvalitu veřejných prostranství. 

•  Umělecké dílo není dekorací prostoru, ale spoluvytváří tvar i charakter 
prostranství. Na umístění trvalých děl má být shoda odborné veřejnosti. 
Umísťování děl se řídí kompozičními principy, nikoli průběhem podzemních 
inženýrských sítí. 

•  Trvalá umělecká díla musí navrhovat erudovaní a zodpovědní odborníci. 
Standardním postupem pořízení díla je vyhlášení výtvarné soutěže zaštítěné 
odbornou nezávislou porotou. Zadání soutěže má být participováno s veřej-
ností (odbornou i laickou) a výsledky komunikovány výstavou. 
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KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ

•  Významná místa jako náměstí, parky, významné urbanistické prostory 
a okolí významných staveb mají být řešeny koncepčně zodpovědným od-
borníkem. Dílčí úpravy těchto míst nesmí narušit jejich celkovou hodnotu.

•  V projektové dokumentaci běžných prostranství včetně ulic zakreslovat 
důležitá místa. Těmi jsou prostory před významnými budovami, okolí umě-
leckých děl, pamětních desek, kašen a fontán, prostory před vstupy a vjez-
dy do budov, nároží a vyústění pohledových os, prostranství pod stromy. 
Velikost těchto ploch má být odborně posouzena a prostranství adekvátně 
upraveno. V těchto místech neumísťovat prostorové a vizuální bariéry, nees-
tetické prvky, jako je technické vybavení (skříně technické infrastruktury), 
dopravní vybavení (stožáry), reklama, rušivá zeleň, nádoby na odpad apod. 

•  Veřejné prostranství před významnou budovou je nutné řešit ve vztahu 
k její fasádě a proporcím.

•  Základem dobrého pobytového místa je bezpečí, dobré uspořádání, pře-
hlednost a příjemné mikroklima. 

•  Veřejné prostranství je závislé na kvalitě uspořádání a podobě svých hranic, 
ty určují charakter prostranství.

•  Zásady pro fasádu, parter a oplocení: 

1. Fasáda, předzahrádka a oplocení mají vytvářet pozitivní vztah mezi ulicí 
a domem, mají kultivovat ulici a být architektonicky řešeny (nevytvářet 
slepé fasády a neprůhledné ploty). 

2. Budova se čelní stranou obrací do ulice a má mít z ulice jasně rozezna-
telný vstup. 

3. Živá část průčelí (obchodní výkladce, okna do pobytových místností, 
vstupy, architektonické tvarosloví) má převažovat nad technickým vyba-
vením (garáže, přípojkové skříně, okna do místností zázemí). 

4. Komerčně řešený parter má umožnit kontakt interiéru a exteriéru prů-
hlednými výklady, reklama nemá dominovat průčelí.   

5. Výška a měřítko parteru má odpovídat měřítku ulice 
(výška parteru by měla být vyšší než výška běžného patra – např. 1,5–2x). 

6. Technické prvky mají být umístěny skrytě (např. přípojkové skříně). 

7. Zásobovací rampy umísťovat do vnitrobloků.

•  V nově navržených prostranstvích i při úpravách stávajících vymezovat mís-
ta pro umístění uměleckých děl. U významných míst v urbanistické struk-
tuře je nutná spolupráce výtvarníka už ve fázi kompozice prostoru, jelikož 
umístění díla ovlivní umístění ostatních prvků v prostoru i pod zemí.


