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Tato	kniha	slouží	jako	iniciační nástroj,	který	může	pomoci	zástupcům	samosprávy	
i	široké	veřejnosti	vytvořit	si	a	případně	upřesnit	názor	na	kvalitu	veřejných	prostran-
ství	v	jejich	městské	části	nebo	obci.	Může	tak	být	katalyzátorem	pro	úpravy	a	rekon-
strukce	ulic,	náměstí,	parků	a	dalších	veřejných	prostranství.

Zároveň	slouží	jako	podpůrný nástroj,	který	ukazuje	celou	řadu	způsobů,	postupů	
a	řešení	veřejných	prostranství	jak	v	celku,	tak	i	v	detailu,	a	který	by	měl	pomoci	
usnadnit	zadavatelům	projektů	proces	navrhování,	povolování	a	realizace.

1	•	1	•	1	 ÚČEL	KNIHY

1	•	1	•	2		 PRÁVNÍ	RÁMEC	VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ

1	•	1	•	3		 VLASTNÍCI	A SPRÁVCI	VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ	

1	•	1	•	4		 ZÁKLADNÍ	DEFINICE

1 • 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
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1	•	1	•	1
ÚČEL	KNIHY

JAK KNIHU POUŽÍVAT?

Kniha	slouží	jako	„kuchařka“	na	tvorbu	
veřejných	prostranství.	Prostřednictvím	vel-
kého	množství	dobrých	a	špatných	příkladů	
ukázaných	na	fotografiích	a	diagramech	
s doprovodným	popisem	a	vysvětlením	
nabízí	srozumitelné	„recepty“.

Kniha	má	být	srozumitelná,	přehledná	zají-
mavá	a	čtivá	pro	laiky	i	odborníky.	Tomu	od-
povídá	uspořádání	kapitol,	poměr	fotografií	
a	textu,	velikost,	barevnost	a	formát	knihy.	
Kniha	není	určena	k	přečtení	a	k	trvalému	
založení	do	knihovny.	Předpokládáme,	že	se	
k	ní	čtenář	bude	čas	od	času	vracet.	

Knihu	je	možné	přečíst	od	první	do	po-
slední	stránky,	ale	není	to	podmínka.	Stejně	
tak	je	možné	si	vybrat	jednu	nebo	několik	
kapitol	a	přečíst	si	je	samostatně.

Kniha	nenahrazuje	ani	nekopíruje	normy,	
vyhlášky	a	předpisy.	Cílem	této	knihy	není,	
ani	nemůže	být,	nahradit	služby	autorizova-
ných	osob	(architektů,	inženýrů	aj.)	a	jejich	
roli	při	tvorbě	veřejných	prostranství.

PRO KOHO JE KNIHA URČENA

Kniha	je	určena	pro	všechny,	kteří	se	
zajímají	o	veřejná	prostranství	–	zástupce	
samosprávy,	starostky	a	starosty,	zastupite-
le	městských	částí;	zástupce	státní	správy,	
vedoucí	a	pracovníky	stavebních	úřadů;	
odbornou	veřejnost,	architekty,	inžený-
ry,	projektanty	a	manažery;	a	pro	širokou	
veřejnost,	členy	občanských	organizací	
a obyvatele	města.

Kniha	představuje	principy,	které	umožňují	
vytvářet	správně	uspořádaná,	atraktivní,	
univerzální,	příjemná	a	bezpečná	místa	pro	
pobyt	ve	městě	a	pohyb	v	něm.	

Zaměřuje	se	zejména	na	kompaktní	měs-
to,	v	jehož	podmínkách	není	stávající	úzce	
oborový	pohled	jednotlivých	aktérů	již	
nadále	udržitelný.

Důraz	je	kladen	na	potřebu	celkového	
řešení	a	nalezení	dohody	mezi	jednotlivými	
aktéry	a	uživateli	veřejných	prostranství.	
Kniha	by	měla	přispět	k	jednotnějšímu	
přístupu	k vytváření	a	úpravám	veřejných	
prostranství	tím,	že	propojuje	a	informuje	
aktéry	a uživatele	a	nastavuje	hierarchii	
jednotlivých	součástí	veřejných	prostranství.

KDY KNIHU POUŽÍVAT?

Jednoznačně	doporučujeme	knihu	přečíst	
před	tím,	než	začnete	přemýšlet	o úpravě	
veřejného	prostranství,	nebo	přímo	pláno-
vat	projekt,	ať	už	se	jedná	o rekonstrukci,	
nebo	zcela	nový	projekt.

Územní	plán,	územní	studie,	regulační	plán,	
urbanistická	a architektonická	studie,	
investiční	záměr,	dokumentace	pro	územní	
řízení,	dokumentace	pro	stavební	povo-
lení,	prováděcí	dokumentace.	To	je	výčet	
koncepčních	a projektových	dokumentací,	
které	ve	větší	či	menší	míře	řeší	veřejná	
prostranství.	

Z toho	je	patrné,	že	tato	kniha	je	pomůckou	
využitelnou	v procesu	navrhování	veřej-
ných	prostorů	hned	v několika	fázích.

Kniha	má	sloužit	široké	veřejnosti	k sezná-
mení	se	a porozumění	základním	principům	
tvorby	náměstí,	ulic,	parků	a dalších	veřej-
ných	prostranství,	a umožnit	tak	jednoduš-
ší,	efektivní	a vzájemně	bezkonfliktní	ko-
munikaci	mezi	iniciátorem	a zadavatelem,	
zpracovatelem	a dodavatelem	projektu.
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1	•	1	•	2
PRÁVNÍ	RÁMEC	VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ

101 Schéma právního rámce veřejných 
prostranství
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1	•	1	•	3
VLASTNÍCI	A SPRÁVCI	ČÁSTÍ	VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ

102 Schéma majetkoprávních vztahů 
ve veřejném prostranství
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Z LEGISLATIVNÍHO HLEDISKA
Zákon	definuje	veřejná	prostranství	v usta-
novení	§	34	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o ob-
cích,	v platném	znění	takto:

„Veřejným	prostranstvím	jsou	
všechna	náměstí,	ulice,	tržiště,	
chodníky,	veřejná	zeleň,	parky	
a další	prostory	přístupné	
každému	bez	omezení,	tedy	
sloužící	obecnému	užívání,	
a to	bez	ohledu	na	vlastnictví	
k tomuto	prostoru.“

Jedná	se	o poměrně	široké	a volné	vyme-
zení,	což	je	z hlediska	praxe	žádoucí;	při	
velké	různorodosti	veřejných	prostranství	
umožňuje	tato	definice	individuální	vyhod-
nocení	v souladu	s obecnou	logikou	i logi-
kou	v území.	

Pro	zahrnutí	do	kategorie	veřejných	pro-
stranství	není	přitom	určující	vlastnictví;	
veřejným	prostranstvím	tedy	mohou	být	
i pozemky	v soukromém	vlastnictví,	jak	
potvrdil	i Ústavní	soud	např.	v nálezu	Pl.	ÚS	
21/02	ze	dne	22.	3.	2005.	

Účelem	vymezení	veřejných	prostranství	
podle	Ústavu	územního	rozvoje	je	zajistit	
dostatek	zeleně	i ploch	pro	společenské	
aktivity	obce	–	místa	pro	shromažďování,	
dětská	hřiště,	odpočívadla	apod.	

1	•	1	•	4
ZÁKLADNÍ DEFINICE

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V ÚZEMNÍM 
PLÁNU
V územním	plánování	platí	pravidlo,	že	
na 2 ha	vymezených	zastavitelných	ploch	
bydlení,	rekreace,	občanského	vybavení	
a ploch	smíšených	obytných	by	mělo	být	
vymezováno	minimálně	1000	m2	veřejné-
ho	prostranství	(tj. 5 %);	do	této	výměry	se	
nezapočítávají	pozemní	komunikace	(§	7	
odst.	2	vyhl.	č. 501/	2006	Sb.,	o obecných	
požadavcích	na využívání	území).	

V územním	plánu	se	může	jednat	buď	
o samostatně	vymezené	plochy	veřejných	
prostranství,	nebo	mohou	být	veřejná	pro-
stranství	součástí	např.	ploch	zeleně,	ploch	
komunikací	a prostranství	místního	význa-
mu	nebo	jiných	komunikačních	ploch,	ploch	
rekreačních,	ale	veřejná	prostranství	mohou	
být	reálně	součástí	i jiných	funkčních	ploch	
(např.	ploch	bydlení	či	ploch	smíšených).

POLOVEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Jednoznačná	definice	tohoto	prostoru	je	
problematická	a různé	zdroje	jej	definují	
jinak.	Není	stanovena	pouze	vlastnictvím	
pozemků	nebo	uzavřeností,	ale	i pravidly	
pro	užívání	tohoto	prostranství.	

Poloveřejné	prostranství	je	obvykle	soukro-
mým	majetkem.	Jeho	přístupnost	může	být	
omezena	jak	časově,	tak	i zvláštními	pravi-
dly.	Prostorově	bývá	ohraničeno	a vymeze-
no	vstupem,	ale	není	to	podmínkou.	Typic-
kým	příkladem	je	nákupní	galerie,	pasáž,	
nádraží,	otevřený	a přístupný	předprostor	
domu	anebo	veřejné	prostranství	kolem	
administrativních	a komerčních	budov.	

POLOSOUKROMÉ PROSTRANSTVÍ
Polosoukromé	prostranství	je	prostor	veřej-
nosti	přístupný	pouze	na	základě	povolení	
či	pozvání	od	instituce,	která	má	místo	
v užívání,	nebo	osob,	které	dané	místo	sdílí.	
Soukromé	vlastnictví	prostranství	dává	
jeho	vlastníkovi	právo	jej	uzavřít.	Typickým	
příkladem	je	chodba,	dvůr	bytového	domu,	
sportovní	areál	nebo	tzv.	soukromá	ulice.	

VEŘEJNÝ PROSTOR
Na	rozdíl	od	veřejného	prostranství	je	veřej-
ný	prostor	definován	všemi	veřejně	přístup-
nými	prostory,	včetně	interiérů	veřejných	
staveb,	ale také	virtuálními	prostory,	médii	
atd.	Veřejné	prostranství	tvoří	pouze	jednu	
z podmnožin	veřejného	prostoru.
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V Brně	máme	mnoho	krásných	míst.	Jsou	zobrazována	na	pohlednicích	a v průvod-
cích.	Ale	také	je	zde	spousta	míst,	která	pěkná	nejsou	a kde	pobýváme	neradi.	Míjíme	
je	denně	po	cestě	do	práce	nebo	domů.	Zvykli	jsme	si	na	jejich	neutěšený	stav.

I tato	místa	je	možné	změnit	k lepšímu	a vytvořit	z nich	kvalitní	a obyvatelná	veřejná	
prostranství.	Vyžaduje	to	nejen	hodně	úsilí,	ale	také	změnu	našeho	pohledu	a pře-
mýšlení	o městě.	Tato	publikace	ukazuje,	jak	je	možné	toho	dosáhnout.

1 • 2  CÍL
1	•	2	•	1		 STAV	VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ	

1	•	2	•	2		 VÝHLED	ROZVOJE

1	•	2	•	3		 DOPORUČENÍ	PRO	VEŘEJNÁ	PROSTRANSTVÍ	

1	•	2	•	4		 OPATŘENÍ	KE	ZMÍRNĚNÍ	DOPADU		 	 	 	 	 	
	 	 KLIMATICKÝCH	ZMĚN

1	•	2	•	5	 PRIORITY	A NÁSTROJE	TVORBY	MĚSTSKÝCH		 	 	
	 	 VEŘEJNÝCH	PROSTRANSTVÍ

1	•	2	•	6	 VLIV	HIERARCHIE	PRIORIT	NA	VEŘEJNÁ		 	 	 	
	 	 PROSTRANSTVÍ	
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103 Palachovo náměstí, Brno

Vstupní	prostranství	do	nákupní	galerie	
s parkovištěm	bylo	nazváno	Palachovo	
náměstí	a současně	Campus	Square.	

Můžeme	konstatovat,	že	všichni	vědí,	že	
to	není	náměstí,	ale	dobře	to	zní.	Ovšem	
urbanista,	který	v tomto	prostranství	
opravdu	náměstí	vidí,	je	vždy	trochu	
podezřelý.	Je	jako	doktor,	který	si	plete	
jména	nástrojů	či	léků.

104 Bílý dům, Žerotínovo náměstí, 
Brno

Typický	příklad	modernistického	urbanis-
mu	v historické	zástavbě.	

Bílý	dům	by	docela	dobře	vynikl v zeleni	
nebo	obklopen	sobě	podobnou	archi-
tekturou.	Umístěním	solitéru	do proluky	
bloku	vzniká	nezacelitelné	otevření	bloku	
a spolu	s ním	nové	veřejné	prostranství	
charakteristické	slepými	fasádami	a tem-
nými	zákoutími	s neprostupnou	zelení.

Namalovaná	fasáda	ve	štítě	domu	vlevo	
je pokusem	o záchranu	urbanistické	situ-
ace	a představuje	výjimečnou	iniciativu	
vlastníka	objektu,	který	neumístil	na	štít	
reklamní	billboard.	

105 Třída Generála Píky, Brno

Tento	prostor	není	navzdory	svému	názvu	
třída,	je	to	sběrná	komunikace,	silnice,	
trať.

1	•	2	•	1
STAV	VEŘEJNÝCH	
PROSTRANSTVÍ
Současný	stav	veřejných	prostranství	je	od-
razem	stavu	urbanistické	struktury	města.

NEUSPOŘÁDANÉ MĚSTO
V současné	době	panuje	velký	zmatek	
v urbanistické	terminologii	a v jejím	užívá-
ní.	Mnoho	prostranství	nese	názvy,	které	
jsou	v rozporu	s jejich	skutečnou	podobou	
i funkcí.	Vznikla	hybridní	prostranství	na-
zvaná	podle	klasické	terminologie,	nesoucí	
však	málo	znaků	k tomu,	abychom	je	podle	
názvu	dokázali	identifikovat.	Mnohá	náměstí	
nejsou	náměstími,	třídy	nejsou	třídami.	

V evropské	tradici	je	veřejné	prostran-
ství	vnímáno	jako	univerzální	společenský	
prostor,	do	kterého	se	obrací	domy	čelem,	
esteticky	upravenými	fasádami.	V tradičním	
urbanismu	byla	snaha	organizovat	uliční	síť	
podle	kompozičních	pravidel	tak,	aby	vynik-
ly	městské	dominanty,	a důležitost	nově	za-
ložených	ulic	byla	většinou	vyjádřena	jejich	
šířkou	a výškou	budov.	Veřejné	prostranství	
je	primárně	společenským	prostorem.	Z to-
hoto	období	pochází	terminologie,	která	se	
používá	dodnes.

Modernistický	urbanismus	přinesl	zcela	
opačnou	koncepci	výstavby	města,	jejímž	
mottem	je	specializace.	Vzniká	zástavba	
sestávající	ze	solitérů,	se vztahem	ke	světo-
vým	stranám,	a nikoli	k ulici.	Z ulic	se	staly	
komunikace,	které	už	nejsou	ohraničeny	
domy.	Ulice	je	redukována	na	technický	
problém	a s její	společenskou	funkcí	se	ne-
pracuje.	Na tento	urbanismus	máme	dnes	
nastavenou	legislativu	a školství.

Kombinace	těchto	dvou	koncepcí	dala	
vzniknout	problematickým	místům,	která	
jsou	charakteristická	solitérními	či	doprav-
ními	stavbami,	umístěnými	do	blokové	řado-
vé	zástavby	bez	jakýchkoliv	ohledů	na	je-
jich	propojení.	Požadavky	technického	rázu	
(šířky	jízdních	pruhů,	poloměry	křižovatek,	
ochranná	pásma	sítí	apod.)	jsou	tak	bohu-
žel	nadřazeny	požadavkům	společenským,	
na	které	je	navázána	potřeba	jednoduché	
orientace,	jednoduchého	pohybu	a pobytu	
chodců,	charakteru	i estetické	kvality.	

Jedním	z nejviditelnějších	důsledků	moder-
nistického	přístupu	k městu	je	vznik	peri-
ferie.	Ten	je	v přímém	rozporu	s doposud	
ceněnou	koncepcí	kompaktního	města,	
přinášející	mimo	jiné	krátké	vzdálenosti	
a dobrou	dostupnost	služeb.
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106 Vaňkovka, ulice Dornych, 
Brno

V rozvojové	ploše	bývalé	továrny	vzniklo	
obchodní	centrum	s vnitřní	galerií.	Sou-
kromý	investor	zde	v podstatě	vytvořil	
soukromou	ulici.	Současně	však	odsoudil	
okolní	ulice	do	role	dopravních	stok,	za	
což	jej	však	nelze	soudit,	protože	pravidla	
modernistického	plánování	toto	umožňo-
vala	a stále	umožňují.	

Kladem	této	budovy	je	řešení	parkování	
na	vlastní	střeše	objektu,	a nikoli	na ve-
řejných	plochách	v ulici.

Z hlediska	veřejných	prostranství	
představuje	lepší	řešení	centrum	města	
Almere	v Holandsku	(viz	kap.	2	•	1	•	1).	
Toto	centrum	je	v podstatě	obchodním	
domem,	ale	s otevřenými	ulicemi,	a do-
konce	s bydlením.	Parkování	není	na	stře-
chách,	ale	v podzemí,	protože	ve	městě	
je	důležitá	i střešní	krajina,	na	střechy	je	
totiž	vidět	z výškových	staveb.

107 Spielberk Office Centre, ulice 
Holandská, Brno

Příklad	veřejného	prostranství	realizo-
vaného	soukromou	společností.	Firemní	
kultura	v tomto	případě	naštěstí	v mnoha	
ohledech	převyšuje	městský	standard.	

V přístupu	k veřejným	prostranstvím	zde	
dochází	k podobnému	vlivu,	jako	měla	
ve své	době	firemní	kultura	firmy	Baťa	
na sociální	otázky	a přístup	zaměstnava-
tele	k zaměstnancům,	a přeneseně	tak	na	
architektonickou	tvář	města	Zlína.	

V současnosti	lze	tendence	tvorby	no-
vých	norem	vidět	zejména	u firem,	které	
cítí	svoji	zodpovědnost	k environmen-
tálním	tématům,	kvalitě	svých	výrobků	
a zdravému	životnímu	stylu.	

Město	se	však	nemůže	spoléhat	pouze	
na	osvícené	developery.	Zodpovědnost	
za	kvalitní	veřejná	prostranství	musí	ležet	
hlavně	na	straně	města.

108 Hauptbahnhof, Vídeň

Veřejná	prostranství	nádraží,	terminálů	
a ostatních	tuzemských	dopravních	sta-
veb	asociují	mnohým	z nás	špínu,	zápach	
a nepořádek.	

Z řady	zahraničních	příkladů	je	patrné,	že	
i tato	místa,	kudy	denně	projdou	stovky	
a tisíce	lidí,	mohou	vypadat	přívětivě.

Základem	je	velmi	kvalitní	návrh,	jasná	
pravidla	užívání	a neustálá	údržba.

Jelikož	úkolem	současné	a budoucí	gene-
race	bude	zejména	zástavba	širšího	centra	
města,	jižní	čtvrti	a brownfieldů,	měli	by-
chom	stanovit	pravidla	pro	tvorbu	veřej-
ných	prostranství	v těchto	strukturách	tak,	
aby	bylo	možné	vytvořit	kompaktní	město	
s kvalitní	strukturou	a podobou	veřejných	
prostranství,	nikoli	sídliště.

ABSENCE PLÁNU A PROBLÉM S UDRŽENÍM 
KONTINUITY
Nacházíme	se	ve	stavu,	kdy	buď	držíme	
v ruce	nástroje,	které	nefungují,	anebo	tyto	
nástroje	neumíme	používat.	

Úkolem	města	není	regulační	plán	všeho,	
neboť	to	není	realistický	úkol.	Město	má	za	
úkol	definovat	priority	a principy	obecné	
fungující	struktury	a infrastruktury.	Všeo-
becně	řečeno,	má	chránit	a rozvíjet	to,	co	
vytváří	„obraz	města“.	Má	mít	obecný	plán	
rozvoje,	a to	zejména	v infrastruktuře	ve-
řejných	prostranství	(systému	ulic,	náměstí,	
parků),	neboť	ta	je	nejtrvalejší	a přežije	
i změnu	využití	funkčních	ploch.	Toto	nee-
xistuje.	

Ulice	jsou	redukovány	na	dopravní	řešení	
a podobu	ulic	navrhují	dopravní	speci-
alisté.	Mezi	rovinou	územního	plánování	
a městským	detailem	chybí	vrstva	urbani-
smu,	zabývajícího	se	strukturou	veřejných	
prostranství,	jejich	tvarem,	hranicemi,	náplní	
a charakterem.	

Absence	plánu	přináší	ztrátu	
kontroly	nad	rozvojem	města	
a jeho	podobou.	Převládá	
tendence	delegovat	tuto	
zodpovědnost	na	soukromé	
osoby	a společnosti.	

ZANEDBANÁ SÍŤ VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ
Brno	má	velmi	zdařile	upravenou	velkou	
část	historického	jádra	a většinu	městských	
parků.	Mimo	centrum	je	minimum	náměstí	
klasického	typu.	Obchodní	a společenské	
funkce	se odehrávají	spíše	v ulicích	a ná-
městí	jsou	většinou	parkově	upravena.	

U nové	výstavby	hrozí	absence	smyslupl-
ně	koncipovaných	veřejných	prostranství	
a vymístění	těchto	funkcí	mimo	veřejná	
prostranství	do	obchodních	center.	

Veškeré	diskuzi	o veřejném	prostranství	
dominuje	doprava	a parkování,	protože	in-
tenzita	používání	automobilů	i jejich	počet	
v posledních	letech	stále	stoupá.	Zdá	se,	že	
nejsložitějším	úkolem	je	správně	navrhnout	
ulici.	Toho	ale	ryze	dopravním	řešením	nelze	
docílit.
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1	•	2	•	2
VÝHLED	ROZVOJE
Ve	městě	Brně	lze	v oblasti	urbanismu	ve-
řejných	prostranství	očekávat	níže	popsaný	
vývoj.	A to	vlivem	zlepšující	se	ekonomické	
situace	i rozvojem	obecné	kultury	s důra-
zem	na	tradiční	hodnoty,	technický	pokrok	
a zdravý	životní	styl.

ZÁSTAVBA JIŽNÍ ČTVRTI A PROMĚNA  
PRŮMYSLOVÝCH PŘEDMĚSTÍ
V těchto	oblastech	je	slabá	anebo	neexis-
tující	funkční	síť	veřejných	prostranství	jako	
jsou	náměstí,	parky	či	komponované	hlavní	
ulice.

VÝSTAVBA OBYTNÝCH SOUBORŮ
Bude	docházet	k výstavbě	obytných	
souborů	na	místech	mezi	různými	urbani-
stickými	strukturami.	Je	důležité	usilovat	
o zapojení	těchto	oblastí	do	organismu	
města	(nesmí	se stát	satelitními	enklávami).	
Musí	obsahovat	kvalitní	veřejná	prostranství	
navazující	na	stávající	strukturu	s parterem	
nabízejícím	mix	funkcí.
 
NEUSTÁLÁ PROMĚNA VENKOVSKÉ  
ZÁSTAVBY V MĚSTSKOU
Bude	sílit	tlak	na	proměnu	a intenzivnější	
využití	pozemků	původně	venkovských	sí-
del,	která	jsou	dnes	již	součástí	města.	Tuto	
proměnu	by	měl	provázet	alespoň	latentní	
plán	stanovující	základní	principy	a obecný	
zájem.	

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH  
PROSTRANSTVÍ
Lze	očekávat	pokračování	v trendu	zhod-
nocovat	stávající	veřejná	prostranství	jako	
náměstí,	návsi,	parky	a přírodní	prostranství.	
Spolu	s tím	by se	měly	začít	proměňovat	
i ulice,	zejména	ty významné.	Bude	pokra-
čovat	revize	veřejných	prostranství	sídlišť.

BUDOVÁNÍ VELKÝCH DOPRAVNÍCH 
STAVEB
Město	plánuje	dostavění	velkého	městského	
okruhu,	stavbu	nového	hlavního	nádraží,	
dostavbu	silnice	X43	nebo	přípravu	severo-
jižního	kolejového	diametru.	Společně	s tím	
bude	muset	vyřešit	podobu	přestupních	
terminálů	na	Staré	osadě,	Mendlově	ná-
městí	a v centru	města,	pokud	zůstanou	
zachovány.	Podoba	dopravních	staveb	bude	
rozhodovat	o charakteru	města	a jeho	ve-
řejných	prostranství.

REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ 
V Brně	je	nastartována	revitalizace	nábřeží	
řek	a realizace	dlouhodobých	strategických	
projektů	s tím	spojených.

110 Svratka, ulice Poříčí, Brno

V následujících	letech	lze	očekávat	pro-
měnu	řeky	Svratky	v blízkosti	centrálního	
města.	

Řeku	v této	oblasti	můžeme	v současnos-
ti	jen	stěží	vnímat	jako	součást	veřejného	
prostranství.	Koryto	řeky	je	nepřístupné	
a od	města	je	odděleno	kamennými	
břehy.	

V roce	2017	proběhla	mezinárodní	ar-
chitektonicko-krajinářská	soutěž,	která	
řešila	podobu	nábřeží	Svratky	v úseku	
od Riviéry	až	po	ulici	Uhelnou,	ze	které	
vzešel	vítězný	návrh	týmu	prof.	Ivana	
Rullera.

Podoba	nábřeží	Svratky	v dalším	úseku	
je předmětem	podrobnějšího	řešení	
oblasti	jižní	čtvrti.

111 Mendlovo náměstí, Brno

Mendlovo	náměstí	je	výsledkem	pováleč-
ného	nekoncepčního	přístupu	k tvorbě	
nových	a rekonstrukcím	stávajících	
veřejných	prostranství.	V tomto	pří-
padě	vzniklo	na místě	přehledného	
a uceleného historického	prostranství	
bezbřehé neidentifikovatelné	dopravní	
náměstí	bez	jasné	koncepce.

Tento	dopravní	terminál	má	svým	měřít-
kem	a charakterem	velký	dopad	na okolí.	

Město	Brno	si	tuto	skutečnost	uvědomu-
je	a věnovalo	tomuto	prostranství	celou	
řadu	dopravních	a urbanistických	studií,	
které	prověřovaly	optimální	podobu	ná-
městí	při	zachování	bezkolizního	provozu	
dopravy.	

109 Obytný soubor Kaménky, 
Brno

V roce	2017	proběhla	urbanistická	soutěž	
na	lokalitu	„Na	Kaménkách“	v brněnských	
Černovicích.	Posláním	soutěže	bylo	najít	
optimální	návrh	nového	obytného	sou-
boru,	který	bude	splňovat	požadavky	na	
současný	městský	prostor	s převažující	
funkcí	bydlení,	doplněný	o další	funkce	
a plochy	potřebné	v kontextu	lokality.	

Vítězný	návrh,	který	se	stal	podkladem	
pro další	plánování	v území,	vytváří	orto-
gonální	strukturu	otevřených	mikrobloků,	
které	jasně	vymezují	jednotlivá	veřejná	
prostranství.

Autoři	návrhu:	

Kuba	&	Pilař	architekti	s.r.o.		 	 	
Ladislav	Kuba,	Tomáš	Pilař



17
1 ·

 Ú
V

O
D

   
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

1	•	2•	3
DOPORUČENÍ	
PRO	VEŘEJNÁ	
PROSTRANSTVÍ
U nových	projektů	je	třeba	zohlednit	princi-
py	zapracované	v dokumentu	„Vize	pro-
storového	rozvoje	města	Brna“.	Veřejných	
prostranství	se	týkají	zejména:

•  město	s kvalitní	přírodní	a městskou	
krajinou

•  město	kompaktní	
•  město	krátkých	vzdáleností
•  město	prostupné	a přístupné
•  město	vyvážené

Realizace	těchto	cílů	závisí	ze	stejné	míry	
na	územním	plánu	i na	„technických	detai-
lech“	daných	legislativou,	jejíž	požadavky	
v současnosti	městské	prostředí	nepřímo	
vytvářejí.	

Cílem	veškerých	úprav	a návrhů	veřejných	
prostranství	je	vytvoření	kvalitního	a kom-
plexně	řešeného	obytného	městského	
prostředí.

PLÁN
Plán	pro	veřejná	prostranství	by	měl	po-
stihovat	urbanistickou	a společenskou	ro-
vinu	města	a představovat	mezistupeň	mezi	
územním	plánem	a městským	detailem.	Měl	
by	definovat	hranice	prostranství	a jejich	
urbanistické	charaktery.	Měl	by	cíleně	pra-
covat	s podobou	městského	prostředí.

ZADÁNÍ
Zadání	každého	nově	budovaného	nebo	
rekonstruovaného	veřejného	prostranství	
(včetně	ulic!)	musí	dávat	prioritu	komplexní-
mu	řešení,	nikoli	řešení	dopravnímu	či	tech-
nickému.	Kvalitní	zadání	obvykle	generuje	
kvalitní	výsledek.	

PRIORITY
Při	tvorbě	veřejných	prostranství	je	třeba	
vnímat	priority	popsané	v kap.	1	•	2	•	5,	není	
možné	nadřazovat	trasy	technické	infra-
struktury	nad	zeleň	ve	městě,	dopravní	ře-
šení	nad	urbanistickou	strukturu	a technic-
ké	řešení	obecně	nad	společenskou	funkci	
prostranství.	Veřejné	prostranství	musí	být	
také	obyvatelné,	to	je	jedna	z jeho	funkcí.	

HODNOTY
Každé	existující	prostranství	je	svým	způ-
sobem	jedinečné,	polohou,	kontextem,	
vzhledem.	Pokud	tuto	jedinečnost,	třeba	
i zbytkovou,	využijeme,	získáme	hodnotu	
větší,	než	jakou	bychom	získali	pouhým	
zopakováním	zajímavého	vzoru	odjinud.	

112 Ulice Poříčí, Brno

Klasická	ukázka	absence	koordinace	při	
osazování	stožárů	technické	a dopravní	
infrastruktury.	Prostým	přidáváním	prvků	
vzniká	chaos.

113 Mendlovo náměstí, Brno

Typická	ukázka	záměny	priorit.	Dopravní	
funkce	naprosto	dominuje	prostranství,	
zeleň	nevyužívá	své	schopnosti	vytvářet	
obyvatelné	místo	s příjemným	mikrokli-
matem,	fasády	budov	s obrovským	kul-
turním	potenciálem	jsou	zastíněny	změtí	
sloupů	technické	infrastruktury.	

Jde	o gordický	uzel	Brna,	pokud	přizpů-
sobíme	místo	takto	intenzivní	dopravě,	
ztratíme	městskost.	Pokud	budeme	usi-
lovat	o obnovu	náměstí,	musíme	vyřešit	
otázku,	kam	s dopravou.

114 Kamenná dlažba, Brno

Údržba	kamenných	dlažeb	pomocí	
mechanizace	v kombinaci	s přetížením	
dopravou	dříve	či	později	přináší	jejich	
destrukci.	
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117 Ulice Jílkova, Brno

Pokud	se	přestaneme	zabývat	estetikou	
a architekturou,	může	to	dopadnout	
například	takto.	

Estetika	je	jednou	z funkcí	stavby.	Nejde	
jen	o „jakési	krásno“.	Každý	rozumí,	jaký	
je	rozdíl	v tom,	vezmu-li	si	ráno	na	sebe	
oblek,	nebo	otrhaný	kabát.	Každý	po-
chopí,	že	prorezlý	vrak	působí	jinak	než	
nové	auto.	S architekturou	a veřejnými	
prostranstvími	je	to	stejné.	Jde	o kulturu	
a kultivovanost.

Mimochodem	příměr	s automobily	je	
navíc	poučný	ještě	v jiné	věci.	Podobu	
každého	auta	totiž	navrhl	nějaký	designér.	
Uživatelé	neměli	možnost	tento	návrh	
mnoho	ovlivnit.	Úroveň	designu	auto-
mobilů	je	tedy	obecně	vysoká.	S domy	
a s veřejnými	prostranstvými	je	to	zcela	
naopak.	Popřením	estetické	funkce	jaké-
hokoli	díla	vzniká	neestetické	dílo.

115 „Římské náměstí“, ulice 
Františkánská, Brno

Náměstí	čekající	na	rekonstrukci.	Již	teď	
je	však	možné	stanovit	hodnoty	prostoru	
–	uzavřenost,	měřítko,	poloha	v centru.	
V návrhu	je	potřeba	tyto	hodnoty	posílit,	
nikoliv	zničit.

116 Ulice Kamenice, Brno

Úskalí	tohoto	jinak	velice	kultivovaného	
řešení	leží	v základní	hierarchii	hodnot,	
která	upřednostňuje	automobilovou	
dopravu	a segregaci	funkcí.	

Důsledkem	tohoto	přístupu	je	tvorba	
periferie	provázená	typickými	znaky,	jako	
je	vylidnění	ulice	a absence	parteru.

V tomto	případě	jde	o kultivovaně	
provedenou	silnici	vedenou	v koridoru	
kamenných	zdí,	s chodníky,	které	nebude	
nikdo	užívat.	

V návrhu	veřejných	prostranství	je	potřeba	
aplikovat	principy,	nikoli	formy.

PŘÍSTUPNOST
Městská	veřejná	prostranství	mají	být	
z principu	přístupná	co	nejširší	veřejnosti	
včetně	osob	s omezenou	schopností	pohy-
bu	nebo	orientace.	Vhodným	nástrojem	je	
mimo	požadavky	legislativy	i použití	princi-
pů	univerzálního	designu	(viz	kap.	2 • 1 • 6).

DOPRAVNÍ STAVBY
Už	i v návrhu	či	studii	dopravní	stavby	
(městské	i státní)	je	nutné	zkoordinovat	její	
dopad	na	urbanistickou	strukturu	a veřej-
ná	prostranství.	Stejně	jako	autorizovaná	
osoba	(architekt)	má	povinnost	zajistit	si	
spolupráci	osoby	s příslušnou	specializací,	
má	i dopravní	inženýr	tuto	povinnost	a musí	
si	zajistit	spolupráci	architekta,	urbanisty	
či	zahradního	architekta	atd.	Ve	fázi	územ-
ního	řízení	už	je	pozdě	řešit	cokoli	více	než	
pouhou	„estetizaci“	a „kamuflování“.

TECHNICKÉ SÍTĚ
Město	vzniká	a vyvíjí	se	stovky	let,	ale	
základní	princip	jeho	fungování	je	stálý.	Jde	
o místo	k životu,	místo	pro	člověka	a pro	
lidskou	společnost.	Zní	to	jako	vzletné	
fráze,	ale	jde	jen	o to	připustit	si	fakt,	že	
technologie	sice	způsob	života	výrazně	
ovlivňují	a usnadňují,	ale	mohou	jej	i velice	
omezovat.	Jakékoli	technické	řešení	má	širší	
dopad	na	celé	prostranství,	a proto	je	nutné	
posuzovat	jej	komplexně.

V současnosti,	zejména	u stávajících	veřej-
ných	prostranství	s obrovským	množstvím	
technické	infrastruktury	různého	stáří,	je	
nezbytně	nutné	již	v rámci	studie	zpra-
covat	koordinační	situaci	se	zaznačením	
základních	tras	jednotlivých	sítí	a s vyzna-
čením	základního	rozsahu	prokořenitelného	
prostoru	stromů.	Jen	tak	je	možné	včas	
zjistit	potřebný	rozsah	přeložek	TI	a dát	tak	
objektivní	informaci	o skutečném	rozsahu	
potřebných	prací.	

Současně	je	třeba	usilovat	o revizi	norem	
prostorového	uspořádání	sítí	technického	
vybavení	ve	smyslu	zlepšení	hospodaření	
s podzemním	prostorem.	Velké	množství	
inženýrských	sítí	pod	povrchem,	a zejména	
jejich	nahodilé	uspořádání,	znemožňuje	na	
mnoha	místech	výsadbu	stromů	a realizaci	
objektů	hospodaření	s dešťovou	vodou.	

ÚDRŽBA
Dobře	prováděná	údržba	zachovává	kvalitu	
veřejného	prostranství	delší	dobu	a oddalu-
je	potřebu	kompletní	rekonstrukce.	Mnohdy	
pouze	změna	způsobu	údržby	toto	období	
prodlouží	násobně.
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118 Mapa intenzity sucha 
k 28. 4. 2019

Mapa	Brna	a okolí	zachycuje	odchylku	
půdní	vlhkosti	od	obvyklého	stavu	(obdo-
bí	1961–2010)	v půdní	vrstvě	0–100	cm.

Bílé	oblasti	jsou	bez	rizika	sucha,	žluté	
a oranžové	znamenají	sníženou	úroveň	
půdní	vláhy	a počínající	sucho,	červená	
a tmavě	červená	výjimečné	až	extrémní	
sucho.

Zdroj:	Intersucho.cz

120 Mapa srážek na území  
České republiky, srovnání úhrnu 
za období od 1. 1. do 16. 12. 2018 
s dlouhodobým průměrem 
1961–2010

Dominantní	oranžová	barva	představuje	
oblasti	s úhrnem	srážek	na	50–75	%	opro-
ti	dlouhodobému	průměru.	Béžová	oblast	
je	lehce	podprůměrná	(75–90	%),	žlutá	
(90–100	%).	Modrá	oblast	je	dokonce	leh-
ce	nadprůměrná	(100–110	%),	spadlo	zde	
více	vody	než	v dlouhodobém	průměru.	

Zdroj:	ČHMÚ,	16.	12.	2018

1	•	2	•	4
OPATŘENÍ	KE	
ZMÍRNĚNÍ	DOPADU	
KLIMATICKÝCH	
ZMĚN
Hlavní	projevy	a dopady	změny	klimatu	
v ČR	je	možné	rozdělit	do	následujících	
oblastí:

•  Dlouhodobé	sucho	–	snížení	zásob	pitné	
a užitkové	vody,	zhoršení	kvality	povr-
chových	vod	a ovzduší	v sídlech,	zvý-
šené	nároky	na	spotřebu	vody,	šíření	
nepůvodních	invazních	druhů.

•  	Povodně	–	ohrožení	lidských	životů,	zdra-
ví	a majetku	obyvatel,	škody	na	veřejné	
infrastruktuře,	likvidace	povodňových	
škod.

•  Zvyšování	teplot	–	úbytek	vody	ve	vod-
ních	tocích	a nádržích,	zhoršení	kvality	
koupacích	vod,	ohrožení	zásob	pitné	
vody	(množství,	kvalita,	dostupnost).

•  Extrémní	meteorologické	jevy	–	ohrože-
ní	majetku	a infrastruktury	v důsledku	
přívalových	dešťových	srážek,	umocnění	
efektu	tzv.	městského	tepelného	ostrova	
kvůli	extrémně	vysokým	teplotám	(zhor-
šení	zdravotního	stavu	obyvatel,	zvýšení	
odběru	energií	a vody).

Při	návrhu	a tvorbě	veřejných	prostranství	
ve	městech	je	potřeba	uplatňovat	taková	
adaptační	opatření,	která	předcházejí	nebo	
zmírňují	výše	uvedené	důsledky	změny	
klimatu	a přispívají	ke	zlepšení	sídelního	
mikroklimatu.	Přednostně	by	měla	být	
užívána	opatření	blízká	přírodě	využívající	
ekosystémových	služeb	zelené	a modré	
infrastruktury.

Mezi	taková	opatření	je	možné	zařadit	
například	obnovu	vodních	ploch	a mokřad-
ních	ekosystémů,	revitalizace	vodních	toků,	
udržitelné	hospodaření	se	srážkovými	vo-
dami	vč.	jejich	využívání,	osazování	vodních	
prvků	na	veřejných	prostranstvích,	redukce	
a nahrazování	zpevněných	nepropustných	
ploch,	zakládání	zelených	ploch	a výsadbu	
zeleně,	realizace	vegetačních	střech	a stěn.

Důležitost	aplikace	přírodě	blízkých	opatření	
v urbanizované	krajině	je	zmíněna	i ve	Stra-
tegii	přizpůsobení	se	změně	klimatu	v pod-
mínkách	ČR	(2015),	která	mimo	jiné	uvádí,	
že	v rámci	adaptace	hrají	vodní	a vegetační	
plochy	a prvky	nezastupitelnou	roli.	

119 Teplotní mapa Brna – léto 2015

a	 Na	mapě	je	patrný	tepelný	ostrov	
v místě	výstaviště,	kde	je	množ-
ství	hal	a zpevněných	ploch	s mi-
nimem	stromů.	V zimě	je	naopak	
chladnější	než	zbytek	města,	
protože	pavilony	se	nevytápějí.

b	 Prázdná	plocha	v blízkosti	
Zvonařky	dokazuje,	že	i zelená	
plocha	bez	stromů	se	může	v létě	
pěkně	rozehřát.	Podobně	na	
termosnímku	vypadají	pole.

c	 Koupaliště	na	Kraví	hoře	je	pří-
klad	řídce	zalesněného,	a tedy	
vyhřátého	místa.	Volné	plochy	
vykazují	vyšší	teplotu	než	náměs-
tí	Svobody.

d	 Centrum	města	s náměstím	Svo-
body.	Modrá	plocha	je	stín	budov.

Tmavě	červené	plochy:		 cca	50°C

Tmavě	modré	plochy:		 cca	25°C

←	a

←	b

←	c

←	d
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1	•	2	•	5
PRIORITY	
A NÁSTROJE	
TVORBY	MĚSTSKÝCH	
VEŘEJNÝCH	
PROSTRANSTVÍ
Většina	zásahů	do	veřejných	prostranství	
dnes	probíhá	ad	hoc.	Nejsou	koordinovány	
nejen	mezi	sebou,	ale	ani	vzhledem	k něja-
ké	obecné	koncepci	městských	veřejných	
prostranství.	Nemají	strategii.	

Každý	zásah	do	veřejného	
prostranství	má	přinést	
vylepšení	stávajícího	stavu	ve	
smyslu	zlepšení	kvality	života,	
estetické	i funkční	kultivace,	
zvýšení	bezpečí	a pohodlí	
jeho	užívání.	

KOMPAKTNÍ MĚSTO
Uvedená	hierarchie	představuje	priority	
tvorby	kvalitních	veřejných	prostranství	
kompaktního	obytného	města.	Ukazuje	na	
vztahy	mezi	jednotlivými	částmi	veřejných	
prostranství	a na	jejich	schopnost	kvalitní	
prostranství	vytvářet.	Hierarchie	nástrojů,	
kterými	je	veřejné	prostranství	fyzicky	vy-
tvářeno,	současně	odráží i náročnost	jejich	
navrhování	a realizace,	možnosti	jejich	
změny	a s tím	spojenou	trvanlivost.	

Usilujeme-li	o komplexní	řešení	veřejných	
prostranství	a saturování	individuálních	
i společenských	potřeb	obyvatel	města,	
měli	bychom	tuto	hierarchii	akceptovat.	

O tom,	jak	bude	nakonec	veřejné	prostran-
ství	užíváno,	však	nerozhoduje	pouze	jeho	
tvar,	uspořádání	a vybavení.	Podstatné	
jsou	také	společenské	a klimatické	fakto-
ry,	zvyky	a způsob	života,	bezpečnostní	
a politická	situace	atd.	To	jsou	však	faktory	
proměnné	a nezávislé	na	fyzické	podobě	
prostranství.	

Velmi	záleží	na	vlastním	potenciálu	jed-
notlivých	prostranství.	Ten	lze	zvýšit	více	
kvalitním	urbanismem	než	předlážděním.
Jelikož	velkou	část	veřejných	prostranství	
zabírá	doprava,	která	zejména	v ulicích	
redukuje	jejich	potenciál	pro	společenské	
užívání,	je	nutné	tuto	funkci	kompenzovat	
tvorbou	sítě	univerzálně	využitelných	spo-
lečenských	míst	různých	měřítek.

ARCHITEKTURA
(tvar	a uspořádání	prostranství,	podoba	jeho	hranic,	kultura,	historie)

URBANISMUS
(mix	veřejných	a poloveřejných	míst	různých	charakterů)

ŽIVOT – INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY
(jasně	definovaná	hranice	mezi	veřejným	a soukromým,	design	pro	všechny)

ŽIVOT – SPOLEČENSKÉ POŽADAVKY
(veřejná	prostranství	sloužící	veřejnosti,	společensky	uživatelná,	

síť	míst	pokrývajících	různé	funkce)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(prostupnost,	dostupnost,	individuální	parkování	na	soukromých	pozemcích)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(fungující,	ale	„neviditelný“	provoz	a vedení,	hospodaření	s dešťovou	vodou)	

POVRCHY
(pohodlné,	bezpečné,	přístupné)

VYBAVENÍ
(pohodlné,	bezpečné,	přístupné,	informace)

KRAJINA A ZELEŇ
(mikroklima,	zelená	prostranství,	propojení	města	s krajinou)

ÚDRŽBA
(hygiena,	udržování	funkčnosti)

121 Obytná čtvrť Vastra Hamnen, 
Malmö, Švédsko

Jeden	z mnoha	příkladů	úspěšné	výstav-
by	nových	čtvrtí	v principech	kompakt-
ního	města.	

122 Schéma priorit a hierarchie 
jednotlivých nástrojů při tvorbě 
veřejných prostranství v kom-
paktním městě

Pokud	by	bylo	možné	vyřešit	problém	
s nedostatkem	parkovacích	míst	v bloko-
vé	zástavbě	kompaktního	města	tím,	že	
„nafoukneme“	veřejné	prostranství	a udě-
láme	zde	více	parkovišť	a jízdních	pruhů,	
aby	ulice	nárůst	dopravy	absorbovaly,	
musely	by	být	3–5x	širší.	Vzdálenosti	by	
se	zvětšily	minimálně	1,5x,	plošná	rozloha	
města	by	se	zdvojnásobila.	Sídliště	by	
tento	přístup	zvládla	za	podmínky	vyká-
cení	a zadláždění	veškeré	zeleně.

Zajištění	veškerého	parkování	na	veřej-
ném	prostranství	v ulici	je	tedy	nemožné	
a nesmyslné	a v důsledku	by	znamenalo	
zmizení	ulice.	Podoba	ulice	by	se	blížila	
veřejnému	prostranství	periferie	se	všemi	
pozitivními,	ale	i negativními	důsledky.	
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(důraz	na	MHD)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(hygiena,	dobře	přístupné	vedení	sítí)

URBANISMUS
(potřeba	velké	kapacity	výstavby,	tvorba	nových	struktur)

ŽIVOT – INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY
(uspokojení	základních	potřeb,	společenský	život	kontroloval	stát)

KRAJINA A ZELEŇ
(integrální	součástí	urbanismu	města	v zeleni,	i když	mnohdy	podfinancovaná)

ÚDRŽBA
(nízká	pořizovací	cena	prvků	a jejich	snadná	a levná	údržba	–	bezúdržbovost)

ARCHITEKTURA
(průmyslové	stavebnictví	nadřazeno	architektuře)

ŽIVOT – SPOLEČENSKÉ POŽADAVKY
(omezení	společenských,	hospodářských,	kulturních	a politických	funkcí)

POVRCHY

VYBAVENÍ
(nedostatečné	vybavení,	nízká	úroveň)

1	•	2	•	6
VLIV	HIERARCHIE	
PRIORIT	NA	VEŘEJNÁ	
PROSTRANSTVÍ	
SÍDLIŠTĚ
Existuje	rozdíl	mezi	tím,	co	děláme,	a jak	
to děláme.	Stejnou	věc	lze	realizovat	mnoha	
různými	způsoby	a ty	ovlivní	její	konečný	
charakter.	Kdyby	naše	modernistická	města	
v zeleni	nevznikala	v socialismu,	ale	ve svo-
bodné	době,	měla	by	přes	téměř	totožnou	
urbanistickou	podobu	rozdílné	detaily,	
umožňovala	by	jiný	způsob	společenské-
ho	života	a měla	by	i jinou	pověst.	Sídli-
ště	vznikala	u nás	i v zahraničí,	ale	každá	
společnost	měla	odlišně	nastavené	priority	
pro	jejich	vytváření,	a proto	každá	dospěla	
k odlišným	výsledkům.	

Přestože	nelze	způsob	výstavby	jednotli-
vých	sídlišť	zobecňovat,	byla	historickou	
motivací	pro	tento	způsob	výstavby	po-
třeba	zlepšení	kvality	bydlení	a pokrytí	
zvýšené	poptávky	po	něm.	Urbanismus	
a architektura	měly	být	nástroji	k řešení	
sociálních	problémů	a hygieny.	Spolu	s tím	
mělo	dojít	k zásadním	změnám	v organizaci	
společnosti	i ve	způsobu	života	rodin	a jed-
notlivců.	Některé	z těchto	změn	se	udržely,	
způsob	života	je	opravdu	jiný,	než	byl	před	
sto	lety,	jiné	se	ukázaly	jako	neudržitelné	
a namířené	v důsledku	proti	lidem.	Výstav-
ba	obytných	souborů	u nás	byla	ovlivněna	
i slabou	ekonomickou	výkonností	státu,	
prefabrikací	a obecným	úpadkem	řemesel.

Sídliště	představují	z hlediska	veřejných	
prostranství	jistý	paradox.	V době	svého	
vzniku	nabídly	tyto	obytné	celky	procentu-
álně	nejvíce	veřejných	prostranství	ve	srov-
nání	s ostatními	urbanistickými	strukturami.	
V důsledku	politické	situace	je	však	nebylo	
možné	svobodně	užívat	ke	společenské-
mu	veřejnému	životu.	To	mělo	za následek	
také jejich	slabé	či	chybějící	vybavení	pro	
tyto	společenské	funkce.

Porevoluční	rozvoj	sídlišť	se	ubíral	směrem	
doplňování	chybějících	funkcí	a společen-
ského	vybavení.	Obecně	došlo	sice	k od-
stranění	jednotvárnosti	sídlišť,	nikoli	však	
k jejich	kvalitnější	podobě.

Dnešní	vývoj	sídlišť	spěje	k uspořádání	
priorit	tak,	jak	jsou	uvedeny	v	kapitole	
1 • 2 • 5.

Vedlejší	schéma	odpovídá	prioritám	při	
plánování	a výstavbě	sídlišť	v době	jejich	
vzniku	a nezohledňuje	jejich	současnou	
podobu.

123 Lesná, Brno

Funkční	zónování	přišlo	s čistým	dělením	
jednotlivých	oblastí	podle	jejich	funkce.	
Bydlení,	obchod	a výroba	byly	od	sebe	
odděleny	a jednotlivé	oblasti	mohly	být	
specializovány.	To	přineslo	sídlištím	velký	
potenciál	kvality	bydlení,	co	se	veřejných	
prostranství	týče.	Kapacita	veřejných	
prostranství	navíc	stále	umožňuje	umís-
tění	i jiných	funkcí,	zejména	společen-
ských.

Konkrétně	na	sídlišti	Lesná	byly	spo-
lečenské	funkce	plánovány	v hlavním	
okrskovém	centru,	které	nebylo	nikdy	
realizováno.	

124 Schéma priorit a hierarchie 
jednotlivých nástrojů při tvorbě 
veřejných prostranství v době 
vzniku sídlišť

V současnosti	je	obecná	tendence	
doplňovat	veřejná	zelená	prostranství	
sídlišť	o společenské	vybavení	(dětská	
hřiště,	sportoviště,	posilovny,	grilovací	
místa	apod.),	a tedy	posilovat	společen-
ské	využívání	prostranství	a současně	je	
strukturovat.	

Další	tendencí	je	pokus	o tvorbu	a kulti-
vaci	místních	společenských	center.

Lze	očekávat,	že	budoucnost	přinese	
kultivaci	architektonické	podoby	samot-
ných	budov.	

Budoucí	podobu	sídlišť	také	velmi	ovlivní	
plánování	rozvoje,	údržby	a péče	o zeleň,	
neboť	ta	je	u většiny	sídlišť	jeho	integrální	
součástí.	Mnoho	stávajících	stromů	je	
vysazeno	nad	technickými	sítěmi	nebo	
v jejich	ochranných	pásmech.	Tyto	
stromy	jsou	tedy	potenciálně	ohroženy	
údržbou	a rekonstrukcemi	sítí	technické	
infrastruktury.	

Vliv	na	podobu	sídlišť	bude	mít	také	
implementace	systému	hospodaření	
s dešťovou	vodou	a jeho	zapojení	do	tzv.	
modrozelené	infrastruktury.	
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ÚDRŽBA
(snadná,	levná	a rychlá	údržba	–	bezúdržbovost)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(dobře	přístupné	vedení	sítí)

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(kapacitní	doprava,	dostatek	parkovacích	míst)

ŽIVOT – INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY
(veřejné	prostranství	přizpůsobeno	individuální	dopravě)

ARCHITEKTURA
(solitéry	bez	vztahu	k okolí)

KRAJINA A ZELEŇ
(krajina	jako	problém	vytvářející	nepravidelnosti,	zeleň	jako	estetický	doplněk)

URBANISMUS

ŽIVOT – SPOLEČENSKÉ POŽADAVKY
(vymístění	společenských,	hospodářských,	kulturních	a politických	funkcí	

mimo	veřejná	prostranství)

POVRCHY
(důležitější	je	povrch	komunikace	než	fasáda	budovy)	

VYBAVENÍ
(není	potřeba,	nikdo	by	je	neužíval)

PERIFERIE 
Slovo	periferie	znamená	okraj.	Periferie	
je	část	města,	složená	z prvků,	které	jsou	
do struktury	napojeny	tak,	aby	byly	nezá-
vislé.	Periferie	nemá	propracovanou	vnitřní	
strukturu	a vazby.	Každá	z částí	je	indivi-
duálně	řešena	a nemá	zásadní	vliv	na	části	
ostatní.	Typickými	představiteli	periferií	jsou	
satelitní	obytné	soubory	rodinných	domů	
a průmyslové	oblasti.	

Pokud	je	v takto	strukturovaném	systému	
realizováno	město,	má	to	obrovský	a bo-
hužel	negativní	vliv	na	funkci	veřejných	
prostranství	a samotný	život	ve	městě.	

Prioritou	periferie	včetně	jejích	veřejných	
prostranství	je	uspokojení	individuálních	
potřeb	na	soukromých	pozemcích.	Spole-
čenská	funkce	prostranství	je	tak	vlastně	
z principu	potlačena.	Podstatným	argu-
mentem	pro	realizaci	periferie	je	její	dobrá	
dostupnost	automobilovou	dopravou.	Peri-
ferie	nabízí	dost	volného	prostoru	k realizaci	
parkovacích	míst	na	terénu.	Nevýhodou	
však	je,	že	mnoho	míst	již	není	dostupných	
pěšky.	Na	periferii	nevzniká	společenský	
prostor,	kamkoli	je	to	daleko,	není	vlastně	
ani	důvod	někam	jít.	Tento	typ	zástavby	
je	vhodný	pro	průmyslovou	oblast,	kde	
se	veškerý	společenský	život	redukuje	na	
polední	pauzu	a je	saturován	uvnitř	areálu,	
nikoli	pro	obytnou	či	kancelářskou	čtvrť.

Zjevným	důsledkem	realizace	periferie	
je	absence	jejího	centrálního	prostranství	
s odpovídajícím	zázemím,	které	nemůže	
fungovat	z důvodu	nízké	hustoty	bydlení	
a služeb.	Centrum,	pokud	vzniká,	je	kon-
centrováno	do	soukromých	objektů	nákup-
ních	a zábavních	středisek.	S tím	je	spojeno	
prodloužení	vzdáleností	a ještě	větší	zvýše-
ní	závislosti	na	automobilové	dopravě.	

Současně	s tím	dochází	k mizení	tradiční	
formy	ulice.	Veřejný	prostor	mezi	budovami	
ztrácí	společenskou	funkci	a je	prostorem	
ryze	dopravním.	Zajímavým	rysem	je	mnoh-
dy	výrazné	ozelenění	těchto	prostranství	
například	alejemi.	Tato	zeleň	se	ale	dostává	
mimo	kontakt	s lidmi	a z tohoto	pohledu	
je	pouhou	vizuální	a estetickou	dekorací	
dopravního	prostranství.

Odraz	tohoto	přístupu	k městu	lze	spatřit	
i na	některých	nově	realizovaných	budo-
vách	v prolukách	kompaktního	města.	Par-
ter	mnoha	nových	bytových	budov	ve měs-
tě	je	řešen	jako	velký	vjezd	do	podzemních	
garáží	bez	služeb	i esteticky	upraveného	
vstupu.	Na	veřejná	prostranství	má	tento	
přístup	devastující	vliv.	Takto	provedené	
budovy	generují	vylidnění	ulice,	snižují	její	
atraktivitu	i bezpečnost.	

125 Technologický park, ulice 
Purkyňova, Brno

Typický	příklad	periferní	zástavby.	Nad-
řazení	dopravní	funkce	nad	architekturu	
a urbanismus	vyústilo	nejen	v realizaci	
parkoviště	před	domy,	ale	v potřebu	
tří	paralelních	chodníků	mezi	vozovkou	
a domy.	Dimenze	ulice	je	obrovská,	
neříká	to	však	nic	o její	významnosti.	
Nadřazení	technické	infrastruktury	nad	
architekturu	vede	k tomu,	že	v zelených	
pásech	před	budovami	jsou	mimo	ozna-
čení	firem	a budov	osazeny	kanalizační	
šachty	a signalizační	tyče	vedení	vodo-
vodu.	Nadřazení	technické	infrastruktury	
nad	zeleň	generuje	zbytkové	zelené	
plochy	bez	stromů.	Nadřazení	dopravní	
infrastruktury	nad	požadavky	pro	pohyb	
pěších	má	za	následek	nesmyslné	vedení	
chodníků	a cyklostezek,	vyšlapané	ces-
tičky	v trávě	a nepochopitelné	dimenze	
zpevněných	ploch	(kde	to	není	potřeba,	
jsou	široké	chodníky,	ale	zastávky	jsou	
úzké).

126 Schéma priorit a hierarchie 
jednotlivých nástrojů při tvorbě 
veřejných prostranství na 
periferii
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1 · 3  DOPORUČENÍ
DOPORUČENÝ	PŘÍSTUP
•  Veřejná	prostranství	ve	stávající	i nové	struktuře	města	plánovat	jako	pro-
pojenou	síť	prostranství	různých	charakterů	a velikostí.

•  Využívat	urbanistické	studie	a regulační	plány	jako	nástroje	pro	plánování	
charakteru	veřejných	prostranství	i charakteru	budov.

•  Úzce	oborový	přístup	k návrhům	a úpravám	veřejných	prostranství	nahradit	
přístupem	komplexním	a městotvorným.	Návrh	veřejného	prostranství	ne-
může	být	dílem	úzce	zaměřeného	specialisty,	ale	týmu	odborníků.	Důležitá	
je	koordinace	a základní	znalost	problematiky	souvisejících	odvětví.

KONKRÉTNÍ	DOPORUČENÍ
•  Zahrnout	doporučení	tohoto	dokumentu	do	zadávacích	podmínek	nových	
veřejných	prostranství	i úprav	těch	stávajících.

•  Pořizovat	více	urbanistických	studií	definujících	názor	na	podobu	lokality,	
uliční	čáru,	podobu	parteru,	výšku	budov,	kompoziční	vztahy,	prostupnost	
a pěší	síť,	charakter	a náplň	veřejných	prostranství.

•  Usilovat	o revizi	legislativy	a norem	v oblasti	prostorového	uspořádání	
technických	sítí	ve	smyslu	zlepšení	hospodaření	s prostorem	pod	zemí	
a jeho	uvolnění	pro	realizaci	opatření	ke	zmírnění	dopadu	klimatických	
změn	(vegetaci)	a objekty	hospodaření	s dešťovou	vodou.

•  Usilovat	o změnu	legislativy	a norem	v oblasti	hygienických	limitů	na	hluk	
a osvětlení	ve	smyslu	opětovného	umožnění	kompaktní	městské	zástavby	
a obytných	budov	v kompaktním	městě.

•  Usilovat	o změnu	legislativy	a norem	ve	smyslu	uvolnění	požadavků	na	par-
kovací	a odstavná	stání	pro	novou	výstavu,	snížení	závislosti	na	individuální	
automobilové	dopravě	a uvolnění	uličního	prostoru	i pro	jiné	než	dopravní	
funkce.	
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ŽIVOT

2 • 1  MĚSTO – MÍSTO PRO ŽIVOT
2 • 2  DOPORUČENÍ2
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Tvorba kvalitních a funkčních veřejných prostranství není jen záležitostí designu jednot-
livých prvků, ale zejména schopnosti dobře uspořádat prostor a provoz v něm.

Městský veřejný prostor je primárně určen k pobytu a pohybu. Spolu s budovami vy-
tváří obytný prostor – město. Za základní funkci města a veřejného prostranství pova-
žujeme jeho obyvatelnost. Město je svou podstatou sítí společenských vazeb, z nichž 
některé jsou zhmotněny přímo v prostoru.

2 • 1  MĚSTO – MÍSTO PRO ŽIVOT

2 • 1 • 1  OBYVATELNOST

2 • 1 • 2  ATRAKTIVITA A IDENTITA

2 • 1 • 3  BEZPEČÍ

2 • 1 • 4  MIKROKLIMA

2 • 1 • 5  MĚSTO PRO LIDI

2 • 1 • 6  UNIVERZÁLNÍ DESIGN

2 • 1 • 7  PĚŠÍ INFRASTRUKTURA

2 • 1 • 8  PŘÍKLADY
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OBYVATELNOST
V ideálním rozdělení městských veřejných 
prostranství jsou centrální prostory, jako 
jsou náměstí a parky, určeny společen-
skému životu (trhy, kulturní akce, jakékoli 
shromáždění či rekreace). Ulice slouží 
zejména pohybu obyvatel a spojují jednotli-
vé části města.

Skutečnost je však taková, že mnoho 
městských částí neobsahuje buď žádné, 
anebo jen velmi málo centrálních prostor. 
Typickým příkladem je absence zpev-
něných náměstí na většině sídlišť nebo 
v brněnském „Bronxu“.

Někde vzniká přirozené těžiště aktivit 
v ulici, i když náměstí je „za rohem“, jako 
v případě Palackého třídy. Ulice tedy 
v mnoha případech nahrazují funkci 
náměstí či parku, a protože jsou prostorově 
omezené, dochází zde k mnoha kolizím 
zejména s dopravou. Jiným případem je 
historické centrum, kde je omezení dopravy 
dáno obrovskou atraktivitou města. Bylo by 
prostě škoda projíždět tudy autem.

Dochází tedy k paradoxu, kdy naprostá 
většina obytných budov stojí v ulicích, ve 
kterých převažuje dopravní funkce spolu 
s funkcí koridoru pro vedení sítí technické 
infrastruktury a tyto jsou nadřazeny funkci 
obytné. Výsledkem tohoto uspořádání 
priorit jsou ulice plné aut, ulice s úzkými 
chodníky bez stromů a laviček, zato s po-
pelnicemi a přípojkovými skříněmi.

Ulice je oproti centrálním prostorům 
výrazně těžší navrhovat, jelikož veřejných 
zájmů, které se v nich musí realizovat, je 
mnoho a jejich koordinace je velmi složitá.

Je potřeba, aby byl požada-
vek na obyvatelnost ulic nad-
řazen dosavadním funkcím 
uličního prostoru, jako jsou 
dopravní prostupnost a vedení 
technických sítí.

 

203 Ulice Kotlářská, Brno

Příklad ulice, která je důležitou dopravní 
tepnou a obytnou ulicí současně.

Ulice má fungující obchodní parter, je 
v ní řada škol a kancelářských budov. Pro-
pojuje Konečného náměstí a park Lužánky 
a na obou koncích se nachází významné 
přestupní uzly.

Při pohledu na fotografii je evidentní, jaké 
problémy vytváří majetková struktura 
pozemků se soukromými předzahrádkami 
a zvýšená přízemí některých budov. Různé 
zbytky zídek a obrubníky představují zby-
tečné bariéry v prostoru.

Kotlářská ulice obsahuje množství míst 
a prvků, které bychom mohli označit jako 
negativní příklady. Je neuspořádaná s na-
hodile parkujícími auty, plná zbytečných 
bariér, hyzdí ji stožáry, skříně technické 
infrastruktury i nevzhledná dlažba a citelně 
v ní chybí stromy.

Přesto ulice převážně zásluhou dobrého 
urbanismu funguje. 

202 Obytná ulice v principu 
Woonerf, Berlín, Německo

Podle internetové encyklopedie Wikipedie 
žijí zhruba 2 milióny obyvatel Holandska 
v ulicích založených na principu Woonerf.

Jde o ulice v rezidenčních čtvrtích v reži-
mu sdíleného prostoru. Chodci a cyklisté 
mají přednost před řidiči automobilů. Vo-
zovka není vymezena výškově, ale pouze 
druhem dlažby. Provoz aut je záměrně 
zpomalován klikatící se cestou a parková-
ním střídajícím se po obou stranách ulice.

V ulicích jsou záměrně posilovány příčné 
vazby a oslabovány ty podélné.

Stromy mohou být vysazeny více do stře-
du uličního prostoru, a mít tak více místa 
pro svůj růst.

201 Almere, Nizozemí

Od roku 1975 vzniká poblíž Amsterodamu 
nové město Almere. V současnosti má asi 
200 tisíc obyvatel a za 20 let by mělo být 
pátým největším městem Holandska.

Cílem holandské vlády, kraje a radnice 
města Almere je zavádět trvale udržitelné 
principy v plánování a stavbě města.

Almere by se mělo stát ikonou trvale udrži-
telného urbanismu a města.

Jednou z podstat návrhu tohoto města je 
velká různorodost veřejných prostranství. 
Dalšími stavebními kameny jsou budování 
identity, propojení města a přírody, aplika-
ce inovací a ekologických řešení.

Na počátku nebyla otázka, co vše nám 
naše technologie a zákony dovolí provést, 
ale jak bychom chtěli žít. 
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ATRAKTIVITA 
A IDENTITA
Dobře postavené veřejné prostranství 
umožňuje venkovní prostor pohodlně 
obývat. Stává se obývacím pokojem města, 
hřištěm, relaxačním koutem, koncertním 
sálem, ale hlavně místem ke společenskému 
životu. Umožňuje společenské kontakty. 

To zvyšuje tržby obchodům a službám 
v parteru, hodnotu nemovitostí v okolí, a tím 
i atraktivitu celého města. Zejména však 
výrazně ovlivňuje charakter – image čtvrti. 
Vzniká tak místo, se kterým se lidé mohou 
identifikovat a být na něj hrdí.

Identifikace člověka s měs-
tem je pro město nejdůleži-
tější vazbou. Tato vazba může 
zajistit, že s městem a jeho 
veřejným prostranstvím bude 
dobře hospodařeno.

Města se silným charakterem mají schop-
nost poskytovat identitu svým obyvatelům, 
což je důležité zejména pro ty, kteří nejsou 
v místě zakořeněni.

Atraktivní prostor obsahuje vždy nějakou 
hodnotu, která je prostorem ještě pod-
pořena. Nejčastěji jsou hodnotou budovy 
a umělecká díla. Prostranství je podporují 
svým uspořádáním, designem a kvalitními 
materiály. Z toho také plyne, že pokud 
chceme, aby byl prostor atraktivní, nemůže-
me používat bezúdržbové prvky, o které se 
nebudeme starat.

Není možné vytvářet atrak-
tivní prostory, které budou 
bezúdržbové. V lidském vní-
mání funguje toto spojení: 
bezúdržbové = neudržované = 
nikomu nepatřící = bez hodno-
ty = k rozebrání.

Ta nejvíce atraktivní místa jsou vždy 
jedinečná. Nelze je vytvořit pouhou 
aplikací standardních postupů, byť by byly 
na vysoké úrovni. Úsilí o nové a jedinečné 
bychom měli být vždy otevření, neboť jde 
o charakteristickou vlastnost naší kultury.

204 Zelný trh, Brno

Náměstí s typickými trhy, kašna Parnas 
a katedrála Petrov spolu vytváří jedinečnou 
městskou atmosféru. Toto je jedno z míst, 
které si spojujeme s celým městem. Tímto 
se právem chlubíme.

S tímto nesmírně atraktivním místem jsme 
identifikovaní. Toto je naše město. To jsme 
my.

205 Náves, Bedřichovice

Vznik této návsi a její výsledná podoba 
byly výrazně ovlivněny prací brněnské 
umělkyně Kateřiny Šedé. Jejím cílem bylo 
obnovit společenský život v obci, kterou 
blízkost města proměnila do podoby sate-
litu, kam se jezdí pouze přespat. To, že její 
úsilí vyústilo v realizaci veřejného pro-
stranství, je dílem náhody i připravenosti 
místních politiků.

Tématem jedné z akcí Kateřiny Šedé 
bylo propojení Bedřichovic s Londýnem 
a happening téměř poloviny obyvatel obce 
před londýnskou Tate Gallery. Obrácením 
tohoto postupu se následně Londýn otiskl 
do Bedřichovic. 

Na první pohled nepochopitelné spojení 
vytvořilo originální podobu návsi a silnou 
identifikaci obyvatel obce s místem. Část 
jejich životů a životních zážitků jsou přímo 
vepsány v prostoru.

Projekt umožnil i participaci občanů, což 
rovněž posílilo jejich vazbu s návsí.

206 Ulice Šumavská, Brno

Místo s velkým pohybem lidí a intenzitou 
služeb je vždy místo s obrovským potenci-
álem. Obchody, úřady, kancelářské budovy, 
bydlení a studentské koleje, školy a kultura 
představují ideální mix pro vznik atraktivní-
ho městského prostoru.

Přesto je atraktivita tohoto místa nízká. 
Dílem to způsobuje modernistický urba-
nismus generující mrtvé obslužné uličky, 
dlouhé slepé fasády a omezenou plochu 
prostoru k podnikání. Hlavním faktorem je 
však neexistující koncepce architektonic-
kého řešení veřejného prostranství.

Prostě to zatím nikdo neřešil, anebo měl 
pouze chabé nástroje. Nahodile umístěné 
stánky a popelnice vytvářejí nevzhled-
ný chaos, prostranství je neuspořádané. 
Koncepce výsadby zeleně začíná i končí na 
výsadbě stromů. Ty sice mají svoji hodnotu, 
svým měřítkem však nemají šanci ovlivnit 
charakter celého prostoru. Trávníky nejsou 
udržované, jsou to místa, která zbyla pone-
chána ladem.
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BEZPEČÍ
Americká socioložka Jane Jacobs 
představila jednoduchý princip fungování 
bezpečného místa heslem „oči na ulici“. 
Obydlená místa nebo místa s velkým 
pohybem lidí jsou pod dohledem, a jsou 
tedy bezpečnější než místa pustá.
 

Místa, na kterých se pohybují 
lidé, považujeme za bezpeč-
nější než místa prázdná.

Z tohoto pohledu mohou být potenciálně 
nebezpečné některé z funkčně segrego-
vaných oblastí města, jako jsou výrobní, 
komerční a rekreačně sportovní oblasti, ale 
i parky, zahrádkářské kolonie a příměstské 
lesy. Tedy oblasti, které v jistou část dne 
zcela osiří.

Lidé ve městě nejčastěji pociťují nebezpečí 
ze dvou věcí - dopravy a kriminality. Dopra-
va je vnímána jako nebezpečná všude tam, 
kde je zvýšený pohyb chodců a automobilů.
Kriminalita je vázána (ale ne vždy) na sociál-
ně vyloučené lokality a velké množství lidí. 
Subjektivní pocit nebezpečí v chudších 
částech města je spojen s neudržovanými 
budovami a poflakujícími se hlučnými lidmi, 
v centru potom s velkou koncentrací lidí 
a přítomnými bezdomovci.

Veřejné prostranství je vnímáno jako 
nebezpečné, pokud nabízí jen omezenou 
možnost volby trasy, je nepřehledné, 
nedostatečně osvětlené, opuštěné nebo se 
nachází v blízkosti jiného nebezpečného 
prvku.

Vždy je lepší se ve městě 
vyhnout realizaci podchodů. 
Pokud je to nezbytně nutné, 
je potřeba tato místa dopředu 
navrhovat s ohledem na elimi-
naci nebezpečí.

Podzemní veřejná prostranství je nutné 
navrhovat spíše v dimenzích hal, nikoliv 
chodeb. Podchod musí být široký, aby 
omezil možnost zastoupit někomu cestu. 
Je nutné architektonicky navrhnout interiér 
podchodu – podlahu, stěny i strop. Osvětle-
ní má být intenzivní jako v interiéru budov. 
Prostor má být přehledný, aby bylo vidět 
z jednoho konce na druhý. Dobré je zajistit 
přítomnost lidí (např. obchody).

209 Podchod, ulice Heršpická, 
Brno

Většina podchodů je řešena technickým 
způsobem jako prostý průchod s prvky, 
které musí odolat působení vandalů. Počítá 
se se stejnou mírou údržby jako u chodní-
ků, tedy s minimální.

Podchod je ale interiér stavby a jako 
takový by měl být adekvátně navržen 
i spravován.

Tento podchod by měl mít minimálně 
trojnásobnou šířku, vkusně upravené stěny 
i strop, silnější osvětlení, bezpečnostní 
kameru, ale hlavně by měl být viditelně 
udržovaný.

208 Přednádražní prostor, ulice 
Nádražní, Brno

Ve statistikách dopravních nehod, srážek 
s chodci i v četnosti přestupků, drobných 
krádeží apod. vede v Brně ulice Nádražní, 
tedy prostor před hlavním nádražím.

Dopravní prostor komunikací a parkovišť 
málokdy vytváří esteticky hodnotné 
místo a zde výrazně přispívá celkovému 
odpudivému charakteru. Nebezpečí od 
automobilů, autobusů a tramvají hrozí ze 
všech stran. Prostor je formován dopravní-
mi předpisy, a nikoli potřebami lidí.

Prostor nenabízí žádné kvalitní pobyto-
vé místo a z důvodu velké hustoty lidí je 
zde nemožné toto místo vytvořit. Pocit 
nebezpečí je reálný a plyne z neustálého 
narušování osobní zóny jednotlivce cizími 
lidmi.

207 Mendlovo náměstí, Brno

Převládající doprava a celková neutěšenost 
odrazuje kohokoliv od návštěvy tohoto 
místa. Zeleň není řešena pobytově, ale 
má pouze dekorovat a způsobuje naopak 
nepřehlednost. To ve spojení s opuštěností 
vytváří neatraktivní a nebezpečné místo, 
kde je možné si ulevit, ale nikoli pobývat.

Řešení tohoto prostoru neleží v investicích 
do zvýšení jeho atraktivity instalací nějaké 
„atrakce“. Prostor musí být zapojen do 
struktury města. Musí být zvýšena atrak-
tivita do něj orientovaných průčelí budov, 
případně jej novými budovami vymezit. 
Prostor musí být prostupný, zapojený do 
sítě pěších tras s pobytovými místy.

Doprava nesmí být neproniknutelnou 
bariérou ani nesmí vytvářet nefunkční 
zbytková místa. Musí se posílit identifikace 
lidí s prostorem, například posílením odkazu 
na historickou hodnotu místa.
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MIKROKLIMA
Zlepšení mikroklimatu a tvorba zdravého 
městského prostředí je jedním ze stra-
tegických cílů Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu.

Velkým tématem je redukce přehřívání měst 
v letních měsících. Přehřívání lze přiměřeně 
zmírňovat zejména redukcí zpevněných 
ploch, jejich ozeleňováním, zastiňováním 
a ochlazováním vodními prvky. 

Základním nástrojem pro ovlivňování 
mikroklimatu města je vymezit prostranství 
pro výsadbu rozsáhlejších parků a zeleně 
ve městě, umožnit výsadbu stromů v ulicích 
a omezit výstavbu rozlehlých zpevněných 
ploch územním či regulačním plánem. 

Stromy v ulicích, zelené střechy 
a vodní prvky by měly být 
standardem, pokud chceme 
snižovat přehřívání města.

Neméně důležitým aspektem při zlepšování 
městského mikroklimatu je také funkční 
propojování zeleně s objekty hospodařícími 
s dešťovou vodou. Přírodě blízké odvodnění 
napodobuje přirozený hydrologický režim 
povodí, což mimo jiné přispívá k podpoře 
výparu a vsaku srážkových vod v blízkosti 
jejich dopadu na zemský povrch.

Hluk a čistotu ovzduší nelze v uličním 
prostoru řešit dodatečnými prvky, jako 
jsou protihlukové stěny porostlé mechy 
nebo břečťanem. Jakékoli prvky či opatření 
ve stísněném uličním prostoru by neměly 
vytvářet prostorové bariéry, které budou 
překážkou vlastnímu fungování ulice. 
Ty mají své místo na periferii a v místech, 
kde prostorovou bariéru nepředstavují. 

Intenzitu hluku i čistotu vzdu-
chu je nutné řešit hlavně 
u původců tohoto znečištění. 
Je nutné řešit příčiny, a nikoli 
pouze následky.

210 Almere, Nizozemí

Park vedle výškových budov je vlastně 
střechou podzemního čtyřpodlažního 
parkoviště. Vrstva zeminy je dost silná na 
to, aby umožnila růst bohaté zeleně včetně 
stromů.

Navíc dešťová voda ze střech okolních bu-
dov je jímána a používána k závlaze parku, 
cirkuluje ve vodních plochách a využívá se 
jako užitková voda v samotných budo-
vách.

V tomto případě je zcela jasné, že vše, co 
zde vidíme, je součástí stavby a že pláno-
vání města zde probíhá systémově v širším 
kontextu.

211 Slovanské náměstí, Brno

Výrazně městská podoba parku nijak 
nebrání jeho užívání. Naopak vše, co člověk 
potřebuje, je volná plocha k hraní a po-
bíhání psů, sezení ve stínu stromů, pocit 
bezpečí a přehled.

212 Palackého třída, Brno

Lví podíl na přehřívání města mají zpevně-
né parkovací plochy. Velké plochy navíc 
odvádějí veškerou dešťovou vodu do 
kanalizace, kterou přetěžují.

Chybí zde stromy (v dostatečné hustotě 
min. 1 strom na 3–4 stání).

Toto místo je však zcela nevyhovujícím 
způsobem řešeno z hlediska urbanistické-
ho. Jde o periferii, která je charakteristická 
závislostí na automobilové dopravě, budovy 
nerespektují vazbu na uliční prostor, zcela 
chybí zeleň a architektonicky kvalitně 
řešené objekty a plochy.

Pokud budeme usilovat o adaptaci města 
na dopady klimatických změn a vyžadovat 
její naplňování v obytné výstavbě, pak mu-
síme nalézt vhodnou podobu i takovýchto 
staveb a veřejných prostranství.
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MĚSTO PRO LIDI
Dánský architekt Jan Gehl představuje ve 
své knize Město pro lidi soubor nástrojů 
od územního plánování po dílčí drobné 
zásahy, pomocí nichž je možné oživit 
veřejná prostranství a výrazně zkvalitnit 
život ve městě. Jeho kancelář má za sebou 
mnoho realizací, návrhů a strategií. Principy 
popsané v jeho knize jsou však univerzální 
a aplikovatelné i v nové výstavbě.

Hlavní zásadou je navrhovat 
veřejná prostranství lidského 
měřítka a z lidského úhlu po-
hledu tak, aby byla obyvatel-
ná. Vytvářet minimum bariér, 
atraktivní průčelí, koncentro-
vat aktivity, zajistit provoz na 
jedné úrovni, bezpečí i dobré 
mikroklimatické podmínky.

Většina bariér omezujících užívání veřej-
ných prostranství lidmi vzniká z důvodu 
přizpůsobení města dopravě. Doprava, 
která se z jedné součásti prostranství 
stala jeho dominantním prvkem, vytváří 
bariéry jak prostorové, tak i psychologické 
a environmentální. Nejčastějším nástrojem 
přizpůsobování veřejných prostranství lidem 
je tedy zklidňování dopravy. 

Doprava je nutná, ale neměla by dominovat. 
Efektivita dopravního spojení nemusí být 
vždy jediným, a tím méně hlavním kritériem. 
Záleží na kontextu. Omezit rychlost, zúžit 
silnice, rozšířit chodníky, umožnit jízdu 
na kole, vysadit stromy, to lze provést na 
mnoha místech, aniž bychom ztratili pro-
stupnost. Jde o správné nastavení priorit. 

Získaným bonusem je nově získaný prostor, 
který lze užívat a pobývat v něm. Více lidí 
v ulicích přináší i větší bezpečnost, nové 
příležitosti k podnikání a více společenské-
ho života.

Dalším z pilířů tvorby města pro lidi je 
vzájemné propojování pobytových veřej-
ných prostranství. Ne jedno, ale několik míst 
vzájemně propojených nesčítá, ale násobí 
potenciál města být živým, bezpečným, 
pohodlným a krásným místem k bydlení. 

213 New Road, Brighton, 
Velká Británie

V roce 2010 byla z původní běžné asfaltové 
ulice s podélným parkováním vybudována 
nová pěší zóna v centru Brightonu jako vů-
bec první sdílený prostor v Británii. Auta do 
prostoru dále mohou, prostor je ale určen 
lidem. Nutno říct, že jde o místo s několika 
divadly, které je velmi navštěvované místní-
mi, ale zejména turisty.

Kancelář Jana Gehla v každém místě 
vždy provádí průzkumy chování lidí. Nová 
podoba veřejného prostoru byla vyhodno-
cena v překvapivých číslech. Ubylo 93 % 
dopravy, počet chodců se zvýšil o 63 %, ale 
o 600 % se zvýšil počet lidí, kteří se v místě 
zastavili a pobyli.

Přes počáteční obavy je dnes nepřed-
stavitelné navrátit se k původní koncepci 
běžné ulice členěné obrubníky a zaplněné 
parkujícími auty.

214 Sídliště Rosengård, Malmö, 
Švédsko

Toto sídliště pro cca 24 tisíc obyvatel se 
v minulosti proměnilo v ghetto obýva-
né většinou přistěhovalci se špatným 
ekonomickým zázemím a oblast s vysokou 
kriminalitou. 

84 % plochy tohoto města v zeleni je 
veřejným prostranstvím a pouze 19 % z této 
plochy bylo v době pořízení Gehlovy studie 
nějak definováno (dětská a sportovní 
hřiště). Strategie změn byla založena na 
spolupráci s komunitou. Dvory byly oddě-
leny od veřejného prostoru, aby se omezil 
rozsah „země nikoho“. Vznikly zahrady, 
herní plochy a posílilo se veřejné osvětlení. 
Došlo ke zvýšení aktivit na poloveřejných 
dvorcích o 60 % a k úsporám nákladů na 
údržbu o 16 %. Nicméně urbanismus ani 
architektura nemohou samy o sobě vyřešit 
sociální a kulturní problémy ani vysokou 
kriminalitu. 

215 Times Square, New York, USA

Těžko si lze představit obtížnější místo pro 
prosazování nějakého společného plánu, 
než je toto.

Z průzkumů vyplynuly jednoznačné závěry, 
90 %  plochy ulice je věnováno automobilo-
vé dopravě, ale 90 %  lidí v ulici jsou chodci. 
Pouze 10 % lidí v ulicích byly děti nebo 
senioři, ačkoli tyto skupiny tvoří 30 % oby-
vatel New Yorku. To bylo potřeba změnit. 
Tehdejší starosta slíbil lidem nejzelenější 
město na světě, rozhodl se redukovat 
automobilovou dopravu a podpořit cyklisty 
a život v ulicích.

V roce 2008 byla provedena zkouška 
s jednoznačně pozitivním ohlasem. Ulice 
byla uzavřena pro auta a doprava byla pře-
směrována jinam. Od té doby probíhá pro-
měna Broadway na bulvár určený lidem.
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30 216 Almere, Nizozemí

Nově založené město v blízkosti Amster-
damu s ambicemi stát se vzorovým trvale 
udržitelným městem je založeno na těchto 
principech:

Rozvíjení různorodosti všech oblastí. Vzá-
jemné propojení místních center a podpora 
komunitních aktivit. Propojení města s pří-
rodou. Předvídání změn a pružné zapraco-
vání nových příležitostí a výzev. Aplikace 
inovativních a ekologických technologií 
s důrazem na dobré hospodaření s energi-
emi, vodou a odpady.

Na fotografii je zachyceno nákupní cent-
rum, které není umístěno na periferii, ale 
v centrální části města a je provedeno 
jako otevřené s nepravidelnou uliční sítí 
a různými náměstími. Navíc je doplněno 
o bydlení, parkovací místa jsou samozřejmě 
umístěna pod povrchem.

217 Obytná čtvrť Västra Hamnen, 
Malmö, Švédsko

Bývalá průmyslová oblast Malmö byla 
přestavěna na moderní a luxusní obytnou 
čtvrť pro 4000 obyvatel. Aplikací eko-
logických zásad, inteligentního systému 
vytápění a využití obnovitelné energie se 
stala prvním uhlíkově nezávislým městem 
v Evropě. Solární energie ohřívá v pod-
zemním zásobníku vodu, která je v létě 
využívána k chlazení a v zimě k vytápění 
budov. Kromě toho je opravdu rozmanitá, 
co se týče charakteru domů a charakteru 
veřejných prostranství.

