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Publikace vznikala tři roky, podílel 
se na ní tým deseti autorů z KAM 
společně s více než dvaceti další-
mi externími odborníky. Autoři 

v knize uvádí řadu dobrých i špatných 
příkladů veřejných prostranství, a to 
pomocí fotografií a diagramů s po-
pisem. V deseti kapitolách se věnují 
například uspořádání ulic a náměstí, 
zeleni a ochraně stromů, hospodaření 
s dešťovou vodou, dopravní infrastruk-
tuře a technickým sítím, ale i umístění 
a vzhledu laviček, odpadkových košů, 
pouličních lamp, antoníčků nebo ty-
pům dlažby. A v neposlední řadě i opat-
řením, která mohou městu pomoci 
v adaptaci na klimatické změny. Více 
než dvě třetiny příkladů jsou z Brna, 
zhruba třetina pak z různých evrop-
ských měst. „Principy nejsou normy ani 
předpisy, ale představují názor Brna na 
to, jak mají jeho veřejná prostranství 
vypadat,“ uvádí vedoucí oddělení ve-
řejného prostoru KAM David Zajíček. 
„Vysvětlujeme, proč považujeme za dů-
ležité tyto principy dodržovat a změnit 
technokratický pohled na tvorbu veřej-
ných prostranství,“ dodává.

Větší město si dnes nemůže 
dovolit nemít hlavního archi-
tekta
Hlavním cílem publikace bylo propojit 
jednotlivé městské firmy a obory a vzá-
jemně je informovat. „Většina aktérů 
řeší veřejné prostranství jen z pohle-
du svého oboru. V některých projek-
tech proto nefunguje koordinace všech 
účastníků. Kuchařka obsahuje to nej-
důležitější z problematiky jednotlivých 
oborů a k tomu dodává architektonický 
a urbanistický pohled,“ popisuje David 
Zajíček. „Dalším významným cílem bylo 
přetavit plány, které má Brno, ale i celá 
ČR v oblasti adaptace na klimatické 
změny, do praktické roviny,“ doplňuje.

Brno není jediným městem, které 
podobný manuál vydalo. Ten brněnský 
je ale svým způsobem unikátní kom-
plexním zaměřením. „Kvalitní publika-
ci si nechala zhotovit také Praha a na 
západ od nás má takovou kuchařku 
každé větší město. Řada z nich jich má 
dokonce několik. Některé jsou zaměře-
né například jen na bezbariérové úpra-
vy nebo na princip řešení konkrétních 
ulic. My jsme se vydali cestou komplex-
ního vzdělání pro všechny,“ vysvětluje 
David Zajíček. 

Kancelář architekta se do tvorby 
kuchařky pustila záhy po svém zřízení 
v roce 2016. Post městského architekta 
v Brně fungoval už od roku 1990, za-

nikl ale v roce 2003 sloučením Útvaru 
hlavního architekta a Odboru hospo-
dářského rozvoje. Po třinácti letech se 
pak město vrátilo k původnímu systé-
mu. Moravská metropole se inspirova-
la mimo jiné inspirovala i městy, kde se 
pozice architekta v posledních letech 
osvědčila. Patří mezi ně i Praha. Na roz-
voj hlavního města zde dohlíží Institut 
plánování a rozvoje, který vznikl v roce 
2013 transformací Útvaru rozvoje. 

Asi nejznámějším příkladem dobré 
praxe je město Litomyšl, která je nazývá-
na mekkou moderní architektury u nás. 
Zde úspěšně funguje městský architekt 
už od roku 1991. „Myslím si, že větší měs-
to si dnes nemůže dovolit nemít hlavního 
architekta,“ je přesvědčen David Zajíček. 
„Mají ho často i menší města, byť třeba 
jen na poloviční či třetinový úvazek. Jde 
o architektonický a urbanistický rozvoj 
města, o podobu veřejných prostranství 
i způsob zadávání veřejných zakázek 
s důrazem na kvalitu.“ KAM Brno má 
v současné době zhruba 50 zaměstnan-
ců a je zároveň zpracovatelem nového 
územního plánu města Brna. 

Kuchařku s „recepty“, jak tvořit ulice, náměstí nebo 
parky, kde se budou lidé cítit příjemně a bezpečně, 
vydala na podzim loňského roku Kancelář architekta 
města Brna (KAM Brno). Kniha dostala název Principy 
tvorby veřejných prostranství a je k dispozici zdarma ke 
stažení na webu KAM Brno.
Lucie Sýkorová

Brno má manuál na rozvoj města

Publikace Principy tvorby veřejných 
prostranství vznikala tři roky
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KAM pracuje také na přípravě v sou-
časnosti největšího projektu v ČR, kte-
rým bude výstavba nové Jižní čtvrti. 
Ta vznikne na rozloze zhruba 140 ha 
u řeky Svratky. V rámci tohoto projek-
tu se počítá s revitalizací nábřeží a také 
stavbou nového hlavního nádraží. Na 
výstavbu budovy nádraží bude ještě le-
tos vypsána architektonická soutěž.