Hranice soukromého a veřejného prostran-
ství je v některých ulicích velmi neznatel-
ná. Nepravidelná uliční síť uzavírá prostory 
a vytváří charakter vnitrobloků. Měřítko 
budov i ulic je velmi pestré, čtvrť má svoji 
dominantu a obchodní městskou ulici 
s bytovými domy, nábřeží s restauracemi 
i rodinné domy vesnického a maloměst-
ského typu. Samozřejmě nechybí park.

218 Bahnstadt, Heidelberg, 
Německo

Dobrý příklad výstavby nové čtvrti v blíz-
kosti historického centra města. Čtvrť ve-
lice kompaktní zástavby vzniká na rozloze 
116 hektarů v místě bývalého železničního 
překladiště. 

Všechny budovy jsou stavěny v pasivním 
energetickém standardu. Čtvrť nabídne 
ubytování i pracovní místa 6500 lidem. 
Obsahuje byty, občanskou vybavenost, 
komerční a kancelářské plochy. 

2 • 1 • 6 
UNIVERZÁLNÍ 
DESIGN
Univerzální design představuje způsob na-
vrhování věcí, staveb i městského prostředí, 
který umožní jejich užívání co největší 
skupině lidí. Pracuje nejen s odstraňováním 
fyzických, psychických a sociálních bariér 
z veřejných prostranství, ale řeší i design 
a funkci průmyslových výrobků a informač-
ních systémů. 

Níže uvádíme principy univerzálního desig-
nu s akcentem na jejich využití při návrhu 
veřejných prostranství.

SPRAVEDLIVÉ UŽÍVÁNÍ 
(integrace menšinových skupin, výtah pro 
všechny, přechod pro všechny, univerzální 
prostor, umožnění ovládání věcí bez cizí 
pomoci atd.)

FLEXIBILITA UŽÍVÁNÍ 
(možnost užívat věci různým způsobem, 
univerzalita, usnadnění užívání, prodloužení 
časového limitu na úkon, nástroje pro 
praváky i leváky, stisk tlačítka rukou 
i loktem atd.)

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ UŽÍVÁNÍ 
(jednoduché a přehledné uspořádání, 
zjednodušování, přehlednost, bezpečnost, 
omezení stresu ze složitosti, jednoduchá 
orientace, podpora orientace, věci bez 
návodu atd.)

SROZUMITELNÉ INFORMACE 
(dostatek správných informací, čitelnost 
a srozumitelnost, piktogramy, vícejazyčný 
návod, správné umístění atd.)

TOLERANCE CHYB 
(bezpečnost, pojistky proti omylu atd.)

MALÁ FYZICKÁ NÁMAHA 
(pohodlí, pohodlná chůze, odpočívadla, 
malý sklon terénu, rovná dlažba, eskalátory 
místo schodů, krátká trasa místo obcházení, 
lehkost zmáčknutí tlačítka atd.)

VELIKOST A PROSTOR PRO PŘÍSTUP 
A UŽÍVÁNÍ
(dostatek prostoru, umístění prvků v dosahu 
atd.) 



2 
· Ž

IV
O

T 
  

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví
31219 Ulice Minská, Brno 

Typické místo s intenzivním pohybem lidí, 
veřejnou a individuální dopravou a parko-
váním. Ulice s obchodní a kulturní funkcí 
a občanským vybavením představuje 
místní centrum. Zaparkovaná auta a úpravy 
ploch vymezující parkování vytvářejí 
na mnoha místech bariéry pěšímu pohybu, 
ale současně místo určitým způsobem 
zpřístupňují.

Jde o typické místo, které je v neustálém 
a nekoordinovaném přerodu. Vesnické 
domy jsou přestavovány na městské, 
předzahrádky se ruší nebo se zpřístupňují 
zákazníkům obchodů v parteru, parkuje se 
všude, kde to jde.

Rekonstruovat takové místo vždy vyžaduje 
nalézt a přijmout všestranný kompromis.

220 Ulice Pod Kaštany, Brno 

Bydlení u frekventované komunikace 
vyvažuje rozsáhlý zelený vnitroblok 
s pobytovými místy. Jeho zásadní kvalitou 
je prostupnost pro pěší. Není jen soukro-
mou oázou, ale umožňuje pěším zkrátit si 
cestu příjemným prostředím, a zlepšuje tak 
i život obyvatel sousedních bloků.

Zásadní otázkou pro bytovou výstavbu 
v blokové struktuře kompaktního města je, 
zdali má být vnitroblok více parkem anebo 
parkovištěm. 

2 • 1 • 7 
PĚŠÍ 
INFRASTRUKTURA
Město by mělo uspokojit individuální 
i společenské potřeby svých obyvatel. 
Vyvážení těchto potřeb je však velmi 
obtížné, neboť všechny požadavky se sice 
pomalu, ale neustále mění. Způsob života 
byl před sto lety či ještě dříve diametrálně 
odlišný od dnešního. Obýváme tedy z velké 
míry městské struktury založené pro zcela 
jiný způsob života, než jaký vedeme dnes. 
Důvod, proč vůbec obýváme město a ne-
žijeme raději rozptýleně v krajině, je hlubší. 
Město je primárně společenskou strukturou, 
kterou ke svému životu potřebujeme. 

Město musí být primárně pro-
stupné pěšky. 

Fyzickým vyjádřením společenské struktury 
ve městě jsou lokální centra, náměstí, návsi 
a tržiště (ve formě náměstí či ulice). Tuto 
urbanistickou strukturu rozšiřují (někdy 
i znejasňují) všechny budovy sloužící spo-
lečenským aktivitám (školy, správní, kulturní 
a duchovní stavby, stavby pro hromadnou 
dopravu, stavby pro sport, obchod apod.). 
V historickém centru vznikly na spojnicích 
těchto míst pěší zóny, charakterizované 
velkým zastoupením komerčních aktivit. 
Koncentrace společenských funkcí podpo-
ruje obchod, který dále zvyšuje atraktivitu 
území. 

Zvláštní místo v této struktuře představují 
parky a v mnoha případech také vnitrobloky 
či zeleň sídlišť. Plochy zeleně ve městě 
sice umožňují společenský život, ale jejich 
hlavním posláním je být místem k relaxaci. 
Jsou tedy vázány spíše na obytné budovy, 
školy, budovy pro zdravotnictví a administ-
rativu, spíše na pěší síť než na síť dopravní.

S relaxační funkcí parku a společenskou 
funkcí jednotlivých místních center je vždy 
v rozporu příliš intenzívní doprava. Jde 
pouze o její míru, protože doprava obecně 
je nutná všude. Navíc adekvátně řešená 
veřejná doprava částečně společenskou 
funkci prostranství podporuje. Na mnoha 
místech jsou všechny tyto tři funkce 
(společenská, dopravní, relaxační) sloučeny 
v jednom prostoru ulice a jen míra kulti-
vovanosti tohoto spojení určuje výslednou 
podobu prostranství.

221 Ulice Kociánka, Sadová, 
Brno

Původní silnice spojující Královo Pole 
s okolními obcemi se vlivem pokračující 
výstavby mění ve frekventovanou cestu. 
Nestává se z ní ale ulice, zůstává silnicí.

Toto je situace typická pro periferii. Jde 
o akumulaci vzájemně oddělených nezá-
vislých enkláv, které nic, kromě dopravy, 
nespojuje. Nevzniká zde veřejný prostor 
pro společenské vazby. 

Nejenže chybí chodníky a domy, které by 
byly k ulici orientované, chybí hodnotná 
urbanistická koncepce a vize. Ulice není 
komponována.

V oblasti chybí centrální veřejné pro-
stranství i malá místa vzájemně propojená 
hierarchizovanou sítí ulic.

Toto není město, ale periferie.
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32 222 Passeig de Gracia, Barcelona, 

Španělsko

Padesátimetrový bulvár s velkoryse řeše-
nou výsadbou a pobytovými místy.

223 Hammarby Sjöstad, Stockholm, 
Švédsko

Komplex rezidenčních budov je zasa-
zen do zeleně a obohacen o protékající 
potok. Podél potoka jsou vzrostlé stromy 
a vytvořená promenáda, která zkvalitňuje 
bydlení obyvatel. Jednotlivé zelené plochy 
propojují komplexy budov v jeden celek. 

224 Veřejná otevřená knihovna, 
Magdeburg, Německo

Otevřený prostor venkovní knihovny byl 
realizován v rámci experimentu na oživení 
upadajícího předměstí Magdeburgu (bývalé 
východní Německo). Na místě zbourané 
knihovny byl uspořádán happening, během 
kterého obyvatelé nashromáždili 20 000 
knih. Na místě byla z přepravek na pivo po-
stavena maketa budoucí otevřené knihovny 
a proběhl zde malý festival. 

2 • 1 • 8 
PŘÍKLADY
Nové směry v plánování měst, jako např. 
New Urbanism a Smart Growth, reagují na 
problémy generované urbanismem ame-
rických měst, zejména jejich závislost na 
automobilech, která vyprodukovala neživá 
a nebezpečná veřejná prostranství bez 
společenské funkce.

Některé z problémů lze pozorovat i u nás. 
Zejména neustálé rozšiřování měst mono-
funkčními areály a rezidenčními satelitními 
čtvrtěmi, které nejsou vzájemně propojeny. 
Stále opakujeme chyby monofunkčního 
zónování s tím rozdílem, že navíc opomíjíme 
potřebu občanské vybavenosti. Nové enklá-
vy se pouze přilepují na ty staré způsobem, 
že ani nenavazují na původní strukturu, ale 
vytvářejí vzájemně izolované ostrovy.

Problematika veřejných prostranství, 
jejich kvality a živosti se natolik prolíná 
s urbanismem, že není možné tyto dvě věci 
oddělovat.

Urbanistické nástroje jsou 
i nástroji pro utváření veřej-
ných prostranství.

Aplikací níže uvedených urbanistických 
principů lze vytvořit nejen uspořádané 
a atraktivní město, ale současně i různorodá 
veřejná prostranství a jejich charaktery.

•  Pěší prostupnost a propojenost
Propojení důležitých míst vytváří atrak-
tivní ulice plné života a obchodu. Může-
me navrhovat slepé ulice pro dopravu, 
ale nikoli pro pěší. Doprava nesmí potírat 
pěší vazby v hustě obydleném městě.

•  Pestré služby a různorodost
Vytvářet multifunkční město, kde se stří-
dá bydlení, obchody a služby, kanceláře 
a úřady, občanské vybavení i řemeslná 
výroba. Stavět multifunkční domy s ob-
chodním parterem.

•  Různé formy bydlení 
Mix rodinných domů, vil i sociálních bytů 
vytvoří pestrou strukturu obyvatel.

•  Kvalitní architektura a urbanismus
Město musí obsahovat pestrou škálu 
veřejných prostranství, nikoli jen ulice. 
Budovy musí kultivovat veřejné prostran-
ství a ne se k němu obracet zády. 
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33225 Nábřeží říčky Loučná, 

Litomyšl

Zpřístupněním koryta říčky Loučná v Lito-
myšli došlo k vytvoření intimního veřejné-
ho prostoru. Říčka a ulice spolu do té doby 
nebyly v žádném vztahu, byly odděleny 
hradbou křovin, hluboké koryto neumož-
ňovalo pobyt ani pohled na vodu. Prostor 
byl podle návrhu Josefa Pleskota realizo-
ván v roce 2002 v rámci protipovodňových 
opatření. Pobytovými schody a novým 
mostem tak říčka vstoupila do vztahu 
s přilehlou ulicí. Jednoduchým způsobem 
byl navíc vytvořen prostor s odlišným 
a osvěžujícím klimatem.

226 Gahurův prospekt, Zlín

Chodníky zapuštěné v terénu vytváří 
kontinuální lavice a bezpočet možností 
k sezení.

Modelací terénu bylo docíleno snižení 
intenzity hluku z blízké komunikace.

•  Komunitní uspořádání a hustá zástavba
Navrhovat části měst a nové enklávy 
o určitém počtu obyvatel jako obce se 
svým středem a se zvyšující se hustotou 
zástavby směrem k centru. Vznikne tak 
jasně čitelná městská struktura podporu-
jící komunitní život i diverzitu veřejných 
prostranství. Hustota znamená blízkost 
a dostupnost.

•  Ekologická doprava a udržitelnost
Zajistit dobrou síť pohodlné veřejné 
dopravy a podpořit pěší a cyklisty. Dobře 
hospodařit s energiemi a vodou, používat 
ekologické technologie, podpořit lokální 
produkci.

•  Kvalita života
Usilovat o tvorbu vysoké kvality života.

•  Předvídatelný, spravedlivý a efektivní 
rozvoj města
Veřejná správa by měla spolupracovat 
se soukromým sektorem a sama vědět, 
co chce. Měla by rozvíjet infrastruktu-
ru, dbát na dodržování principů rozvoje 
a usnadňovat proces povolování.

•  Spolupráce komunity a města
Participační projekty a rozvoj města se 
zapojením veřejnosti.

•  Podpora stávajících komunit
Jedině lidé mohou oživit město, a k tomu 
musí mít odpovídající prostor. Veřejná 
prostranství jsou navržena jako společen-
ská místa určená k setkávání.

•  Ochrana krajiny a přírody
Čím bude město hustší, tím více prostoru 
zbude pro přírodu.

Hlavním cílem úprav ve veřej-
ném prostranství, třeba i dílčích, 
by mělo být zlepšení kvality 
života v místě.

Příklady z tuzemska dokládají intenzivní 
řešení otázek urbanismu v teoretické 
rovině. Vznikají manuály veřejných prostran-
ství měst a obcí (Praha, Benešov). Vynikající 
jsou knihy Pavla Hniličky, práce ateliéru 
UNIT a Institutu plánování a rozvoje (IPR). 
Počet kvalitních realizovaných veřejných 
prostranství roste. Velkou měrou však zatím 
jde o úpravu prostranství ve stávající kvalitní 
urbanistické struktuře města, a tedy místa 
již vytvořená, jen zanedbaná.

227 Moravské náměstí, Brno

Exponované místo, které prošlo mnoha 
proměnami, přestavbami a které bylo 
možné několikrát celé znovu uspořádat. 
Vzpomene si ještě někdo, že zde bylo 
parkoviště?
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34 228 Těsnohlídkovo náměstí, 

Bílovice nad Svitavou

Přeměna parkoviště na důstojné náměstí, 
jehož hlavním posláním je být místem pro 
společenské akce. Jednotlivé prvky, jako 
je lípa s posezením, vodní prvek i místo pro 
májku, jsou dobře uspořádány.

Při bližším zkoumání bychom mohli najít 
nedostatky v bezbariérové přístupnosti 
(nedořešen pohyb osob se zrakovým ome-
zením) a jisté rezervy v práci s mikroklima-
tem místa (aplikace principů modrozelené 
infrastruktury a hospodaření s dešťovou 
vodou). Základ je však řešen dobře, ná-
městí je místem pro společenské aktivity.

229 Moravská zemská knihovna, 
ulice Kounicova, Brno

Výjimečně kvalitně upravený předprostor 
významné budovy. Možnost sezení ve stínu 
stromu či vstupní markýzy, vodní prvek, 
originální a kvalitní dlažba. Ale hlavně živý 
prostor. Případné nedostatky v bezbarié-
rové přístupnosti (označení nebezpečného 
prostoru pro osoby se zrakovým ome-
zením) lze upravit bez koncepční změny 
celého prostranství.

230 Ulice Česká, Brno

Výustění ulice České na Joštovu je jedním 
z urbanisticky nejlépe vyřešených a nej-
lépe fungujících veřejných prostranství 
v Brně. Neslo mnoho názvů: Čára, pod 
hodinami, U medvídka. Vždy fungovalo jako 
místo srazu a vstupu do města. V minulosti 
ležel tento prostor před Veselou branou, za 
níž se rozvětvovaly ulice Česká a Veselá. 
Opevnění i brány byly strženy, ale prostor 
si svoji funkci zachoval. Je důkazem, že se 
vyplatí zachovávat fungující urbanistickou 
historickou stopu. 

Prostorů „před branami“ je v Brně více 
a každý funguje z nejrůznějších důvo-
dů jinak. Česká je živou spojnicí centra 
a obytné čtvrti na severu. Na Malinovské-
ho náměstí je stále cítit sociální bariéra 
bohatého centra a chudého předměstí. 
Šilingrovo náměstí je noblesní spojnicí dvou 
historických částí města. A přednádražní 
prostor je dopravním uzlem směřujícím lidi 
rychle pryč, je to konec města.

Metodika tvorby a obnovy veřejných 
prostranství vydaná Nadací Partnerství 
přináší desatero zásad, jak udržet město 
živé a zdravé.

•  Jasná vize
K dobré péči je zapotřebí mít jasně sta-
novený postup a cestu k jeho naplnění. 
Podstatná je erudice v daném oboru, 
tvořivé myšlení a schopnost řešit problé-
my. Vize by měla být vždy konzultována 
odborníky, realizovatelná.

•  Obrácení města do sebe
Omezení rozpínání města do okolní kraji-
ny a nasměrování rozvoje dovnitř města.

•  Propojování
Na spojnicích významných a frekvento-
vaných míst, která jsou hlavními ohnisky 
městské struktury, dochází k pozvolnému 
narůstání nové struktury a s tím spojené-
ho života.

•  Rozmanitost funkcí
Cílené promíchávání různých funkcí vede 
k udržení života ve městě po 24 hodin 
denně. 

•  Zahušťování města
Koncentrace města znamená méně infra-
struktury a úbytek městem spravovaných 
ploch může vést k jejich zkvalitnění.

•  Kvalitní veřejný prostor
Kvalitní veřejný prostor má především ve-
likost úměrnou svému významu, je jasně 
vymezený a přehledný.

•  Město pro lidi
Usnadnění pohybu lidí po městě bez 
nepříjemných podchodů a nadchodů 
a zpřístupnění různých míst.

•  Eliminace bariér
Bariérou je každá překážka rozdělující 
území a přerušující komunikaci v něm. 
Typickým příkladem jsou segregované 
komunikace ve městě. 

•  Městský dům
Městský dům s obchody či službami 
v parteru a bydlením či kancelářemi 
v patrech je živý většinu dne. Parkování 
může být řešeno ve dvoře, zastřešené 
zelenou pochozí střechou přístupnou 
obyvatelům domu.

•  Přednost konverze před demolicí
Kde je to možné, a zvláště u hodnotných 
a výjimečných budov, volit přeměnu 
a oživení stávajících budov a jejich využití 
k novým účelům. Zachování paměti.
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DOPORUČENÝ PŘÍSTUP
•   Vytvářet městské prostředí jako společenský prostor primárně určený k ži-

votu, práci a odpočinku. 

•  Navrhovat veřejná prostranství lidského měřítka a z lidského úhlu pohledu 
tak, aby byla obyvatelná. 

•  Usilovat o vysokou kvalitu výsledného veřejného prostranství a jeho oby-
vatelnost, přístupnost a přehlednost, bezpečí, příjemné mikroklima a atrak-
tivitu.

•  Město a jeho veřejná prostranství mají být primárně navržena pro pohyb 
pěšky a pobyt v místě.

•  Veřejná prostranství pro pěší mají být navržena pro co nejširší spektrum 
uživatelů. Mají být dostatečně dimenzovaná, bez zbytečných bariér, pře-
hledná se srozumitelnými informacemi, umožňující intuitivní užívání s malou 
námahou. 

•  Usilovat o vytváření charakteristických a originálních prostranství, a posilo-
vat tak identifikaci obyvatel s místem. 

•  Nevytvářet „bezúdržbové“ prostory a prvky, naopak zintenzivnit údržbu 
a péči.

•  Budovy orientovat do veřejných prostranství, posilovat vazby budov a ve-
řejných prostranství. 

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
•  Preferovat provoz na jedné úrovni, vyhnout se realizaci podchodů, nadcho-

dů, lávek. Segregaci nahradit kultivovanou a promyšlenou integrací jednot-
livých funkcí.

•  Umožnit svobodu pohybu a pobytu pěším, vytvářet široké chodníky a po-
bytová místa. Nevytvářet úzké, vymezené koridory a zacházky.

•  Standardně navrhovat stromořadí, zelené střechy a zeleň ve vztahu s ob-
jekty hospodaření s dešťovou vodou (modrozelená infrastruktura).
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URBANISMUS 

3
3 • 1 URBANISTICKÁ TYPOLOGIE
3 • 2 URBANISTICKÝ KONTEXT
3 • 3 KRAJINNÉ PRVKY
3 • 4 DOPORUČENÍ
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3 • 1 URBANISTICKÁ TYPOLOGIE
3 • 1 • 1 LINEÁRNÍ PROSTRANSTVÍ

3 • 1 • 2 CENTRÁLNÍ PROSTRANSTVÍ

Mnoho názvů veřejných prostranství v Brně očividně nesedí s jejich podobou. Má to 
mnoho příčin. Jednou z nich je přechod od klasického urbanismu kompaktního měs-
ta k urbanismu modernistickému. Ten sice od základu změnil pohled na budování 
města, ale terminologii si vypůjčil od svého předchůdce.

Budeme-li znovu chtít stavět město kompaktní a vytvářet přitom kvalitní veřejná 
prostranství, měli bychom umět správně pracovat i se slovy a názvy. A měli bychom 
vědět, co kvalitnímu prostranství pomůže a co mu ublíží.
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301 Ulice Lidická, Brno

Jedna z nejdůležitějších radiál leží ve 
stopě bývalé císařské silnice. Tato ulice 
má potenciál být bulvárem. Je na rovině, 
obsahuje množství obchodů a služeb, 
a navíc spojuje důležitá místa ve městě.

Její průměrná šířka je 28 m. 

302 Národní třída, Praha

Dimenze budov s římsou ve výšce cca 
30 m  a parter na výšku dvou pater (cca 
8 m) dělá z ulice třídu.

Její průměrná šířka je 27 m . 

303 Palackého třída, Brno

Ulice s intenzivním obchodním parterem. 
Náměstí za rohem je spíše relaxačním 
místem a občasným tržištěm, rozšiřujícím 
nabídku služeb. Přestože jsou v blízkém 
okolí tři náměstí, opravdové centrum je 
zde. 

Její průměrná šířka je 26 m. 

3 • 1 • 1
LINEÁRNÍ 
PROSTRANSTVÍ
VNĚJŠÍ LINEÁRNÍ PROSTRANSTVÍ
Níže uvedený slovník ukazuje na bohaté 
možnosti vytváření různých charakterů ulic, 
které bohužel nejsou v Brně dostatečně vy-
užity. Metropolitní Brno tak například téměř 
nedisponuje ulicemi metropolitního měřítka 
a charakteru.

Ulice ve všech svých for-
mách jsou prostranstvími, 
která je neobtížnější navrho-
vat a uspořádávat. V ome-
zeném prostoru se setkává 
mnoho zájmů, jež je třeba 
koordinovat. 

Rozhodujícím hlasem v koordinaci různých 
zájmů v uličním prostoru nemá být pouze 
dopravní či technické řešení, ale celkový 
pohled na charakter a fungování ulice, včet-
ně zohlednění společenských vazeb daných  
způsobem užívání objektů v ulici.

Podstatné je věnovat ulicím větší péči než 
dosud a zahrnout do jejich návrhu i poža-
davky na obyvatelnost, podporovat vý-
sadbu stromů a tvorbu pobytových míst. 
Je důležité lépe hospodařit s prostorem 
zejména důsledným sdružováním sítí tech-
nické infrastruktury, zklidňováním dopravy 
a účelným uspořádáváním prvků v prostoru.

Kapacitní dopravní stavby vytvářejí svým 
monofunkčním účelovým charakterem 
a současným nerespektováním stávající 
urbanistické struktury mnoho problema-
tických míst. Proto je důležité je navrho-
vat a posuzovat podle městských měřítek 
a z hlediska potřeb obyvatel města, a nikoli 
tak, jak by byly posuzovány ve volné krajině.

Prostranství dopravních staveb vzniká 
v dnešní době více než pobytových ploch 
typu náměstí či parků. Je třeba více praco-
vat na jejich zapojení do struktury města po 
estetické, kompoziční a užitné stránce, ale 
zejména řešit otázku míry a vhodnosti jejich 
vzniku v konkrétních místech.

Funkčních nástrojů existuje dostatek, ale 
nejsou obsaženy v normách nebo technic-
kých podmínkách, protože jde o nástroje 
urbanistické a architektonické.
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305 Mendelssohn–Ufer, Lipsko

Kultivací břehových prostorů a pobyto-
vou úpravou nábřeží v blízkostí měst-
ského centra vznikají příjemné zelené 
a klidné oázy. 

306 Schéma uliční sítě

304 Nábřeží Otavy, Písek

Veřejně přístupná široká náplavka umož-
ňuje pohodlný a bezpečný přístup k řece 
a rozšíření města o veřejná prostranství 
jiného charakteru i mikroklimatu.

•  Ulice
Lineární veřejné prostranství lemované 
domy. Prostor zajišťující současně pro-
stupnost území, přístup k domům i obytný 
prostor bezprostředního okolí domů.

Ulice historického centra, např. Česká, 
Starobrněnská, Kobližná (šířka 8–12 m), 
Masarykova (15 m).

Komponované ulice přelomu 19. a 20. stol., 
např. třída Kpt. Jaroše (38 m), Koliště (25 m), 
Rašínova, Husova, Grohova, Kudelova (18 m). 

Ulice vilového předměstí, např. Lerchova, 
Zemědělská, Březinova (šířka mezi domy 
25 m, šířka mezi oplocením 15 m), Trávníky, 
Havlíčkova (mezi domy 20 m, mezi ploty 
10 m).

Ulice připojených obcí – hlavní ulice obcí 
směřující radiálně do centra města obvykle 
dosahují šířek 15–20 m, běžné ulice šířky 
8–12 m.

Uliční síť modernistických sídlišť je založena 
na hlavní sběrné komunikaci, při které ne-
stojí budovy procházející sídlištěm. Z té jsou 
napojené jednostranně zastavěné obytné 
ulice, nezřídka slepé. 

Ulice satelitní výstavby jsou prostorově 
založeny na stejném schématu jako ulice 
sídlišť. Hojně se bohužel využívá možnosti 
minimálních rozměrů šířky uličního prostoru 
(8 m).

•  Třída
Široká a komponovaná hlavní ulice velkého 
měřítka obvykle se stromořadím. Význam-
né místo v urbanistické struktuře města. 
V Brně například třída Kpt. Jaroše, Palacké-
ho třída, Purkyňova nebo Merhautova. Třída 
Generála Píky nebo Libušina třída nejsou 
třídami, ale širokými silnicemi, nejsou vy-
mezeny domy, ale svodidly a obrubníky.

•  Bulvár
Široká ulice velkého měřítka, obvykle vede-
ná v místě zbouraných hradeb nebo zasy-
paných příkopů po obvodu města. Příčně na 
bulvár vedou avenue. Bulváry mají obvykle 
několik řad stromořadí a několik dopravních 
pásů. V Brně by bulvárem mohlo být napří-
klad Koliště, ale to je bohužel ulicí s výrazně 
dopravní funkcí bez velkoměstského cha-
rakteru. Nejde o šířku, ale o měřítko.

•  Promenáda
Pěší ulice nebo nábřeží spíše rekreačního 
charakteru určená k pohodlným vycház-
kám. Typické jsou tyto ulice v lázeňských 
městech. V Brně jako promenáda sloužily 
parky na bývalých hradbách před výstav-
bou železničního nádraží.
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 •  Prospekt

Prospekt je přímá, široká a výstavní ulice 
velkoměstského měřítka, vedoucí radiálně 
do centra města. Brno ulici tohoto měřít-
ka nemá. Rozhodně jimi nejsou brněnské 
radiály. Ty vycházejí z historické zakřivené 
cestní sítě, jejich měřítko je menší a jejich 
podoba většinou není založena kompozič-
ním záměrem.

•  Nábřeží
Nábřeží je ulicí s jednostrannou zástavbou 
lemující břeh vodní plochy. Nábřeží se od 
břehu liší zpevněnou úpravou s městským 
charakterem. Chodník na straně řeky je ur-
čen spíše rekreaci a promenádě podél řeky. 
Součástí nábřeží může být náplavka, plocha 
nízko nad úrovní hladiny.

VNITŘNÍ LINEÁRNÍ PROSTRANSTVÍ
•  Pasáž, galerie
Vnitřní prostor domu s převážně komerční 
funkcí. Pasáž či galerie (ta má větší měřítko 
než pasáž) nesmí být slepá, ale průchozí, 
aby nalákala lidi až do zadních částí.

•  Průchod, průjezd
Vnitřní prostor domu propojující veřejné 
prostranství ulice se dvorem. Obvykle nemá 
komerční charakter, není v něm přirozený 
dohled, a proto představuje riziko v bez-
pečnosti.

•  Podchod, nadchod
Představuje možnost překonání prostorové 
bariéry. Pokud je chápán jako čistě dopravní 
stavba řešící problém překonání překážky, 
je v podstatě neobyvatelným úsekem ve 
struktuře města.

PROSTRANSTVÍ DEFINOVANÁ 
DOPRAVNÍMI STAVBAMI
•  Komunikace
Komunikace je podstatnou součástí uli-
ce, ale sama ulici vytvořit nemůže. Mnoho 
komunikací má název, či se přímo jako ulice 
jmenuje. V některých případech může toto 
pojmenování velice komplikovat orientaci 
(Jedovnická). 

•  Parkoviště
Parkoviště představují esteticky nejméně 
hodnotný prvek veřejného prostranství, je 
proto nutné je dobře navrhovat. Velkoploš-
ná parkoviště v kompaktním zastavěném 
městě by měla být umísťována do dvorů, 
nikoli na náměstí a volná místa.

•  Estakády a mosty
Prostory pod estakádami a mosty předsta-
vují obtížně uchopitelná prostranství. V Brně 
převažující nízké a široké mosty vytvářejí 
tmavá a stísněným dojmem působící místa. 
Tím je velmi omezen jejich pobytový poten-
ciál. Je nutné řešit i estetickou stránku při 
pohledu zespodu a dostatečné osvětlení.

308 Skatepark pod mostem, 
Portland, Oregon, USA

Prostor je nejen kvalitně architektonicky 
a materiálově řešen, ale i výška a šířka 
mostu jsou takové, že nevytvářejí temné 
místo.

307 Ulice Gromešova, Brno

Skate park pod mostem výpadovky 
v Brně Řečkovicích. 

Využití prostoru je v pořádku, skatepark 
ale působí dojmem, že byl vybudován 
ze zbytků nezpracovaných sousedním 
ekodvorem. Na první pohled vypadá 
jako skládka nepotřebného dřevěného 
nábytku.

309 Schéma ploch hlavních tahů 
dopravní infrastruktury
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3 • 1 • 2
CENTRÁLNÍ 
PROSTRANSTVÍ
Urbanistickou kvalitu města můžeme posu-
zovat i podle pestrosti hodnotných veřej-
ných prostranství, podle množství krásných 
staveb či celkového charakteru města.

Bohatá urbanistická struk-
tura je složena z pestré sítě 
prostranství různých měřítek, 
náplně a charakteru.

Principem tvorby veřejných prostranství 
v tradiční zástavbě kompaktního města 
je tvarování prostoru domy. Většina domů 
je řadových a významné budovy mají 
významné postavení solitérů. Zásadním 
prvkem tohoto principu je existence jasné 
hranice mezi veřejným a soukromým. 

V modernistickém městě v zeleni je princip 
tvorby obrácen, všechny budovy jsou soli-
téry, hierarchie je obrácena, veřejné pro-
stranství nemá jasné hranice a ta nevede 
ani mezi veřejným a soukromým.

Tyto dva koncepty představují principy, 
v nichž je podoba veřejného prostranství 
komponována. 

Existuje však mnoho míst, kde veřejná pro-
stranství ani zástavba nejsou komponovány 
vůbec anebo pouze částečně. Jde zejména 
o okolí segregovaných dopravních staveb, 
zastavěná území dostupná pouze autem či 
mix různě zastavěných území – periferii. 

VNĚJŠÍ CENTRÁLNÍ PROSTRANSTVÍ
•  Náměstí
Je volným místem v urbanistické struktuře 
umožňujícím shromažďování a společenský 
život obce. Náměstí je vnímáno jako střed 
obce, hlavní prostranství zakládající hierar-
chickou urbanistickou strukturu. Jeho účel 
a podoba mohou být různé. Náměstí je 
však vždy místo vymezené domy, viz např. 
Zelný trh. V modernistické zástavbě sídlišť 
náměstí jako prostranství definované budo-
vami obvykle neexistují. Náměstí zastupují 
„střediska“, vytvořená obvykle na půdorysu 
atria. 
 
•  Náměstíčko, piazzetta
Menší volný prostor ohraničený domy. 
Měřítkem je menší než náměstí, nabízí 
intimnější prostor. 

310 Zelný trh, Brno

Jeden z kvalitních příkladů rekonstrukce 
stávajícího živého náměstí v historickém 
centru města. 

311 Palachovo náměstí, Brno

Příklad novodobého pojetí náměstí. 
V podstatě jde spíše o dvůr či zahradu 
než náměstí. Prostranství je mimo obyt-
nou zástavbu a neslouží společenským 
potřebám obce, ale rekreaci zaměstnan-
ců okolních firem. Celá oblast je závislá 
na automobilové dopravě.

Nejpodstatnější je však fakt, že jde o ve-
řejné prostranství v soukromém vlastnic-
tví. Takové místo je sice upravené, mohou 
v něm však platit pravidla odlišná od ryze 
veřejných ploch. Zahraniční polemiky 
o tomto druhu prostranství hovoří o pra-
vidlech netolerujících výstřední chování, 
hudební produkci, drobný prodej, hlučné 
skupiny včetně hrajících si dětí a samo-
zřejmě projevování politických názorů. 
Problémem není ani to, že taková místa 
existují, jako to, že jsou téměř k neroze-
znání od běžných veřejných prostranství. 
Prozradí je pouze sterilní prostředí a pří-
tomnost ochranky. 

312 Schéma umístění centrálních 
prostranství
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314 Sady Národního odboje, 
Brno

Přidané aktivity zvyšují atraktivitu místa 
a přivádějí život do veřejných prostranství. 

313 Park Lužánky, Brno

Lužánky patří k nejstarším městským par-
kům u nás. Mnohým obyvatelům města 
poskytují útočiště, zvláště v horkých 
letních měsících. Existence tohoto parku 
výrazně zlepšuje kvalitu života obyvate-
lům okolních budov, čtvrti i celého města. 

315 Schéma rozmístění veřejně 
přístupných vnitrobloků

•  Předprostor budovy
V tradičním urbanismu byly významné bu-
dovy umísťovány na náměstí anebo náměstí 
či piazzetty před těmito budovami vznikaly. 
Jde o volný prostor před vstupem, umožňu-
jící nejen rozptyl lidí, ale i kompozici budovy 
ve vztahu s prostorem, tedy cíleně vytvoře-
né a komponované místo.

•  Prostory okolo solitérních budov
Prostory okolo solitérních budov jsou 
obvykle komponovány společně s da-
nou budovou. V případě modernistických 
solitérních budov zasazených necitlivě do 
urbanistické struktury kompaktního města 
(např. Bílý dům, hotel International) byla 
tato místa často komponována jako okrasná 
zeleň bez pobytové funkce. Případně měla 
zeleň zakrývat holé štíty sousedních budov. 
Toto schéma není vůči veřejným prostran-
stvím moc štědré, zeleň je v podstatě barié-
rou oddělující ulici od domu.

•  Náves
Centrální prostor vesnice. Často nese název 
náměstí, měřítkem a vybavením službami je 
však zcela odlišná. 

•  Místo, pobytové místo
Na pobytovém místě se mohou lidé zastavit 
a strávit nějaký čas. Je to místo obvykle 
stranou dopravy i hlavního proudu lidí. 
Místo je buď uzavřené do sebe (do prosto-
ru), nebo je orientováno jedním směrem 
(k vyhlídce, ulici či řece). Pobytové místo 
může být součástí ulice, náměstí či parku. 
Náměstí či park má obvykle několik poby-
tových míst různých charakterů. 

•  Parky, zahrady, sady, hřbitovy
Představují prostorově rozlehlé plochy 
zeleně doplňující urbanistickou strukturu 
kompaktního města o místa vytvářená pře-
vážně vegetací. Parky slouží pro rekreační, 
sportovní, kulturní a společenské účely. 
Zahrady a sady jsou primárně pozemky 
využívané k pěstování plodin a člení se dle 
svého účelu. Mnoho zahrad v kompaktním 
městě ztratilo svoji produkční funkci a jsou 
využívány rekreačně. Zahrádkářské kolonie 
v městském intravilánu sice urbanisticky 
člení město, nejsou ale veřejně přístupné.
Hřbitovy jsou primárně plochy určené k po-
hřbívání, většinou s hojnou vegetací. Mají 
omezenou přístupnost danou otevíracími 
hodinami.

•  Sídlištní zeleň
Je kompozičně svázána s urbanismem síd-
liště a vytváří město v zeleni. Její charakter 
je v každém sídlišti jiný a je ovlivněn husto-
tou zástavby a využitím zpevněných ploch.
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 •  Prostory pro veřejnou hromadnou 

dopravu
Jedná se o specifická místa, která jsou 
obvykle součástí základní urbanistické 
struktury města (náměstí, ulice, budovy, 
bloky), anebo jsou zcela oddělena (letiš-
tě). Pokud jsou řešena jako čistě dopravní 
stavby s upřednostněním pohybu vozidel, 
generují často problémy spojené s pří-
stupností, přehledností, měřítkem apod. 
Nejsou městotvorná. Zejména kapacitní 
dopravní stavby, jako například terminály, 
velmi ovlivňují charakter prostranství, proto 
je nutné řešit je individuálně s ohledem na 
urbanismus a architekturu místa. S větším 
množstvím lidí stoupají nároky na pobytová 
místa, ubývá přehlednosti a pocitu bezpečí. 
Tato místa je nutné komponovat zejména 
z hlediska jejich užívání lidmi. 

VNITŘNÍ CENTRÁLNÍ PROSTRANSTVÍ
•  Vnitroblok
Vnitřní prostory městských bloků mo-
hou být do jisté míry veřejně přístupné. 
Vnitrobloky tak vytvářejí poloveřejná či 
polosoukromá prostranství. Prostor vnit-
robloků primárně slouží obyvatelům bloku 
k rekreaci, ale svým pojetím může fungovat 
jako místo klidu uprostřed rušného města 
a do jisté míry suplovat funkci městského 
parku. Proto musí být jednoznačnou snahou 
maximální zachování stávající zeleně ve 
vnitroblocích. Realizace veřejných parků ve 
vnitroblocích, nahrazující chudou urbani-
stickou strukturu neobsahující parky, však 
může být zdrojem nebezpečí z důvodů uza-
vřenosti, odlehlosti a narušování soukromí. 
Tyto parky by měly být na noc zamykány 
a bez veřejného osvětlení. 

•  Dvůr
Uzavřené neveřejné místo převážně hos-
podářského nebo užitkového charakteru. 
Dvorem může být myšlen vnitroblok, ale 
i pozemek obehnaný zdí (např. sběrný dvůr).

•  Dvorana
Zastřešený vnitřní prostor budovy. 

•  Atrium
Tento pojem z řecké a římské architektury 
označuje vnitřní dvůr, do nějž jsou orien-
továny obytné místnosti. Princip atrií byl 
využíván při tvorbě obchodních středisek 
v sídlištích. Atrium v tomto případě mělo 
nahradit náměstí. Je otázkou, zdali jejich 
soumrak nepřivodila spíše doba neumožňu-
jící soukromé podnikání a svobodné shro-
mažďování, než urbanistický koncept, neboť 
soudobé formy nákupních galerií představují 
v podstatě stejný, byť vylepšený princip.

317 Dvorana budovy hlavního nádraží, 
Brno

316 Drážďany, Německo 

Příklad toho, jak může být řešen vnitroblok 
v nové výstavbě. 

318 Obzor, Lesná

Bývalé okrskové centrum sídliště Lesná 
bylo navrženo jako přístupné atrium 
s komerční funkcí. 
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Způsob zastavění i velikost pozemků výrazně určuje charakter jednotlivých měst-
ských částí i podoby veřejných prostranství. Vytváří tak tzv. kontext, rámec. Tento rá-
mec byl v minulosti často založen zastavovacím plánem, jehož naplnění je dobré stále 
ctít, neboť jde často o jediný plán, který pro danou oblast máme. 

K jakékoli zásadní změně charakteru musí být opravdu dobrý důvod. Kvalitní vstup do 
území vždy určitým způsobem respektuje kontext.

3 • 2 URBANISTICKÝ KONTEXT
3 • 2 • 1 HISTORICKÉ CENTRUM

3 · 2 · 2 KOMPAKTNÍ MĚSTO

3 · 2 · 3 PŘÍMĚSTSKÁ ZÁSTAVBA VENKOVSKÉHO CHARAKTERU

3 · 2 · 4 PŘÍMĚSTSKÁ ZÁSTAVBA SÍDLIŠTNÍHO CHARAKTERU

3 · 2 · 5 AREÁLY, KAMPUSY, PRŮMYSLOVÉ A OBCHODNÍ ZÓNY
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3 • 2 • 1
HISTORICKÉ 
CENTRUM
Historické centrum je specifickou částí 
kompaktního města s výraznou historickou, 
kulturní a společenskou hodnotou.

Rostlá struktura blokové zástavby utváří ráz 
veřejných prostranství v historickém centru 
města. Nepravidelné tvary bloků domů vy-
tváří pro historické centrum charakteristic-
kou rozmanitost tvarů veřejných prostran-
ství. V centru najdeme množství náměstí, 
piazzett a zákoutí propojených hustou sítí 
úzkých ulic, pasáží a průchodů.

Mezi významná veřejná prostranství histo-
rického centra patří také rozsáhlé plochy 
parkové zeleně v místě hradebního okruhu, 
na kopci kolem hradu Špilberk a na tera-
sách pod Petrovem.

Pro historické centrum města je typická 
pestrost druhů prostranství, jejich koncent-
race na malém území, jejich měřítko, to vše 
ve spojitosti s atraktivními fasádami a re-
prezentativním obchodním parterem. Mož-
nost trávit zde volný čas je jedna z hodnot, 
které do centra přitahují život.

Centrum města je ze své podstaty těžištěm 
celoměstského společenského života.

•  Veřejným prostranstvím nacházejícím 
se v centru města náleží reprezentativ-
ní charakter, společně s budovami tvoří 
obraz města. 

•  Zásahy do veřejných prostranství vyžadu-
jí schopnost citlivě reagovat na kontext 
okolí, chránit historické hodnoty, nová 
řešení musí vždy do území vnášet vyso-
kou kvalitu. 

•  U jednotlivých konkrétních prvků musí 
být kladen důraz na kvalitní trvanlivý 
materiál a řemeslně precizní provedení 
detailu.

•  Pro zachování a rozvoj hodnot centra 
města je důležité vytvářet koncepční 
materiály definující podobu a charakter 
jednotlivých prvků a součástí veřejných 
prostranství.

319 Ulice Masarykova – příklad ulice 
v historickém centru města  

Jedná se o oblast vymezenou hranicí 
Městské památkové rezervace.

320 Schéma soukromých a veřejných  
ploch – historické centrum

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

321 Schéma veřejných prostranství  
(zpevněné plochy, zeleň)  
– historické centrum

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

 veřejná zeleň

 zpevněné plochy

 zastavěná plocha

 

 soukromé pozemky

 

 veřejné prostranství 

42 %

15 %

43 %

35 %

8 %
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322 Celoměstské schéma 
s vyznačením historického 
centra
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3 • 2 • 2
KOMPAKTNÍ MĚSTO
Pro potřeby této knihy označujeme úze-
mí města od hranice městské památkové 
rezervace až po okrajové části jako tzv. 
„kompaktní město“. 

Kompaktní město je souvisle zastavě-
né území skládající se z různých funkcí 
a různých způsobů zastavění (geometrie, 
hustota, měřítko, funkce). Střídají se zde 
pohlcené rostlé vsi, vilové čtvrti, sídliště, 
kompaktní obytné soubory a areály.

Z hlediska veřejných prostranství je pro 
tuto oblast typické malé zastoupení cen-
trálních společenských prostranství (ná-
městí) a koncentrace společenských funkcí 
v ulicích. Další charakteristikou může být 
všudypřítomná dopravní funkce ulic.

Nejčastějším typem veřejného prostran-
ství kompaktního města je ulice. Lineární 
prostor, jehož výraz se mění v závislosti na 
okolním typu zástavby, na aktivitě a atrakti-
vitě domovního parteru, na výskytu za-
stávek hromadné dopravy. Ulice, jež nese 
společensko obchodní funkci, se velmi čas-
to stává lokálním centrem a nahrazuje tak 
náměstí, které v daném území chybí (Husit-
ská/Palackého, Minská/Horova, Vídeňská, 
Táborská).

Více než jinde se v této oblasti setkává 
mnoho protichůdných požadavků.

•  Na kvalitu veřejných prostranství kom-
paktního města má zásadní vliv to, jak ra-
cionálně umíme pracovat s dopravou, jak 
dokážeme skloubit dopravní funkci ulice 
s požadovanou funkcí pobytovou a jak 
dokážeme do systému zapojit městskou 
zeleň.

•  Doporučujeme posilovat identitu místních 
center (náměstí, části ulic, důležitá místa) 
a výrazně upřednostnit jejich společen-
skou funkci a charakter před dopravou.

•  Vyvažovat dominantní dopravní funkci 
a podobu prostranství realizací funkč-
ních zelených ploch (parky, zahrady, 
vnitrobloky).

•  Při neustálém tlaku na novou výstav-
bu a rekonstrukce stávajících budov je 
vhodné a zodpovědné mít plán rozvoje, 
který definuje věci jako charakter a mě-
řítko místa, uliční čáru, výšku staveb, 
barevnost apod. 

323 Palackého třída – příklad 
ulice v kompaktní městské 
zástavbě

Oblast přiléhající k historickému měst-
skému centru zahrnuje části následují-
cích městských částí: Královo Pole, Brno–
sever, Židenice, Brno–střed, Černovice, 
Brno–jih, Bohunice, Starý Lískovec, 
Jundrov, Žabovřesky, Komín, Řečkovice 
a Maloměřice a Obřany.

324 Schéma soukromých a veřejných 
ploch – širší centrum

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

325 Schéma veřejných prostranství  
(zpevněné plochy, zeleň) 
 – širší centrum

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

 zastavěná plocha

 

 soukromé pozemky

 

 veřejné prostranství 

 veřejná zeleň

 zpevněné plochy

28 %

35 %

37 %

27 %

10 %
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326 Celoměstské schéma 
s vyznačením kompaktního 
města
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3 • 2 • 3
PŘÍMĚSTSKÁ 
ZÁSTAVBA 
VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU
Jednotlivé v minulosti samostatné 
a soběstačné vesnice mají ve svých cen-
trálních částech vlastní rostlou strukturu 
danou historickým vývojem.

Hlavní veřejné prostranství, kde se scházejí 
lidé, bývá tvořeno návsí nebo alespoň roz-
šířeným prostorem před koloniálem, hospo-
dou, radnicí či kapličkou. 

•  Pro centra příměstských obcí platí po-
dobně jako pro historický střed města 
důraz na kontext a respekt ke stávajícím 
urbanistickým a architektonickým hod-
notám.

•  Při navrhování zásahů do těchto veřej-
ných prostranství je vhodné zachovat 
stávající měřítko a podpořit lokální cha-
rakter, místní zvyklosti. 

•  Při neustálém tlaku na novou výstav-
bu a rekonstrukce stávajících budov je 
vhodné a zodpovědné mít plán rozvoje, 
který definuje věci jako charakter a mě-
řítko místa, uliční čáru, výšku staveb, 
barevnost apod. 

•  Je vhodné podpořit možnost spole-
čenského života tvorbou míst menších 
měřítek před společenskými budovami 
(kostel, obchod, škola, kulturní dům, re-
staurace). Tato místa je vhodné vzájemně 
propojovat do bezpečné prostupné sítě.

327 Náměstí Karla IV. – příklad pro-
stranství v příměstské zástavbě 
venkovského charakteru

Jsou zde zahrnuty venkovské struktury 
původních obcí Maloměřice, Obřany (MČ 
Maloměřice a Obřany), Líšeň (MČ Líšeň), 
Slatina (MČ Slatina), Brněnské Ivanovice, 
Tuřany, Holásky, Dvorská (MČ Tuřany), 
Chrlice (MČ Chrlice), Přízřenice, Dolní 
Heršpice, Horní Heršpice (MČ Brno–jih), 
Černovice (MČ Černovice), Bohunice 
(MČ Bohunice), Starý Lískovec (MČ Starý 
Lískovec), Nový Lískovec (MČ Nový 
Lískovec), Bosonohy (MČ Bosonohy), 
Kohoutovice (MČ Kohoutovice), Jundrov 
(MČ Jundrov), Komín (MČ Komín), Bystrc 
(MČ Bystrc), Žebětín (MČ Žebětín), Kníničky 
(MČ Kníničky), Medlánky (MČ Medlánky), 
Řečkovice, Mokrá Hora (MČ Řečkovice 
a Mokrá Hora), Ivanovice (MČ Ivanovice), 
Jehnice (MČ Jehnice), Ořešín (MČ Ořešín), 
Útěchov, Soběšice (MČ Brno–sever). Dále 
jsou zde zahrnuty zachované dělnické ko-
lonie Kamenná čtvrť, Černovičky, Stránská, 
Slatinka, Divišova čtvrť, Písečník, Myslínova. 

328 Schéma soukromých a veřejných 
ploch – zástavba venkovského 
charakteru

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

329 Schéma veřejných prostran-
ství (zpevněné plochy, zeleň) 
– zástavba venkovského 
charakteru

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

 zastavěná plocha

 

 soukromé pozemky 
 

 veřejné prostranství 

 veřejná zeleň

 zpevněné plochy

22 %

59 %

19 %

4 %
15 %



3 
· U

R
B

A
N

IS
M

U
S 

  
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

51
 

330 Celoměstské schéma 
s vyznačením zástavby 
venkovského charakteru
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3 • 2 • 4
PŘÍMĚSTSKÁ 
ZÁSTAVBA 
SÍDLIŠTNÍHO 
CHARAKTERU
Zcela odlišný způsob plánování zástavby, 
užívaný v rozmezí šedesátých až osmdesá-
tých let, má zásadní vliv na strukturu, tvar 
a rozlohu veřejných prostranství. 

Opuštění klasické koncepce blokové zá-
stavby a její nahrazení rozvolněnou zástav-
bou domy výrazně lineárního či naopak 
bodového charakteru obklopených zelení 
znamená zcela odlišné vnímání veřejných 
prostranství. Ta zde nejsou jasně ohraniče-
na, naopak vzájemně se prolínají. Prostory 
jako ulice a náměstí se na sídlištích mnohdy 
ve své zažité formě vůbec nevyskytují.

Monofunkční bytové domy postrádají 
atraktivní parter, který by předurčoval okolní 
veřejný prostor k pobytu. Náměstí jsou 
nahrazena tzv. společenskými centry, která 
většinou sice fungují, ale mají pouze úzce 
lokální význam.

•  Zatraktivnění sídlištních ulic vnesením 
funkcí a opatření podporujících pobyt 
v nich, stejně jako posílení společenské 
úlohy center, bude mít pozitivní vliv na 
kvalitu bydlení.

•  Každé jednotlivé sídliště je jedinečné 
svým umístěním v krajině, rozlohou, 
dobou svého vzniku a požadavky, které 
mělo splňovat. Z toho vyplývá nutnost 
přistupovat ke každému sídlišti indivi-
duálně a koncepčně s ohledem na jeho 
historii, možnosti a limity.

331 Ulice Mozolky – příklad veřej-
ného prostranství v příměstské 
zástavbě sídlištního charakteru

Zahrnují oblasti monofunkčních moderni-
stických sídlišť, která vznikala od 60. let 
po současnost a také novou zástavbu 
obytných souborů. 

Jsou zde zahrnuta sídliště Lesná, Černá 
Pole (MČ Brno–sever), Obřany (MČ 
Maloměřice a Obřany), Skopalíkova, Stará 
Osada, Juliánov (MČ Židenice), Vinohrady 
(MČ Vinohrady), Líšeň (MČ Líšeň), Slati-
na, u Tuřanky, Kigginsova (MČ Slatina), 
Černovice (MČ Černovice), Komárov 
(MČ Brno–jih), Bohunice (MČ Bohunice), 
Starý Lískovec (MČ Starý Lískovec), Nový 
Lískovec (MČ Nový Lískovec), Kohoutovice 
(MČ Kohoutovice), Jundrov (MČ Jundrov), 
Žabovřesky (MČ Žabovřesky), Komín (MČ 
Komín), Bystrc I, Bystrc II, Kamechy (MČ 
Bystrc), Královo Pole, Sadová (MČ Královo 
Pole), Medlánky (MČ Medlánky), Řečkovice 
(MČ Řečkovice).

332 Schéma soukromých a veřejných 
ploch – zástavba sídlištního 
charakteru

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

333 Schéma veřejných prostranství  
(zpevněné plochy, zeleň)  
– zástavba sídlištního charakteru

 

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

 zastavěná plocha

 

 soukromé pozemky 
 

 veřejné prostranství 

 veřejná zeleň

 zpevněné plochy

86 %

11 % 

63 %

23 %

3 %
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334 Celoměstské schéma 
s vyznačením zástavby 
sídlištního charakteru
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3 • 2 • 5
AREÁLY, KAMPUSY, 
PRŮMYSLOVÉ 
A OBCHODNÍ ZÓNY
Součástí struktury města jsou také areály 
sloužící průmyslu, zemědělství, dopravě, 
zdravotnictví, školství, sportu, obchodu, 
zábavě apod. 

Tato rozsáhlá území mohou být veřejnosti 
buď úplně uzavřená, nebo přístupná v ur-
čitou denní dobu. Od běžného veřejného 
prostoru jsou oddělena plotem nebo zdí 
a většinou vytváří v území bariéru. 

•  Promyšlené a kvalitně zpracované veřej-
né prostranství obklopující tyto rozsáhlé 
zóny může výrazně napomoci integraci 
areálů do okolní struktury města, aniž by 
negativně ovlivňovaly a degradovaly své 
okolí. 

•  Primárně je vhodné realizovat kultivova-
nou hranici (budovy s obchodním parte-
rem, esteticky a spolu se zelení řešené 
zdi a oplocení, redukce reklam apod.).

335 Ulice Netroufalky – příklad veřej-
ného prostranství univerzitního 
kampusu

Jsou zde zahrnuty vybrané komerční, 
výrobní, zemědělské, sportovní, zdra-
votnické, vojenské, dopravní a kulturní 
areály, které svojí rozlohou a umístěním 
vytvářejí bariéru prostupnosti území. Jsou 
charakteristické omezenou přístupností 
a nízkým provázáním se svým okolím. Patří 
sem například Masarykův okruh, BVV, 
FN u sv. Anny, Pivovar Starobrno, areály 
plynáren a tepláren, univerzitní kampus 
Bohunice, Zoo Brno, CT Park Masná, areály 
obchodních center, Černovické terasy, 
První brněnská strojírna, Zbrojovka, areál 
spalovny, kasárna Židenice a Černá Pole, 
Zetor, letiště Brno Tuřany a Medlánky, Agro 
Tuřany, vozovny Pisárky, Medlánky a Komín 
a mnohé další areály.

336 Schéma soukromých a veřejných 
ploch – průmyslové a obchodní 
zóny

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

337 Schéma veřejných prostranství 
(zpevněné plochy, zeleň)  
– průmyslové a obchodní zóny

 

Výřez cca 500x350 m = 100 %

Procentuální podíl jednotlivých ploch:

 zastavěná plocha

 

 soukromé pozemky

 

 veřejné prostranství 

 veřejná zeleň

 zpevněné plochy

52 %

28 %

20 %

39 %

13 %
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338 Celoměstské schéma 
s vyznačením areálů, kampusů, 
průmyslových a obchodních zón
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3 • 3 • 1 KRAJINNÝ RÁMEC MĚSTA

3 • 3 • 2 PŘEHRADA

3 • 3 • 3 PRAMENY A VODNÍ TOKY

3 • 3 • 4 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH

3 • 3 • 5 POBYTOVÁ MÍSTA V KRAJINĚ

3 • 3 PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA

Krajina a přírodní okolí města z hlediska legislativy veřejnými prostranstvími nejsou. 
Vztahuje se na ně ale Zákon o ochraně přírody a krajiny, který definuje právo na volný 
průchod přes určité druhy pozemků (typicky pole, louky a pastviny) za určitých pod-
mínek. Volný vstup do lesa definuje Lesní zákon.

Veřejná přístupnost okolí města tak výrazně zvyšuje kvalitu života ve městě a rozši-
řuje možnosti trávení volného času. 
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339  Celoměstské schéma 
s vyznačením příměstské 
krajiny na území města.

Schéma nezahrnuje významné krajinné 
prvky v zastavěné oblasti.
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3 • 3 • 1
KRAJINNÝ RÁMEC 
MĚSTA
Často se říká, že Brno má krásné okolí. Myslí 
se tím hlavně zvlněná a zalesněná krajina 
mezi Brněnskou přehradou a Mariánským 
údolím na sever od města. Tato krajina, cha-
rakterizovaná zalesněnými kopci, údolími 
s vodními toky a menším podílem polí a luk, 
je velmi intenzivně využívána k rekreačním 
účelům. Je vybavována zpevněnými ces-
tami, mobiliářem a prodejnami s občerst-
vením. Dá se předpokládat, že tento trend 
bude pokračovat a z příměstských lesů 
se stanou více lesoparky.

Při vybavování veřejných 
míst v přírodě je vhodné ctít 
kontext přírodní i blízkého 
města.

Bezprostřední okolí města je kulturní kra-
jinou – mozaikou polí, zahrad a lesů. Mírou 
její atraktivity je právě tato mozaikovitost 
a měřítko. V jižní části Brna, která je více 
zemědělsky využívaná, by měla být krajin-
ná struktura vhodně členěna do menšího 
měřítka (např. výsadbou ovocných stromo-
řadí podél cest). Drobné prvky a význam-
ná místa krajinné struktury jako jsou boží 
muka, křížky, pomníčky a vyhlídky je nutné 
chránit, neboť jsou nejen součástí krajinné 
mozaiky, ale především historickou stopou 
v krajině a spoluvytvářejí její identitu.
Podstatné je posilovat propojení města 
a krajiny a nevytvářet neproniknutelné 
oblasti na okrajích, které by kontakt města 
s krajinou znemožnily. 

Komunikace propojující 
město s okolními obcemi je 
vhodné posilovat výsadbou 
alejí. 

Významným prvkem propojujícím krajinu 
s městem jsou řeky a zalesněné kopce. 
Zelené horizonty jsou vyhláškou stanovené 
linie nenarušitelné výstavbou nadzemních 
objektů. 

Zelené klíny a krajinné 
komplexy jsou vyhláškou 
stanovená nezastavitelná 
území města. 

340 Medlánecký kopec, Brno

Oblíbené místo v těsné blízkosti výstavby 
s panoramatickými výhledy na město 
tvoří zelený horizont města. 

341 Příměstský les, Brno–sever

Příměstské lesy představují obrovskou 
hodnotu pro obyvatele města, hustá síť 
cest umožňuje svobodu pohybu v klima-
ticky příjemném prostředí.

342 Zámecká, Brno Chrlice

Typický obraz krajiny jižní části města. 
Zemědělská krajina velkých lánů přeťatá 
komunikacemi a vedením technických 
sítí, doplněná reklamou. Přístupných 
a pobytových míst je zde relativně málo 
a jsou navzájem izolovaná.
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345 Brněnská přehrada, Brno

Negativní příklad hlavního přístupu k pří-
stavišti Brněnské přehrady. Ten nesmí být 
lemován kolonií stánků, která je přehlíd-
kou vizuálního smogu. Chybí chodníky 
pro chodce, cyklostezky a aleje stromů. 
Cesta navíc končí rozsáhlým parkovištěm, 
přes které chodí pěší. 

344 Ženevské jezero, Švýcarsko 

Tento příklad promenády kolem jezera, 
lemované stromořadím, je možnou inspi-
rací pro Brno. 

343 Lipno

Atraktivní veřejný prostor maríny lze 
realizovat nejen ve Středomoří.

3 • 3 • 2
PŘEHRADA
Vlivem potřeby protipovodňové ochrany 
a vývoje města vznikla Brněnská přehrada, 
která je unikátním vodním prvkem a feno-
ménem ve městě. Dříve sloužila i jako zdroj 
pitné vody. Dnes je centrem sportu, rekre-
ace a celoměstských akcí v každém ročním 
období.

FUNKCE PŘEHRADY
•  rekreační – je centrem rekreace, velmi 

intenzivně využívaná 
•  zásobárna vody – užitkové i závlahové 

vody
•  energetická – zdroj elektrické energie
•  protipovodňová – základem je řeše-

ní ochrany přírodě blízkým opatřením 
v okolí přehrady, proto je navržena 
koncepce rozlivových ploch v podobě 
luk, které jsou mimo povodňové období 
využívány k rekreaci 

•  dopravní – lodní doprava představuje 
vyhledávanou atrakci, okolí přehrady je 
však zatíženo automobilovou dopravou 
(zvlášť v letních měsících)

CHARAKTER
Charakter přehrady se mění z řeky tekoucí 
zalesněným údolím v severní části, přes 
rekreačně využívanou vodní plochu s pláže-
mi, po intenzívně využívanou jižní část, kde 
převažují vodní sporty a lodní doprava. 

ROZVOJ
Brněnská přehrada je jednou z nejvíce vyu-
žívaných vodních ploch u nás. Lze předpo-
kládat, že tlak na její další využívání k rekre-
ačním i komerčním účelům bude sílit. 

Z tohoto úhlu pohledu je nezbytné koor-
dinovat stávající i nově vznikající aktivity 
převážně v jižní části přehrady a zabránit 
tak nárůstu využívání přehrady v její sever-
ní části a z toho plynoucí ztrátě zdejšího 
klidného a rekreačního charakteru. Přístu-
pu k přehradě z jižní strany od přístaviště 
a souvisejícímu nábřeží je nutné zajistit 
kultivovanou a atraktivní podobu. 
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3 • 3 • 3
PRAMENY A VODNÍ 
TOKY 

Potoky a řeky jsou jedním z významných 
přírodních prvků, které propojují město 
s krajinou. Aby se mohly stát jeho plnohod-
notnou součástí, musí do něj být vhodným 
a přiměřeným způsobem zakomponovány. 

PŘÍRODNÍ CHARAKTER NÁBŘEŽÍ
Přirozené okolí řek a potoků vlivem pestré-
ho porostu zajišťuje biodiverzitu a příjemné 
mikroklima. Nábřeží doplňují rekreační plo-
chy v podobě koupacích či grilovacích míst, 
cyklostezek podél vodních toků, vyhlídek či 
přirozených přístupů k vodní hladině.

MĚSTSKÝ CHARAKTER NÁBŘEŽÍ
Potenciál vodních toků v centrální části 
města tkví ve zpřístupnění vodní hladiny 
a zatraktivnění přilehlých veřejných pro-
stranství. Vodní tok protékající obytným 
územím nabízí hodnotu, kterou nemá každé 
město a které by se mělo využít.

REVITALIZACE ŘEK, POTOKŮ A NÁHONŮ
Řeky a potoky v městském prostředí mají 
velký potenciál pro zlepšení jeho obytné 
funkce. Revitalizacemi vodních toků může 
dojít nejen ke zlepšení jejich ekologické 
funkce, ale i k výraznému nárůstu hodnoty 
okolních veřejných prostranství.

Důležité je umožnit prostupnost nábřeží 
a vytvořit souvislé trasy pro pěší a cyklisty 
podél řek a potoků. Vhodné je posilovat 
jedinečnost charakteru těchto veřejných 
prostranství kvalitní úpravou technických 
staveb, jezů, náhonů, malých elektráren, 
umožňovat splavnost pro vodní sporty.

V Brně existuje řada zatrubněných potoků 
a náhonů, které dříve vytvářely jedinečnou 
kulisu. Při jejich postupné obnově je vždy 
potřeba prověřit jejich současný stavebně–
technický stav, vydatnost a kvalitu proté-
kajících vod a prostorové nároky z hlediska 
zpětného začlenění do městského prostoru.

PRAMENY A STUDÁNKY
Úprava pramenů a studánek zejména v se-
verní části Brna je velmi kvalitní. Je typické, 
že tato architektonická i materiálová kvalita 
šla ruku v ruce s vybavením pamětními 
deskami a drobnými výtvarnými díly. Dnes 
tak představují nejen turistickou, ale zejmé-
na kulturní hodnotu. Některé ze studánek 
jsou však stále zanedbané a zasloužily by si 
větší údržbu i rozvoj.

348 Svitava, Brno

Přírodně řešené koryto řeky na okraji 
města s nově navrženými dřevěnými 
schody, množstvím mobiliáře a vzrostlé 
zeleně na břehu. 

Okolí tohoto úseku Svitavy je přeměňo-
váno na přírodní park a na řece jsou pro-
váděny úpravy pro její rekreační využití. 

346 U buku, Brno–sever

Upravené studánky jsou charakteris-
tickým prvkem v příměstských lesích 
severozápadní části Brna. I díky těmto 
lesům a veřejným prostranstvím v nich 
jsou tyto městské části vyhledávanější 
pro bydlení více než čtvrtě na jihu města.

347 Svratka, Brno

Vytvoření pobytové plochy v podobě 
schodů, umožňujících přístup k jinak 
těžko dostupnému říčnímu korytu.

Zpřístupnění a vhodné začlenění řek do 
urbanistické struktury města přispívá 
k vytváření kvalitních veřejných prostran-
ství a prohloubení interakce obyvatel 
s přírodními složkami ve městě.



3 
· U

R
B

A
N

IS
M

U
S 

  
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

61
 

351 Nábřeží Svratky, Brno

V rámci připravovaného projektu úpravy 
řeky Svratky je plánována rekonstruk-
ce stávajících nábřežních zdí, rozšíření 
koryta, vytvoření kolonády, zpřírodnění 
a zpřístupnění vodního toku. V úseku od 
koupaliště Riviéra podél ulice Poříčí po 
viadukt na ulici Uhelné je současně navr-
žena protipovodňová ochrana přilehlého 
území, a to ve formě zemních hrází, stěn 
nebo navýšení terénu.

Více o tomto projektu a protipovodňo-
vé ochraně v městě Brně je možné se 
dozvědět na webových stránkách https://
voda.brno.cz.

Autoři návrhu: 

prof. Ruller, arch. Korbička, arch. Trenz, 
Ing. Čermák, APLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o.

352 Revitalizace řeky Isar, Mnichov, 
Německo

Při revitalizaci koryta řeky byla vytvořena 
rozlivová plocha, která je v letních měsí-
cích využívána jako pláž. 

3 • 3 • 4
PROTIPOVODŇOVÁ 
OPATŘENÍ NA 
VODNÍCH TOCÍCH
Povodně jsou zcela přirozenou událostí, 
která vzniká jako důsledek extrémních pro-
jevů počasí. V řadě situací mohou být po-
vodňové stavy příčinou rozsáhlých materi-
álních škod nebo dokonce ztrát na životech 
obyvatel. Jejich nepravidelný výskyt však 
mnohdy negativně ovlivňuje naše vnímání 
aktuálnosti povodňového nebezpečí.

Návrh protipovodňové ochrany v intravilánu 
města je mnohdy vhodnou příležitostí ke 
zkvalitnění říčních biotopů a navazujících 
veřejných prostranství. Protipovodňová 
opatření ve městech je tedy třeba vždy 
vnímat v širších souvislostech. 

Při řešení opatření proti 
povodním je nutné dbát 
na urbanistické, estetické 
a přírodní hodnoty vodních 
toků.

Protipovodňových opatření existuje celá 
řada. Jednou z preventivních možností je 
stanovení záplavových území a omezení 
jejich zastavování. V rámci protipovodňové 
ochrany je možné dále využívat jak opat-
ření technická, jako jsou ochranné hráze, 
protipovodňové stěny nebo suché retenční 
nádrže, tak přírodě blízká. V každé konkrét-
ní situaci je třeba přizpůsobit dané řešení 
protipovodňové ochrany charakteru místa 
a hledat jejich optimální kombinaci.

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ ÚPRAVY
Přírodě blízká opatření na vodních tocích 
řeší protipovodňovou ochranu v úzké vazbě 
na vodní toky a jejich nivy. Kromě dosažení 
požadovaného protipovodňového účinku je 
cílem těchto opatření i zlepšení ekologické-
ho stavu vodních toků.

Jedná se například o komplexní revitaliza-
ce koryt s obnovením přirozené inundace 
v říční nivě, vytvoření složeného profilu 
koryta s bermami nebo vybudování ochran-
ných nádrží s přírodě blízkou úpravou vnitř-
ního prostoru.

349 Rašínovo nábřeží, Praha

Nábřeží ve dvou úrovních. Horní navazuje 
na komunikaci a umožňuje výhledy na 
město a jeho dominanty. Spodní úroveň 
náplavky navazuje na vodní hladinu. Obě 
části jsou přístupné.

350 Řeka Svratka, Poříčí, Brno

Naprosto nevhodné řešení v centru 
města. Koryto řeky je obklopeno neu-
držovanou zelení různého vzrůstu, je 
nepřístupné a odříznuté od městského 
prostředí. Městem řeka pouze protéká, je 
nepřístupná. 

349       350
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3 • 3 • 5
POBYTOVÁ MÍSTA 
V KRAJINĚ
Společným znakem všech míst, která jsou 
vyhledávána k zastavení a krátkému poby-
tu, je bezpečí, příjemné prostředí a možnost 
společenského kontaktu nebo pozorování 
dění v okolí.

ZASTAVENÍ
Turistická zastavení jsou nedílnou součástí 
naší kulturní krajiny. Jako zastavení slouži-
la dříve místa u křížků, často doprovázená 
výsadbou stromů. Jde jak o výrazné orien-
tační body, tak o místa, jež nás spojují s naší 
historií. Křížky, kaple a boží muka nabízejí 
příležitost k modlitbě a z tohoto ohledu 
je vhodné k nim přistupovat a jejich okolí 
vhodně upravit.

PIKNIKOVÁ MÍSTA
Pikniková místa, ale i ohniště v přírodě 
výrazně rozšiřují možnosti trávení volné-
ho času v přírodě obzvláště pro obyvatele 
bytových domů bez vlastních zahrad. Jsou 
to společenská místa.

VYHLÍDKY
Vyhlídky jsou převážně cílem výletních tras. 
Historické cesty se vyvýšeným a nesnadno 
přístupným místům spíše vyhýbaly. Od-
měnou za vynaloženou energii by měl být 
nejen výhled sám, ale i možnost spočinout 
na krásném místě.

VOLNÉ PLOCHY
Větší volné plochy přírodního charakteru, 
které by nesloužily k hospodářskému účelu, 
se v příměstské krajině města Brna vysky-
tují zřídka. Zpravidla jde o louky, staré sady 
či nezalesněná návrší. Tato místa však nabí-
zejí nejširší možnosti rekreačního využití. 

STUDÁNKY
Fenoménem severní čísti Brna jsou studán-
ky, upravené často kamenným portálem, 
zastřešením či zídkou a doplněné pamětní 
deskou.

MÍSTA U VODY
Místa vyhledávaná nejčastěji rybáři a dětmi. 
Ty první pohled na plynoucí vodní hladinu 
uklidňuje, pro ty druhé je hra s vodou něčím 
neodolatelným. 

354 Jundrov, Brno

Zřízením lavičky, ohniště a stolu bylo vy-
tvořeno jednoduché pobytové místo na 
břehu řeky. Intenzívnější využívání místa 
ale přináší také zvýšené požadavky na 
péči o vegetaci a o místo jako celek. 

355 Červený kopec, Brno

Přirozená vyhlídka na údolí řeky Svratky 
představuje cenné a jedinečné místo 
v urbanistické struktuře města. 

353 Kozí hora, Brno

Turistický přístřešek s lesním hřištěm.



3 
· U

R
B

A
N

IS
M

U
S 

  
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

63
 

3 · 4  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP
•  Základním nástrojem pro tvorbu veřejných prostranství jsou urbanistic-

ké studie a regulační studie a plány. Doporučujeme pořizovat více těchto 
dokumentů a vytvářet tak názor na budoucí podobu města a jeho veřej-
ných prostranství. Důležité je pořizovat tyto dokumenty v předstihu nebo 
v souběhu s technickými a dopravními návrhy prostranství.

•  Zvyšovat kvalitu života ve městě kultivováním a vytvářením příměstské 
krajiny. Příměstská krajina má být přiměřeně přístupná a má obsahovat 
kvalitní pobytová místa přírodního charakteru. Doporučejeme pořizovat 
územní studie sídelní zeleně a krajinářské studie příměstské krajiny.

•  Při jakýchkoli úpravách místa respektovat stávající kontext, charakter 
a hodnoty. V případě zásadních úprav usilovat o vytvoření nového hodnot-
ného charakteru místa.

•  Zásadní změny a nové stavby musí vždy přinést celkové zlepšení místa. 

•  Usilovat o maximální přístupnost a prostupnost územím. 

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
•  Správně pracovat s urbanistickou terminologií. Charakter prostranství je 

dán jeho geometrií, podobou jeho hranic a prvků v něm, nikoli pouze ná-
zvem.

•  Pracovat s klasickými prvky urbanistické a krajinářské typologie.

•  Komunikace propojující město s okolními obcemi a krajinou je vhodné posi-
lovat výsadbou alejí. 

•  Při řešení opatření proti povodním se musí dbát na urbanistické, estetické 
a přírodní hodnoty vodních toků a vodní toky přiměřeně zpřístupnit. 
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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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674 • 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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68 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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694 • 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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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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714 • 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.
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74 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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76 4 • 2 • 1
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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78 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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79mají 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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80 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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81OKOLÍ 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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82 443 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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834 • 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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84 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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86 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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87454 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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88 457 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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894 • 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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90 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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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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96 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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97

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.
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5 • 1 FUNKCE 
5 • 2  TYPOLOGIE
5 • 3  STROMY
5 • 4  PÉČE O VEGETACI
5 • 5  NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ      
  ZELENÉ INFRASTRUKTURY
5 • 6  DOPORUČENÍ

ZELENÁ 
INFRASTRUKTURA
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řejného prostranství. Výrazně se podílí na celkové podobě a charakteru města. Zeleň 
může být stavebním kamenem urbanistické struktury či jednotlivých míst, přestože 
ona sama město vytvořit nemůže. Tato její vlastnost by měla být využívána při tvorbě 
nových veřejných prostranství a chráněna v těch stávajících. 

Zeleň ve městě neroste bez řádné péče. Pojem zeleň znamená živé rostliny, které 
se v čase vyvíjí, rostou, mění svoji podobu, tvar i velikost. Nejde o výrobky, které jen 
stárnou a je nutné je udržovat, ale o živé organismy, které se pěstují. 

5 • 1 FUNKCE

5 • 1 • 1 PROSTOROTVORNÁ FUNKCE

5 • 1 • 2  MIKROKLIMATICKÁ A HYGIENICKÁ FUNKCE

5 • 1 • 3  BIOLOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ FUNKCE
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501 Platan, ulice Benešova, Brno

Solitérní strom rozhodujícím způsobem 
utvářející prostor na rozcestí před palácem 
Morava.

5 • 1 • 1
PROSTOROTVORNÁ 
FUNKCE
Zeleň, zejména stromy, má výraznou prosto-
rotvornou funkci. V mnoha případech natolik 
definuje místo, že se dostává i do místních 
názvů (Pod kaštany, Lesná, Kaštanová).

KOORDINACE A KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
V tradiční urbanistické struktuře kompakt-
ního města se zeleň uplatňuje jako dílčí 
součást prostorů ulic a náměstí (především 
v podobě solitérních stromů a stromořadí) 
a především jako součást parků a parkově 
upravených ploch. Modernistický urbanis-
mus byl přímo založen na konceptu práce 
se zelení a vytváření krajiny veřejného 
prostranství sídlišť. Oba tyto koncepty je 
dobré v místě jejich použití ctít, zachovávat 
a rozvíjet.

PRINCIPEM PRÁCE SE ZELENÍ VE MĚSTĚ JE:
•  komponovat zeleň společně s urbanistic-

kou strukturou již ve fázi územního plánu 
a urbanistických studií;

•  využívat prostorotvorné schopnosti 
stromů; 

•  zajistit odborníkem zpracovaný kvalitní 
návrh vegetačních úprav;

•  vytvořit propojenou síť zeleně ve městě 
v podobě navazujících stromořadí v uli-
cích;

•  omezit využívání zeleně jako prvku mas-
kujícího nevzhledná místa;

•  omezit tvorbu zbytkové zeleně na ryze 
dopravní prostranství; 

•  v návrhu i při rekonstrukci prostran-
ství upřednostnit zeleň před dopravním 
řešením a vedením sítí TI a respektovat 
kořenový systém stromů;

•  výsadbu stromů provádět s ohledem 
na jejich prostorové nároky a proměnli-
vost v čase, vysazovat stromy dosahující 
v dospělosti adekvátní velikost vzhledem 
k okolnímu prostoru;

•  při tvorbě ploch zeleně využívat již exis-
tující stromy;

•  vylepšit stávající podmínky růstu stromů, 
rozšiřovat nezpevněný a nepojížděný 
prostor nad jejich kořenovým systémem;

•  dbát na kontinuitu, vegetace má jako živý 
organismus jinou dynamiku rozvoje a při 
plánování je třeba toto zohlednit (nena-
hrazovat strom, až když původní odumře).

502 Zelená síť ve městě

Výsadbou stromořadí v ulicích lze vytvořit 
„město v zeleni“ i z kompaktního města. 
Pro nově navrženou zástavbu by stromořa-
dí měla být standardem.

Centrální veřejná prostranství, jako jsou 
náměstí a parky, jsou tak vzájemně pro-
pojena prvky zeleně (stromořadí, aleje), 
které nabízejí stín a které vytváří zelenou 
infrastrukturu města.

503 Zámecká zahrada, Jaroměřice 
nad Rokytnou

Zámecká zahrada je architekturou a urba-
nistickým prvkem sama o sobě. Vegetace 
je v zahradě (spolu s drobnými stavbami, 
zpevněnými plochami, uměleckými díly 
atd.) pouze nástrojem kompozice. Vůbec 
nezáleží na jejich stylu. Každá zámecká 
zahrada nebo park obsahuje průhled 
na zámek a pobytová místa na cestě. 
Vegetace je součástí architektury. To jsou 
principy, které lze použít kdekoli, ve městě, 
na vesnici nebo v krajině. Lze je dokonce 
aplikovat v jakémkoli měřítku. 

Parky a zahrady tohoto typu jsou velmi 
nákladné na údržbu, ale jsou velice krásné 
a hojně navštěvované.
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5 • 1 • 2 
MIKROKLIMATICKÁ 
A HYGIENICKÁ 
FUNKCE
Zelené plochy, vodní plochy a stromy 
v ulicích mají jedinečnou schopnost 
ovlivnit mikroklima veřejných prostranství, 
a tedy životního prostředí lidí ve městě. Ve 
vegetačním období stromy poskytují stín 
a brání přehřívání ploch, výparem vody z lis-
tové plochy zvyšují vlhkost vzduchu, a tak 
tlumí teplotní výkyvy prostředí. V zimních 
měsících zpomalují proudění vzduchu, a tím 
omezují nadměrné ochlazování. 

Vegetace se významným způsobem rovněž 
podílí na celkové hygieně městského 
prostředí. Nejen produkcí kyslíku, ale 
i vázáním prachových částic, již zmíněným 
zvlhčováním vzduchu, schopností částečně 
odbourávat nebezpečné výfukové zplodiny 
a omezovat hladinu hluku. Některé druhy 
rostlin mají díky těkavým aromatickým 
látkám, které odpařují do okolí, schopnost 
odpuzovat hmyz a dezinfikovat vzduch. 

Na druhou stranu mohou být stromy zdro-
jem alergenů. Pyl, prachové částice, které 
se mohou uvolňovat v suchém a větrném 
počasí, a někdy až agresivní aromatické 
látky mohou být problémem pro mnoho 
obyvatel. Vždy však jde o několik dnů, 
maximálně týdnů, a výše zmíněné benefity 
vždy převáží tato negativa. Vzrostlé stromy 
mohou negativně ovlivnit světelné poměry 
v přilehlých budovách, což ovlivňuje hy-
gienické předpisy, proto je nutné každý 
případ posuzovat individuálně a s pomocí 
specialistů. 

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ DOPADU 
KLIMATICKÝCH ZMĚN
Z těchto důvodů představuje zeleň, ale 
zejména vrostlé stromy v ulicích, základní 
nástroj k realizaci opatření pro zmírnění 
dopadu klimatických změn, především 
k snížení letních teplot v ulicích města (ty 
jsou v průměru o 4–5 °C vyšší než v jeho 
okrajových částech). 

Propojením výsadby zeleně se systémem 
hospodaření s dešťovou vodou navíc do-
cílíme lepších podmínek pro růst stromů 
i účinnějšího snížení teplotních výkyvů, 
čistšího vzduchu a současně zvýšení atrak-
tivnosti městského prostředí. Jde o nástroj 
sice nákladný, ale rozhodně více šetrný 
k životnímu prostředí než masivní používání 
klimatizačních jednotek, ke kterému dochá-
zí v některých regionech jižní Evropy. 

506 Park Pod Plachtami, Brno

Propojení systémů zeleně a hospodaření 
s dešťovou vodou není jen racionálním 
krokem. S citlivým přístupem vznikla 
plnohodnotná parková plocha s velkým 
biologickým a rekreačním potenciálem, 
která výrazně zvyšuje kvalitu bydlení. 

504 Barcelona, Španělsko

Typická ulice ve španělské Barceloně se 
vzrostlými stromy, přizpůsobená na místní 
středomořské klima.

V našich podmínkách bychom zpravidla 
řekli, že ulice je příliš úzká na oboustran-
né stromořadí. Pokud bychom už stromy 
vysadili, volili bychom kultivary menšího 
vzrůstu, které by však z hlediska zastínění 
příliš nepomohly. 

Můžeme si říct, že jde opravdu o „jiný 
kraj“, ale také si můžeme říct, že podobné 
počasí nás v budoucnu, alespoň přes léto, 
čeká. 

Základním požadavkem pro docílení tohoto 
charakteru stromořadí je založení koruny 
ve výšce 4,5 - 6 m, tedy ve výšce městské-
ho parteru. Prostor pod stromy zůstává 
přehledný, stromy svými korunami zastiňují 
velkoryse dimenzovaný prostor.  

505 Schéma základních funkcí  
městské zeleně

– ochlazování okolního prostředí stíněním  
   a výparem vody z listů

– ochrana před povětrnostními vlivy

– ochlazování prouděním vzduchu

– pohlcování škodlivých zplodin

– vytváření kyslíku

– zajišťování útočiště pro živočichy

– pozitivní působení na život člověka

 
Pěstování stromů v městském prostředí je 
velmi obtížné. Nedostatek vody a vzduchu 
v kořenovém prostoru stromů jsou hlavním 
limitujícím faktorem. Dešťová voda je totiž 
primárně odváděna do kanalizace a půdní 
profil bývá zhutněný z důvodu konstrukce 
zpevněných ploch. Budeme-li chtít udržet 
naše město zelené, budeme muset změnit 
zažitou praxi hospodaření s dešťovými vo-
dami a technologii zakládání zpevněných 
ploch v místech výsadby stromů.
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5 • 1 • 3 
BIOLOGICKÁ 
A PSYCHOLOGICKÁ 
FUNKCE
Městská zeleň je vnímána jako plocha umě-
le vytvořená člověkem a naprosto závislá 
na jeho péči. Ve skutečnosti se však jedná 
o velice pestrou mozaiku míst pro různé 
formy života. Od železničního náspu či 
extenzivní střešní zahrady až po intenzivní, 
herbicidy ošetřovaný trávník. Čím pestřejší 
je tato mozaika, tím více různých druhů 
organismů v ní může žít, rostlin i živočichů. 
A velká pestrost či biodiverzita je v koneč-
ném důsledku prospěšná i lidem.

Dá se očekávat, že s postupným bohatnutím 
společnosti a posunem od zabezpečování 
pouze základních životních potřeb k řešení 
širšího okruhu témat dojde ke zdůraznění 
psychologického působení zeleně na člo-
věka.

Zeleň obecně však není automaticky po-
zitivním prvkem ve veřejném prostranství. 
Aby byla pozitivně vnímanou součástí 
veřejného prostoru, musí být koncepčně 
navrhnuta a správně založena a pěstována. 
Vždy v kontextu s místem. Biodiverzita 
totiž není automaticky i estetickou hod-
notou. Nesečený luční trávník nemusí být 
adekvátní součástí intenzivně využívaného 
parku v centru města. Stejně tak je třeba 
přistupovat i k péči o vegetaci. Jen rostliny, 
které jsou v dobré zdravotní kondici a jsou 
provozně bezpečné, mohou být přínosem 
do veřejného prostoru. 