Lidé se znovu naučili žít 
v městském prostředí
Jedním z problémů při plánování roz-
voje měst je podle autorů kuchařky 
skutečnost, že diskusi o veřejném pro-
stranství stále dominuje doprava a par-
kování. „Intenzita 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,“ podo-
týkají autoři v knize. „Tvůrcem finální 
podoby ulice nemá být dopravní inže-
nýr, ale tým složený z mnoha specialistů 
včetně architekta,“ zdůrazňují.

Zapojit architektonický a urbanistic-
ký pohled je podle autorů knihy zásadní. 
„Tento pohled rozlišuje, jestli jde o hlavní 
třídu nebo boční ulici a to může prostor 
výrazně ovlivnit. Neřeší jen podstatu, 
to, že potřebujeme přijet k pozemku 
a zaparkovat, ale i to, že v ulici má být 
například široký chodník, případně po-
bytový prostor,“ vysvětluje David Zajíček. 
„I v současné době se u většiny projektů 
řeší, jak práci zjednodušit a kde ušetřit. 
Mnoho projektů řeší pouze dílčí problé-
my a pro některé uživatele představují 
zhoršení původního stavu. My vždy kla-
deme důraz na komplexní řešení a koor-
dinaci, byť je tato cesta trnitější, jejím vý-
sledkem je vždy kultivace místa,“ dodává.

Vnímání veřejného prostoru společ-
ností se už ale podle něj v posledních 
letech přece jen hodně změnilo. „Posun 
oproti době před 30 lety je výrazný. 
Lidé se znovu naučili žít v městském 
prostředí, už jej nepovažují za nutné 
zlo, ale za něco svého, s čím se identi-
fikují,“ pochvaluje si architekt. „Dnes 
jsou plné parky, které slouží k rekreaci, 
ke sportování, setkávání lidí, pořádání 
různých akcí. Některá náměstí byla dří-
ve opuštěná a sloužila jen k parkování 
a dnes se z mnohých už podařilo udě-
lat fungující atraktivní prostor pro lidi. 
V Brně jsou takovými příklady náměstí 
Svobody, Zelný trh nebo Moravské ná-
městí.“ 

Města bez aut? Regulovat, ale 
nezakazovat
Centrum města s auty, nebo bez aut? 
To je otázka často přetřásaná po de-
setiletí v řadě českých a moravských 
měst a v mnohých z nich nebylo dodnes 
dosaženo shody na tom, co je správně. 
Autoři brněnské kuchařky se k tomu-
to tématu staví s otevřeností k novým 
přístupům. „Doprava je nutná, ale ne-
měla by dominovat. Efektivita doprav-
ního spojení nemusí být vždy jediným, 
a tím méně hlavním kritériem. Záleží 
na kontextu. Omezit rychlost, zúžit sil-
nice, rozšířit chodníky, umožnit jízdu 
na kole, vysadit stromy, to lze provést 
na mnoha místech, aniž bychom ztratili 
prostupnost. Jde o správné nastavení 
priorit,“ píší v knize.

„Nezastáváme žádné extrémní stano-
visko, že auta jsou zlo. To není pravda. 
Nemyslíme si, že by se měl zakazovat 
autům vjezd do centra měst,“ dodává 
k tomu David Zajíček. „Konkrétně Brno 
je teď přecpané zásobovacími auty. To 
by se mělo regulovat, ale ne zakazovat. 
Zákazy mohou způsobit to, že se z města 
stane skanzen, který přestane fungovat,“ 
podotýká.

Dobrým řešením je podle autorů 
publikace tzv. sdílený prostor. „Sdíle-
ný prostor je druh dopravního režimu 
ulice, ve které není upřednostněna 
žádná forma dopravy. Chodci, cyklis-
té i automobilová doprava jsou zrov-
noprávněni,“ definuje pojem publikace. 
„Podstatné je zklidnění ulice nepřímým 
vedením průjezdu a umístěním stro-
mů nebo mobiliáře. Dlažba je v jedné 
úrovni, v ulici není vodorovné a svislé 
dopravní značení,“ popisují autoři dále.

Vzorem může být Holandsko, 
Anglie, ale i Polsko
Kolébkou sdíleného prostoru je Ho-
landsko, kde se tato forma ulice nazý-
vá Woonerf, uvádí brněnská kuchařka. 
„Odhaduje se, že dva miliony obyvatel 
Holandska bydlí v takto upravených 
ulicích. Českým ekvivalentem je pěší 
zóna, která se běžně používá v centrech 
měst. V pěší zóně jsou pěší a automobi-
lová doprava na stejné úrovni, prostor 
by neměl být výškově oddělen na vo-
zovku a chodníky. Maximální povolená 
rychlost je zde 20 km/hod,“ upřesňují 
autoři.