Přímo plýtváním prostorem a finančními 
prostředky jsou „zbytkové zelené plochy“ 
mezi komunikacemi. Bohužel vznikají na 
základě mylné úvahy a projekčního klišé, 
že všechny plochy, které zbyly po vzniku 
cestní sítě, jsou „ozelenitelné“. Není to 
tak. Z hlediska zahradnických postupů 
a technologií to prostě nelze. Vznikají tak 
nevzhledné a nefunkční plochy, které jsou 
navíc velmi finančně náročné na následnou 
péči.

Pro pozitivní vnímání zeleně 
musí být plochy zeleně ade-
kvátně upravené a dřeviny 
provozně bezpečné.

Nevhodně navržená zeleň může vést ke 
vzniku provozně i pocitově nebezpečných 
míst. Vždy je nutné uvědomit si kontext 
místa a provozní vztahy. 

509 Ulice Kounicova, Brno

Kvetení některých druhů stromů může být 
natolik intenzivním podnětem, že přechází 
do symbolické roviny. Jako tato sakura, 
jejíž květy jsou pro Japonce symbolem 
jara.

508 Ulice Úzká, Brno

Porost mezi komunikacemi v tomto přípa-
dě nelze nazvat trávníkem, a už vůbec ho 
nelze považovat za vhodnou formu vegeta-
ce v tomto místě. Totéž platí i o skupinách 
keřů podél obchodního domu Tesco.

Účinek tohoto prostoru na psychiku 
člověka je negativní. Hluk, prach, chaos, 
nebezpečí, zápach, vedro. Řešení nabízejí 
právě stromy, které umí prostor rozčlenit 
do menších celků, a tím zlepšit orientaci 
a pocit bezpečí, umí zlepšit klima a dát 
vzniknout pobytovým místům. 

Osázením středního zeleného pásu stromy 
opticky rozpůlíme ulici, takže při čekání 
na autobus nebudeme vnímat provoz na 
druhé půlce a prostor se tak stane pře-
hlednější. Stromy na zastávce poskytnou 
stín v létě a ochranu proti studenému větru 
v zimě. Pobytové vlastnosti místa je třeba 
posilovat. Není možné realizovat zastře-
šenou zastávku pro pět osob, když zde 
běžně čeká dvacet lidí.

507 Zvířata ve městě

Mnohdy je procházka parkem jedinou 
možností kontaktu městského člověka 
s živou přírodou. Zeleň by měla svojí pod-
statou i vychovávat a tříbit vkus. Člověku 
zeleň dává šanci vnímat roční období 
v škále barevných změn, slyšet zpěv ptáků 
nebo cítit vůni květů.

Podstatná je i vazba jednotlivých prvků 
zeleně na ostatní živé organismy. Tráv-
níky, keře i stromy jsou útočištěm velké 
škály živočichů, kterým poskytují úkryt 
i obživu. 
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Pojem zeleň je definován normou jako „soubor tvořený živými a neživými prvky zele-
ně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je pečováno sadovnicko 
krajinářskými metodami, výjimečně ji může tvořit i jen jeden vegetační prvek“. 

Termín „zeleň“ tedy popisuje jak jednotlivou živou rostlinu (strom, keř, bylinu), tak 
i soubor těchto rostlin v určité ploše, včetně neživých a doplňujících prvků (park). 

5 • 2  TYPOLOGIE

5 • 2 • 1  PRVKY ZELENĚ

5 • 2 • 2  ZELEŇ MENŠÍCH MÍST

5 • 2 • 3  ZELEŇ PARKŮ A ZAHRAD

5 • 2 • 4  ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ, VNITROBLOKY

5 • 2 • 5  ZELEŇ PŘÍMĚSTSKÁ
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512 Náměstí SNP, Bratislava, 
Slovensko

Stromy na náměstí jsou prostředkem pro 
vytvoření pobytových míst.

511 Ulice Joštova, Brno

Dobrý příklad práce s klasickými prvky 
zeleně v moderním městě. Alej zdůrazňuje 
důležitost ulice a vytváří pobytová místa. 

 

510 Jakubské náměstí, Brno

Významný strom vybízející k pobyto-
vým aktivitám. Na náměstí je výrazným 
orientačním bodem a pobytovým místem 
(v tomto případě však nezanedbatelnou roli 
hrají i okolní pohostinská zařízení). 

5 • 2 • 1
PRVKY ZELENĚ 
Prvky zeleně nebo výstižněji vegetační 
prvky jsou základními prostorotvornými 
složkami zeleně sídla nebo krajinné zeleně. 
Může se jednat o jednotlivou rostlinu (dře-
vinu nebo bylinu) nebo jejich skupiny. Vege-
tační prvek je tedy určen svým vzhledem, 
prostorovým uspořádáním a způsobem 
pěstování. Podle toho rozeznáváme prvky 
jednoduché, které jsou tvořeny vždy jen 
jednou rostlinou (např. solitérní strom či 
keř), nebo složené, které tvoří více rostlin 
stejného typu (např. záhon trvalek či let-
niček, trávník, skupina keřů a stromořadí). 
Toto členění je velice účelné, protože kromě 
prostorového uspořádání určuje i způsob 
použití rostlin a péči o ně. 

DŘEVITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
•  Solitérní strom
Jde o izolovaný strom, který prostoru kolem 
sebe dominuje a spoluvytváří jej. Je to 
samostatný kompoziční prvek bez vazeb na 
okolní stromy. Solitérní strom musí být vždy 
bezvadný a pohledově atraktivní ze všech 
stran. Nikdy by neměl být vybírán nahodile, 
ale naopak s přesným záměrem působení 
v prostoru a jeho utvářením. Jeho habitus 
by měl reagovat na okolní prostorovou kom-
pozici. Teprve potom solitérní strom vytváří 
identitu místa s historickým přesahem.

•  Stromořadí
Stromy, které jsou vybrané, vysazené a cí-
leně pěstované jako liniový prvek, nazývá-
me stromořadím. Kompozičními parametry, 
které určují vznik stromořadí, jsou opa-
kování, rytmus a odstup. Není zde vůbec 
žádné místo pro jakoukoliv nahodilost nebo 
nepravidelnost. V případě, že stromořadí le-
muje cestu spojující dvě místa v kompozici 
prostoru, mluvíme o aleji. Ty pak mohou být 
jednostranné nebo oboustranné, jednořadé 
či víceřadé. Stromořadí jsou velice důležitou 
součástí uličního parteru, a proto by k nim 
mělo být takto přistupováno. V mnoha pří-
padech jsou stromořadí nebo třeba jen druh 
stromu použitého ve stromořadí určujícím 
prvkem celého sídla v širším kontextu. Čím 
by byla Paříž bez platanových alejí nebo 
Bratislava bez břestovce západního?

•  Skupina stromů
Dva a více stromů, které mezi sebou mají 
zřetelný prostorový vztah, tvoří skupinu 
stromů. Jejich koruny se mohou vzájemně 
dotýkat nebo může být skupina rozvolněná. 
Skupina může být vysazená v pravidelném 
rastru nebo je její struktura volná. Tyto prin-
cipy umožňují nesčetné kombinace a způ-
soby utváření prostoru. Pokud je jedinců 
velké množství, zaujímají velkou plochu 
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513 Park Lužánky, Brno, skupina 
keřů

Keřové patro zde vhodným způsobem 
prostor člení, aniž by vzniklo pocitově ne-
bezpečné prostředí. Kvetení spojené někdy 
i s výrazným čichovým vjemem přináší 
vítaný dynamický aspekt. 

a existují zde konkurenční nebo podpůrné 
biologické vztahy, mluvíme o porostu. 

•  Keře a skupiny keřů
Dřeviny, které netvoří jeden nebo více 
dominantních kmenů, označujeme jako 
keře. Zpravidla nedosahují velikosti stromů. 
Pro svůj charakteristický habitus a velikost 
prostor především vymezují a dělí. Jejich 
použití by mělo být proto velice uvážené 
ve vztahu k prostupnosti a přehlednosti 
prostoru. V některých případech je jejich 
použití, resp. dosažitelná výška omezena 
legislativou (rozhledové trojúhelníky). 

•  Popínavé dřeviny
Zahrnuje dřevité liány pěstované s pomocí 
konstrukce, která může být jak vertikální 
(fasáda, plot), tak horizontální (pergola). Je-
jich použití je velice specifické. V některých 
případech může být jedinou složkou vege-
tace v prostorech, které z nějakých důvodů 
neumožňují použití jiných vegetačních prv-
ků. Způsob, jak se různé druhy popínavých 
dřevin ke konstrukci přichytávají, jejich 
různost habitů a barev zahrnuje širokou 
škálu možností, jak s nimi pracovat. 

•  Tvarované vegetační prvky
Sem řadíme stromy a keře, kterým pravidel-
ným řezem určujeme požadovaný tvar. Mezi 
typické zástupce této skupiny patří stříhané 
živé ploty. Ale patří sem i pravidelně stříha-
né boskety, stěny a broderie historických 
zahrad. Samostatným žánrem tvarovaných 
vegetačních prvků je ars topiarium neboli 
topiary – tvorba soch tvarováním rostlin. 
Tyto prvky jsou velice náročné na péči 
a odbornost, se kterou je tato péče prová-
děna. 

BYLINNÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
•  Letničkový záhon
Tato forma, považovaná za vrchol zahradnic-
kého umění, se plně rozvinula v 19. století 
a svůj vrchol zaznamenala v době první 
republiky. Klasicky pojatá kombinace výsad-
by v létě působících letniček s následnou 
výsadbou podzimního a jarního aspektu 
dvouletek a cibulovin mívá buď paletové 
(rabatové) schéma, ve kterém se střídají 
plochy stejných druhů, nebo pravidelné 
formální uspořádání. Moderní interpretace 
pracují se směsí barev, textur a výšek bez 
předem daného osazovacího plánu. Vždy 
však v jednoletém cyklu, záhony je nutné 
každý rok zakládat znovu (tradičně vý-
sadbou předpěstovaných rostlin, moderně 
i výsevem směsi semen). Květinový dekor 
byl nezbytnou součástí všech významných 
veřejných ploch. Velká vizuální atraktivita 
tohoto vegetačního prvku je ale spojena 
s velkou finanční a profesní náročností na 
založení a péči. Tento prvek by proto měl 
být užíván uvážlivě vždy v kontextu místa 
a jeho významu.

516 Slovanské náměstí, Brno, živý 
plot na náměstí

Toto náměstí je naprosto jedinečným pro-
storem. Po obvodu jej lemuje komunikace 
s alejí, tu pak od prostoru parku odděluje 
živý plot, který izoluje návštěvníky od 
dopravního ruchu a umožňuje jim klidné 
trávení volného času s výhledem na cen-
trální volnou travnatou plochu, do korun 
stromů a na esteticky hodnotné fasády 
okolních budov. 

514 Denisovy sady, Brno, popínavá 
zeleň

515 Park Humboldthain, Berlín, 
Německo

Popínavá zeleň může tvořit také pomyslnou 
střechu kryté cesty. Poskytuje stín a záro-
veň chrání před nepřízní počasí. 

514       515
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•  Trvalkový záhon 
Na rozdíl od letničkového nebo dvoulet-
kového záhonu tato forma pracuje s více-
letými rostlinami – trvalkami s doplněním 
cibulovin. Záhony jsou tedy zakládány 
s výhledem, že zde budou dalších osm až 
patnáct let. Klasický trvalkový záhon má 
formu rabata – kompozice ploch rostlin 
stejného druhu. Moderní interpretace opět 
pracují s různými alternativními přístupy: 
od jednoduchých trvalkových směsí až po 
velice sofistikovaná schémata, která pracují 
s poznatky populační ekologie a dynamiky 
rozvoje přírodních společenstev rostlin. 
Škála výrazových možností je obrovská 
a zahrnuje barvu, textury, struktury a ča-
sovou dynamiku a s tím souvisí i působení 
tohoto prvku ve veřejném prostoru. Může 
to být jen dekor, koberec. Ale rovněž může 
být centrem daleko rozsáhlejší kompozice, 
které dominuje. V nárocích na přírodní pod-
mínky je trvalkový záhon velice plastický 
vegetační prvek vhodný pro hospodaření 
s dešťovou vodou.

•  Trávník
Pravidelně udržované rostlinné společen-
stvo trav označujeme jako trávník. Podle 
způsobu jeho užití a péče o něj dále rozlišu-
jeme okrasný parterový trávník, rekreační 
parkový trávník, zátěžový sportovní trávník 
nebo extenzivní krajinný trávník (dle ČSN 
83 9031). Možností užití a dalšího členění 
tohoto vegetačního prvku je ovšem daleko 
více. Trávník je ve veřejném prostoru ve-
lice důležitý prvek, který vytváří základní 
úroveň – podklad, na kterém se pak uplat-
ňují další prostorotvorné prvky. Aby tuto 
úlohu ale plnil, je nezbytné, aby byl užíván 
správně, vždy v kontextu místa a přírodních 
podmínek, a také o něj musí být náležitě 
pečováno. Zaplevelená skomírající spo-
lečenstva v dělících pásech komunikací 
nelze považovat za trávník. Trávník je tedy 
vegetační prvek poměrně náročný, zejména 
na prostor, na množství dostupné vody 
a odbornou péči. Šířka trávníku v pásu by 
neměla být menší než 1,5 m, v objektech 
hospodaření s dešťovou vodou by šířka 
měla být alespoň 3 m.

V případě plánovaného zatížení souvislých 
travnatých ploch je vhodné použití tzv. 
štěrkového trávníku, který zachovává vsa-
kovací schopnosti nezpevněného povrchu 
a zároveň umožňuje pojezd vozidly. Takový 
trávník je založen na štěrkové vrstvě o moc-
nosti 20 až 30 cm, jejíž meziprostory jsou 
vyplněny zeminou. 

519 Valtice, náměstí

Téměř dokonalá ukázka parterového 
pobytového trávníku. Jeho estetický efekt 
a rekreační potenciál je nesporný. Jde však 
o jeden z nejnáročnějších, a tedy i nejná-
kladnějších vegetačních prvků vůbec. Měl 
by být proto používán výjimečně a s roz-
vahou. 

518 Wisley, Surrey, Velká Británie

Trvalkové rabato v zahradě Královské za-
hradnické společnosti reprezentuje jeden 
z nejnáročnějších vegetačních prvků, jak 
na tvorbu, tak na péči o něj. Estetická 
úroveň takového prostoru je ovšem bez 
debat.

517 Hestercombe House, Somerset, 
Velká Británie

Ornamentální letničkový záhon je neod-
dělitelnou součástí tohoto edwardiánského 
sídla a jednoznačně určuje charakter 
a význam parteru.
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5 • 2 • 2
ZELEŇ MENŠÍCH 
MÍST
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ A POHLEDOVĚ 
EXPONOVANÉ ZELENÉ STŘECHY
Pod nemalým množstvím náměstí i parků 
v zahraničí došlo v nedávné době k vy-
budování podzemních garáží. Veřejná pro-
stranství se tak v podstatě ocitla na střeše 
budovy. Na takto upravených prostranstvích 
jsou často vysázeny stromy do předem 
připravených míst, která jsou dostatečně 
dimenzována a spravována. Stromy tak 
rostou ve velkých betonových nádobách se 
zabudovanou závlahou.

Skromnějším řešením je tradiční zelená 
střecha. Dle možností lze zvolit intenzivní 
střechu s trávami, keři či stromy, nebo ex-
tenzivní střechu se suchomilnými rostlinami. 

Intenzivní zelené střechy jsou tvořené tráv-
níkem, keři, bylinami a stromy. Mají vysokou 
schopnost zadržování dešťových vod, 
což je obzvlášť výhodné v letním období 

523 Ulice Kopečná, Brno, intenzivní 
zelená střecha

Intenzivní zelená střecha v tomto přípa-
dě umožnujě rozšířit využitelný obytný 
prostor. Navíc přináší benefity v podobě 
hospodaření s dešťovou vodou a příznivě 
ovlivňuje místní mikroklima. 

•  Bylinná společenstva
Tento vegetační prvek představuje přechod 
mezi trvalkovým záhonem a krajinným 
trávníkem. Počítáme sem extenzivní spole-
čenstva střešních zahrad, podrosty skupin 
stromů nebo porostů v parcích a lesích, 
doprovodná společenstva vodních toků 
a ploch, vegetačně upravené tramvajové 
pásy a další. Vždy se však jedná o vegetační 
prvek, který využívá byliny, tedy nedřev-
natící rostliny. Stejně jako trvalkové záhony 
a trávníky je i tento prvek vhodný pro hos-
podaření s dešťovou vodou.

•  Rostliny v nádobách
Samostatný vegetační prvek, bylinný i dře-
vinný, pěstovaný v nádobě může mít mnoho 
podob i způsobů využití. Truhlíky, žardiniéry 
i velké kontejnery pro pěstování dřevin však 
spojuje skutečnost, že rostliny mají ome-
zený využitelný prostor pro růst kořenové 
soustavy, jsou zcela závislé na pravidelné 
péči, zejména v podobě závlahy. Nabízí 
však možnost uplatnění vegetace v místech, 
která jsou jinak pro použití standardních 
vegetačních prvků nevhodná. Buď z pro-
storových důvodů, nebo nedostatečných 
podmínek pro život rostlin. Jejich použití 
ve veřejném prostoru by mělo být pečlivě 
uvážené a přednost by měly mít vegetační 
prvky rostoucí v rostlém terénu. 

521 Mechový strom

Je velkou otázkou, zda se toto řešení 
opravdu vyplatí a je funkční. Pokud by se 
cena za jeden mechový strom rovnala ná-
kladům na výsadbu několika stromů, raději 
bychom volili stromy. 

Diskutabilní je i design.

522 Betonový květináč 

Časté řešení mobilní zeleně. 

Takto prosím ne!

Raději vysaďte strom.

521       522

520 Ulice 28. října, Ostrava

Extenzivní tramvajový pás, osázený směsí 
rozchodníků, patří mezi bylinná společen-
stva. Na rozdíl od zatravněného kolejiště 
nevyžaduje tento vegetační prvek tolik 
péče. I přes rozlehlost je estetický přínos 
nesporný. Mírně také zlepšuje mikroklima-
tické charakeristiky okolí. 
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526 Ulice Výhon, Brno

Zbytková zatravněná plocha nemá jinou 
funkci než pro venčení psů. Toto není 
trávník. 

525 Ulice Jamborova, Brno

Místo trávníkových pásů podél komunikace 
se čím dál častěji využívá výsadba kombi-
nací trvalek, které kvetou v různou dobu, 
aby byl záhon neustále atraktivní. 

Dle místních podmínek se musí dbát na 
příčnou prostupnost pásu. Vhodné je cca 
po 10 metrech umožnit průchod přeruše-
ním pásu.

a v centru města, zároveň mají izolační 
vlastnosti a ochraňují hydroizolaci. Pro 
jejich realizaci je nutná staticky dostatečně 
únosná konstrukce střechy.

Extenzivní zelené střechy (střešní zahrady) 
jsou zpravidla tvořené pouze suchomilnými 
rostlinami a mechy. Velkou výhodou exten-
zivních střech je jejich zvukově a tepelně 
izolační vlastnost, snížení odtoku srážko-
vých vod a ochrana hydroizolace. Vyžadují 
minimální údržbu, bez poškození překo-
návají období sucha, při dešti pak snadno 
zregenerují. 

Zelené střechy zachycují 
prach, omezují přehřívání 
města, zadržují dešťové vody, 
poskytují pobytové prostředí 
pro obyvatele a zlepšují 
vzhled střešní krajiny města. 

Přítomnost rozsahem menších, ale kvalitně 
komponovaných míst přináší do města 
veřejná prostranství různých měřítek. To 
výrazně rozšiřuje možnosti vnímat a užívat 
městská veřejná prostranství. Na menším 
prostoru může existovat několik charakte-
rem zcela odlišných míst. 

PŘEDPROSTORY BUDOV 
Zeleň předprostorů budov je vždy kompo-
nována ve vztahu k budovám a vytváří tak 
jedinečnou kompozici vlastního charakteru 
a měřítka. Jejím úkolem je posílit estetickou 
stránku průčelí nebo celé budovy a součas-
ně vytvořit příjemné a reprezentativní místo 
před vstupem.

Předprostory budov tvoří s bu-
dovami komponovanou sku-
pinu. Posiluje se jak význam 
budovy, tak i význam zeleně 
před ní.

DROBNÁ MÍSTA
Zejména v místech, kde chybí větší souvislé 
plochy zeleně, je vhodné vytvářet menší 
pobytová místa. Postačí k tomu jeden 
nebo malá skupinka stromů a samozřejmě 
mobiliář. 

PŘEDZAHRÁDKY
Předzahrádka je součástí fasády domu. Musí 
být pěstěná, dotvářet architekturu fasády 
a podporovat estetické řešení vstupu. 

524 Mahenovo divadlo, 
Malinovského náměstí, Brno

Předprostor divadla tvoří vhodně zvolená 
výsadba, která postupně navádí diváka 
dovnitř. Je spíš okrasným než pobytovým 
místem, které dodává divadlu na důleži-
tosti.
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527 Palachovo náměstí, Brno

Administrativní centrum je ve svém nitru 
doplněno o relaxační zónu s vodní plochou 
s doprovodnou vegetací, trvalkovými záho-
ny, trávníky a vzrostlými stromy. 

528 Křižovatka Poříčí – Křížová, Brno

Zelená plocha před vysokou školou před-
stavuje obrovský potenciál pro vytvoření 
pobytového a krásného místa. 

Zásadní je pracovat s těmito místy jako 
s malými parky nebo zahradami a věnovat 
jim velkou péči. Nejsou to místa pro vedení 
inženýrských sítí, zařízení technické infra-
struktury ani pro nádoby na odpad. 

Důležité je kompozičně propojit tento par-
čík s budovou školy, a hlavně s jejím vstu-
pem. Další propojení musí být k přechodu 
na křižovatce, aby parčík nepředstavoval 
zbytečnou bariéru a nemusel se obcházet. 
Uvnitř parku musí být vytvořeno pobyto-
vé místo se vším všudy, aby zeleň nebyla 
pouze estetická záležitost.

529 Ulice Helceletova, Brno 

Příklad předzahrádky, která zatraktivňuje 
předprostor domu i prostor ulice. Materiál 
podezdívky je totožný se zídkou plotu. 

Technické prvky jako nádoby na odpad 
a přípojkové skříně musí být umístěny 
skrytě. Vegetace v předzahrádce pozitivně 
ovlivňuje mikroklima jak v domě, tak i na 
veřejném prostranství. Musí být pěstěná 
a nesmí omezovat průchozí prostor chod-
níku. 

PŘESTUPNÍ UZLY
Také místa přestupních uzlů jsou pobytová 
místa. I ta by měla být řešena primárně 
urbanistickými a architektonickými pro-
středky včetně výsadby stromů. I když jsou 
součástí dopravních staveb, neměli by je 
navrhovat pouze dopravní specialisté.

ZELENÉ PÁSY
Zelenými pásy v ulicích jsou myšleny pro-
story mezi chodníkem a komunikací, které 
jsou obvykle jediným místem pro výsadbu 
stromů, keřů, bylin či zatravnění. Tato místa 
jsou navíc vhodná pro umístění objektů 
hospodaření s dešťovou vodou.

Zelené nezpevněné pásy jsou 
primárně určeny k zakládání 
zeleně, a nikoli k umísťování 
inženýrských sítí.

Podle koncepčního architektonického ná-
vrhu, zohledňujícího různé faktory, mohou 
mít zelené pásy různou podobu. Typická je 
výsadba stromořadí, doplněná o různě řeše-
né zelené i dlážděné plochy. 

Zelený pás je prostor umožňu-
jící aplikaci systému hospoda-
ření s dešťovou vodou.

Vždy by však měla být umožněna příčná 
prostupnost ulice, a tedy i pásu. Pás osá-
zený zelení by měl být příčně propojen 
zpevněnými nášlapy. Vzdálenost těchto 
průchodů by neměla překročit cca 10 m.

U podélného parkovacího stání je vhodné 
do pásu zeleně navrhnout přídlažbu v šíři 
cca 30 cm, aby při vystupování z auta 
nebyla poškozena zatravněná či jinak 
osázená plocha. Charakter přídlažby a její 
konstrukční vrstvy musí respektovat stáva-
jící stromy a jejich kořenový systém (např. 
zatravňovací rošty, vynechání konstrukční 
vrstvy, vynechání přídlažby v okolí stromu).

TRAMVAJOVÉ PÁSY
Jako doplňková zeleň je využíván zelený 
tramvajový pás, který má pozitivní vliv na 
snížení přehřívání města, zadržování prachu 
a dešťových vod, snížení hluku. 
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5 • 2 • 3
ZELEŇ PARKŮ 
A ZAHRAD
PARK
Park je normou definován jako objekt 
zeleně ztvárněný do charakteristického 
kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha 
v minimální šířce 25 m. Objektem zeleně je 
míněn prostorově vymezený útvar tvořený 
jedním nebo více prvky zeleně. 

Parkem je tedy myšlena jak vegetace, 
tj. stromy, trávníky, keře, tak i vodní prvky 
a veškeré další vybavení jako stavby, cesty, 
mobiliář, osvětlení atd. Všechny prvky 
procházející parkem musí respektovat kom-
pozici parku. Založení i rekonstrukce parku 
je vysoce odborným a koncepčním úkolem 
vyžadujícím znalost mnoha oborů.

Hlavní funkce parku je pobytová a rekreač-
ní, slouží k relaxaci, hrám, setkáním, ke spo-
lečenským, kulturním a sportovním akcím. 
Součástí parku jsou doplňkové prvky jako 
hřiště, kavárny, vodní prvky, naučné stezky, 
grilovací místa atd. pro letní i zimní aktivity. 
Atrakce by neměly přehlušit relaxační 
funkci parku. Rovněž zanášení funkcí, které 
z podstaty patří na jiná místa (trhy, časté 
hudební produkce apod.), je ničí.

Svým charakterem může mít hodnotu kul-
turně historickou či biologickou. Z hlediska 
města jako celku se jedná o nenahraditel-
nou zeleň, která výrazně zlepšuje městské 
mikroklima a ochlazuje město. V rámci 
koncepce parku by mělo být řešeno i hos-
podaření s dešťovými vodami ze zpevně-
ných ploch parku, případně ze sousedních 
zpevněných ploch. 

Při rekonstrukci parku nesmí dojít k vý-
raznému snížení rozlohy zelených ploch 
vegetace a navýšení ploch zpevněných. 
U parků nových je potřeba zpevněné plo-
chy používat s rozmyslem a neduplikovat 
funkce okolních prostranství.

PARKOVÉ NÁMĚSTÍ
Náměstí s výrazným podílem vegetačních 
prvků. 

ZAHRADY
Z hlediska tvorby veřejných prostranství je 
zahrada dílo krajinářské architektury, jehož 
určujícím znakem je uzavřenost. Zcela 
typické jsou klášterní, nemocniční a zásobní 
zahrady. Botanická a zoologická zahrada je 
již velice specializovaný prostor. Zelinářské, 
květinářské a ovocnářské zahrady a sady 
nebývaly součástí sídla a patří do příměst-
ské nebo krajinné zeleně.

531 Slovanské náměstí, Brno

Parkové náměstí s obvodovou alejí vytváří 
prostor odstíněný zelení od dopravy. Uvnitř 
náměstí je jakoby jiný svět než venku. 

530 Denisovy sady, Brno

Park v historickém centru města s klido-
vou zónou tvořenou mlatovým povrchem 
se zeleným ostrůvkem, popínavou a také 
vzrostlou zelení umožňuje trávení volného 
času v klidném zákoutí, doplněném výhle-
dy na město.

532 Park Hvězdička, ulice Hvězdova, 
Brno

Park výrazně rozšiřuje pobytové možnosti 
v lokalitě, kvůli umístění ve vnitrobloku 
bez jasného prostorového vymezení však 
působí bezbřeze a  provizorně, k tomu ne-
přispívá ani forma a umístění budovy.
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534 Seestadt, Vídeň, Rakousko

Vnitroblok umístěný nad podzemním 
parkovištěm nabízí velké množství zeleně, 
zákoutí a pobytová místa, která mohou být 
využívána všemi věkovými skupinami. Zá-
roveň je prostor atraktivní také při pohledu 
z oken.

5 • 2 • 4
ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ, 
VNITROBLOKY
ZELEŇ SÍDLIŠTNÍ
Zeleň na sídlištích je součástí koncepce 
města v zeleni, kde jsou budovy volně roze-
sety v parkově upravené ploše. 

Charakter této výsadby osciluje od výrazně 
dominantní plochy parku (Lesná) po plochy 
malé a plochy spíše neurčitého charakteru. 

Častou situací v sídlišti je hustá síť chodníků 
a komunikací a příliš malé plochy zeleně, 
které mají daleko do vytvoření kvalitního 
parku a rozpadají se do malých zbytkových 
ploch (Starý Lískovec). 

Veřejná prostranství na 
sídlištích je nutné vytvářet 
a upravovat hlavně za po-
moci zeleně. Tak lze vytvořit 
hierarchii veřejných prostran-
ství sídlišť, vytvořit jedinečná 
místa a posílit stávající důležitá 
prostranství.

Je nutné iniciovat a podporovat vytváření 
míst, která lze využívat k aktivnímu pobytu, 
a výrazně tak rozšířit kvalitu bydlení. 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ VNITROBLOKY
Vnitrobloky jsou prostory, které využívají 
zejména obyvatelé bloku. Často jsou však 
veřejně přístupné a slouží tak širšímu 
okruhu obyvatel. Mnoho brněnských vnit-
robloků má velký potenciál být sadovnicky 
upraveno. 

Vnitrobloky by měly vytvářet 
bezpečné, příjemné prostředí 
a zázemí pro trávení volného 
času. Doprava zde má být 
výrazně zklidněna a nesmí 
dominovat prostranství.

U komerčních objektů často vznikají ve-
řejně přístupné vnitrobloky s obchodním 
parterem anebo zahrady či parky pro 
zaměstnance. 

533 Ulice Poznaňská, Žabovřesky, 
Brno

Sídliště s dostatkem zeleně. Chybí dife-
renciace jednotlivých prostranství. Domy 
jsou pouze solitéry ve veřejném prostoru. 
V některých místech se objevuje snaha 
o vytvoření poloveřejných zákoutí a dalších 
aktivit.

535 Ulice Letovická, Brno

Vnitroblok deskových domů sídliště je citli-
vě komponován stromy do několika oddě-
lených částí s jiným účelem. I když hranice 
bloku ani vnitrobloku není pevně stano-
vena, princip veřejného prostranství pod 
sousedským dohledem zde funguje.

Měřítko sadových úprav „krajiny“ sídliště je 
zcela jiné než například na sídlišti Lesná. 
Stromy jsou samozřejmě stejně vzrostlé, 
ale volné prostory jimi ohraničené jsou 
menší, domy jsou menší a blíž u sebe, je 
zde více různorodých detailů.

Toto prostranství je díky rozsáhlým ze-
leným plochám a minimu inženýrských 
sítí vhodným místem pro realizaci příro-
dě blízkého hospodaření se srážkovými 
vodami.
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5 • 2 • 5
ZELEŇ PŘÍMĚSTSKÁ
V administrativních hranicích města Brna 
je velké procento ploch zastoupeno lesem 
a hospodářskou zelení. Tyto plochy spolu 
s vodními plochami a toky, doprovodnou 
zelení komunikací a ladami tvoří v kombina-
ci s utvářením terénu krajinu v okolí města.

Tato příměstská krajina je z velké míry 
hospodářsky využívána, ale zejména v části 
na sever od dálnice D1, kde je umístěna 
většina sídel, je z podstatné míry využívána 
i k rekreaci. 

Severní okolí města je dostatečně vybaveno 
atrakcemi, jako jsou vodní plochy s možnos-
tí koupání, rozhledny, upravené studánky, 
louky, výletní místa, cyklotrasy, plochy pro 
sport apod. 

Významným faktorem, který ovlivňuje 
atraktivitu a míru využití této krajiny, je její 
přístupnost. Téměř 100 % plochy lesa je 
veřejně přístupných, na rozdíl od zeměděl-
sky využívaných ploch na jihu města, kde 
jsou veřejně přístupná místa redukována 
na komunikace a bezprostřední okolí řek 
a potoků.

Podstatným faktorem je i mikroklima. Je 
zřejmé, že horké letní dny bude příjemnější 
trávit v lese či u vody než na rozpálené 
cestě v polích. 

Strukturovanost krajiny, resp. mozaikovitost 
a měřítko této mozaiky vycházející z ur-
banistické struktury sídel je pro vnímání 
příměstské krajiny a její atraktivitu určující. 
Původní krajinná struktura jižní části města 
byla několikrát překryta. Sídla se dotýkají 
a navazují na sebe, hospodářsky využívané 
plochy nemají vnitřní členění a jakákoliv 
zeleň je redukována na zbytkové plochy. 
Vzniká sídelní kaše. 

Příměstské krajině severní 
části města by mohla velice 
ublížit ztráta její strukturova-
nosti, pokud by nebyla na-
hrazena kvalitní urbanistickou 
strukturou.

V případě jižní části města by naopak zeleň 
mohla chybějící strukturovanost nahradit 
a stávající struktury doplnit a posílit.

538 Ulice Zámecká, Brno,   
sídelní kaše

V příměstské krajině tohoto typu je 
urbanistická struktura rozmixována do 
sídlení kaše, ve které se střídá tradiční 
vesnická zástavba s panelovým sídlištěm, 
satelitní čtvrti rodinných domků s hladce 
střiženými trávníky s průmyslovými halami 
a obchodními centry. Celkovým dojmem je 
sled nahodilostí. Dominují technické prvky 
jako vozovky, dopravní značky, reklamy 
a nadzemní sítě technické infrastruktury. 
Cesta podél potoka lemovaná vegetací tak 
představuje jedno z mála příjemných míst 
ve veřejném prostranství této krajiny.

537 Zamilovaný hájek, Brno, alej

Typickým prvkem, který ovlivňuje měřítko 
a strukturu krajiny, jsou aleje. 

536 Brněnská přehrada

Velmi cenné, jedinečné a kvalitní místo 
v příměstské krajině. 
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Stromy jsou základním prvkem zeleně ve městě a jejich výsadba má probíhat kon-
cepčně. V městském prostředí by stromy měly být pěstěným vkladem. Život stromů 
se počítá v řádu desítek až stovek let a této skutečnosti by se měl podřídit návrh, 
péče i ochrana. 

5 • 3 • 1  DRUHY STROMŮ

5 • 3 • 2  PROSTOROVÉ NÁROKY

5 • 3 • 3  VÝSADBA A PÉČE

5 • 3 • 4  PROKOŘENITELNÝ PROSTOR

5 • 3 • 5  VSAKOVACÍ PLOCHA

5 • 3 • 6  PROSTOROVÉ OMEZENÍ VÝSADBY 

5 • 3 • 7  STAVEBNÍ ČINNOST V KOŘENOVÉM PROSTORU

5 • 3 • 8  OCHRANA STROMŮ

5 • 3  STROMY
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541 Zelný trh, Brno

Vždy je nutné stromům dopřát dosta-
tečný prokořenitelný prostor a výživu, 
aby úspěšně rostly a plnily svou úlohu ve 
veřejných prostranstvích. 

540 Tuřanské náměstí, Brno

Použití jehličnanů v ulicích by se mělo 
vždy zvážit s ohledem na kontext a kon-
cept výsadby v místě. V tomto případě 
jehličnan narušuje jinak druhově stejné 
stromořadí.

5 • 3 • 1
DRUHY STROMŮ
VÝBĚR TAXONU (DRUHU STROMU)
Při výběru vhodného stromu je nutné zo-
hlednit faktory, které ovlivňují jeho schop-
nost v daném místě růst. Jde o klimatické 
a půdní faktory stanoviště – vlastnosti půdy, 
hladinu spodní vody, teplotní poměry, slun-
ce, vítr, reliéf a klima. 

•  Prostorové omezení je možné zohlednit 
výběrem habituálně vhodného druhu 
stromu.

•  Použití jehličnanů v ulicích jen po zvážení 
klimatických, prostorových a urbanis-
tických hledisek prostoru a pěstebních 
vlastností dřevin.

•  Vzdálenosti mezi jednotlivými stromy 
stromořadí a alejí by měly odpovídat veli-
kosti cílové koruny. 

•  Pro rozvoj koruny je nutné zohlednit 
vzdálenost okolních objektů a rozsah 
nadzemních technických sítí.

•  Zdravý rozvoj kořenů je základním před-
pokladem růstu a vývoje stromu.

•  O výsadbě lze rozhodovat na základě 
kvalifikované úvahy (krajinářské koncep-
ce sadových úprav) o charakteru a fun-
gování místa.

•  Použití jedovatých, alergenních nebo trni-
tých druhů dřevin musí být vždy zváženo 
s ohledem na rizika použití takových 
druhů. Vyloučené je jejich použití v za-
hradách škol a v blízkosti dětských hřišť. 

•  S ohledem na zvyšování teplot a změny 
klimatu lze považovat i nepůvodní invazní 
taxony za určitých okolností za přínosné 
a vhodné.

•  Listnaté stromy mají oproti jehličnatým 
a stálezeleným zpravidla rozmanitější 
dynamiku rozvoje a vizuálního působení 
během roku. Tato skutečnost by měla být 
vždy zohledněna. 

•  Pokud je o stromech uvažováno už 
v návrhu veřejného prostranství, musí jim 
být vymezen odpovídající prostor, tedy 
i v podzemní části.

•  Přednostně se vysazují vzrostlé stromy 
se založenou korunou.

SPECIFICKY ODOLNÉ STROMY
Existují druhy stromů lépe odolávající 
různým nepříznivým podmínkám, jako je 
zadláždění, sucho, různě nepříznivé půdní 
podmínky, stín, posypové soli. Žádný strom 
však v těchto extrémních podmínkách 
nebude prospívat, ale spíše živořit. Proto 
je nutné primárně řešit příčiny a omezovat 
jejich negativní vliv. Druhovou skladbu 
i související úpravy musí vždy navrhovat 
krajinářský architekt.

539 Medlánky, Brno

Už samotný fakt, že existuje něco jako 
národní strom, vypovídá o identifikaci lidí 
se stromy a o schopnosti stromů definovat 
charakter místa.

Lípy u křížků v polích, topoly a vrby lemu-
jící potoky jsou tak typickými prvky naší 
krajiny, že charakter české krajiny vlastně 
vytváří.

Obdobně stromy spoluvytváří charakter 
našich měst a jednotlivých míst. Význam-
né stromy bývají spojeny s historickými 
událostmi a stávají se tak součástí dějin 
i kultury.

Leccos vypovídá i to, že vysazování stromů 
bývá obřadné nebo symbolické.

Co na tom, že národním stromem Slovanů 
byl odedávna dub.
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Velké stromy
široce vejčitá koruna

5 • 3 • 2
PROSTOROVÉ 
NÁROKY
Stromy patří k základním skladebným 
prvkům veřejných prostranství. Mají prosto-
rotvorný, biologický, kulturní a symbolický 
význam. 

Stromy jsou živé rostliny vyvíjející se v čase. 
Pokud chceme, aby dobře prospívaly a rost-
ly, je nutné respektovat jejich prostorové 
požadavky (nadzemní i podzemní), poža-
davky na výživu a závlahu a zabezpečit 
adekvátní odbornou péči. O stávající stromy 
je nutné pečovat.

Je nutné vylepšovat podmín-
ky růstu stávajících vzrostlých 
stromů a rozšiřovat nezpevně-
ný a nepojížděný prostor nad 
kořenovým systémem stromů.

Při výsadbě je nutné zajistit technologicky 
správnou výsadbu zeleně včetně všech 
ochranných prvků a odborný dohled. 

Z důvodu prostorových ná-
roků stromů i jejich dalších 
vlastností je nutné výsadbu 
stromů zahrnout do samotné-
ho konceptu tvorby prostran-
ství.

VÝSADBA STROMŮ:
•  výsadbu musí vždy navrhovat odborník;
•  je doporučena výsadba předpěstovaných 

stromů s obvodem kmene min. 12–14 cm;
•  je nutné zabezpečit technologicky 

správnou výsadbu, plán a prostředky pro 
následnou péči;

•  je nutné zajistit dostatečnou velikost pro-
kořenitelného prostoru (viz kap 5 • 3 • 4), 
případně navrhnout technická opatření 
pro jeho zvětšení; 

•  musí být zvolen správný druh stromu, 
který je vhodný do daného prostředí;

•  v prostoru pro výsadbu nenavrhovat žád-
né sítě technické infrastruktury;

•  návrh ochrany stromu proti mechanické-
mu poškození živočichy a člověkem.

Střední stromy
široce vejčitá koruna

Malé stromy
vejčitá koruna
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Velké stromy
sloupovitá koruna

544 Velké stromy (nad 20 m)

Např. břestovec západní, ambroň západní, 
pajasan žlaznatý, javor mléč, javor stříbrný, 
dub cer, dub zimní.

Schémata představují průřez nejběžnějších 
habitů stromů používaných v městském 
prostředí.

Jde o orientační schémata růstu v ideál-
ních podmínkách a s ideální péčí. 

Rozměry označené * jsou odhadnuty a mo-
hou se podstatně lišit. 

543 Střední stromy (10–20 m)

Např. javor babyka, jírovec pleťový, 
dřezovec trojtrnný, katalpa trubačovitá, 
pavlovnie plstnatá, dub bahenní, dub 
šarlatový.

542 Malé stromy (do 10 m)

Např. javor tatarský, hlošina úzkolistá, 
jasan zimnář, svitel latnatý, višeň turecká, 
slivoň myrobalán, hrušeň calleryova, jeřáb 
muk. 

Malé stromy
kulovitá (ploše kulovitá) koruna

Střední stromy
úzce vejčitá převisající koruna
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5 • 3 • 3
VÝSADBA A PÉČE
Výsadba stromů a následná péče se řídí 
Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK 
A02 001 – Výsadba stromů, SPPK A02 002 
– Řez stromů a ČSN 83 9021. Musí ji vždy 
vykonávat vyškolený odborník.

VÝSADBOVÁ JÁMA
Stěny a dno výsadbové jámy mají být z dů-
vodu lepšího prokořenění rozrušeny. Hloub-
ka jámy by neměla přesáhnout velikost balu. 
Dno jámy má být upraveno tak, aby nedošlo 
k následnému poklesu. V místech s vysokou 
hladinou podzemní vody je nutné navrh-
nout drenáž nebo strom vysadit na terén. 
Zhutněný terén v jámě je nutné provzdušnit 
min. do šířky dvojnásobku výsadbové jámy. 
Je nutné počítat se špatnou kvalitou půd ve 
městě a s přítomností navážek a realizovat 
vhodná opatření jako výměnu půdy, vkládá-
ní hydroabsorbentů apod.

Výsadbová jáma má mít min. 
šířku 1,5x větší, než je šířka 
balu.

KOTVENÍ A ÚDRŽBA
Stromy je nutné při výsadbě řádně ukot-
vit, aby bylo zamezeno trhání kořenů 
a nestabilitě rostliny. Typ kotvení navrhuje 
krajinářský architekt. Ponechává se dvě 
vegetační sezóny s výjimkou exponovaných 
stanovišť a velkých stromů. Kotvení nesmí 
ohrožovat a poškozovat stromy a keře, musí 
umožňovat tloustnutí kmene. Úvazky nesmí 
poškodit zeleň, jejich výška je min. 500 mm 
od země, max. 100 mm od nasazení koruny. 
Podzemní kotvení je možné u stromů dodá-
vaných s balem, prvky se nesmí zařezávat 
do balu.

OCHRANA MLADÝCH STROMŮ
Mladé stromy je vhodné chránit proti okusu 
zvěří, psí moči, korní spále a mechanickému 
poškození při sečení trávy.

PÉČE O STROMY
V projektu výsadby musí být zajištěny 
finanční prostředky na min. 3 roky péče po 
výsadbě a na min. 5 let zálivky. Péči je nut-
no provádět pravidelně dle stavu jednotli-
vých stromů. Činnost provádí vždy odborně 
způsobilý arborista. 

V obdobích sucha je vhodná intenzivní 
nárazová zálivka i pro starší stromy. Vhodné 
jsou úpravy pro zvýšení vsakování vody 
v okolí stromu opatrným kypřením a mulčo-
váním, v letních měsících je důležité jejich 
kropení.

545 Holandské standardní kotvení se 
třemi kůly

Tento způsob kotvení stabilizuje strom, za-
mezí trhání kořenů při pohybech nadzemní 
části, chrání proti mechanickému poško-
zování kmene při kosení trávníků, strojnímu 
zametání zpevněných ploch, shrnování 
sněhu a vandalismu.

Výška kotvení min. 25 cm, max. 10 cm pod 
místo nasazení koruny; kmen fixují úvazky, 
které jsou na kůlech zajištěny proti sklouz-
nutí. Úvazky nesmí poškodit kmen.

546 Podzemní kotvení za bal 

U tohoto kotvení reaguje kmen na namáhá-
ní větrem tvorbou reakčního dřeva. Stromy 
jsou choulostivé na zlomení vandaly. Pou-
žívá se pro velké výpěstky a na pohledově 
exponovaných místech, kde není vhodná 
dočasná instalace nadzemního kotvení.

548 Ochrana mladého stromu

Jeden z možných způsobů ochrany kmene 
mladého stromu proti mechanickému 
poškození.

547 Schéma výsadbové jámy a druhy 
kotvení (podzemní, nízké, vysoké)

a  výsadbová jáma minimální šířka 
1,5x šířka balu (cca 1,1 m), optimální 
šířka 3x šířka balu (cca 2,1 m)

b podzemní kotvení 

c nízké kotvení kůly

d vysoké kotvení kůly

e Spodní příčky kotvení zamezují 
poškození kmene sekačkou a pří-
padné značkování psů.

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

2 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů 

545      546
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5 • 3 • 4
PROKOŘENITELNÝ 
PROSTOR
Jedná se o nutný prostor využitelný pro 
růst kořenového systému stromu. Jeho ob-
jem musí odpovídat velikosti taxonu a jeho 
ekologickým a prostorovým nárokům.

Kořenový systém je pro strom 
zásadní, jeho velikost s časem 
roste a je přibližně rovna prů-
měru koruny. 

Prokořenitelný prostor z hle-
diska výsadby má plochu min. 
16 m2 a hloubku 0,8 m. Je však 
vhodné jej vytvářet větší.

V případě nedostatečného prokořenitelné-
ho prostoru musí být navržena technická 
řešení pro jeho zvětšení – použití struktur-
ních substrátů jako součást konstrukčních 
vrstev zpevněných ploch, prokořenitelných 
buněk, kořenových propojovacích tunelů 
a příkopů, vytvoření zelených pásů, pro-
vzdušňovacích systémů atd. 

PROKOŘEŇUJÍCÍ TUNELY
Rýhy umožňující růst kořenů v nepříznivých 
podmínkách, které se vyplní speciálním 
substrátem sestaveným odborníkem na 
základě průzkumu stanoviště.

PROKOŘEŇUJÍCÍ TVAROVKY
Používají se na velmi frekventovaných 
místech – v ulicích a na náměstích. Tvarovky 
se uloží do výkopu a vyplní se speciálním 
strukturním substrátem, čímž se vytvoří 
nezhutněný profil s podmínkami příznivými 
pro růst kořenů.

Tvarovky zamezují stlačování 
půdy s kořeny například po-
jezdem aut, které způsobuje 
vytlačení vzduchu z půdy 
a následné uhynutí stromu.

PROTIKOŘENOVÉ BARIÉRY
Používají se k ochraně inženýrských sítí 
a podzemních částí staveb od prorůstání 
kořeny. Bariéry nesmí být instalovány blíž 
než 2 m od kmenu, aby nenarušily statiku 
stromu nerovnoměrným růstem kořenů.

551 Protikořenová bariéra systému 
Deep Root

Tento systém byl navržen jako ochrana 
technických sítí proti prorůstání kořenů. 
Bariéra je opatřena výstupky, aby kořeny 
rostly do hloubky. 

Nesprávně provedené bariéry tohoto typu 
mohou vést k tzv. květináčovému efektu, 
kdy se kořeny stáčí do spirály, nerostou do 
hloubky, strom se zadusí a je nestabilní. 

549 Dominikánské náměstí, Brno, 
prokořeňující tvarovky

Systém tvarovek umožňuje lepší růst koře-
nů v nakypřené půdě s lepší absorpcí vody, 
než jak by tomu bylo v hutněných půdách 
pod zpevněnými plochami. 

Staticky je systém dimenzován pro zatížení 
běžnou městskou dopravou.

550 Schéma prokořenitelného 
prostoru a jeho úprav

a prokořenitelný prostor stromu 
min. 16 m2 (4x4 m), hloubka 
min. 0,8 m (je stanoven v ČSN 
83 9021)

b prokořeňující tunely se zkypřenou 
zeminou

c prokořeňující tvarovky se zkypře-
nou zeminou

d protikořenové bariéry vzdálenosti 
od stromu min. 2,0 m v hloubce 
0,5–1,5 m dle typu půdy a kořeno-
vého systému

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

2 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů 
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5 • 3 • 5 
VSAKOVACÍ PLOCHA
V okolí stromu musí být zajištěna dostateč-
ná volná vsakovací plocha, která je specifi-
kována ČSN 83 9021.

Vsak je ideální řešit nezpevněnou půdou. Při 
požadavku na zpevněnou plochu je možné 
použít dlažbu umožňující vsak v kombinaci 
s rošty, které však nesmí zatěžovat zeminu. 
Vhodné je zamezit pojezdu povrchu nad 
kořenovým systémem stromu nebo pojezd 
umožnit technickými opatřeními. Rošty 
musí umožnit přírůstek kmene i kořenových 
náběhů.

Obecně je doporučeno spádovat okolní 
plochu ke stromu, vsakovací plochu je 
však nutné ochránit před kontaminovanou 
vodou z komunikací zvýšením obrubníku. 
V případě použití odolných dřevin lze i vodu 
z komunikace částečně vsakovat.

Vsakovací plocha pro vodu 
a vzduch činí min. 6 m2 u ma-
lých a středních stromů, min. 
10 m2 pro velké stromy.

VÝSADBA
Doplnění vsakovací plochy výsadbou musí 
být z důvodu vhodnosti kombinace s po-
žadavky stromů navrženo odborníkem. Nej-
běžnější je zatravnění. Stromy je pak nutné 
ochránit proti poškození při sekání trávy.

MULČOVÁNÍ
Strom je vhodné po výsadbě zamulčovat, 
aby nedocházelo k zaplevelovaní výsadbové 
mísy, a tím vzniku nežádoucí kořenové kon-
kurence. Mulč by ale neměl přijít do přímé-
ho kontaktu s kmenem. Mulčovací materiály 
nesmí poškodit strom a bránit pronikání 
vody a vzduchu do půdy. Je možné použít 
kůru, štěpku, slámu, kamenivo.

MŘÍŽE A ROŠTY
Mříže se používají k ochraně kořenového 
systému a zasakovací plochy především 
v místech s vysokou intenzitou pohybu 
osob, kde by mohlo dojít k sešlapání půdy 
v kořenovém prostoru. Viz kap. 9 · 1 · 2.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Při aplikaci zpevněných povrchů v místě 
vsakovací plochy je nutné zajistit stromu 
závlahu a provzdušnění použitím odpovída-
jícího povrchu nebo technickým zařízením, 
např. systémem drenáží. Tento systém musí 
být navržen odborníkem.

554 Schéma výsadbové jámy 
a kotvení

a  volný povrch propustný pro vodu 
a vzduch

 pro malé stromy min. 6 m2 
(cca 2,5x2,5 m)

b volný povrch propustný pro vodu 
a vzduch

 pro velké stromy min. 10 m2 
(cca 3,2x3,2 m)

c otevřená plocha zatravněná, 
s výsadbou keřů či bylin nebo 
opatřená mulčem

d ochranné mříže (nesmí ležet na 
zemi)

Zdroj:

1 ČSN 83 9021 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

555 Vsakovací prostor řešený ka-
menným kobercem

Kamenné koberce jsou propustné pro vodu 
a vzduch, a proto je vhodné je použít ve 
vsakovacím prostoru stromů.

Vytváří jednolitý povrch vzhledu, připo-
mínající mlat. Záleží na barvě a struktuře 
použitého kamene.

Kamenný koberec může být proveden 
jako výplň poklopů s perforovaným dnem, 
skládaných na způsob litinových mříží 
nebo roštů.

Druhou možností je aplikace na podklad ze 
štěrkodrti, a tedy přímo na zem. 

Aplikace přímo ke kmeni je vysoce pro-
blematická a nevhodná, protože zamezuje 
přírůstku kmene, zarůstá do něj a znehod-
nocuje strom!

552 Budečská, Praha

Vsakovací plocha stromu je upravena 
tak, aby zadržela dešťovou vodu stékající 
z chodníku. Plocha chodníku musí být 
vyspádována směrem ke stromům.

553 Vinohradská, Praha

Originální provedení dlažby s širokými 
spárami umožňuje vsak vody v blízkosti 
stromů. Dlažba umožňuje časem zvětšit 
otevřenou vsakovací plochu, a reagovat 
tak na přírůstek kmene. 

552      553
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5 • 3 • 6
PROSTOROVÉ 
OMEZENÍ VÝSADBY
NASAZENÍ KORUNY STROMU
Dle normy je minimální nasazení koruny nad 
chodníkem a cyklostezkou min. 2,5 m, nad 
místní komunikací min. 4,2 m a vozovkou 
vyšší třídy min. 4,5 (4,8) m.

Praxe ukazuje, že optimální 
výška nasazení koruny stromu 
v ulici je víc jak 6 m. Lze jí 
dosáhnout postupným odbor-
ně prováděným vyvětvováním. 

VÝSADBA STROMŮ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V ochranných pásmech technické infra-
struktury se nesmí vysazovat stromy bez 
souhlasu správců TI, kteří tuto výsadbu 
považují za dočasnou s právem ji skácet. 
V ohrožení je tak velké procento stromů na 
sídlištích, vysazených bez koordinace s TI.
Výsadba však může být se správci projed-
nána a doplněna technickým řešením za-
mezujícím prorůstání kořenů. V ochranném 
pásmu plynovodu se nesmí stromy vysa-
zovat vůbec. Výsadbu v blízkosti vedení TI 
lze provést v případě dodatečné realizace 
chrániček TI. 

Zelené pásy jsou primárně 
určeny pro výsadbu stromů 
a vsakování dešťových vod, 
nikoli pro vedení sítí technické 
infrastruktury. 

VZDÁLENOSTI OD HRANIC POZEMKŮ 
A BUDOV
Při výsadbě je nutné zohlednit budoucí růst 
stromu a jeho kmene. Taktéž při výstavbě 
komunikací, oplocení a budov je nutné zo-
hlednit vliv na růst stromu a jeho kořenový 
systém. 

VZDÁLENOST VZROSTLÉ ZELENĚ OD 
KOMUNIKACE
Výsadba stromů podél komunikací mimo 
město se řídí dle příslušné normy. 

V koordinačních situacích 
všech projektů je nezbytné 
vyznačovat stromy včetně 
jejich podzemních částí. 

558 Schéma výsadby stromu od 
hranic pozemků a budov

a vzdálenost obrubníku od kmene 
min. 1,2 m

b vzdálenost kmene od sloupků 
ochraňujících kmen proti parkují-
cím autům min. 0,7 m

c vzdálenost pozemku od kmene 
stromu dosahujícího výšky do 
3 m min. 1,5 m

d vzdálenost pozemku od kme-
ne stromu vyššího než 3 m 
min. 3,0 m

e vzdálenost kmene od budovy 
min. 5,0 m

Zdroj:

1 ČSN 736110

2 zákon č.89/2012Sb.

3 ÚÚR – Principy a pravidla územ. 
plánování, kapitola C.5 – Zeleň

4 SPPK A02 001:2013 – Výsadba 
stromů

557 Schéma výsadby stromu 
v blízkosti sítí technické 
infrastruktury

a vzdálenost od veřejného osvětle-
ní min. 3 m

b v ochranném pásmu nadzemní-
ho vedení el. energie se nesmí 
vyskytovat porosty vyšší než 3 m

c vedení TI v chráničce min. 0,5 m 
od kmene

d vzdálenost kmene stromu od TI   
viz ochranná pásma jednotlivých 
sítí (u plynovodu 2,0 m)

e protikořenové bariéry vzdálenosti 
od stromu min. 2,0 m v hloubce 
0,5–1,5 m dle typu půdy a kořeno-
vého systému

Zdroj:

1 standardy správců TI

2 energetický zákon 
č. 458/2000Sb.

556 Schéma nasazení koruny stromu

a nasazení koruny nad parkovištěm 
výška min. 2,8 m 

b  nasazení koruny nad vozovkou 
výška min. 3,5 m

c nasazení koruny nad vozovkou 
vyšší třídy výška min. 4,5 m

Optimální nasazení koruny stromu v uličním 
prostoru města je 4,5-6 m. Příliš nízko 
nasazená koruna může trpět mechanickým 
poškozováním od dopravy. U některých 
druhů stromů i vysoko nasazené větve se 
vzdáleností od kmene klesají a omezují 
provoz na veřejném prostranství. 

Zdroj:

1 ÚÚR – Principy a pravidla územní-
ho plánování, kapitola C – Funkční 
složky, C.5 – Zeleň
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559 Schéma režimu stavebních prací 
v blízkosti stromů

a chráněný kořenový prostor 4x 
obvod kmene ve výšce 1 m 
min. 2,5 m od kmene

b vedení IS protlakem min. 0,8 m od 
kmene

c základové patky min. 1,5 m od 
paty kmene 

d pevná stabilní konstrukce ochrany 
stromu výšky min. 2,0 m

e vzdálenost ochranné konstrukce 
od nasazení koruny min. 0,1 m

f nepřípustné skladování stavebního 
materiálu v chráněném kořenovém 
systému stromu

Zdroj: ČSN 83 9061 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

 SPPK A01 002:2017 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti

561 Mnichov, Německo, přesazení 
vzrostlých stromů

I vzrostlé stromy se někdy dají přesadit. 
Přesazováním vzrostlých stromů se zabý-
vají specializované firmy. 

560 Schéma trvalé změny úrovně 
terénu a výkopových prací 
v chráněném kořenovém prosto-
ru stromu

a násyp do výšky 200 mm pouze na 
50 % plochy

b násyp do 50 mm lze na 100 % 
plochy (ne až ke kmeni)

c Provádět výkopy v kořenovém sys-
tému vzrostlého stromu je rizikové 
– v tomto místě může strom přijít 
o velkou část kořenového systému.

d chráněný kořenový prostor

e trvalé snížení terénu nelze 
provádět

Zdroj: ČSN 83 9061 – Technologie vege-
tačních úprav v krajině

 SPPK A01 002:2017 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti

5 • 3 • 7
STAVEBNÍ ČINNOSTI 
V KOŘENOVÉM 
PROSTORU
Principy ochrany stromů při stavebních 
činnostech definují Standardy péče o pří-
rodu a krajinu – SPPK A01 002 – Ochrana 
dřevin při stavební činnosti a ČSN 83 9061.
Základem je ochrana zeleně po celou dobu 
výstavby a odborný dohled. Už v přípravě 
projektu stavby je nutné provést hodnocení 
dřevin potenciálně ovlivněných stavební 
činností a vybrat dřeviny určené k ochraně.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU
Chráněný kořenový prostor je stanoven 
jako kruh o velikosti závislé na druhu 
stromu. Zde se nesmí hloubit rýhy, koryta 
a stavební jámy. Výjimečně lze hloubit 
ručně, s použitím odsávací techniky nebo 
sonickým rýčem. Ochrana nesmí omezovat 
přírůst kmene a kořenů. Je nutné chránit 
okolí kmene a kořenů proti zhutnění terénu, 
především pojezdem mechanizace a skla-
dováním stavebních materiálů.

Nesmí se přerušovat kořeny o průměru 
nad 30 mm. Kořeny o průměru 31–50 mm 
zůstanou zachovány, v případě nutnosti 
přerušení je nutné individuální posouzení 
odborným dozorem. Přerušení musí být 
hladkým řezem s ošetřením proti vysychání. 
Kořeny o průměru nad 50 mm je nezbytné 
zachovat a chránit proti mrazu a vysychání.

Technická infrastruktura se v chráněném 
kořenovém prostoru nově nenavrhuje. 
V případě obnovy stávající TI, pokud nelze 
vyřešit přeložením, je třeba použít ne-
destruktivní metody výkopu. Vedení mají 
být přednostně uloženy pod kořenovým 
systémem v chráničkách nebo sdružených 
kanálech. V opačném případě je nutné 
provést vedení protlakem ve vzdálenosti 
min. 0,8 m od kmene stromu. V kořenovém 
prostoru se nemají zřizovat jakékoli stavby. 

OCHRANNÉ PRVKY PŘI VÝSTAVBĚ
Kmen stromu musí být chráněn pevnou 
a stabilní konstrukcí, která nesmí být 
v kontaktu s povrchem kmene ani větví. 
Separační vrstva musí být propustná pro 
vzduch a musí být dostatečně měkká a mít 
dostatečnou tloušťku tak, aby nedošlo 
k poškození povrchu kmene.

ÚPRAVY TERÉNU
Změny výšky terénu jsou pro stromy vždy 
nebezpečné. Podmínečně lze provádět 
nasypání terénu, ale ne až ke kmeni. Trvalé 
snížení terénu provádět nelze.
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563 Vysoká ochrana kmene

Jedná se o dočasnou konstrukci nabíze-
jící mechanickou ochranu i ochranu proti 
psům.

562 Ochrana kmene proti parkujícím 
autům

Funkční a estetické řešení ochrany pomocí 
kamenných bloků, které chrání kořeny i sa-
motný kmen stromu proti mechanickému 
poškození. 

564 Ochrana kmene v zatravněných 
plochách

Aby strom prospíval, je potřeba zajistit 
dostatečný prostor pro jeho růst. Parkování 
na kořenovém systému stromu a v těsné 
blízkosti kořenových náběhů a kmene 
poškozuje strom.

5 • 3 • 8
OCHRANA STROMŮ
OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU 
POŠKOZENÍ KMENE AUTY
Chrání kmen před mechanickým poško-
zením, zejména od parkujících automobilů 
a technické údržby komunikací a zeleně.

Ochrana musí být instalována v dostatečné 
vzdálenosti (min. 0,7 m), aby umožňovala 
tloustnutí kmene. Prvky ochrany kmene 
nesmí být zároveň příčinou poškození stro-
mu, je nutné tomu přizpůsobit konstrukci 
samotného prvku, dbát na bezpečné upev-
nění ke kmeni, případně zavčas ochranné 
konstrukce odstranit. 

Ochranné prvky a zábrany pro parkující 
automobily mají být navrženy tak, aby byly 
dobře viditelné jak pro chodce, tak pro 
řidiče i senzory aut a aby nepředstavovaly 
v místě zbytečně velkou bariéru. Je vhodné 
je kombinovat s lavičkami. 

Možným řešením je i instalace obrubníku 
nebo zábran pro kola v dostatečné vzdále-
nosti od kmene stromu. Zábrany však někdy 
představují nebezpečnou bariéru. 

Vhodnost ochrany kmene je 
třeba zvolit dle typu veřejného 
prostranství a charakteru pro-
storu a cílového stavu zeleně.

OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU 
POŠKOZENÍ KMENE SEKAČKAMI
Jediná účinná je speciální manžeta proti 
poškození sekačkou. Ostatní typy jsou 
vhodné pouze dočasně nebo vůbec.

OCHRANA PROTI KORNÍ SPÁLE
Rákosové, bambusové, slaměné rohože, 
vápno.

OCHRANA PROTI OKUSU ZVĚŘE
Postřik repelentem, hustě pletené pletivo, 
chráničky, plastová manžeta s dírkami pro-
pustná pro vodu a světlo. 

OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM PATOGENŮ 
A ŠKŮDCŮ
Typ ochrany závisí na aktuálním stavu jedin-
ce a řeší ji vždy odborník. Palčivým problé-
mem je poškozování stromů značkováním 
psy. Systémové řešení v podobě použití 
repelentů je málo účinné a drahé. Do velké 
míry tak zdraví a existence stromů ve městě 
závisí na osobní zodpovědnosti majitelů psů.
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Každý vegetační prvek je živým organismem nebo souborem organismů, které pro 
svůj život potřebují zabezpečit adekvátní podmínky. Především se jedná o zabezpe-
čení vhodných půdních a klimatických podmínek, zabezpečení dostatečného pro-
storu pro rozvoj a také ochranu před nepříznivými vlivy okolí (škůdci, nemoci a další 
stresové faktory). 

Péči tedy nelze zaměňovat s údržbou.

5 • 4 • 1  PÉČE O VEGETACI

5 • 4  PÉČE O VEGETACI
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5 • 4 • 1
PÉČE O VEGETACI
Údržbou můžeme mínit úklid odpadků, 
zametání silnic a chodníků, ale určitě ne 
sečení trávníku. Zahradník nebo speciali-
zovaný odborník jako např. arborista, který 
pečuje o stromy a keře, nebo greenkeeper, 
který pečuje o trávníky, tedy soustavně 
a dlouhodobě s jistým cílem provádí různá 
opatření, která zajistí dlouhodobou a bez-
problémovou existenci vegetace a její roz-
voj. Jde tedy o velice odbornou, náročnou 
a zodpovědnou činnost, která vyžaduje 
vysoké nároky na vzdělání a zkušenosti.

ROZVOJOVÁ PÉČE
Jde o péči prováděnou za účelem ujmutí 
vysazené rostliny a její uplatnění se v kom-
pozici. V této fázi je většina rostlin velice 
choulostivá na jakýkoliv stres. Zanedbání 
této péče zpravidla vede k uhynutí nebo 
degradaci, a tím i ke ztracené investici.

UDRŽOVACÍ PÉČE 
Jde o péči prováděnou za účelem zajištění 
dlouhodobé bezproblémové existence 
vegetačního prvku. Její zanedbání vede 
k dlouhodobé degradaci a znehodnocení, 
které se ale většinou neprojevuje okamži-
tě, ale postupně a skrytě bez možnosti 
nápravy.

INTENZITNÍ TŘÍDY
Bylo by velice neúčelné a především 
neekonomické provádět péči o vegetaci na 
stejné úrovni. Jinou úroveň bude vyžadovat 
louka na okraji města, jinou trvalkový parter 
památky UNESCO. Norma ČSN 83 9001 
proto stanovuje tři intenzitní třídy péče. 

•  I. intenzitní třída – výjimečné reprezen-
tativní plochy, parky a parková náměstí, 
památkově chráněné objekty apod. Op-
timální péče je zajišťována ve vysokém 
standardu často a pravidelně.

•  II. intenzitní třída – silně zatěžované 
plochy vegetace v centrech sídel, zeleň 
sídlišť a vnitrobloků, zeleň objektů ob-
čanské vybavenosti. Péče je prováděna 
pravidelně.

•  III. intenzitní třída – méně významné plo-
chy vegetace, okrajové části s přírodním 
charakterem, plochy určené k zástavbě. 
Péče je prováděna dle potřeby extenzivně.

565 Suchohrdly

Obvodová redukce koruny je častým 
pěstebním opatřením v období udržova-
cí péče. Bohužel bývá často prováděna 
neodborně a výsledkem je drastické, zpra-
vidla nenapravitelné poškození stromu. 

566 Park Lužánky, Brno

Správně provedeného pěstebního opatření 
si laik ani nevšimne. 

 Technika řezu

Ilustrativní ukázka techniky řezu. Řez by 
měl být proveden čistě a tak, aby nepo-
škodil ponechávanou část rostliny. Zároveň 
by však neměly na rostlině zůstat zbytky 
po odstraněné části. Tyto zásahy musí vždy 
provádět odborník – arborista.

567 Špatně provedený řez – po 
provedeném řezu zbývající část 
odstraňované větve odumře. 

568 Správně provedený řez – řezná 
rána nezasahuje do ponechané 
větve, dojde k postupnému zace-
lení rány.

569 Mendlovo náměstí, Brno

Špatně provedeným řezem keřové skupiny 
byly z keřů odstraněny všechny části 
schopné kvetení. Navíc vznikl nepřirozený 
zahustěný tvar, který jedince zdravotně 
poškozuje. Nepochopení principu pro-
storového utváření keřové skupiny přináší 
další vícenáklady na sekání prostoru mezi 
jedinci celé skupiny. Škoda je tedy rozsáh-
lá a dlouhodobá. 

570 Park Špilberk, Brno

Správně provedený řez zachovává při-
rozený habitus druhu, poměr mladých 
a starších částí rostliny je vyvážený, a tím 
je zajištěna pravidelná a bohatá násada 
květů. 

565      566

567      568

569      570
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PÉČE O STROMY A KEŘE
Stromy i keře jsou dlouhověké rostliny, 
jejich existence zpravidla přesahuje rá-
mec lidského života. Je proto nezbytné 
zajišťovat péči o ně na nejlepší úrovni. 
Zjednodušeně řečeno se péče o stromy 
a keře sestává z pravidelné výživy zajištěné 
hnojením a zálivkou, ochrany před patogeny 
a mechanickým poškozením (nadzemní 
části i kořenů) a zajištění optimálního roz-
voje nadzemní části odborně provedeným 
řezem. Nejproblematičtější bývá právě 
zajištění včasného a odborně provedeného 
řezu. Jeho zanedbání vede často k nená-
vratnému poškození stromu, které může 
v krajním případě vést ke kolapsu jedince. 
Následkem pak bývají značné škody na 
majetku a zdraví. Péče o tvarované vege-
tační prvky je specifická pravidelností řezu, 
kterým zajišťujeme udržení požadovaného 
tvaru jedince.

PÉČE O TRVALKY, LETNIČKY, DVOULETKY 
A CIBULOVINY
Tyto prvky bývají vizuálně nejatraktivnější 
a často vyhledávané. Míra atraktivity je 
však přímo úměrná péči vynaložené na tyto 
prvky. Základní operace, které zahradník 
provádí, jsou hnojení, zálivka, odplevelování, 
odstranění odkvetlých nebo nežádoucích 
částí rostlin, náhrada uhynulých nebo 
vizuálně nepřijatelných rostlin. Čím více se 
záhon blíží přírodnímu společenstvu, tím 
méně péče potřebuje, a naopak. Formální 
historické nebo klasické rabatové záhony 
jsou na vynaloženou péči velice náročné, 
resp. jedny z nejnáročnějších vegetačních 
prvků vůbec. Zanedbaná péče se většinou 
projeví okamžitě a chyby a nedostatky jsou 
poměrně snadno odstranitelné. Výjimku 
tvoří plevele, ve většině případů je efek-
tivnější a ekonomičtější zaplevelený záhon 
zrušit a založit znovu.

PÉČE O TRÁVNÍKY
Trávníky jsou na úroveň a pravidelnost péče 
snad nejnáročnější vegetační prvek vůbec. 
Je to způsobené tím, že kromě lučních 
květnatých trávníků, které jsou velice blízké 
přírodním stepním společenstvům, jsou 
okrasné, rekreační i sportovní trávníky umě-
lým společenstvem rostlin, které je zcela 
závislé na péči člověka. Zároveň jsou tyto 
trávníky velice choulostivé na nepříznivé 
vlivy prostředí. Škodí jim moc sucha, moc 
vlhka, moc sešlapávání, moc sekání nebo 
naopak nepravidelné sekání, napadá je 
velké množství chorob, škůdců a plevelů. 
Standardní pravidelná péče se většinou 
omezuje pouze na sečení, jehož intenzita 
je dána druhem a určením trávníku. Do 
standardní péče o trávník ale patří i zálivka 
v případě potřeby, pravidelné hnojení, kte-
rým lze výrazně ovlivnit odolnost trávníku 
vůči nepříznivým okolním vlivům, odple-
velování a pravidelné vyhrabávání stařiny 

571 Valtice

Kombinace různých mechanických po-
škození kmene, způsobených především 
neodbornou a necitlivou manipulací mo-
torovou kosou přímo na bázi kmene. Takto 
rozsáhlé rány jsou vstupní branou pro 
patogeny a výrazně snižují vitalitu jedince. 
Tato poškození jsou nevratná a v pozdějším 
věku mohou způsobit kolaps jedince.

572 Bjönsonův sad, Brno

Každý vegetační prvek má svá specifika 
péče a také způsobu využití. V tak inten-
zivně rekreačně využívaném prostoru, jako 
je Björnosenův sad, není možné udržet 
v patřičné kvalitě extenzivní travinobylinné 
společenstvo.

573 Park Koliště, Brno

Důsledek několika nepříznivých faktorů: 
příliš velké sucho v kombinaci s masivním 
zaplevelením v předchozím vegetačním 
období některé druhy trvalek nepřežily. 
V tomto případě už je na zvážení, zda celý 
záhon nezrušit a nezaložit celý znovu.



12
9

5 
· Z

E
LE

N
Á

 IN
FR

A
S

TR
U

K
TU

R
A

   
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

spojené s provzdušněním drnu (vertikutace, 
aerifikace) a aplikace postřiků v případě 
výskytu chorob. 

PÉČE O BYLINNÁ SPOLEČENSTVA
Zahrnujeme sem široké spektrum vegetace 
od extenzivních společenstev střešních 
zahrad, podrostů ve skupinách stromů 
a porostech, doprovodnou vegetaci vodních 
ploch až po vertikální zelené fasády, a proto 
je přesné vymezení a stanovení péče o tato 
společenstva silně individuální. Základním 
požadavkem, společným pro všechna tato 
společenstva, je však udržení stálé kvality 
druhového a prostorového složení. Jistě 
sem bude tedy patřit odplevelování a od-
straňovaní odumřelé nadzemní hmoty. Dále 
sem může patřit zálivka a hnojení, případně 
aplikace postřiků proti chorobám a škůd-
cům. Tak jako u ostatních vegetačních prvků 
i zde platí, že by měly být kladeny vysoké 
nároky na odbornost prováděné péče. 

PÉČE O ROSTLINY V NÁDOBÁCH
Zde platí stejná pravidla jako pro ostatní 
vegetační prvky s tím, že prostředí nádo-
by, které je přirozeně uzavřené, není pro 
pěstování rostlin optimální. Jde o náhradu 
přirozeného stanoviště, ve které jsou rostli-
ny často vystaveny extrémním podmínkám 
(přehřívaní nebo promrzání, rychlejší výpar 
atd). Specifičnost a náročnost péče o tyto 
vegetační prvky tedy spočívá v pravidel-
nosti a četnosti vykonaných pracovních 
operací. 

574 Ulice Kounicova, Brno

Silně zaplevelený záhon, který ztrácí svůj 
estetický efekt. Pokud nedojde k včas-
nému odstranění plevelů, hrozí jejich 
vysemenění a v následujícím roce kolaps 
celého záhonu. 

575 Ulice Rooseveltova, Brno

Sečení trávníků s mulčováním pokosené 
hmoty má nesporně své klady. Neod-
straňujeme tím ze záhonu důležité živiny 
a trávník pak rychleji regeneruje. Je však 
nutné provádět seč pravidelně a vždy tak, 
abychom neodstraňovali víc jak 1/3 výšky 
trávníku.

576 Wisley, Surrey, Velká Británie 

Vhodný příklad extenzifikace péče o tráv-
níková společenstva. Pravidelným sečením 
pečujeme jen o pás trávníku přiléhajícího 
ke komunikaci. Zbytek plochy udržuje-
me extenzivně jako louku. Tento způsob 
péče ale není vhodný pro malé, intenzivně 
rekreačně využívané prostory.
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Aby zelená infrastruktura fungovala jako infrastruktura, tedy funkčně a prostorově 
spojený systém, který nekoliduje s jinými funkčními systémy sídla a krajiny, je nutné 
k jejímu návrhu přistupovat koncepčně a v koordinaci s ostatními procesy plánování 
a tvorby veřejných prostranství.

Česká legislativa, oborové normy a metodiky definují tyto procesy a stanovují nástro-
je plánování zelené infrastruktury.

5 • 5 • 1  PASPORT ZELENĚ A INVENTARIZACE      
  VEGETAČNÍCH PRVKŮ

5 • 5 • 2 ÚZEMNÍ STUDIE SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

5 • 5 • 3 ÚZEMNÍ PLÁN

5 • 5 • 4 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

5 • 5 • 5 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

5 • 5  NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ ZELENÉ   
  INFRASTRUKTURY
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5 • 5 • 1
PASPORT ZELENĚ 
A INVENTARIZACE 
VEGETAČNÍCH 
PRVKŮ
Žádný plánovací proces se neobejde bez 
důkladných podkladů a vstupních analýz. 
Základním analytickým podkladem, slouží-
cím nejen pro stanovení koncepce rozvoje 
zelené infrastruktury, ale i pro její správu 
a plánování péče o vegetační prvky, je 
pasportizace zeleně. Tento dokument obsa-
huje mapové dílo s vymezenými plochami 
zeleně a k němu přiřazenou tabulkovou 
část s předem určenými vyhodnocova-
nými atributy ploch. U pasportu se jedná 
především o kvantitativní údaje, jako jsou 
velikost plochy nebo počet jednotlivých 
hodnocených prvků na ploše (jednotlivých 
vegetačních prvků, ale třeba i mobiliáře). 
Ty jsou doplněné údaji o majetkových 
vztazích, zatřídění do intenzitní třídy péče 
a mohou obsahovat i detailní informace 
o kvalitě plochy jako celku nebo jen o jejích 
jednotlivých prvcích. 

Inventarizace vegetace je již velice po-
drobným analytickým podkladem. I tento 
dokument obsahuje mapové dílo s připoje-
nou textovou, resp. tabulkou částí. Zpravidla 
se zpracovává jen pro dřevinné vegetační 
prvky (stromy, keře, porosty a stromořadí) 
a obsahuje informace o druhu a kultivaru 
rostliny, její velikosti a stáří, které jsou dopl-
něné informacemi o zdravotním stavu a vi-
talitě jedince, druhu a stupni poškození či 
napadení patogeny, provozní bezpečnosti, 
perspektivě rozvoje nebo dožití konkrétního 
jedince. Údaje v inventarizaci bývají též 
doplněny o návrh pěstebního opatření (např. 
řezu, vazbě větví atd.) a naléhavosti tohoto 
opatření.

Aby tyto analytické údaje sloužily pro 
stanovení koncepce a plánování, je nutné, 
aby byly pravidelně aktualizované. Vegetace 
je živý organismus s poměrně dynamickým 
rozvojem, a nemá tedy smysl vytvářet tyto 
dokumenty bez následujících aktualizací. 
Optimální je provádět aktualizace průběžně 
v průběhu roku nebo kdykoliv, kdy dojde ke 
změně stavu. Bez těchto údajů vycházejí-
cích z terénních průzkumů nelze vypraco-
vat plán prvků zelené infrastruktury.

577 Výřez z územního plánu, 
Ostrava

Tyto tři obrázky zachycují ve výřezu to-
tožného území v Ostravě rozdílný způsob 
a podrobnost zobrazení ploch zeleně 
v městském prostoru. Každý z těchto 
dokumentů je pro plánování zelené infra-
struktury sídla důležitý jiným způsobem 
a tomu odpovídá i rozdílnost zobrazení. 

Územní plán zachycuje jen ty plochy zele-
ně, kde zeleň je hlavní funkcí plochy. 

578 Výřez z územní studie systému 
sídelní zeleně, Ostrava

Územní studie systému sídlení zeleně je 
doplněná o plochy, v nichž je zeleň v do-
plňkové funkci (zeleň obytných souborů, 
zeleň izolační, zeleň výrobních areálů 
atd.). 

579 Výřez z pasportu zeleně, 
Ostrava

Parsportizace zahrnuje jednotlivé vegetač-
ní prvky (jednotlivé stromy, keře, plochy 
trávníků a záhonů atd.). 
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5 • 5 • 2
ÚZEMNÍ STUDIE 
SYSTÉMU SÍDELNÍ 
ZELENĚ
Systém sídelní zeleně je především funkčně 
a prostorově spojitý systém ploch zeleně 
v zastavěném a zastavitelném území sídla 
s návaznostmi na okolní krajinu, který je de-
finován jako součást urbanistické koncepce 
územního plánu dle přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb. Studie systému sídelní zeleně 
je koncepčním a strategickým dokumentem 
pro rozvoj všech ploch zeleně sídla, veřej-
ných, vyhrazených i soukromých. Má formu 
územní studie dle § 30 zákona č. 225/2017 
Sb. (Stavební zákon). Cílem studie je kromě 
evidence a hodnocení zeleně především 
návrh tvorby a obnovy ploch zeleně pro 
zajištění co nejlepší kvality prostředí sídla 
a jeho ekologické stability. Náležitosti poří-
zení studie definuje stavební zákon, důležité 
však je, že projektantem může být jen 
osoba autorizovaná v oboru krajinářská ar-
chitektura a po vložení studie do evidence 
územně plánovací činnosti se stává závaz-
ným územně plánovacím podkladem.

Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně 
v sídle podle funkčního, plošného a prosto-
rového významu a podle kvality. Na základě 
rozboru zeleně sídla studie doporučuje re-
gulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy 
do intenzitních tříd údržby, stanovuje zása-
dy rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci 
rekonstrukce, realizace a dalších úprav ze-
leně. Studie se tak stává nejen podkladem 
územního plánování, ale i podkladem pro 
přímou projekční a realizační činnost.

Formálně se studie dělí na analytickou 
a návrhovou část vždy s grafickou a tex-
tovou částí. Základní jednotkou, se kterou 
dokument pracuje, je funkčně–kompoziční 
jednotka zeleně (někdy také funkční typ 
zeleně). Tyto jednotky jsou vymezovány jak 
z hlediska prostorové kompozice, tak z hle-
diska své funkce a zpravidla se dělí na plo-
chy krajinné zeleně (např. lesní společen-
stva, zeleň vodotečí a vodních ploch, sady 
atd.), městské zeleně (např. parky, parkově 
upravené plochy, ochranná a izolační zeleň, 
hřbitovy atd.) a zeleně v doplňkové funkci 
(např. zeleň obytných souborů, školských 
a kulturních zařízení, průmyslových areálů, 
dopravních staveb atd.). Podrobnost tedy 
zdaleka přesahuje podrobnost územního 
plánu. I zde však platí, že je nutné územní 
studii průběžně aktualizovat.

582 Gleisdreieck park, Berlin

Významný moderní městský park založený 
na zbytcích opuštěných kolejišť v centru 
Berlína. Skvělá ukázka využití brownfieldu 
při tvorbě městské zeleně. V této ploše 
systému zeleně sídla jsou zastoupeny 
všechny intenzitní třídy péče a mnoho 
typů vegetačních prvků a managemen-
tu péče. Cílem bylo vytvořit příjemné 
pobytové místo s maximálním využitím 
již stávajcíích prvků, které jsou na první 
pohled v klasickém městském parku 
nepřijatelné.

581 Zahrada pod hradbami, Špilberk, 
Brno

Malý intimní prostor, u kterého je způsob 
péče a využití adekvátní. Tato plocha zele-
ně spadá do kategorie parkově upravených 
ploch v 1. inetinzitní třídě údržby. V sys-
tému zeleně sídla má pouze doplňkovou 
funkci.

580 Park Špilberk, Brno

Standardní městský park v první a druhé 
intenzintí třídě údržby. Na snímku jsou 
patrné odrůstající mladé výsadby i starší 
porostní kostra. V systému zeleně sídla se 
jedná o jednu nejvýznamnějších ploch, 
a to jak svou velikostí, tak svou polohou 
a utvářením.
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5 • 5 • 3
ÚZEMNÍ PLÁN
Nejobecnějším a základním dokumentem 
sloužícím pro plánování zelené infrastruk-
tury je územní plán, resp. územně plánovací 
proces jako takový. Ve své šíři totiž postihu-
je nejen problematiku plánování ploch zele-
ně, ale i všech dalších druhů ploch a funkcí. 
A co je ještě důležitější, jako propojený 
funkční a provozní systém. Je tedy nadstav-
bovou dokumentací územní studie systému 
sídelní zeleně. Územní plán a proces jeho 
pořizování je ukotven ve stavebním zákonu 
(225/2017 Sb.). 

Stejně jako územní studie vymezuje a ka-
tegorizuje veškeré plochy, včetně zeleně, 
a určuje nejen jejich funkční využití, ale 
do jisté míry prostorovou strukturu. Sta-
novuje limity území a navrhuje regulativy 
jednotlivých ploch. Není však dostatečně 
podrobný jako územní studie a není to 
ani jeho účelem. Cílem územního plánu je 
stanovit koncepci rozvoje místa na dlouhou 
dobu, není proto žádoucí, aby byl rigidním 
závazným dokumentem. Tak jako ve všech 
oblastech plánování i zde, a pro zelenou 
infrastrukturu zvlášť, platí zásada plynulého 
rozvoje a kontinuity.

5 • 5 • 4
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY
Pozemkové úpravy jsou proces, při kterém 
dochází k uspořádání vlastnických vztahů 
a k jejich optimalizaci. Tím se nerozumí 
jen zpřístupnění pozemků v rámci nového 
uspořádání, ale zahrnuje i návrh opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
protierozních a vodohospodářských opat-
ření. Pozemkové úpravy jsou úzce spojené 
s programem obnovy venkova, který by měl 
motivovat samosprávy a samotné majitele 
pozemků k tvorbě harmonické dlouhodobě 
udržitelné krajiny. Základním právním před-
pisem je zákon č. 139/2002 Sb., o pozemko-
vých úpravách a pozemkových úřadech.