Jako jeden z příkladů dobré praxe 
sdíleného prostoru uvádí publikace 
ulici New Road v anglickém Brightonu. 
Její proměnu navrhoval dánský archi-
tekt Jan Gehl, autor knihy Město pro 
lidi. „V roce 2010 byla z původní běžné 
asfaltové ulice s podélným parkováním 
vybudována nová pěší zóna v centru 
Brightonu jako vůbec 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 
místními, ale zejména turisty. Kancelář 
Jana Gehla v každém místě vždy prová-
dí průzkumy chování lidí. Nová podoba 
veřejného prostoru byla vyhodnocena 
v překvapivých číslech. Ubylo 93 % do-
pravy, počet chodců se zvýšil o 63 %, 
ale o 600 % se zvýšil počet lidí, kteří 
se v místě zastavili a pobyli,“ popisuje 
publikace. 

Do režimu sdíleného prostoru jsou 
ale upravovány i ulice ve střední Ev-
ropě. Autoři kuchařky vybrali jako 
příklad ulici 6. sierpna v polské Lodži. 
„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,“ popisuje kniha.

Autoři navrhují snížit výšku 
obrubníků
Jedna z kapitol publikace se zabývá 
také bezbariérovostí. Tvůrci upozor-
ňují na množství chybných řešení a po-
třebu věnovat tématu větší pozornost. 
„Množství existujících a zároveň chyb-
ných 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 

David Zajíček, vedoucí oddělení 
veřejného prostoru KAM Brno
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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 doku-
ment vzorových řešení a realizací,“ věří 
autoři publikace. V Brně funguje od 
roku 2018 Pracovní skupina pro bez-
bariérové Brno, která se problematice 
věnuje podrobněji.

S bezbariérovostí souvisí také výš-
ka obrubníků. Zatímco dopravní pro-
jektanti mají v posledních letech často 
tendence obrubníky z bezpečnostních 
důvodů zvyšovat, autoři kuchařky na-
vrhují naopak jejich snížení na osm 
centimetrů. Důvodem je právě snazší 
provádění bezbariérových úprav. Ar-
chitekti by uvítali i změnu České státní 
normy (ČSN), která výšku obrubníků 
stanoví. „Snížení obrubníků v současné 
době legislativa umožňuje pouze u re-
konstrukcí stávajících ulic, těch je ale ve 
městě většina,“ podotýká David Zajíček. 

Podle ČSN 73 6110 má být výška běž-
ného obrubníku v rozmezí 100–200 mm, 
v případě rekonstrukcí i 80 mm. Pod 
výšku 80 mm by podél obrubníku mu-
sel být proveden varovný pás. „Už od 
výšky obrubníku 100 mm, výšky ná-
jezdového obrubníku 50 mm a mini-
mální šířky chodníku 1 500 mm však 
nelze dodržet požadavky na průchozí 
prostor nebo maximální sklon nájezdu. 
Navrhujeme snížit standardní výšku 
obrubníku na 80 mm ve stávající i nové 
výstavbě,“ uvádí autoři kuchařky.

Bez participace to nejde
Brněnská kuchařka veřejných pro-
stranství zmiňuje také význam zapo-
jování veřejnosti do přípravy nových 
projektů a změn. „Transparentní in-
formovanost je základem rovnocenné-
ho vztahu mezi radnicí a občany. Cílem 
je zmapovat a pochopit potřeby lidí 
v místě, poznat potenciální konflikty 
zájmů i specifické hodnoty místa či 
komunity,“ konstatují autoři. „Zapoje-
ní občanů do procesu tvorby může vý-
razně posílit vztah lidí k místu a snížit 
vandalismus.“

Participace je proto součástí každé 
architektonické soutěže, kterou Brno 
vyhlašuje. KAM se snaží zapojovat ve-
řejnost vždy, když se připravuje jakáko-
liv změna ve veřejném prostoru. „Bez 
komunikace s veřejností to dnes už 

nejde. A zpětná vazba od občanů je dů-
ležitá, často ten, kdo projekt ve veřej-
ném prostoru navrhuje, nezná lokalitu 
tak dobře jako místní lidé,“ konstatuje 
David Zajíček. „Zájem veřejnosti bývá 
často velký, lidé se zajímají o to, co se 
kolem nich děje. Problém nastává ve 
chvíli, kdy část veřejnosti zastává kate-
goricky odmítavé stanovisko a diskusi 
v podstatě odmítá,“ připouští.