Podle toho, zda se úpravy týkají celého ka-
tastrálního území nebo jen vybraných částí 
nebo dokonce jen vybraných hledisek řeše-
ní (majetkové, ekologické, vodohospodářské 
atd.), rozlišujeme komplexní a jednoduché 
pozemkové úpravy.

585 Růženin lom, Hády, Brno

Citlivá rekultivace těžebního prostoru dala 
vzniknout ekologicky i esteticky velice 
významné ploše. Důležitá byla snaha ne-
překrýt původní význam místa a nesnažit 
se z bývalého lomu dělat něco, čím nikdy 
nebyl. 

584 High line, New York, USA

Ukázka rekonverze staré dosluhující stavby, 
která ztratila svou původní funkci. Vedení 
nadzemní dráhy bylo proměněno v line-
ální park na konstrukci. Odpovídá tomu 
i typ zvolené vegetace, který upomíná na 
ruderální vegetaci brownfieldů. Nejde však 
o náhodné shluky plevelů, ale o velice 
sofistikované výsadby trvalek a keřů, 
využívající poznatky populační ekologie 
rostlin.

583 Šardice

Výsadba extenzivního sadu v intenzivně 
zemědělsky využívané krajině je obrov-
ským přínosem. Tento počin má významný 
protierozní vliv, pomáhá vylepšovat hyd-
rický režim místa a významně se podílí na 
struktuře a měřítku krajiny.
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588 Soutok Svratky a Svitavy, Brno, 
biocentrum

V okolí soutoku řek bylo vytvořeno biocen-
trum úpravou a osázením břehů a navazu-
jícího okolí. Bylo vysazeno velké množství 
stromů, jako jsou dub letní, javor babyka, 
lípa srdčitá, olše lepkavá a množství keřů 
pro zajištění biodiverzity. Zároveň byla 
vytvořena květnatá louka. 

587 Svratka, Brno

 

Řeka se svým břehem představuje 
významný biokoridor. Umožňuje migraci 
živočichů mezi jednotlivými biocentry.

5 • 5 • 5
ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ 
STABILITY
Územní systém ekologické stability je 
podle §3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, vzájemně pro-
pojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 
udržují přírodní rovnováhu.

Hlavním smyslem ÚSES je 
posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo ob-
novením stabilních ekosysté-
mů a jejich vzájemných vazeb. 

Cílem ÚSES je jednak vytvoření sítě 
ekologicky stabilních území, ovlivňujících 
příznivě okolní méně stabilní krajinu, jednak 
zachování či znovuobnovení přirozeného 
genofondu krajiny, zachování a podpoření 
rozmanitosti původních biologických druhů 
(biodiverzity). ÚSES se skládá ze tří částí 
a dle významu je nadregionální, regionální 
a místní. 

BIOCENTRUM
Biotop nebo centrum biotopů v krajině, kte-
rý svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 
existenci přirozeného či pozměněného, 
avšak přírodě blízkého ekosystému.

BIOKORIDOR
Území, které slouží organismům k migraci 
mezi biocentry, a tím vytváří propojenou síť.

INTERAKČNÍ PRVEK
Interakční prvky nemusí být propojeny 
s ostatními skladebnými částmi ÚSES. 
Často umožňují trvalou existenci určitých 
druhů organismů majících menší prostorové 
nároky (rostliny, některé druhy hmyzu, 
hlodavci, hmyzožravci, ptáci, obojživelníci 
atd.). Mohou to být plochy zeleně, izolovaná 
maloplošná chráněná území i izolované 
remízy v polích.

ÚSES V BRNĚ
ÚSES v Brně je vázán především na toky 
Svratky a Svitavy, které jako biokoridory 
propojují krajinu severojižním směrem. 
Biocentra jsou v Brně vázána především na 
zalesněné horizonty a nivy doprovázející 
Svratku a Svitavu. 

586 Cacovický ostrov, Brno 
biocentrum

Biocentrum umožňuje trvalou existenci 
přírodě blízkého ekosystému. Tato zápla-
vová oblast je hojně vyhledávaná k re-
kreaci a trávení volného času. Místo bylo 
zrekultivováno, byla vytvořena sportoviště 
propojená cestami, vyčištěno koryto řeky, 
které bylo hojně osázeno, a také byly 
osázeny rozlivové plochy.
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5 · 6  DOPORUČENÍ
DOPORUČENÝ PŘÍSTUP
•   V každém projektu zajistit kvalitní návrh vegetačních úprav zpracovaný 

odborníkem.

•  Komponovat zeleň společně s urbanistickou strukturou již ve fázi územního 
plánu a urbanistických studií. Využívat dostupných nástrojů územního plá-
nování, krajinářské tvorby a urbanismu, jako jsou např. územní studie sídelní 
zeleně.

•  Vytvářet stromořadí a aleje, pracovat se solitérními stromy, zakládat plochy 
zeleně velkých i malých měřítek, vytvářet propojenou síť zeleně ve městě. 
Využívat prostorotvorné schopnosti stromů a širokou škálu jejich druhů 
a habitů. 

•  Využívat zeleně, a zvláště stromů, jako nástroje ke snižování přehřívání 
města.

•  Kombinovovat výsadbu zeleně s objekty hospodaření s dešťovou vodou. 
Jak výsadbu, tak odvodnění musí vždy navrhovat odborník.

•  Dbát na kontinuitu; vegetace má jako živý organismus jinou dynamiku roz-
voje a při plánování je třeba toto zohlednit (například nenahrazovat strom, 
až když původní odumře).

•  Aby měla zeleň pozitivní vliv na člověka, musí být na první pohled zřejmé, 
že je o ni pečováno.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
•  Výsadbu stromů provádět s ohledem na jejich prostorové nároky a pro-

měnlivost v čase, vysazovat stromy dosahující v dospělosti adekvátní veli-
kosti vzhledem k okolnímu prostoru a stromy s vysoce nasazenou korunou.

•  V projektové dokumentaci zakreslovat velikosti prokořenitelných systémů 
nově vysazovaných stromů a jejich korun v cílovém stavu vzrostlého stro-
mu. Stávající stromy zakreslovat v jejich skutečných rozměrech. 

•  Nad prokořenitelným systémem stromů neumísťovat parkovací a kontejne-
rová stání. Vyvarovat se kolizi s inženýrskými sítěmi.

•   Při tvorbě ploch zeleně využívat již existující stromy. Vylepšovat podmínky 
růstu stávajících stromů, rozšiřovat nezpevněný a nepojížděný prostor nad 
jejich kořenovým systémem.

•  Zeleň není určena k maskování nevzhledných míst nebo zbytkových ploch. 
Taková místa nemají být v kompaktním městě vůbec vytvářena.
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6 · 1  NÁVRH 
6 · 2  DOPRAVNÍ PLOCHY VE MĚSTĚ
6 · 3  BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ
6 · 4  DETAILY
6 · 5  DOPORUČENÍ

DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA

6
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ví Návrh veřejných prostranství je komplexním úkolem a dopravní řešení je jen jednou 
z jeho dílčích částí. Kvalitní a funkční výsledek je podmíněn koordinací mnoha dílčích 
zájmů, mnohdy se vzájemně vylučujících. Podstatný je konsenzus, správné nastavení 
priorit a jejich prosazení. 

Dopravní prostranství ve městech se musí navrhovat městotvorným způsobem. Do-
pravní řešení by se mělo omezit čistě na dopravní prostor. Celkový návrh prostranství, 
bezbariérové řešení, návrh zeleně, technických sítí, hospodaření s dešťovou vodou 
leží na dalších specialistech.

6 · 1  NÁVRH

6 · 1 · 1  NÁVRH MĚSTSKÉHO DOPRAVNÍHO PROSTRANSTVÍ

6 · 1 · 2  KONTEXT

6 · 1 · 3  SEGREGACE A INTEGRACE

6 · 1 · 4  HOSPODAŘENÍ S PROSTOREM 

6 · 1 · 5 ZÁJMOVÉ OBLASTI V ULICI 
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6 · 1 · 1
NÁVRH MĚSTSKÉHO 
DOPRAVNÍHO 
PROSTRANSTVÍ
NÁVRH A KOORDINACE ODBORNÍKEM
Návrh městských veřejných prostranství 
včetně dopravních staveb by měla zastřešo-
vat osoba odborně způsobilá ke koordinaci 
mnoha specializací. K čistě technickým 
otázkám provozu je nutné přidat znalost 
fungování města v širším kontextu. Respekt 
k lidem, k sociálním vazbám, k městu 
samotnému, k jeho estetice a vybavení. 
Například stromy by se vešly do většiny ulic, 
kdyby fungovala koordinace jednotlivých 
aktérů, kteří mají v ulici své zájmy, stavby 
a sítě.

Tvorbu veřejných prostranství 
by měl zastřešovat odborně 
způsobilý koordinátor, autor 
komplexního řešení koordinu-
jící jednotlivé dílčí specialisty, 
nikoli specialista dílčí části.

RESPEKT K POHYBU PĚŠÍCH
Základem návrhu veřejných prostranství 
ve městě je respekt k přirozenému pohybu 
lidí. Tento princip musí být správně pocho-
pen, protože neznamená absolutní přednost 
chodců. Znamená pouze zohlednit fakt, 
že lidé si volí vždy přímou a nejkratší trasu, 
že podle svých subjektivních odhadů 
akceptují přijatelné riziko (přebíhají ulice, 
chodí na červenou apod.).

Člověk se pohybuje intuitivně. 
Neměli bychom vynakládat 
nadměrné prostředky na boj 
s lidskou přirozeností.

Přirozenou lidskou potřebou je mít svobodu, 
možnost volby. Lidé nemají rádi koridory 
a neradi si zacházejí. Proto jsou neoblíbené 
podchody a nadchody, úzká a přeplněná 
místa. Usměrňování pohybu, které akcep-
tujeme v autě, jako chodci nesnášíme. 
Hranice toho, kam můžeme vkročit, leží 
v naší hlavě. 

602 Schéma rozdílného přístupu 
k řešení komunikací

Rozdíl mezi komunikací vedoucí kraji-
nou a městem je v kontextu. Ten rozdíl 
je obrovský. Město obsahuje nespočet 
příčných vazeb, situací, kdy je nutné přejít 
či přehlédnout ulici napříč. 

Zásadní rozdíl je také v rychlosti pohy-
bu, která má vliv na šířku jízdních pruhů 
i poloměry oblouků. Rychlost má vliv na 
vzdálenost stromů od krajnice i na použití 
svodidel, na dopravní značení i velikost 
cedulí.

Ve městě na takové věci není místo. A tam, 
kde zdánlivě je (sídliště, periferie), tam 
bychom si jejich použití měli odpustit. 
Veřejný prostor ve městě je obytný prostor,  
u nějž se žije, bydlí.

a komunikace v krajině 

b komunikace ve městě

601 HafenCity, Hamburk, Německo, 
koordinace zájmů v ulici

Součástí kvalitního urbanismu a veřejných 
prostranství jsou stromy. V ulicích musí tvo-
řit buď ucelené řady, anebo být výraznými 
solitéry, které mají kolem sebe dostatek 
místa a pobytově upravená prostranství.

603 Ulice Purkyňova, Brno,  
vyšlapané cesty

Je zcela přirozené, že člověk hledá při po-
hybu co nejkratší cestu. Můžeme být často 
svědky případů, kdy jsou v blízkosti nároží 
chodníků vyšlapané stezky, kterými si lidé 
zkracují cestu. 

    a b
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PŘÍČNÉ VAZBY
Je velký rozdíl ve vnímání ulice projíždějí-
cími a procházejícími. Pro ty první je ulice 
lineárním koridorem. Pro lidi v ulici, a ještě 
více pro její obyvatele, představují fasády 
a partery budov důležité body, mezi kterými 
existují vztahy - příčné vazby. 

Zohledněním příčných vazeb 
v ulici se vytváří městský pro-
stor. Jde o to umožnit pěším 
přejít ulici nebo vytvořit veřej-
ný prostor, který má souvislost 
s budovou. 

KAPACITA 
Mnoho ošklivých míst ve městě jsou 
prostory přecpané dopravou, bez pobytové 
funkce, neřešené esteticky ani z hlediska 
mikroklimatu. Prostor však na rozdíl od 
intenzity dopravy nemůže růst. Existují 
ale nástroje, jak intenzivní dopravu ve 
městě integrovat. Obecně by mělo platit, 
že integrace různých druhů dopravy by 
měla být tím větší, čím je menší maximální 
rychlost.

Pokud je prostranství speci-
alizováno na jednu (např. do-
pravní) funkci, už v něm není 
místo pro jiné funkce. Městská 
veřejná prostranství by měla 
být navržena univerzálně. 

Legislativa obvykle umožňuje použít mini-
mální dimenze ve stísněných podmínkách. 
Kompaktní město je svou podstatou vždy 
stísněné. Jednotlivé části veřejných pro-
stranství se musí přizpůsobit celku, a proto 
je nutné volit, které prvky budou navrženy 
v minimálních a které v optimálních dimen-
zích. Jde o správné nastavení priorit.

PROSTUPNOST ÚZEMÍ
Slepé ulice pro lidi vytvářejí nevlídné město, 
kde není kam jít. Omezují pěším možnost 
volby a nutí používat jen vybrané koridory. 
Když už vznikají slepé ulice pro dopravu, 
neměly by být slepé i pro pěší a cyklisty.

BEZPEČNOST
Veřejná prostranství musí obsahovat 
bezpečné a přístupné průchozí prostory 
propojené v logickou komunikační síť. 
Zde má a nadále musí mít přednost chodec 
před ostatními formami dopravy, včetně ne-
motorové.

604 Ulice Heršpická, Brno

V tomto případě šetří nebezpečná zkratka 
cca 500 metrů chůze v jednom směru, 
tedy přibližně 10 minut volna na oběd, 
pracovní doby, posezení s přáteli, hraní si 
s dětmi. Lze se divit člověku, který je zdra-
vý a věří svému úsudku, že tuto zkratku 
používá? 

Přestože jde o novou ulici, nebo spíš silnici, 
neobsahuje téměř žádné stromy. Tento 
přístup si ve městě nemůžeme dovolit.

606 Ulice Letovická, Brno

Dobrý příklad pěšího propojení skrze des-
kovou zástavbu panelovými domy v sídlišti.

605 Ulice Nádražní, Brno 

Toto místo je přecpané. A to zejména 
v části přímo před hlavním nádražím. 
Vstupy do podchodů zde tvoří jakési obří 
turnikety, kterými musí projet každý, kdo se 
chce v Brně někam dostat. 

I koncentrace má své limity.
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6 · 1 · 2
KONTEXT
Běžné dopravní stavby jako komunikace 
a parkoviště nevytvářejí samy o sobě 
kvalitní městské prostředí, a proto je nutné 
navrhovat je citlivě k charakteru zástavby 
i kontextu místa, využívat širokou škálu 
materiálů a kombinovat je se smysluplnou 
zelení. Dopravní řešení je pouze jednou ze 
součástí návrhu veřejných prostranství.

Komunikace ve městě je nut-
né s ohledem na koncentraci 
lidí navrhovat jinak než v kra-
jině.

Ve městě musíme redukovat 
velikost křižovatek, optima-
lizovat jejich tvary, nesmíme 
používat maximální dimenze, 
ale minimální, nesmíme vytvá-
řet zbytkové prostory. 

Dopravní řešení je principiálně nezávislé na 
kontextu místa, na charakteru ulice, čtvrti 
či města. Má vlastnost typizovat a nivelizo-
vat prvky, značení a celé prostranství tak, 
aby vypadalo všude stejně. To ale výrazně 
ochuzuje veřejný prostor města, a proto 
je třeba, aby dopravní stavby braly ohled 
na hodnotná místa urbanistické struktury 
vytvářející jedinečný charakter města. 

Na náměstí v centru Brna se to zdá jasné, 
ale v principu by se mělo postupovat stejně 
na všech náměstích, návsích a lokálních 
centrech ve městě. Hodnot ve městě je 
bezpočet od přírodního charakteru celých 
oblastí přes významné stavby ve městě, 
které kolem sebe vyžadují vhodně upravené 
okolí, po malá místa, detaily a nepravidel-
nosti v urbanistické struktuře.

Kdo ctí kontext, pracuje 
na společném díle – městě. 

609 Am Kaiserkai, Hamburk, Německo

Dobré věci jsou obvykle velmi jednoduché. 
Vozovka s oboustranným parkováním, alej, 
kvalitní materiály a design doplňující členi-
té fasády domů.

607 Náměstí 28.října,  
Hradec Králové

Příklad nerespektování kontextu. 

Komunikace procházející náměstím ho 
nemá rozdělovat. Povrchy komunikací se 
mají přizpůsobit celkovému řešení povrchů 
náměstí. 

Nejdůležitější stavbou na náměstí je kostel 
na ose hlavní ulice. Komunikace ale tuto 
kompozici přehlušuje. Dopravní značení 
cyklostezky a masivní sloupy trolejového 
vedení jsou dominantními prvky prostran-
ství.

Priority jsou nesmyslně obráceny, účelové 
prvky jsou zveličeny na úkor trvalých kom-
pozičních prvků a celkového charakteru 
náměstí.

Pokud by takto vypadala komunikace 
probíhající sídlištěm nebo krajinou, je vše 
v pořádku. V tomto kontextu se má ale 
dopravní řešení podřídit kontextu náměstí, 
ne naopak.

608 Gočárova třída, Hradec Králové

Dopravní řešení chybně naprosto dominuje 
prostoru. Exhibice v okružní křižovatce 
povyšuje důležitost křižovatky nad okolní 
domy, které navíc zakrývá. 

Řešení zpevněných ploch, tvořících kolem 
okružní křižovatky široký lem, podtrhuje 
důležitost skulptury v jeho středu, ke které 
se ale nedá bezpečně dostat.

Výsledkem je nabubřelá křižovatka, která 
by snad svoji práci udělala na periferii nebo 
v krajině, kde by představovala orientační 
bod. Toto není městotvorné řešení.
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6 · 1 · 3
SEGREGACE 
A INTEGRACE
Existují dvě strategie pro navrhování 
dopravních prostranství i jednotlivých 
prvků a systémů v něm. Ideální z hlediska 
vlastního provozu je segregování jednot-
livých forem dopravy do samostatných 
prostorů. Segregované dopravní prostory 
záměrně ruší vazby s okolím a specializují 
se na jeden účel. Jde o všechny typy vazeb, 
od fyzických příčných vztahů v ulici přes 
ekonomické a kulturní po vazby sociální. 

Segregace dopravních prostor je nutná 
v případě, kdy už není možné jednotlivé 
provozy integrovat v jednom prostranství, 
protože by to prostě popřelo účel komu-
nikace, obvykle požadavek na rychlost 
a bezpečnost.

Tím, že segregovaná komunikace ruší vazby 
s okolím, vytváří v území bariéru, která 
jde proti charakteru města. Výjimkou jsou 
tunely. 

Hustě zastavěné město je naopak založeno 
na integraci jednotlivých prvků ve společ-
ném prostoru. Veškeré zákony, vyhlášky 
a normy upravující koordinaci jednotlivých 
zájmů ve veřejném prostranství jsou kul-
turou této integrace. Pro život ve městě je 
podstatné množství vazeb a jejich množství 
je bohatstvím města. Město vzniká těmito 
vazbami, nikoli seskupením domů.

Při návrhu segregovaných 
komunikací je nutné kompen-
zovat zrušené městské vazby 
zpětným propojením doprav-
ních staveb s organismem 
města. 

Typickým příkladem jsou prostory pod mos-
ty, které se obvykle neřeší a následně jsou 
obydleny bezdomovci. Tyto prostory musí 
být zapojeny do struktury města, mohou 
v nich být garáže nebo lehká výroba, ale 
lepší jsou obchody a služby. 

Dalším, ještě typičtějším prvkem, jsou 
zelené zbytkové plochy kolem komunikací, 
zejména na křižovatkách. Komunikace 
v zastavěné části města, v ulicích, v pro-
stranstvích definovaných domy nemohou 
být navrhovány jako komunikace v krajině. 
Veškerá zeleň ve městě má být pěstěnou 
zahradou, nikoli zbytkovým kusem trávníku. 

612 Savignyplatz, Berlin, Německo

Železniční viadukt, vedoucí zastavěnou 
částí Berlína, je na mnoha místech využit 
pro komerční účely. V zasklených polích 
mostu jsou kavárny a obchody. 

Obdobná místa najdeme ve Vídni i v Paříži, 
v přípravě je i úprava Negrelliho viaduktu 
v Praze.

611 Ulice Porgesova, Brno

Sociální i ekonomické vazby se ve městě 
změní ve chvíli, kdy vám před domem 
postaví nový most a pod něj se nastěhuje 
nový soused.

610 Ulice Kníničská, Brno

Typické veřejné prostranství pod mostem. 
Vzhled těchto míst je nevyhnutelný důsle-
dek toho, že je řešen pouze jako dopravní 
stavba bez souvislostí s okolím.

Segregované dopravní stavby jsou esencí 
periferie. Dominancí dopravních staveb 
a neuspořádáváním vzájemných vztahů se 
periferie vytváří. 
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6 · 1 · 4
HOSPODAŘENÍ 
S PROSTOREM
Každá ulice je úzká. Ve městě není žádná 
ulice, do které by se vše pohodlně vešlo. 
Není to problém geometrie, ale hospodaření 
s prostorem. Jednoduše potřebujeme vždy 
dostat hodně věcí do omezeného prostoru. 

Při tvorbě kvalitního veřejného prostranství 
však nezáleží jen na umění věci uspořádávat 
a na odbornosti při používání norem a vy-
hlášek. Jde hlavně o používání takových 
nástrojů a funkcí, které umožní kvalitní 
veřejné prostranství vůbec vytvořit. 

Pouze dopravní řešení a pou-
žití technických prvků kvalitní 
veřejné prostranství vytvořit 
nemůže.

Opomíjenou, ale velmi důležitou funkcí 
veřejného prostranství je umožnění sociál-
ních interakcí mezi lidmi, tj. společenského 
života. Pobytová funkce ulice vždy byla její 
významnou vlastností. Tuto společenskou 
funkci ulice téměř zničil masivní rozvoj 
automobilismu a období totalitního režimu. 
Avšak vzrůstající množství hospůdek, 
kaváren, sportovních a kulturních akcí, trhů, 
ale i zrod sociálních sítí, to vše potvrzuje 
fakt, že město je společenskou strukturou 
a lidé v něm chtějí žít spolu a potřebují 
k tomu prostor.

Doprava je sice důležitá, ale nesmí potírat 
obytnou funkci města. Nemůžeme být 
ohleduplnější k dopravním prostředkům více 
než sami k sobě. 

Nikdo nemůže chtít po specialistech na 
dopravu a technické sítě, aby navrhli krásný 
a plně funkční prostor. Ti na to nemají 
nástroje. Nahodile rozmístěné trávníčky, 
keříky a lavičky jsou málo.

Nástrojem pro vytvoření krás-
ného a funkčního města je 
urbanistická kompozice a roz-
šíření funkční náplně veřej-
ných prostranství o pobytovou 
funkci.

613 Ulice Dornych, Brno,  
segregovaná doprava

Pěší propojení v ose Hlavní nádraží – Tesco 
– Vaňkovka – Zvonařka představuje do-
pravní segregaci pěších od primární úrovně 
města.

Jeho existence je argumentem pro čistě 
dopravní řešení uličních prostor Dorny-
chu, Úzké a Opuštěné. A když jakékoliv 
prostranství přestaneme navrhovat pro lidi 
a je vlastně jedno, jak vypadá, vznikne 
nehezká dopravní stoka. 

Se segregací jde ruku v ruce neměstskost, 
periferie. 

614 Ulice Křenová, Brno, 
zbytková zeleň  

Kompaktní město a zvláště průmyslové 
předměstí neoplývá dostatkem parků, po-
bytových ploch, hřišť, laviček ani stromů. 
Zbytková zeleň v tomto ohledu vůbec 
k ničemu není, je to zbytečná a promarně-
ná plocha. 

615 Semilasso, křižovatka ulic 
Palackého třída a Kosmova, Brno 

 

V poměru k prostoru velké poloměry ob-
louků tramvajové trati a komunikací vytvá-
řejí rozlehlý dopravní prostor a nesmyslně 
ukrajují frekventovanému chodníku. 
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6 · 1 · 5
ZÁJMOVÉ OBLASTI 
V ULICI
Umísťování různých prvků v ulici je ome-
zeno určitými zájmovými oblastmi, z nichž 
nejdůležitější nejsou ochranná pásma 
inženýrských sítí, ale provozní, bezpečnost-
ní a estetické hledisko.

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY
Jsou zásadní pro bezpečný provoz na 
křižovatkách, sjezdech a přechodech. 
Jejich velikost je závislá na rychlosti 
provozu a režimu dopravy, ale v zásadě 
je vždy nutné mít pohledově volné nároží 
křižovatky. 

PRŮCHOZÍ PROSTOR CHODNÍKU
Každý chodník má minimální průchozí šířku. 
Strana chodníku vzdálená od silnice je vět-
šinou vodicí linií pro nevidomé a slabozraké. 
V průchozím prostoru vodicí linie musí být 
volný prostor, kde by jakékoliv případné 
bariéry měly být zřetelně vymezeny a na-
hmatatelné dlouhou bílou holí (slepeckou 
holí). Viz kapitola 6 · 3.

DŮLEŽITÁ MÍSTA V ULICI
Tato místa si zaslouží zvýšenou pozornost 
při navrhování jakýchkoli úprav v ulicích:
•  vstup do domu
•  předprostor významné budovy
•  nároží ulice
•  okolí stromů - zelené pásy
•  okolí významných prvků

Jejich podrobný popis je uveden v kapitole 
4 • 2 • 2. 

Tato místa jsou většinou výsledkem 
záměrné kompozice prostoru a nejsou 
definována technickými normami. Umístění 
technického vybavení, trvalých parkovacích 
stání, nádob na odpad, reklamy a ostatních 
rušivých prvků je právě na těchto místech 
velmi viditelné a výrazně snižuje celkovou 
kvalitu veřejných prostranství.

Důležitá místa je vhodné ponechávat volná, 
případně je upravovat pobytově. 

Samostatnou kapitolou je zeleň ve městě. 
Zeleň ve formě solitérů, stromořadí a alejí 
tvoří nedílnou kompozici s urbanismem 
kompaktního města, zeleň na sídlištích je 
stavebním kamenem charakteru modernis-
tických sídlišť.  

616 Schéma zájmových oblastí v ulici

Pro uspořádání uličního prostoru, a ze-
jména umísťování prvků v něm, je důležitá 
znalost zájmových oblastí, které nejsou 
v prostoru fyzicky vyznačeny. 

Že nemůžeme nic umístit na komunikaci, je 
jasné, ale bezpečnost provozu si vyhrazuje 
i přehledná místa v rozhledových trojúhel-
nících. Ty jsou na každé křižovatce a sjezdu 
na komunikaci, v místech přechodů apod. 
Nesprávně, ale bohužel často, jsou v nároží 
křižovatek umístěny nádoby na odpad 
a skříně technické infrastruktury.

Na chodnících je nutné ponechat volné 
průchozí koridory pro pěší podél fasád 
budov nebo oplocení a samozřejmě opět 
nároží. Jde o přirozené vodicí linie pro 
nevidomé a slabozraké, které musí zůstat 
bez překážek. Na nároží by nemělo nic stát 
z prostého důvodu, aby byl člověk i malého 
vzrůstu (dítě, vozíčkář) dobře vidět. 

průchozí koridor pro pěší podél 
vodicí linie

Podmínky pro umísťování prvků 
v tomto koridoru upravuje vy-
hláška č. 398/2009 Sb.

rozhledový trojúhelník křižovatky

Dle ČSN 73 6102 zde nesmí být 
umístěny prvky vyšší 75 cm (např. 
svodidla) s výjimkou předmětů 
šířky do 15 cm (např. sloupy VO), 
pokud nezacloňují rozhled.

 
rozhledový trojúhelník přechodu 
pro chodce

Dle ČSN 73 6102 zde nesmí být 
umístěny prvky vyšší 75 cm 
(např. svodidla) s výjimkou před-
mětů šířky do 15 cm (např. sloupy 
VO), pokud nezacloňují rozhled. 

důležitá místa

Na důležitých místech jako jsou 
nároží, ústí ulice, prostory před 
vstupy, vjezdy a významnými 
budovami, v okolí uměleckých 
děl, v blízkosti soliterních stromů 
a stromořadí nemají být umísťo-
vány rušivé prvky.

 

rozhledový trojúhelník dopravně 
málo významného sjezdu

Dle ČSN 73 6110 mohou být 
v této ploše umístěna parkovací 
stání. 

V této logice by rozhledu neměly 
bránit ani stromy s mohutným 
kmenem. Stávající vzrostlé 
stromy, které jsou součás-
tí stromořadí nebo alejí, jsou 
urbanistickým prvkem s výraz-
nou klimatickou funkcí. Jejich 
existence by měla být nadřazena 
proměnlivé dopravní situaci. 
Jinak řečeno, pokud je v ulici 
něco cenného (kvalitní budo-
vy, stromořadí), mělo by to být 
chráněno.
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6 · 2 DOPRAVNÍ PLOCHY VE MĚSTĚ

6 · 2 · 1  ULICE

6 · 2 · 2  SDÍLENÝ PROSTOR, PĚŠÍ, OBYTNÁ, CYKLISTICKÁ ZÓNA

6 · 2 · 3  PARKOVÁNÍ 

6 · 2 · 4  KŘIŽOVATKY

6 · 2 · 5 SJEZDY   

6 · 2 · 6 PROSTRANSTVÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

6 · 2 · 7 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

6 · 2 · 8 CYKLOOPATŘENÍ

6 · 2 · 9 PODCHODY A NADCHODY

6 · 2 · 10 ZBYTKOVÉ PLOCHY
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6 · 2 · 1
ULICE
Celkový charakter ulice není závislý 
pouze na intenzitě dopravy, ale zejména na 
pobytové úpravě prostranství. Na srovnání 
Koliště se Champs-Elysées je jasné, že 
městský charakter není definován pouze 
intenzitou dopravy, ale naopak, podílem 
ploch určených pro bezpečný pohyb 
a pobyt pěších. 

Pro vytvoření městského prostoru ulice 
je důležité dodržet několik jednoduchých 
zásad.

ŠIROKÉ CHODNÍKY
Široký chodník umožňuje jak bezpečný 
pohyb a míjení chodců, tak i poskytuje 
možnost zastavení a pobytu. Umožňuje 
umístit stromy, lavičky nebo zahrádky. 

STROMY
Stromy nejenže čistí vzduch a snižují 
prašnost, ale hlavně dělají stín. Lavička ve 
stínu stromu v atraktivním místě, kde je na 
co se dívat, vytváří ideální pobytové místo.

POBYTOVÁ MÍSTA
Když jsou v ulici pobytová místa, ať už jsou 
jimi lavičky, hřiště nebo soukromé zahrádky, 
jsou v ulicích lidé a místo je atraktivní.

PŘÍČNÉ VAZBY
Důležitý je prostor před domy a vztah domů 
a veřejného prostoru. Tato vazba umožňuje 
město vůbec vnímat. Chodník pak není 
úzkým dopravním koridorem, ale místem, 
kde se dá zastavit, hledět do výlohy, 
popovídat, kde může stát pouliční umělec 
nebo číšník blízké zahrádky. Příčné vazby 
existují, pokud je možné přejít ulici, pokud 
je možné vidět na její druhou stranu. Lepší 
je přechod pro chodce nebo místo pro 
přecházení než lávka nebo podchod. Návrh 
ulice se zohledněním příčných vazeb více 
pracuje s jednotlivými místy podél ulice. 
Ulice nemá jeden profil, ale proměňuje se. 

BUDOVY
Živý veřejný prostor ulice lze samozřejmě 
vytvořit pouze podél budov a jejich par-
teru. Kde nejsou domy, je zbytečné dělat 
široké chodníky. I když jsou uliční fronty 
v Brně někde hodně vykotlané a chybí 
zastavět mnoho nároží, časem se prázdné 
proluky dostaví. Proto je důležité počítat ve 
městě s ulicemi i tam, kde dnes nejsou.

617 Champs-Elysées, Paříž, Francie

 

Tato ulice má v každém směru čtyři pruhy 
a jeden parkovací pruh. Intenzitou 84 tisíc 
vozidel za den předčí dálnici D1, a přece 
vypadá městsky. Jde o extrémní případ 
z bohatého velkoměsta, ale principy jsou 
stejné všude.

Široké chodníky, stromy, krásné domy 
a živý parter, lidé = město.

Chodec, který jde po ulici, nesleduje auta, 
ale výkladní skříně a jiné lidi.

Jízdní pruhy jsou navíc dlážděné.

619 Ulice Koliště, Brno

Tato ulice působí jako dopravní stoka proto, 
že v ní není nic jiného než doprava. Inten-
zita dopravy je padesát tisíc vozidel denně, 
což sice není málo, není to ale argument 
proto, aby prostranství vypadalo ošklivě.

Chodníky jsou sice široké, ale v žalostném 
stavu, a jsou navíc obsazeny zaparkovaný-
mi auty. Na straně domů chybí stromy. Park 
má v tomto místě pouze estetickou funkci, 
je bariérou, nelze se k němu přes ulici 
dostat. V tomto úseku nemají lidé žádný 
důvod se zastavit a jen málo lidí má důvod 
tudy jít.

Z ekonomického i estetického hlediska 
zde leží nevyužita krásná ulice, která má 
všechny předpoklady stát se výstavním 
bulvárem.

618 Passeig de Gracia, Barcelona, 
Španělsko

Šedesát metrů široký bulvár středem Bar-
celony s intenzitou dopravy čtyřicet tisíc 
vozidel denně působí jako městská ulice 
díky stromům, které ulici opticky zužují 
a rozdělují, a současně díky širokým chod-
níkům a fungujícímu živému parteru budov. 
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6 · 2 · 2
SDÍLENÝ PROSTOR, 
PĚŠÍ, OBYTNÁ, 
CYKLISTICKÁ ZÓNA
Sdílený prostor je druh dopravního režimu 
ulice, ve které není upřednostněna žádná 
forma dopravy. Chodci, cyklisté i automobi-
lová doprava jsou zrovnoprávněni. 

Podstatné je zklidnění ulice nepřímým 
vedením průjezdu a umístěním stromů nebo 
mobiliáře. Dlažba je v jedné úrovni, v ulici 
není vodorovné a svislé dopravní značení. 

Kolébkou sdíleného prostoru je Holandsko, 
kde se tato forma ulice nazývá Woonerf. 
Odhaduje se, že 2 miliony obyvatel Holand-
ska bydlí v takto upravených ulicích.

Českým ekvivalentem je pěší zóna, která 
se běžně používá v centrech měst. V pěší 
zóně jsou pěší a automobilová doprava na 
stejné úrovni, prostor by neměl být výškově 
oddělen na vozovku a chodníky. Maximální 
povolená rychlost je zde 20 km/hod.

Na předměstí jsou často vytvářeny obytné 
zóny. V obytných zónách platí stejná 
pravidla jako v zónách pěších, výjimkou je 
možnost využívání celého prostoru ulice 
ke hrám. Obytná zóna by také neměla být 
výškově rozdělena na vozovku a chodníky.

Tyto formy ulic jsou realizovány ve velkém 
měřítku v západní Evropě od sedmdesátých 
let. U nás jsou od roku 1998 součástí tech-
nických podmínek i technických norem. 
Oproti standardnímu řešení je nutné každou 
takovou ulici navrhnout s vyšší mírou 
individuálního přístupu, což klade velké 
nároky na odbornost specialisty. 

Sdílený prostor (obytnou a pěší zónu) je 
nutné navrhnout z hlediska bezpečnosti 
pohybu osob se sníženou schopností pohy-
bu a orientace, zejména osob se zrakovým 
postižením. Řešení musí být konzultováno 
s odborníky. Důležitá je přítomnost vodicích 
linií a bezpečného pěšího koridoru a infor-
mace, že se osoba se zrakovým postižením 
nachází v tomto druhu prostranství (viz 
Stanovisko WBU - Sdílené prostory, SONS 
2016).

V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat 
vozovku v celé její šířce. Jiným vozidlům 
než jízdním kolům je vjezd do cyklistické 
zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena 
ve spodní části dopravní značky. Podrob-
nosti uvádí příslušný právní předpis.

621 Schéma principů sdíleného pro-
storu Woonerf 

Průjezd ulicí je zklidněný zakřivením prů-
jezdné trasy. V ulici nejsou obrubníky, celá 
plocha je v jedné úrovni.

620 6. Sierpna, Lodž, Polsko

Jako jedna z mnoha byla ulice 6. Sierpna 
v Lodži převedena do režimu sdíleného 
prostoru. Před svou proměnou vypadala 
jako ulice Bratislavská v Brně. Nový do-
pravní režim umožnil výsadbu stromů blízko 
středu ulice v místech, kde by to jinak 
nebylo možné.

622 Ulice Petra Bezruče, Vyškov

Dobrý příklad ulice v režimu obytné zóny. 
Provoz je veden klikatě, chodníky jsou inte-
grovány s komunikací.  

623 Podolí u Brna

Špatný příklad obytné zóny z důvodu 
výškového rozdělení na chodník a komu-
nikaci. Chodník je velmi úzký, takže lidé 
stejně budou chodit po vozovce. Řidiči, 
kteří si nevšimnou cedule Obytná zóna, 
budou přesvědčeni, že na komunikaci mají 
přednost před chodci a budou se podle 
toho chovat.

622        623
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6 · 2 · 3
PARKOVÁNÍ 
V kompaktním městě má být parkování 
řešeno primárně v rámci budov a vnit-
robloků (např. podzemní garáže, parkovací 
domy, parkování na střechách). Přitom je 
potřeba vždy pečlivě zvažovat transformaci 
vnitrobloků, protože jsou mnohdy důležitým 
klidovým místem plným vzrostlých stromů. 

Kapacita parkovacích ploch v ulicích je 
prostorově omezená, ulice nelze nafouk-
nout a kapacitu navýšit. Je třeba vnímat, 
že osobní automobil v klidu zabírá cca 20 
m2 plochy včetně komunikací a že počet 
automobilů v ČR se v posledních padesáti 
letech zvýšil desetkrát.

Parkování nesmí veřejnému prostranství 
ulice ve městě dominovat.

Návrh parkovacích a odstavných míst se řídí 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056.

KOLMÉ, ŠIKMÉ A PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ 
A PARKOVACÍ PÁSY A PRUHY
Při návrhu parkování v ulicích je nutné 
respektovat základní principy tvorby 
veřejných prostranství, zejména hierarchii 
jejich součástí. 

Parkovací stání nesmí zcela blokovat příčné 
vazby, nesmí bránit přejít ulici a nesmí 
vytvářet výraznou optickou bariéru. Povr-
chy podélného parkování je vhodné odlišit 
od povrchu komunikace. 

Stromy v ulici nejsou doplňkem parkovacích 
míst, ale jsou jim nadřazeny. Stejně jako by 
dopravní funkce obecně neměla znemož-
ňovat život v ulici, nemělo by ani parkování 
poškozovat stromy. 

PARKOVIŠTĚ
Velkoplošná parkoviště, jako jsou ta před 
obchodními centry na periferii, nepatří do 
kompaktního města. Zde jde o nehospo-
dárné plýtvání prostorem. Parkoviště jsou 
nejméně hodnotným typem veřejného 
prostranství. Ať už jsou zaplněná, nebo 
prázdná, vytváří neprostupné plochy. Svými 
zpevněnými nepropustnými plochami 
přehřívají město a přispívají ke zvýšenému 
odtoku znečištěných srážkových vod.

Nově budovaná nebo rekonstruovaná 
parkoviště by měla být v maximální možné 
míře odvodněna prostřednictvím přírodě 
blízkých objektů hospodařících s dešťovou 
vodou. Ty snižují množství odtékajících 
srážkových vod, fungují jako předčištění 
a významným způsobem přispívají ke 
zlepšení sídelního mikroklimatu.

626 Palackého třída, Brno,  
parkoviště v proluce 

Parkoviště v proluce devastuje město, 
otevírá pohledy do dvorů, vytváří holé štíty, 
působí vždy jako provizorium.

Jelikož jde většinou o soukromý majetek, 
jsou tato místa poloveřejnými prostran-
stvími.

627 Vaňkovka, ulice Úzká, Brno, par-
kování na střeše objektů

Umístění parkoviště na střechu nákupního 
centra eliminuje potřebu prostorově ná-
ročného parkoviště před objektem. Využita 
je celá stavební parcela a parter do ulice 
nabízí potenciál aktivního využití. Prostor 
parkování je vhodné stínit otevřenými kon-
strukcemi popnutými zelení nebo zastínit 
zcela uzavřenými konstrukcemi zastřešení.

624 Parkoviště ve vnitrobloku,  
ulice Merhautova, Brno

Ve stávající struktuře se jako jedno 
z možných řešení k dosažení potřebného 
počtu chybějících odstavných stání nabízí 
dostavba parkovacího objektu ve vnitrob-
loku. Střecha parkovacího objektu je pak 
využita pro rekreaci obyvatel přilehlých 
bytových domů.

U novostaveb obytných souborů je vhodné 
koncipovat odstavná stání rezidentů do 
podzemních nebo nadzemních garáží  
s pobytovou střechou pro rezidenty.

Na příkladu lze demonstrovat také to, jak 
dobré řešení dopravy v klidu ovlivňuje 
urbanistickou strukturu uliční sítě. Smysl 
velikosti bloku dává přesná a zkušená 
představa architekta o kapacitě, měřítku, 
odstupech a požárně bezpečnostní obslu-
ze vnitrobloku i jím vymezených ulic tak, 
aby nebylo plýtváno zastavěnou urbani-
stickou plochou a vnitroblok umožňoval 
i výsadbu vzrostlé zeleně.

626        627

625 Umístění parkovišť ve městě

a Klasické umístění kapacitního par-
koviště PŘED budovou znehodno-
cuje ulici, ruší příčné vazby, snižuje 
atraktivitu celému prostranství, 
odhaluje štíty sousedních budov 
a umožňuje instalaci billboardů 
a tvorbu vizuálního smogu. Tento 
příklad ilustruje postup přeměny 
města na periferii. 

b Správně umístěné kapacitní par-
koviště je ZA objektem ve dvoře. 
Musí být výrazně zastíněné stromy, 
nebo opatřeno zelenou střechou, 
s dešťovými vodami má být hos-
podařeno dle principů HDV.

    a b
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6 · 2 · 4
KŘIŽOVATKY
KŘIŽOVATKY RYCHLOSTNÍCH  
KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
Kontext města je vždy nadřazený do-
pravnímu řešení. I když městem prochází 
rychlostní komunikace nebo dálnice, je 
zapotřebí ji napojovat na městskou struktu-
ru městským způsobem.

Křižovatku je nutné navrhnout 
buď velkou, s využitelným 
prostorem mezi komunikace-
mi, anebo úzkou s minimaliza-
cí dopravních prostranství. 

Ortogonální vedení komunika-
cí umožňuje realizovat zástav-
bu městského charakteru.

Zásadní pro vyvážené dopravní a urba-
nistické řešení je vzájemná spolupráce 
architekta, urbanisty a dopravního inženýra. 
Finální řešení ulice má být výsledkem této 
spolupráce.

Špatným příkladem dopravního napojení 
na stávající městskou strukturu představují 
křižovatky ulic Černovická a Charbulova 
nebo Sportovní a Křižíkova, které generují 
velké zbytkové plochy v těsné blízkosti 
historických budov a náměstí. Tyto dopravní 
stavby zničily historickou urbanistickou 
strukturu, budovy i veřejná prostranství 
a vytvořily z města periferii.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
Klasická forma okružní křižovatky generuje 
množství zbytkových ploch. Je proto nutné 
zvážit její použití a velikost zejména v pro-
storově omezené městské zástavbě. Využití 
středu rondelu pro umístění uměleckého 
díla je problematické. Toto dílo je nepřístup-
né, funguje pouze jako orientační bod pro 
řidiče a jeho důležitost je rondelem velmi 
zvýrazněna. 

Opět platí princip křižovatku buď zvětšit 
tak, aby její střed dosáhl rozměrů celého 
bloku (Slovanské náměstí), anebo minimali-
zovat.

Specifický typ okružní křižovatky, tzv. turbo 
křižovatky, sice pomáhají zvýšit kapacitu 
a propustnost dopravy, ale jsou zcela ne-
vhodné do městského prostředí. Představují 
překážku, a v některých případech dokonce 
bariéru pro pěší a cyklisty.

629 Křižovatky rychlostních  
komunikací ve městě

a Volné trasování komunikací „jako 
v krajině“ vede ke znehodnocení 
veřejného prostranství města. 
Zeleň jen kamufluje špatný stav 
a nemůže nabídnout smyslup-
ně využitelná pobytová místa. 
Dopravní řešení musí být zpraco-
váno v součinnosti s urbanisty, 
architekty a zahradními architekty.

b Ortogonálně vedené komunikace 
vytváří pozemky vhodněji zasta-
vitelné než různé výseče a troj-
úhelníky. Křižovatka má městský 
charakter. Stromy, pokud jsou 
vysázené v pravidelných řadách, 
pomohou každé sebevíce dopravně 
zatížené ulici k tomu, aby se stala 
městskou. 

630 Hradecká – Královopolská, Brno, 
mimoúrovňová křižovatka 

Dobrým příkladem úzké křižovatky je kři-
žovatka ulic Hradecká a Královopolská.

628 Slovanské náměstí, Brno,  
okružní křižovatka

Podařeným příkladem umístění okružní 
křižovatky je Slovanské náměstí.

Tento prostor má velkou urbanistickou 
kvalitu, protože nebyl navržen pouze 
z dopravního úhlu pohledu, doprava zde 
nedominuje a ničemu nevadí. 

Jde o park, který je vymezen fasádami 
okolních budov. Je dost velký na to, aby 
byl smysluplně využitý. Střed okružní 
křižovatky z něj dělá jen značka kruhového 
objezdu.

Poznámka: Fotografie byla pořízena v době 
rekonstrukce vozovky. Ulice byla dočasně 
průjezdná oběma směry.

    a b



15
0

6 
· D

O
PR

AV
N

Í I
N

FR
A

S
TR

U
K

TU
R

A
   

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví

ZVÝŠENÉ KŘIŽOVATKY
Tento způsob provedení křižovatky 
zklidňuje dopravu a alespoň symbolicky 
zrovnoprávňuje lidi s auty. 

Nájezd by měl být proveden tak, aby donutil 
řidiče znatelně zpomalit.

POLOMĚRY OBLOUKŮ
V kompaktní zástavbě bychom se měli 
snažit minimalizovat dopravní prostor i po-
užíváním minimálních poloměrů oblouků. 
Město bychom měli optimalizovat pro lidi.

U všech typů křižovatek je potřeba 
prověřovat trajektorie pohybu jednotlivých 
vozidel tzv. vlečnými křivkami a dodržovat 
potřebná rozšíření jízdních pruhů v oblou-
cích. Malé poloměry oblouků snižují rozsah 
zpevněných ploch.

Menší poloměry tramvajových oblouků 
volit především ve stísněných podmínkách 
a na místech se slabším tramvajovým 
provozem. Menší poloměry zvyšují potřebu 
častější výměny kolejí z důvodu opotřebení 
kolejí. 

631 Schéma zvýšené křižovatky

Příklad zklidnění málo zatížené křižovatky 
jejím zvýšením do roviny s chodníkem. 

Teoretické vedení signálních pásů, které je 
v případě stísněnějšího prostoru nefunkční. 
Nevidomý člověk půjde podél fasády a pak 
podél zvýšených obrubníků u zelených 
záhonků – pokud existují.

632 Křižovatka Přadlácká –
Francouzská, Brno

Nepřípustné a arogantní použití betono-
vých svodidel v městském prostředí. 

633 Schéma sjezdu na komunikaci

a návrh ulice z dopravního pohledu  
přináší detaily upřednostňující au-
tomobilovou dopravu před chodci 
a životním prostředím 
- zvýraznění parkovacích stání 
- přerušení chodníku nájezdem 
- použití prefabrikátů, které jsou  
  špatně pochozí

b návrh ulice respektující chodce 
a se liší pouze v drobných, ale 
někdy podstatných detailech 
- plocha parkovacích stání je  
  dlažby běžné barvy 
- přídlažba je dobře pochozí 
- pohyb pěších po chodníku má 
  přednost před automobily 
- jediné, co by mělo být zvýrazněno 
  (ale ne nutně červenou barvou)  
  je varovný pás 

    a b

6 · 2 · 5
SJEZDY
Dopravně méně významné sjezdy na 
pozemky (kde může zaparkovat méně jak 
20 automobilů) nemají být provedeny tak, 
aby chodec měl pocit, že má dát přednost 
vozidlu jedoucímu přes sjezd. 

Barevné zvýraznění celé plochy sjezdu, 
změna směru kladení dlažby či barevné 
ohraničení není dopravním značením, ale 
zbytečnou zvyklostí související s vnímáním 
veřejných prostranství pouze z pohledu 
dopravy.

Současně nemá docházet ani ke změnám 
výškových úrovní v místě křížení chodníku 
a sjezdu a vytváření "horských drah". 

Na chodníku má prioritu chodec 
(viz. kap. 2).

U významných sjezdů (nad 20 aut na 
pozemku) by měl být chodec upozorněn 
na možný konflikt z projíždějícími vozidly 
varovným pásem.
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6 · 2 · 6
PROSTRANSTVÍ 
DOPRAVNÍCH 
STAVEB
Prostory pod mosty, zbytkové plochy zele-
ně v křižovatkách a průrazech, tramvajové 
točny, zeleň podél rychlostních komunikací 
a železničních tratí vedoucích zástavbou, 
parkoviště. To jsou typická veřejná prostran-
ství dopravních staveb, která jsou obvykle 
řešena pouze z dopravního hlediska, bez 
povědomí o jejich vlivu na život ve městě.

Je nutné řešit estetickou 
i funkční stránku rubových 
stran dopravních staveb. 

Je nutné navrhovat mosty 
a protihlukové stěny architek-
tonickými a estetickými pro-
středky, a zapojovat je tak do 
organismu města. 

Už ve fázi projektování je tře-
ba řešit využití hluchých pro-
stranství, hledat řešení, která 
tato místa vůbec nevytváří 
a negativní dopady doprav-
ních staveb na život ve městě 
eliminují.

Nejjednodušší je umístit pod most parkovi-
ště, garáže nebo jinou dopravní stavbu. To 
je sice vhodné, protože tyto funkce potom 
mohou zmizet odjinud, avšak kvalitní místo 
zde takto nevznikne.

635 Toronto, Kanada

Namísto šedé a špinavé plochy pod 
mostem je možné udělat dobře osvětlená 
drobná sportoviště pro mládež.

636 Viaduktstrasse, Curych, 
Švýcarsko

Pod oblouky viaduktu můžeme umístit 
garáže, ale také obchody, restaurace, 
tržnici atd. 

Toto lze samozřejmě udělat i v případě 
novostavby viaduktu.

634 Ulice Kníničská, Brno

Toto místo je ošklivé, protože nikdo neřešil, 
jak bude most vypadat zespodu a k čemu 
místo pod mostem bude sloužit.

Pokud je most přístupný zespodu, není 
jeho jedinou funkcí pouze samotné pře-
mostění a podoba horní úrovně, ale i řešení 
prostoru vespod. Pilíře i mostovka musejí 
být navrženy esteticky a kultivovaně. Musí 
být definován účel prostoru. 

Jednotlivé prvky mostu na fotografii nejsou 
kultivovaně architektonicky ani esteticky 
řešeny. Dodatečné nátěry ani výmalba ne-
jsou kultivací, ale prohloubením problému. 

Při návrhu dopravních staveb ve měs-
tech nestačí pouze estetizovat betonové 
prefabrikáty barvou. Je nutné pracovat 
s tvarem, strukturou, povrchem, architek-
turou, detailem. 
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639 Ulice Milady Horákové, Brno

Při umísťování zvýšených prvků, ohraniču-
jících tramvajový pás od jízdního pásu pro 
automobilovou dopravu, je nutné zohlednit 
i příčný provoz na ulici (např. výjezdy z ga-
ráží, možnost přecházení ulice). 

640 Ulice Horova, Brno

Příklad ulice podobných šířkových para-
metrů jako ulice Milady Horákové s tím 
rozdílem, že tramvajové těleso není segre-
gováno a je součástí vozovky.

Určité normové požadavky nejsou a z logi-
ky věci ani nemohou být dodrženy, protože 
jde o stávající stísněné podmínky.

637 Ulice Renneská, Brno

Ulice Renneská má potenciál na vytvoření 
příjemné městské třídy, která navazuje 
na Nové sady. V současnosti je celá ulice 
rozdělena těžce prostupnou bariérou 
segregované tramvajové tratě s otevřeným 
svrškem, která se používá na okrajích měs-
ta pro rychlotratě.

V zastavěném městském prostředí není 
takový způsob vedení tramvajové tratě 
žádoucí.

638 Nové sady, Brno, intenzivní 
tramvajový pás

Zelený pás uprostřed frekventované komu-
nikace, který zatraktivňuje ulici, pohlcuje 
prach a hluk z projíždějících tramvají a au-
tomobilů. Musí být neustále udržován, aby 
plnil dostatečně svou funkci. 

6 · 2 · 7
VEŘEJNÁ 
HROMADNÁ 
DOPRAVA
TRAMVAJOVÉ PÁSY
Formu tramvajových pásů určuje vždy 
kontext místa. Nicméně při návrhu 
materiálového řešení tramvajového pásu je 
také nutné vnímat i zlepšování klimatu ve 
městě, snižování hluku a v neposlední řadě 
i estetiku. 

Dopravní modely počítají s tramvajemi 
jako s rychlou a kapacitní formou dopravy. 
Tento model je však v centrální části města, 
v kompaktní husté zástavbě a v úzkých 
ulicích neudržitelný. 

Povrch tramvajové trati v kompaktní 
zástavbě by měl vždy být jednotný s povr-
chem dopravního prostoru nebo celé ulice 
a neměl by být zvláštně vyznačován. 

U širokých tříd typu Lidické je možné mírné 
zvýšení tramvajového pásu, povrch odlišný 
od komunikace i výtvarné řešení koridoru.

V kompaktní zástavbě je nepřijatelná 
segregace tramvajové trati otevřeným 
svrškem, zábradlím či dokonce protihlu-
kovými stěnami. Problematické z hlediska 
bezpečného pohybu chodců jsou i zvýšené 
prvky lemující trať. Segregace tratí je 
vhodná v dopravně zatížených radiálách 
a před křižovatkami, kde hrozí její zdržování 
v kolonách automobilů.

Povrchy tratí mimo zástavbu je možné 
ponechat otevřené s libovolnou úpravou, 
v pohledově exponovaných místech zastá-
vek ideálně se zatravněním. 

Zelený tramvajový pás, který slouží jako 
doplňková zeleň, má pozitivní vliv na snížení 
přehřívání města, zadržování prachu a deš-
ťových vod, snížení hluku. Je možné použít:

•  Intenzivně udržovaný pás – vytváří 
atraktivní zelený koberec v ulicích nebo 
na tratích s minimem příčných vazeb, 
nevýhodou je jeho náročná údržba; 

•  Extenzivně udržovaný pás – především 
v tratích, kde není nutný požadavek re-
prezentativních povrchů, osázen sucho-
milnými rostlinami nevyžadujícími ná-
ročnou údržbu, nevýhodou je jeho lehce 
zanedbaný vzhled.

Nedoporučujeme používat umělý trávník. 

639       640

637       638

641 Ulice 28. října, Ostrava, kolejový 
absorbér hluku s vegetační 
vrstvou

Systémové prefabrikované dílce z recyklo-
vaných materiálů umožňují zadržet vodu 
mezi kolejemi a podporují růst trávníku 
a suchomilných rostlin. Fotografie zachy-
cuje podobu pásu v době kvetení.

642 Třída Generála Píky, Brno, 
otevřené kolejiště ve městě

V běžných ulicích města by se nemělo 
vyskytovat toto řešení tramvajové trati. 
Zde by bylo vhodnější zatravněné těleso 
tramvajové trati. 

641       642
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PŘESTUPNÍ UZLY, TERMINÁLY
Přestupní místa veřejné hromadné dopravy 
ve městě představují nejen místa s vysokou 
frekvencí dopravních prostředků, ale také 
místa s vysokou koncentrací lidí. Mnohdy 
se jedná o špatně přehledné a neprostupné 
dopravní uzly. Kvalitu veřejné dopravy 
z velké míry určuje i podoba a vybavení 
zastávek a přestupních uzlů.

•  Vybavenost
Každý významnější přestupní uzel má být 
vybaven veřejnými toaletami, zázemím pro 
řidiče hromadné dopravy, drobnou komercí 
a zastřešením poskytujícím stín. Základem 
každé zastávky je místo k sezení ideálně 
s opěradlem a područkami, odpadkový koš 
a informace o spojích. Zastávkový přístře-
šek má poskytovat ochranu proti dešti, 
větru a slunci. Reklama je vždy doplňkem, 
který nemá dominovat ani omezovat 
přehled o přijíždějících spojích.

•  Kompaktnost a přehlednost
Zastávkové přístřešky jsou v městském 
prostoru doplňkem a nemají tedy prosto-
rově ani výtvarně dominovat prostoru. 
Umístění přístřešků nemá vytvářet bariéry 
a má umožnit přehled o prostranství a při-
jíždějících spojích. Důležité je vybavení 
informačním a orientačním systémem. 
 
•  Dostupnost a prostupnost
Zastávky a přestupní uzly nemají být na-
vrhovány pouze z pohledu pohybu vozidel 
VHD, ale hlavně z pohledu pohybu a pobytu  
cestujících. Místa musí být bezpečná, pře-
hledná a musí umožnit bezbariérové užívání 
a také bezbariérový nástup do dopravního 
prostředku. Musí zde být funkční vodicí linie 
a další vybavení dle legislativy. Vzdálenosti 
mezi jednotlivými přestupními místy nemusí 
být co nejkratší, spojovací trasa má být ale 
dostatečně vybavená (obchody a služby) 
a má být pohodlná. Pokud je nutné při 
přestupu přecházet komunikaci, musí být 
přechod přehledný, pohodlný a bezpečný 
a doprava v jeho blízkosti zklidněna. 

•  Architektonická kvalita
Zatímco v minulosti se nádraží stavěla jako 
významné budovy s tvaroslovím paláců, 
dnes se staví spíše ve stylu „antivandal“. 
Požadavek na bezúdržbovost vytváří 
nekultivované stavby a místa bez jakékoli 
hodnoty. 

645 Přístřešek železniční zastávky  

Tento betonový prefabrikovaný železniční 
přístřešek je příkladem naprosté rezignace 
na architektonickou kvalitu. 

Argument účelnosti neobstojí. Dřív nebo 
později zastávku někdo posprejuje a zne-
čistí. Poprvé se natře a uklidí. Tento kolo-
běh bude pokračovat tak dlouho, až zůsta-
ne páchnoucí, škaredá betonová stavba, 
které se příčetný člověk raději vyhne. 

Důležitá je tedy údržba. Nač ale udržovat 
něco, co i po vyčistění nevypadá dobře 
nebo co vlastně ani vyčistit nejde?

644 Königplatz, Augspurg, Německo, 
terminál MHD

Přestupní uzly by měly být pohodlné a do-
statečně vybavené. Měly by být na do-
stupných místech, ale neměly by narušovat 
život v místních centrech.

Tento přestupní uzel je řešen stavbou 
evokující parter městského domu a za-
střešením venkovního prostoru. Důležité je 
měřítko a výška zastřešení.

643 Novolíšeňská, Brno, 
zastávka MHD

Vybavenost na řadě přestupních míst 
v Brně není řešena jednotně a koncepčně. 
Jednotlivé objekty vznikly postupně a čas-
to živelně a v průběhu let se se změnou 
majitelů mění i jejich vzhled. 

Pro umístění vybavenosti na zastávkách by 
měla sloužit jednotně pojatá konstrukce, 
která by sloužila jako základní kostra, jejíž 
vnitřní náplň se může jakkoli měnit, nave-
nek však zůstává stále stejná.

Podstata problému je však jinde. Leží 
v míře zastavěnosti a obrovském množství 
volných ploch veřejného prostranství, na 
jejichž úpravu a ani údržbu se nedostávají 
prostředky. Současně beztvará prostranství 
se velmi těžko architektonicky upravují. 

Lék na tato prostranství je zástavba. 
Normální domy s obchodním parterem, 
které budou lemovat zastávky a dávat tvar 
prostranství. Ne stánky. Ne vychozené 
trávníky a keře plné odpadků, ale stromy, 
pod kterými lze ve stínu čekat na tramvaj.
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ZASTÁVKY
Zastávky ve městě tvoří základní funkční 
jednotku hromadné dopravy. Jedná se 
o pobytová místa, která mají být provedena 
pohodlně pro lidi. Parametry zastávek 
včetně bezbariérové přístupnosti stanovují 
příslušné legislativní a technické předpisy. 
Všechny zastávky musí být vybaveny 
označníkem, jízdním řádem a odpadkovým 
košem. Doporučuje se vybavit zastávky 
přístřeškem a lavičkami (viz kap. 9 · 1 · 2). 
Nové a upravované zastávky musí být 
bezbariérové. 

Podle uspořádání rozlišujeme ve městě tyto 
základní druhy zastávek:

•  Zastávkové ostrůvky
Nejběžněji používaný typ zastávky pro 
tramvajovou dopravu. Přístup na zastávku 
musí být bezbariérový po přechodu pro 
chodce. 

•  Zastávka vídeňského typu
Nástupní plochu tvoří vozovka zvýšená 
na úroveň chodníku. Nastupující vstupují 
na nástupní plochu až v momentě příjezdu 
vozidla hromadné dopravy. Slouží zejména 
pro tramvajovou dopravu.

•  Zastávka brněnského typu
Je kombinací nástupního ostrůvku a zastáv-
ky vídeňského typu. Vozovka mezi nástupní 
plochou a chodníkem je zvýšena na stejnou 
úroveň. Slouží hlavně tramvajové dopravě.

•  Zastávka v jízdním pruhu
Základní typ zastávky pro autobusovou 
a trolejbusovou dopravu, výjimečně 
i pro tramvajovou dopravu. Nástupní hrana 
je mírně zvýšená oproti chodníku a je 
průběžná. Šířkový profil chodníku zůstává 
stejný. Aplikuje se zejména v ulicích s mír-
nějším provozem nebo na vozovkách s více 
jízdními pruhy.

•  Zátková zastávka
Je modifikací zastávky v jízdním pruhu. 
Prostor mezi zastávkami je oddělen dělicím 
ostrůvkem (popř. zábradlím), aby bylo 
zabráněno předjíždění a přecházení v jiném 
místě, než je určeno. Používá se v ulicích se 
zklidněným provozem. Slouží tramvajové, 
autobusové i trolejbusové dopravě. 

•  Zastávkovkový záliv
V ulicích s příznivými šířkovými poměry 
nebo v ulicích s vysokým zatížením auto-
mobilovou dopravou se v odůvodněných 
případech používá zastávkový záliv, 
který zajistí plynulost provozu. Zastávka je 
prostorově náročná. 

650 Zastávka Klusáčkova, Brno, 
zátková zastávka

Tento typ zastávky se uplatňuje v místech 
vyžadujících dopravní zklidnění u zastávky 
a zaručení maximální míry bezpečí pro 
cestující, kteří přecházejí.

Automobilové dopravě není objíždění vozi-
del hromadné dopravy v místech zastávek 
umožněno.

651 Zastávka Žižkova,  
Bílovice nad Svitavou,  
zastávkový záliv

Zastávkové zálivy jsou žádoucí zejména 
v silně dopravně zatížených úsecích, kde 
je potřeba zajistit plynulý provoz. Nevý-
hodou řešení je zredukování prostoru pro 
cestující v místě zastávky. Také to znamená 
komplikovanější způsob vyjíždění vozidel 
MHD ze zálivu.

648 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno, 
zastávka brněnského typu 

Kombinací zastávkového ostrůvku a za-
stávky vídeňského typu vzniká specifická 
zastávka brněnského typu. 

Bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace jsou řešeny 
nedostatečně a nejednoznačně. 

649 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno 
 zastávka v jízdním pruhu 

Zastávka v jízdním pruhu se používá 
v málo dopravně zatížených úsecích nebo 
na komunikacích se dvěma jízdními pruhy 
v jednom směru, kdy je možné vozidlo 
hromadné dopravy objet.

646 Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno, 
zastávkový ostrůvek

Ostrůvky jsou nejběžnějším typem za-
stávky pro tramvajovou dopravu. Jejich 
nevýhodou je velká prostorová náročnost 
a nutnost přecházení jízdních pásů. 

647 Zastávka Kořískova, Brno,  
zastávka vídeňského typu

Zástávka vídeňského typu řeší otázku bez-
bariérového nástupu do nízkopodlažních 
vozidel hromadné dopravy. Použití štípané 
žulové kostky je však velmi hlučné.

Bezbariérové úpravy pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace jsou řešeny 
nedostatečně a nejednoznačně. 

646       647

648       649

650         651
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654 Ulice Jeremenkova, Olomouc

Vytváření dopravních prostorů pro cyklisty 
nesmí být nadřazené pohybu chodců.

Chodníky musí zůstat bezpečnými místy 
zejména pro pěší a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

652 Ulice Dobrovského, Brno

Provoz pěších od cyklistů je viditelně od-
dělen nejen varovným pásem, ale i druhem 
povrchu. Oddělením cyklistů od automobi-
lové dopravy je zajištěna větší bezpečnost 
jejich pohybu. 

Nicméně samostatný cyklistický 
obousměrný pás v městském prostře-
dí není zcela ideální. Vznikají zde místa 
komplikovaného překonávání vozovky 
a přerušování plynulé jízdy.

653 Ulice Hlinky, Brno 

Samostatné jednosměrné cyklistické pásy 
jsou vedeny po obou dvou stranách ulice 
v souladu s představou o správném uspo-
řádání dopravy v uličním prostoru. 

Na jedné straně odděluje cyklisty od 
vozovky kolmé parkovací stání, na druhé 
straně zelený dělicí pás.

 6 · 2 · 8
CYKLOOPATŘENÍ
V duchu myšlenky vytvářet město krátkých 
vzdáleností je cyklodoprava vhodnou for-
mou udržitelné dopravy. Dle Generelu 
cyklistické dopravy více jak 70 % obyvatel 
města Brna potřebuje k dosažení největšího 
cíle cest (centrální část města) méně než 
7 km. U většiny těchto cest lze automobilo-
vou dopravu nahradit cyklodopravou nebo 
pěší chůzí. 

S narůstající poptávkou po elektrokolech, 
elektrokoloběžkách a jiných vozidlech 
s podpůrným elektrickým pohonem 
můžeme očekávat zvyšující se nároky na 
cyklodopravu ve městě. Na tuto skutečnost 
by mělo být město se svými veřejnými 
prostranstvími připraveno.

K dosažení odpovídajícího prostředí pro 
cyklodopravu ve městě je nezbytné vytvo-
řit podmínky pro bezpečný pohyb (viz TP 
179 Navrhování komunikací pro cyklisty). Ve 
srovnání s automobilovou, ale i hromadnou 
dopravou se jedná o méně ekonomicky 
náročný proces.

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Dle Generelu cyklistické dopravy jsou 
v zastavěném území města vedeny hlavní 
přímé dopravní trasy, vedlejší přímé dopravní 
trasy a místní trasy. 

Cyklistické trasy by měly být 
podobně jako u motorové 
dopravy vedeny po obou stra-
nách ulice jednosměrně.

Mohou být vedeny přímo jako součást 
hlavního dopravního prostoru, s přímou vaz-
bou na tento prostor jako tzv. dánské pásy, 
anebo mohou být vedeny ve společném 
koridoru s pěším provozem. Jednostranně 
vedené stezky způsobují časté přerušení 
jízdy, které vede k častému porušování 
předpisů, a paradoxně pomáhají jenom 
automobilové dopravě a zhoršují pohyb 
těch, pro které jsou prvoplánově určena.

Z hlediska bezpečnosti je vhodné cyklo-
dopravu oddělit, či režimem na komunikaci 
vymezit vůči automobilové dopravě i chod-
cům. 



15
6

6 
· D

O
PR

AV
N

Í I
N

FR
A

S
TR

U
K

TU
R

A
   

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví

Základní cykloopatření hlavních dopravních 
tras jsou následující:
•  cyklopiktogram;
•  ochranný pruh pro cyklisty (víceúčelový 

pruh);
•  vyhrazený pruh pro cyklisty (i v kombi-

naci s pruhem pro veřejnou hromadnou 
dopravu);

•  samostatné jednosměrné cyklistické pásy;
•  prostor pro cyklisty v křižovatkách.

Pro zvýraznění opatření se přiměřeně 
používá vodorovné dopravní značení. 
Užívání červeného zvýraznění by mělo být 
přiměřené a nemělo by prostoru dominovat.

Vedlejší přímé trasy jsou zpravidla vedeny 
po zklidněných ulicích, cyklostezkách 
a parcích atd., často paralelně s hlavními 
dopravními trasami. Opatření a úpravy na 
těchto trasách zohledňující cyklistický 
provoz jsou:
•  cykloobousměrky;
•  pěší a obytná zóna (viz kap. 6 · 2 · 2);
•  zóna 30;
•  cyklistická zóna (viz kap. 6 · 2 · 2).

Místní trasy doplňují celý systém dopravních 
přímých tras na úrovni městských částí.

Cyklodoprava by neměla mít 
přednost před veřejnou hro-
madnou dopravou a nesmí 
ohrožovat chodce.

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
Samostatné stezky (cyklistické dálnice) 
je vhodné budovat spíše mimo zastavěné 
území, resp. v místech s minimem přejezdů 
a křížení.

Základním předpokladem je vytvoření sítě 
atraktivních a bezpečných cyklotras vyu-
žívajících přírodní potenciál Brna. Stávající 
hlavní osy podél Svratky a Svitavy jsou dnes 
již velmi přetížené a dochází zde často ke 
kolizím mezi chodci, cyklisty a bruslaři.

Nově budované cyklotrasy by proto měly 
nabízet dostatečnou vybavenost, která 
pomůže vytvořit nová atraktivní místa pro 
aktivní rekreaci. Rovněž zpracování povrchu 
musí zajistit jejich bezpečné užívání.

657 Svitavské nábřeží, Brno

Cyklostezky vedené podél řek Svratky 
a Svitavy jsou velmi oblíbenou a vyhledá-
vanou destinací cyklistů, bruslařů i chodců. 

Absence dalších atraktivních cyklistických 
os vedených v přírodním prostředí má za 
následek jejich přetíženost a časté kolize 
všech zúčastněných.

655 Cyklistická zóna 

V západní Evropě zavedený termín. U nás 
se tento dopravní režim ulice zavedl od 
února roku 2016. Jedná se o typ zóny, kde 
cyklisté smějí vozovku užívat v celé šíři. 
V cyklistické zóně smí ostatní vozidla, 
pokud je jim do zóny vjezd povolen, jet 
rychlostí max. 30 km/hod. Přitom musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, 
které nesmí ohrozit. Cyklisté musí umožnit 
motorovým vozidlům jízdu.

Nicméně příklady z České republiky zatím 
chybí.

656 Ulice Masarykova, Brno 

Pěší zóna umožňuje chodcům komfortní 
pohyb po veřejném prostranství a výrazně 
omezuje automobilovou dopravu. 

Volný pohyb cyklistů v pěší zóně je umož-
něn díky doplňkovému popisu na doprav-
ním značení.
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658 Podchod pod hlavním nádražím, 
Brno

Nejlepší podchod v Brně. Trochu to v něm 
páchne, ale je relativně bezpečný. Prochází 
jím dost lidí, je široký, takže umožňuje vy-
hnout se bezdomovcům nebo nebezpečně 
vyhlížející skupině. Má nízký a nevzhledný 
strop, takže je to taková myší díra, která 
na člověka padá. Pozitivem je přehledný 
informační systém s piktogramy.

659 Ulice Koliště, Brno,  
lávka pro pěší

Lávky (nadchody), podobně jako podcho-
dy, obecně nejsou v městském prostředí 
pro chodce oblíbené. Většinou si zvolí 
nejkratší cestu, i když pro ně znamená 
vyšší riziko.

Stavět nadchody má smysl v tom případě, 
když je místo přechodu přes frekventova-
nou komunikaci méně komfortní, pokud je 
přechod vzdálený a v daném místě existuje 
poptávka po přecházení komunikace, když 
je komunikace v zářezu a také v případě, 
když je lávka ukončena v nějakém atraktiv-
ním místě.

660 Hlavní nádraží, Brno,  
přechod přes koleje

Při navrhování přechodů přes koleje, urče-
ných personálu nádraží, je nutné dopředu 
počítat s přirozeným sklonem ostatních lidí 
zkracovat si cestu i za cenu jistého rizika. 

I tyto přechody by vždy měly mít hmatně 
a vizuálně kontrastní označení jako infor-
maci pro nevidomé, slabozraké a nepozor-
né uživatele.

6 · 2 · 9
PODCHODY 
A NADCHODY
Podchody a nadchody jsou nejzazší formou 
přechodu přes komunikaci, vhodnou 
zejména mimo město. V běžném provozu 
znamenají většinou nepříjemnou zacházku 
do míst, ve kterých se nelze cítit komfortně. 
Neoblíbenost těchto prostranství dokládá 
i několik zavřených podchodů, dnes 
využívaných pro jiné účely (např. podchod 
pod maloměřickým nádražím slouží pro 
vedení parovodu, podchod pod ulicí Osová 
slouží jako restaurace). Když už k návrhu 
podchodu či nadchodu dojde, je nutné jej 
provést podle níže uvedených principů.

PŘÍSTUPNOST
Podchod či nadchod musí být lehce 
přístupný. Většinou vyžaduje buď dlouhé 
rampy, které zabírají prostor a prodlužují 
cestu, nebo výtah. Zacházka musí být 
co nejkratší. Je vhodné využít ztracenou 
výšku, tj. podchod pod komunikací na 
náspu.

PŘEHLEDNOST A BEZPEČNOST
Podchod musí být bezpečnější a působit 
bezpečněji než pokus překonat komunikaci, 
kterou obchází. Opuštěné, stísněné koridory 
s nebezpečně působícími zákoutími člověka 
podvědomě varují – tudy ne. 

SVĚTLO, VYSOKÝ STROP A ŠIROKÝ 
PROSTOR
Podchod musí být výrazně světlý, má 
imitovat volný prostor. Podchod je interié-
rem, jehož stěny i strop musí být atraktivní. 
Většina podchodů má z podstaty nízký 
strop, což ovšem působí tísnivým dojmem. 

ATRAKTIVNÍ POVRCHY
Podchod musí být nejen atraktivně navržen 
a proveden, ale musí být i často, prakticky 
každý den, udržován. Většina podchodů 
je z estetické stránky odbyta. Betonová 
podlaha, stěny i strop bez stopy nějakého 
pokusu o estetický vklad. Neodstraňovaná 
graffiti, pomočené smrduté kouty, rozbitá 
svítidla zase svědčí o neschopnosti vlastní-
ka udržovat svůj majetek. 

ŽIVÝ PARTER, LIDÉ
Nejatraktivnějším prvkem je vždy obchodní 
parter a přítomnost lidí. Nadchody trpí 
podobnými neduhy jen s rozdílem, že jsou 
otevřené a mohou nabízet atraktivní výhled. 
Z hlediska provozu a údržby jde o velmi 
nákladné řešení.
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6 · 2 · 10
ZBYTKOVÉ PLOCHY
Zbytkové plochy vznikají spolu s komu-
nikacemi v místech, kde je k veřejnému 
prostranství přistupováno pouze z doprav-
ního hlediska a neřeší se jeho jiné funkce. 
Zbytkové plochy jsou většinou součástí 
křižovatek. Co lze aplikovat mimo město 
a na periferii, nelze ale vytvářet ve městě. 
Jedná se většinou o malé zatravněné 
plochy tvarů znemožňujících jejich další 
smysluplné využití a údržbu. Většinou jde 
o úzké pruhy, výseče a trojúhelníky, občas 
s výsadbou stromů, často osazené skříněmi 
technické infrastruktury a nádobami na 
odpad. Vznikají jako zbytkový prostor mezi 
komunikacemi, chodníky a domy, bývají 
sešlapané, působí neudržovaným dojmem 
a říká se jim městská zeleň. Jde však pouze 
o nekomponované plochy bez konceptu 
využití a výsadby. Nelze je aktivně využívat 
jinak než k venčení psů nebo k okrasné 
výsadbě trvalek a keřů. Takové plochy 
nebývají bohužel ani využity pro vsakování 
dešťových vod. 

Zbytkové zelené plochy ne-
jsou městskou zelení, ale ne-
využitelným prostranstvím.
Potřebujeme stromy, aleje, 
pobytová místa.

Dopravní řešení je kromě zcela segrego-
vaných komunikací vždy jen dílčí součástí 
komplexního řešení veřejného prostranství. 
A veřejné prostranství má být v první řadě 
navrženo jako prostranství obytné.

Návodem je koncentrovat 
zbytkové plochy do větších 
celků, komponovaných jako 
pobytová místa malého mě-
řítka, a minimalizovat plochy 
dopravních staveb ve městě. 
Cenný prostor má být ušet-
řen pro realizaci kvalitních 
a funkčních veřejných pro-
stranství. 

661 Ulice V Újezdech, Medlánky, Brno

Zelené zbytkové plochy nesmyslných 
tvarů jsou výsledkem necitlivého doprav-
ního řešení. Podle norem je vše v pořádku. 
Výsledkem je nekvalitní veřejné prostran-
ství, plýtvání prostorem.

662 Ulice Hlavní, Komín, Brno

Okružní křižovatky jsou typickými do-
pravními stavbami vytvářejícími zbytkové 
prostory. Zeleň v těchto plochách je však 
většinou dobře upravena a udržována. Jde 
o bariérovou zeleň, která má v určitém 
kontextu své místo.

Horší situací jsou průrazy zástavbou pro 
nové komunikace. V Brně nebylo nikdy 
takové bourání domů doprovázeno návrhy 
dostavění nároží či nové uliční fronty. 

Na této fotografii je patrný nový průraz pro 
komunikaci. Veřejné prostranství je řešeno 
pouze dopravně, a proto funguje pouze pro 
dopravu. Průvodním rysem tohoto přístupu 
jsou posprejované slepé fasády budov, 
billboardy, občůrané keříky a zdi.

Správně by však mělo být stejnou měrou 
navrženo pro rezidenty, pro ty, kteří v místě 
žijí. 

663 Mendlovo náměstí, Brno

Při tomto pohledu by se zdálo, že velké 
množství zelených ploch vytváří kvalitní 
veřejné prostranství. 

Opak je pravdou. Jedná se o nevyužitelné 
plochy trávníků bez laviček a pobytových 
míst v těsné blízkosti rušné komunikace.

Z estetického hlediska působí keřová vý-
sadba se sporadicky rozmístěnými stromy 
odbytě, zanedbaně a nepěkně. Spíše zde 
najdeme bezdomovce a lidi hledající místo, 
kde by si ulevili. Rozhodně si zde nebudou 
hrát děti a piknikovat studenti.

Dopravní řešení v kompaktně zastavěném 
městě, tedy tam, kde je prostor tvarován 
domy, nesmí generovat zelené plochy tako-
výchto tvarů a účelu.

Dopravní řešení v kompaktním městě musí 
být kompaktní.
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Množství existujících a zároveň chybných bezbariérových úprav ukazuje na to, jak 
obtížné je pochopit potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Současně ukazuje i na fakt, že pouze textový popis problému, jak je tomu v platných 
předpisech, vede k různým výkladům, k nepochopení a jednoduše generuje chyby. 

Veškerá řešení, a zejména ta atypická, je nutno vždy řešit se specialistou. Bylo by 
velmi vhodné vytvořit profesionální dokument vzorových řešení a realizací, který by 
řešil nejenom funkční, ale také estetickou stránku. 

6 · 3  BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ

6 · 3 · 1  NÁVRH 

6 · 3 · 2 ORIENTACE A POHYB V PROSTORU
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666 Ulice Optátova, Brno

Chybné řešení chodníku, po kterém se 
nedá dobře chodit, je výsledkem nespráv-
ného výkladu a aplikace norem.

Snížené nájezdy do garáží a bezmyšlen-
kovitá aplikace normové výšky chodníku 
vytvářejí horskou dráhu. Nádoby na odpad 
spolu se stožáry doplňují tuto stezku zdraví 
o prvek slalomu. Chybí varovné pásy. 

Řešení je dost:

1. Provést nájezdy podle norem, tj. chod-
ník vést v rovině se sníženými nájezdy 
v š. 0,5 m od obrubníku (v případě nízko 
položených garáží toto řešení nelze pro-
vést, v případě sjezdů na předzahrádky 
ano).

2. Snížit výšku obrubníku na 80 mm. 

3. Provést chodník celý snížený s průběž-
ným varovným pásem (nebo alespoň ty 
úseky, kde jsou vjezdy blízko sebe). 

4. Navrhnout ulici v režimu obytné zóny 
a chodník s komunikací výškově řešit 
v jedné úrovni.

665 Ulice Křenová, Brno

Bezbariérová zastávka MHD je definovaná 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, 
ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425-1. Přesto do-
chází k různým omylům při realizacích. 

Výška nástupní hrany tramvajové zastávky 
musí odpovídat použitému vozovému parku 
tak, aby byl zajištěn bezbariérový nástup 
do dopravních prostředků. 

Důležitá je zejména vodicí linie pro ne-
vidomé, od které odbočuje signální pás 
navádějící k označníku, tj. prvním dveřím 
vozidla.

Umístění označníku je také přesně defino-
váno.

Důležitá je však také šířka nástupiště 
a hlavně přístup na zastávku a související 
úpravy.

664 Ulice Pražákova, Brno,  
přechod pro chodce

Umístění mobiliáře je v rozporu s platnou 
legislativou. 

Mobiliář na chodníku má patrně sloužit 
jako zábrana parkujícím autům. Zásadní 
problém působí nejen osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace (osoby 
na vozíčku, nevidomí), ale vlastně všem 
chodcům.

6 · 3 · 1
NÁVRH
Při návrhu, schvalování, kolaudacích 
a užívání veřejných prostranství je nutné 
dodržovat platnou legislativu a normy. 
Zejména jde o vyhlášku č. 398/2009 Sb., 
která specifikuje pojem "osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace" a stanovuje 
základní požadavky bezbariérového užívání 
staveb (viz kap. 4 • 1 • 6). 

V případě, že územně nebo stavebně 
technické důvody nedovolují dodržet 
tyto požadavky, je nutné hledat řešení, 
které alespoň částečně zajistí přístupnost. 
Obecně je nutné dbát na to, aby se po-
stupně vytvářela smysluplná bezbariérová 
komunikační síť a přístupnost prostředí se 
nevhodnými zásahy nesnižovala.

Bezbariérová řešení by měl vždy navrhovat 
zkušený odborník. Velký důraz se musí klást 
na správnost typových řešení. U atypických 
řešení je nutné přistupovat k celkovému 
prostranství komplexně a velmi zodpovědně 
zvažovat priority. Důležité je zachování 
jednoduchosti, přehlednosti a čitelnosti 
výsledného řešení (viz kap. 2 • 1 • 6, 4 • 1 • 6).

Konzultační činnost a podporu projektan-
tům i úřadům poskytují organizace jako 
Národní institut pro integraci osob s ome-
zenou schopností pohybu a orientace v ČR 
(NIPI), Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR (SONS) a specialisté.

HLAVNÍ ZÁSADY PRO VYTVÁŘENÍ 
PŘÍSTUPNÉHO PROSTŘEDÍ 
•  Prostředí má v maximální možné míře 

umožňovat samostatné a bezpečné uží-
vání všem uživatelům bez ohledu na věk, 
omezení, postižení, znalosti, kognitivní 
schopnosti atd.

•  Prostředí musí být z hlediska bezbarié-
rového užívání řešeno komplexně, tj. 
musí vytvářet navazující systém bezba-
riérových tras spojujících důležité body: 
veřejně přístupné budovy, dopravní 
terminály, zastávky hromadné dopravy, 
vyhrazená parkovací stání atd.

•  Musí být respektovány vzájemně odlišné 
požadavky jednotlivých skupin uživatelů.

•  Použitá řešení nesmí znemožňovat užívá-
ní prostředí ostatním uživatelům ani by je 
neměla zásadním způsobem omezovat.

•  Požadavky na bezbariérovost je nutné 
respektovat v celém procesu od zadání 
přes tvorbu projektové dokumentace, 
realizaci až po osazení mobiliáře a užívání 
prostředí.

•  Informační a signalizační prvky musí být 
rozeznatelné a srozumitelné pro všechny 
uživatele.
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668 Přechod pro chodce,  
potřeby a požadavky pro chodce 
a slabozraké uživatele 

Pro potřeby osob se zrakovým postižením 
(osoby se zbytky zraku, omezením zorného 
pole apod.) je nutné upravit varovné a sig-
nální pásy kontrastně. 

Nejen v Brně se vžila červená dlažba na 
šedém podkladu, ale více než o barvu jde 
o kontrast, který bývá dle měření nedosta-
tečný. Vhodnější je použití syté červené, 
černé či bílé dlažby, podle úpravy okolí. 

V památkových zónách a rezervacích 
je možné tuto barevnou úpravu v odůvod-
něných případech vynechat.

669 Přechod pro chodce,  
potřeby a požadavky pro chodce 
a osoby nevidomé 

Osoby nevidomé získávají informace pro 
orientaci v prostředí hmatem, sluchem 
nebo dotekem. Jejich jedinou možností, jak 
se orientovat v prostoru, je vnímání bariér.

Nevidomá osoba/uživatel se pohybuje 
v prostředí podél vodicích linií. Při přechá-
zení je primárně důležité využití orientač-
ních prvků (odbočení od vodicí linie pod 
určitým úhlem, výrazné obrubníky u zeleně 
atd.), u světelné signalizace pak využití 
lokalizace zvukového signálu.

Pohyb v prostoru není pro osoby nevidomé 
samozřejmostí, ale musí se mu učit (nácvik 
přímé chůze, odhad vzdálenosti, odbočení 
o 90°). 

Signální pás neslouží primárně k chůzi, 
ale k určení směru. Nevidomý chodec se 
pohybuje v pásu šířky 0,8 m podél hrany 
signálního pásu, tj. mimo plochu signálního 
pásu.

667 Přechod pro chodce, 
potřeby a požadavky pro chodce 
a uživatele s pohybovým ome-
zením (vozíčkáři, senioři, děti, 
kočárky atd.)

Základní rovinou je usnadnění a s tím 
spojené zvýšení bezpečnosti přecházení 
komunikace snížením obrubníku. To slouží 
nejen osobám se sníženou schopností po-
hybu (vozíčkářům a lidem s chodítky), ale 
všem (cyklistům, osobám s kočárky, dětem 
na odrážedlech, koloběžkách atd.). 

Často se stává, že se menší děti na 
odrážedlech a kolech na konci přechodu 
zaseknou a řeší, jak najet na obrubník.

Hlavním požadavkem je tedy bezpečný 
vstup na vozovku a výstup z ní. Řeší se 
sníženým obrubníkem. Ideální výška obrub-
níku je 0 cm.

6 · 3 · 2
ZÁSADY 
PRO VYTVÁŘENÍ 
PŘÍSTUPNÉHO 
PROSTŘEDÍ
PRO OSOBY S POHYBOVÝM OMEZENÍM
•  Logicky vedená bezbariérová trasa s mi-

nimálními výškovými rozdíly a s krátkými 
docházkovými vzdálenostmi.

•  Rovné a pevné povrchy pochozích ploch, 
minimální podélné a příčné sklony.

•  U schodišť a bezbariérových ramp 
oboustranné zábradlí s ergonomickým 
madlem, osazení opor nebo zábradlí se 
doporučuje i při větších sklonech trasy, 
např. u parkových cest ve svažitém teré-
nu, při větších sklonech chodníku v blíz-
kosti domovů pro seniory atd. 

•  Dostatečná průjezdná šířka a volné mani-
pulační plochy. 

•  Manipulační prvky umístěné v dosahové 
vzdálenosti osoby na vozíku. 

•  Přechody a místa pro přecházení 
oboustranně s šikmými nájezdy. 

•  Informace umístěné v zorném úhlu osoby 
na vozíku. 

•  Na všech parkovacích plochách určitý 
počet míst vyhrazených parkovacích stá-
ní (pro osoby se zdravotním postižením 
a popř. pro rodiče s dětmi).

PRO OSOBY SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ 
•  Osoby nevidomé získávají informace 

o prostředí hmatem (tj. bílou holí a nášla-
pem), sluchem (tj. akustické a informační 
majáčky) nebo dotekem (např. hmatné 
štítky na označnících MHD). Doplňujícími 
orientačními informacemi jsou např. trva-
lé sluchové vjemy (šumění řeky), výrazná 
změna sklonu terénu atd. 

•  Pro osoby slabozraké jsou důležité 
vizuální kontrasty, velká písmena, dobré 
osvětlení atd. 

•  Zásadní pro orientaci jsou přirozené 
vodicí linie (fasády budov, ploty, obrub-
níky) na opačné straně chodníku, než je 
komunikace. Obrubník mezi chodníkem 
a komunikací se za vodicí linii nepovažuje 
jak z důvodu bezpečnosti, tak z důvodu 
zde umístěných stožárů, stromů, doprav-
ních značek a zaparkovaných aut. Volný 
průchozí prostor má být podle vyhlášky 
1,5 m s možností místního zúžení na 0,9 
m při instalaci technického vybavení 
komunikací (nikoli reklam, mobiliáře nebo 
přípojkových skříní). Umělé vodicí linie 
(tvořeny hmatnou dlažbou s drážkami) 
jsou méně vhodné, protože část roku 
nefungují (napadané listy, sníh atd.).
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671 Ulice Příkopy, Pelhřimov

Chybně směrovaný signální pás navádí ne-
vidomou osobu mimo přechod pro chodce.

670 Přechod pro chodce  
Kompletní řešení

Součet všech opatření vygeneruje výsled-
nou podobu přechodu pro chodce. 

Poznámka:

Zelená šrafa označuje minimální požadavek 
na průchozí prostor chodníku, který musí 
zůstat volný, aby byla zachována funkce 
jeho přístupnosti a prostupnosti. Tento 
prostor není a ani nemá být v prostranství 
explicitně vymezen barvou ani značením. 

Průchozí prostor je na jedné straně 
jednoznačně vymezen vodicí linií (fasáda, 
obrubník, umělá vodicí linie) nebo hranou 
signálního pásu. Druhá strana (tj. požado-
vaná šířka průchozího prostoru) vymezena 
viditelně není, liší se dle typu (přirozené vo-
dicí linie: min. 1,5 m, umělé vodicí linie: min. 
0,8 m od osy, signální pásy: 0,8 m od okraje 
signálního pásu oboustranně).

672 Ulice Jeremenkova, Olomouc 

Bezbariérové řešení spolu s cyklostezkou 
vytváří opravdový chaos. Ukázkový příklad 
toho, jak neodborná aplikace norem v aty-
pickém místě vytváří absurdní řešení. 

Dopravní řešení nerespektuje prioritu 
chodce a elementární psychologii pohy-
bu lidí. Cyklostezka na chodníku nesmí mít 
přednost před chodci a v místě přechodu 
musí být přerušena.

Aby chodec mohl pokračovat v chůzi 
po chodníku rovně, měl by přejít vlevo kol-
mo přes cyklostezku a pak šikmo vpravo 
opět na chodník a pokračovat dál. Žádný 
člověk toto neudělá a projektanti a úřední-
ci by o tom ani neměli uvažovat.

Pro osoby se zrakovým postižením je toto 
řešení velmi složité a nepřehledné. Ne-
mluvě o tom, že jsou nuceny dvakrát křížit 
cyklostezku. Při chůzi rovně samozřejmě 
zvolí přímou trasu přes cyklostezku v místě, 
kde přechod není vyznačen.

PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ  
•  Dobré osvětlení. 
•  Redukce hluku. 
•  Vizuální signalizace (např. přechody pro 

chodce). 
•  Převod akustických informací do jiné 

formy (psané nebo jiné vizuální podoby, 
piktogramy atp.). 

•  Indukční smyčky.

PRO OSOBY S PSYCHICKÝMI, MENTÁLNÍMI 
A KOGNITIVNÍMI PORUCHAMI 
•  Jednoduché, přehledné a logicky členěné 

prostředí, výrazné záchytné body, opaku-
jící se řešení (např. jednotný mobiliář). 

•  Minimalizace možných kolizních míst (vel-
ké otevřené plochy, tmavé podchody atd.). 

•  Jednoduché a logické piktogramy.

PRO SENIORY
•  Přehledné prostředí s častými místy pro 

odpočinek. 
•  Používání zábradlí, madel a jiných opor 

pro překonávání výškových rozdílů nebo 
prudších sklonů. 

•  Jednoduché a logické podávání informa-
cí, využívání piktogramů a větších typů 
písma.

•  Přizpůsobení mobiliáře (lavičky s bočními 
opěrkami, dopomoc při usednutí a vstá-
vání). 

•  Redukce hluku, dobré osvětlení. 
•  Delší intervaly k vykonání určité činnosti 

(např. chůze po přechodech pro chodce). 

Na příkladu přechodu pro chodce jsme 
se pokusili ukázat, že výsledná podoba 
bezbariérového veřejného prostranství 
vzniká skladbou několika vrstev. Každá má 
svá pravidla a svůj smysl. 

Zásadní pro tvorbu veřejných prostranství je 
tvorba a ochrana bezpečného průchozího 
prostoru, který sice není explicitně zvýraz-
něn, ale je hlavním smyslem komunikací pro 
chodce.

Při návrhu dílčích částí veřejných pro-
stranství (komunikací, tramvajových tratí, 
cyklostezek, technické infrastruktury, při 
výsadbě stromů i umísťování mobiliáře, ale 
i u bezbariérových úprav) musí být vždy 
sledován smysl přístupnosti a funkčnost 
celkového řešení. 

Hierarchie jednotlivých částí prostranství 
a druhů dopravy musí být vždy stanovena 
s ohledem na charakter místa, provozu, 
s ohledem na kontext. 

Bezpečná místa a koridory pro chodce mají 
ve městě přibývat, a nikoli mizet kvůli stále 
vzrůstajícím dopravním požadavkům. 
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Dopravní řešení je kromě zcela segregovaných komunikací vždy jen součástí celko-
vého řešení veřejného prostranství. Tvůrcem finální podoby ulice nemá být dopravní 
inženýr, ale tým složený z mnoha specialistů včetně architekta. 

6 · 4  DETAILY

6 · 4 · 1  OPTICKÉ ZKLIDŇOVÁNÍ KOMUNIKACÍ

6 · 4 · 2  PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

6 · 4 · 3  SNÍŽENÉ OBRUBNÍKY

6 · 4 · 4  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

6 · 4 · 5  SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
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6 · 4 · 1
OPTICKÉ 
ZKLIDŇOVÁNÍ 
KOMUNIKACÍ
Při navrhování komunikací je možné praco-
vat s dlažbou ve prospěch optického zúžení 
dopravního prostoru a zklidnění ulice.

Jednoduchým principem je opticky zužovat 
komunikaci použitím různých směrů kladení 
dlažby, případně různých formátů dlažby či 
barevnosti. V případě asfaltových komuni-
kací tuto funkci plní přídlažba. 

Další možností je rozšíření chodníku až 
ke komunikaci a nájezdovým obrubníkem 
umožnit parkování na chodníku. Při uvolně-
ných místech vzniká široký chodník, a ne 
prázdný parkovací záliv.

V tomto případě požaduje legislativa 
varovný pás mezi pěší a parkovací částí 
chodníku. Ten je ale logicky nesmyslný, pro-
tože nevidomá osoba, která pocítí existenci 
pásu, pocítí zároveň existenci automobilu. 
V případě, že zde automobil nestojí, dojde 
přirozeně k obrubníku. Pro nevidomé osoby 
je ale pohyb podél obrubníku rizikový, 
neboť v cestě stojí stromy, dopravní značky, 
stožáry a odpadkové koše. V případě 
podélného stání výškově odděleného od 
chodníku nevidomá osoba pocítí existenci 
automobilu dřív než přítomnost obrubníku, 
protože automobily stojí těsně u kraje. 

Toto řešení je vhodné pro většinu měst-
ských ulic, mimo segregované dopravní tahy 
jako VMO.

675 Ulice Elgartova, Brno

Jednosměrná komunikace s oboustranným 
podélným parkováním. Parkování je zde či-
telně odděleno od jízdního pásu, čímž do-
chází k optickému zúžení, které napomáhá 
zklidnění ulice. Stromořadí na jedné straně 
ulice navíc dodává ulici příjemné měřítko.

673 Schéma členění ulice povrchy

a Běžné řešení dláždění ulice

 Komunikace je vydlážděna od 
obrubníku k obrubníku jedním 
směrem, čímž se opticky roz-
šiřuje. Krajní prostory chodníku 
a parkovacího stání jsou od sebe 
odděleny druhým obrubníkem 
a obvykle i druhem dlažby. 

b Optické zklidnění komunikace

 Rozčlenění komunikace změnou 
směru kladení téhož druhu dlažby  
je schopno opticky zúžit tento 
prostor. Je pouze jeden obrubník 
a široký chodník, na kterém se 
parkuje. Toto řešení předpokládá 
malou výšku nájezdového obrub-
níku. I v případě použití asfalto-
betonu na povrch komunikace 
tak dojde k určitému zúžení.

674 Schéma dopravního řešení ulice 

Příklad řešení jednosměrné ulice 
s oboustranným podélným parkováním. To 
je od pěší komunikace odděleno zklidňují-
cím zeleným pásem se vzrostlou zelení. 

a Klasické řešení s širokou asfalto-
vou komunikací.

b Řešení zklidňující dopravu zúže-
ním asfaltového pruhu.

1 asfaltová komunikace 

2 betonová přídlažba

3 betonová vsakovací dlažba

4 betonová přídlažba nášlapů

5 zelený pás

6 betonová dlažba chodníku

a 

b      

a 

b      
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6 · 4 · 2
PROTIHLUKOVÁ 
OPATŘENÍ
Hluk z dopravy ve městě snižuje kvalitu 
bydlení a působí negativně na lidské zdraví. 
Při rekonstrukcích stávajících a při návrhu 
nových veřejných prostranství musí být 
s faktorem hluku pracováno. Pro snížení 
negativních účinků hluku se používají 
následující opatření.

PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY
Protihlukové bariéry jsou prvkem, kte-
rý se aplikuje primárně podél rychlostních 
automobilových (dálnice, rychlostní 
komunikace) a kolejových koridorů 
budovaných pro rychlý průjezd městem. 
V odůvodněných případech je možné 
aplikovat protihlukové stěny podél velkého 
městského okruhu a segregovaných 
tramvajových tratí. Musí však být upraveny 
odpovídajícím způsobem, aby v městském 
prostředí nepůsobily rušivě. 

Protihlukové bariéry je nepřípustné používat 
v ulicích kompaktního města. Zde musí být 
docíleno snížení hladiny hluku jiným vhod-
ným způsobem, primárně u samotného 
zdroje hluku.

PROTIHLUKOVÁ OKNA
Protihlukové bariéry v kompaktním městě 
je vhodné nahrazovat protihlukovými okny, 
která mohou řešit útlum hluku ve stávající 
i v nové zástavbě. Okna musí odpovídat 
příslušným technickým předpisům. Nevýho-
dou těchto oken je ztráta jejich funkčnosti 
během větrání.

VÝMĚNA POJÍŽDĚNÝCH POVRCHŮ
Ke snížení hlučnosti z automobilové do-
pravy do značné míry přispívá i použití tzv. 
„tichého asfaltu“, který dokáže utlumit hluk 
o 6 až 7 dB. Výměna dlážděných povrchů za 
asfaltové je možná pouze v odůvodněných 
případech. V historickém centru a na 
významných veřejných prostranstvích je 
nahrazení stávajícího dlážděného povrchu 
za asfaltový nepřípustné.

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÝCH TRATÍ
Ke snížení hluku z tramvajové dopravy 
přispívá úprava kolejového svršku, podvoz-
ků tramvajových vozů a broušení kolejnic.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Snížení hladiny hluku lze docílit zklidněním 
dopravního provozu, a to snížením rych-
losti nebo organizační změnou v dopravě 
(např. snížení počtu jízdních pruhů, zúže-
ní vozovky, retardéry, atd.).

676 Ulice Slánská, Praha

Protihlukové stěny v obytné zástavbě jsou 
nevhodné. Navíc jejich použitím je umoc-
něn účinek bariéry komunikace. Skleněná 
vyplň protihlukových stěn také není vhod-
ná pro svou křehkost a náročnější údržbu.

677 Gartenstadt, Mannheim, 
Německo

678 Obytný soubor Slunečný vršek, 
Praha

Pokud je použití protihlukových stěn ve 
městě jediným možným opatřením, je nut-
né volit takové materiály, které nenásilně 
začlení tento prvek.

Na uvedeném příkladu je protihluková 
stěna porostlá popínavými rostlinami, které 
nejen změkčují celkové působení stěny, ale 
také fungují jako sekundární prvek akustic-
ké pohltivosti.

679 Palackého náměstí, Praha

Primární je používat takové dopravní pro-
středky, které nadměrný hluk nevydávají.

677       678
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6 · 4 · 3
SNÍŽENÉ OBRUBNÍKY
Téměř totožný detail sníženého obrubníku, 
oddělujícího chodník od komunikace, popi-
suje několik různých dokumentů (vyhláška 
č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110 a TP 179 a TP 
192). V každém z nich nalezneme odlišné 
požadavky, ale v provozu fungují všechny 
prakticky stejně. Mají zjednodušit přechod 
z komunikace na chodník a naopak. Slouží 
chodcům, cyklistům, osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace, seniorům, 
dětem, osobám s kočárky i automobilům. 

Sjezdy na pozemky sice slouží primárně 
hladšímu nájezdu automobilů přes chodník 
na pozemek, jsou však k nerozeznání 
od míst pro přecházení a také jsou lidmi 
i cyklisty hojně využívány. Nelze říct, že by 
sjezdy sloužily pouze pro auta, přechody 
pouze lidem a cyklostezky jen cyklistům. 

VÝŠKA BĚŽNÉHO OBRUBNÍKU
Základním požadavkem je výška běžného 
obrubníku nad komunikací. Podle ČSN 73 
6110 má být v rozmezí 100–200 mm, v přípa-
dě rekonstrukcí i 80 mm. Pod výšku 80 mm 
by podél obrubníku musel být proveden 
varovný pás. Už od výšky obrubníku 100 
mm, výšky nájezdového obrubníku 50 
mm a minimální šířky chodníku 1500 mm 
však nelze dodržet požadavky na průchozí 
prostor nebo max. sklon nájezdu.

Navrhujeme snížit standardní 
výšku obrubníku na 80 mm ve 
stávající i nové výstavbě.

VÝŠKA NÁJEZDOVÉHO OBRUBNÍKU
Výška nájezdového obrubníku pro přechody 
je stanovena v ČSN na 20 mm. V ostatních 
dokumentech na maximálně 20 mm.
Výška nájezdového obrubníku pro sjezdy je 
stanovena v ČSN v rozmezí 20–50 mm.
Výška nájezdového obrubníku pro cyklo-
stezky je stanovena v TP 179 na max. 20 
mm, optimálně 0 mm. Argumentem proti 
nulové výšce obrubníku je vedení vody po 
komunikaci, ta je však dobře usměrněna 
i šikmým varovným pásem nebo sklopeným 
obrubníkem. 

Navrhujeme snížit standardní 
výšku nájezdového obrubníku 
na 0 mm.

681 Sjezd na komunikaci, chodníkový 
přejezd – detail normového nájez-
dového obrubníku

Zdroj:

1 ČSN 736110 - Projektování místních  
 komunikací

2 vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obec-
ných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání 
staveb - příloha 2

682 Jízdní pruh pro cyklisty, nájezd 
z komunikace na chodník – 
detail normového nájezdového 
obrubníku

Zdroj:

1 TP 179 - Navrhování komunikací  
 pro cyklisty

680 Přechod pro chodce, místo pro 
přecházení – detail normového 
nájezdového obrubníku 

Zdroj:

1 ČSN 736110 - Projektování míst-
ních komunikací

2 vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obec-
ných technických požadavcích za-
bezpečujících bezbariérové užívání 
staveb - příloha 2
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685 Jízdní pruh pro cyklisty, 
nájezd z komunikace na chodník 

a zapuštěný obrubník rovný

b zapuštěný obrubník šikmý

683 Návrh přechodu pro chodce, 
místa pro přecházení, sjezdu 
na komunikaci, chodníkového 
přejezdu 

a zapuštěný obrubník rovný

b zapuštěný obrubník šikmý

684 Sjezd na komunikaci, chodníkový 
přejezd

a sklopený obrubník – nejde o snížený 
obrubník, není třeba varovný pás

b tvary obrubníků

1 klasický nájezdový obrubník s rá-
diusem 50 mm a totožnou výškou 
nájezdu - NEPOUŽÍVAT

2 klasický nájezdový obrubník s rá-
diusem 20 mm a totožnou výškou 
nájezdu - NEPOUŽÍVAT

3 rovný nájezdový obrubník s nájez-
dem 20 mm - NEPOUŽÍVAT

4 rovný zapuštěný obrubník

5 šikmý zapuštěný obrubník (je 
běžným sortimentem německých 
firem, např. Boecke)

6 sklopený obrubník – pouze pro 
sjezdy

0

80

chodník

(0,5-2,0 %)
2,0 %

1350150

vozovka
(min. 2000 mm)

    a b

    a b

    a b
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6 · 4 · 4
VODOROVNÉ 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
S vodorovným dopravním značením, jeho 
barevností a výraznou barevností dlažby by 
se v městském prostoru mělo šetřit. 

Na komunikacích ve městě by se neměly 
vytvářet široké plochy pokryté bílými 
rovnoběžnými pruhy. V historickém centru 
města s kamennou dlažbou je použití 
vodorovného dopravního značení, včetně 
modrých pruhů, přinejmenším nevhodné.

Barva ve veřejném prostoru, obzvláště 
červená, je signální barvou upozorňující na 
nebezpečí. Její nadužívání vede k otupění 
pozornosti. 

Při navrhování veřejných prostranství 
včetně jeho dopravních funkcí se musí vždy 
dbát o smysl a vzájemnou provázanost 
požadavků zákonů, vyhlášek a norem. 
V mnoha případech nelze jednoduše 
aplikovat požadavky specializovaných 
norem a současně tak popírat smysl celého 
prostranství, anebo požadavky norem 
jiných. Legislativa neřeší všechny možné 
případy, které mohou nastat, ale je vždy 
sepsána pro nějaký účel, který však nemá 
bránit účelu jinému.

Opět jde o nastavení priorit, koordinaci 
a konsensus dílčích stran. 

686 Ulice Dominikánská, Brno, 
vodorovné dopravní značení 
v historickém centru

Necitlivé provedení dopravního značení 
v centru města. Piktogramy na historické 
dlažbě se naštěstí rychle ošoupou. V úzké 
ulici není také potřeba dělat úzký chodní-
ček, lidé stejně chodí po vozovce.

687 Vymezování prostoru vodorovným 
dopravním značením a chodníkem

a  Nadužívání vodorovného doprav-
ního značení. Tento přístup lze 
aplikovat pouze dočasně. Nehodí 
se do kontextu města, ale na dál-
nici. Jde o typickou plochu, která 
nikomu nic nepřináší.

b  Rozšíření chodníku zužuje komu-
nikaci a zklidňuje provoz. Umož-
ňuje pozvolnější sklon pro snížený 
obrubník. Představuje rozšíření 
bezpečného prostoru pro chodce 
zkrácením délky přechodu.

688 Ulice Turistická, Brno

Není žádný důvod pro použití červené 
dlažby pro vjezdy a parkovací stání kromě 
projektantovy představy o kráse a technic-
ké správnosti. 

Sjezd vydlážděný červenou dlažbou chyb-
ně naznačuje, že zde má přednost auto 
před chodcem. 

    a b
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6 · 4 · 5 
SVISLÉ DOPRAVNÍ 
ZNAČENÍ
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Návrh rozmístění svislého dopravního 
značení má být řešen nejen z hlediska 
dopravy, ale musí repektovat celkovou 
koncepci daného veřejného prostranství. 
To platí zejména pro centrum města a MPR, 
kde by dopravního značení mělo být co 
nejméně. 

Svislé dopravní značení musí být umístěno 
tak, aby ve veřejném prostranství nedo-
minovalo a nezakrývalo důležité pohledy. 
Současně musí být svislé dopravní značení 
umístěno tak, aby bylo dobře viditelné. 
Výhled na dopravní značky nesmí být 
zakrytý jinými konstrukcemi nebo vzrostlou 
zelení.

Je vhodné snižovat počet nosných sloupků 
svislého značení a využívat pro zavěšení 
značek stožáry veřejného osvětlení, trakč-
ního vedení a světelného signalizačního 
zařízení. 

Návěstidla dálničního typu jsou v městském 
prostředí nežádoucí. Velikost značení 
nosných prvků vytváří v městském prostře-
dí pohledovou bariéru.

Svislé dopravní značení v místech průcho-
zího prostoru pěších musí být umístěno 
minimálně ve výšce 2,2 m. 

Svislé dopravní značení v místech prů-
jezdného prostoru pro cyklisty musí být 
umístěno minimálně ve výšce 2,5 m. 

SVODIDLA
Umísťování svodidel v městském prostředí 
kompaktního města je zcela nepřípustné. 
Vytvářejí bariéru prostupnosti. Ve veřejném 
prostředí musí být tyto prvky nahrazovány 
jinými prvky, které budou mít charakter 
městského mobiliáře, popř. jiným zklidňují-
cím opatřením. 

DOČASNÉ PRVKY 
Značení dočasných dopravních řešení nesmí 
být ve veřejném prostranství umístěno déle 
než 2 roky. Dočasné prvky (balisety, plasto-
vé obrubníkové tvarovky, betonová svodidla 
a další) působí v městském prostředí 
provizorně a snižují jeho atraktivitu.

689 Ulice Beranových, Praha, svislé 
dopravní značení

Při pohledu na veřejné prostranství je 
jednoznačně patrná dominance svislého 
dopravního značení, které prostor zcela 
zaplňuje. Není pochyb o tom, že dopravní 
řešení splňuje veškeré legislativní a tech-
nické předpisy.

Při návrhu svislého značení musí být za-
cházeno hospodárně. Nadměrné množství 
značek působí nejen rušivě, ale také celý 
prostor znepřehledňuje a lidé přestávají 
značení vnímat.

690 Ulice Nové sady, Brno, svislé 
dopravní značení dálničního typu

Mohutná návěstidla dálničního typu 
do městského prostředí nepatří. Umocňují 
dopravní charakter ulice a mnohdy cloní 
ve výhledech nebo zužují průchozí profil 
chodníků.

Při návrhu v městském prostředí v blízkosti 
centra by se mělo uvažovat o jiných mož-
ných způsobech směrového dopravního 
značení. 

691 Křižovatka ulic Křídlovická 
a Zahradnická, Brno, 
dočasné prvky dopravního  
značení 

Pohled na řešení křižovatky může budit 
dojem, že její dopravní řešení je hotové, jen 
se čeká na to, kdy se začne stavět. 

Použité typové dočasné prvky (plastové 
obrubníkové tvarovky, betonová svodidla, 
plastové retardéry a vodorovné znače-
ní) vyvolávají pocit provizorního řešení, 
které čeká naplnění. Takováto řešení by 
v městském centru měla být aplikována co 
nejméně a po co nejkratší dobu. V žádném 
případě není možné tímto způsobem řešit 
dané veřejné prostranství trvale.
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6 · 5  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•  Dopravní řešení má být městotvorné a nemá dominovat prostranství. Do-
pravní řešení je pouze součástí celkového návrhu prostranství. Společně 
s ním je nutné řešit pěší a pobytové funkce prostranství, zeleň a technické 
vybavení včetně hospodaření s dešťovou vodou.

•  Dopravní řešení má respektovat stávající urbanistický a krajinný kontext mís-
ta, případně přinést do území novou urbanistickou či krajinářskou kvalitu. 
Urbanistický charakter místa, aleje a stromořadí, významné stavby a prvky 
mají být návrhu dopravního řešení nadřazeny. V případě zásahů do urbani-
stické struktury novými průrazy a demolicemi staveb je nutné naplánovat 
a realizovat zacelení bloků. Nové dopravní řešení nemá vytvářet slepé štíty, 
otevřené bloky a zbytkové plochy. 

•  Tvorbu a návrh veřejných prostranství (i v případě např. rekonstrukce ulice) 
má zastřešovat odborně způsobilý koordinátor, nikoli specialista dílčí části. 
Každou část projektu musí řešit kvalifikovaný odborník. Technické a ověřo-
vací dopravní studie musí být řešeny v součinnosti s urbanistickým a kraji-
nářským návrhem, návrhem hospodaření s dešťovými vodami a technické 
infrastruktury. Celkový návrh prostranství nesmí generovat nevyužitelné 
a bezúčelné zbytkové plochy. 

•  Ve všech fázích projektu je nutná konzultace se specialistou na bezbariéro-
vé řešení. Je možné oslovit Pracovní skupinu pro bezbariérové Brno.

•  Upřednostnit pěší přístupnost a prostupnost území, veřejná prostranství 
navrhovat z hlediska chodce. Respektovat přirozené chování a pohyb pě-
ších v prostoru. Přechody pro chodce umísťovat tak, aby byly pro chodce 
atraktivní a nepředstavovaly zacházku. 

•  V běžných městských ulicích preferovat integraci dopravního prostoru do 
organismu města, omezit jeho segregaci a tvorbu bariér. Umožnit příčnou 
prostupnost ulic pro pěší. Hluk z dopravy v běžných městských ulicích ne-
řešit protihlukovými stěnami (mimo segregovaných komunikací nadmístního 
významu).

•  Podchody a nadchody navrhovat výjimečně, pouze v nezbytných případech. 

•  Dopravní stavby jako mosty a estakády je nutné zapojit a integrovat do 
organismu města. Prostranství pod mosty má být smysluplně využito, mosty 
mají být kvalitně architektonicky navrženy. U všech dopravních staveb ome-
zit tvorbu holých stěn.

•  Křižovatky rychlostních komunikací navrhovat tak, aby okolní prostranství 
bylo co nejvíce využitelné pro jiné funkce. Ortogonální vedení komunikací 
podporuje využitelnost sousedních pozemků.
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KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ 

•  Kapacitní parkoviště v kompaktním městě primárně umísťovat do vnitrob-
loku za budovu, nikoli před ni (do ulice). Kapacitní parkoviště je nutné vždy 
stínit stromy. Využívat propustné zpevněné povrchy na odstavných a parko-
vacích stáních. Běžná parkovací stání nezvýrazňovat barevně.

•  Nezbytné realizace podchodů či nadchodů je nutné navrhovat tak, aby byly 
pro chodce atraktivní a nepředstavovaly zacházku. Musí být dobře přístup-
né, navázané na okolní cesty, přehledné, bezpečné, osvětlené jako interiér 
budovy, architektonicky kvalitně navržené, doplněné kultivovaně řešenými 
obchodními funkcemi a vybavením. Osvětlení i údržba musí být nadstan-
dardní.

•   V městských ulicích s požadavky na příčnou prostupnost nepoužívat segre-
gované tramvajové pásy, oplocení tratí a protihlukové stěny. 

•  Bezbariérové řešení musí být konzultováno se specialistou ve všech fázích 
projektové dokumentace, jeho prvky jsou určeny nejen osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace, ale širokému spektru osob od dětí přes 
osoby s kočárky až po seniory. Jeho hlavní zásadou je jednoduchost, čitel-
nost, bezpečný pobyt a pohodlný pohyb bez zbytečných bariér.

•  Využívat možností zklidňování provozu na komunikacích zvýšenými křižo-
vatkami, zužováním komunikací a šikanami, optickým zužováním použitím 
více druhů povrchů.

•  Dopravně málo významné sjezdy nezvýrazňovat lemováním či barvou, změ-
nou směru kladení ani odlišným materiálem dlažby chodníku. Chodník má 
procházet přes sjezd bez přerušení vzoru. 

•  Zastávky, přestupní uzly a terminály navrhovat primárně pro pohodlné 
a bezpečné užívání lidmi. Mají být přehledné, esteticky řešené a adekvátně 
vybavené. Mají být udržované, nikoli bezúdržbové.

•  Navrhovat standardní výšku chodníkového obrubníku 8 cm a výšku nájez-
dového obrubníku 0 cm.

•  Omezit nadužívání vodorovného i svislého dopravního značení. V běžných 
ulicích nepoužívat trvalé umístění dálničních svodidel ani betonových bloků. 
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TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA
7 · 1  FUNKCE 
7 · 2  PROSTOROVÁ OPTIMALIZACE,    
  DESIGN VIDITELNÝCH PRVKŮ 
7 · 3  VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, OPATŘENÍ  
  PROTI SVĚTELNÉMU SMOGU
7 · 4  HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU    
  VODOU 
7 · 5  DOPORUČENÍ7
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Technická infrastruktura tvoří „cévní“ systém organismu města. Zásobuje ho pitnou 
vodou a energiemi, hospodaří s odpadními i dešťovými vodami. V městském pro-
středí plní primárně užitnou funkci a nesmí se uplatňovat jako kompoziční prvek. 
Rozmístění podzemních a nadzemních prvků technické infrastruktury se musí pod-
řídit celkové prostorové koncepci veřejných prostranství s přihlédnutím k prostoro-
vým možnostem místa.

7 · 1  FUNKCE
7 · 1 · 1  FUNKCE A ROLE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
  VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

7 · 1 · 2  ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ
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702 Ulice Sadová, Brno

Přípojkové skříně nových obytných soubo-
rů musí být po realizaci samotných objektů 
součástí oplocení, nikoli vystaveny jako 
něco hlavního.

Typizované plastové skříně nesmí být 
ve veřejném prostranství dominantní.

Krásně designované rodinné domy a ploty 
jsou shozeny nepromyšleným osazením 
přípojkových skříní. 

Přípojkové skříně vystavené na odiv jsou 
ponožkami v sandálech českých veřejných 
prostranství.

701 Ulice Vranovská, Brno

Příklad objektu technické infrastruktury 
(trafostanice), který je součástí městské 
zástavby. Pojetí těchto užitných objektů 
musí působit střízlivým dojmem bez jaké-
koliv snahy objekt zvýraznit. Objekty to-
hoto typu jsou sice ve městě nutností, ale 
je vhodné je integrovat do běžných budov 
a omezit tak jejich negativní působení.

703 Kampus MU, ulice Netroufalky, 
Bohunice, Brno

Zatravněný průleh s podzemní retenční 
rýhou zadržuje, čistí, vsakuje a vypařu-
je srážkové vody odtékající z přilehlého 
parkoviště. Kromě řady environmentálních 
benefitů snižuje tento způsob přírodě blíz-
kého odvodnění zatížení veřejné kanalizace 
v průběhu přívalových srážek.

7 · 1 · 1
FUNKCE A ROLE 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
VE VEŘEJNÉM 
PROSTRANSTVÍ
Sítě technické infrastruktury zaručují 
životaschopnost městského prostředí a ze 
své podstaty jsou určeny pouze ke svému 
jedinému účelu. Jejich umístění a podoba 
koncových prvků však zásadně ovlivňuje 
charakter veřejných prostranství. Nekoordi-
nované ukládání sítí často znemožňuje další 
rozvoj místa a jeho úpravu k pohodlnějšímu 
užívání na povrchu.

Návrh uspořádání sítí technické infrastruk-
tury proto musí následovat a respektovat 
celkovou prostorovou koncepci veřejného 
prostranství a tato koncepce musí existovat 
(viz kap. 4 · 1). Jde zejména o respekt 
k urbanistické struktuře a architektuře 
místa, stromořadím, významným budovám 
a místům. 

Umísťování technických sítí pouze dle 
ČSN přináší v kompaktním městě mnoho 
problémů a prakticky znemožňuje vý-
sadbu stromů a realizaci objektů HDV. Ve 
stísněných podmínkách města je nezřídka 
nemožné požadavkům na normové odstupy 
dostát. Je nutné využívat všech technic-
kých možností jak normou požadované 
odstupy snížit a současně je nutné usilovat 
o revizi normových požadavků na odstupy 
technických sítí. 

Základním principem práce 
s technickou infrastrukturou 
je prostorová optimalizace, 
sdružování vedení, využívání 
chrániček a podzemních bari-
ér, slučování stožárů, realizace 
převěsů a umísťování technic-
kých skříní mimo pohledově 
exponovaná místa. Viditelné 
prvky technické infrastruktury 
nesmí dominovat a jejich de-
sign musí být kultivovaný.
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7 · 2 · 1
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ
Z hlediska uspořádání v urbanizovaném 
městském prostředí členíme sítě technické 
infrastruktury podle míry zásahu do veřej-
ného prostranství na:
•  podzemní vedení technické infrastruktury;
•  nadzemní vedení technické infrastruktury.

PODZEMNÍ VEDENÍ
Tvoří neviditelnou část technické infrastruk-
tury. 

Technická infrastruktura v zastavěném 
a zastavitelném území města se umísťuje 
pod povrch (zpevněný, nezpevněný). 
Z hlediska snadnější koordinace je vhodné 
příbuzná vedení technické infrastruktury 
sdružovat do společných nebo sdružených 
tras (např. kabelovody elektro a slaboproud, 
kolektory atd.).

Zásahy do povrchu po stavebních úpravách 
a údržbových pracích nesmí být viditelné. 
V případě zásahu do živičného povrchu 
se odstraní povrch v celé šířce chodníku, 
resp. vozovky. Je vhodné také využívat 
moderních sanačních bezvýkopových tech-
nologií při výstavbě a sanaci inženýrských 
sítí. Práce by měly být z ekonomického 
a efektivního hlediska koordinovány s ostat-
ními úpravami sítí technické infrastruktury. 

Koordinovaný a koncepční 
přístup při umísťování a re-
konstrukcích technické infra-
struktury omezuje opakující se 
uzavírky ulic.

Z hlediska snadnější koordinace a transpa-
rentnosti systému je vhodné vytvořit cen-
trální databázi sítí technické infrastruktury, 
která orientačně zobrazí průběh veškerých 
sítí technické infrastruktury ve městě 
Brně a která zefektivní proces plánování 
(zejména v předprojektové fázi plánování). 
Pravidelnou aktualizací podkladů bude 
zaručena správnost průběhu sítí. Orientační 
průběh sítí technické infrastruktury poskyt-
ne na vyžádání dotyčný správce sítě.

Součástí podzemního vedení jsou:
•  kabelová vedení (kabelová vedení, HDPE 

chráničky, multikanály atd.),
•  stoky a trubní vedení,
•  kolektory (primární, sekundární),
•  prvky decentralizovaného systému 

odvodnění. 

706 Kamenná čtvrť, Brno 

Distribuční nadzemní vedení v zasta-
věném území Brna je spíše výjimkou. 
Jedná se zpravidla o okrajové části města 
venkovského charakteru nebo bývalé 
nouzové kolonie.

 

705 Podzemní kolektor 

Primární kolektory jsou ražené, kruhového 
průřezu. Sekundární kolektory mohou být 
ražené nebo hloubené. Tam, kde kolektory 
existují, je nutné jejich využívání.

704 Multikanál pro sdružené pod-
zemní kabelové trasy 

Použitím odolných tvarovek pro umístění 
čtyř až devíti různých kabelových vedení 
je možné snížit zábor podzemního prostoru 
a současně eliminovat výkopové práce.

Pro komplexně řešené ulice v kompaktním 
městě, ať už nové nebo rekonstruované, by 
měly být multikanály standardem.
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 Integrace příslušenství trakčního 
vedení dovnitř stožáru

Nezbytné součásti trakčních vedení je 
možné integrovat dovnitř stožáru a zmírnit 
tak počet různorodých prvků zejména ve 
spodní části stožáru.

708 Vranovská, Brno

709 Nádražní, Brno

708      709

NADZEMNÍ VEDENÍ 
Ve starší zástavbě nebo u stávajícího vedení 
a křížení významných vedení (VN, VVN, 
ZVN, VTL, VVTL, dálkové produktovody 
atd.) sítí technické infrastruktury v intravi-
lánu či vnitroareálových vedeních průmy-
slových areálů bývají řešena v nadzemním 
provedení. Pro technická řešení (navrhování 
a montáž) platí příslušné předpisy ČSN 
a zpravidla tato vedení mívají větší ochranná 
a bezpečnostní pásma, která v území 
vytvářejí nežádoucí limity.

Při realizaci nové zástavby 
nebo při rekonstrukci stáva-
jícího stavu musí být priorit-
ně tato vedení umisťována 
v podzemním provedení, aby 
v městském intravilánu ne-
vytvářela pohledovou bariéru 
i bariéru v prostupnosti území 
a jeho rozvoji. 

Ve střetu s vodními toky je v případě 
mimoúrovňového řešení vhodné vedení 
sdružovat do objektů mostů či lávek. 
Samostatné technické lávky přes vodní 
toky jsou pohledově exponované a působí 
v říčním korytě rušivě. Dalším možným 
řešením je podzemní provedení pod vodním 
tokem.

Samostatnou kapitolu nadzemního vedení 
technické infrastruktury tvoří trakční 
vedení. Nosné prvky trakčního vedení 
musí být v městském prostředí prioritně 
kombinovány s venkovním osvětlením, 
tj. umísťovány na společné stožáry.

VIDITELNÉ PRVKY
Jedná se o všechny koncové prvky 
viditelné ve veřejných prostranstvích. Tyto 
prvky už nelze chápat jako ryze technické 
objekty, protože výrazným způsobem 
spoluvytváří charakter městského interiéru. 
Proto je nutné jejich umístění a designu 
věnovat péči odpovídající návrhu ostatních 
částí veřejných prostranství. 

Zatímco například prvky veřejného osvět-
lení i odvodnění byly v minulosti mnohokrát 
esteticky kultivovány a k dispozici je celá 
řada designově kvalitních výrobků, tak 
u rozvodných a přípojkových skříní tomu 
tak není a většina těchto prvků veřejná 
prostranství esteticky degraduje.

707 Řeka Svitava, Brno

Nadzemní vedení technické infrastruktury 
reprezentují elektrická vedení a také vý-
znamná dálková potrubní vedení a potrubní 
vedení v místech křížení s vodními toky. 

Vzhledem k proměně širšího centra města 
z průmyslové na městskou čtvrť je tento 
způsob vedení energií v tomto novém 
kontextu nevhodné. 

 

710 Schéma vedení inženýrských sítí 
ve veřejném prostranství

Ze schématu, které zobrazuje podzemní 
vedení technické infrastruktury, je zřejmé, 
jaký je rozdíl ve vedení technických sítí ve 
velmi omezeném prostoru pod chodníkem 
podél budovy a ve vedení ve „volném“ 
prostoru zatravněné plochy. 

Volné prostranství svádí ke zkratkám, které 
ve svém důsledku vytvářejí chaotickou síť 
vedení. Tato síť, a zejména její souhrnné 
ochranné pásmo, poté znemožňuje výsad-
bu stromů a realizaci objektů hospodaření 
s dešťovou vodou. Současně zahlcuje 
veřejná prostranství vizuálním smogem 
technických prvků - viz obr. 113.

Je zřejmé, že kompaktní město představu-
je vždy velmi stísněné podmínky, a každý 
volný prostor je příliš cenný na to, aby 
zůstal ladem z důvodu nekoordinovaného 
umístění technických sítí.
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7 · 2  PROSTOROVÁ OPTIMALIZACE,    
  DESIGN VIDITELNÝCH PRVKŮ

7 · 2 · 1 NOSNÉ PRVKY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, TRAKČNÍHO  
  VEDENÍ, SVĚTELNÝCH A SIGNALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

7 · 2 · 2  POVRCHOVÉ ZNAKY

7 · 2 · 3  SKŘÍNĚ A OBJEKTY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

7 · 2 · 4 VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VE STÁVAJÍCÍ KOMPAKTNÍ  
  MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ 

7 · 2 · 5  VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V NOVÉ KOMPAKTNÍ 
  MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ

7 · 2 · 6  VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V ZÁSTAVBĚ 
  VENKOVSKÉHO CHARAKTERU

7 · 2 · 7  VZOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBĚ
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7 · 2 · 1
NOSNÉ PRVKY 
VENKOVNÍHO 
OSVĚTLENÍ, 
TRAKČNÍHO VEDENÍ 
A SVĚTELNÝCH 
SIGNALIZAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ
Jedná se o nosné prvky hlavních 
koncových prvků sítí technické infrastruk-
tury, které se viditelně podílejí na utváření 
veřejného prostoru.

Tyto prvky nejsou kompozičním prvkem ve-
řejného prostoru, v žádném případě nesmí 
zastiňovat významné průhledy, pohledy ani 
stavby. Nemají prostoru dominovat.

NOSNÉ PRVKY
Svítidla venkovního osvětlení, trakční vedení 
a světelná signalizační zařízení jsou ve 
veřejném prostranství vynášena pomocí 
převěsů, výložníků a stožárů.

Podrobný popis způsobu umístění 
stožárů, jejich specifikace, popis vybavení, 
údržby a provozních požadavků je uveden 
v Městských standardech pro veřejné 
osvětlení města Brna. 

Pro trakční vedení se použije příslušný 
předpis (ČSN 33 3516).

PŘEVĚSY - UMÍSTĚNÍ
•  Provádět v souvislé kompaktní zástavbě, 

kde je nedostatek místa s chodníky 
užšími než 2,5 m. 

•  Provádět mezi dvěma budovami, mezi 
dvěma stožáry nebo mezi budovou 
a stožárem, při délce převěsu v rozmezí 
10 až 30 m. 

•  Jmenovitá výška svítidel na převěsech 
musí být stejná jako při uchycení na 
stožáru.

•  V souvislé kompaktní zástavbě před-
nostně umísťovat VO a trakční vedení 
na převěsy z hlediska úspory prostoru 
na veřejném prostranství a eliminace 
nežádoucích překážek v podobě stožárů.

•  Při použití převěsů přiměřeně postupovat 
podle Městských standardů pro veřejné 
osvětlení města Brna.

711 Ulice Rašínova, Brno

Při denním provozu jsou převěsy pro nor-
málního uživatele veřejného prostranství 
téměř nepostřehnutelné. Prvky zavěše-
né na převěsech pak působí dojmem, 
že se vznášejí v prostoru. Díky tomuto 
řešení nejsou v prostoru téměř žádné 
stožáry.

712 Použití převěsů

Optimální vzdálenost fasád pro uchycení 
svítidel na převěsy se pohybuje v roz-
mezí od 10 do 30 m. Uchycování svítidel 
na převěsy v kompaktní zástavbě, která 
má potřebnou výšku, musí být prioritou. 
Připevňování převěsů pro svítidla na jiné 
konstrukce v kompaktní zástavbě (stožáry) 
není žádoucí.

713 Ulice Milady Horákové, Brno

Umístění veřejného osvětlení na fasádní 
výložníky je alternativou k použití převěsů. 
Výhodou fasádních výložníků je lepší 
osvětlení chodníků podél budov, přičemž 
zbytkové světlo dopadá na vozovky, které 
slouží vozidlům. Ta jsou na rozdíl od chodců 
vybavena vlastním zdrojem světla. Jejich 
nevýhodou je, že svítí do oken budov.

V souvislé zástavbě se fasádní výložníky, 
popř. převěsy, použijí přednostně před 
stožáry, zvláště v případě stísněných pod-
mínek pro chodce.
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VÝLOŽNÍKY - UMÍSTĚNÍ
•  Pro upevnění svítidla přímo na fasádu 

budovy používat fasádní výložník.
•  Fasádní výložníky prioritně umísťovat 

na rozhraní budov a předcházet nežá-
doucímu oslnění interiérů budov. 

•  Jmenovitá výška výložníků odpovídá 
výšce stožárů.

VÝLOŽNÍKY - DESIGN A MATERIÁLY
•  Podle situace navrhovat stožárový 

výložník jednoramenný, dvouramenný 
nebo víceramenný. 

•  K dříku stožáru musí být připojen odní-
matelně. 

•  Úhel zalomení výložníku musí být v roz-
mezí 90° až 95°. 

•  Výložníky musí mít stejnou povrchovou 
úpravu jako stožáry. 

STOŽÁRY - UMÍSTĚNÍ
•  Umísťovat pouze v místech, kde nelze 

uchytit požadovaný prvek na převěs 
nebo výložník.

•  Jednotlivé prvky (VO, trakční vedení) 
sdružovat a nevytvářet tzv. „les sloupů“. 

•  Umísťovat do jedné řady (v ose parko-
vacích míst, v ose stromořadí, při hraně 
mezi vozovkou a chodníkem). 

•  Rozmístění stožárů nesmí zužovat 
minimální průchozí šířku pěšího prostoru 
chodníků. Minimální průchozí šířka chod-
níku je 1,5 m, místně může být zúžena 
na 0,9 m v odůvodněných případech pro 
potřeby osazení technického vybavení 
komunikací.

•  Stožáry VO umísťovat do přidružených 
prostorů komunikace, tj. do chodníků, 
do zeleného pásu.

•  Vzdálenost vnější strany stožáru od 
okraje obrubníku je minimálně 0,5 m.

•  Ve vztahu k nově vysazovaným stromům 
musí být dodržena minimální vzdálenost 
3 m od jednotlivých světelných míst.

•  Vzdálenost stožárové rozvodnice od 
vzrostlých keřů je min. 0,8 m. 

•  Příslušný správce zeleně musí zaručit 
zachování světelného toku svítidla.

•  Trakční vedení v kompaktním městě 
prioritně umisťovat buď na stožáry 
společně se svítidly VO, nebo na převěsy.

•  V rozvolněné zástavbě, kde není možné 
umístit trakční vedení na stožáry VO, 
uchytit trakční vedení na samostatné 
stožáry. 

•  Kombinovat stožáry pro umístění ná-
věstidel, kamerového systému, detekce 
a dopravního značení. 

•  Návěstidla umístěná na výložníku 
provádět na významných vícepruhových 
komunikacích.

714 Schéma průchozího profilu

715 Ulice Milady Horákové, Brno

Umístěním stožáru nesmí dojít ke zúžení 
minimální průchozí šířky a  vytváření bariér 
pro pěší provoz. 

Stožáry silničního veřejného osvětlení musí 
být umístěny buď co nejblíže vozovce (500 
mm od hrany obrubníku), nebo ve zvlášť 
stísněných podmínkách před fasádou 
přilehlých objektů (nikoli však přímo před 
vstupem).

714       715

718 Ulice Jilemnického, Brno

719 Ulice Plynárenská, Brno

Stožáry veřejného osvětlení by neměly 
nahrazovat výsadbu stromů v místech, kde 
ji prostorové možnosti dovolují.

716 Ulice Koliště, Brno

717 Ulice Vranovská, Brno

Duplikování stožárů pro trakční a veřejné 
osvětlení je nežádoucí. Musí být zvolen ta-
kový typ stožáru, který umožňuje uchycení 
svítidla i trakčního vedení na jeden prvek, 
pokud situace neumožňuje jiný způsob 
řešení (uchycení na fasádu).

716       717

718       719
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STOŽÁRY - DESIGN A MATERIÁL
•  Dle použitého neseného prvku rozlišuje-

me stožáry venkovního osvětlení, stožáry 
trakčního vedení, stožáry světelných 
signalizačních zařízení.

•  Stožáry by měly odpovídat charakteru 
dané lokality a měly by přispívat k identi-
fikaci s danou lokalitou.

•  Používat tzv. „utopené“ základy. 
•  V případě odstranění stožárů demontovat 

ze země původní základy.
•  Používat typy s vnitřním uložením. 

Odpojovače s motorovým pohonem, 
napínací závaží a kabelové vývody trakč-
ních vedení umísťovat uvnitř stožárů. 

•  Využívat stožáry k umístění návěstidel 
pro automobilovou dopravu, MHD, pěší 
dopravu a cyklodopravu. 

•  Signalizační zařízení přechodu pro 
chodce vybavovat ručním řízením 
s detekčním tlačítkem ve výšce umožňu-
jící bezbariérové užívání (max. 1,2 m).

•  Při umístění v hlavním komunikačním 
prostoru, a zvláště v průchozím prostoru 
podél vodicí linie, musí být konstrukce 
stožárů vizuálně kontrastní oproti okolí.

STOŽÁRY - BAREVNOST
•  V kontextu historických budov města, 

v MPR a v blízkosti zeleně doporučujeme 
používat tmavé odstíny šedé barvy. 

•  Pro standardní aplikace je přípustné 
použití pozinkované oceli bez nátěru 
nebo světle šedý nátěr.

•  Barevné odstíny, jako je modrá nebo 
zelená, mimo autorsky řešená či jinak 
specifická prostranství nedoporučujeme. 

•  V běžném městském prostředí nepouží-
vat výstražné pruhy.

•  Použití různých barev je blíže popsáno 
v kapitole 9 · 1 · 1. 

720 Park Špilberk, Brno

Historizující veřejné osvětlení nenápadně 
splývá s okolím.

721 Ulice Údolní, Brno

Moderní, lehce nakloněný stožár je vhodný 
pro novou moderní výstavbu, nikoli pro 
historickou část města. Nepřípustné je 
umístění stožáru doprostřed chodníku. 
Nevhodné je vedení kabelu po stožáru, 
a nikoli uvnitř stožáru. 

722 Zelný trh, Brno

723 Ulice Dominikánská, Brno

Historizující stožáry, výložníky a svítidla 
veřejného osvětlení v historickém centru 
města v tmavě šedé barvě. Jde o barvu, 
která není výrazná, a současně na ní není 
příliš vidět ušpinění.

720       721

722      723

724      725

724 Náměstí Svobody, Brno

Moderní stožáry v MPR. Stožáry jsou 
využité jako nosiče mnoha typů prvků, 
od pouličních hodin, informačních tabulí, 
vlajek, slavnostního osvětlení po zeleň 
v nádobách. V tomto případě je nevhod-
ně použito svítidlo zasahující do koruny 
stromu.

725 Ulice Údolní, Brno

Výstražné značení stožárů je zcela ne-
vhodné do veřejného prostranství města 
a obzvlášť v kontextu historických budov. 
Použitý typ moderního stožáru není zcela 
vhodný do kontextu historické zástavby. 
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7 · 2 · 2
PODZEMNÍ VEDENÍ 
A POVRCHOVÉ 
ZNAKY
PODZEMNÍ VEDENÍ
Podzemní vedení technických sítí by mělo 
být trasováno tak, aby nebránilo provozu 
a umísťování prvků na povrchu.

V kompaktním městě by měly být podzemní 
vedení primárně umísťovány mimo zelené 
pásy, aby neblokovaly výsadbu stromořadí 
a systému HDV.

POVRCHOVÉ ZNAKY
Povrchové znaky sítí mají mít charakter 
detailu drobné architektury, nikoli pouze 
technické věci. Jejich charakter by měl 
odpovídat charakteru města. Proto je nutné 
při volbě materiálu a vzhledu těchto prvků 
přihlédnout nejen k příslušným předpisům 
a standardům, ale také ke kontextu místa.

Podzemní sítě technické infrastruktury se 
na povrchu projevují ve formě poklopů, 
uličních vpustí, žlabů a výustních objektů.

POKLOPY - UMÍSTĚNÍ
•  Poklopy nesmí tvořit ve veřejném 

prostranství překážky a nerovnosti 
a omezovat tak provoz na povrchu. 

•  Kanalizační sítě vést mimo jízdní stopy, 
aby poklopy revizních šachet nad nimi 
netvořily nerovnosti.

•  Osazení a vybavení poklopů šachet se řídí 
Městskými standardy.

POKLOPY - DESIGN A MATERIÁLY
•  Velikost, tvar a materiálové provedení 

poklopů musí odpovídat příslušným 
předpisům a Městským standardům. 

•  Design a materiálové zpracování v MPR 
a na významných veřejných prostran-
stvích řešit individuálně.

•  Materiál poklopů u jednotlivých druhů sítí 
technické infrastruktury volit s přihléd-
nutím ke konkrétní situaci. 

•  Pro poklopy používat materiály: litina, 
ocel, plast, beton aj. 

•  Poklopy šachet kabelovodů budou 
obdélníkového tvaru bez zaoblených 
rohů. 

ULIČNÍ VPUSTI - UMÍSTĚNÍ
•  Musí být umístěny mimo jízdní stopu. 

Preferovat obrubníkové vpusti.
•  Osazení a vybavení uličních vpustí se řídí 

Městskými standardy.
•  Zakrytí železobetonové části vpusti 

u novostaveb, v případě že nezasahují 
do jízdní stopy, provádět v úrovni terénu 

726 Poklopy a vpusti v dopravním  
prostoru

Poklopy ve vozovce nesmí vytvářet nerov-
nosti, je nutné je tak umísťovat mimo jízdní 
stopy. Mříže vpustí je vhodné nahrazovat 
obrubníkovými vpustmi, které eliminují po-
tencionální vznik nerovností u namáhaného 
kraje vozovky.

 

 Řešení vpustí

727 Litinová obrubníková vpusť je 
nezbytným řešením ve stísně-
ných podmínkách, kde jsou běžně 
používané mříže vpustí nadměrně 
namáhané provozem.

728 Litinová mříž uliční vpusti umístěná 
v komunikaci. Při pojezdu dochází 
k poškozování komunikace, což 
generuje neustále opravy (jak 
dokládá i asfaltová záplata okolo 
vpusti). Toto řešení vytváří kolizní 
situace v provozu, kdy cyklisté 
i řidiči vpusť objíždějí. V neposlední 
řadě je také hlučná.

 Mříž této vpusti je navíc nesprávně 
orientovaná, při přejezdu cyklisty 
hrozí uvíznutí kola ve štěrbině.

727       728

 Řešení vpustí

729 Nepřijatelné řešení. Z hlediska 
odtoku vody je tato vpusť stejně 
kapacitní jako obrubníková vpusť. 
Pro chodce a osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace 
jde však o velmi nebezpečné 
řešení.

730 Liniová vpusť je standardním 
prvkem odvodnění veřejných 
prostranství.

729      730
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plastovou mříží v litinovém rámu v soula-
du s Městskými standardy. 

•  Orientace a osazení vpustí nesmí ohrozit 
ani omezit cyklistický a pěší provoz. 
Zvláště nevhodné je umístění vpustí 
v ploše přechodů a míst pro přecházení.

•  Na mostních objektech používat speciální 
mostní odvodňovače.

•  V odůvodněných případech lze nahradit 
uliční vpusť liniovými odvodňovacími 
prvky a použít jiný typ a materiál krytu 
vpusti.

•  Pro odvodnění tramvajových tratí 
s pevným krytem používat žlábky 
kolejnic, odvedení povrchových vod 
musí být zřízeno u všech výhybkových 
skříní, v údolnicových lomech podélného 
sklonu koleje a v místech, kde je to 
z hlediska konstrukce tramvajových tratí 
a místních podmínek nutné.

ULIČNÍ VPUSTI - DESIGN A MATERIÁLY
•  Standardní typ uliční vpusti specifikují 

Městské standardy.
•  Obrubníkové vpusti budou provedeny 

z litiny. V MPR nepoužívat plastové mříže.

ŽLABY - UMÍSTĚNÍ
•  V případě odvodnění velkých zpevněných 

ploch lze v odůvodněných případech 
používat liniové odvodňovací žlaby místo 
uličních vpustí. 

•  Systém liniového odvodnění musí být 
navržen individuálně pro konkrétní daný 
záměr.

ŽLABY - DESIGN A MATERIÁLY
•  Pro daný případ musí být citlivě zvoleno 

vhodné řešení, např. liniové odvodnění 
s ochrannou mříží, štěrbinové žlaby nebo 
povrchové betonové či dlážděné žlaby 
s přihlédnutím k snadné údržbě a ekono-
mickému provozu.

Všechny koncové prvky tech-
nické infrastruktury v dlažbě 
by měly mít černou barvu 
nebo barvu litiny. Nerezové 
prvky a barevné zvýraznění 
jsou nevhodné.

 Typy poklopů

Poklopy ve zpevněných plochách nesmí 
vytvářet nerovnosti. 

Povrchové a materiálové zpracování po-
klopů řešit v návaznosti na okolní povrch. 
Systémové plošné poklopy často neko-
respondují s okolní povrchovou úpravou 
prostranství.

731  Poklop kanalizační šachty v krouž-
kově kladené kamenné dlažbě 
lemovaný jedním řádkem.

732 Poklopy nesmí z kamenné dlažby 
vyčnívat a tvořit tak nerovnosti. 
Obetonování je naprosto nepřija-
telné. Místo něj má být použit lem 
z kamenné mozaiky, anebo by měla 
být kamenná dlažba dořezána až 
k poklopu.

 Materiál a barva poklopů

733 Světlé materiály, jako je nerez či 
pozinkovaný plech, nejsou vhodné, 
protože na sebe příliš upozorňují 
a zbytečně zvyšují množství růz-
ných druhů materiálů ve veřejném 
prostranství, a tím i výsledný 
vizuální smog.

734 Trvalé barevné zvýraznění poklopů 
není vhodné do žádného typu 
veřejného prostranství.

731       732

733      734

735 Uložení podzemního kabelového 
vedení

a  Uložení kabelového vedení do 
multikanálu umožňuje snadný 
přístup k samotnému vedení a jeho 
údržbu, snižuje prostorové nároky 
na veřejné prostranství a poskytuje 
možnost umístění dalších sítí tech-
nické infrastruktury i při zachování 
stromů. 

b  Volné uložení kabelového vede-
ní představuje vyšší prostorové 
nároky pro veřejné prostranství 
a často nedovoluje výsadbu 
stromů ve veřejném prostran-
ství, v tomto případě by umístění 
dalších sítí technické infrastruktury 
musel být obětován prostor v místě 
stromu.

    a b
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7 · 2 · 3
SKŘÍNĚ A OBJEKTY 
TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY
Nezbytnou součást sítí technické infra-
struktury tvoří objekty vybavenosti, jako 
jsou trafostanice, regulační stanice, skříně 
rozvaděčů, přípojkové skříně, čerpací 
stanice atd. Při jejich návrhu v intravilánu 
kompaktního města se upřednostňuje 
řešit tyto objekty jako vestavěné do jiných 
objektů.

Tento dokument se věnuje výhradně 
problematice skříní technické infrastruktury 
ve veřejných prostranstvích.

SKŘÍNĚ TI - UMÍSTĚNÍ
•  Sdružovat více skříní technické infra-

struktury do jednoho místa, které musí 
být architektonicky upraveno (přístřešek, 
kapotáž). Možnost sloučení s drobnou 
vybaveností nebo mobiliářem. 

•  Přípojkové skříně umísťovat skrytě, 
opatřit kapotáží v odpovídajícím designu 
oplocení nebo fasády.

•  Správce příslušné technické infrastruk-
tury by se měl vyjadřovat k umístění 
koncového prvku, ne k jeho podobě.

•  Ve stávající zástavbě, pokud majetko-
právní poměry nebo stavebně technické 
podmínky neumožňují umístění skříní 
do výklenků přilehlých budov, musí být 
skříně technické infrastruktury umístěny 
do jedné osy s ostatními nadzemními 
prvky (technické infrastruktury, mobili-
ářem či stromořadím), u fasád primárně 
tak, aby nebyly v konfliktu s přirozenou 
vodicí linií. 

•  Skříně nesmí zasahovat do minimálního 
průchozího prostoru chodníku (tj. 1,5 m, 
místní zúžení na 0,9 m pouze pro osa-
zení technického vybavení komunikací 
a pouze v odůvodněných případech). 

•  Neumísťovat do exponovaných míst, aby 
nevytvářely pohledové bariéry. 

SKŘÍNĚ TI - DESIGN A MATERIÁLY
•  Kapotáže a přístřešky skříní technické 

infrastruktury musí mít jednoduchý kulti-
vovaný vzhled a nenápadnou barevnost, 
která bude odpovídat okolnímu mobiliáři.

•  Barevně sladit typizované prvky tak, 
aby ve veřejném prostranství nepůsobily 
rušivě.

736 Ulice Březová, Brno

737 Ulice Poříčí, Brno

Na exponovaných místech nepůsobí 
systémové skříně technické infrastruktury 
kultivovaným dojmem a bývají známkou 
nekoncepčního pojetí daného místa.

Skříně technické infrastruktury se před-
nostně umisťují v rámci objektu (nika, 
výklenek, oplocení aj.).

740 Konečného náměstí, Brno

Kultivované řešení kapotáže skříní technic-
kého vybavení s ozeleněním.

741 Mendlovo náměstí, Brno

Volně rozmístěné skupiny skříní různých 
tvarů a barev jsou nevhodné a zásadně 
přispívají k nízké estetice veřejného pro-
stranství.

736       737

740        741

738 Zelný trh, Brno

739 Ulice Pekařská, Brno

Dvě možnosti skrytí technických prvků

U čistě technických prvků ve městě je 
nutné řešit nejen jejich vlastní funkci, ale 
i jejich zakomponování do okolního pro-
středí. Všechny prvky ovlivňují charakter 
místa a technické prvky, pokud nejsou 
dobře esteticky vyřešeny, mají schop-
nost místo degradovat. Technické prvky 
je vhodné kombinovat s jinými prvky 
mobiliáře tak, aby jejich technická funkce 
nedominovala. V případě vlevo jde o lavici 
s plakátovací plochou, s integrovaným 
větráním kolektoru. Tuto kapotáž musí 
navrhovat architekt nebo designér.

738       739
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742 Příklad uspořádání ve stávající kompaktní zástavbě

Trakční vedení i osvětlení je lépe umístit na převěsech. Osvětlení nemá generovat světelný smog a svítit do místností přilehlých objektů.

Skříně technické infrastruktury je nutné umísťovat skrytě, samostatně stojící skříně je vhodné integrovat do prvků mobiliáře – informační skříně, lavice.

Pro možnou realizaci objektů HDV, ale i pro výsadbu stromů zastiňujících ulici, je nutné umísťovat podzemní vedení technických sítí mimo zelené pásy.

7 · 2 · 4
PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ VE STÁVAJÍCÍ KOMPAKTNÍ 
MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ



18
6

7 
· T

EC
H

N
IC

K
Á

 IN
FR

A
S

TR
U

K
TU

R
A

   
Pr

in
ci

py
 t

vo
rb

y 
ve

ře
jn

ýc
h 

pr
os

tr
an

st
ví

743 Příklad uspořádání v nové kompaktní zástavbě

Je patrné, že nejníže položenou částí prostranství již není vozovka, ale zelený pás. Přes tuto část se dešťová voda může vsakovat do podloží nebo zde může 
být pozdržena před odtokem do kanalizace. 

Objekty HDV nesmí být umístěny tak, aby tvořily bariéru příčným vazbám v ulici nebo bránily provozu.

Pro možnou realizaci objektů HDV, ale i pro výsadbu stromů zastiňujících ulici, je nutné umísťovat podzemní vedení technických sítí mimo zelené pásy.

7 · 2 · 5
PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ V NOVÉ KOMPAKTNÍ 
MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ
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7 · 2 · 6
PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ V ZÁSTAVBĚ VENKOVSKÉHO 
CHARAKTERU

744 Příklad uspořádání v zástavbě venkovského charakteru

Umístění přípojkových skříní by mělo být takové, aby nedominovalo (nikoli např. samostatně stojící stožár v zeleném pásu) a nebylo v pohledových osách, ale 
přednostně v oplocení nebo za plotem kolmo k fasádě. 

Přípojkové skříně mají být fyzicky i designově integrovány do oplocení nebo fasády budovy a označeny pouze piktogramem.
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7 · 2 · 7
PŘÍKLAD USPOŘÁDÁNÍ V SÍDLIŠTNÍ ZÁSTAVBĚ

745 Příklad uspořádání v sídlištní zástavbě

Realizace objektů HDV na zelených plochách sídlišť je často omezena podzemním vedením technických sítí. 

Významné procento stromů je vysazeno nad vedením technických sítí v rozporu se současnými normami a legislativou a v případě opravy sítí jim hrozí pokácení. 

Pro možnou realizaci objektů HDV, ale i pro výsadbu stromů zastiňujících ulici, je nutné umísťovat podzemní vedení technických sítí mimo zelené pásy.
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Venkovní osvětlení zvyšuje pocit bezpečí a zpřehledňuje městské prostředí v noč-
ních hodinách, zdůrazňuje městské dominanty a umělecká díla, cíleně navozuje at-
mosféru nočního města.

Jeho provedení by mělo být takové, aby zbytečně negenerovalo světelný smog a ne-
svítilo do míst, která osvětlovat nechceme.

7 · 3  VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ,      
  OPATŘENÍ PROTI SVĚTELNÉMU   
  SMOGU

7 · 3 · 1  VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

7 · 3 · 2  SVÍTIDLA

7 · 3 · 3  OPATŘENÍ PROTI SVĚTELNÉMU SMOGU
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7 · 3 · 1 
VENKOVNÍ 
OSVĚTLENÍ
Venkovní osvětlení členíme na:
•  veřejné osvětlení;
•  slavnostní osvětlení.

Veřejné osvětlení (dále jen VO) musí 
zajistit rovnoměrné a hospodárné osvětlení 
veřejných prostranství. Primárním účelem 
VO je tedy zajištění bezpečnosti, orientace 
v prostoru a vytvoření atmosféry místa. 

Prvky VO působí odlišným způsobem ve 
dne a v noci. Ve dne mají být „neviditelná“, 
a proto je vhodné je umísťovat na převěsy, 
fasády, sdružené stožáry s trakčním 
vedením. Světelná místa VO, tj. svítidla na 
převěsech, výložnících a stožárech, musí 
být navrhována komplexně. Vzhled nosného 
prvku musí korespondovat se vzhledem 
svítidla.

Rozmístění svítidel musí být řešeno nejen 
dle technického výpočtu, ale hlavně dle 
kontextu místa. 

Veřejné osvětlení na území MPR bude 
řešeno individuálně podle požadavků 
zpracovatele, OÚPR MMB, OI MMB, OPP 
MMB, KAM a správce VO.

Osvětlení lávek a podchodů je vhodné 
integrovat do jejich konstrukce. Osvětlení 
podchodů a pasáží má být intenzívní jako 
osvětlení interiérů. 

Slavnostní osvětlení (dále jen SO) je 
doplňkové a dotváří kompozici a atmosféru 
nočního města. Zpravidla se jedná o na-
svícení významných architektonických, 
výtvarných, technických a přírodních 
objektů a dále dekorační osvětlení při 
významných příležitostech (např. adventní 
osvětlení). 

Slavnostní osvětlení má zdůrazňovat pouze 
daný objekt, nemá oslňovat oblohu nebo 
sousední objekty. Musí být součástí celkové 
prostorové koncepce veřejných prostranství 
a svítidla nesmí být umisťovány do expono-
vaných míst. 

Nasvětlovat stromy je nevhod-
né. Je nezbytné respektovat 
jejich přírodní charakter a po-
třebu střídání dne a noci.

746 Ulice Francouzská, Brno

Ve veřejných prostranstvích s omezený-
mi prostorovými možnostmi, ve kterých 
není možné umístit svítidla VO na převěsy 
nebo na výložníky, se použije jednostranná 
osvětlovací soustava. Dodržení požado-
vaných parametrů na světelné podmínky 
ve veřejném prostranství musí prokázat 
světelně technický výpočet. 

Ulice představuje dobrý příklad z hlediska 
optického zúžení průjezdního prostoru 
komunikace vydlážděním parkovacích 
stání. 

747 Malinovského náměstí, Brno

Nasvícení uměleckých děl ve veřejném 
prostoru nabízí pozorovateli jiný pohled. 
Při návrhu takového osvětlení se musí 
přistupovat citlivě jak z hlediska nasvětlo-
vaného díla, tak z hlediska rušivého oslňují-
cího světla. 

Osvětlení uměleckého díla ve veřejném 
prostranství musí být součástí celkové 
koncepce veřejného prostranství.

748 Ulice Kobližná, Brno

Veřejné osvětlení významných brněnských 
veřejných prostranství může doprovázet 
jednoduchý prvek slavnostního osvětlení, 
který dokreslí atmosféru nočního měs-
ta.
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7 · 3 · 2
SVÍTIDLA
Jde o základní prvky osvětlovací soustavy, 
které umožňují pobyt ve veřejném prostran-
ství v nočních hodinách bez denního světla. 
Mimo svou hlavní funkci také zdůrazňují 
významné dominanty, dotvářejí celkovou 
prostorovou koncepci městského prostředí 
a vytvářejí atmosféru nočního městského 
života.

Obecně platí, že svítidla musí splňovat 
požadavky stanovené výpočtem intenzity 
osvětlení nebo jasu povrchu, který musí 
být součástí návrhu osvětlovací soustavy 
a který zpracuje zkušený světelný technik. 
Omezení oslnění z VO pro motorovou 
dopravu se řídí ČSN EN 13201-2.

Město Brno disponuje základním výběrem 
Doporučených svítidel, který tvoří přílohu 
Městských standardů pro veřejné osvětlení 
a který stanovuje požadované parametry 
svítidel týkající se světelně technických 
vlastností, konstrukčního řešení, tvarového 
a barevného řešení, materiálu, způsobu 
instalace a údržby.

Svítidla by měla odpovídat charakteru dané 
lokality a měla by přispívat k identifikaci 
s danou lokalitou. V MPR Brno se k výběru 
svítidel přistupuje individuálně a výběr 
podléhá schválení OÚPR MMB a OPP MMB.

SILNIČNÍ SVÍTIDLA - UMÍSTĚNÍ
•  V souvisle zastavěné kompaktní zástavbě 

svítidla umísťovat na převěsech nebo 
na výložnících uchycených na fasádách 
domů, a uvolnit tak veřejné prostranství 
od bariér stožárů.

•  Svítidla osvětlující komunikace v rozvol-
něné zástavbě připevňovat na dříky nebo 
výložníky osvětlovacích stožárů výšky 8, 
10, 12 a 14 m.

SADOVÁ SVÍTIDLA - UMÍSTĚNÍ
•  Používat na veřejných prostranstvích 

bez motorové dopravy nebo s nízkou 
intenzitou motorové dopravy, jako např. 
pěší zóny, obytné zóny, parky aj. 

•  Připevňovat zpravidla na stožáry o výšce 
4, 5 a 6 m.

•  V souvisle zastavěné kompaktní zástavbě 
svítidla a dekorativní svítidla umísťovat 
na převěsy. 

•  Dekorativní svítidla je možné dočasně 
umísťovat i na specifické konstrukce 
uchycené na standardní silniční směrová 
svítidla (vánoční osvětlení).

•  Osvětlení ve veřejné zeleni musí být 
navrženo ohleduplně vzhledem k denní-
mu a nočnímu režimu rostlin a živočichů.

749 Ulice Běhounská, Brno

Svítidla na převěsech jsou díky způsobu 
uchycení téměř neviditelná. Typ použitého 
svítidla musí odpovídat doporučenému sví-
tidlu uvedenému v Městských standardech 
pro veřejné osvětlení.

750 Ulice Milady Horákové, Brno

751 Ulice Cejl, Brno

Umístěním svítidel na fasádní výložní-
ky je dosaženo vyšší intenzity osvětlení 
plochy pro chodce. Nevýhodou může být 
oslnění interiérů v případě nesprávného 
umístění.

Umístěním fasádních výložníků na hranici 
sousedních objektů do značné míry může 
eliminovat nežádoucí rušivé světlo pronika-
jící do interiéru.

752 LED svítidlo

753 Výbojkové svítidlo

Převážnou většinu silničních svítidel tvoří 
klasická výbojková svítidla, která budou 
v budoucnu nahrazena úspornějšími 
LED svítidly.

752       753

750       751
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755 Nasvětlený přechod pro 
chodce

Osvětlení přechodu pro chodce musí 
zaručit bezpečné přejití vozovky. Osvětlení 
musí vyhovovat parametrům dle platné 
ČSN.

756 Ulice Drobného, Brno

Ve zvlášť nebezpečných a nepřehledných 
místech může být osvětlení přechodů po-
síleno dalšími světelnými prvky osazenými 
přímo do vozovky. Životnost těchto prvků 
však není dlouhá. Svítidla vyžadují častou 
údržbu a zásahy do vozovky.

757 Stockerau, Rakousko

758 Podchod ke Spielberk Office 
Centre, ulice Heršpická, 
Brno

Podchody zpravidla působí jako nepří-
liš atraktivní místa, která v lidech spíše 
vyvolávají potřebu je obejít. Prosvětle-
ním, kvalitním architektonickým zpracová-
ním a dostatečnou údržbou lze dosáhnout 
maximálního účinku.

Z hlediska bezbariérového užívání je 
v tomto podchodu navíc nevhodný pohyb 
chodců a současně cyklistů a inlajnis-
tů.

755       756

757       758

754 Slovanské náměstí, Brno

Pro každé prostranství bude použitá uce-
lená řada svítidel, která celkovou koncepci 
sjednotí. 

Nízké parkové osvětlení může vhodným 
způsobem dokreslit atmosféru. Jeho po-
užití je zároveň šetrnější k okolní vegetaci, 
která není nadměrně osvětlována . 

•  Svítidla nasvětlující významnou architek-
turu nebo výtvarné dílo musí být součástí 
celkové koncepce veřejného osvětlení 
daného prostoru. 

•  Svítidla nesmí být v pohledově expono-
vané poloze a musí nasvětlovat pouze 
daný objekt, pro který jsou navržena. 

•  Nesmí docházet k nežádoucímu pronikání 
světla do horního poloprostoru a k pro-
nikání nežádoucího světla do interiérů 
budov.

•  Osazení čoček se svítidly do chodníku se 
nedoporučuje. V případě jejich osazení 
nesmí být vyvýšené nad pochozí plochu.

OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ - UMÍSTĚNÍ
•  Svítidly se přisvětluje chodec na přecho-

du, nikoliv „zebra“ na vozovce. 
•  Při zajištění dostatečně vysoké míry jasu 

standardní soustavou osvětlení v místě 
přechodu, tento přechod nebo místo 
pro přecházení nepřisvětlovat. 

•  Komunikace musí být osvětlena 
před i za přechodem, v délce závislé 
na povolené rychlosti.

•  Poměr teplot chromatičnosti by měl být 
nejméně 1:1,5.

SVÍTIDLA OBECNĚ - DESIGN A MATERIÁLY
•  Při rekonstrukcích a modernizaci stávající 

osvětlovací soustavy přednostně použí-
vat LED svítidla s příslušnými parametry. 

•  Navržená svítidla musí respektovat 
charakter dané lokality ve spojitosti 
s použitým nosným prvkem. 

•  Charakter historických svítidel v historic-
ky významných lokalitách doporučujeme 
zachovat.

•  Stávající výbojková svítidla postupně 
nahradit úspornějšími a trvalejšími typy 
svítidel.

•  Použitá svítidla musí splňovat potřebné 
parametry uvedené v Městských 
standardech pro veřejné osvětlení, 
příloha Doporučená svítidla. 

•  Z hlediska ekonomického provozu 
minimalizovat celkový počet použitých 
typů svítidel.
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7 · 3 · 3
OPATŘENÍ PROTI 
SVĚTELNÉMU 
SMOGU
Negativním důsledkem určitých typů 
svítidel VO a SO je vyzařování rušivého 
světla do směrů, kde to není nezbytné nebo 
žádoucí, a tvorba tzv. světelného smogu.

Světelný smog představuje zbytečné 
osvětlování oblohy, stromů a místností 
přilehlých budov. Jde o nehospodárné 
osvětlení s negativním vlivem na biorytmy 
vegetace i obyvatel města. 

V rámci města Brna je u nově 
instalovaných svítidel při 
sklonu 0° požadavek podílu 
světelného toku do horního 
poloprostoru 0 %. Minimalizaci 
světla, které jde do nežádou-
cích směrů do poloprostoru 
dolního, musí doložit světelně-
-technický výpočet. 

OPATŘENÍ PROTI SVĚTELNÉMU SMOGU
•  Nová svítidla musí s výjimkou SO svítit 

jen do dolního poloprostoru.
•  Používat svítidla splňující parametry 

uvedené v dokumentu Doporučená 
svítidla pro VO města Brna. 

•  SO musí nasvětlovat pouze daný objekt. 
•   Omezovat dobu osvětlení významných 

objektů (např. pouze do 01:00).
•  Snižovat výkon světelných zdrojů a vy-

pínat část světelných zdrojů během noci 
(např. zhasnutí poloviny svítidel po 01:00). 
Eliminovat modrou složku světla. Nesvítit 
více, než doporučují normy.

•  Stanovit limit pro jas reklam a regulovat 
dobu jejich svícení (např. do 22:00).

•  Nové lokality navrhovat tak, aby po 22:00 
nedopadalo vlivem venkovního osvětlení 
do interiéru více než desetina luxu.

•  V zástavbě s bohatým parterem snižovat 
světelný výkon svítidel, který může být 
nahrazen přilehlými výkladci.

763 Opatření snižující zatížení svě-
telným smogem

a Pro veřejné osvětlení se použijí 
taková svítidla, která budou vyza-
řovat minimum světla do horního 
poloprostoru.

b Svítidla slavnostního osvětlení musí 
být nasměrována takovým způso-
bem, aby nasvětlovala pouze daný 
objekt a nevyzařovala do nežádou-
cích směrů.

    a b

761 Osvětlení objektů zespodu

Nasvětlování objektů a budov zespo-
du z chodníku musí být vždy důsledně 
směrováno na daný objekt. Nezřídka je 
provedeno pouze tak, že svítí přímo vzhůru 
a daný objekt vůbec neosvětluje. V případě 
soch je toto nasvětlení navíc problematické 
kvůli nepřirozeným stínům. Nasvětlování 
černých objektů je oříškem, ať je provádě-
no odkudkoliv. 

762 Osvětlení reklamy zespodu 

Nasvětlení reklamních ploch zespodu 
vytváří zbytečný světelný smog. Vhodnější 
je osvětlení shora.

759 Park před Janáčkovým diva-
dlem, Brno

760 Park Rooseveltova, Brno

Sadová svítidla musí být jednoduchého 
provedení. Nová svítidla budou vybavena 
LED světelnými zdroji a budou vyhovovat 
požadavkům Městských standardů.

Svítidla ve tvaru koule jsou z hlediska 
vyzařování světla do všech směrů nežá-
doucí. Při návrhu veřejného osvětlení se 
upřednostňují svítidla, která svítí pouze do 
dolního poloprostoru.

759       760

761       762
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diska zajištění kvality života obyvatel ve městech zásadní výzvy. Jednou z cest, jak 
předcházet možným důsledkům nedostatku a nadbytku vody, je hospodaření se 
srážkovými vodami.

Doposud praktikovaný přístup, kdy je dešťová voda co nejrychleji odváděna ze zpev-
něných povrchů přímo do kanalizace, je dlouhodobě neudržitelný. Přispívá k narušení 
přirozeného koloběhu vody a je příčinou negativních jevů, jako jsou vysoušení měst-
ské krajiny, přehřívání města a vznik lokálních povodní.

7 · 4  HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU    
  VODOU

7 · 4 · 1  SRÁŽKOVÉ VODY V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ

7 · 4 · 2  OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ HDV

7 · 4 · 3  PŘÍNOSY HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI

7 · 4 · 4  OBECNÉ ZÁSADY NÁVRHU
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7 · 4 · 1
SRÁŽKOVÉ VODY 
V MĚSTSKÉM 
PROSTŘEDÍ
Dešťová voda je stále na mnoha místech 
vnímána jako problém, který je třeba z měst 
a obcí co nejrychleji odvést. Dnes běžně 
aplikovaná technická opatření pro odvá-
dění srážkových vod pouze zmírňují nebo 
odsouvají negativní dopady namísto toho, 
aby řešila příčiny.

Důsledkem je vznik lokálních záplav 
a povodní vlivem nedostatečné kapacity 
stokových systémů a vodotečí, který je 
současně umocňován globální změnou 
klimatu. Nevhodný přístup k odvodnění 
se mimo jiné projevuje i na snížené dotaci 
podzemních vod, která hraje roli zejména 
v suchých obdobích roku.

Vedle negativních účinků na vodní bilanci 
se stále častěji dostává do popředí také 
problematika mikroklimatu v městských 
aglomeracích a znečištění vodních toků 
přítokem dešťové vody (příp. směsi splaš-
kové a dešťové vody) během přívalových 
srážek.

NOVÝ PŘÍSTUP K DEŠŤOVÉ VODĚ
Východiskem negativních důsledků dopo-
sud převládajícího způsobu „nakládání“ se 
srážkovými vodami je přechod od jejich 
centrálního odvádění k decentrálnímu 
hospodaření s nimi. U nás se pro tento nový  
přístup ustálil název hospodaření s dešťový-
mi vodami (HDV).

Hospodaření s dešťovými vodami je způsob 
odvodnění urbanizovaných území, který se 
zabývá srážkovými vodami v místě jejich 
dopadu, tj. zpravidla přímo na pozemku 
stavby, z níž jsou odváděny, a vrací srážkové 
vody do přirozeného koloběhu vody.

Aplikací HDV do koncepcí 
odvodnění je vytvořen per-
spektivní předpoklad pro 
rozšiřování, rekonstrukce 
a revitalizace měst a obcí 
podle vodohospodářských 
principů udržitelného 
rozvoje.

Citlivý přístup k odvádění srážkových vod 
by měl být nedílnou součástí návrhů všech 
veřejných prostranství.

766 Otevřená zahrada, ulice Údolní, 
Brno

Pochozí vegetační střecha s výukovými 
prvky. Intenzivní zelená střecha zvyšuje 
tepelnou ochranu budovy v létě i zimě, 
zlepšuje mikroklima, podporuje biodiverzi-
tu, čistí vzduch a snižuje odtok srážkových 
vod. Svým uspořádáním střecha navazuje 
na zahradu ve svahu a rozšiřuje obytný 
a výukový prostor.

767 Tržnice Brno, Zelný trh, Brno

Lehká extenzivní vegetační střecha vy-
budovaná v rámci rekonstrukce objektu 
městské tržnice. Snižuje nejen odtok 
srážkových vod, ale také reguluje teplo-
tu a zvyšuje vlhkost vzduchu, což ocení 
zejména návštěvníci sousedící vyhlídkové 
terasy.

764 Porovnání odtoku srážkových 
vod v přirozeném a urbanizova-
ném povodí

V centrálních částech měst může povrcho-
vý odtok tvořit více než polovinu objemu 
dešťové srážky. Důsledkem velkého objemu 
povrchového odtoku může být překročení 
kapacity kanalizace, lokální povodně nebo 
znečištění a eroze vodního toku.

765 Gerasdorf, Rakousko

Při návrhu systému odvádění srážkových 
vod je vhodné minimalizovat množství ne-
propustných zpevněných ploch, případně 
je nahradit propustnými povrchy. Povrcho-
vý odtok srážkových vod z rozsáhlých par-
kovišť je možné významně snížit například 
díky zatravněným zasakovacím roštům.

766       767

evapotranspirace (odpar)evapotranspirace (odpar)

infiltrace (vsak)

povrchový odtok

40 %

50 %
10 % urbanizované      přirozené   

infiltrace (vsak)

povrchový odtok

30 %

15 %

55 %

evapotranspirace (odpar)
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770 Kampus Masarykovy univerzity, 
Brno

Mělký zatravněný průleh v kombinaci 
s podzemním retenčním objektem je 
možným způsobem využití zeleně ve 
vnitrobloku.

Dešťové vody spadlé na střechy budov 
zde nejsou odvedeny přímo do kanalizace, 
ale jsou svedeny do podzemních retenč-
ních příkopů z plastových prefabrikátů. Do 
zatravněné nadzemní části jsou pak vyspá-
dovány okolní zpevněné plochy.

768 Park Špilberk, Brno

Cestní síť v parku je odvodněna prostřed-
nictvím povrchových kamenných žlábků, 
které svádí dešťovou vodu do uličních 
vpustí napojených na vsakovací rýhy. 
Většina srážkových vod je tak vsakována 
v místě jejich dopadu na zemský povrch 
a není odváděna do kanalizace.

Tento způsob odvodnění je náročnější na 
pravidelnou údržbu, jelikož jemný materiál, 
splavovaný z nezpevněných nebo mlato-
vých ploch, může zhoršit funkci vsakovací-
ho zařízení jeho postupným zanášením.

769 Portland, Oregon, USA

Nádrž v kombinaci s podzemním vsako-
vacím systémem je možným způsobem 
využití zeleně ve vnitrobloku.

Pod zatravněnou plochou se nachází pod-
zemní retenční nádrž, umožňující vsakování 
dešťových vod. Do nádrže jsou zaústěny 
vody ze střech objektů a do plochy jsou 
vyspádované okolní zpevněné komunikace. 
Forma nádrže může být různá, od rýhy 
vyplněné štěrkem po plastové prefabri-
káty.

7 · 4 · 2
OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 
HDV
Základními technickými nástroji hospodaře-
ní s dešťovou vodou jsou objekty a zařízení 
HDV, tj. opatření, která podporují výpar, 
vsakování a pomalý odtok srážkových vod. 

V širším slova smyslu zahrnuje HDV také 
přístupy a opatření, která přispívají k za-
chování přirozeného koloběhu vody nebo 
jejímu hospodárnému využívání. Jde např. 
o vegetační a štěrkové střechy, propustné 
zpevněné povrchy nebo akumulace a vyu-
žívání srážkové vody.

ROZDĚLENÍ OPATŘENÍ HDV DLE PRIMÁRNÍ 
FUNKCE:
•  Nezpevněné povrchy – přebudování 

stávajících zpevněných povrchů na 
nezpevněné.

•  Propustné zpevněné povrchy – snížení 
odtoku použitím částečně propustných 
zpevněných povrchů.

•  Vegetační a štěrkové střechy – preven-
ce odtoku vybudováním umělé vegetační 
plochy, podporující výpar a retenci vody 
přímo na střeše.

•  Akumulace a využití srážkových vod 
– výstavba akumulačních prostorů pro 
využití zadržené vody pro provoz budovy 
nebo pro závlahu.

•  Vsakovací zařízení – plošný vsak, vsako-
vací průleh nebo rýha, vsakovací průleh 
s rýhou, vsakovací nádrž, vsakovací 
šachta atd.

•  Retenční objekty s regulovaným 
odtokem – suchá retenční dešťová nádrž, 
retenční nádrž se zásobním prostorem, 
podzemní retenční nádrž, umělý mokřad 
atd.

Tyto objekty je možné dále dělit podle 
různých hledisek na decentrální a centrální, 
nadzemní a podzemní, technické či přírodě 
blízké. Jednotlivá opatření je možné vzá-
jemně kombinovat a řetězit. HDV tak může 
nabývat řadu rozmanitých podob podle 
místních podmínek, legislativních požadav-
ků, přání investora nebo vize zpracovatele.

V případě potřeby je nutné uvedená 
opatření doplnit o předčištění, aby nedošlo 
k ohrožení jakosti podzemních vod, povr-
chových vod nebo půdy. Nejvhodnějším 
předčištěním je průsak přes zatravněnou 
humusovou vrstvu, která dokáže zachytit 
většinu běžných znečišťujících látek, které 
se do srážkového odtoku mohou dostat.
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7 · 4 · 3  
PŘÍNOSY HDV
V našich podmínkách je z hlediska přínosů 
HDV velmi často zdůrazňován pouze 
„kvantitativní“ rozměr, kdy se projektanti 
zabývají jen návrhem retenčních objemů 
(např. retenční boxy, vsakovací studny). 
HDV však může mít kromě své primární 
vodohospodářské funkce i řadu dalších 
přínosů, na které by měl být brán při návrhu 
odvodnění zřetel.

HLAVNÍ PŘÍNOSY HDV
•  Snížení objemu a maxima povrchového 

odtoku (protipovodňové opatření).
•  Zlepšení kvality odtékajících srážkových 

vod a ochrana vodních toků.
•  Obnova zásob podzemních vod cíleným 

vsakováním srážkových vod.
•  Zlepšení mikroklimatu prostřednictvím 

výparu (z vegetace, vodní hladiny).
•  Snížení spotřeby pitné vody při využívání 

srážkových vod k provozu nemovitostí.
•   Tvorba atraktivních veřejných míst.

MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA
Vedle negativních účinků na vodní bilanci 
se stále častěji dostává do popředí také 
problematika mikroklimatu v městských 
aglomeracích a znečištění vodních toků 
přítokem dešťové vody (příp. směsi splaš-
kové a dešťové vody) během přívalových 
srážek.

Tradiční přístupy k technické infrastruktuře 
ve městech jsou stále v převážné míře 
založeny na tzv. „šedých“ (stavebně-tech-
nických) řešeních. Na rozdíl od nich je 
modrozelená infrastruktura atraktivní tím, že 
má potenciál plnit několik funkcí současně. 
Tradiční šedá infrastruktura je ve městech 
i nadále potřebná, ale často ji lze posílit 
pomocí řešení, která vycházejí z přírody.

Funkční propojení vodo-
hospodářské infrastruktury 
s přírodními složkami tvoří-
cími systém sídelní zeleně 
přináší řadu pozitiv, ze-
jména v oblasti zvýšeného 
komfortu bydlení.

Modrozelená infrastruktura má jako 
adaptační opatření v městském prostředí 
zásadní význam, jelikož zásadním způ-
sobem posiluje celý městský ekosystém 
a z hlediska ochrany před záplavami 
a dlouhotrvajícími suchy zkvalitňuje bez-
pečnost, zdraví a život jeho obyvatel.

772 Ulice Netroufalky, Brno

Vsakovací průleh, osázený nižší a střední 
vegetací, tvoří centrální část venkovního 
prostranství nového obytného souboru.

Srážkové vody jsou do přírodě blízkého 
retenčního objektu svedeny plošným 
nátokem z přilehlých zpevněných ploch 
a systémem otevřených žlábků.

773 Park Pod Plachtami, Nový 
Lískovec, Brno

Jezírko, které tvoří těžiště parku, fungu-
je během přívalových srážek také jako 
retenční nádrž. Ta zadržuje dešťovou vodu 
svedenou ze střech okolních panelových 
domů. Vodu čistí rostliny vysázené v po-
břežní zóně a ve vodě. Jedná se o dobrý 
příklad využití dešťových vod, které by 
byly jinak svedeny do kanalizace.

771 Aquapark Kohoutovice, Brno

Kaskáda zatravněných průlehů s retenč-
ními rýhami slouží pro odvodnění střechy 
bazénu, parkoviště a přilehlých komunikací. 
Srážkové vody, odtékající ze zpevněných 
ploch, jsou zde pozdrženy, předčištěny 
a regulovaně vypouštěny do stávající 
kanalizace.

Jednotlivé průlehy jsou vybaveny bez-
pečnostními přelivy, které odvádí sráž-
kové vody při překročení jejich retenční 
kapacity.
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776 Parkoviště, ulice Akademická, 
Brno

a  Dostatečně široký průleh, který 
slouží k odvodnění přilehlého 
parkoviště. Je možné ho jednoduše 
udržovat, nepředstavuje zásadní 
bariéru v pohybu chodců a je 
vhodný i pro výsadbu stromů.

b  Příliš úzký průleh s nevhodně 
založenou obrubou. Úzký pás 
s příliš kolmými stěnami je mnohem 
náročnější na pravidelnou údržbu 
a zároveň neprospívá vysazeným 
stromům.

7 · 4 · 4
OBECNÉ ZÁSADY 
NÁVRHU
Zásadní změna, kterou HDV přináší, je 
doplnění konvenčního odvodnění o de-
centrální retenční objekty. Řešitelé staveb 
a každého zpevněného povrchu tak musí 
zvolit zcela nový přístup k zadání, než tomu 
bylo doposud zvykem. Vodohospodáři by 
pokud možno měli být přizváni v rámci 
projektové přípravy již v počátečních fázích 
zpracování návrhů.

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 
Úspěšná aplikace HDV do veřejného 
prostoru vyžaduje oproti konvenčnímu 
návrhu odvodnění mezioborový přístup. 
Navržená opatření mohou mít celou řadu 
funkcí, které se mohou vzájemně prolínat 
a kombinovat. Aby bylo možné do projektu 
začlenit všechny potřebné aspekty, které 
tento způsob odvodnění vyžaduje, je 
vzájemná koordinace mezi jednotlivými 
profesemi naprosto nezbytná.

SOUČÁST CELKU
Hospodaření se srážkovou vodou ve 
městě má významný potenciál k utváření 
bezpečných a kvalitních veřejných prostor. 
Implementace HDV do návrhů by však 
měla být vždy citlivá a odpovídající měřítku 
řešené plochy. Navrhovaná opatření by měla 
harmonicky dotvářet celkový návrh, nikoliv 
mu za každou cenu dominovat. Návrh 
odvodnění by měl vždy respektovat místní 
zvyklosti a neměl by narušovat pobytovou 
funkci prostoru.

PESTROST OPATŘENÍ 
Přestože v České republice nejsou v řadě 
případů pro vsakování ideální podmínky, 
lze principy HDV aplikovat téměř všude, 
a to pomocí kombinace retenčních 
a vsakovacích, případně čistě retenčních 
objektů. HDV totiž není jen pouhé vsakování 
srážkové vody do podloží. I když je možnost 
vsaku to první, co je nutné při návrhu 
odvodnění stavby prověřit, není to zdaleka 
jediné řešení.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY
Mezi výchozí pravidla a předpisy vymezující 
návrh odvodnění patří zejména:
•  Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území;
•  TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými 

vodami a ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod;

•  Generel odvodnění města Brna;
•  Požadavky provozovatele stokové sítě.

774 Dortmund, Německo

Hospodaření se srážkovými vodami je 
často možné zavádět i do stávající zá-
stavby. Důležitou okrajovou podmínkou je 
sklon zpevněných povrchů a přítomnost 
ostatních inženýrských sítí. V případě 
kompletní rekonstrukce je možné tyto 
podmínky uzpůsobit potřebám nového 
odvodnění.

V případě stísněných podmínek v uličním 
profilu je možné použít například tzv. plan-
ter – průleh s kolmými stěnami, doplněný 
nižší vegetací.

775 Libušina třída, Kohoutovice, 
Brno

Příklad zdařilé rekonstrukce náměstí, která 
citlivým způsobem přistupuje k odvádění 
srážkových vod.

Zpevněné plochy na náměstí jsou povrcho-
vě odvodněny do tzv. dešťových zahrad, 
které jsou osázeny speciální směsí vytrva-
lých bylin, cibulovin a dřevin.

Náměstí bylo v rámci rekonstrukce dále 
doplněno o nové stromy, umístěné v pro-
pustné dlažbě, a dva vodní prvky, sloužící 
jako herní prvky pro děti a ke zpříjemnění 
pobytu v průběhu horkých letních dní. 

a        b
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7 · 5  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•   Umísťovat trasy podzemních sítí tak, aby zbytečně nesnižovaly využitelnost 
prostoru na povrchu.Umísťovat trasy podzemních sítí primárně mimo zelené 
pásy a zelené plochy, umožnit tak výsadbu stromů a realizaci HDV.

•  V maximální možné míře sdružovat podzemní vedení technických sítí. Vyu-
žívat sdružování vedení v multikanálech a kolektorech. Pokud jsou v místě 
podzemní kolektory, nepovolit umístění sítě mimo ně.

•  Při rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí přistupovat šetrně ke stáva-
jícím stromům.

•  Důsledně prověřovat možné způsoby hospodaření s dešťovou vodou 
a primárně volit způsob hospodaření vsakující či retenující dešťovou vodu 
v místě svého dopadu. 

•  Používat takové typy svítidel veřejného a slavnostního osvětlení a nasvět-
lování reklamy, které nesvítí do horní roviny (nahoru) a negenerují světelný 
smog. Nesvítit do korun stromů.

•  Používat takové typy viditelných prvků (stožáry, svítidla, skříně atd.), které 
jsou svým charakterem a barvou vhodné do daného prostředí (historické, 
moderní, parkové, industriální apod.).

•  Upřednostnit převěsy mezi budovami před stožáry.

•  Skříně technické infrastruktury umísťovat tak, aby pohledově nerušily 
a nedominovaly. Neumísťovat je do pohledově exponovaných míst a pohle-
dových os, do nároží, před vstupy do budov a na předprostory významných 
budov.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ

•   Poklopy kanalizačních šachet a mříže uličních vpustí neumísťovat do jízdních 
pásů. Preferovat obrubníkové vpusti. 

•  Všechny koncové prvky technické infrastruktury v dlažbě by měly mít ne-
nápadnou barvu (černá, tmavě šedá, přirozená barva litiny). Nerezové prvky 
a barevná zvýraznění jsou nevhodné.

•  Sdružovat funkce stožárů trakčního vedení a veřejného osvětlení. Využívat 
sloupy k instalaci dopravního značení.

•  Sdružovat skříně technické infrastruktury s prvky mobiliáře. Kultivovaně 
integrovat skříně technické infrastruktury do objektů mobiliáře, oplocení 
a fasád budov. Nepoužívat různé typy skříní v těsné blízkosti. Skříně umístě-
né v zeleni je vhodné opatřit tmavě šedým nebo černým nátěrem.
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POVRCHY

8 · 1  NÁVRH
8 · 2  MATERIÁLY
8 · 3  DOPORUČENÍ



20
2

8 
· P

O
V

RC
H

Y
   

Pr
in

ci
py

 t
vo

rb
y 

ve
ře

jn
ýc

h 
pr

os
tr

an
st

ví

Při navrhování nových a rekonstrukci stávajících povrchů rozlišujeme běžné chodníky 
a komunikace od hodnotných ploch v historickém centru města a na dalších 
významných místech. Zatímco při rekonstrukci běžné ulice používáme standardní 
materiály, významná historická místa si zaslouží nadstandardní péči. V těchto 
případech je nutné přistupovat k návrhu koncepčně s ohledem na kontext a historii 
daného prostoru. Naprostou samozřejmostí je svěřit návrh i realizaci významných 
veřejných prostranství architektům. Když příliš šetříme, vypadá výsledek lacině.

8 · 1 · 1  PRINCIPY A VLASTNOSTI

8 · 1 · 2  OCHRANA HISTORICKÝCH DLAŽEB 
8 · 1 · 3  MĚŘÍTKO 

8 · 1 · 4  STRUKTURA POVRCHŮ

8 · 1 · 5  BAREVNOST

8 · 1 · 6  SPÁROŘEZ

8 · 1 · 7  ROZHRANÍ

8 · 1 · 8  ORGANIZACE DOPRAVY

8 · 1  NÁVRH
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8 · 1 · 1
PRINCIPY 
A VLASTNOSTI
Obecné principy řešící podobu povrchů 
ve městě Brně nejsou stanoveny. Záleží na 
zažité praxi, erudici projektantů, nabídce 
materiálů a schopnostech stavebních firem.
V principu lze stanovit několik kategorií 
a zásad, které je dobré sledovat a dodržo-
vat. Nejsou určeny architektům, kteří jsou 
v tomto směru vyškoleni, ale k základní 
orientaci zadavatelům, kteří jejich aplikací 
neudělají zásadnější chybu, byť jim nepo-
mohou vytvořit originální dílo.

KONTEXT
Ve městě je nutné vždy ctít kontext 
charakteru zástavby, architektury a historie. 
Povrchy většinou doplňují urbanistickou 
strukturu města a nejsou tím, co by mělo 
dominovat. Kvalitním povrchem lze povýšit 
nějaké důležité místo, předprostor domu, 
nároží, okolí historického prvku nebo 
náměstí. Standardní řešení by mělo být 
spíše neutrální. Zásadní je učinit správné 
rozhodnutí ohledně charakteru povrchu 
v kontextu daného místa, zdali jde o stan-
dardní, nebo významnější místo.

PŘÍRODNÍ A UMĚLÉ
Každá kamenná kostka je jiná. Při štípání 
vznikají nepravidelnosti, které dodávají 
výslednému povrchu živost. Ve vnitřní 
struktuře je lesk. Betonová dlažba je 
geometricky přesná a barevně jednolitá, 
kostky jsou stejné, odchylky ve struktuře 
jsou potlačeny. Celkově působí uměle, 
průmyslově, jednolitě. Je velký problém ji 
„oživit“. V její struktuře není lesk, a proto 
působí obyčejně. Výrobci se sice snaží 
vyrábět větší množství tvarů, barev, doda-
tečně pracují s povrchem, ale ne vždy je 
výsledkem esteticky kvalitní výrobek.

SVŮJ K SVÉMU
Je dobré kombinovat kámen s kamenem 
a beton s betonem. Kombinací materiálů 
s různými vlastnostmi se zvyšuje jejich 
vzájemný kontrast. Kámen pak vypadá lépe, 
beton hůře.

MÉNĚ JE VÍCE
Povrch sice hraje důležitou, ale nikoli 
jedinou roli. Běžnému prostranství více 
prospěje výsadba stromu a vytvoření 
pobytového místa s lavičkou, než barevný 
ornament v dlažbě. Jakékoli ozdoby musí 
být provedeny kvalitně a nesmí vypadat 
lacině. Zároveň jich nesmí být mnoho 
a nesmí být nevkusné. 

802 Tilleho náměstí, 
Praha - Barrandov

Filmový pás ze žulové dlažby protíná beto-
novou dlažbou vydlážděné plochy. Jedním 
z důvodů rozpačitého výsledku je prostá 
nekompatibilita betonu a kamene. Červená 
betonová dlažba je výraznějším prvkem 
než hlavní motiv celé plochy.

803 Mariahilfer Strasse, Vídeň, 
Rakousko

Světlá kamenná dlažba s nenápadnou 
strukturou doplňuje fasády budov, ale 
nedominuje nad nimi. Celek působí velmi 
klidným, jemným a důstojným dojmem.

801 Předprostor JAMU, ulice Husova, 
Brno

Před vstupem do významné budovy se 
prostá betonová dlažba chodníku mění 
v kamennou, dostává větší formát a mě-
řítko.
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805 Brněnská droba

Celá řada původních materiálů je zakon-
zervována pod vrstvou asfaltu. Jejich pří-
tomnost je zřejmá z prasklin a občasných 
otevřených segmentů, které se v průběhu 
let vydrolily a odhalily původní povrch.

Je žádoucí tyto původní povrchy očistit 
a odhalit v původní podobě, nebo použít 
na jiných vhodnějších místech.

806 Pravděpodobně prvorepubliková 
betonová dlažba židenické firmy 
B. Fischmann a spol.

Odolný typ betonové dlažby. Jsou v ní celé 
kusy malých namodralých kamínků, které 
pravděpodobně přispívají k její dlouhé 
životnosti. Její krása ale zvláště vynikne ve 
srovnání s obyčejnou betonovou dlažbou, 
ze které žádné kamínky neprosvítají.

804 Ulice Vranovská, Brno

S původními povrchovými materiály je 
třeba šetrně nakládat i v lokalitách mimo 
historické centrum města Brna. Je běžnou 
praxí, že jsou stávající kvalitní materiály 
nahrazovány nebo přímo překryty novým 
povrchem.

8 · 1 · 2
OCHRANA 
HISTORICKÝCH 
DLAŽEB
Historické centrum města Brna a centra 
okolních připojených obcí jsou nositeli 
identity města jakožto celku i jeho dílčích 
městských částí. Přestože se ve veřejném 
prostranství zdánlivě jedná o detail, jsou 
použité materiály a způsob jejich kladení 
nejen svědectvím doby, ale také nositelem 
identity určité lokality. Historické dlažby 
jsou dobrým příkladem toho, jak jsou 
použité materiály trvanlivé a nepodléhající 
módním trendům.

Při obnovách historicky významných 
prostranství je vhodné opětovně používat 
původní dlažbu, šetrně získanou během 
rekonstrukce přímo na místě, případ-
ně obdobnou místní dlažbu z městského 
depozitáře. 

Historicky cenné dlažby, která byly v mi-
nulosti překryty méně honotnými vrstvami, 
je vhodné po odborném posouzení odkrýt 
a obnovit.

Původní i ochozená historicky cenná 
dlažba, obrubníky, schody a další prvky 
získané z brněnského veřejného prostran-
ství musí být použity buď opětovně na 
stejném místě, nebo na jiném významném 
brněnském veřejném prostranství. Nesmí 
docházet k tomu, aby byl historicky cenný 
materiál, uskladněný na deponiích, rozpro-
dáván pro soukromé účely.

Zvláště žádoucí je při rekonstrukcích 
zachovávat a znovu uplatňovat v minulosti 
pro Brno obvyklé materiály jako například:
•  brněnská droba (dlažba 300x300 

nebo 300x450 mm, kterou byly dlážděny 
takřka všechny chodníky v centrálním 
městě);

•  Fischmannova betonová dlažba;
•  původní ochozené a ohlazené žulové 

kostky;
•  a jiné.
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807 Piazzetta u kaple sv. Kosmy 
a Damiána, Emauzy, Praha

Povrch z vymývaného betonu člení rastr 
z kamenné dlažby a zdobí pásy z corte-
nu. Oblázky vytvářejí nestejnorodý živý 
podklad, mřížkou je vytvořeno měřítko 
a pravidelnost, která je následně potlačena 
cortenovými pásy. Celek působí jemně 
a originálně. Barevnost podkladu odpovídá 
barevnosti budov.

808 Ulice Husova, Brno

Mozaika z drobných kostek vytváří obrazce 
většího měřítka. Celkový dojem dlažby 
působí jednotně a uměřeně. 

809 Předprostor Janáčkova divadla, 
Brno

Velkoformátová dlažba ve dvou odstínech. 
Dominantou prostoru je budova divadla 
a nerezový rám fontány. Obyvatelnost pro-
storu bez stínu podporují fontány v dlažbě. 
Betonový mobiliář nedominuje prostoru, 
ale podporuje hlavní dominantní prvky.

8 · 1 · 3
MĚŘÍTKO
Měřítko velikosti dlažeb i litých ploch vý-
razně ovlivňuje vnímání celého prostranství. 
Drobné měřítko kostek přitahuje pozornost 
k detailu, poutá pozornost, a záleží tedy 
na jejich skladbě. Širá plocha litého asfaltu 
je nudná, a proto více vnímáme okolní 
objekty. Na jednolité ploše navíc vynikne 
každá chyba.

Zpravidla bývá zvykem, že pro 
velká prostranství je vhodné 
velké měřítko dlažby, pro malá 
místa s členitými fasádami je 
vhodné měřítko menší. 

Ke každému veřejnému pro-
stranství se musí přistupovat 
individuálně.

Měřítko dlažby je do značné míry dáno 
funkcí plochy, na které je použita. U po-
jížděných ploch je např. vhodná drobná 
nebo velká štípaná kostka a nevhodné jsou 
mozaiky nebo velké formáty. Ty se zase více 
hodí pro pochozí plochy.

Povrch s malým měřítkem opticky zvět-
šuje svůj objem, prostor pak působí větší. 
Využívá se především u chodníků a parteru. 
Velké měřítko se používá u rozlehlých 
prostranství, kdy prostor naopak zcelí. 
Je vhodné používat kombinace různých 
měřítek.

Nejdůležitější je však mít jasnou koncepci, 
jak dláždění veřejného prostranství řešit. 
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8 · 1 · 4
STRUKTURA 
POVRCHŮ
Každý materiál má svou charakteristickou 
strukturu, kresbu. Struktura povrchů má 
významný vliv na celkové vnímání prostoru. 
S její pomocí lze docílit různých nálad 
prostoru. Rozlišujeme především hrubé, 
jemné a plastické struktury. Na rozdíl od 
hrubých struktur, které na sebe upozorňují, 
ty jemné vytvářejí dojem klidu.

Důležitou vlastností je lesk, který navozuje 
pocit výjimečnosti. Lesklé povrchy by 
se ale měly používat s rozvahou ve 
výjimečných a odůvodněných případech 
i s ohledem na jejich kluzkost při dešti a na 
možné nepříjemné odrazy při ostrém slunci. 

Strukturou povrchů lze odlišit jednotlivé 
funkční plochy – např. chodníky (řezaná 
žulová dlažba nebo mozaika), pojížděné 
plochy (štípaná drobná nebo velká žulová 
dlažba).

Změnou struktury povrchu je rovněž možné 
řešit hmatné prvky (pro slabozraké a ne-
vidomé). Je nutné používat certifikované 
materiály. V historickém prostředí vždy 
přírodní kámen.

Řezaná dlažba je sice pohodlnější na chůzi, 
není však vhodná do každého prostředí. 
Například v historickém prostředí nebo tam, 
kde je výraznější konfigurace terénu, je 
vhodnější štípaná dlažba.

Štípané povrchy z přírodního kamene mají 
„živou“ strukturu, která není náchylná na 
znečištění na exponovaných plochách 
(např. náměstí, kde probíhají nejrůznější 
trhy). Naopak řezané kamenné dlažby 
(popř. betonové povrchy) jsou na znečištění 
velmi náchylné a je nutné je z estetických 
důvodů častěji čistit.

Volba povrchu je ovlivněna často hygi-
enickými požadavky. Klasická dlažba ze 
štípaných žulových kostek má vysokou 
hlučnost a ve spojení s vyšším dopravním 
zatížením ji mnohdy není možné použít.

Na chodníky by mělo být z hlediska bez-
bariérového užívání preferováno používání 
dlažeb s rovinným povrchem bez širokých 
spár a oblých kostek. V nerovné kamenné 
dlažbě by měly být realizovány rovinné 
pásy šířky cca 1,1 m. Z rovinné dlažby by 
měly být řešeny i přechody a místa pro 
přecházení.

810 Sady Národního odboje, Brno

Různé druhy povrchů s odlišnou struk-
turou a barevností svojí kombinací oživují 
oblíbený park. Dimenze a použité materiály 
dávají jasně tušit, které cesty a místa jsou 
hlavní a které vedlejší.

811 Zelný trh, Brno

Drobná dlažba historického náměstí svými 
různými formáty a povrchovou úpravou 
kamene jemně odlišuje komunikace, chod-
níky a střed náměstí. Ve velké míře bylo 
použito původních kamenných kostek. 

Dlažba je užitkovou věcí, která má za úkol 
nejen vytvořit kvalitní a důstojný podklad, 
ale i sjednocovat prostranství a výtvarně 
jej podpořit.

812 Ulice Česká, Brno

Frekventovaná brněnská ulice, která 
již dlouho čeká na svou rekonstrukci. 
Současný povrch ulice v kombinaci litého 
asfaltu s pruhem kamenné dlažby nepůsobí 
reprezentativním dojmem.
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813 Bussiness park Chodov, 
Praha

Moderní barevná kombinace v černobílé 
škále se doplňuje s barevností budov. 

Šedá škála je jednou z nejrozšířenějších 
odstínů pro venkovní povrchy.

814 Ulice Starobrněnská, Brno

Přirozenými barvami jsou odstíny šedé, 
které vytvářejí neutrální podklad k fasá-
dám domů. 

815 Nábřeží HafenCity, Hamburk, 
Německo

Červené odstíny keramické dlažby před-
stavují standard v Německu či Holandsku. 
U nás je snaha nahrazovat cihly betonovou 
dlažbou, která je však odstínem více růžo-
vá a svým charakterem působí průmyslově 
a velmi lacině.  

8 · 1 · 5
BAREVNOST
Barevné řešení by mělo být vždy řešeno 
v kontextu okolí a v rámci celkového 
architektonického a výtvarného řešení 
- konceptu. Barvami by se měly podpořit 
hodnoty v území a nezvýrazňovat běžné 
provozní součásti veřejných prostranství. 
V rámci historického centra města 
a významných míst by nemělo být výrazně 
barevně odlišeno bezbariérové řešení ani 
cyklostezky. Podlaha veřejného prostranství 
je podkladem, který by měl být barevně 
spíše neutrální ve sjednocených odstínech. 
Barevné kontrasty by neměly být příliš 
veliké, pokud to není výtvarným záměrem.

Hlavní barvy by měly pokrý-
vat podstatnou část prostoru 
a udávat tón celému řešení. 

Doplňkové barvy oživují místo a zvýrazňují 
řešení prostranství. Barvy zvyšují zájem, 
pozornost, zdůrazňují a zpřehledňují 
prostor jasným odlišením jednotlivých 
částí prostranství. Výraznou barvou se 
obvykle zvýrazňuje něco důležitého nebo 
nebezpečného. 
Výrazné barvy by měly být používány 
v malém měřítku a pouze jako doplněk. 

Odchylky v barevnosti materiálu nejsou 
na závadu, pokud jsou rozmístěny rovno-
měrně po celé ploše, anebo s výtvarným 
záměrem.

Z hlediska optického potlačení rušivých 
prvků, jako například kanálů a poklopů, je 
vhodné volit barevně nestejnorodou dlažbu. 
Barevně jednolité plochy jsou obvykle 
nahodile rozmístěnými poklopy opticky 
narušeny.

Dlažbu z přírodního kamene je možné 
oživit použitím více odstínů bez výrazného 
kontrastu. Takovou dlažbu je však potřeba 
klást nahodile, rovnoměrně, bez výrazných 
shluků jednoho odstínu nebo pravidelnosti.

V případě běžně dostupných betonových 
výrobků je kromě šedé velmi problema-
tická jejich barevná škála, která ve většině 
případů není přirozená, působí uměle 
a nedá se mezi sebou kombinovat s dobrým 
výsledkem. 

Samostatnou kapitolou v běžném veřejném 
prostranství je barevnost dopravního 
značení, které musí být v odůvodněných 
případech výrazné, ale nikoli dominantní.
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 Příklady měřítek

820 Mozaika z kamenné dlažby může 
mít různé podoby. Mozaika štípaná 
(obvykle kladená jako kroužková) 
a mozaika s horní a spodní stranou 
štípanou a čtyřmi stranami řezaný-
mi (obvykle kladená do řádků).

821 Kamenné desky s hladkou stranou 
kladené do řádků dají vyniknout 
žilkování a textuře materiálu.

822 Řezané kamenné desky v kombi-
naci s lámaným kamenem.

823 Kamenný koberec vytváří pro-
pustný jednolitý povrch. Zaru-
čuje vysokou pevnost, odolnost 
a trvanlivost.

 Příklady kamenných dlažeb

816 Kroužkové uspořádaní kamenné 
kostky 

817 Štětová cesta je historická forma 
úpravy povrchu. Její princip je 
v kladení kamenů nastojato.

818 Kamenné odseky představují lev-
nější alternativu kamenné kostky. 
Jejich povrch je hrubší a bez pře-
vládajícího směru.

819 Kočičí hlavy, stará ohlazená ka-
menná dlažba různých formátů.

8 · 1 · 6
SPÁROŘEZ
Spárořez a skladba dlažby má vždy vliv 
na celkové vnímání prostoru. Použitím 
různých typů, formátů a skladby dlažeb 
lze docílit nejen výtvarné kompozice, ale 
i diferenciace dopravních režimů.

Velikost spár, ale také hrubost či fasety 
dlažby, ovlivňují rovinnost povrchu, jeho 
hlučnost a pohodlnost chůze.

NEPRAVIDELNÉ SKLADBY
Lámané kamenné kostky lze díky jejich 
nepravoúhlým tvarům dobře přizpůsobovat 
do oblouků, vějířů, vlnek, diagonál nebo 
ostrých rohů. Jejich nedokonalá struktura 
vytváří živý nestejnorodý povrch.

PRAVIDELNÉ SKLADBY
Přesně řezané nebo odlité dlažby působí 
vždy fádněji než nepravidelné skladby. 
Struktura je více sjednocena a vynikne tak 
lépe barva a textura materiálu jednotlivých 
kusů dlažby. 

U betonové dlažby je většinou povrch 
všech kostek velmi jednolitý, což vytváří 
nudnou plochu. Barevnými aplikacemi 
v betonové dlažbě se výsledek obvykle 
ještě zhorší. 

U betonových dlažeb je vhodné kombinovat 
různé formáty v jedné barevnosti či v od-
stínech šedé. Pokud to nabídka produk-
tů dovoluje, je možné pracovat i s odlišnými 
strukturami povrchů.

V praxi se často kolem nepravidelných 
fasád budov provádí lem ze štípané mozaiky 
skládané do řádků a hlavní pruh chodníku 
je následně vydlážděn bez složitých dořezů 
kolem soklů. 

Dlažba ze žulové mozaiky s horní a spodní 
stranou štípanou a čtyřmi stranami řeza-
nými vytváří povrch s minimálními spárami. 
Povrch je pak pohodlnější pro chůzi než 
štípaná žulová mozaika.

LITÉ POVRCHY
Lité povrchy je většinou nutné dilatovat, 
což poskytuje příležitost vytvořit spárořez 
libovolných tvarů a velikosti. 

 Možnosti spárořezu betonových 
dlažeb

824 Oživení nepravidelným střídáním 
dvou formátů

825 Velkoformátová dlažba

826 Vsakovací dlažba s velkými 
spárami

827 Kombinace kvalitní betonové 
dlažby v různých formátech 
a odstínech

Vsakovací schopnost dlažby ovlivňuje 
skladba a druh podkladních vrstev. Dlažba 
kladená do betonu nebo na kamenivo 
zpevněné cementem nebude mít vsakova-
cí schopnost nikdy.

816 817  
818 819

820 821 
822 823

824 825  
826 827
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 Nepřijatelné obrubníky

836 Plastový neviditelný obrubník je ur-
čený pouze pro hobby použití.

837 Palisáda z jakéhokoli materiálu (ani 
hranatá) anebo kloubový obrub-
ník nepředstavuje pro veřejného 
prostranství přijatelné řešení.

838 Obrubník nebo palisáda použitá 
jako schod je pro veřejné prostran-
ství nepřijatelné řešení. 

839 Příliš vysoký nájezdový obrubník 
s velkým rádiusem. Doporučená 
výška nájezdového obrubníku je 
0 cm.

 Speciální obrubníky dopravních 
staveb

832 Kasselský obrubník pro zastávky 
VHD. V historickém centru, v MPR 
a u historických objektů by měl být 
proveden z kamene (např. žuly).

833 Mobilní plastový obrubník se nesmí 
stát trvalou součástí veřejného 
prostranství. 

834 Odvodňovací obrubník pro ko-
munikace nahrazuje vpusti, což 
zejména ve stísněném prostoru 
představuje velkou výhodu.

835 Zkosený obrubník

 Obrubníky 

828 Široký kamenný obrubník

829 Úzký dřevěný obrubník je řešením 
pro parkové cesty.

830 Dřevěné pražce využité jako 
obruby.

831 Obrubník z oceli nebo cortenu je 
vhodný pro lemování parkových 
cest.

836 837  
838 839

832 833  
834 835

828 829  
830 831

8 · 1 · 7
ROZHRANÍ
Obruby by měly v ideálním případě 
materiálově navazovat na přiléhající dlažbu. 
Betonová dlažba v kamenné obrubě je ale 
lepší volbou než kamenná dlažba v betono-
vé obrubě.

Opět platí pravidlo respektu ke kontextu 
místa.

Ryze dopravní prvky, beto-
nové či plastové prefabrikáty, 
nepatří do historického centra 
města ani na architektonicky 
a urbanisticky významná 
místa.

Žulové obrubníky s tryskaným povrchem 
musí být skládané z přiměřeně velkých 
kusů (cca 1–1,2 m). Veškeré oblouky musí 
být řešeny s vnějším i vnitřním rádiusem při 
zachování délky cca 1–1,2 m. Styčné plochy 
musí být upraveny tak, aby nedocházelo 
k rozevírání styčné spáry. Není přípustné 
skládání oblouků z rovných a krátkých kusů. 
Sklopené nájezdové kamenné obrubníky 
se řeší se zaoblením v místě přechodu na 
klasický obrubník. V pěších zónách řešit 
přednostně zapuštěné obrubníky bez 
převýšení (ideálně 0 mm), s převýšením 
do 20 mm, nebo se šikmou horní stranou 
(0–20 mm). V pěších zónách je však jakékoli 
převýšení obrubníku zbytečné. Nahrazování 
obrubníky dlažbou nedoporučujeme. 

U betonových prvků platí zvláštní úměra, 
že čím více je prvek tvarově složitý a sys-
témově promyšlený, tím méně je estetický. 
Méně je zkrátka více. Proto do veřejného 
prostranství nejsou vhodné betonové 
palisády ani různé zatravňovací tvárnice 
podivných tvarů.

Plastové a kompozitové obrubníky pro 
dočasnou dopravní úpravu prostranství jsou 
a musí zůstat dočasnou věcí. 

Nepřijatelné je používání obrubníků jako 
schodů. 
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841 Ulice Radnická, Brno

Priority jsou zde jasně a logicky uspořádá-
ny. Chodníkový přejezd zcela jednoznačně 
upřednostňuje nejen lidi před auty, ale 
vytváří i důstojný předprostor významné 
budovy. Kdyby zde tato úprava nebyla, 
vyšlo by se z radnice na úzký chodník. 
Výškové řešení navíc zklidňuje dopravu. 

840 Moravské náměstí, Brno

Jde spíše o místní zvýšení komunikace než 
o přejezd přes chodník. Skladba a použití 
materiálů upřednostňuje dopravu před 
pěšími, což je lehce v rozporu s režimem 
pěší zóny celého náměstí.

842 Náměstí Svobody, Brno

Zvýraznění tramvajového pásu širokým 
pruhem dlažby podporuje dopravní funkci 
na místě, ve kterém dominují chodci a příč-
né vazby (chodí se volně všemi směry). 
Velmi je tak oslabeno celkové působení 
náměstí, které slouží jako centrální spole-
čenský prostor města.

Nejvíce je toto opačné pořadí priorit 
viditelné na obrysu kostela, který ustupuje 
jak tramvajovému pásu, tak i vymezení 
nájezdu do boční ulice, a jeho stopa je tak 
nečitelná.

Namísto „koberce pro tramvaj“ by náměstí 
mělo být „kobercem pro lidi.“

8 · 1 · 8
ORGANIZACE 
DOPRAVY
Použití různých materiálů představuje 
jednu z možností, jak členit prostranství 
podle dopravních funkcí. Dalším nástrojem 
je výškové uspořádání, které současně 
pomáhá odvodnění ulice. Prostranství 
tak lze výrazně ovlivnit buď ve prospěch 
automobilové dopravy, technické funkce, 
nebo pohybu lidí. 

Povrchy veřejných prostranství, zejména ty 
určené chodcům, by se neměly navrhovat 
pouze z dopravního hlediska, ale také 
z estetické stránky. 

Tyto nástroje jsou funkční pro běžné ulice, 
ale významná prostranství (jako náměstí 
či ulice historického centra) by se měla 
navrhovat podle výtvarných a kompozič-
ních principů. Jejich uživateli jsou primárně 
chodci.

Každý materiál v sobě nese nějakou 
informaci. V čistě výtvarných řešeních 
je informace uložena ve vzoru dlažby, 
v detailech. Haptické a kontrastní úpravy 
dlažby představují informace pro nevidomé 
a slabozraké. Primárně jsou však zpevněné 
povrchy rozděleny na chodníky a komuni-
kace, tedy na část pro chodce a dopravní 
provoz. Povrchy jsou tedy nositelem 
informace, na kterém z těchto dvou míst se 
člověk nachází.

Dopravní režim má zásadní vliv 
na řešení povrchů.

V obytných zónách bychom měli navrhovat 
taková opatření, která povedou ke zklidnění 
provozu. Toho lze docílit materiálovým 
zpracováním povrchu, zužováním komuni-
kací a rozšiřováním chodníků, zmenšováním 
rozsahu ploch vyhrazených pouze dopravě, 
zmenšováním poloměrů oblouků atd. 
Prioritou zde je chodec, jeho bezpečí 
a pohodlí. 

Je bezpodmínečně nutné při návrhu dbát 
na to, jak bude povrch užíván. Nevhodně 
zvolený materiál vede k poruchám a kom-
plikacím při užívání. Formát dlažby povrchů 
a skladbu podkladu je nutné vhodně volit 
s ohledem na jejich provozní zátěž. 

Při volbě materiálu hraje důležitou roli spl-
nění hygienických požadavků na hlučnost.
Vodorovné dopravní značení v dlažbě lze 
řešit i pomocí dlažby jiného odstínu.
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8 · 2 · 9 UMĚLÉ POVRCHY
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848 Rainer Werner Fassbinder Platz, 
Mnichov

Umělecká skulptura tvarovaná z asfaltu na-
stiňuje možnosti další práce s asfaltovými 
povrchy. Zejména jde o možnosti otiskovat 
do horkého asfaltu různé formy.

 Problémy asfaltových 
povrchů

Společným jmenovatelem nedostatků as-
faltových povrchů jsou chyby při provádění 
a údržbě, ať už je důvodem nedostatek 
financí či nedodržení pracovních postupů.

844 Záplata živičného povrchu

845 Zvlnění živičného povrchu

846 Popraskání živičného povrchu

847 Bubliny na živičném povrchu

843 Bregenz, Rakousko

Kvalitně provedený asfalt je možné použít 
v kontextu moderních i historických budov. 
Zde nahrazuje klasickou kamennou dlažbu.

8 · 2 · 1
ASFALTOVÉ 
POVRCHY
Asfaltové povrchy jsou spolu s betonovými 
a kamennými nejzastoupenějším materiálem 
v městském prostředí. Využívají se v široké 
škále modifikací a neustále se vyvíjejí.

VLASTNOSTI
Asfalty musí splňovat požadavky na:
•  odolnost a únosnost při vysokém 

namáhání; 
•  odolnost vůči vysokým teplotním 

výkyvům tak, aby byl zajištěn kvalitní 
povrch a v letních měsících nedocházelo 
k měknutí či zvedání povrchu a v zimě 
k lámání při nízkých teplotách.

Různými příměsemi lze ovlivnit vlastnosti 
asfaltu, zejména hlučnost (tichý asfalt) 
a barvu. 

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou je jednolitost s minimem spár 
a protiskluznost. S ohledem na hygienické 
požadavky se oproti dlažbě jedná o tichý 
povrch. Nevýhodou je standardní tmavá 
barva akumulující teplo v letních měsících. 

ÚDRŽBA
Opravy a údržba musí být prováděna 
odborně a kvalitně. Dnes často dochází 
k lokálním opravám, které nejsou dosta-
tečně zaválcovány a po krátkém čase 
musí být znovu opraveny. Při výkopech 
v asfaltovém chodníku musí být zapravena 
vždy celá šířka chodníku a nesmí vznikat 
lokální záplaty.

Ideální velikost plochy záplaty 
je čtverec o šířce chodníku 
nebo jízdního pruhu komuni-
kace.

POUŽITÍ
Asfaltový povrch má mnoho využití. Vždy 
záleží na charakteru prostoru: 
•  chodníky mimo MPR;
•  hlavní parkové cesty a promenády; 
•  cyklostezky a stezky pro inline brusle;
•  dětská hřiště, sportoviště, dopravní 

ostrůvky – lze použít probarvovaný asfalt, 
který neklouže tak jako nátěr;

•  vozovky mimo MPR.

844 845  
846 847
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849 Ulice Lidická, Brno, piazzetta 
Rezidence Lužánky

Střízlivě a elegantně zpracovaná podla-
ha piazzetty tvořená světlou betonovou 
dlažbou většího formátu. Světlý odstín 
zachovává vzdušnost celého prostoru.

851 Šedé odstíny betonové 
dlažby

852 Barevná zámková betonová 
dlažba

V principu existují tři způsoby, jak vytvořit 
originální, jedinečnou plochu. 

Jedním z nich je použití originálních 
prvků originálním způsobem. Jde o řešení 
„na míru“, které je nákladné, a tedy dostup-
né jen pro nejvýznamnější aplikace. 

Druhým způsobem je použití kvalitního 
materiálu běžným způsobem. Toto je běž-
né a bezpečné řešení.

Posledním způsobem je použití běžných, 
obyčejných prvků originálním způsobem. 
Jde o řešení alternativní, vyžadující vyso-
kou míru odvahy a talentu tvůrce. Hranice 
mezi uměním a kýčem je v tomto případě 
velmi tenká. A co hůř, hodnocení výsledku 
je subjektivní. V 99 % případů působí tato 
řešení lacině a kutilsky. 

850 Brno–Ivanovice, předprostor 
nákupního centra

Kombinace různých velikostí betonové 
dlažby v šedé škále vytváří důstojnou 
mozaiku.

8 · 2 · 2
BETON SKLÁDANÝ
Betonové dlažby, především ty malofor-
mátové, jsou často vyhledávané pro svoji 
nízkou cenu. 

VLASTNOSTI
Vyznačují se vysokou pevností, mrazu-
vzdorností a odolností proti chemikáliím.

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou je rozmanitost formátů, množství 
odstínů a povrchových úprav a jejich 
rozebíratelnost. Oproti přírodnímu kameni 
působí často používané nejlevnější betono-
vé dlažby lacině a nudně, rychle a nehezky 
stárnou. Jejich životnost je v porovnání 
s kvalitním přírodním kamenem výrazně 
nižší.

POUŽITÍ
Vzhledem k rozličnosti formátů a tlouštěk 
jsou možnosti použití betonové dlažby 
takřka neomezené, pouze užití v historic-
kém prostředí je diskutabilní.

Na významných prostranstvích je vhodnější 
použít buď kamennou dlažbu, nebo beto-
novou dlažbu větších formátů s ušlechtilou 
povrchovou úpravou. Také lze navrhnout 
a nechat vyrobit dlaždice originální. 

Při navrhování ploch z betonové dlažby 
je vhodné pracovat s různými formáty, 
strukturami a povrchy, se způsoby kladení 
a s barevností ve škále od bílé přes odstíny 
šedé až po černou. Naopak není žádoucí 
experimentovat s různobarevnými dlažbami 
nebo používat betonové prvky imitující jiné 
materiály, např. dřevo nebo kámen.

Barevné a melírované beto-
nové dlažby působí často 
kýčovitě, a tím zásadně snižují 
estetickou hodnotu veřejných 
prostranství. 

Na území městské části Brno-
-střed platí od roku 2018 pro 
návrhy a realizace betonových 
povrchů požadavek na použití 
bezfazetové dlažby z důvodu 
snížení hlučnosti z provozu.

851 852
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853 Gahurův prospekt, Zlín

Litý beton je ideálním materiálem pro 
bezesparé aplikace do velikosti cca 3 m, 
které není nutné dilatovat.

Jednolitá plocha má velké měřítko, hodí se 
proto do prostranství velkého měřítka, roz-
lehlých jednolitých ploch (trávníků a mla-
tů), velkých stromů, výhledů a podobně.

 Povrchové úpravy betonu

856 Vymývaný beton  
Vymytím zavadlé směsi se odhalí 
kamenivo, které svojí barevností 
může zásadně ovlivnit charakter 
povrchu.

857 Tryskaný (brokovaný) beton  
vytváří hrubší strukturu.

858 Striáž 
Výsledek této úpravy betonu velmi  
závisí na provádějící firmě.

859 Otisky forem do betonu 
Obecně lze říci, že nejsou vhodné 
imitace jiných materiálů (dřevo či 
kámen), v určitých případech však 
mohou vytvářet originální povrch.

854 Lávka přes Koliště, Brno

Železobetonová podlaha lávky s vloženými 
skleněnými tvarovkami.

855 Park Montjuic, Barcelona

Betonový povrch lze pojednat velmi vý-
tvarně různými otisky či vkládáním dalších 
prvků.

V tomto případě jde o chodník v parku, 
který vede na vrchol kopce. Chodník byl 
dotvořen „místním“ materiálem, otisky 
a vložením ocelových prvků ze staré de-
montované lanovky.

8 · 2 · 3
BETON LITÝ
VLASTNOSTI
Lité betonové povrchy mají obdobné 
vlastnosti jako skládané, lze je ale provádět 
v libovolném rozměru s dilatačními spárami 
po třech metrech.

VÝHODY A NEVÝHODY
Lité betonové povrchy jsou velmi atraktivní 
z hlediska možnosti otisku různých forem 
do jeho povrchu. 

Beton lze upravovat v době tuhnutí 
například vymýváním betonové směsi 
a odhalením kameniva (musí se použít 
hezké kamenivo), striáží (vytvářením drážek 
hrubým smetákem), strojními a kamenický-
mi úpravami po vytvrzení, jako je například 
brokování, frézování či broušení. 

Největším přínosem tohoto povrchu je však 
možnost provést velkou plochu beze spár. 
Plochy tohoto velkého měřítka jsou vhodné 
pro velká prostranství, parky a moderní ar-
chitekturu.

Nevýhodou litého betonu je menší trvanli-
vost a vznik trhlin, které degradují původní 
vzhled povrchu.

Je vhodné využívat možností 
betonu k vytvoření autentic-
kého betonového povrchu, 
nikoli k imitacím jiných mate-
riálů. 

POUŽITÍ
Lité povrchy se používají především 
pro bezpečný a pohodlný pohyb v mnoha 
atraktivních variantách. 

Jednotlivé podkladní vrstvy musí být hlavně 
správně odvodněny, aby nedocházelo 
k poškození mrazy.

Nejčastěji se používají na:
•  parkové cesty – především hlavní cesty 

pro pohodlný pohyb;
•  cyklostezky, promenády;
•  komunikace mimo historické centrum 

města;
•  skateparky – z monolitického betonu, 

vznikají prostory různých tvarů.

854 855

856 857  
858 859
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863 Horní náměstí, Olomouc

Na náměstí v historickém centru Olomouce 
se prolíná několik druhů kamenných dla-
žeb, které se odlišují i ve způsobu kladení.

861 Spielberk Office Centre, ulice 
Holandská, Brno

Prostranství kolem administrativní čtvrti 
jsou zpracována z kvalitních trvanlivých 
materiálů, které dodávají celému souboru 
přijatelné měřítko. 

862 Ulice Starobrněnská, Brno

Kombinace kamenných kostek a kamenné 
řezané dlažby jasně vymezuje prostor pro 
pěší a pro automobily. Materiál i odstín je 
vhodně zvolen s ohledem na historické 
centrum města a charakter okolních budov. 

860 Náměstí republiky, Brno

Předprostor kostela Nejsvětějšího Srd-
ce Páně je jako předprostor významné 
kulturní stavby vydlážděn žulovou kostkou. 
Vstup do kostela je akcentován drobným 
motivem mozaiky z drobnější různobarev-
né žulové kostky.

8 · 2 · 4
KÁMEN
Kamenný povrch je tradičním a historicky 
nejpoužívanějším materiálem v mnoha va-
riantách. Kamenné povrchy pro veřejná 
prostranství se vyrábí z žuly, andezitu, 
mramoru, pískovce, břidlice, kvarcitu, 
syenitu či porfyru, používaném v historic-
kých centrech. Nejčastěji používané barvy 
jsou šedá, černá, bílá, žlutá a červená.

VLASTNOSTI
Kámen je pevný, odolný vůči opotřebení, 
znečištění a klimatickým vlivům, je vysoce 
únosný a má prakticky neomezenou život-
nost. Kamenné povrchy se snadno udržují. 

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou kamenných dlažeb je dostupnost 
i existence deponií starých dlažeb, snadná 
opravitelnost a rozebíratelnost. To je 
výhodné především při rekonstrukcích 
technické infrastruktury i povrchu. Nevýho-
dou je vysoká pracnost, nerovnost povrchu 
u štípané dlažby a také cena, která je sice 
vyšší, ale vzhledem k trvanlivosti materiálu 
se vyrovná ostatním povrchům. Hladké 
kamenné povrchy jsou za mokra kluzké. 
Komunikace z kamene jsou také relativně 
hlučné. 

POUŽITÍ
Kamenné dlažby se používají prakticky 
kdekoli. Vždy je nutné brát v úvahu sedání 
dlažby a tomu přizpůsobit podkladní vrstvy. 
Vzhled kamene je ovlivněn opracováním, 
které by mělo být vybíráno dle charakteru 
prostoru. Povrch může být tryskaný, smir-
kovaný nebo leštěný. Důležité je zpracování 
detailů s důrazem na kvalitní kamenické 
opracování.

V případě aplikace bezbariérových řešení 
se kamenná dlažba upraví pro požadované 
účely (hmatný, signální, varovný pás, vodicí 
linie), aby splňovala požadavky dle vyhl. 
398/2009 Sb.

Nejčastěji používané kamenné prvky:
•  drobné kostky (chodníky, zálivy);
•  velkoformátová řezaná dlažba (velké 

plochy náměstí, předprostory budov);
•  odseky;
•  štípaná mozaika (chodníky, předlažby 

u budov, dlažba pod mobiliářem);
•  štípané drobné kostky (komunikace, 

pojížděné plochy, centrální plochy, zálivy, 
zastávky);

•  velké kostky (kočičí hlavy – pojížděné 
plochy, komunikace, hlučné a kluzké);

•  kamenné obrubníky;
•  masivní žulové schody;
•  kamenné nášlapy.

861 862
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865 Slovanské náměstí, Brno

Příklad parkového náměstí s mlatovými 
cestami po obvodu. Křižovatky se vstupy 
do parku jsou tvořeny kamennou dlažbou, 
stejně jako místa pod lavičkami. 

866 Veronské náměstí, Praha

Mlat mezi jednotlivými pásy dlažby se 
za deště postupně vymílá, vznikají pro-
hlubně a za deště kaluže, kdy je nemožné 
pohodlně projít danou cestou. Díky vymletí 
mlatu není cesta bezbariérová a pohodlná 
pro pěší a rekreaci.

867 Bedřichovice

Kamenný koberec z těženého říčního ka-
meniva. 

864 Park Koliště, Brno

Materiály a jednotlivé povrchy navazují 
na historický kontext místa. Většina cest je 
tvořena mlatem, který je lemovaný páskem 
žulových kostek a zelenými zatravněnými 
plochami se vzrostlou zelení. Pobytová 
místa jsou zpevněna kamennou dlažbou, 
aby nedocházelo k nadměrným sešlapům 
a ničení mlatu v daném místě. Mlat je zde 
dominantním prvkem. Spolu se zelení tvoří 
přírodní charakter parku. 

8 · 2 · 5
MLATY A KAMENNÝ 
KOBEREC
MLAT
Mlat je velmi žádaným povrchem v místech 
s požadavkem na přírodní charakter 
prostoru. 

VLASTNOSTI
Povrch tvoří několik mechanicky spojených 
frakcí přírodního nebo umělého kameniva, 
které se v určitém poměru smíchají 
a následně zhutní. Dle druhu písku může mít 
povrch různou barvu – žlutou, červenou, 
šedou i černou. 

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou je propustnost pro vodu i vzduch 
a přírodní vzhled. Nevýhodou je prašnost 
na větrných místech, ulpívání materiálu na 
obuvi při dešti a náročnější údržba. 

POUŽITÍ
Při návrhu musíme brát v úvahu sklon 
terénu a jeho případné odvodnění, aby 
nedocházelo ke svažování a splavování 
mlatu, akumulování vody a jejímu zmrznutí 
a následnému vzniku trhlin. Přednostně 
se používá pro pěší komunikace v parcích, 
kde se nepředpokládá intenzivní provoz:
•  parkové cesty – vedlejší; 
•  menší plochy náměstí; 
•  velké plochy – musí být zajištěna 

alternativní zpevněná cesta, nejsou moc 
vhodné vzhledem k prašnosti;

•  cyklostezky, dětská hřiště.

KAMENNÝ KOBEREC
Jedná se o systém přírodních oblázků 
spojených pryskyřicí.

VLASTNOSTI
Kamenný koberec je vodopropustný, odol-
ný proti povětrnostním vlivům, protiskluzný, 
mrazuvzdorný a opravitelný bez viditelných 
spár. 

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou je vysoce estetický přírodní 
vzhled. Nevýhodou je dodržování nutných 
dilatací při pokládce, aby nedošlo k potrhá-
ní povrchu. 

POUŽITÍ
Používá se především v místech s poža-
davkem na jednolitý povrch a na přírodní 
vzhled. Vždy je nutné správně zvolit pod-
kladní vrstvu a u nepropustné vrstvy doplnit 
odvodnění. 

865 866
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870 Björnsonův sad, Brno

Na dětských hřištích by se měly používat 
především nestmelené povrchy, které jsou 
bezpečné. Jediným problémem je nutnost 
údržby a potřeba okolních zpevněných 
povrchů pro možný přechod za deště. 

869 Sady Národního odboje, Brno

V parku byly využity především přírod-
ní materiály, jako je dřevo a nestmelené 
povrchy, které tvoří centrální pobytovou 
plochu. Ta je tvořena jemným zhutněným 
štěrkem, který zajišťuje dostatečnou 
propustnost a vhodně doplňuje přírodní 
charakter parku. 

8 · 2 · 6
KERAMIKA
Keramické prvky patří mezi tradiční mate-
riály v západních zemích, jako je Holandsko 
a Velká Británie. Jejich velká kvalita spolu 
s klimatickými podmínkami (málo mrazivých 
dnů a minimální sněhová pokrývka) umož-
ňuje jejich použití i v exteriéru na veřejných 
prostranstvích.

V našich podmínkách je rozšířené používání 
keramických výrobků na fasádách budov 
a zdech. 

8 · 2 · 7
NESTMELENÉ 
POVRCHY
PÍSKOVÉ POVRCHY
Pískové povrchy jsou vhodné pro pěší chůzi 
a příjemné na pohled. Velkou nevýhodou 
je upravování a doplňování písku a jeho 
zaplevelování.

POUŽITÍ
Pískové cesty jsou náročné na údržbu 
a potřebují obrubníky. Zároveň musí být 
správně provedený podklad, aby nedo-
cházelo k sešlapům. Nejčastěji se využívají 
v parcích, dětských hřištích a v krajinných 
částech města.

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO 
- MZK
Jedná se o přírodní a umělé kamenivo 
alespoň dvou frakcí smíchané s vodou, 
které se následně hutní od kameniva větší 
frakce po menší.

VÝHODY A NEVÝHODY
Výhodou je částečně propustný povrch, 
přírodní vzhled, velmi nízká pořizovací cena. 
Oproti mlatu je únosnější a trvanlivější.
Nevýhodou je prašnost, ulpívání na obuvi 
za deště a nutné údržby a opravy. 

POUŽITÍ
Povrch se využívá pro pěší i pojížděné 
trasy, parkové cesty, komunikace s různou 
únosností a pro parkovací plochy mimo 
předprostory budov. Tento povrch je stejně 
jako mlat nevhodný pro prostory s nároč-
nou zimní údržbou.

868 Hamburk, Německo

Použití keramické dlažby harmonicky souz-
ní s cihlovými fasádami tradičních budov. 
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875  Centrum města, Lublaň, Slovinsko

Kombinace dřevěných schodů s kamen-
nými příjemně oživuje historické centrum. 
Použitím dřeva je také umožněno použití 
schodiště pro posezení. 

873 Stará radnice, Brno

Dřevěná špalíková podlaha v průjezdu 
Staré radnice.

874 Dolní park, Znojmo

Citlivé přemostění kořenového prostoru 
vzrostlého platanu. V případě založení kon-
veční metodou, v tomto případě položením 
MZK, by došlo k významnému poškození 
kořenového systému stromu, které by 
pravděpodobně vedlo k jeho uhynutí.

871 Spielberk Office Centre, Brno

872 Park Tišnovka, Brno

Dřevo je materiál, který bez ochranného 
UV nátěru šedne, a s touto vlastností je 
třeba počítat. Dřevo jako přírodní materiál 
se obecně výborně doplňuje s přírodními 
prvky, se zelení a vodou.

Z hlediska bezbariérového užívání sta-
veb se v případě příkladu vpravo jedná 
o nevhodně řešenou přístupovou cestu 
od domu s pečovatelskou službou do 
nejbližšího parku. U zábradlí chybí dolní 
zarážka, částečně chybí i madlo zábradlí 
(vlevo), mezery mezi deskami mají cca 3 
cm (povoleno 1,5 cm).

8 · 2 · 8
DŘEVO
Dřevo se na veřejných prostranstvích vy-
skytuje především jako doplňující materiál. 
Jde o přírodní materiál se střední životností, 
proměnlivý v čase a vyžadující údržbu. 

VLASTNOSTI
Materiál je snadno dosažitelný, ekologický 
a estetický. Dřevěné povrchy zútulňují 
prostranství. Je důležitý výběr dřeviny, od 
kterého se odvíjí i odolnost, trvanlivost, 
údržba a cena.

POUŽITÍ
Dřevo se používá především pro poby-
tové terasy, lávky, odpočívadla v parcích, 
na molech, mobiliáři, promenádách i na 
náměstích. 

Při výběru dřeviny velmi záleží na účelu 
použití dřevěných prvků. Životnost závisí na 
typu dřeviny a lze ji prodloužit pravidelnou 
údržbou čištěním, impregnací, povrchovou 
úpravou atd. Pro terasy a mola jsou vhodné 
odolné dřeviny jako akát, modřín, jedle, dub, 
exotické dřeviny apod. I ty vyžadují pravi-
delnou údržbu, aby nedocházelo k hnilobě 
a nutné rekonstrukci. 

Odolné dřeviny lze alterna-
tivně ponechat bez ošetření 
a nechat je přirozeně stár-
nout. Dřeviny nakonec získají 
stříbrošedý odstín. 

Návrh dřevěných prvků může být buď 
moderní, nebo rustikální. Moderní přístup 
znamená přesnou práci, rovné linie a jed-
noznačné geometrické tvary. Je vhodný 
do městského prostředí i na sídliště. 
Rustikální design více respektuje přírodní 
tvary dřevěných prvků za cenu jakési 
sukovcovité beztvarosti a je vhodný spíše 
do volné přírody a venkovského prostředí.

871 872

873 874
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877 Ulice Dvorského, Brno, parkour 
hřiště flux

Kombinace rustikálních přírodních dřevě-
ných prvků s umělým povrchem z EPDM 
je problematická a většinou nedopadne 
dobře. Naopak vhodná je kombinace EPDM 
s moderně řešenými ocelovými a nerezo-
vými prvky, s betonem a plasty. V tomto 
případě byly zvoleny střízlivé odstíny povr-
chu a celek působí přirozeným dojmem.

878 Los Angeles, USA

Použití umělé trávy namísto trávy sku-
tečné je zcela nepřijatelné. V případě, že 
jsou prostorové podmínky pro růst trávy 
nedostatečné, je potřeba hledat jiné řešení 
pojetí dělicího pásu.

Umělou trávu je možné používat pouze na 
hřiště a sportoviště.

8 · 2 · 9
UMĚLÉ POVRCHY
ELASTICKÉ MATERIÁLY EPDM
Elastické materiály jsou vysoce odolné. 
Jsou tvořeny gumovou drtí spojenou 
polyuretanovým pojivem. Podkladem pro 
tento gumový povrch mohou být běžné 
povrchy jako asfalt, beton, kov, zhutněný 
štěrk. Jedná se o vodopropustnou vrstvu. 

VÝHODY A NEVÝHODY
Vyrábí se v široké škále barev a v několika 
typech struktury. Barvy však není snadné 
mezi sebou sladit a výsledky jsou často vel-
mi strakaté. Výhodou je možnost aplikace 
na svislých plochách. 

POUŽITÍ
Pro veřejná prostranství je vhodnější apli-
kace v souvislé vrstvě, a nikoli v kusových 
dílech, které se časem oddělují a deformují. 
Používají se primárně jako povrch dětských 
a sportovních hřišť. Použití na jiných typech 
veřejných prostranství lze vzhledem k jejich 
trvanlivosti připustit pouze v odůvodně-
ných případech.

Výtvarné řešení umělých po-
vrchů musí být vždy kvalitně 
graficky navrženo odpověd-
ným grafikem. 

Jde o umělý povrch, kte-
rý i uměle vypadá, a proto se 
obtížně kombinuje s přírodní-
mi a klasickými materiály.

UMĚLÁ TRÁVA
Tento typ povrchů je používaný na sporto-
viště, koberce umělé trávy mohou být na 
veřejném prostranství použity jako dočasné 
povrchy. Nepřípustné je nahrazování 
neudržitelných travnatých ploch umělou 
trávou.

IMITACE DŘEVA – DŘEVOPLASTY
Jedná se o výrobky ze směsi dřevité 
moučky a polymeru. Materiál nevyžaduje 
pravidelnou údržbu ochrannými nátěry. 
Nevýhodou je umělý vzhled a velmi 
problematické provedení detailu, proto 
rozhodně nejde o materiál vhodný k použití 
na veřejných prostranstvích.

876 Předprostor kina Luna, Ostrava

Oceněná moderní rekonstrukce veřejného 
prostranství z materiálu EPDM.
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8 · 2 · 10
PROPUSTNÉ 
ZPEVNĚNÉ 
POVRCHY
Zatravňovací a zasakovací prvky jsou 
vzhledem k požadavkům na hospodaření se 
srážkovými vodami čím dál častěji používa-
ným řešením.

Velký vliv na podobu propust-
ných zpevněných povrchů 
a jejich funkčnost má vedle 
kvality návrhu a následného 
provedení také intenzita pro-
vozu a údržba. 

Trávník v betonové dlažbě je udržitelný 
pouze při malé intenzitě provozu, správném 
založení a odpovídající péči.

VÝHODY A NEVÝHODY
Kromě příjemného vzhledu dlažby s prorůs-
tající zelení je zásadní výhodou podstatné 
snížení povrchového odtoku dešťových vod.
Nevýhodou většiny typů těchto dlažeb 
je horší pochůznost a nevhodnost pro 
povrchy s bezbariérovým užíváním.

POUŽITÍ
Propustné zpevněné povrchy se využívají 
především v méně exponovaných místech 
nebo na parkovištích. U těchto typů 
povrchů je vždy nutné věnovat velkou 
pozornost návrhu podkladních vrstev, aby 
se dlažba nezajezdila a netvořila nerovný 
povrch a také aby byla co nejdéle funkční 
z hlediska odvádění srážkových vod.

Jestliže jsou srážkové vody prostřednictvím 
těchto povrchů vsakovány, je v případě 
většího dopravního zatížení nutné věnovat 
zvýšenou pozornost jejich předčištění, např. 
formou speciálních substrátů.

Obecně platí, že na plochy tvořené pro-
pustnými zpevněnými povrchy by neměly 
být ve větším množství přiváděny srážkové 
vody odtékající z přilehlých zpevněných 
ploch.

Nejčastěji jsou zastoupeny betonové a plas-
tové tvárnice či dlažby v různých formách 
vyplněných štěrkovým materiálem nebo 
zeminou s travním semenem. Z hlediska 
růstu trávy jsou mříže z plastů a kompozitů 
vhodnější než beton, protože nesají vodu 
a díky menší ploše se na slunci tolik neza-
hřívají.

884 Ulice Škrobárenská, Brno

Použití ocelového roštu představuje 
vhodný způsob vytvoření propustného 
zpevněného a pochozího povrchu. V tomto 
případě by bylo vhodné doplnit ochranu 
proti pojezdu automobily. 

885 Kraví hora, Brno

Pokud cílem tohoto řešení byl trávník 
v dlažbě, šlo o záměr předem odsouzený 
k nezdaru. Pro použití zatravňovací dlažby 
platí přímá úměra. Čím delší dobu bude 
sloužit k odstavení automobilu, tím hůře 
v ní poroste tráva, resp. tím větší úsilí by 
muselo být vynaloženo, aby v ní tráva 
rostla. Rozhodující je dostatečná závlaha 
a intenzita provozu. Tento typ dlažby je 
navíc velice nepohodlný pro chůzi a není 
vhodný pro veřejně přístupné plochy.

 Vsakovací dlažba

880 Betonová dlažba s distančními 
výstupky. Růst trávy je závislý na 
druhu výplně spár, provozu a péči 
(zálivce).

881 Kamenná dlažba s širokými spára-
mi, vhodná pro povrchy v historic-
kém centru města.

882 Plastové rohože 
Na trhu jsou i masivnější kompo-
zitové mříže, které umožňují snížit 
celkovou výšku souvrství, a přitom 
zachovají vysokou únosnost. Vhod-
né spíše na soukromé plochy.

883 Betonové tvárnice nejsou vhod-
né pro instalace na veřejných 
prostranstvích. 

879 Hamburk, Německo

Uspořádání kamenné dlažby na střeše 
podzemního parkování ve vnitrobloku 
dovoluje volnému prorůstání zeleně. 
Nedochází tak k nadměrnému přehřívání 
ploch a zelená intenzivní střecha zpoma-
luje odtok srážkových vod ze střechy. Růst 
trávníku předpokládá intenzivní údržbu. 

880 881  
882 883

884 885
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8 · 2 · 11
SPECIÁLNÍ APLIKACE
KOVY
Na veřejných prostranstvích se z kovů 
nejčastěji používá litina, pozinkovaná ocel, 
nerez, mosaz, corten atd. Použitý materiál 
musí být odolný vůči povětrnosti, solím 
i mechanickému opotřebení. 

Corten je speciální slitina 
se specifickou rezavou pati-
nou, která chrání vlastní  
materiál proti dalšímu koro-
zivnímu působení povětrnosti, 
a je tedy velmi trvanlivá. 

U nerezové oceli je možnost různých 
úprav jejího povrchu, od zrcadlového lesku 
po matný povrch či kartáčování. Pokud 
nerezová ocel rezne, je to zpravidla nekva-
litním materiálem nebo jejím poškozením 
běžnými ocelovými nástroji.

HMATNÁ DLAŽBA
Pro informaci a orientaci osob se zrakovým 
omezením se ve vnějším prostředí používá 
mj. speciální hmatná dlažba. 

Rozdělují se dle funkce na: 
•  varovné pásy, které označují nebezpečná 

místa a místa se zákazem vstupu;
•  signální pásy, které zajišťují nasměro-

vání k přechodu, místu pro přecházení 
a označníku HD, označují změnu režimu 
na okraji obytné a pěší zóny (signální 
a varovné pásy);

•  umělé vodicí linie, které navádí do směru 
chůze.

K realizaci se používá speciální betonová 
nebo kamenná dlažba s příslušným atestem. 

Hmatná dlažba musí být vždy dostatečně 
vizuálně a hmatně kontrastní k okolnímu 
povrchu. Nicméně by měly být použí-
vány odstíny střízlivé, například černá, 
s červenou šetřit. Podrobnosti o charak-
teru hmatné dlažby a lemování rovinnými 
deskami uvádějí platné předpisy (např. TN 
TZUS 12_03_04, 12_03_06). Vizuální kontrast 
není vyžadován v městských památkových 
rezervacích.

 Kovové aplikace v dlažbě

887 Mosazný pásek

888 Nerezový pásek

886 Piazzetta u kaple sv. Kosmy 
a Damiána, Emauzy, Praha 

Krásný příklad použití cortenu v histo-
rickém kontextu jako lemu opěrné zídky, 
schodišťových stupňů i aplikace v dlažbě.

887 888

 Různé druhy hmatné dlažby

889 Betonová dlažba s nopy 
Používá se pro signální, varovné 
a hmatné pásy. 

890 Betonová dlažba pro vodicí linie 

891 Kamenná dlažba s nopy 
Signální, varovné a hmatné pásy 
jsou provedeny buď pouze 
s povrchovou úpravou, nebo jsou 
lemovány hladkou dlažbou a pásy 
jsou provedeny odlišným formátem 
a strukturou. 

892 Kamenná dlažba pro vodicí linie 
Žebrování musí vystupovat nad 
povrch.

889 890  
891 892
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893 Materiály v Městské památkové 
rezervaci Brno

Schéma zachycuje rozsah použití kamenné 
dlažby a pískového mlatu (tmavě červeně) 
versus betonové dlažby (střední červená) 
a asfalty (nejsvětlejší červená).

Přestože nelze položit rovnítko mezi ma-
teriálem a kvalitou veřejného prostranství, 
kvalitní místa, jako je například předprostor 
a okolí Mahenova divadla, by neměla zůstat 
v dnešní materiálové mozaice, ale měla by 
být kultivována kvalitní kamennou dlažbou.
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38 · 3  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•  Upřednostňovat trvanlivé a přírodní materiály povrchů.

•  U běžných zpevněných povrchů chodníků používat střídmou barevnost 
odstínů šedé.

•  Využívat propustné zpevněné povrchy na odstavných a parkovacích 
stáních.

•  Na území městské části Brno-střed platí od roku 2018 pro návrhy a realiza-
ce betonových povrchů požadavek na použití bezfazetové dlažby z důvodu 
snížení hlučnosti z provozu.

•   Při opravách asfaltových komunikací se vyvarovat malých lokálních záplat 
a úzkých pruhů, a naopak opravit komunikaci v celé šíři nebo v šíři pruhu.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ

•  Dopravně málo významné sjezdy nemají být zvýrazněny jinou barvou, kla-
dením ani materiálem dlažby chodníku. Chodník má procházet přes sjezd 
bez přerušení vzoru.

•  U signálních a varovných pásů bezbariérových úprav jde o rozdíl sytosti 
barvy hmatných prvků a okolní plochy. Pro standardní aplikace signálních 
a varovných pásů v šedé betonové dlažbě jsou vhodné hmatné prvky čer-
né barvy.

•  Bezbariérové řešení musí být konzultováno se specialistou ve všech fázích 
projektové dokumentace. Jeho prvky jsou určeny nejen osobám s omeze-
nou schopností pohybu a orientace, ale širokému spektru osob od dětí přes 
osoby s kočárky až po seniory. Hlavní zásadou je jednoduchost, čitelnost, 
bezpečný pobyt a pohodlný pohyb bez zbytečných bariér.

•  Nepoužívat plastové obrubníky a betonové palisády.

•  Schodišťové stupně nenahrazovat obrubníky.
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5

VYBAVENÍ

9 · 1  MOBILIÁŘ
9 · 2  PRVKY DROBNÉ VYBAVENOSTI
9 · 3  DOPORUČENÍ9
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Stejně jako se nábytek uvnitř budov významně podílí na obyvatelnosti a útulnosti vnitř-
ního prostředí, tak i městský mobiliář významnou měrou přispívá k obyvatelnosti a atrak-
tivitě veřejných prostranství. Ovlivňuje míru koncentrace lidí, čistotu místa, orientaci ve 
městě a jejich vůli vracet se zpět. Výsledná podoba městského mobiliáře se odvíjí od 
charakteru daného území. Městský mobiliář je doplňkem, který vybavuje veřejná pro-
stranství. Není to prostředek k jejich vytváření, má čistě užitkový a estetický charakter.

9 · 1  MOBILIÁŘ
9 · 1 · 1  ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

9 · 1 · 2  DOPRAVNÍ PŘÍŠLUŠENSTVÍ

9 · 1 · 3  SEZENÍ

9 · 1 · 4  UKLÁDÁNÍ ODPADU

9 · 1 · 5  VYMEZENÍ PROSTORU

9 · 1 · 6  PLAKÁTOVACÍ PLOCHY A REKLAMA

9 · 1 · 7 ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

9 · 1 · 8  PÍTKA
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901 Těsnohlídkovo náměstí, 
Bílovice nad Svitavou 

Umístění laviček po obvodu malého pro-
stranství nabízí dostatečně velkou plochu 
pro další aktivity.

9 · 1 · 1
ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
MOBILIÁŘ JE DOPLNĚK 
Mobiliář má kultivovaně doplňovat daný 
prostor a až na výjimky nemá svým 
umístěním, barevností či tvarem prostranství 
dominovat. 

Mobiliář by neměl překážet pohledu na 
významné budovy, umělecká díla, zavazet 
před vstupy apod.

NEVYTVÁŘET, ALE STÍRAT BARIÉRY
Mobiliář nemá vytvářet bariéry. Jeho 
umístění nesmí omezovat průchozí prostor 
chodníku. 

Mobiliář by měl být navržen dle principů 
„univerzálního designu“ (viz kap. 2 · 1 · 6) a má 
být bezbariérově přístupný.

CTÍT KONTEXT
Typ a design mobiliáře má odpovídat 
kontextu a charakteru místa jak z hlediska 
designu, tak i způsobem rozmístění, 
nároků na údržbu, udržovatelnosti materiálů 
a detailů výrobků, způsobu používání apod. 

V jednom prostoru je vhodné používat 
typově jednotný mobiliář. Pokud to nelze, je 
možné sjednotit různorodé prvky stejným 
materiálem či barvou. 

V centru města Brna je možnost použití 
historizujícího i moderního mobiliáře. 
Historizující typ není předepsán.

ADEKVÁTNÍ DESIGN A MATERIÁLY
Design mobiliáře má být kultivovaný 
a kvalitní. 

Pro běžný uliční prostor kompaktního města 
je vhodnější mobiliář založený na subtilní 
kovové konstrukci. 

Nevhodné je používání plastových a kom-
pozitových imitací dřeva a betonových 
prefabrikátů. 

Vhodnost typu mobiliáře by měl vždy 
posoudit odborník.

902  Ulice Pellicova, Brno

Místo s lavičkou pod stromem a odpadko-
vým košem bylo původně navrženo jako 
pobytové. Co se však stane, učiníme-li 
z něj parkoviště a místo pro sběr tříděného 
odpadu?

903  Šilingrovo náměstí, Brno

Jedna z posledních telefonních budek ve 
městě proměněná v reklamní nosič.
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906 Ulice Rooseveltova, Brno

Nevhodná kombinace různých typů mobili-
áře a jejich vzájemné umístění může vést 
k tomu, že lavička mezi odpadkovými koši 
přestává být atraktivním místem k sezení.

Koš vpravo je zcela nevhodný, koš vlevo by 
bylo možné sjednotit s konstrukcí lavičky 
stejnou barvou. Vhodnější je tmavě šedá 
s nádechem olivově zelené či hnědé nebo 
antracit, čistě světle zelená je zbytečně 
výrazná. 

Podstatou je však neumísťovat odpadkové 
koše do těsné blízkosti laviček.

905 Zelný trh, Brno 

Odpadkový koš může nahrazovat funkci 
jiného mobiliářového prvku jako v tomto 
případě. Nesmí přitom zasahovat do pěších 
ani jiných dopravních koridorů. 

904 Náměstí Svobody, Brno 

Při umísťování mobiliáře je nutné zohlednit 
i způsob jeho používání. Tento způsob se 
může v případě náměstí podstatně lišit, 
ať už v důsledku pořádání kulturních akcí 
nebo trhů. Celá sestava pak může vytvářet 
citelnou bariéru.

Lavičky orientované těsně vedle sebe 
a zády k sobě nenabízí klidový intimní pro-
stor. Prakticky všichni sedící si vzájemně 
narušují osobní zónu. Lavičky jsou rozmís-
těny podobně jako na nádraží či letišti. 

Design mobiliáře je naproti tomu zvolen 
citlivě. Svou barevností zapadá do okolí 
a není výrazným prvkem náměstí.

BAREVNOST
Základním pravidlem u kovových konstrukcí 
je respektovat vlastní typ materiálu (nerez, 
hliník, corten) nebo při nátěrech vycházet 
z odstínů šedé barvy ve škále od bílé 
do černé s přídavkem jiné doplňkové 
barvy. Posuzuje se zejména to, jak bude 
mobiliář působit ve svém okolí a jestli bude 
s okolními budovami či parkem v souladu či 
kontrastu. 

Světle šedé odstíny nejsou tolik výrazné 
v městském prostředí, kde pozadí prvků 
představuje většinově šedá dlažba a světlé 
fasády budov. Světle šedá či stříbrná není 
však příliš vhodná pro historické nebo 
historizující prvky. Barvy působí v exteriéru 
světleji než ve vzorníku, proto je vhodnější 
používat spíše střední škály šedé. 

Bílá barva bývá užívána pro parkové lavičky, 
neboť oživuje prostor a přitahuje pozornost. 
Design laviček však musí být velmi kvalitní.

Tmavě šedé odstíny jsou vhodné pro 
mobiliář v parcích, protože nejsou výrazné 
na pozadí vegetace. Vhodné jsou také pro 
historický a historizující mobiliář v centru 
města. I poměrně tmavé barvy působí 
vlivem světla, lesku a zaoblených hran 
v exteriéru výrazně světleji než ve vzorníku. 
Namísto čistě černé doporučujeme použí-
vat antracitovou nebo jinou tmavě šedou 
barvu.

Odstíny šedé je vždy vhodné oživit tónem 
jiné barvy. Například lampy na Zelném trhu 
jsou laděny do olivově zelené, sloupky na 
Šilingrově náměstí do modra a citylighty 
a zastávky na Joštově do hnědé až zlaté 
barvy. Mobiliář v parku Špilberk je tmavě 
zelený.

Použití jiných, a zejména výrazných barev je 
nutné vždy řešit s rozmyslem a v konceptu 
celého prostranství. 

OPATRNÉ SDRUŽOVÁNÍ FUNKCÍ
Při sdružování více funkcí do jednoho 
výrobku nebo při umísťování prvků v těsné 
blízkosti je nutné prověřit, zda je toto spoje-
ní smysluplné. Nevhodné je slučovat lavičky 
s odpadkovými koši. Vyjma nosiče reklam 
nesmí žádný prvek mobiliáře obsahovat 
reklamu. Zahrazovací sloupky je vhodné 
koncipovat jako krátkodobou opěru. 

ÚDRŽBA
Zásadní pro dlouhou trvanlivost a estetiku 
je pravidelná údržba mobiliáře, jeho opravy 
a čištění. Mobiliář pro veřejná prostranství 
musí být velmi odolný, ale nesmí to být 
na úkor jeho designu a funkce, neboť 
spoluvytváří podobu veřejných prostranství 
a velmi ovlivňuje výsledný dojem z místa. 
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9 · 1 · 2
DOPRAVNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dopravní infrastrukturu ve městě doplňují 
drobné prvky mobiliáře. Slouží především 
pro statickou dopravu, ať už se jedná 
o individuální automobilovou, hromad-
nou či cyklistickou.

PRVKY
•  přístřešky zastávek VHD
•  parkovací a jízdenkové automaty
•  stojany na kola (alt. přístřešky na kola) 
•  ochrana stromů a mříže do dlažby

PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK VHD – UMÍSTĚNÍ 
Standardizovat zastávkové přístřešky pro 
běžná prostranství. K umísťování přístřešků 
na významných místech ve městě 
přistupovat se zvýšeným ohledem a k jeho 
návrhu přizvat architekta.
•  Standardní přístřešek nemá dominovat 

prostorově ani barevně. Výjimečné 
stanice, přestupní uzly a konečné stanice 
mohou být řešeny individuálně, vždy 
však s ohledem na urbanistický a archi-
tektonický kontext.

•  Umístění přístřešku nesmí vytvářet 
zásadní prostorovou bariéru v pohybu. 
Délka přístřešku nebo množství přístřešků 
má odpovídat vytíženosti zastávky. 

PŘÍSTŘEŠKY ZASTÁVEK VHD – DESIGN
•  Optimální je přístřešek půdorysného 

tvaru U, který chrání proti povětrnosti 
i bočnímu větru. Konstrukce přístřešku 
má zajistit výhled směrem k přijíždějícím 
vozidlům veřejné dopravy.

•  Standardním řešením je subtilní kovová 
konstrukce a sklo, případně dřevo. 
Barevnost konstrukčních prvků musí 
odpovídat charakteru daného veřejného 
prostranství a ostatních prvků městského 
mobiliáře. Standardními barvami jsou 
odstíny šedé (viz kap. 8). Skleněné stěny 
přístřešku musí být opatřeny grafikou, 
která je zviditelní vůči pozadí a zamezí 
nárazu chodců i zvěře do skel. Tato grafi-
ka nesmí být reklamou. Umělé materiály 
jako polykarbonát jsou nevhodné.

•  Základní výbavou přístřešku je široké 
zastřešení (poskytující stín), lavička, 
odpadkový koš (mimo přístřešek), název 
stanice, jízdní řád, doplňkové informace 
(mapa linek, informace o výlukách), 
automat na jízdenky. Reklamní plocha je 
maximálně v rozsahu jednoho citylightu. 

908 Těsnohlídkovo náměstí, 
Bílovice nad Svitavou

Přístřešek nesmí vytvářet bariéru. Na 
vhodných místech je možné místo sa-
mostatného přístřešku využít konstrukcí 
přilehlých objektů.

909 Ulice Horova, Brno

Přístřešek je z prostorových důvodů orien-
tovaný obráceně, než je zvykem. 

V místech, kde to prostorové podmínky ne-
dovolují, nemusí být přístřešky umisťovány 
vůbec, nebo nemusí mít pevné stěny. 

Modrý nátěr konstrukce přístřešku není 
příliš vhodný, stejně jako kombinace his-
torizujících sloupků s moderním designem 
přístřešku.

910 Šárka, Brno 

Přístřešek opatřený kontrastním polepem 
snižuje riziko kolizí ptáků se skleněnými 
stěnami.

Celková úprava bezprostředního okolí 
zastávky a design přístřešku jsou nízké 
a v tomto ohledu nejde o vzorové řeše-
ní.

907 Ulice Joštova, Brno

Standardní rozvržení zastávkového 
přístřešku je založeno na půdorysném 
tvaru písmene U, který poskytuje závětří. 
Důležitý je výhled na stranu, odkud přijíždí 
dopravní prostředek, a subtilnost celé 
konstrukce, která nepředstavuje v prosto-
ru zásadní prostorovou bariéru. Barevné 
řešení je střízlivé a přístřešek díky němu 
nedominuje.

908      909
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•  Přístřešky se skleněnými stěnami ve 
vzdálenosti do 50 m od souvislé zeleně 
nebo vodních ploch musí mít potisk nebo 
polep vertikálních skleněných ploch ve 
formě celoplošného vzoru kontrastní 
barvy k pozadí (např. bílá, černá), který 
zamezí nárazu ptáků do skel.

•  Velikost prvků vzoru je min. 3 mm 
(průměr, kratší strana). Vzájemný rozestup 
prvků závisí na jejich velikosti, při spodní 
hranici velikosti se rovná nejvýše dvoj-
násobku jeho velikosti. Rozestup prvků 
v horizontálním směru nesmí přesáhnout 
100 mm, ve vertikálním 50 mm. Rozestup 
horizontálních pruhů (o šířce pruhu 
20 mm a více) je max. 50 mm. U verti-
kálních pruhů se shodnou šířkou potom 
100 mm. 

•  Vzhled prvků pro zviditelnění nehraje roli, 
může být využito nejrůznějších tvarů 
včetně symbolů nebo písma. Siluety ani 
makety dravců nejsou účinné.

PARKOVACÍ A JÍZDENKOVÉ AUTOMATY – 
UMÍSTĚNÍ A DESIGN
•  Automaty nesmí zasahovat do hlavních 

pěších tahů a vytvářet bariéry. 
•  Kolem automatů musí být zajištěn dosta-

tečný manipulační prostor.
•  Design a barevnost automatů by měly být 

jednotné, signifikantní na první pohled 
a musí jednoznačně definovat druh 
automatu. Návrh automatů má vycházet 
z principů „univerzálního designu“ 
(viz kap. 2 · 1 · 6). 

STOJANY NA KOLA – UMÍSTĚNÍ A DESIGN
•  Umístění stojanů na kola, včetně 

stanovišť bikesharingu, musí být součástí 
celkové koncepce veřejného prostranství 
a nesmí vytvářet bariéry v pohybu ani 
prostorovou či barevnou dominantu. 

•  Rozestupy mezi jednotlivými stojany musí 
zaručit snadný přístup ke kolu a snadnou 
manipulaci při zamykání kola.

•  Nové stojany na stávajícím veřejném 
prostranství musí být vždy doplněny 
stejnými typy, které jsou již součástí 
veřejného prostranství.

•  Doporučujeme používat jednotný systém 
stojanů z nerezové trubky ∅ 50 mm, výš-
ky 800 mm a délky 500 mm (viz Generel 
cyklistické dopravy ve městě Brně). Tento 
typ stojanu nevytváří při neobsazenosti 
koly prostorovou bariéru.

•  Bikesharingová stání lze řešit individuálně. 
Stojany na kola nesmí obsahovat reklamu

911 Ulice Benešova, Brno

Standardní parkovací automat v MPR.

912 Ulice Joštova, Brno 

 
Standardní jízdenkový automat používaný 
Dopravním podnikem města Brna.

914 Zelný trh, Brno  

Doporučený typ stojanů na kola.

Nerezový stojan se z důvodů odolnos-
ti a kultivovanosti osvědčil i v městské 
památkové rezervaci. Stojan umožňuje 
zamčení kola za rám.

915 Masarykovo náměstí, 
Velká Bíteš

Nevhodné typy stojanů, které neumožňují 
uzamčení kola za rám (a dovolují zcizit rám 
kola). Některé typy kol, vybavené například 
kotoučovými brzdami, do těchto stojanů 
vsunout nelze. Tyto stojany navíc vytvářejí 
prostorovou bariéru.

911       912

914      915

910 Moravské náměstí, Brno

Přestože je tento přístřešek vybaven do-
tykovým informačním panelem a možností 
dobití mobilu, trpí několika nedostatky, 
které jsou pro jeho správnou funkci velmi 
podstatné.

Jeho masivní konstrukce neumožňuje 
cestujícím sledovat přijíždějící tramvaje, 
přístřešek neobsahuje krytý kout, který 
by poskytl ochranu před větrem a bočním 
deštěm. Dodatečná instalace lavičky, re-
klamního panelu a odpadkového koše pro-
zrazuje, že se na tyto věci zapomnělo.
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918 Ochrana kmene proti parkujícím 
autům

Vhodné a estetické řešení ochrany pomocí 
pravidelných kamenných bloků, které 
chrání kořeny i samotný kmen stromu proti 
mechanickému poškození. 

K ochraně stromu lze použít zvýšené 
obrubníky, lavičky a dřevěné masivní lavice, 
vhodné i k příležitostnému sezení, či zahra-
zovací sloupky. Výhoda vyšších zábran je 
navíc v omezení občůrávání kmenů psy.

916 Mříž ke stromům, Brno

Litinová mříž ke stromům se znakem Brna 
doporučená pro historické centrum města 
a významná místa.

917 Osová, Starý Lískovec, Brno

Ocelová pozinkovaná mříž a vsakovací 
prostor vysypaný kačírkem pro usnad-
nění vsaku jsou vhodné i z estetického 
hlediska. 

Mladý kmen ochraňuje vysoká subtilní 
ochrana. Ta musí být řešena tak, aby ji po 
ztloustnutí kmene bylo možné demontovat.

916      917

MŘÍŽE DO DLAŽBY – UMÍSTĚNÍ A DESIGN
Mříže jsou okolo kmene stromu umísťovány 
z důvodu možnosti přítoku dešťové vody 
ke kořenům stromu a z důvodu zamezení 
stlačování zeminy nad kořeny. Velikost mříží 
by měla být co největší (viz kap. 5 • 3 • 5). 

Úroveň terénu pod mříží je vždy o cca 10 cm 
níže než chodník, protože rostoucí kořeny 
terén časem nadzvednou. Chodník by měl 
být vyspádován ke stromu. Kolem mříže 
nemá být zvýšený obrubník.

•  Mříže do dlažby nejsou určené na pojezd 
vozidel, ale pouze jako pochozí. 

•  V centrální části města Brna je ustáleno 
použití litinového typu se znakem města. 

•  Z hlediska přirozeného biorytmu stromů 
a omezení světelného smogu nedopo-
ručujeme stromy nasvětlovat zespodu 
ani používat mříže s integrovaným 
osvětlením.

OCHRANA STROMŮ – UMÍSTĚNÍ A DESIGN
Největší nebezpečí poškození hrozí 
v běžném provozu stromům od automobilů, 
popelnic, bicyklů a lidí. K tomuto účelu 
jsou navrženy ochranné bariéry. Ty by měly 
ochraňovat nejen samotný kmen stromu, 
ale i plochu okolo stromu, která je obvykle 
ozeleněna nebo je osazena mříží.

Při navrhování parkovacích stání v sou-
sedství stromu je nutné ponechat mezi 
zaparkovaným autem a prostorem pro 
výsadbu dostatečně velkou mezeru. 

Ochranu stromů a okolního prostoru je 
vhodné dimenzovat tak, aby odolala opření 
automobilu. Vhodné jsou zvýšené obrub-
níky, masivní kamenné či dřevěné bloky, 
lavičky, zahrazovací sloupky a podobně. 
Vysoká a subtilní ochrana kmene je do-
časným řešením ochrany mladých stromů, 
zejména na frekventovaných chodnících. 

920 Třída Kpt. Jaroše, Brno

Nepřijatelný typ ochrany stromů před 
parkováním. Neochraňuje celou výsad-
bovou plochu, ale pouze kmen stromu. 
Kombinace pozinkovaného povrchu, 
plastových záslepek a výstražné nálepky 
nevytváří esteticky ani funkčně kultivova-
ný výrobek.

Vhodnější je použití kamenných bloků, 
kamenných nebo ocelových patníků nebo 
ocelového nízkého zábradlí (min. ze dvou 
stran). 
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9 · 1 · 3
SEZENÍ 
Vhodně zvolený a umístěný sedací mobiliář 
přispívá k lepšímu vnímání veřejného pro-
storu, orientuje pozornost do požadovaných 
míst, poskytuje místa k odpočinku i zasta-
vení a podporuje sociální kontakt. Četnost 
prvků sedacího mobiliáře se významně 
podílí na atraktivitě a přístupnosti veřejného 
prostranství.

PRVKY
•  lavičky
•  lavice
•  židle
•  lehátka
•  sedátka
•  povalovadla
•  odpočívadla s piknikovými stoly, lavicemi 

apod.

Alternativou může být spontánní způsob 
sezení, umožněný vhodným uspořádáním 
prostoru a dalšími doplňky. Jedná se 
o prvky veřejného prostranství, které jsou 
primárně určeny k jinému účelu, ale svým 
uspořádáním za vhodných podmínek 
umožňují i sezení (schody, zídky, kašny, 
obrubníky, trávník apod.).

UMÍSTĚNÍ 
•  Sezení nemá být dominantou veřejného 

prostranství, ale jeho doplňkem. Umísťuje 
se mimo průchozí prostor podél vodicí 
linie a mimo hlavní komunikační koridory.

•  Možnost sezení ve městě výrazně 
rozšiřuje spektrum uživatelů města 
a zpřístupňuje město zejména seniorům. 

•  Větší pocit bezpečí v lidech vzbuzují 
místa s dobrým výhledem, přehledem 
o prostoru a krytými zády.

•  Lavičky umístěné těsně zády k sobě 
jsou problematické z hlediska narušo-
vání osobní zóny. Osobní zóna u laviček 
určených k rekreaci je větší než u laviček 
pro krátkodobé čekání.

•  Vhodná jsou místa bezpečná a klidná, 
v dostatečné vzdálenosti od rušivých 
prvků, jako jsou nádoby na odpad, 
parkovací stání apod. Koš má být po 
ruce, ne na očích.

•  Vhodná jsou místa s příjemným mikrokli-
matem, v závětří, ve stínu stromu apod. 
Cca 50 % laviček v jednom prostoru by 
mělo být v poledne ve stínu.

 

921 Park Koliště, Brno

Ocelová parková lavička.

Bílá barva je v prostoru velmi výrazná, 
a proto musí být bílý mobiliář velice kulti-
vovaně navržen. 

922 Ulice Nádražní, Brno

Ocelová lavička pro krátkodobé sezení. 
Nerezové provedení není v prostoru tak 
výrazné jako bílá barva a neodírá se. Na 
tomto místě je velmi vhodné i z hygienic-
kých důvodů. Rozdělení laviček do více 
částí neumožňuje ležení.  

923 Ulice Veselá, Brno

Standardní typ lavičky užívaný pro centrum 
města Brna. Dřevěný sedák a opěradlo 
vyžaduje péči, protože časem šedne. 
Světlý subtilní rám není kontrastní k dlažbě 
a zapadá do veřejného prostranství.

924 Náměstí Míru, Brno

Při výběru lavičky je dobré sledovat i jiná 
kritéria než materiálové řešení. V tomto 
případě není sedák lavičky ve sklonu, což 
znesnadňuje odtok vody.

 

925 Park Špilberk, Brno

Celodřevěná parková lavička robustní 
konstrukce. 

926 Park Lužánky, Brno 

Parková lavička z litinového subtilního rámu 
a dřevěného sedáku s opěradlem. 

925      926

923      924

921      922
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Pro možnost dlouhodobější-
ho pobytu, pohodlné usedání 
a vstávání nejen seniorů má 
mít alespoň 30 % laviček opě-
radlo a područky.

DESIGN 
•  Na místech krátkodobého pobytu, nebo 

jako doplňkové sezení, lze použít sedáky 
bez opěradel. 

•  V místech zastávek VHD je vhodné 
zajistit odkládací místa pro zavazadla 
nebo tašky.

•  Podle charakteru prostranství navrhovat 
prvky sedacího mobiliáře buď pevně 
spojené s podkladem, nebo volně pře-
nosné. Kotvení řešit vždy skrytě.

•  Místa v městských parcích nebo příměst-
ské zeleni, poblíž atraktivních pěších tras, 
doplnit stoly se sezením.

•  Neumísťovat na lavičky reklamu.
•  V běžném veřejném prostoru je vhodné 

mobiliář standardizovat. Výjimečná pro-
stranství by měla být řešena individuálně. 
Design i materiály navrhnout s ohledem 
na kontext místa.

MATERIÁLY
•  Na jednom veřejném prostranství 

nekombinovat různé charakterové typy 
mobiliáře. Pokud to nelze, musí být různé 
prvky sjednoceny alespoň barvou.

•  Pro konstrukční prvky doporučujeme 
používat tmavě šedý odstín.

•  Nepoužívat plastové a kompozitní imitace 
dřeva, nejsou estetické, ekologické 
a v některých případech jsou málo 
stabilní. 

•  Konstrukční části volit vzhledem k poža-
davku únosnosti a odolnosti, např. ocel, 
litina, beton, dřevo, slitina hliníku aj.  

•  Materiál sedacího mobiliáře vhodně 
kombinovat s ostatními prvky městské-
ho mobiliáře. 

•  Vzhledem ke kontextu umístění mobiliáře 
je nutné volit udržovatelné materiály 
a provedení.

•  Vždy je nutné zajistit odpovídající údržbu 
včetně čistění celého mobiliáře.

929 Černovice, Brno 

Z kombinace reklamní plochy, betonového 
prefabrikátu a modré barvy nemůže nikdy 
vzniknout kvalitní mobiliář. Kdo by se chtěl 
opřít o čerstvě nalepený plakát?

930 Náměstí Svornosti, Brno

I když se to nezdá, nalézt vhodnou barvu 
pro mobiliář je umění. Lavičky na sebe 
zbytečně upozorňují a zdají se být tím 
nejdůležitějším v prostoru. Tím je ale místo 
samo.

931 Park Koliště, Brno

Dřevěné lavice zde představují pouze jed-
nu z možností usednutí v parku. Současně 
mohou být i herním prvkem. Nápaditě 
provedený betonový šachový stolek zde 
působí velmi lehce a elegantně.

932 Dominikánské náměstí, Brno

Lavice bez opěradel jsou určené pro krát-
kodobé sezení a představují jednu z mož-
ností, jak užívat veřejné prostranství.

927 Ulice Pražákova, Brno

Základní potíž s betonovými lavičkami tkví 
v jejich masivní konstrukci, která na sebe 
vždy poutá pozornost. Kvalitní veřejná 
prostranství ale většinou vyžadují nená-
padný mobiliář kvalitního designu i zpra-
cování.

928 Náměstí Míru, Brno

U této lavičky není problémem design. 
Nevhodné je umísťování více druhů jedno-
ho typu mobiliáře v jednom prostranství. 
Lavičky v pozadí jsou nové, staré lavičky 
zůstaly ponechány. Společně se zcela 
jiným charakterem odpadkových košů 
a informačních tabulí je zde vytvořena 
chaotická a nevkusná změť nesourodých 
prvků.

927      928

929      930

931      932
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9 · 1 · 4
UKLÁDÁNÍ ODPADU 
Čistota veřejných prostranství je vizitkou 
každého města či obce. Odpadkové koše, 
velkokapacitní sběrné nádoby a kontejnery 
na směsný komunální odpad a tříděný od-
pad tvoří ve veřejném prostranství základní 
jednotku údržby veřejného prostoru.  

PRVKY 
•  odpadkové koše – slouží pro běžný ko-

munální odpad ve veřejném prostranství
•  sběrné nádoby – pro sběr tříděného 

a komunálního odpadu slouží nadzemní 
kontejnery a sběrné nádoby (60–240 l) 
nebo podzemní kontejnery

ODPADKOVÉ KOŠE – UMÍSTĚNÍ
•  Neumisťovat do pohledových os 

ani volně v prostoru, v těsné blízkosti 
laviček, na nároží nebo těsně u vstupu 
do domu. Využívat přirozené linie fasád, 
obrubníků, stromořadí atd. Umísťovat 
u fasád primárně do míst jejich zalomení, 
aby nebyly v konfliktu s přirozenou vodicí 
linií a průchozím prostorem. Koše mají 
být po ruce, ne na očích. 

•  Odpadkové koše s integrovaným popel-
níkem primárně neumísťovat u vstupů do 
budov, kde se pohybují děti (např. školy). 

•  Koše lze zavěšovat na jiné prvky 
městského mobiliáře (stožáry veřejného 
osvětlení aj.).

ODPADKOVÉ KOŠE – DESIGN A MATERIÁLY
•  Design odpadkového koše musí být 

v souladu s ostatními prvky mobiliáře, 
musí být subtilní a barevně nenápadný. 

•  Koš nesmí obsahovat reklamu, ale může 
nést znak města nebo městské části. 

•  Konstrukce prvku musí být adekvátní 
zvolenému prostředí a má umožňovat 
nenáročnou údržbu. Významná a frek-
ventovaná prostranství však náročnou 
údržbu z podstaty vyžadují.

•  Kotvení řešit skrytě pod dlažbou. 
•  Vhodné jsou odpadkové koše se stříškou. 

Stříška však vždy slouží ke zhášení 
cigaret, a proto je nutné ji čistit. Mecha-
nismus otevírání musí odolat běžnému 
provozu při vysypávání košů.

•  V místech s velkou kapacitou lidí je mož-
né umístit nádoby s integrovaným lisem. 
Lépe je rozmístit více košů rovnoměrně 
v prostoru než je sdružovat do skupin. 

933 Náměstí Svobody, Brno

Z hlediska designu je tento koš velmi pěk-
ný a originálně tvarovaný. Barevně nedo-
minuje. Problematické shlukování košů do 
čtveřic tvoří prostorovou bariéru. Umístění 
v blízkosti laviček je nevhodné, vždyť kdo 
rád odpočívá v těsné blízkosti přecpaných 
košů. Podstatou udržitelnosti tohoto řešení 
je intenzivní údržba, vyvážení a umývání 
košů zevnitř i vně.

934 Ulice Joštova, Brno

Příklad esteticky kvalitního koše s po-
vrchovou úpravou, která znemožňuje 
polepení koše plakáty a nálepkami. Tento 
nástřik však výrazně snižuje možnost 
umytí koše a způsobuje ještě intenzivnější 
znečištění. Oba případy dokládají neudr-
žitelnost panujícího názoru na výhodnost 
bezúdržbového mobiliáře.

940 Mendlovo náměstí, Brno  

Betonové prefabrikáty jsou do kultivované-
ho veřejného prostranství města nevhod-
né.

941 Park Špilberk, Brno

Historizující koš v parku Špilberk. Pokud 
mají jednotlivá místa vlastní koncepci 
mobiliáře, není na škodu, spíše naopak. 
Koncepce musí však být ucelená, jednotná 
a opodstatněná.

935 Mendlovo náměstí, Brno  

Typický historizující koš na sloupku 
v městské památkové rezervaci. Je vhodné 
omezit počet košů na jednom sloupku ma-
ximálně na dva. Při potřebě většího počtu 
raději rozmístit koše častěji, neshlukovat je 
ale do jednoho místa.

936 Zelný trh, Brno

Moderní varianta koše na sloupku s de-
centním znakem města Brna. Koš byl 
původně opatřen stříškou, která ale v ná-
ročném provozu neobstála.  

940      941

935       936

933       934
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942 Ulice Bartošova, Brno 

Velmi častý příklad řešení nároží brněn-
ských ulic. 

Umísťování kontejnerů a sběrných nádob 
pro tříděný odpad nesmí v žádném případě 
zasahovat do rozhledových trojúhelníků 
na nároží křižovatek a nesmí ve veřejném 
prostranství vytvářet pohledově exponova-
né dominanty.

Pro místa sběru tříděného odpadu musí 
být primárně v úsecích mezi jednotlivými 
křižovatkami vyhrazeno místo, které bude 
snadno přístupné pro obyvatele i vozidla 
svozu tříděného odpadu. Je vhodné tato 
místa odpovídajícím způsobem ohradit.

Barevnost kontejnerů je nepřijatelná, není 
důvod, aby oborové barevné značení 
dominovalo celému prostoru. Je to stejné, 
jako kdybychom požadovali natřít na žluto 
všechny budovy, ve kterých je zavedený 
plyn.

944      945

944 Ulice Dobrovského, Brno 

Sběrné nádoby komunálního odpadu je na 
prvním místě nutné umísťovat v domech či 
na soukromých pozemcích. Pokud to nelze, 
je nutné místo opatřit kultivovanými clona-
mi, které nebudou prostranství dominovat 
ani prostorově, ani barevně.

945 Ulice Smetanova, Brno

Nekultivované umístění sběrných nádob 
přímo na chodníku.

SBĚRNÉ NÁDOBY - UMÍSTĚNÍ
•  Neumisťovat na nárožích ulic, na náměs-

tích, před vstupy do budov a parků atd. 
Umisťovat do méně exponovaných míst, 
případně je opatřovat esteticky kvalitně 
řešenými paravány.

•  Zajistit pravidelný odvoz tříděného od-
padu a úklid stanoviště, nesmí docházet 
k hromadění odpadu kolem kontejnerů 
a sběrných nádob.

•  Trvalá místa s podzemními sběrnými 
nádobami by měla obsahovat dodatečné 
informace, kam s nadměrným odpadem.

•  Rozšiřovat počet míst pro kontejnery 
a sběrné nádoby tříděného odpadu 
přímo v domech (např. v rámci projektu 
„Barevné za černé“).

•  V MPR a urbanisticky hodnotných 
územích používat pouze kontejnery 
v domech nebo podzemní.

Umístění ani barevnost sběr-
ných nádob nesmí dominovat 
veřejnému prostranství.

SBĚRNÉ NÁDOBY - DESIGN A MATERIÁLY
•  Design sběrných nádob a kontejnerů 

pro tříděný odpad umísťovaných vedle 
sebe musí být jednotný, nemá docházet 
ke kombinacím různorodých barevnost-
ních či designových řad. Sběrné nádoby 
a kontejnery (zejména pro komunální 
směsný odpad) různých produktových 
řad odclonit přístřeškem, popř. jinou 
konstrukcí (hrazení, treláž, ozelenění atd.). 

•  Ergonomické zpracování kontejnerů 
a sběrných nádob musí umožnit pohodl-
né odhození odpadu a musí umožňovat 
bezbariérové užívání. 

•  Jakákoliv konstrukce sběrných nádob 
i nadzemních a podzemních kontejnerů 
nesmí sloužit k umístění reklamy ve 
smyslu prezentace produktu.

•  Označení druhu odpadu a svozové firmy 
má být ve velikosti štítku, nikoli plakáto-
vací plochy.

•  Materiálové pojetí dělicích konstrukcí 
a paravánů musí přiměřeně respektovat 
přilehlé veřejné prostranství. Vhodné jsou 
odolné materiály: dřevo, ocel, železobe-
ton, popř. kámen a kombinace s kvalitně 
založenou a udržovanou zelení. 

943 Konečného náměstí, Brno

Podzemní kontejnery tvoří vhodnější alter-
nativu systémovým nadzemním kontej-
nerům a netvoří na veřejném prostranství 
takovou bariéru. 

Nadzemní část podzemních kontejnerů 
by měla korespondovat s okolními prvky 
městského mobiliáře. Označení jednotli-
vých druhů odpadu na vhozových částech 
nemá být příliš nápadné.

Plochu kolem podzemních kontejnerů 
je vhodné zejména v historickém pro-
středí a na významných místech řešit 
zadlážděním.

Umístění kontejnerů v předzahráce budovy 
není zcela vhodné.
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9 · 1 · 5
VYMEZENÍ 
PROSTORU
K vymezení prostoru mají primárně sloužit 
architektonické prvky, domy, zdi a funkčně 
i esteticky řešený mobiliář.

PRVKY
•  zahrazovací sloupky – používají se 

k vymezení bezpečného prostoru pro 
pěší, neomezují příčnou prostupnost 
prostranství 

•  patníky – jsou společně se směrovými 
sloupky, balisety, svodidly atd. příslušen-
stvím dopravních staveb

•  zábradlí – používá se k vymezení bezpeč-
ného prostoru pro pěší, omezuje příčnou 
prostupnost prostranstvím

SLOUPKY A PATNÍKY – UMÍSTĚNÍ
•  Nemají vytvářet vizuální dominantu.
•  Zahrazovací sloupek zabraňuje průjezdu 

a parkování automobilů, neomezuje 
pohyb pěších. Pro příležitostné vjezdy na 
plochy vymezené obrubníkem lze použít 
odnímatelné zahrazovací sloupky.

•  Nepropojovat jednotlivé prvky sloupků 
a patníků řetězy nebo jiným způsobem, 
který by vytvářel nežádoucí bariéry. 
Výjimkou je použití jako estetický či 
historický prvek např. kolem pomníků.

•  Počítat se sekundárním využitím prvků, 
například jako krátkodobá opěra. 

SLOUPKY A PATNÍKY 
– DESIGN A MATERIÁLY
•  Sloupky a patníky mají být barevně 

kontrastní od dlažby (např. tmavě šedá, 
ne signální barva) a mají mít přiměřenou 
výšku (0,9–1,0 m), příliš nízké sloupky 
nejsou vidět z pohledu řidiče. Užití 
bezpečnostního značení (např. žlutočer-
né pruhy) je nevhodné.

•  Design sloupků, resp. patníků, musí být 
v daném veřejném prostranství jednotný, 
nesmí docházet ke kombinaci sloupků, 
resp. patníků, různých produktových řad. 

•  Sloupky ani patníky nesmí obsahovat 
reklamu, mohou nést znak města.

•  Zahrazovací sloupky musí být provedeny 
z odolných materiálů, jako např. ocel, 
litina, slitina hliníku, dřevo. Materiálové 
provedení patníků musí odpovídat 
charakteru veřejného prostranství (ocel, 
litina, kámen, beton). Výrobky z plastů 
a kompozitů jsou nevhodné.

946 Zahrazovací sloupky, Brno

Zahrazovací sloupky jasně vymezují prostor 
pro automobilový provoz a prostor pro 
bezpečný pohyb pěších. 

Sloupky jsou vzhledem k okolí dostatečně 
vizuálně kontrastní a dobře viditelné.

Pro historizující sloupky nejou vhodné 
příliš světlé barvy nebo stříbrná  
(viz obr. 909).

947 Zahrazovací sloupky, Brno

Příklady zahrazovacích sloupků z kamene 
a dřeva. Kažký typ je vhodný na jiný druh 
veřejného prostranství.

948      949

948 Náměstí republiky, Brno

Stávající nabídka betonových prefabrikátů 
nenabízí prvky vhodné do kvalitně řeše-
ného veřejného prostranství, i když by se 
kvalitní výrobek z betonu jistě vyrobit dal. 
Používání různých typů prvků v těsném 
sousedství je rovněž nevhodné.

949 Ulice Bayerova, Brno

Neupravené kamenné balvany jsou vhodné 
do kontextu příměstské krajiny, ale nikoli 
pro městská veřejná prostranství.
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950 Ulice Rašínova, Brno 

Kultivovaný návrh a řemeslné zpracování 
zábradlí zde respektuje reprezentativní 
charakter stavby a charakter území. 

953 Ulice Kounicova, Brno

Z pohledu řidiče i chodce musí být pole 
zábradlí v rozhledovém trojúhelníku prove-
deno průhledně. 

Po smrtelném úrazu dítěte zde došlo 
k nahrazení kolmých výplní, neprůhledných 
při šikmém pohledu, výplněmi šikmými. 
Ty jsou navíc v poloviční hustotě alespoň 
u posledního pole v blízkosti přechodu pro 
chodce.

Je otázkou, zda by absence zábradlí nebo 
změna jeho formy nepřinesla v tomto 
kontextu větší bezpečnost i zklidnění 
dopravy.

ZÁBRADLÍ – UMÍSTĚNÍ
•  Používat pouze v odůvodněných 

případech, v místech s nebezpečím 
pádu do hloubky, podél frekventovaných 
vozovek apod.

•  Primární snahou musí být dosáhnout 
bezpečnějšího veřejného prostranství 
jinými prostředky (např. zklidněním 
dopravy, rozšířením chodníků). Zábradlí 
není nepřekročitelnou bariérou a není 
dimenzováno jako bezpečnostní prvek 
pro motorovou dopravu.

•  Zábradlí by se mělo umísťovat pouze 
v odůvodněných případech (zastávky 
MHD, úzký předprostor veřejných budov 
apod.), nemělo by být zbytečnou barié-
rou v území.

•  V případě, že má zábradlí funkci vodicí 
linie (zastávky MHD), je nutná dolní 
zarážka ve výšce 0,1–0,25 m.

•  Schodiště a rampy vyrovnávající výškové 
rozdíly je nutné vybavovat zábradlím 
a madly v souladu s příslušnými předpisy. 

ZÁBRADLÍ – DESIGN A MATERIÁLY
•  Konstrukční prvky zábradlí mají být 

subtilní, jednoduché, viditelné, ale 
nenápadné.

•  Zábradlí nesmí vytvářet pohledovou 
bariéru provozu na komunikacích a ome-
zovat výhled z automobilu.

•  Madlo zábradlí podél chodníků, 
ramp a schodišť přednostně navrhovat 
kontinuální, bez přerušení. Pokud to není 
v rozporu s příslušnými technickými 
předpisy, lze využívat pouze horizontální 
madla se sloupky bez pevné výplně. 

•  Madlo, které je součástí jiné konstrukce 
(stěny, opěrné zídky), řešit jako předsaze-
né nebo zapuštěné do konstrukce. 

•  Materiálové zpracování konstrukčních 
prvků zábradlí musí vykazovat pevnost 
a odolnost odpovídající příslušným 
normám.

•  Pro konstrukci zábradlí se doporučuje 
použít materiály jako ocel, dřevo.

•  Jako výplň zábradlí používat svislé 
konstrukční prvky, kombinace s dělicí 
zelení nebo plné transparentní výplně. 

•  Zábradlí nemá být nosičem reklamy.

951 Ulice Merhautova, Brno

Použití silničních svodidel je v běžných 
městských ulicích nevhodné.

952 Ulice Hrnčířská, Brno

Použití silničních betonových prefabrikátů 
na veřejných prostranstvích městského 
charakteru je mimo ryze dopravní kontext 
nevhodné. Řešení působí provizorně a de-
graduje veřejná prostranství. 

951       952
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954 Náměstí Svobody, Brno

Pro městskou památkovou rezervaci dopo-
ručujeme používat pouze zasklené tubusy, 
které mohou být, jako v tomto případě, 
součástí technického vybavení města. 

955 Nové Sady, Brno

Standardní výlepové tubusy instalované na 
stožáry jsou většinou nízké úrovně designu, 
použitého materiálu i detailu. Problema-
tický je rezavějící podkladní pozinkovaný 
plech, samotné rozměry tubusu neko-
respondující s formátem standardních 
plakátů a odlepující se plakáty. 

Je to škoda, protože plakátovací plochy do 
města patří. Je však nutné trvat na  kulti-
vovaném designu tubusu, vhodné údržbě 
a promyšleném umísťování. 

9 · 1 · 6
PLAKÁTOVACÍ 
PLOCHY A REKLAMA
PLAKÁTOVACÍ PLOCHY
Plakátovací plochy jsou nedílnou součástí 
městského mobiliáře. V jistém smyslu 
nahrazují výkladní skříně kulturním institu-
cím, jejichž význam je celoměstský.

Plakáty a reklama jako taková však obecně 
generují vizuální smog a přispívají k vizuální 
degradaci veřejných prostranství. Je proto 
vhodné regulovat rozsah plakátovacích 
ploch a snížit i možství různých typů nosičů 
v jednom prostranství. Měřítko a velikost 
těchto ploch by neměly prostranství domi-
novat. V obytných a rekreačních částech 
města je nevhodné používat velkoformátové 
tabule (billboardy).

PRVKY
•  tubusy zasklené a nezasklené
•  tabule maloformátové (vitríny, citylighty 

cca 2 m2, nosiče A1 na sloupech)
•  tabule středních formátů (cca do 5 m2)
•  tabule velkoformátové (billboardy)

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY – UMÍSTĚNÍ 
A DESIGN
•  Umístění všech prvků nesmí bránit 

pohybu a užívání veřejných prostranství 
a nesmí jim dominovat (neumísťovat na 
pohledové vyústění ulic a průhledů).

•  V MPR Brno a na významných místech 
ve městě doporučujeme používat pouze 
samostatně stojící zasklené tubusy 
a maloformátové nosiče (citylighty). 

•  U nezasklených tubusů je vhodné vybírat 
kultivovaně řešené prvky mobiliáře 
s dobře vyřešenými detaily, materiály 
a barevností. 

•  Výlep přímo na skříně technické infra-
struktury je nevhodný. Lépe je integrovat 
skříň do prvku mobiliáře, určeného 
k výlepu reklamy s prosklenou plochou.

•   V případě samostatně stojících tabulí je 
nutné vždy esteticky řešit i jejich zadní 
stranu. Jejich umístění nesmí vytvářet 
bariéry v prostranství.

•  Informační tabule kulturních institucí 
a jejich akcí by neměly přesáhnout 
formát střední velikosti tabule.   

•  Velkoformátové tabule pro jakékoli 
sdělení jsou nevhodné pro MPR Brno 
i obytné a rekreační oblasti města.

956 Zelný trh, Brno

Do výdechu z kolektoru je integrována 
zasklená tabule s informacemi o kulturních 
akcích ve městě. Návrh i provedení jsou 
velmi kvalitní.

957 Ulice Pekařská, Brno

Typové skříně k technickým sítím sice vý-
lep plakátů umožňují, ale při jejich návrhu 
byl opomenut nejen běžný formát plakátu, 
ale i estetická stránka výrobku. Jde o věc 
nevhodnou na jakékoli veřejné prostran-
ství.

958 Ulice Joštova, Brno

Kultivovanou formou informačních tabulí 
jsou zasklené a prosvětlené city-lighty. 
Ty mohou být samostatně stojící, nebo 
integrované do zastávkových přístřešků 
MHD. Při jejich umísťování je nutné skloubit 
jak přístup k výrobku, tak i požadavek 
na bezbariérovost pohybu na veřejných 
prostranstvích.

959 Ulice Koliště, Brno

Mimo MPR Brno jsou přijatelnou a relativně 
kultivovanou formou informačního nosiče 
nosiče samostatných plakátů na stožáry 
s průhlednou fólií a kovovým rámem. Zde 
je třeba dbát na jejich umístění, které 
nesmí omezovat průchozí profil chodníku, 
jejich přiměřené množství a údržbu.

954 955

956 957

958 959
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962 Čertova rokle, Brno 

Kultivovaná a vhodně umístěná plakátovací 
tabule. Umožňuje čtení zblízka, nevy-
tváří bariéru, má kultivovaný nosný rám 
tmavé barvy. Logo provozovatele je možná 
zbytečně výrazné a bojuje o pozornost 
s vylepenými plakáty. Při instalaci tabulí je 
vždy nutné pohledově řešit i jejich zadní 
stranu.

963 Ulice Nádražní, Brno

Nevhodná reklama na zábradlí. Problémem 
tohoto prostranství je jeho přetíženost. Ve 
srovnání s Joštovou ulicí je tu dvakrát více 
kolejí a nástupních ostrůvků a je možné 
zde i parkovat. Stále se zde pohybuje 
velké množství lidí. Instalace tohoto druhu 
reklamy sice nevytváří novou fyzickou ba-
riéru, celkový dojem z místa však pomáhá 
degradovat.

960 Moravské náměstí, Brno

Tradiční informační tabule kulturní institu-
ce. Tmavá barva rámu zaniká v kontextu 
vegetace parku, plocha je řešena jako 
plachta, kterou lze vyměnit. Podstatná pro 
přijatelnost tabule je její velikost. Tabule má 
plochu do cca 5 m2 a prostorově nedomi-
nuje. 

961 Ulice Pionýrská, Brno

Nevhodné umístění billboardu v předza-
hrádce domu. Nevhodně umístěná reklama 
na oplocení předzahrádky. 

960 961

962 963

964 Palackého třída, Brno

Podoba parteru budov ovlivňuje charakter 
veřejných prostranství zásadním způso-
bem. Celoplošné polepy výloh jsou velmi 
nevhodné.

Pro městskou část Brno–střed reguluje 
podobu obchodního parteru a označení 
provozoven Manuál dobré praxe.

REKLAMA
Rozsah a umístění reklamy reguluje obecně 
platná legislativa (Stavební zákon, Zákon 
o pozemních komunikacích, Zákon o regu-
laci reklamy). Na území města Brna je navíc 
reklama omezena dalšími právními formami.

Územní plán nepřipouští reklamní stavby 
a zařízení v okolí městských tříd a v ochran-
ných pásmech hřbitovů. Podmínečně 
přípustné jsou v plochách veřejné zeleně, 
ale jen pokud neomezují zeleň a všesměrné 
působení historického panoramatu města.

Město Brno upravuje rozsah reklamy na 
části svého území nařízením o zákazu 
reklamy šířené na veřejně přístupných 
místech mimo provozovny.

Reklama je rovněž regulována v městské 
památkové rezervaci Brno a v jejím ochran-
ném pásmu a vyžaduje schválení odborem 
památkové péče MMB.

Pro práci s reklamou ve měs-
tě je uceleným materiálem 
Manuál dobré praxe.

Reklama se výrazně spolupodílí na tvorbě 
veřejného prostranství a jeho působení. 
Nadmíra nekultivované reklamy vytváří 
vizuální smog, který veřejná prostranství 
degraduje. Rozhodující je množství, 
různorodost a agresivita sdělení. 

V městském veřejném prostoru se setkává-
me s těmito základními druhy reklamy:

PRVKY
•  označení provozoven - firemní nápis, 

polep skla, vitrína, výstrč, áčko, zahrádka 
a markýza;

•  venkovní reklama - billboard, plakátovací 
plocha a rotunda, banner, hypercube, 
reklama na střeše, reklama na fasádě 
a štítě, CLV atd.

REKLAMA - UMÍSTĚNÍ A DESIGN
•  Při označování provozoven a řešení 

venkovní reklamy na celém území města 
Brna doporučujeme řídit se Manuálem 
dobré praxe, který je v tomto ohledu 
komplexním dokumentem a prozatím 
stanovuje pravidla v oblasti MPR 
a v ochranném pásmu MPR. 

•  Označení provozoven a reklama musí být 
řešeny v souladu s architekturou průčelí 
a musí ctít kontext místa.

•  Reklama nemá být součástí jiného mobili-
áře, než je k tomu určený reklamní nosič.
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965 Malinovského náměstí, Brno 

Město Brno disponuje kvalitním a přehled-
ným orientačním a informačním systémem, 
založeným na červených tabulkách na 
pozinkované tyči.

966 Ulice Kosmova, Brno

Zde nejde o informační systém, ale o rekla-
mu.

965       966

9 · 1 · 7
ORIENTAČNÍ 
A INFORMAČNÍ 
SYSTÉM
Hlavním úkolem orientačního systému je 
bezpečně a jednoduše provést návštěvníka 
města nejatraktivnějšími, nejvýznamnějšími 
a nejdůležitějšími místy a zároveň nasměro-
vat k žádanému cíli.  

PRVKY
•  směrové ukazatele a mapy
•  pouliční hodiny
•  vitríny, cedule a panely

SMĚROVÉ UKAZATELE A MAPY 
- UMÍSTĚNÍ A DESIGN
•  Umístění ani výškové osazení cedulí 

nesmí omezovat pohyb osob a vozidel.
•  Orientační systém nemá barevně ani 

prostorově dominovat. Má být umístěn 
mimo hlavní pohledové osy a průhledy.

•  Základní orientační systém ve městě 
dokumentují Zásady tvorby uličního 
názvosloví a označování ulic, veřejných 
prostranství a číslování budov v městě 
Brně. 

•  Městský orientační systém je nezávislý 
na celorepublikovém značení turistických 
tras a řídí se jednotným vizuálním stylem.

•  Design ukazatelů turistických tras pod-
léhá celorepublikovému systému pouze 
v příměstské a volné krajině. 

•  Design ukazatelů cyklotras podléhá 
celorepublikovému systému po celém 
území města.

POULIČNÍ HODINY - UMÍSTĚNÍ A DESIGN
•  Osazovat na významných a frekvento-

vaných místech, v blízkosti staveb a míst 
celoměstského významu. 

•  Hodiny se mohou stát součástí koncepce 
stavby (např. radnice, kostel, významné 
nároží apod.).

•  Standardně je vhodné instalovat typ 
hodin používaný Technickými službami 
Brno, a. s. (analogové hodiny o průměru 
70 cm).

•  Hodiny mají být dobře čitelné a ve 
večerních hodinách podsvícené. Pro 
umístění v prostoru je vhodné volit 
hodiny oboustranné, popř. třístranné. 

969 Ulice Nádražní, Brno 

Umísťovat prvky důležitého informačního 
systému na prvky technické vybavenosti 
prostým polepem je nevhodné. Ve srovnání 
s reklamou umístěnou v citylightech jde 
vyloženě o provizorní řešení.

Skříně technické infrastruktury je vhod-
nější integrovat do prvku informačního 
mobiliáře (viz kap. 7). 

967 Moravské náměstí, Brno

Standardní typ pouličních hodin s analogo-
vým ciferníkem.

968 Ulice Kšírova, Brno

Nevhodný typ pouličních hodin s rekla-
mou.

967       968
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972 Denisovy sady, Brno

Vsak u pítka v nezpevněném povrchu je 
zajištěn přes písek či štěrk, který je záro-
veň estetickým doplňkem. 

973 Park Lužánky, Brno

Historizující podoba pítka.

971 Masarykovo náměstí,  
Velká Bíteš

Pítko by mělo rovněž umožňovat pohodlně 
nabrat vodu do láhve. Důležité přitom je, 
aby bylo pítko dostupné všem osobám 
s omezenou schopností pohybu.

970 Náměstí Svobody, Brno

Pítko ve zpevněném povrchu je vhodně 
doplněno mříží pro možný odtok vody 
a snadný přístup k pítku. 

Dodatečně připevněná tabulka s informací 
o pitné vodě je na prvek umístěna velmi 
necitlivě. 

9 · 1 · 8
PÍTKA
Pítka jsou prvky sloužící k občerstvení, 
osvěžení a někdy i k hrám na frekvento-
vaných veřejných prostranstvích. Pítka 
by měla být součástí všech významných 
veřejných prostranství. Jde o prvek, který 
není nutné typizovat. 

UMÍSTĚNÍ
•  Umístění pítka musí být součástí celko-

vých úprav daného prostoru.
•  Pítko je vhodné umisťovat na veřejných 

prostranstvích s pobytovou funkcí, 
v místech dlouhodobějšího pobytu lidí.

•  Na nezpevněném povrchu okolo pítka je 
nutné zajistit vhodné odvodnění v podo-
bě roštu nebo štěrku.

DESIGN A MATERIÁLY
•  Je dobré navrhovat pítka s možností 

pohodlného napuštění vody do láhve, 
napití se a omytí rukou. 

•  Navrhovat bezbariérová pítka použitelná 
také pro děti a uživatele s pohybovým 
omezením.

•  Musí splňovat základní hygienické poža-
davky, tj. jednoduché tvary bez záhybů, 
bezdotykové a z kvalitních odolných 
materiálů.

•  Materiál v okolí pítka musí být odolný vůči 
vlhkosti a snadno propustný. 

•  Zajistit funkčnost, komfort a plynulý 
odtok vody. 

972 973
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Zpravidla se jedná o objekty, které často nemají základy, jsou dobře rozebíratelné 
a lze je jednoduše napojit na sítě technické infrastruktury. Jejich vzhled a provedení 
musí přiměřeně odpovídat charakteru daného veřejného prostranství.

Veřejnými telefonními automaty, které lze považovat za jeden z prvků drobné vyba-
venosti, se nezabýváme. Do budoucna se dá předpokládat spíše postupná likvidace 
těchto zařízení než jejich nové zavádění.

Objekty musí být řešeny tak, aby umožňovaly užívání i osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace.

9 · 2  PRVKY DROBNÉ VYBAVENOSTI
9 · 2 · 1  KIOSKY

9 · 2 · 2  VEŘEJNÉ TOALETY

9 · 2 · 3  STÁNKY

9 · 2 · 4  HŘIŠTĚ A DROBNÁ SPORTOVIŠTĚ
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9 · 2 · 1
KIOSKY
Kiosek je definován jako samostatně stojící 
stavba do 25 m2 bez vytápění a pobytových 
prostor. Objekty jsou jednoduchým 
způsobem napojeny na sítě technické 
infrastruktury.

Ve veřejném prostranství zastávají kiosky 
funkci doplňkové a dočasné městské vy-
bavenosti, čemuž by však neměl odpovídat 
způsob jejich provedení a designu. Trvalá 
i dočasná součást veřejného prostranství 
má veřejné prostranství kultivovat. 

Přítomnost kiosků na některých místech 
města poukazuje na absenci městsky 
řešeného parteru okolních budov.

UMÍSTĚNÍ
•  Trvale umístěné kiosky nesmí vytvářet 

prostorové ani pohledové bariéry, ne-
mají být umístěny v pohledových osách 
a clonit významné budovy.

•  Mobilními kiosky lze docílit větší variabili-
tu daného prostoru.  

DESIGN A MATERIÁLY
•  Design a použité materiály kiosku musí 

být kultivované. Kiosky s dobou trvání 
delší než jeden měsíc nesmí působit 
dočasným dojmem. 

•  Typizované kiosky určitého komerčního 
artiklu mohou mít střízlivý signifikantní 
vizuální styl, který nebude ve veřejném 
prostranství působit rušivě a nebude mu 
dominovat.

•  Navrhovat kiosky jako originální prosto-
rotvorný prvek lze pouze ve výjimečných 
případech na místech nekvalitně založe-
ných veřejných prostranství.

•  Označování kiosků, prezentace produktů 
a reklama se řídí platnou legislativou, 
městskými vyhláškami a Manuálem 
dobré praxe.

•  Materiálové a barevné provedení 
povrchové úpravy musí přiměřeně 
respektovat charakter daného místa.

•  Kiosek má svým uspořádáním i designem 
evokovat výlohu obchodu nebo obchodní 
parter budovy a potlačit charakter 
prodeje “přes okénko“.

974 Ulice Joštova, Brno

Novinový kiosek navržený konkrétně pro 
daný prostor vychází z detailů funkcionali-
stických zaoblených skleněných fasád. Je 
kvalitně navržen i zpracován a je vhodný 
do centra města i na významná místa.

Zaoblené skleněné stěny stánek opticky 
zmenšují a evokují výklad obchodu. 

975 Malinovského náměstí, Brno

Zcela nevhodné řešení novinového kiosku. 
Kiosek nemá řádné označení, je neudr-
žovaný, degraduje veřejné prostranství. 
Výrazná barevnost je nepřijatelná.

978 Moravské náměstí, Brno

Na stylu záleží. Mobilní foodtruck umožňu-
je dočasně rozšířit místní nabídku. 

979 Ulice Merhautova, Brno

Odbyté pojetí mobilního kiosku jako přívě-
su polepeného řezanou grafikou vyvolává 
dojem periferie. 

976 Ulice Netroufalky, Brno

Hlavní vstup do FN Brno, jedné z nejdůle-
žitějších městských institucí, lemuje řada 
nevzhledných buněk pestrého komerčního 
využití. Ty nectí význam areálu a umocňují 
celkový dojem provizorního řešení. Jde 
o důsledek budování města jako periferie, 
která sestává ze specializovaných budov 
a areálů a postrádá klasické multifunkční 
městské domy s obchodním parterem. 

977 Björnsenův sad, Brno

Dobře provedené oživení parku dočasný-
mi kontejnery. Intenzívně využívaný park 
by si však namísto kiosku vytvořeného 
z plechového kontejneru zasloužil trvalou 
a důstojnou stavbu kavárny a hygienického 
zázemí. 

978       979

976 977

974 975
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9 · 2 · 2
VEŘEJNÉ TOALETY
Moderní městská veřejná prostranství by 
měla disponovat dostatečným množstvím 
veřejných toalet, které jejich uživatelům 
nabídnou kvalitní a důstojné sociální zázemí. 

UMÍSTĚNÍ
•  Je vhodné vytvořit jednotnou městskou 

síť veřejných toalet primárně na frek-
ventovaných místech, jako jsou náměstí, 
parky, přestupní uzly apod.

•  Všechny nově zřizované veřejné toalety 
by měly být bezbariérové, včetně bezba-
riérového přístupu a označení.

•  Veřejné toalety, zejména ve stabilizo-
vaném městském prostředí, musí být 
primárně součástí budov. Velmi vhodná je 
kombinace s dalšími městskými službami, 
jako je informační centrum, nádraží atd.

•  Samostatně stojící objekty musí vhodně 
doplňovat daný městský prostor, 
nesmí ve veřejném prostranství vytvářet 
pohledové ani prostorové bariéry.

•  Typizované stavební buňky toalet není 
žádoucí umísťovat na nároží, v pohledové 
ose, v blízkosti vstupu do budovy.

DESIGN A MATERIÁLY
•  Samostatně stojící objekty veřejných 

toalet musí být kultivovaně řešené, bez 
ambicí dominovat nebo spoluvytvářet 
prostranství. 

•  Design objektů veřejných toalet je nutné 
přizpůsobit okolnímu prostředí tak, aby 
objekt veřejné prostranství nedegradoval.

•  Typizované buňky toalet jsou přípustné 
pouze v případě velkých kulturních akcí 
nebo jako součást zařízení staveniště.

•  Reklama nebo výrazné grafické řešení 
stěn samostatně stojících objektů toalet 
jsou nevhodné.

980 Ulice Nádražní, Brno 

Veřejné toalety v městském intravilánu 
by měly být prioritně navrhovány v rámci 
budov. 

981 Brněnská přehrada, Brno

Veřejné toalety je vhodné při návrhu 
kombinovat s dalšími službami. V tomto 
případě jsou k veřejným toaletám přidány 
převlékárny a sprchovací sloupy.

Materiálové zpracování samostatně 
stojících veřejných toalet musí odpovídat 
charakteru příslušného prostředí.

V tomto případě je barevné řešení vtipné 
a zapadá do konceptu veřejného koupali-
ště. Je také vhodně umístěno mimo vlastní 
pláž.

982 Kraví hora, Brno

Chvályhodný záměr bohužel s neestetic-
kým, provizorně vyhlížejícím výsledkem. 
Jde o jednoduché, rychlé, ale nekoncepční 
řešení tvorby veřejného prostranství.

983 Hamerlingpark, Vídeň, 
Rakousko

V případě nutnosti použití typizovaných 
toaletních buněk musí být jejich umístění 
voleno takovým způsobem, aby byly co 
nejméně nápadné. Jejich umísťování podél 
hlavních pěších tras nebo používání buněk 
jako trvalé náhrady za veřejné toalety 
je nepřípustné.

984 Paříž, Francie

Vkládání volně stojících výrobků plnících 
funkci staveb do veřejných prostranství, 
i když jsou kvalitně designově řešeny, 
působí cizorodě.

983     984

981       982
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9 · 2 · 3
STÁNKY
Trhy jsou od nepaměti spojeny s městským 
prostředím. Postupem času byl prodej z ve-
řejných prostranství přemístěn do interiérů 
městských domů a tradice venkovních trhů 
je v současnosti spíše záležitostí sezónního 
nebo dočasného charakteru či jako dopro-
vodného prvku významné události.

Přínosem trhů ve městě je nepochybně 
oživení veřejných prostranství, na kterých 
se konají. 

UMÍSTĚNÍ
•  Umístění stánků na veřejných pro-

stranstvích musí mít jasnou koncepci, 
zohledňující množství návštěvníků.

•  Rozmístění stánků by mělo zohledňovat 
existenci uměleckých prvků i dominant 
a uvažovat s nimi v konceptu trhů.

•  Rozmístění stánků musí zohlednit 
bezbariérovou přístupnost a prostupnost 
místem.

•  Místa určená pro konání trhů je vhodné 
volit přiměřeně veliká, aby byl zaručen 
dostatek prostoru pro prodávající i na-
kupující, je žádoucí využít náměstí či jiná 
místa k tomu určená. 

•  Veřejné prostranství, na kterém je 
uvažováno konání trhů, musí disponovat 
dostatečným množstvím nápojných míst 
na technickou infrastrukturu. Doporuču-
jeme výsuvné zásuvkové prvky.

DESIGN A MATERIÁLY
•  Design a materiálové provedení stánků 

by mělo vycházet z celkové koncepce 
tržního prostoru či charakteru akce.

•  Materiály pro stavbu trhových stánků, 
jejich konstrukce a detaily musí umožnit 
snadnou montáž a demontáž. Zpravidla 
se používá ocel, hliník, dřevo, plátno či 
jejich kombinace. 

•  U pevně zabudovaných konstrukcí je 
nutné důkladně promyslet a prověřit 
budoucí fungování a správnost řešení. 
V opačném případě budou pevně zabu-
dované stánky většinu roku nevyužité.

•  Dočasně lze využít mobilní stánky nebo 
kiosky, pokud jejich design zapadá do 
konceptu akce.

986 Ulice Husitská, Brno

987 Náměstí Republiky, Brno

Konstrukce pevných stánků musí být 
jednoduchá a musí umožnit variabilitu 
uspořádání prostoru. Zachovávání dožilé 
trvalé konstrukce stánků na nefungujícím 
tržišti je nežádoucí.

988 Moravské náměstí, Brno

Všechna prodejní místa na vánočních 
trzích jsou dočasným, ale také výjimečným 
a svátečním řešením. Dočasnost stavby 
nemůže být v žádném případě argu-
mentem pro nízkou úroveň provedení či 
designu.

985 Zelný trh, Brno

Tradiční městské trhy by měly respektovat 
genius loci daného prostoru. 

Velikost a provedení trhových stánků 
a jejich uspořádání nesmí narušit celkovou 
koncepci a charakter veřejného prostran-
ství. Zvláště v historickém centru nesmí 
bránit pohledům na významné stavby 
a přístup ke kašnám a uměleckým dílům 
v prostoru.

986      987
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9 · 2 · 4
HŘIŠTĚ A DROBNÁ 
SPORTOVIŠTĚ
Podle druhu hřiště (dětské, dopravní, vý-
chovně vzdělávací atd.) jsou voleny jednot-
livé prvky – druh, počet, velikost. Hlavním 
účelem hřiště je zpravidla rozvoj dětské 
osobnosti na základě poznávání, získávání 
zkušeností a sociálních interakcí. Tomu by 
měla odpovídat i podoba zvolených herních 
prvků, ze kterých je hřiště sestaveno.

Při návrhu dětských hřišť je nutné 
řešit vždy bezpečnost dopadových ploch 
a hygienu jejich užívání.

UMÍSTĚNÍ
•  Pozice herních prvků musí být součástí 

celkové prostorové koncepce hřiště, 
resp. daného veřejného prostranství. 

•  Velikost hřiště musí být úměrná k dané-
mu veřejnému prostranství.

•  Hřiště jako celek ohrazovat pouze 
z důvodu zajištění bezpečnosti nebo 
vymezení veřejného prostranství.

•  Součástí hřiště by měly být mimo samot-
né herní prvky také prvky městského 
mobiliáře a veřejné WC s přebalovací 
kabinou a pitnou vodou.

•  Primárně využívat místní potenciál 
a pomocí herních prvků dané veřejné 
prostranství přirozeně dotvářet. Doplnit 
vhodně stromy a zajistit dostatek 
stinných míst.

•  Při návrhu propojovat funkci dětských 
hřišť s objekty pro hospodaření s dešťo-
vou vodou.

DESIGN A MATERIÁLY
•  Při návrhu vycházet z charakteru místa. 
•  Vytvářet herní prvky z lokálních zdrojů 

(morfologie terénu, přírodní prvky atd.), 
se kterými se místní mohou více identifi-
kovat a které budou podněcovat fantazii.

•  Používat tradiční materiály herních 
prvků (kombinace dřeva, plastu a oceli) 
nebo jakýkoli certifikovaný zdravotně 
nezávadný materiál.

•  Barevnost herních prvků volit citlivě 
vzhledem k charakteru daného veřejné-
ho prostranství.

991 Bosonožské náměstí, Brno

V tomto případě nedošlo k vytvoření pří-
jemného místa, ale pouze k osazení prvků 
mobiliáře do zbytkového prostoru.

992 Hamburk, Německo

993 Park ve vnitrobloku Zahradnická–
Křídlovická, Brno

Při volbě materiálového provedení herních 
prvků je třeba zohlednit prostředí, do kte-
rého jsou navrhovány. 

V převážné většině případů jsou hřiště 
skládána z typizovaných herních sestav 
celé řady výrobců herních prvků. Jejich 
výrobky jsou certifikované, bezpečné 
a především typizované, což představuje 
nejlevnější řešení. 

989 Sady Národního odboje, Brno

990 Hamburk, Německo

Dětská hřiště musí být součástí celkové 
koncepce příslušného veřejného prostran-
ství. 

Předpokladem pro fungující a živá hřiště 
je pravidelná údržba a výměna nefunkč-
ních nebo dožilých částí herních prvků. 
V případě, že je místo hřiště nevyužívané 
a opuštěné, je záhodno uvažovat o jeho 
odstranění a nahrazení novým nebo zcela 
jiným využitím.

Novým přístupem ve tvorbě dětských hřišť 
je odklon od snahy zajistit maximální bez-
pečnost, a naopak instalovat prvky, které 
jistou míru rizika představují. Děti se tato 
rizika učí poznávat, předvídat a regovat 
na ně. 

989      990

992       993
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9 · 3  DOPORUČENÍ

DOPORUČENÝ PŘÍSTUP

•  Mobiliář nemá vytvářet, ale stírat bariéry ve městě. Jeho umístění i design 
má spoluvytvářet bezbariérové, bezpečné a pohodlné městské prostředí. 

•   Mobiliář je doplněk, má doplňovat prostor nikoli mu dominovat. Dobré 
a krásné místo vytváří urbanismus, architektura a zeleň. Místo má být hoto-
vé před tím, než se do něj umístí mobiliář.

•  Typ mobiliáře volit dle kontextu a charakteru místa, intenzity a způsobu 
využívání. V jednom prostoru používat designově jednotný mobiliář. Upřed-
nostnit subtilní typy mobiliáře, které hmotou, barvou či tvarem nedominují 
prostranství.

•  Barevnost mobiliáře volit s ohledem na prostředí v přirozených barvách 
materiálu, nebo v odstínech šedé. Neužívat výrazné barvy pro mobiliář, 
který nemá vynikat (nádoby na odpad, zahrazovací sloupky, stojany na kola 
apod.).

•  Sdružování funkcí různých druhů mobiliáře volit s rozmyslem. Odpadkové 
koše neumisťovat v těsné blízkosti laviček. Na mobiliář nepatří reklama.

•  Označení kiosků a prodejních stánků včetně požadavků na podobu re-
klamy v MČ Brno–střed se řídí Manuálem dobré praxe. Doporučujeme jej 
respektovat i v ostatních částech města Brna.

•  Věnovat pravidelnou péči údržbě a očistě mobiliáře. Pravidelně čistit lavič-
ky a odpadkové koše. Vyvarovat se „bezúdržbovým“ typům mobiliáře. 

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ

•  Vyvarovat se betonovým prefabrikátům, imitacím dřeva a výrazným barev-
ným řešením. 

•  Sběrné nádoby neumisťovat na významná ani důležitá místa. Potlačit ba-
revnost a dominanci sběrných nádob jejich vhodným umístěním, typem či 
zástěnou.

•   Neslučovat mobiliář s reklamou, s výjimkou mobiliáře k tomu určeného.

•  Přibližně 50 % laviček na jednom prostranství umístit do stínu, ideálně do 
stínu stromu.

•   Minimálně 30 % laviček na jednom prostranství opatřit opěradlem a po-
dručkami.

•   Koš nepatří pod strom ani vedle lavičky.
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10 · 1 
NÁPAD, ZÁMĚR

•  Zpravidla osoba z odboru, která 
má na starosti investice (např. 
MČ–OI). Podstatná je její schop-
nost komunikace s investičním 
odborem MMB.

•  Předběžný průzkum možných 
zdrojů (MČ, MMB, ČR, EU, nadace, 
soukromé zdroje, úvěry).

→ MČ–OI

•  Úřad obvykle disponuje lidmi 
schopnými zodpovědně administ-
rovat projekt. Otázkou je, nejsou–
li zahlceni jinou prací. Přítomnost 
osoby, která bude za projekt 
zodpovědná, výrazně ovlivní 
rychlost realizace záměru i to, zda 
se projekt vůbec uskuteční.

•  Shromáždění podkladů pro výběr 
projektanta nebo architektonic-
kou soutěž.

→ MČ–OI

•  Ne vždy bude ze strany bu-
doucího správce kladně přijato 
navýšení povinností o správu 
nového veřejného prostranství, 
zejména jde-li o velké území. Musí 
se počítat s tím, že se mohou 
navýšit finance na údržbu.

→ MČ–OI, správci, možní nájemci

Na začátku je vždy nápad. Jenže mnoho z nich, 
i když by měly být dovedeny do úspěšného konce, 
udělat nelze, nebo je jejich realizace velmi náročná. 
Informujte se proto o starších záměrech a důvodech 
jejich odmítnutí. Posuďte je z odstupu. Stály za to? 
Nenazrála už situace k jejich realizaci? 

Některé projekty je nutné a zodpovědné udělat, 
nebo alespoň začít s jejich přípravou. A to, i když je 
jejich realizace v nedohlednu. Ne vše, co realizovat 
lze, je nutné mít. Obec Troubky nemá ani dvacet let 
po hrozivých záplavách protipovodňovou ochranu, 
ale má plnou svobodu i příležitost podpořenou dota-
cemi postavit například rozhlednu.

Mnoho projektů, týkajících se zejména uličních pro-
stranství, je plánováno městem či jednotlivými správ-
ci dopravní a technické infrastruktury několik let 
dopředu. Již ve fázi tvorby záměru je nutné usilovat 
o komplexní řešení celého prostranství a vytvořit 
kvalitní zadání pro zpracovatele projektové doku-
mentace.  Město by mělo koordinovat záměry vlast-
níků dopravní a technické infrastruktury, aby bylo 
výsledkem hodnotné veřejné prostranství města. 

•  Formulace vize a předběžný sběr 
informací a podkladů.

•  Projekt musí být přínosný a jeho 
realizací se musí místo vylepšit.

•  Projednání záměru s odborníky 
a jednotlivými odbory města.

•  Finanční a časový odhad realizace.
•  Odsouhlasení radou.
•  Představení v zastupitelstvu.

 

I. 
Formulace záměru – vize

III.  
Výběr zodpovědného 
finančního manažera

II. 
Výběr zodpovědného  
manažera projektu

IV. 
Předběžná dohoda o údržbě, 
správě a provozu
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DOTČENÉ SFÉRY ZÁKLADNÍ KROKY SCHÉMA ZÁKLADNÍCH KROKŮ

Při budování či revitalizaci veřejných 
prostranství je dotčena celá řada profesních 
oblastí – jedná se o multioborovou činnost.

Z PRÁVNÍHO HLEDISKA BUDOU ČI 
MOHOU BÝT AKTIVIZOVÁNY ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:
•  územní plánování a stavební řád
•  majetkoprávní oblast
•  veřejné zakázky
•  financování z veřejných rozpočtů

Z VĚCNÉHO HLEDISKA MOHOU BÝT 
DOTČENY NÁSLEDUJÍCÍ OBORY:
•  urbanismus a územní plánování
•  architektura
•  památková ochrana, umění
•  životní prostředí (krajina a specificky 

urbanizovaná zeleň)
•  sociodemografie
•  doprava (včetně bezbariérových úprav)
•  technická infrastruktura (včetně řešení 

hospodaření s dešťovou vodou)

Pro účely dalšího textu budeme před-
pokládat, že záměr budování veřejného 
prostranství v konkrétní lokalitě je v souladu 
s územním plánem:
•  nejobvyklejší bývá v praxi situace, kdy 

veřejné prostranství již je v území založe-
no, záměr je v souladu s územním plánem 
a je zájem na jeho modernizaci, obnově 
či oživení;

•  pokud záměr není obsažen v územním 
plánu nebo s ním není v souladu, bude 
nezbytné nejprve pořídit změnu územní-
ho plánu.

Řešení veřejných prostranství, jako jsou 
ulice, dopravní stavby, vodní toky a jejich 
okolí, je svěřeno odborům města nebo 
jednotlivým specializovaným správcům 
a vlastníkům. Město a jednotlivé městské 
části mají možnost ovlivnit tyto záměry 
spoluprací na tvorbě zadání a přípravě 
investičního záměru, územní studií, regu-
lačním plánem nebo souhrnem obecných 
požadavků na tvorbu veřejných prostranství.

prověření územně plánovacích podmínek
(soulad, nesoulad s platným územním plánem)

výběr zhotovitele

výstavba – TDI, autorský dozor

kolaudace

investiční záměr

PROJEKTOVÁ A MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA

majetkoprávní příprava

výběr projektanta
(architektonická soutěž)

POVOLOVACÍ PROCESY

územní řízení
stavební povolení

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

FÁZE REALIZACE
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SOUKROMOPRÁVNÍ 
SOUVISLOSTI 

A NÁLEŽITOSTI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SOUVISLOSTI A NÁLEŽITOSTI

INVESTIČNÍ ZÁMĚR VE VÝSTAVBĚ

výběr zhotovitele  
(architektonická soutěž o návrh) 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  
DOKUMENTACÍ

povolovací procesy (územní řízení):
– s EIA/bez EIA
– standardní
– zjednodušené
– územní souhlas
– veřejnoprávní smlouva

povolovací procesy (stavební řízení):
– stavební řízení
– ohlášení
– certifikát AI

alternativně není potřeba  
povolení stavebního úřadu

kolaudace užívání stavby

NESOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ

změna ÚP regulační plán  
/ územní studie

rozhodnutí o pořízení / zadání

projednání návrhu

vydání změny ÚP / registrace ÚS

majetkové vypořádání  
dotčených pozemků a staveb

veřejná zakázka  
na realizaci stavby

smlouva, TDI, AD

schválení investičního záměru

REALIZACE

SOUKROMOPRÁVNÍ A VEŘEJNOPRÁVNÍ SOUVISLOSTI A NÁLEŽITOSTI
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SAMOSPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA DALŠÍ AKTÉŘI

AUTOŘI NÁVRHU

město Brno
(vlastník pozemků, investor)

město Brno
(strategické plánování, územní plánování)

správci a vlastníci technické  
infrastruktury, dopravních staveb, 

Povodí, DPMB, VZMB (investor)
KOORDINÁTOR* 

(městský stavebník)

koordinace přípravy 
(zajištění financování)

koordinace projektové přípravy
(fáze územního a stavebního řízení,  

zadání soutěží)

dohled při výstavbě

informační propojení stran
informování veřejnosti

participace s veřejností

koordinace problémových míst
dohled na úpravy při haváriích

*Jedna osoba (úřad, firma) zodpovědná za 
koordinaci jednotlivých zájmů a požadavků 
a realizaci projektu. V praxi je často tato čin-
nost rozdělena v čase mezi více osob (úřadů, 
firem), což značně zneprůhledňuje průběh 
procesu. Pokud tato osoba neexistuje nebo 
nefunguje, dochází k propojování jednotlivých 
aktérů ad hoc s vyloučením mnohých stran. 
Realizují se pouze jednoduché a nekonfliktní 
projekty, udržovací práce a havarijní opravy.

státní správa
(KHS, HZS, Lesy, PČR aj.)

občanská sdružení

veřejnost
(občané, odborná veřejnost)

autor návrhu veřejného prostranství
(odborník vyškolený a autorizovaný 

k této činnosti)

kraj
(vlastník pozemků, investor)

ČR
(vlastník pozemků, investor)

autoři dílčích částí návrhu a tech-
nických řešení (odborníci vyškolení 

a autorizovaní k této činnosti)

městské části
(iniciátor, investor, správce)

soukromé subjekty
(majitelé pozemků,  
uživatelé, investoři)

SCHÉMA AKTÉRŮ TVORBY A ÚPRAV VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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•  Participace před zahájením tvorby 
studie. Jejím cílem je poznání 
stávajících a potenciálních 
uživatelů prostranství, občanů, 
skupin, firem apod. a jejich 
názorů na rozvoj území. Cílem 
je oboustranné informování 
a komunikace.  

•  Participace má probíhat v místě 
nebo lidem blízkém prostoru (na 
radnici, v kulturním domě, škole, 
tělocvičně).

•  Formy a místa setkání jsou různé, 
dotazníkové šetření, setkání na 
místě a společná procházka, 
happening, plánovací den, 
workshop apod.

•  Zásadní je včasná informovanost 
občanů nejlépe v místních 
novinách, na internetu, plakáty 
přímo v místě apod.

•  Participace v průběhu vypraco-
vání studie (seznámení občanů 
s postupem a směřováním 
prací a získání zpětné vazby) 
→ výstava, informace v novinách, 
na webových stránkách radnice, 
setkání opět na dostupném místě.

•  Participace občanů na fyzické 
realizaci záměru (je nutné pro-
jednat dopředu, záleží na ochotě 
občanů, může vyžadovat úpravu 
projektu či rozpočtu).

•  Participace při správě a využívání 
realizovaného díla (např. pronájem 
místním spolkům).

Participace znamená spolupráci s občany a jejich in-
formování. Transparentní informovanost je základem 
rovnocenného vztahu mezi radnicí a občany. Díky ní 
lidé vidí, že se něco dělá.

Cílem je zmapovat a pochopit potřeby lidí v místě, 
poznat potenciální konflikty zájmů i specifické hod-
noty místa či komunity. Zapojení občanů do procesu 
tvorby může výrazně posílit vztah lidí k místu a sní-
žit vandalismus. Spolupráce může vyústit i ve spo-
luúčast občanů při realizaci stavby a posílení dobrých 
vztahů uvnitř komunity. Jde tedy o víc, než jen o pro-
jekt.

•  Může jím být specialista nebo 
osoba z úřadu. Z důvodů možné 
zaujatosti občanů vůči úřadu 
a politikům je lepší volit nezá-
vislého specialistu, vyškoleného 
k organizaci podobných setkání 
a na moderování diskuzí. Zvlášť 
důležité je získat z participace 
relevantní informace.

→ MČ–OI

 

I.
Výběr facilitátora

III.
Participace

II.
Místo participace,  
informovanost

10 · 2 
PARTICIPACE, INFORMACE
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Veřejná prostranství slouží lidem, kteří se 
v nich pohybují a tráví čas, v místě bydlí 
nebo pracují. Proto je zcela logické, že by 
se při tvorbě veřejného prostranství měli 
určitým způsobem podílet na jeho podobě.

Zapojení veřejnosti do procesu rozhodování 
o podobě veřejného prostranství zvyšuje 
pravděpodobnost úspěchu celého procesu 
a proporcionálního rozložení pozitivních, 
ale i negativních dopadů na všechny 
zúčastněné.

Participaci obvykle zajišťuje facilitátor 
vyškolený pro úspěšné a klidné moderování 
prezentace a diskuze, ale hlavně k dosažení 
rámcové dohody zúčastněných a relevant-
ního výstupu.

Představení záměru veřejnosti při tvorbě 
nového nebo úpravě stávajícího veřejného 
prostranství je důležité provádět již v počá-
tečních fázích přípravy.

Veřejnost, která bude dané prostranství 
užívat, tak může pomoci určit hlavní priority 
a funkce. Další zapojení v následujících 
fázích projektové přípravy napomáhá 
zajistit udržitelnost záměru a vytvořit pocit 
sounáležitosti v komunitě.

Aktivity tvorby veřejných prostranství 
probíhající „zdola“ je nutné koordinovat.

Míra zapojení veřejnosti do procesu tvorby 
veřejných prostranství musí odpovídat 
charakteru, časovým možnostem, rozpočtu 
a také poptávce veřejnosti po zapojení. Dle 
Manuálu participace (IPR, 2016) můžeme 
rozdělit žebříček zapojování veřejnosti 
podle míry vlivu hned do několika kategorií:
•  informování - neprobíhá přímá komu-

nikace s veřejností, předpoklad pro 
pochopení daného problému v dalších 
fázích participace;

•  konzultace – nástroj k získání zpětné 
vazby v jasně stanovených fázích 
procesu;

•  zapojení – přímé zapojení občanů do 
procesu, objasnění problému.

PARTICIPACE SCHÉMA PRŮBĚHU PARTICIPACE

FÁZE ZÁMĚRU A TVORBY ZADÁNÍ

FÁZE NÁVRHU STUDIE STAVBY

FÁZE PROJEKTOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ 

FÁZE REALIZACE STAVBY

informace o existenci záměru a přípravě zadání

informace o průběhu návrhu stavby – studie, zveřejnění 
návrhu stavby (tištěné médium, web)

informace o průběhu projektování a povolování

informace o realizaci stavby (zahájení, průběh, dokončení)

PARTICIPACE – TVORBA ZADÁNÍ

má za cíl získat maximum informací, které mohou ovlivnit přípravu zadání,
oslovit významné místní a dotčené aktéry (vlastníci pozemků, spolky, firmy, instituce apod.)

forma např. dotazníkové šetření, společná vycházka, kulatý stůl, happening, workshop, plánovací den 
apod.

PARTICIPACE – KONZULTACE NÁVRHU

v případě architektonické soutěže prezentace jejích výsledků výstavou s prezentací,
v případě zpracovávání návrhu stavby jedním autorem prezentace tohoto návrhu v rozpracovanosti 

výstavou s prezentací
cílem je konzultace návrhu s občany a získání zpětné vazby jednou z forem participace

informování o podstatných změnách v projektu vyvolaných nepředvídatelnými situacemi (např. archeolo-
gické nálezy, kategoricky zamítavá stanoviska, obstrukce)  

PARTICIPACE – SPOLEČNÁ REALIZACE

informace o výstupu z participace, vyhodnocení a dalším 
postupu

informace o výstupu z participace, 
vyhodnocení a dalším postupu
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•  Funkční a promyšlený návrh stavby.
•  Zapojení veřejnosti do procesu 

tvorby (vyhodnocení a případné 
zapracování požadavků).

•  Doplnění a vyhodnocení informací 
o místě (historie, vlastnické vztahy, 
územní plán, limity území, ekologic-
ké zátěže, ochrana území, významné 
prvky, existence sítí, plánované akce 
jiných subjektů apod.).

•  Mapa vlastnických vztahů – poža-
davky na odkupy pozemků.

•  Soulad s územním plánem – požada-
vek na jeho změnu.

•  Rekonstrukce nebo novostavba – má 
vliv na způsob projednání i apliko-
vatelnost norem (jejichž požadavky 
často ve stísněných podmínkách 
nelze splnit).

•  Řeší se dle předpokládaného 
rozsahu a finanční náročnosti 
a dle zákona o výběrových 
řízeních. Projektant může být 
vybrán dopředu na všechny fáze 
projektu, nebo pouze na vypraco-
vání studie.

•  Bez architektonické soutěže 
(různé formy dle zákona). 

→ MČ–OI

•  Architektonickou soutěží (různé 
formy dle zákona a Soutěžního 
řádu ČKA). 

→ MČ–OI (s podporou ČKA, KAM)

•  Studii schvaluje samospráva na 
zastupitelstvu a radě MČ (odsou-
hlasení, zapracování připomínek).

→ zastupitelstvo a rada MČ

Kvalitní studie představuje promyšlený a komplexní 
návrh stavby. Ideové návrhy vzešlé z různých forem 
architektonických a urbanistických soutěží musí být 
dopracovány a musí tak být ověřena jejich realizo-
vatelnost. Podhodnocená studie bez prověřené rea-
lizovatelnosti je zbytečným dokumentem. Vzhledem 
k tomu, že od architekta očekáváme návrh (tedy 
něco, o čem nevíme, jak to bude vypadat), je nesmy-
slné soutěžit jeho práci tzv. „o cenu“. Pro tyto případy 
existují jiné nástroje – tzv. soutěže o návrh, architek-
tonické soutěže apod.

Kvalitní realizace vyžaduje vždy kvalitní zadání a zod-
povědný přístup po celou dobu přípravy stavby.

•  Kvalitnímu návrhu předchází 
kvalitní zadání, které vychází 
z podrobné analýzy daného místa.

•  Získání maxima dostupných infor-
mací o místě (historie, vlastnické 
vztahy, územní plán, limity území, 
ekologické zátěže, ochrana území, 
významné prvky, existence sítí, 
plánované akce jiných subjektů).
Zapojení veřejnosti do procesu 
formulace zadání (získání podnětů, 
sběr dat, vytvoření pocitu souná-
ležitosti komunity).

•  Odsouhlasení zadání samosprávou 
(zastupitelstvo, rada) a rozhodnutí 
o formě výběru projektanta.

 → zastupitelstvo a rada 

I.
Zadání

III. 
Zpracování studie a její obsah

II.
Výběr projektanta  
a návrh stavby

IV.
Schválení studie

•  Střet s připravovanými akcemi 
jiných subjektů (MMB–OŽP, MMB–
OD, MMB–OI, DPMB, BKOM, BVK, 
SÚS JMK, SŽDC, ŘSD apod.).

•  Časový harmonogram (realistický).
→ nutná dohoda a stanovení 
harmonogramu

•  Požadavky na další průzkumy 
(IG, HG, radonový, dendrologický, 
archeologický apod.).

•  Propočet nákladů (realistický).
•  Způsob výstavby (specifické části 

návrhu, např. výtvarná díla a so-
chy, může vzniknout požadavek 
na samostatnou zakázku).

•  Vznik vynucených investic.
•  Způsob projednání (stanoví 

požadavky na rozsah projektu 
a nutných povolení).

→ s podporou MČ–OV

10 · 3 
NÁVRH STAVBY, STUDIE
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Architektonická soutěž je postup, jehož 
cílem je nalezení nejlepšího řešení stavby, 
souboru staveb, území nebo nalezení 
projektanta pro vypracování projektové 
dokumentace, územní studie nebo územně 
plánovací dokumentace.

Základem úspěšné soutěže je zpracování 
kvalitního zadání, na jehož základě soutěžící 
předloží své návrhy odborné porotě. Ta 
z nich vybere nejlepší řešení pro daný úkol.

Architektonická soutěž je specifická 
především tím, že na rozdíl od jiných forem 
soutěží přináší možnost získat za předpo-
kládanou cenu konkrétní návrh řešení.

Podrobnosti o přípravě a průběhu archi-
tektonické soutěže viz www.cka.cz/cs/
souteze.

Soutěž musí být v souladu s podmínkami 
ČKA a takovéto soutěži je pak udělena 
komorou regulérnost.

ÚČEL SOUTĚŽE
Pro proces tvorby veřejných prostranství je
potřeba nejprve stanovit, jaký bude postup 
po ukončení architektonické soutěže 
a podle toho zvolit formu soutěže.
•  Ideová soutěž - slouží k získání ideje. Ta 

může být zapracována do ÚPP nebo ÚPD 
(popř. jako podklad pro zadání projektové 
soutěže). Na tuto soutěž nenavazuje 
veřejná zakázka. 

•  Projektová soutěž - slouží k získání 
konkrétního řešení a k výběru projektan-
ta, zpracovatele dalších fází projektové 
dokumentace, následuje JŘBÚ.

FINANCOVÁNÍ
Další důležitou otázkou, a to zejména 
u projektové soutěže, je financování. Je 
tedy nutné vědět, jak a z jakých zdrojů 
bude projektová dokumentace financována.

Zde hraje důležitou roli investiční záměr (IZ), 
který může být podkladem pro soutěž u in-
vestic typologicky standardních, samotná 
soutěž může ale ve specifických případech 
sloužit jako podklad pro investiční záměr, 
zejména u atypických zadání.

Rovněž může být podkladem např. studie 
proveditelnosti.

Odsouhlasený IZ, na základě kterého jsou 
do rozpočtu města vyčleněny prostředky 
na projektovou dokumentaci, je současně 
u soutěží projektových s navazujícím 
jednacím řízením bez uveřejnění (JŘBÚ) 
podkladem pro toto řízení.

Tedy postup doporučujeme následující:
1. Existující nebo nové veřejné prostranství?
2. Pokud existující, je potřeba jej dotvořit 
s dopadem na ÚPD?
3. Existuje IZ?
4. Bude IZ sloužit jako podklad pro soutěž, 
nebo naopak výsledky soutěže budou 
sloužit pro IZ?
5. Chci návrh realizovat?

Tím získáme základní představu o formě 
soutěže, následně je potřeba specifikovat, 
o jaký druh soutěže půjde:
•  architektonická x urbanistická x krajinář-

ská (či jejich kombinace);
•  otevřená x užší (otevřená soutěž 

neomezuje počet účastníků; v případě 
užší soutěže je možnost vybrat omezený 
počet týmů, jenž odborná porota doplní 
o minimálně stejný počet na základě 
zaslaných portfolií);

•  jednofázová x dvoufázová (rozdělením 
soutěže do dvou fází získává zadavatel 
možnost zúžit počet týmů a zpětnou 
vazbou ovlivnit výsledný návrh);

•  projektová x ideová.

Z čehož vyplyne následně, zda půjde o:
•  architektonickou soutěž v souladu se 

Soutěžním řádem ČKA;
•  soutěž o návrh v souladu se zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (ZZVZ) a Soutěžním řádem ČKA

Dále je potřeba zpracovat soutěžní 
podmínky a zadání, sestavit soutěžní porotu 
a provést jednotlivé úkony vedoucí k vyhlá-
šení soutěže a jejímu řádnému dokončení.

DÉLKA PROCESU
Předpokládejte, že soutěžní proces od 
okamžiku rozhodnutí o uspořádání soutěže 
do řádného ukončení probíhá cca 9 měsíců.

U projektových soutěží s následným JŘBÚ 
je nutno započítat ještě čas potřebný na 
tento úkon.

Výsledný návrh získává v jednacím řízení 
bez uveřejnění zakázku na projektovou 
dokumentaci či její část (DÚR – DSP – DPS).

PŘÍPRAVA SOUTĚŽE

VYPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE  
A JEJÍ UKONČENÍ

záměr vyhlásit soutěž

vyhlášení soutěže

hodnotící zasedání poroty

jmenování soutěžní poroty

lhůta pro podání žádostí o účast (pouze u užší soutěže)

rozhodnutí o výběru návrhu zadavatelem

příprava konceptu zadání a soutěžních podmínek
a jejich předběžné projednání s ČKA

zasedání poroty pro snížení počtu účastníků
(pouze u užší soutěže)

lhůta na podání námitek

ustavující schůze soutěžní poroty a odsouhlasení  
zadání a soutěžních podmínek porotou

snížení počtu účastníků zadavatelem 
(pouze u užší soutěže)

ukončení soutěže

schválení zadání a soutěžních podmínek  
zadavatelem a regulérnost ČKA

soutěžní lhůta pro vypracování návrhů

vyplacení cen a odměn,  
výstava soutěžních návrhů, katalog

SCHÉMA PRŮBĚHU SOUTĚŽEARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
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JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNÉ ZPŮSOBY 
POSTUPŮ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK MIMO SOUTĚŽ O NÁVRH NEBO 
ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ?
Výběr zhotovitele návrhu stavby a následně 
i projektové dokumentace pomocí architek-
tonické soutěže je administrativně, časově 
i finančně náročný proces. V případech, 
kdy má zadavatel velmi jasně formulované 
zadání, nebo pokud je nutné zkrátit celý 
proces výběrového řízení a snížit jeho 
náklady, nebo se nejedná o stavbu většího 
významu, je možné postupovat při výběru 
podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a použít 
jinou formu řízení:
•  zadávací řízení mimo režim ZZVZ  

(zakázka malého rozsahu);
•  otevřené řízení;
•  užší řízení;
•  zjednodušené podlimitní řízení.

Forma řízení se soutěžním dialogem je 
dalším možným způsobem výběru nej-
vhodnějšího projektanta. Z hlediska ad-
ministrativní, finanční a časové náročnosti 
však představuje postup srovnatelný nebo 
i náročnější, než je soutěž o návrh nebo 
architektonická soutěž.

Jednací řízení s uveřejněním pro výběr 
zhotovitele návrhu stavby není dosud 
prověřenou možností. 

JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ 
VÝBĚR ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE?
Podrobný popis je uveden v podkapitole 
10 · 6.

JAKÝM ZPŮSOBEM FORMULOVAT 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY, ABY ZADAVATEL 
ZÍSKAL NEJVHODNĚJŠÍHO ZHOTOVITELE? 
Zadávací podmínky doporučujeme formulo-
vat takovým způsobem, aby bylo zaručeno, 
že zhotovitel vybraný pro návrh stavby 
veřejných prostranství bude splňovat kva-
lifikační požadavky, ale také bude schopen 
dané zadání zpracovat kvalitně a bude pro 
zadavatele spolehlivým partnerem. 
Součástí každé nabídky, mimo zákonem 
stanovené náležitosti, by mělo být:
•  portfolio uchazeče s referenčními  

příklady podobných staveb;
•  koncepční řešení dílčího problému;
•  další upřesňující náležitosti.

DALŠÍ MOŽNOSTI VÝBĚRU ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

JAKÝM ZPŮSOBEM HODNOTIT NABÍDKY?
Nedoporučujeme hodnotit nabídky podané 
ve výběrovém řízení pouze na nejnižší cenu 
s ohledem na §114 odst. 3 písm. b ZZVZ. 

Celková nabídková cena by 
měla být jen jedním z hodno-
ticích kritérií. 

Podle metodického návodu Ministerstva 
pro místní rozvoj pro pořízení a zpracování 
územní studie veřejných prostranství by při 
hodnocení měla mít nabídková cena váhu 
cca 35 %, dále složení pracovního týmu 
(kvalifikace a zkušenost osob na základě 
předložených portfolií) cca 25 % a popis 
způsobu realizace zakázky cca 40 %. Váhy 
jednotlivých kritérií jsou doporučené, 
mohou být zadavatelem stanoveny indivi-
duálně.

Neznamená to však, že by tato kritéria 
měla být jako jediná hodnocená. Dalšími 
kritérii může být kvalita přístupu ke 
koncepčnímu řešení dílčího problému 
(požadované v zadávacích podmínkách) či 
doba plnění. Jednotlivá kritéria mohou být 
ještě individuálně vyhodnocována dílčími 
subkritérii. Váhu jednotlivých subkritérií si 
určí zadavatel individuálně.
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TYPY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA SLUŽBY

DRUH ŘÍZENÍ VÝHODY NEVÝHODY DOPORUČENÍ

otevřené - rychlost
- nízké náklady

- nejnižší nabídková cena 
většinou jako hlavní hodnoticí 
kritérium

- absence možnosti výběru 
z více variant řešení

- kvalita zhotovitele jako jedno 
z hlavních hodnoticích kritérií

užší - administrativně nízká nároč-
nost

- nízké náklady

- nejnižší nabídková cena 
většinou jako hlavní hodnoticí 
kritérium

- absence možnosti výběru 
z více variant řešení

- kvalita zhotovitele jako jedno 
z hlavních hodnoticích kritérií

zjednodušené podlimitní - rychlost
- administrativně nízká nároč-

nost
- nízké náklady

- nejnižší nabídková cena 
většinou jako hlavní hodnoticí 
kritérium

- absence možnosti výběru 
z více variant řešení

- kvalita zhotovitele jako jedno 
z hlavních hodnoticích kritérií
- neformální konzultace o zájmu 

účastníků k podání nabídek
- výzva k podání nabídky 
vybraným účastníkům podle 
kvality

zadávací řízení mimo 
režim ZZVZ  
(zakázka malého 
rozsahu)

- rychlost
- flexibilita

- netransparentnost
- nejnižší nabídková cena 

většinoujako hlavní hodnoticí 
kritérium

- kvalita zhotovitele jako jedno 
z hlavních hodnoticích kritérií

- hodnocení kritérií odbornou 
porotou

soutěžní dialog - spolupráce všech účastníků  
na zadání

- vhodné pro složitá zadání

- časová náročnost
- riziková forma postupu
- užití pro zadávání návrhu 

stavby dosud málo prověřené 

jednací řízení s uveřej-
něním

- spolupráce všech účastníků  
na zadání

- vhodné pro složitá zadání

- časová náročnost
- riziková forma postupu
- užití pro zadávání návrhu 

stavby dosud neprověřené 

soutěž o návrh - prověřená možnost výběru 
nejvhodnějšího řešení

- transparentnost
- možnost ovlivnit podobu 

návrhu (dvoufázová soutěž)

- vyšší náklady na celý proces
- časová náročnost
- administrativní náročnost

- důraz na kvalitní zadání
- konzultace s ČKA

architektonická soutěž 
(v režimu zakázky 
malého rozsahu)

- prověřená možnost výběru 
nejvhodnějšího řešení

- transparentnost
- možnost ovlivnit podobu 

návrhu (dvoufázová soutěž)
- více variant postupu

- vyšší náklady na celý proces
- časová náročnost
- administrativní náročnost

- důraz na kvalitní zadání
- konzultace s ČKA
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•  Případný odkup pozemků, budov 
nebo jiné smlouvy, řešení budou-
cího majetkového vypořádání. 
Existuje dost pozemků, které 
jsou veřejným prostranstvím, 
ale vlastní je fyzické nebo 
právnické osoby. Ideální čas pro 
vypořádání těchto pozemků je 
před povolováním stavby a po 
schválení přidělení financí, což ale 
někdy nelze technicky provést. 
Dočasným řešením může být 
získání souhlasu s realizací stavby 
na cizím pozemku.

→ MČ–OI, MMB–MO

•  Při financování z rozpočtu města 
Brna a dotací EU přebírá agendu 
MMB OI.

•  Tento úřad řeší přípravu investičního 
záměru (IZ), u atypičtějších záměrů 
už na podkladu studie.

•  Odsouhlasení IZ radou města Brna.
•  Zařazení IZ do operačního plánu 

(příslib realizace v budoucnu).
•  Zařazení IZ do závazného 

plánu (stanoví se termín realizace 
a v rozpočtu MMB se vyhradí 
finance).

•  V případě žádostí o dotace je 
často nutné doložit vydané územní 
rozhodnutí nebo stavební povolení 
s nabytou právní mocí.

•  Vlastník, správa, údržba, provoz.
•  Předběžné zajištění zdrojů na 

budoucí provoz.

O zajištění financí se musí mluvit od počátku zá-
měru. Ve všech fázích projektu je nutné zachovat 
si přehled o financích a tento přehled musí být 
realistický.

Některé projekty je však nutné, zodpovědné či 
prozíravé připravit, i když není vyjasněna otázka 
financování jejich realizace. Kdo je připraven, ne-
bývá zaskočen. 

•   Známe již odhadovanou cenu 
stavby a umíme odhadnout cenu 
projekčních prací a nákladů na 
provoz. Možné zdroje financí jsou 
rozpočet MČ, rozpočet města 
Brna, dotace ČR, dotace EU, 
fondy, nadace, soukromé zdroje 
a bankovní úvěry.

→ MČ–OI

 

I.
Prověření možnosti 
financování

III.
Majetkové vypořádání

II.
Financování z rozpočtu 
města Brna

IV.
Vyjasnění budoucího 
provozu

10 · 4 
FINANCOVÁNÍ, VLASTNICTVÍ
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CO ZNAMENÁ SCHVÁLENÍ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU (IZ)?
Odsouhlasení investičního záměru Radou 
města Brna či Radou MČ – znamená „ano, 
tento záměr chceme zrealizovat a máme na 
něj prostředky v rozpočtu“.

Pokud je záměr žádoucí, avšak 
nejsou na něj v tuto chvíli pro-
středky v rozpočtu, dostává 
se záměr do Operačního plánu 
(tedy „do fronty“), z nějž je po 
zajištění financí přeřazen do 
Závazného plánu.

KDO VYŘIZUJE INVESTIČNÍ ZÁMĚR?
•  Městská část - záměr bude financován 

městskou částí bez účasti rozpočtu 
města; 

•  MMB OI - městská část podává návrh 
na investiční záměr na Odbor investiční 
MMB; OI MMB zpracuje investiční záměr, 
který se předkládá Radě města Brna ke 
schválení.

V případě potřeby může investičnímu zá-
měru předcházet zajištění podkladu – prů-
zkum území (např. z hlediska technických 
sítí či hydrogeologie), pokud je předpoklad, 
že tyto okolnosti mohou ovlivnit cenu.

CO VŠE ZOHLEDŇUJE A ZAHRNUJE IZ?
Investiční záměr zahrnuje předpokládané 
celkové náklady (tj. projektové práce, 
inženýring, náklady na majetkoprávní 
vypořádání, náklady stavební i nestaveb-
ní – tj. vybavení, rezervu, TDI, autorský 
dozor), včetně odhadu provozních nákladů 
a odhadu příjmů.

JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA ZPRACOVÁNÍ 
INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU?
Při optimálních okolnostech při předjed-
nání na příslušném odboru má odbor lhůtu 
2 měsíce na zpracování, 1 měsíc na projed-
nání s BKOM, BVK, MO MMB + odvětvové 
odbory nebo městské organizace, 14 dní 
schválení v RMB. 

Celková délka zpracování IZ je cca 
3,5–4 měsíce.

KDY JE VHODNÉ ZAHÁJIT 
MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVU?
Již ve stádiu investičního záměru se 
zjišťuje, které pozemky či stavby dotčené 
záměrem nejsou ve vlastnictví města. 
Pokud je vysoké procento dotčených 
nemovitostí ve vlastnictví soukromých 
subjektů, může to znamenat nárůst délky 
realizace záměru, nebo i nerealizovatelnost 
záměru.

Vlastní majetkové vypořádání striktně 
právně vzato postačí zajistit až pro povo-
lovací procesy podle stavebního zákona; je 
však vhodné před architektonickou soutěží 
učinit alespoň předjednání majetkového 
vypořádání, aby bylo zřejmé, zda je záměr 
realizovatelný.

KDO ZAJIŠŤUJE ZA MĚSTO BRNO 
MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVU?
•  Podle Statutu města Brna mohou měst-

ské části vlastním postupem nabývat 
vlastnické právo do majetku města; 
oznámením Radě města a vkladem do 
katastru nemovitostí je pak majetek 
automaticky svěřen městské části (čl. 75 
odst. 4 písm. f) Statutu města Brna).

•  Městská část se případně může obrátit 
s žádostí o zajištění odkoupení pozemků 
na Magistrát města Brna.

Za město Brno zajišťuje majetkovou 
přípravu:
•  Odbor dopravy MMB (popř. na základě 

pověření ze strany města Brna Brněnské 
komunikace) v případě, že se jedná 
o výkup pozemků pro místní komunikace, 
popř. související silniční zeleň;

•  v ostatních případech Majetkový odbor 
MMB.

Pokud jsou předmětem výkupu jak po-
zemky pro místní komunikace, tak pro jiná 
účelová určení, např. zeleň nebo pozemní 
stavby, lze doporučit podání žádosti na 
Majetkový odbor, který uvedené činnosti 
zastřešuje, s upozorněním na tuto sku-
tečnost; o tom, který z odborů magistrátu 
bude výkup realizovat, se dohodnou orgány 
interně.

JAKÁ JE DÉLKA MAJETKOPRÁVNÍ 
PŘÍPRAVY?
Délka trvání procesu je s ohledem na 
charakter věci (závislost na vůli vlastníků, 
smluvní jednání) zcela individuální.

Po procesní stránce Majetkový odbor 
MMB interně zjišťuje stanovisko Odboru 
územního plánování a rozvoje MMB 
z hlediska souladu výkupu s územním 
plánem a stanovisko městské části, pokud 
není MČ sama žadatelem. Dále musí 
všechny majetkoprávní úkony proběhnout 
samosprávnými orgány města – Majetkovou 
komisí, Radou města Brna, Zastupitelstvem 
města Brna (předkládání materiálů je vázáno 
vnitřními pravidly, vč. interních lhůt). Délka 
trvání procesu závisí rovněž na míře priority 
záměru; při zachování všech úkonů je však 
obvykle stěží kratší než ½–¾ roku.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA
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•  Požadované průzkumy jsou 
hrazeny investorem (můžeme 
je provést dříve, ale vždy před 
začátkem nebo v začátku pro-
jektování pro územní a stavební 
řízení). Jejich zadání je vhodné 
řešit v součinnosti s projektan-
tem.

•  Inženýrskogeologický průzkum 
se provádí z důvodu zakládání 
staveb.

•  Hydrogeologický průzkum je důle-
žitý kvůli spodní vodě a možnosti 
vsakování dešťových vod.

•  Radonový průzkum je třeba pouze 
v případě, bude-li na terénu 
objekt s pobytovými místnostmi.

•  Dendrologický průzkum řeší stav 
stromů.

•  Mohou vzniknout požadavky na 
další specifické průzkumy.

→ MČ–OI / MMB–OI

•  Řeší se dle předpokládaného 
rozsahu a finanční náročnosti a dle 
zákona o výběrových řízeních. 
Projektant může být vybrán dopře-
du na všechny fáze projektu, nebo 
pouze na dílčí část.

•  Zpravidla projektant vystupuje jako 
tzv. generální projektant se zodpo-
vědností za dílčí a specializované 
části projektu. Někdy však může 
být výhodné nebo nutné řešit část 
projektu odděleně (např. přeložky sítí 
řeší správci většinou sami, umělecké 
dílo se dá objednat zvlášť, některé 
části projektu nejsou uznatelnými 
náklady pro čerpání dotací apod.).

→ MČ–OI / MMB–OI

•  Dokumentace pro územní rozhod-
nutí.

•  Dokumentace pro povolení, 
ohlášení stavby.

•  Další dokumentace a posudky 
potřebné pro povolení dílčích 
částí stavby (povolení sjezdu, 
povolení kácení dřevin, zábor ZPF, 
výjimky apod.).

•  Záměr se projektováním zpřes-
ňuje a může se i mírně změnit, 
každá fáze by tak měla obsahovat 
propočet nákladů, aby byly 
finance pod kontrolou.

•  Zajištění potřebných povolení 
(i dílčích) a vyjádření je poměrně 
časově náročné a vyžaduje 
součinnost investora (plná moc 
k zastupování, uzavírání smluv).

→ MČ–OI / MMB–OI

Postup projekčních prací, na který je nastaven ho-
norářový řád architektů a projektantů, počítá s po-
drobným a promyšleným návrhem stavby (studií). 
Ten je řádně ohodnocen a je následně zpracován 
do dokumentace pro územní řízení a stavební po-
volení. 

V praxi je však častá snaha pořídit studii výrazně 
levněji s tím, že se vše domyslí až v dalších fázích 
projektu. Nezřídka se tak projektovaný záměr zcela 
změní a jeho cena naroste. Mohou tak vznikat ne-
dorozumění i spory, kterým by bylo možné se zod-
povědnějším řízením zakázky vyhnout.

•  V případě hrazení projektu 
i stavby z rozpočtu města Brna 
může veškerou agendu převzít 
MMB–OI, který zajistí projekt 
včetně technického dozoru.

→ MČ–OI / MMB–OI

 

I.
Odpovědnost  
za management

III.
Průzkumy

II.
Výběr projektanta

IV.
Projektová i inženýrská 
činnost

10 · 5 
PROJEKT, POVOLENÍ
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POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Ostatní udržovací práce či stavební úpravy 
budou vyžadovat buď ohlášení (§ 104 odst. 
1 písm. j) a k) SZ), nebo stavební povolení 
(stavební úpravy nad rámec § 104 odst. 1 
písm. k) SZ). Pokud probíhá stavební činnost 
v ploše místní komunikace, silnice, dálnice, 
musí být ještě vydáno povolení zvláštního 
užívání komunikace podle zák. 13/1997 
Sb., zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění.

I k ohlášení je nezbytná projektová doku-
mentace, pouze je jednodušší; dále je třeba 
doložit souhlas vlastníků přímo sousedících 
pozemků; stavební úřad vydá souhlas do 30 
dnů od obdržení úplných podkladů k ohlá-
šení a nabývá právních účinků doručením 
poslednímu z obesílaných subjektů – tj. pro-
ti souhlasu se nelze odvolat.

JAK POSTUPOVAT VE SPORNÝCH 
PŘÍPADECH NEBO V KOMBINACI VÍCE 
DRUHŮ STAVEBNÍCH ZÁSAHŮ?
U konkrétního záměru lze doporučit konzul-
taci se stavebním úřadem pro:
•  podřazení do správného zákonného 

režimu;
•  doporučení případných zkrácených 

postupů (společné územní a stavební 
řízení, územní souhlas, zjednodušené 
územní řízení, veřejnoprávní smlouva, 
spojení územního souhlasu s ohlášením či 
upuštění od ohlášení podle § 78 SZ).

do 1000 m2 postačuje územní souhlas ve 
smyslu § 96 odst. 2 písm. d) SZ. U pozemků 
o výměře nad 1000 m2 je vyžadováno 
územní rozhodnutí podle § 80 odst. 2 písm. 
e) SZ.

•  Stavební činnost
§ 79 odst. 5 SZ: Stavební úpravy a udržovací 
práce nevyžadují rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas.

§ 103 1) Stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu nevyžadují:

udržovací práce, jejichž provedení nemůže 
negativně ovlivnit zdraví osob, požární 
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní 
prostředí nebo bezpečnost při užívání 
a nejde o udržovací práce na stavbě, která 
je kulturní památkou (obvykle jsou jako 
udržovací práce kvalifikovány výměny 
dožilých stavebních částí za nové, např. 
výměna střešní krytiny, výměna dlažby beze 
změny vzhledu veřejného prostranství);

stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje 
do nosných konstrukcí stavby, nemění se 
vzhled stavby ani způsob užívání stavby, 
nevyžadují posouzení vlivů na životní pro-
středí a jejich provedení nemůže negativně 
ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde 
o stavební úpravy stavby, která je kulturní 
památkou.

DRUH STAVEBNÍHO ZÁSAHU STRUČNÝ POPIS POŽADOVANÉ POVOLENÍ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

(nová) stavba - územní rozhodnutí (územní souhlas) a stavební povolení, 
popř. společné povolení 

- územní souhlas a ohlášení
- popř. další povolovací postupy – podrobněji viz dále

změna dokončené stavby - nástavba (dochází ke zvýšení 
stávající stavby)

- přístavba (půdorysné rozšíření, 
provozní propojení se stávající 
stavbou)

- stavební úpravy (změna stavby 
bez jejího zvýšení či zásahu 
do stávajícího půdorysného 
ohraničení)

- v případě rozšíření nebo zásadní změny funkčního řešení 
stávajícího veřejného prostranství bude stavba vyžadovat 
rovněž územní rozhodnutí (územní souhlas) a stavební 
povolení

- v případě rekonstrukce a revitalizace stávajícího veřejného 
prostranství se může jednat o stavební úpravy (nebo 
kombinaci stavebních úprav a udržovacích prací), které 
v některých případech nemusí vyžadovat žádné staveb-
něprávní povolení, v jiných případech ohlášení či stavební 
povolení – podrobněji viz dále

udržovací práce - výměna (náhrada) dožilých 
stavebních částí

- v případě rekonstrukce a revitalizace stávajícího veřejného 
prostranství se může jednat o udržovací práce (nebo 
kombinaci stavebních úprav a udržovacích prací), které 
v některých případech nemusí vyžadovat žádné staveb-
něprávní povolení, v jiných případech ohlášení či stavební 
povolení – podrobněji viz dále

JAKÉ DOKUMENTACE BUDOU JEDNOTLIVÁ 
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VYŽADOVAT?
•  Územní řízení - dokumentace pro územní 

rozhodnutí.
•  Stavební řízení - dokumentace pro 

povolení stavby. 

Podrobnosti o náležitostech dokumentace 
obsahuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o doku-
mentaci staveb v platném znění.

VE KTERÝCH PŘÍPADECH NEBUDE 
STAVBA VYŽADOVAT ŽÁDNÉ POVOLENÍ 
STAVEBNÍHO ÚŘADU, NEBO POUZE 
OHLÁŠENÍ?
Především je třeba rozlišovat, zda se jedná 
o pouhou instalaci mobiliáře, nebo o sta-
vební činnost.

•  Mobiliář
Pro instalaci prvků mobiliáře (typu 
lavičky, komponenty dětského hřiště) není 
třeba územního rozhodnutí a stavebního 
povolení – viz metodická pomůcka MMR – 
https://1url.cz/jMrkW.

Soubor mobiliářů může v určitém případě 
vytvořit například dětské hřiště nebo 
venkovní posilovnu. V takovém případě 
je potřeba územní rozhodnutí o změně 
využití území. Forma územního posouzení 
závisí na výměře pozemku – do 300 m2 není 
vyžadováno ani rozhodnutí o změně využití 
území, ani územní souhlas ve smyslu § 80 
odst. 3 písm. c) SZ. U pozemků o výměře 
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POVOLOVACÍ PROCES STRUČNÝ POPIS PROCESU VÝHODY NEVÝHODY

územní souhlas, ohlášení 
a společný souhlas 
(tj. společný územní souhlas 
a souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního 
záměru)

- souhlas stavebního úřadu je vydán do 30 dnů 
od doložení všech podkladů a nabývá právní moci 
doručením účastníkům řízení (nepodává se proti 
němu odvolání)

- neprobíhá řízení
- lhůta do 30 dnů

- předpokládá písemný 
souhlas vlastníků 
sousedních nemovi-
tostí

společné územní a stavební 
řízení

- po podání žádosti s příslušnými podklady je 
zasláno účastníkům řízení oznámení, v případě 
konání ústního jednání alespoň 15 dnů předem, do 
15 dnů od ústního jednání mohou podat námitky

- stavební úřad vypořádá námitky a vydá rozhodnutí 
ve věci

- společné povolení by mělo být vydáno nejdéle 
do 90 dnů ode dne podání žádosti

- proti tzv. společnému povolení je možno podat 
do 15 dnů odvolání

- do 30 dnů jsou vyrozuměni ostatní účastníci 
o podaném odvolání, odvolací orgán vydá odvolací 
rozhodnutí do 60 dnů

- standardní řízení 
s jasně danými 
pravidly

- nevyžaduje 
souhlasy vlast-
níků sousedních 
nemovitostí

- delší procesní postup

společné územní a stavební 
řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí

- mělo by být vydáno nejdéle ve lhůtě 120 dnů od 
podání žádosti

- spojuje a ko-
ordinuje výše 
popsané společné 
územní a stavební 
řízení s procesem 
EIA

- spojení s EIA může 
znamenat, že bude 
třeba DÚR po výsled-
cích EIA přepracovat

územní řízení (samostatně) 
a následně stavební řízení 
(samostatně)

- má smysl zejména tehdy, pokud je záměr 
z nějakého hlediska sporný – investor financuje 
pouze dokumentaci pro územní řízení a v územním 
řízení se prokáže, zda je záměr přípustný, či nikoli 
(proces ochrání rizikové náklady na projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení)

– procesní postup je obdobný jako u „společného 
územního a stavebního řízení“, s logickou odlišností:

– řízení probíhají postupně (odděleně), v zužují-
cím se (zpřesňovaném) stupni podrobnosti

– stavební řízení má kratší lhůty

- standardní řízení 
s jasně danými 
pravidly

- nevyžaduje 
souhlasy vlast-
níků sousedních 
nemovitostí

- delší procesní postup
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POVOLOVACÍ PROCES STRUČNÝ POPIS PROCESU NEVÝHODY

zjednodušené územní řízení - po doložení předepsaných náležitostí stavební 
úřad vyhotoví návrh výroku rozhodnutí, který je 
zveřejněn na místě stavby a na úřední desce po 
dobu 15 dní

- pokud jsou podány námitky účastníků řízení do 
15 dnů od vyvěšení, „překlápí“ se zjednodušené 
územní řízení do běžného územního řízení

- jedná se o institut, který není v praxi příliš využí-
ván (faktickým důvodem je zejména skutečnost, 
že při zveřejnění výroku územního rozhodnutí 
mohou být proti němu podány námitky a proces 
se překlápí do standardního územního řízení – není 
zde procesní jistota urychlení procesu)

- pokud nedojde 
ke komplikacím, 
urychlení procesu

- předpokládá doložení 
souhlasu vlastníků 
sousedních pozemků 
a staveb

- nejistota urychlení 
procesu po zveřejnění

certifikát autorizovaného 
inspektora

- autorizovaný inspektor vyhotoví na základě 
podkladů obdobných jako pro stavební řízení 
certifikát, který osvědčuje, že podklady splňují 
požadavky právních předpisů

- stavební úřad vyvěsí do 5 dnů od obdržení certifi-
kátu oznámení stavebního záměru na dobu 15 dní; 
ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení mohou osoby, které 
by byly účastníky stavebního řízení, podat námitky, 
které jsou – oproti stavebnímu řízení – výrazně 
obsahově omezené;

- podání námitek má odkladný účinek a věc je do 
15 dnů předložena odvolacímu orgánu k posouzení 
námitek

- námitky jsou buď zamítnuty a certifikát je právně 
účinný, nebo odvolací orgán rozhodne, že oznáme-
ní o stavebním záměru nemá právní účinky

- zajišťování 
povolujícího 
správního aktu 
má investor více 
„v rukou“

- není tolik závislý 
na postupu 
stavebního úřadu

- nahrazuje pouze 
stavební řízení, nelze 
jej vydat namísto 
územního řízení

- vyžaduje souhlasy 
osob, které by 
jinak byly účastníky 
stavebního řízení

veřejnoprávní smlouva - pokud záměr nevyžaduje EIA, stavební úřad 
může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu 
o umístění stavby, která ve svých podmínkách 
obsahuje požadavky dotčených orgánů a ve svém 
základním smluvním ujednání nahradí územní 
rozhodnutí

– stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlou-
vy do 30 dnů ode dne jeho předložení a vyvěsí 
informaci o něm na úřední desce po dobu 8 dnů; 
po posouzení návrh přijme nebo odmítne

- žadatel následně zajistí souhlasy osob, které by 
byly účastníky územního řízení

- veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti podpisem 
poslední smluvní strany; stavební úřad vyvěsí 
oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po 
vyznačení účinnosti na úřední desce po dobu 15 
dnů

– rovněž veřejnoprávní smlouva není v praxi příliš 
využívána

- zajišťování 
povolujícího 
správního aktu 
má investor více 
„v rukou“

- vhodné např. 
v časové 
tísni (dotace) 
se zkušeným 
právníkem

- malá praktická 
zkušenost s tímto 
institutem

- obtížnější komunikace 
se zúčastněnými 
orgány veřejné správy

- závislost na souhlasu 
osob, které by byly 
účastníky územního 
řízení
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•  Pravidelné kontrolní dny, řešení 
souvisejících opatření a problémů, 
přebírání částí stavby a proplácení 
faktur. 

→ TDI, MČ–OI / MMB–OI

•  Dočasné zábory veřejného 
prostranství, zvláštní užívání 
komunikace, přechodné dopravní 
značení, objízdné trasy, harmono-
gram výstavby.

→ ZHOTOVITEL STAVBY

•  Informace o stavbě, jejích ter-
mínech a s kontakty na zodpo-
vědné osoby musí být veřejně 
vyvěšená na místě stavby.

•  Převzetí staveniště dodavatelem.
→ MČ–OI / MMB–OI, TDI

•  Klíčová osoba pro dozor nad 
stavbou a pro následné přebírání 
částí díla a proplácení faktur 
investorem.

•  Je účelné, když se technický 
dozor investora seznámí s prová-
děcím projektem před výběrovým 
řízením na dodavatele stavby 
a případně jej doplní.

•  Výběr TDI dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

→ MČ–OI / MMB–OI

•  Dle povahy akce může mít 
zadavatel specifické požadavky 
na generálního dodavatele i na 
jednotlivé subdodavatele.

•  Projekt skutečného provedení 
stavby, protokoly o zkouškách, 
atesty, revizní zprávy, prozatímní 
provozní předpisy apod. 

→ TDI, ZHOTOVITEL STAVBY

Nezřídka je realizace stavby kratší než její příprava. 
Před realizací stavby je nutné vyřešit i její dopady na 
okolí. U složitějších staveb si toto vyžádá samostatný 
projekt a plán výstavby. 

Pro zmírnění negativních dopadů výstavby je nutné 
řešit a hlídat zejména zachování dopravní propust-
nosti včetně pěších a bezbariérových vazeb, hygie-
nické a ekologické opatření proti zvýšené dopravě, 
hluku, prachu, ochranu stávajících hodnot v území, 
zejména stromů a zeleně, přírodních prvků, umělec-
kých děl apod.

•  Důležitý dokument pro bezpro-
blémovou realizaci díla. Čím je 
nekvalitnější, anebo pokud vůbec 
neexistuje, tím více problémů to 
přinese investorovi a stavební 
firmě. Zejména se nevyhneme 
ostrým hádkám o finance 
a navyšování rozpočtu. V případě, 
že vícepráce přesáhnou obvyklou 
cenu projektu, dostává se zodpo-
vědná osoba do problémů.

•  Obsahuje detailní řešení stavby 
a specifikaci všech materiálů.

•  Obsahuje položkový rozpočet 
a výkaz výměr.

→ MČ–OI / MMB–OI
 

I.
Projekt pro provedení 
stavby

IV.
Průběh a dokončení stavby

III.
Zahájeí stavby

II.
Výběr technického dozoru investora, 
výběr zhotovitele stavby

V.
Převzetí díla

10 · 6 
REALIZACE
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VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

JAKÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU POSTUPY 
ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE 
ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK A JAK SE PROVÁDÍ VOLBA 
ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ?
Zadávání veřejných zakázek je postupem 
sui generis (tj. s vlastními, poměrně 
podrobnými pravidly). V dalším textu proto 
uvádíme jen základní informace pro orien-
tační přehled možných postupů.

Volbu zadávacího řízení je třeba provést 
s ohledem na předpokládanou hodnotu 
zakázky podle aktuálního znění nařízení 
vlády č. 172/2016 Sb.

Při stanovování předpokládané hodnoty 
je třeba vycházet ze všech souvisejících 
plnění z hlediska místní, časové, věcné 
a funkční souvislosti. Dosahuje-li před-
pokládaná hodnota celkové zakázky 
níže uvedených limitů, je třeba v daném 
režimu soutěžit i jednotlivé dílčí zakázky 
i v případě, že předpokládaná hodnota 
dílčí zakázky je nižší než daný limit. Příklad: 
Je-li předpokládaná hodnota výstavby 
městského parku vyšší než 6 mil. Kč, pak 
bude-li stavebník  soutěžit chodník v parku, 
jehož předpokládaná hodnota je 0,5 mil. 
Kč, bude třeba zadat zpracování chodníku 
min. v podlimitním režimu (předpokládaná 
hodnota není 0,5 mil. Kč, ale celková před-
pokládaná hodnota městského parku).

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY DĚLENÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK PODLE VÝŠE JEJICH 
PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY*, DO NÍŽ SE 
NEZAHRNUJE DPH:
Jedná-li se o zakázku na realizaci veřejného 
prostranství (stavební práce – např. vybagro-
vání, stavba nového chodníku, pomníku, 
laviček atd.), pak se do podlimitního režimu 
dostaneme, pokud bude předpokládaná 
hodnota od 6 mil. do 149.224.000 Kč bez DPH.

Pokud se jedná o zakázku na realizaci 
architektonické studie (tj. nejde o stavební 
práce, ale o dodávku či službu), pak se do 
podlimitního režimu dostaneme, pokud 
bude předpokládaná hodnota zakázky od 
2 mil. do 5.944.000 Kč bez DPH.

Pokud bude předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky pod minimální hranici 
podlimitní zakázky, jedná se o veřejnou 
zakázku malého rozsahu, kterou lze 
realizovat bez konání zadávacího řízení dle 
ZZVZ ve smyslu ust. § 27 – bude ale třeba 
dodržet zásady dle ust. § 6 ZZVZ (nejlépe 
protokolární průzkum trhu).

* Hodnoty stanovené zákonem v době 
zpracování tohoto dokumentu.

DĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

DODÁVKY A SLUŽBY
pokud je předpokládaná hodnota rovna nebo nižší 2 mil. Kč bez DPH

DODÁVKY A SLUŽBY
od 2.000.001 Kč bez DPH do 5.944.000 Kč bez DPH

rovná-li se či přesáhne 5.944.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb

STAVEBNÍ PRÁCE
pokud je předpokládaná hodnota rovna nebo nižší 6 mil. Kč bez DPH

STAVEBNÍ PRÁCE
od 6.000.001 mil Kč. bez DPH do 149.224.000 Kč bez DPH

rovná-li se či přesáhne 5.944.000 Kč bez DPH u dodávek a služeb
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Zákon obecně funguje tak, že čím nižší 
je předpokládaná hodnota zakázky, tím 
je méně rigorózní a tím méně povinností 
zadavateli ukládá v zadávacím řízení.

V případě zjednodušeného podlimitního 
řízení je toto zahájeno uveřejněním výzvy 
k podání nabídek na profilu zadavatele, 
pokud se výzva doručuje některým doda-
vatelům, musí být odeslána alespoň pěti 
dodavatelům.

Užší řízení se od otevřeného řízení liší 
především tím, že je dvoukolové; v prvním 
kole je osloven neomezený okruh subjektů, 
k podání žádosti o účast jsou následně vy-
zváni ti, kdo v prvním kole prokázali splnění 
kvalifikačních předpokladů. V otevřeném 
řízení je splnění kvalifikačních předpokladů 
hodnoceno souběžně s parametry vlastní 
nabídky (tj. „v jednom kole“). Otevřené řízení 
je – s ohledem na časovou úsporu – využí-
váno častěji.

Jednací řízení s uveřejněním lze použít, 
pokud bylo předchozí otevřené nebo užší 
řízení zrušeno, pokud se nepřihlásil žádný 
účastník řízení nebo pokud je předmětem 
zakázky zásadně návrh řešení nebo inova-
tivní řešení.

Jednací řízení bez uveřejnění lze použít 
v obdobných případech s tím, že oproti 
předchozímu zadávacímu řízení nebyly 
podstatně změněny podmínky zadávacího 
řízení, ale také pokud zakázka může být spl-
něna pouze určitým dodavatelem, protože 
předmětem plnění je jedinečné umělecké 
dílo, nebo zde neexistuje hospodářská 
soutěž. V jednacím řízení bez uveřejnění 
jedná zadavatel o uzavření smlouvy.

Jednotlivé postupy jsou podrobněji popsá-
ny v metodických pomůckách MMR, včetně 
graficky znázorněných procesních postupů 
a příslušných lhůt.

ODKAZ NA METODIKU ZADÁVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – MMR ČR
https://1url.cz/dMrke 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Postup při zadávání těchto veřejných 
zakázek není zákonem upraven, podrobnější 
pravidla mohou stanovovat interní předpisy 
(v případě Statutárního města Brna se jedná 
o Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 
a koncesních smluv – http://zakazky.brno.
cz/text/metodika.pdf). Zadavatel tedy není 
povinen zadat zakázku v zadávacím řízení, 
je pouze povinen při jejím zadání dodržet 
základní zásady stanovené v § 6 zákona, tj. 
zásadu transparentnosti a přiměřenosti při 
postupu dle zákona, a ve vztahu k dodava-
telům zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace.

PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
V PODLIMITNÍM REŽIMU MŮŽE 
ZADAVATEL POUŽÍT:
•  zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou 

veřejné zakázky na stavební práce, 
jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 
50.000.000 Kč

•  druhy zadávacích řízení pro nadlimitní 
režim, s určitými úlevami (specifikováno 
v zákoně o zadávání veřejných zakázek).

PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
V NADLIMITNÍM REŽIMU MŮŽE 
ZADAVATEL POUŽÍT:
•  otevřené řízení,
•  užší řízení,
•  za splnění zákonem uvedených podmínek 

také:
a) jednací řízení s uveřejněním,
b) jednací řízení bez uveřejnění,
c) řízení se soutěžním dialogem,
d) řízení o inovačním partnerství.

Je třeba poznamenat, že řízení se soutěž-
ním dialogem a řízení o inovačním partner-
ství se v praxi samosprávných celků příliš 
nevyužívají. Nejčastěji využívané je naopak 
zjednodušené podlimitní řízení a otevřené 
řízení, popř. také užší řízení.

Procesní postup zjednodušeného pod-
limitního řízení je přehledně znázorněn 
v diagramu Metodiky procesní k zadávacím 
řízením na webovém portálu o veřejných 
zakázkách.

JAKÁ JE OBVYKLÁ DÉLKA TRVÁNÍ?
Zjednodušené podlimitní řízení trvá obvykle 
3 až 4 měsíce, otevřené řízení 4 měsíce až 
půl roku. Užší řízení bývá oproti otevřenému 
řízení delší o 1 až 2 měsíce.

JAKÉ JSOU PROCESNÍ A ČASOVÉ 
PROVAZBY SE ZPRACOVÁVÁNÍM 
DOKUMENTACE PRO STAVBU 
A POVOLOVACÍMI POSTUPY PODLE 
STAVEBNÍHO ZÁKONA?
Zadávací dokumentace veřejných zakázek 
na stavební práce má podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. obsahovat dokumentaci, která 
rozsahem odpovídá projektové dokumen-
taci pro provádění stavby (tzv. prováděcí 
dokumentace). Zadávací dokumentaci tedy 
obecně lze připravovat ještě před vydáním 
stavebního povolení (za splnění výše 
uvedeného požadavku); zadávací řízení by 
však mělo být zahájeno až po jeho vydání 
(stavební povolení může stanovit podmínky 
pro prováděcí dokumentaci).

KDO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE MĚSTĚ BRNĚ 
REALIZUJE? VE KTERÝCH PŘÍPADECH SI 
DĚLÁ ZAKÁZKU MČ, KDY MĚSTO, KDY SI 
NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTO 
NAJME SPECIALIZOVANOU FIRMU?
Administrace veřejné zakázky záleží přede-
vším na velikosti městské části. Pokud bude 
zakázku financovat městská část ze svého 
rozpočtu, realizuje si také zakázku vlastními 
silami.

Statutární město Brno administruje 
veřejné zakázky prostřednictvím Odboru 
investičního MMB, popřípadě je může na 
základě příkazní smlouvy realizovat městská 
organizace Brněnské komunikace.

Právně nebo finančně náročnější zakázky 
pak město realizuje přes specializovaného 
administrátora veřejných zakázek.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM POSTUPŮM
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CO TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
ZNAMENÁ A CO ZAJIŠŤUJE?
Technický dozor stavebníka (v praxi nazý-
vaný také technický dozor investora – TDI) 
je podle § 152 odst. 4 SZ stavebník povinen 
zajistit u stavby financované z veřejného 
rozpočtu, kterou provádí stavební podnika-
tel jako zhotovitel.

Osoba, která vykonává tech-
nický dozor stavebníka, kont-
roluje průběh výstavby s ohle-
dem na kvalitu a správnost 
prováděných prací a sleduje 
správnost vykazovaných prací 
ve vztahu k čerpání finanč-
ních prostředků.

Fyzickými osobami oprávněnými provádět 
technický dozor stavebníka jsou podle 
autorizačního zákona autorizovaný archi-
tekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný 
technik/stavitel.

Od TDI je třeba odlišit autor-
ský dozor (AD), který sleduje 
vedení stavby podle schvále-
né projektové dokumentace 
a je u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu rovněž 
povinný.

Jedná se obvykle o projektanta stavby, 
který kontroluje dodržení podmínek 
projektu.

Tento projektant však nemusí být shodný 
s autorem stavby, jenž musí být rovněž 
přizván k vykonávání autorského dozoru. 

Může se rovněž stát, že autor stavebního 
díla nabude autorství již prvním základním 
návrhem, který je dále rozpracováván 
v jednotlivých projekčních stupních jiným 
projektantem. V tomto případě, aby byla 
udržena kontinuita autorství a zohledněna 
autorská práva autora, je potřeba dohod-
nout autorský dozor již při zpracovávání 
jednotlivých stupňů projektové přípravy. 

Pro úplnost je třeba uvést, že kromě těchto 
osob musí být na stavbě zajištěna také 
osoba koordinátora BOZP. Pro město Brno 
tuto odbornou funkci zajišťuje společnost 
Brněnské komunikace.

VE KTERÉ FÁZI POSTUPŮ SE PROVÁDÍ 
VÝBĚR TDI?
Fáze výběru TDI není právními předpisy 
přesně stanovena, vyplývá spíše z povahy 
(logiky) věci. Výběr TDI tedy musí být rea-
lizován před zahájením stavby. V některých 
případech TDI spolupracuje na díle už před 
zadáním samotné zakázky, a to obvykle na 
kontrole projektové dokumentace stavby.

JAK SE TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
VYBÍRÁ?
V případě, že je investorem stavby městská 
část, vybírá městská část také TDI, a to 
v režimu zákona o zadávání veřejných zaká-
zek (typologicky se jedná o službu, pokud 
půjde o zakázku malého rozsahu, realizuje 
se obvykle průzkumem trhu). Z povahy věci 
vyplývá, že by se nemělo jednat o subjekt 
totožný nebo spjatý se zhotovitelem stavby.

V případě, že je investorem 
statutární město Brno, vyko-
nává pro město TDI na základě 
příkazní smlouvy společnost 
Brněnské komunikace (u vo-
dohospodářských staveb 
Brněnské vodárny a kanaliza-
ce).

Rovněž v tomto případě platí, že fyzická 
osoba, která tento dozor v rámci podniku 
vykonává, je autorizovaným architektem, 
autorizovaným inženýrem nebo případně 
autorizovaným technikem / stavitelem.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

NA CO VŠECHNO TDI DOZÍRÁ?
Rozsah povinností TDI je upřesněn ve 
smlouvě. V obecné rovině však TDI obvykle 
dozoruje provádění stavby v souladu se 
smlouvou a s projektovou dokumentací, 
odsouhlasuje provedené práce, zejména 
dává souhlas k fakturaci provedených 
prací, kontroluje také kvalitu provádění 
díla a dodržení technologických předpisů. 
Z uvedeného je zřejmé, že osoba TDI je pro 
investora velmi důležitá.
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•  Na dobré a účinné podmínky 
reklamace s efektivním procesem 
odstranění vad je třeba pamatovat 
již ve smlouvě (např. doložení 
výše pojištění zhotovitele proti 
škodám, stanovení zádržného na 
3 roky po předání díla, stanovení 
lhůt k odstranění vad pod sankcí 
apod.).

•  Pokud není reklamace a odstra-
nění vad vhodně upraveno ve 
smlouvě, postupuje se při rekla-
maci podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, nejlépe ve 
spolupráci s právníkem úřadu.

→ MČ–OI / MMB–OI

→ MMB–MO

→  MČ–OI / MMB–OI

•  Slavnostní otevření je první 
zatěžkávací zkouškou nového 
veřejného prostranství. První 
roky jeho užívání nesou zvýšené 
nároky na péči a údržbu. 

•  Péče o zeleň v prvních letech 
může být nasmlouvána v rámci 
povýsadbové péče se zhotovite-
lem. 

•  V případě, že nové veřejné pro-
stranství obsahuje nestandardní 
součást vyžadující specifickou 
péči, je nutné stanovit plán 
údržby a seznámit s tímto plánem 
firmy, které údržbu provádějí, 
případně si dohodnout údržbu 
s jiným subjektem. 

•  Jakékoli následné úpravy a in-
stalace na veřejném prostranství 
musí vždy vyhovovat požadavkům 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bez-
bariérovém užívání staveb.

Žádné nově realizované veřejné prostranství není 
bezúdržbové. Zejména první roky užívání vyžadují 
obvykle zvýšenou péči a údržbu, se kterou je nutné 
počítat. Občas je zapotřebí něco dotáhnout, vyspra-
vit, doplnit či vyměnit. Lidé nový prostor testují.

Intenzivní a odbornou péči vyžaduje zeleň, nově 
vysazené stromy, trávníky a keře.  

Při doplňování veřejného prostranství o mobiliář a jiné 
prvky nevyžadující povolení je nutné vždy zachovat 
jeho bezbariérovou prostupnost a přístupnost. 

•  Oznámení stavebnímu úřadu 
nebo kolaudační souhlas. K tomu 
je vyžadována dokumentace 
skutečného provedení stavby 
a geometrický plán. 

→ MČ–OI / MMB–OI, TDI

I.
Uvedení do užívání

IV.
Reklamace díla  
v záruční době 

II.
Uvedení do dlouhodobého 
majetku města Brna

V.
Slavnostní otevření,  
provoz, správa, údržba

10 · 7 
UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

III.
Zápis stavby do katastru 
nemovitostí
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ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM KOLAUDACE STAVBY

KDE A JAK SE PODÁVÁ ŽÁDOST 
O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS?
Žádost o kolaudační souhlas se podává 
u místně příslušného stavebního úřadu 
na předepsaném formuláři (Příloha č. 12 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření) a dokládá 
se zkouškami a měřeními, popř. stanovisky 
dotčených orgánů, které byly požadovány 
ve stavebním řízení a dokumentací skuteč-
ného provedení stavby.

JAK DLOUHO TRVÁ KOLAUDAČNÍ 
PROCES?
Stavební úřad do 15 dnů od obdržení žádosti 
vypíše termín závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby, ke které případně přizve příslušné 
dotčené orgány. Závěrečná kontrolní 
prohlídka musí být vykonána do 45 dnů 
od doručení žádosti a do 15 dnů od jejího 
provedení je vydán kolaudační souhlas. 
Souhlas nabývá účinků dnem doručení 
stavebníkovi.

Pokud nejsou splněny pod-
mínky pro vydání kolaudač-
ního souhlasu, zejména jde-li 
o závady znemožňující užívání 
stavby, „překlápí“ stavební 
úřad postup na kolaudační ří-
zení. V něm je možno mj. sta-
novovat podmínky pro užívání 
stavby.

EXISTUJE MOŽNOST UŽÍVAT STAVBU 
I PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO 
SOUHLASU, POPŘ. ROZHODNUTÍ?
Stavební úřad může na žádost stavebníka 
vydat časově omezené povolení k před-
časnému užívání stavby před jejím úplným 
dokončením, pokud to nemá podstatný vliv 
na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpeč-
nost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní 
prostředí.

Stavba se v průběhu stavění často vyvíjí 
a mění. V mnoha případech je to zapříči-
něno podceněním průzkumů a projektové 
přípravy, nedostatečnou koordinací jed-
notlivých profesí nebo opomenutím přizvat 
některé specialisty k procesu projektování. 
Často jsou změny vyvolány ještě před 
zahájením stavebních prací vlivem změny 
požadavků zadavatele. To souvisí zejména 
s dlouhou dobou přípravy a projednávání 
některých projektů, v jejímž průběhu 
některé součásti návrhu ztratí smysl nebo 
zastarají. Většina změn stavby vyvolá 
potřebu dodatečného navýšení nákladů.

Pokud jsou změny a odlišnosti nevýznamné, 
jsou zahrnuty v dokumentaci skutečného 
provedení stavby, která se ke kolaudaci 
rovněž předkládá. 

Pokud jsou však změny významnější vzhle-
dem k schválenému stavebnímu povolení, 
je potom potřebné je projednat ještě 
před samotnou kolaudací formou „Změny 
stavby před dokončením“. Tato „schvalovaná 
změna“ může mít různý rozsah, od zápisu 
do stavebního deníku až po překrytí celého 
původního stavebního povolení, doložená 
všemi vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy, správců sítí a dalších účastníků 
řízení.
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ÚDRŽBA A PÉČE

SPRÁVCI 
Údržbu a úklid veřejných prostranství má 
na starosti mnoho subjektů (viz schéma 
kap. 1 • 1 • 3). Většinou jde o městské firmy, 
příspěvkové organizace a městské části 
nebo organizace jimi pověřené. 

Městské části zajišťují úklid a údržbu 
chodníků, účelových a některých místních 
komunikací, údržbu mobiliáře a péči o ze-
leň, a to vlastními silami (např. technické 
služby MČ), nebo za pomoci externích 
dodavatelů (úklidové a zahradnické firmy). 
Zajišťují i péči a údržbu zeleně u komunika-
cí, která dříve spadala pod BKOM. Nejčastěji 
přísluší správa veřejných prostranství do 
kompetence odboru životního prostředí 
dané městské části.

Veřejná zeleň města Brna spravuje 
vybrané parky celoměstského významu 
(Špilberk, Lužánky, Tyršův sad, Koliště, 
Denisovy sady a Studánka), stromořadí 
a aleje ve městě včetně výsadbových míst. 
V její gesci jsou také vodní prvky, kašny 
a fontány v městské památkové rezervaci 
(kašny na náměstí Svobody, Jakubském 
náměstí, Zelném trhu, Moravském náměstí, 
pítka na Kobližné a pod Petrovem, fontána 
před Janáčkovým divadlem) a také vodní 
prvky ve svěřených parcích.

Brněnské komunikace zajišťují běžnou 
stavební údržbu a zimní údržbu komunikací 
základního komunikačního systému města, 
silnic I., II. a III. tříd (tedy i komunikací ve 
vlastnictví JMK a ČR), zimní údržbu včetně 
čištění vozovek před zimou a po zimě 
a bloková čistění.  

Tramvajové a trolejbusové tratě udržuje 
Dopravní podnik města Brna v součinnosti 
s Dopravními stavbami Brno. 

Veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení, 
kolektory, reklamu na stožárech VO a na 
výdeších kolektorů mají ve správě Technic-
ké sítě Brno.

Svoz komunálního a tříděného odpadu 
zajišťuje SAKO Brno. Svoz odpadkových 
košů zajišťují obvykle jednotlivé městské 
části smlouvou s externím dodavatelem. 
Mimo vlastní vyvážení košů a stanovení 
četnosti vyvážení bývá součástí smluv 
i úklid bezprostředního okolí koše.

Výrobu a distribuci tepla a správu teplovo-
dů a horkovodů zajišťují Teplárny Brno.

Správu sítí technické infrastruktury mají na 
starosti vlastníci či správci těchto sítí.

Lesy města Brna zajišťují odbornou správu 
a rozvoj lesního majetku města Brna, péči 
o lesy a správu drobných vodních toků.

Správu, provoz a údržbu vodních toků 
a drobných vodních toků včetně koryt 
a břehů (Svratka, Svitava) a vodohospodář-
ských objektů zajišťuje Povodí Moravy. 

ZPŮSOB ÚDRŽBY
Intenzita údržby a péče je různá dle 
místa a jeho zatížení. Nejintenzivnější úklid 
a údržba městského veřejného prostranství 
probíhá v prostoru okolo hlavního nádraží 
(v ulici Nádražní a Benešova). Jde o nepře-
tržitý každodenní úklid a údržbu.

Na místech s velkým pohybem lidí je nutné 
raději počítat s nižší životností a častějším 
obnovováním jednotlivých prvků než 
používat tzv. „bezúdržbové“ prvky, které 
na dlouhou dobu spoluvytváří nevzhledná 
místa. 

Každý prvek veřejného pro-
stranství vyžaduje údržbu, nic 
není bezúdržbové. 

Způsob údržby a péče může značně 
ovlivnit životnost výrobku, a proto musí být 
zohledněn už v návrhu. Typickým příkladem 
je strojní údržba komunikací, při které 
dochází k vymetání spárovacícho materiálu 
z dlažeb se širokými spárami v centru 
města.  

Na mnoho problémových míst z hlediska 
údržby je „zaděláno“ již v návrhu veřejného 
prostranství. Například holé a esteticky 
neřešené konstrukce dopravních staveb 
(stěny podchodů, opěrné a protihlukové 
stěny), ale i slepé fasády běžných domů 
přitahují sprejery. Nerespektování přirozené 
vlastnosti lidí zkracovat si cestu vede 
k sešlapaným trávníkům a neudržitelné 
zeleni. 
Mnoho stromů usychá v prvních letech po 
výsadbě z důvodu špatného návrhu výsad-
by a poddimenzování velikosti výsadbové 
jámy. 

Otázka údržby a péče se musí 
řešit již v návrhu projektu ve-
řejného prostranství.

Některé prvky použité na veřejných 
prostranstvích vyžadují zásadní změnu ve 
způsobu údržby a generují nové náklady, 
se kterými je nutné v budoucnu počítat. 
Zejména použití nových materiálů a nová či 
nestandardní řešení vyžadují úpravu plánů 
nebo koncepcí údržby. Typickými příklady 
jsou objekty HDV, u kterých je nutné najít 
shodu napříč městem a městskými firmami 
ohledně správy, provozu a pokrytí nákladů 
na údržbu a péči.

HLÁŠENÍ ZÁVAD
Hlášení závad veřejných prostranství v Brně 
je možné osobně, telefonicky či mailem 
u jednotlivých správců nebo na příslušné 
městské části (nejčastěji na odboru životní-
ho prostředí). Pro hlášení černých skládek 
a závad na veřejných prostranstvích je 
možné využít aplikaci Zlepšujeme Česko 
a ZmapujTo.cz. Přestože neexistuje jed-
notné místo k hlášení závad pro celé území 
města Brna, funguje k tomuto účelu několik 
dílčích webových aplikací.

Většinu závad (zeleň, mobiliář, vyvážení 
odpadkových košůa a nepořádek, chodníky, 
hřiště, komunikace apod.) lze nahlásit na 
příslušné městské části. Některé z nich mají 
své webové aplikace, na kterých je možné 
závady hlásit. 

Hlášení závad na komunikacích, dopravním 
značení a veřejném osvětlení je možné 
pomocí mobilní aplikace nebo webových 
stránek brnaciprobrno.cz nebo vylepsuji-
brno.cz, telefonicky či mailem u příslušných 
správců (BKOM, TSB).

Pro hlášení závad v příměstských lesích 
je možné použít webovou aplikaci https://
lesweb.brno.cz/hlaseni-zavad, kterou 
spravují Lesy města Brna.

Pro hlášení závad v městských parcích, 
u stromořadí a vodních prvků ve správě 
Veřejné zeleně města Brna lze kontaktovat 
příslušného správce parku, stromořadí nebo 
vodního prvku.

Pro otázky spojené s odvozem komunál-
ního a tříděného odpadu (např. přeplněné 
popelnice a nepořádek v jejich okolí) je 
možné využít webovou aplikaci SAKO Brno.

Mimořádné události a havárie lze hlásit i na 
telefonních číslech 112, 156 a 158.
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310 · 8 DOPORUČENÍ
DOPORUČENÝ PŘÍSTUP
•  Sledovat připravované stavební akce (zejména dopravní stavby a stavby 

infrastruktury) a být v kontaktu se subjekty, které tyto akce připravují. 

•  Iniciovat dokumenty generující názor na budoucí podobu místa.

•  U vlastních projektů i projektů jiných subjektů definovat co nejvíce po-
žadavků už při tvorbě zadání přípravných studií. Každý stupěň projektové 
dokumentace má mít své podrobné zadání.

•  Usilovat o komplexní přístup a zadání každé fáze projektové dokumentace.

•  Sledovat připravované a probíhající dotace a využívat je.

KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ
•  Složitější stavební akce si vyžadují zodpovědné a stálé projektové vedení 

jedním subjektem a tah na branku. Pro tento úkol je vhodný projektový 
manager nebo koordinátor, pověřená osoba některého z odborů úřadu. 

•  Mít plán financování dlouhodobě připravovaných akcí i aktuálních témat, 
aby bylo možné reagovat na aktuální potřeby a výzvy.

•  Zapojit veřejnost do přípravy zadání.

•  Informovat veřejnost o hlavních krocích a aktuálním stavu projektu (např. 
webovou stránkou projektu).

•  V předstihu řešit budoucí provoz a údržbu (způsob i financování).

•  Pro významná místa využívat architektonických a urbanistických soutěží.

•  Dbát na kvalitu pořizovaných průzkumů a podkladů. 

•  Dbát na kvalitu projektových dokumentací od studie po realizační doku-
mentaci. 

•  Ve výběrových řízeních na projekční činnost nastavit kritéria výběru smě-
rem ke kvalitě.

•  Navýšit finance na údržbu veřejných prostranství.
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REJSTŘÍK

11 · 1  SEZNAM NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH ZKRATEK

AD autorský dozor
AI autorizovaný inspektor
BKOM Brněnské komunikace a.s.
BVK Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
ČKA Česká komora architektů
DSP dokumentace pro stavební povolení
DÚR dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA posuzování vlivů na životní prostředí
HDV hospodaření s dešťovou vodou
IAD individuální automobilová doprava
IZ investiční záměr
JMK Jihomoravský kraj
JŘBÚ jednací řízení bez uveřejnění
MČ městská část
MČ-OI městská část - odbor investiční (v jednotlivých MČ je pojmenován i zařazen různě)
MČ-OV městská část - odbor výstavby (v jednotlivých MČ je pojmenován i zařazen různě)
MHD městská hromadná doprava
MMB Magistrát města Brna 
MMB-OI Magistrát města Brna, Odbor investiční
MMB-MO Magistrát města Brna, Majetkový odbor
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPR Městská památková rezervace
OÚPR Odbor územního plánování a rozvoje MMB
PD projektová dokumentace
RMB Rada města Brna
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR
TDI technický dozor investora
TI technická infrastruktura
TSB Technické sítě Brno a. s. 
ÚP územní plán
ÚPP územně plánovací podklad
ÚPD územně plánovací dokumentace
VHD veřejná hromadná doprava
VO veřejné osvětlení
VZMB Veřejná zeleň města Brna, p. o.
SZ stavební zákon
ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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- INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, SEKCE DETAILU MĚSTA, Manuál 
tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, 2014-06, 290 str., ISBN 978-80-87931-09-7

- INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, SEKCE DETAILU MĚSTA, Strategie 
rozvoje veřejných prostranství hlavního města Prahy / návrh, Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy, 2014-06, 66 str., ISBN 978-80-87931-12-7.

- JAN GEHL, Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 1996, 204 str., ISBN 80-85834-79-0
- JAN GEHL, Města pro lidi, Partnerství, o.p.s., 2012, 264 str., ISBN 978-80-260-2080-6
- KAREL KUČA, Brno - Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Miloš Uhlíř - Baset, 2000, 

2008, 648 stran, ISBN 80-86223-11-6
- PETR KRATOCHVÍL, Městský veřejný prostor, Zlatý řez, 2015, 192 str., ISBN 978-80-88033-00-4
- DR. ERHARD MEISSNER, ANGELA NADLER, GEORG REOSENZWEIG, Přírodě blízké odvodnění 

dopravních ploch v sídlech, Bavorský zemský úřad pro životní prostředí, 2006, 39 str., ISBN 
80-903244-8-7

- ING. ARCH. NADĚŽDA ROZMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA GAJDÍKOVÁ A KOL., Principy a zásady 
urbanistické kompozice v příkladech,  Mimořádná příloha časopisu U&ÚR č. 2/2016, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2016, 110 str., ISBN 978-80-7538-073-9

- PAVEL HNILIČKA, Sídelní kaše, Host - vydavatelství, s.r.o., 2012, 212 str., ISBN 978-80-7294-592-4
- LÉON KRIER, Architektura - volba nebo osud, Academia, 2001, 190 str., ISBN 80-200-0012-7
- JANE JACOBS, Smrt a život amerických velkoměst, Mox Nox, 2013, 479 str., ISBN 978-80-

905064-4-2
- CAMILLO SITTE, Stavba měst podle uměleckých zásad, Ústav územního rozvoje, 2013, 111 str., 

ISBN 978-80-8731-821-8
- BC. PAVLA KILNAROVÁ, DOC. ING. ARCH. GABRIEL KOPÁČIK, DR., ING. ARCH. EVGENIIA 

KUZNETCOVA, BC. IVANA LELKES, BC. KRISTIÁN ŠKODA, ING. ARCH. SHOUROUK TOUCHAN, 
BC. MARTINA TREPÁČOVÁ, ING. ARCH. MICHAL VESELÝ, ING. ARCH. JANA ZDRAŽILOVÁ, Moje 
náměstí, Akademické vydavatelství CERM, s.r.o., 2014, 182 str., ISBN 978-80-7204-894-6

- JAN HOLLAN, Venkovní osvětlení v obcích, ZO ČSOP Veronica, 2011, 64 str., ISBN 978-80-87308-
04-2

- JEAN NOUVEL, Být opravdový: texty z let 1984-1998, Galerie Jaroslava Fragnera, 1998, 93 str.
- ROMAN MATOUŠEK A ROBERT OSMAN (ed.), Prostor(y) geografie, Univerzita Karlova v Praze, 

Nakladatelství Karolinum, 2014, 307 str., ISBN 978-80-246-2733-5
- ALFRÉD SCHUBERT A KOLEKTIV, Péče o památkově významné venkovní komunikace, Národní 

památkový ústav, 2007, 166 str., ISBN 978-80-87104-10-1
 - KAREL HONZÍK, tvorba životního slohu, nakladatel Václav Petr, 1947, 498 str.
- KEVIN LYNCH, Obraz města, Nakladatelství RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2004, 224 

str., ISBN 80-7273-094-0
- REM KOOLHAAS, Texty, Zlatý řez, o.s., 2014, 110 str., ISBN 978-80-903826-8-8
- LUCIE STEJSKALOVÁ, Myslet město: současné městské strategie, VŠUP, 2014, 281 str., ISBN 

978-80-86863-47-4

11 · 2  POUŽITÁ LITERATURA
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- ASTRID ZIMMERMANN (ed.), Constructing landscape, Birkhäuser Verlag GmbH, 2011, 533 str., 
ISBN 978-3-0346-0736-0 

- JIŘÍ HRŮZA, Svět měst, Academia, 2014, ISBN 978-80-200-1808-3
- MARTIN ÚŘEDNÍČEK, PETRA ŠPAČKOVÁ, JAKUB NOVÁK (EDS.), Sub urbs: Krajina, sídla a lidé, 

Academia, 2013, ISBN 978-80-200-2226-4

PRÁVNÍ PŘEDPISY
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění 
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
- Zákon č. 361/ 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), v platném znění
- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, v platném znění
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
- Vyhláška č. 501/ 2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
- Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění
- Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov 

v městě Brně
- Soutěžní řád České komory architektů, v platném znění

TECHNICKÉ PŘEDPISY A METODIKY
- Městské standardy pro vodovodní síť, aktualizace 22. 12. 2010
- Městské standardy pro kanalizační zařízení, aktualizace 22. 12. 2010
- Městské standardy pro veřejné osvětlení města Brna, aktualizace 01 /2017
- Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna, aktualizace 01 /2017
- Standardy pro připojení na soustavu zásobování tepelnou energií společnosti Teplárny Brno, a. s.
- Metodika pro řešení zón 30 v Brně, Brněnské komunikace a. s., listopad 2014
- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
- TP 192 Dlažba pro konstrukce pozemních komunikací
- TP 103 Navrhování obytných zón
- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
- ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
- ČSN 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
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- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – 

Část 1: Navrhování zastávek
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích
- SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
- SPPK A02 001 Výsadba stromů
- SPPK A02 002 Řez stromů
- SPPK A02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
- Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven, Veronika Nováková a kol., 2017
- Manuál participace, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, sekce komunikace 

a participace, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2016  
- Manuál potenciálů rozvoje veřejných prostranství v Benešově, Ing. arch. Tomáš Havlíček, Bc. 

Luboš Klabík, Bc. Tomáš Klapka, 2/2017
- Kvalitní veřejné prostory, kolektiv Nadace Partnerství, Nadace Partnerství, 2011
- Principy a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje, 2015

STRATEGICKÉ DOKUMENTY MĚSTA BRNA
- Strategie pro Brno, Kancelář strategie města, 2007
- Vize prostorového rozvoje města Brna, Kancelář architekta města Brna, p. o., 2017
- Plán udržitelné mobility města Brna, AF-CITYPLAN s.r.o., 2017
- Generel cyklistické dopravy, Ing. Adolf Jebavý, ADOS, 2010
- Generel pěší dopravy, UAD STUDIO s.r.o., 2010
- Plán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017 - 2025, FITE a. s.
- Strategický plán rozvoje městské části Brno-střed na období 2018 - 2025, GaREP, spol. s r. o., 2017
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11 · 3  FOTOGRAFIE A SCHÉMATA

1. ÚVOD
úvodní foto kapitoly, foto podkapitol a schémata: KAM

101 - 107, 110 - 117, 122 - 126: KAM
108: USER:MY FRIEND. File:Wien Hbf 3.JPG [online]. 9 December 2012, 16:01:37 [cit. 13.7.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/8/87/Wien_Hbf_3.JPG
109: autoři vizualizace: Kuba & Pilař architekti s.r.o.: Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
118: INTERSUCHO. sucho v okresech [online]. [cit. 6.5.2019]. Dostupný na WWW: https://www.
intersucho.cz/cz/sucho-v-okresech/?region=brno-venkov
119: GEODIS BRNO, SPOL. S R.O.; ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, V. V. I. letní mapa 
teploty povrchů města Brna [cit. 3.8.2018]. Dostupný na WWW: https://1url.cz/ZM1Uq
120: CHMU. Mapa srážek na území České republiky [online]. [cit. 29.5.2019]. Dostupný na WWW: 
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#Pudni_sucho
121: LA CITTA VITA. Pedestrian bridge, Västra Hamnen [online]. March 9, 2011 [cit. 8.10.2018]. Dostupný 
pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/7/6015/5977702765_6cb3f48d0b_o.jpg

2. ŽIVOT
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol a schémata: KAM
203 - 209, 211, 212, 217, 219 - 221, 227 - 230: KAM
201: FALK LADEMANN. Almere Centrum [online]. January 12, 2012 [cit. 1.8.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY 2.0 na WWW: https://c2.staticflickr.com/8/7163/6691680611_cbc7985d66_b.jpg
202: ERIC SEHR. Berlin Woonerf (DSC_4963) [online]. July 10, 2014 [cit. 1.8.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/3/2945/15286831079_6ff8726018_b.jpg
210: PARADASOS. Almere on bikes 2.7.14 (102) [online]. July 2, 2014 [cit. 18.9.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-NC 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/3/2922/14456791620_3d1a2457f0_o.jpg
213: DEFACTO. File:New Road, Brighton - shared space.jpg [online]. 19:46, 25 February 2017 [cit. 
2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.5 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/55/New_Road%2C_Brighton_-_shared_space.jpg
214: JORCHR. File:Thomsons väg, Rosengård, Malmö.jpg [online]. 8 March 2015, 13:59:43 [cit. 
27.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/34/Thomsons_v%C3%A4g%2C_Roseng%C3%A5rd%2C_Malm%C3%B6.jpg
215: COURTNEY COLLISON. Times square [online]. March 21, 2012 [cit. 1.8.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/7/6221/7025581545_6bd79abb35_b.jpg
216: KAREN ELIOT. DSC06645 [online]. September 19, 2010 [cit. 1.8.2018]. Dostupný pod licencí CC 
BY-SA 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/5/4108/5067977854_231369c85f_b.jpg
218: HDVALENTIN. Bahnstadt-Heidelberg-2017-001 [online]. May 15, 2017 [cit. 9.10.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/5/4158/34683103506_3973705f6f_o.jpg
222: ENRIQUE DANS. El Passeig de Gràcia [online]. April 23, 2010 [cit. 16.10.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/edans/4548525794
223: ESQUILO. Svenska: Sjöstadsparterren i Hammarby sjöstad, Stockholm. [online]. 07:51, 16 May 
2014 [cit. 16.10.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.
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org/wiki/File:Sj%C3%B6stadsparterren01.jpg
224: OLAF MEISTER. File:Lesezeichen Salbke Innen.JPG [online]. 20 June 2009 [cit. 
6.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/8e/Lesezeichen_Salbke_Innen.JPG
225: TOMAS HAVRANEK. File:Litomysl Loucna.JPG [online]. 16:22, 21 December 2012 [cit. 
1.8.2018]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/a/a0/Litomysl_Loucna.JPG
226: JITKA RESSOVÁ. picture_4351_18.jpg-1600x1200-revitalizace-gahurova-prospektu-
-predprostor-kulturniho-a-univerzitniho-centra-ve-zline

3. URBANISMUS
úvodní foto kapitoly, foto podkapitol a schémata: KAM
301, 303, 304, 306, 307, 309 - 343, 345 - 350,  
352 - 355: KAM
306, 309, 312, 315, 322, 326, 330, 334, 338, 339: schémata jsou vypracována na podkladě 
Územně analytických podkladů, podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území 
statutárního města Brna, aktualizace 2016
302: DANIEL BARÁNEK. Praha, Národní třída [online]. 11 June 2011 [cit. 12.10.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/2e/Praha%2C_N%C3%A1rodn%C3%AD_t%C5%99%C3%ADda_03.jpg
305: MARTIN GEISLER. File:Mendelssohn-Ufer 2.jpg [online]. 16:47, 3 May 2016 [cit. 
1.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 2.5, CC BY-SA 2.0, CC BY-SA 1.0 na 
WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Mendelssohn-Ufer_2.jpg
308: ADUMBVOGET, File:burnside Skatepark Portland, Oregon.jpg. Wikipedia [online]. 
20:08, 3 August 2007 [cit. 13.9.2019]. Dostupný pod licencí GNU Free licence, CC BY-SA 
3.0, CC BY 2.5 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Burnsi-
de_Skatepark_Portland%2C_Oregon.JPG 
344: SERGEY ASHMARIN. File:Lake Geneva embankment - Montreux, Switzerland - 
panoramio.jpg [online]. 11:06, 18 May 2017 [cit. 1.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 
3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Lake_Geneva_em-
bankment_-_Montreux%2C_Switzerland_-_panoramio.jpg
351: autoři vizualizace: prof. Ruller, arch. Korbička, arch. Trenz, Ing. Čermák, APLUS a.s., 
ŠINDLAR

4. ARCHITEKTURA
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol: KAM
401, 403, 405 - 408, 410 - 415, 417, 419 - 441, 443 - 465, 469, 471 - 473, 475 - 480 : KAM
402: OHN EVANS. Main Street, Dickens Heath, Solihull, West Midlands [online]. Sunday, 
26 June, 2011 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí cc-by-sa/2.0 na WWW: http://www.
geograph.org.uk/photo/2798419
404: ANTON BRENEK. Soubor:Pomník cís. Josefa.jpg [online]. 19. 7. 2009, 15:51 [cit. 
10.10.2018]. Dostupný bez licence na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Po-
mn%C3%ADk_c%C3%ADs._Josefa.jpg
409: CHERUBINO. File:Fountain in Mladá Boleslav 01.JPG [online]. 1 October 2014, 18:27:58 
[cit. 10.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/2/28/Fountain_in_Mlad%C3%A1_Boleslav_01.JPG
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416,418: autor fotografie: Ing. Milena Antonovičová
442: ALPER ÇUĞUN. Parklet Bergmannstrasse [online]. May 19, 2018 [cit. 7.9.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/1/953/40455953020_6f5139c7c6_o.jpg
466: MIHAEL GRMEK. File:John Lennon Wall 01.jpg [online]. 14:18, 12 March 2012 [cit. 2.8.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common-
s/a/a0/John_Lennon_Wall_01.jpg
467: SERGEY ASHMARIN. File:Janackovo embankment - Prague, Czech Rep. - panoramio.jpg 
[online]. 03:55, 20 May 2017 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Janackovo_embankment_-_Prague%2C_Czech_
Rep._-_panoramio.jpg
468: CARNAGENYC. Banksy [online]. July 10, 2011 [cit. 22.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-NC 
2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/7/6026/5988108022_2c22982226_o.jpg
470: ANDRZEJ HARASSEK. File:Bratislava-Old Town, Slovakia - panoramio (105).jpg [online]. 
01:46, 11 June 2017 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Bratislava-Old_Town,_Slovakia_-_panoramio_(105).jpg
474: JOELMUTATE. Ira C. Keller Fountain [online]. July 28, 2010 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí 
CC BY-SA 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/joelmutate/4851816735

5. ZELENÁ INFRASTRUKTURA
úvodní foto kapitoly, foto podkapitol a schémata: KAM
501, 502, 505, 508 - 514, 516 - 520, 522 - 535, 537-550, 552 - 554, 556 - 560, 562 - 576, 586-588: KAM
503: DONALD JUDGE, 8.7.16 2 Jaromerice N Rokytou 45. Flickr [online]. July 8, 2016 [cit. 13.9.2019]. 
Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/donaldjudge/27904925100/
sizes/o/
504: ERIC FISCHER, La Rambla Del Poblenou. Flickr [online]. May 24, 2015 [cit. 13.9.2019]. Dostupný 
pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/walkingsf/18355805578/sizes/o/
506: autor fotografie: Ing. Petr Förchtgott 
507: ROMAN KASNER. Bee [online]. May 3, 2011 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na 
WWW: https://c1.staticflickr.com/9/8373/8586151158_613bdda5eb_o.jpg
515: CHRIS ALBAN HANSEN. Pergola with wisteria at the rose garden in Volkspark Humboldthain, 
Berlin [online]. May 13, 2018 [cit. 2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://
c2.staticflickr.com/2/1793/42253685524_bc42cf515d_o.jpg
521: FRASER DOWNIE. City Tree [online]. July 8, 2017 [cit. 23.8.2018]. Dostupný pod licencí CC 
BY-NC 2.0 na WWW: https://c1.staticflickr.com/5/4263/35760158586_09815f8dfe_o.jpg
523: zdroj fotografie: Archív Svazu zakládání a údržby zeleně
536: MILLENIUM187. File:Brněnská přehrada X.jpg [online]. 30 June 2011 [cit. 25.9.2018]. Dostupný 
pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brn%C4%9Bn-
sk%C3%A1_p%C5%99ehrada_X.jpg
551: DEEPROOT. Tree Planting & Silva Cell Installation at UNC Bell Tower: Chapel Hill, North 
Carolina [online]. February 15, 2012 [cit. 7.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-NC-ND 2.0 na 
WWW: https://c2.staticflickr.com/4/3942/14938275224_b73c109442_o.jpg
555: INGOLFSON. File:Tree Pits, Version 2.0 With Glued Stones.jpg [online]. 13:10, 29 May 2011 [cit. 
16.10.2018]. Dostupný pod licencí public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tree_Pits,_Version_2.0_With_Glued_Stones.jpg
561: CHOLO ALEMAN. 2015_04_13_MequonConcordCenterDet_LookN_3 [online]. 20 June 2011, 
07:35:58 [cit. 3.8.2018]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
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Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic 1.0 Generic na WWW: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/7/79/Baumtransport_2.jpg
577: výřez z územního plánu města Ostravy, poskytl Magistrát města Ostravy
578: výřez z územní studie systému sídelní zeleně, poskytl Magistrát města Ostravy
579: výřez z pasportu zeleně, poskytl Magistrát města Ostravy
582: LIENHARD SCHULZ, Datei:park Am Gleisdreieck (Flaschenhalspark) 07.jpg. Wikipedia 
[online]. 29. April 2014 [cit. 1.7.2019]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Park_am_Gleisdreieck_%28Flaschen-
halspark%29_07.jpg
583: MARTINA JANOCHOVÁ, Spring-3383757. pixabay [online]. 8. května 2018 [cit. 
27.6.2019]. Dostupný pod licencí Simplified Pixabay License na WWW: https://pixabay.
com/cs/photos/jaro-stromy-zelen%C3%A1-3383757/
584: MARCIN POLAK, New York: High Line. Flickr [online]. October 7, 2016 [cit. 27.6.2019]. 
Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/future-
du/30875844586/sizes/o/
585: MICHAEL KŮR, Růženin Lom. Flickr [online]. May 5, 2014 [cit. 27.6.2019]. Dostupný 
pod licencí CC BY-NC 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/155029225@
N07/34514919370

6. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol: KAM   
foto podkapitola 6.3: SOZIALHELDEN. BrokenLifts.org - Pressebild [online]. August 14, 
2014 [cit. 25.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/
photos/sozialhelden/15280396620
601 - 606, 608- 611, 613 - 616, 619, 621 - 634, 637 - 643, 646 - 654, 656 - 662, 664 - 675, 680 - 
688, 690, 691: KAM
607: FREDERICUS. File:Břeclav, St. Wenceslas Church in the Masaryk Square.jpg 
[online]. 23:44, 23 November 2007 [cit. 15.10.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 3.0 na 
WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B%C5%99eclav,_St._Wenceslas_Chu-
rch_in_the_Masaryk_Square.jpg
612: URBAN ISTHMUS. Berlin Savignyplatz [online]. May 11, 2012 [cit. 2.8.2018]. Do-
stupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/66944824@
N05/7182803008
617: DAVID MERRETT. Champs-Elysees [online]. October 2, 2012 [cit. 2.8.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/daveham-
ster/8164304313
618: IVAN MLINARIC. Passeig de Gràcia avenue [online]. March 26, 2010 [cit. 
2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/
eye1/4497654715
620: AREWICZ. File:Ulica 6 Sierpnia w Łodzi (2).jpg [online]. 16:16, 13 July 2014 [cit. 
2.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Ulica_6_Sierpnia_w_%C5%81odzi_(2).jpg
635: SAM JAVANROUH. Under the Bridge [online]. August 12, 2012 [cit. 8.8.2018]. Dostup-
ný pod licencí CC BY-NC 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/wvs/7805988452
636: GUTUNDTASTY. City Road Viaduct Zurich [online]. Jan. 22, 2015 [cit. 2.8.2018]. 
Dostupný pod licencí Creative Commons CC0 na WWW: https://pixabay.com/en/
city-road-viaduct-zurich-606565/
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644: ANDREAS MAHLER. Königsplatz bei Nacht 1.jpg [online]. December 7, 2014 [cit. 2.8.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY-SA 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/andreasma-
hler/15382803104
645: VOJTĚCH DOČKAL. Soubor:Havířov, železniční zastávka Havířov střed.jpg [online]. 21. 7. 
2018, 19:56 [cit. 3.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: https://cs.m.wikipedia.
org/wiki/Soubor:Hav%C3%AD%C5%99ov,_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_zast%C3%A1v-
ka_Hav%C3%AD%C5%99ov_st%C5%99ed.jpg
655: SUTP. Cycling street [online]. May 7, 2017 [cit. 11.10.2018]. Dostupný pod licencí No 
Copyright na WWW: https://www.flickr.com/photos/sustainabletransport/37158511473/in/
photolist-YBz5SV-avAFQU-WaPvY1-fR3yHs-PcVyUs-e13g2R-4j3vns-26stgPd-cxCS4W-sAN3c-
-27u1w9C-fCuGev-8yjBh7-dGrit7-6xspSB-dHUui1-7ZMza6-5cWhbr-ckT1ef-cewAEu-nnx5SM-a-
neAeg-LJve7r-QL1fh3-q1gk9L-9CVnEz-b8aFoV-pjeYme-28Myp6M-cqu5Dh-7Yu3mS-ah5wpa-
-9SdXvo-26XqdQc-59BSqe-p8CMqf-21g9bRa-26mixdd-agEcdx-bCorDC-8bgmxr-RMdcHo-dF-
KJhU-fj6Yzb-JsBtnw-f3iMR7-8PdXB4-ad3KWu-aogaHd-qcbRpc/
663: zdroj: © TopGis, s.r.o., Ortofotomapa města Brna, 2016
676: ŠJŮ. File:Řepy, Slánská, protihlukové stěny, z mostu (01).jpg [online]. 21:27, 25 December 2015 
[cit. 13.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY 4.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:%C5%98epy,_Sl%C3%A1nsk%C3%A1,_protihlukov%C3%A9_st%C4%9Bny,_z_mostu_(01).jpg
677: IMMANUEL GIEL. File:Laermschutzwand-Mannheim-Gartenstadt.JPG [online]. 20:29, 18 May 
2013 [cit. 13.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Laermschutzwand-Mannheim-Gartenstadt.JPG
678: ŠJŮ. File:Slunečný vršek, K Horkám - Bratislavská.jpg [online]. 05:33, 2 May 2010 [cit. 13.9.2018]. 
Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slu-
ne%C4%8Dn%C3%BD_vr%C5%A1ek,_K_Hork%C3%A1m_-_Bratislavsk%C3%A1.jpg
679: HONZA GROH. File:Palackého náměstí, Škoda 15T.jpg [online]. 01:08, 24 July 2010 [cit. 
14.9.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/6d/Palack%C3%A9ho_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%2C_%C5%A0koda_15T.jpg 
689: ŠJŮ. File:Beranových, dopravní značky u Tupolevovy.jpg [online]. 10:29, 6 March 2012 [cit. 
3.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Beranov%C3%BDch,_dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dky_u_Tupolevovy.jpg

7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol a schémata: KAM
701 - 704, 706 - 709, 711 - 753, 756, 758 - 761, 762 - 767,  
769 - 775: KAM
705: TOMÁŠ K. File:Podzemní kolektor.jpg [online]. 18:57, 24 July 2012 [cit. 6.8.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Podzem-
n%C3%AD_kolektor.jpg
710: zdroj: © TopGis, s.r.o., Ortofotomapa města Brna, 2016
755: 123DF. File:Crosswalk, with built-in lighting..JPG [online]. 23:18, 12 December 2012 [cit. 
7.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/37/Crosswalk%2C_with_built-in_lighting..JPG
757: GT1976. File:2017-09-28 (448) Pedestrian underpass in Stockerau railway station, Lower 
Austria.jpg [online]. 04:43, 11 October 2017 [cit. 6.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 na 
WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/2017-09-28_%28448%29_Pe-
destrian_underpass_in_Stockerau_railway_station%2C_Lower_Austria.jpg
765: autor fotografie: Ing. Jiří Vítek
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769: PAYTON CHUNG. drains [online]. September 19, 2008 [cit. 10.9.2018]. Dostupný pod licencí CC 
BY 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/paytonc/2871150178/in/album-72157594419612200
774: autor fotografie: Ing. Jiří Vítek

8. POVRCHY
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol: KAM
801, 802, 804 - 812, 814 - 821, 823 - 835, 837 - 842, 844 - 847,  849 - 851, 853 - 875, 877, 879 - 882,  
884 - 892 : KAM
803: GUGERELL. File:Wien 06 Mariahilfer Straße 065 b.jpg [online]. 19:18, 4 August 2015 [cit. 
3.8.2018]. Dostupný pod licencí CC0 1.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wi-
en_06_Mariahilfer_Stra%C3%9Fe_065_b.jpg
813: ŠJŮ. File:Chodov, The Park (09).jpg [online]. 02:22, 19 July 2014 [cit. 3.8.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chodov,_The_Park_(09).jpg
822: JOEL ABROAD. Stone-paved street up through Magomejuku [online]. July 31, 2017 [cit. 
3.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-NC-SA 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/pho-
tos/40295335@N00/36490658855/
836: LIBRARY AND INFORMATION SERVICES METROPOLITAN STATE UNIVERSITY. Labyrinth-
--seventh day of work [online]. October 18, 2012 [cit. 3.8.2018]. Dostupný pod licencí CC0 1.0 na 
WWW: https://www.flickr.com/photos/metrolib/8122270789/
843: ASURNIPAL. Bregenz, sculpture segno arte of Michelangelo Pistoletto in front of the house of 
arts Bregenz (KUB). In the background the office building of the house of arts and the restaurant. 
[online]. 20 May 2017, 14:04:45 [cit. 18.10.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Segno_arte_Michelangelo_Pisto-
letto_Kunsthaus_Bregenz.jpg
848: RUFUS46. File:Asphaltsee Arnulfpark Muenchen-4.jpg [online]. 17:02, 21 December 2013 [cit. 
6.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Asphaltsee_Arnulfpark_Muenchen-4.jpg
852: RKIT. patch concrete colorful ground pattern [online]. Sept. 1, 2017 [cit. 6.8.2018]. Dostupný 
pod licencí Creative Commons CC0 na WWW: https://pixabay.com/en/patch-concrete-colorful-
-ground-2707711/
876: MENTLIK. Soubor:Ostrava-Jih, Kino Luna.jpg [online]. 14. 2. 2016, 16:07 [cit. 17.9.2018]. Dostupný 
pod licencí CC BY-SA 4.0 na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava-Jih,_Kino_Luna.jpg
878: DANIEL LOBO. Cesped [online]. June 10, 2006 [cit. 6.8.2018]. Dostupný pod licencí CC0 1.0 na 
WWW: https://www.flickr.com/photos/daquellamanera/166814150/
883: SHARON_K. grass pave [online]. June 25, 2010 [cit. 6.8.2018]. Dostupný pod licencí CC BY-SA 
2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/sharon_k/4797670199/
883: ECV-ONTHEROAD. Permeable Paver Patio [online]. April 13, 2013 [cit. 25.9.2018]. Dostupný pod 
licencí CC BY-NC-ND 2.0 na WWW: https://www.flickr.com/photos/31218767@N08/8652423935

9. VYBAVENÍ
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol: KAM
901 - 990: KAM

10. PROCES
úvodní foto kapitoly + foto podkapitol: KAM
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