Komunikace s veřejností a vysvětlo-
vání, jak věci ve skutečnosti fungují, se 
ale ukázalo jako účinné a patří k hlav-
ním cílům Kanceláře architekta města 
Brna. „Organizujeme setkání s veřejností 
a dovzděláváme lidi. Jako laici samozřej-
mě často situaci nerozumí a čím méně jí 
rozumí, tím větší mají strach, že se děje 
něco špatného,“ chápe architekt. KAM 
jako příspěvková organizace má výhodu, 
že je nezávislá na magistrátu a politice, 
a prezentuje tak čistě odborné názory. 

Zlepšení mikroklimatu: v hlav-
ní roli zeleň
Zlepšení mikroklimatu a tvorba zdra-
vého městského prostředí je jedním 
ze strategických cílů Národního akční-
ho plánu adaptace na změnu klimatu. 
Velkým tématem z tohoto pohledu je 
redukce přehřívání měst v letních mě-
sících. A právě zde hraje zeleň hlavní 
roli. „Přehřívání lze přiměřeně zmírňo-
vat zejména redukcí zpevněných ploch, 
jejich ozeleňováním, zastiňováním 
a ochlazováním vodními prvky. Stromy 
v ulicích, zelené střechy a vodní prvky 
by měly být standardem, pokud chce-
me snižovat přehřívání města,“ uvádí 
odborníci v brněnské publikaci.

Z těchto důvodů představuje zeleň, 
a zejména pak vrostlé stromy v ulicích 
základní nástroj k realizaci opatření pro 

zmírnění dopadu klimatických změn, 
především k snížení letních teplot v uli-
cích města. „Ty jsou v průměru o 4–5 °C 
vyšší než v jeho okrajových částech. 

Příkladem úspěšné urbanistické přeměny je 
prostor před Janáčkovým divadlem
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Propojením výsadby zeleně se systé-
mem hospodaření s dešťovou vodou na-
víc docílíme lepších podmínek pro růst 
stromů i účinnějšího snížení teplotních 
výkyvů, čistšího vzduchu a současně 
zvýšení atraktivnosti městského pro-
středí,“ dočteme se dále v knize.

Jako příklad dobré praxe v oblasti 
adaptace na změny klimatu si autoři 
vybrali obytnou čtvrť Västra Hamnen 
ve švédském Malmö. Tamní bývalá 
průmyslová oblast byla přestavěna na 
moderní a luxusní obytnou čtvrť pro 
4 000 obyvatel. „Aplikací ekologických 
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 se v létě 
využívá k chlazení a v zimě k vytápění 

budov. Kromě toho je opravdu rozma-
nitá, co se týče charakteru domů a cha-
rakteru veřejných prostranství,“ popi-
sují autoři.

Adaptace na klimatické změ-
ny v Brně
Také Brno má řadu příkladů dobré pra-
xe, co se týká adaptace na klimatické 
změny. „Mohu jmenovat například park 
Pod Plachtami na Kamenném vrchu. 
Zde je ze střech panelových domů svá-
děna dešťová voda, která částečně na-
pájí vodní plochu a částečně se vsakuje. 
Dalším příkladem je kampus Masary-
kovy univerzity. Zde se pod zelenými 
plochami nachází retenční a vsakovací 
nádrže, do nichž je opět sváděna voda 
ze střech. Fungují zde také průlehy 
u parkovišť, díky nimž se dešťová voda 

vsakuje do podloží,“ popisuje David Za-
jíček. „V přípravě je nyní velký projekt 
adaptačních opatření na sídlišti Lesná 
a také v budoucí nové Jižní čtvrti.“

Nevyřešená je naopak podle auto-
rů knihy situace na Palackého třídě 
v Brně. „Toto místo je zcela nevyho-
vujícím způsobem řešeno z hlediska 
urbanistického. Jde o periferii, která je 
charakteristická závislostí na automo-
bilové dopravě, budovy nerespektují 
vazbu na uliční prostor, zcela chybí ze-
leň a architektonicky kvalitně řešené 
objekty a plochy,“ popisují architekti. 
„Pokud budeme usilovat o adaptaci 
města na dopady klimatických změn 
a vyžadovat její naplňování v obytné 
výstavbě, pak musíme nalézt vhodnou 
podobu i takovýchto staveb a veřejných 
prostranství,“ zdůrazňují autoři.

Dominikánské náměstí se po rekonstrukci vrátilo ke své historické podobě, 
předtím zde bylo parkoviště. Na přeměně se podílela Kancelář architekta města Brna
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Je všeobecně známo, že lví podíl na 
přehřívání města mají zpevněné parko-
vací plochy. „Velké plochy navíc odvá-
dějí veškerou dešťovou vodu do kanali-
zace, kterou přetěžují. Stromy by měly 
být vysazovány v dostatečné hustotě 
minimálně jeden strom na 3–4 stání,“ 
připomínají architekti.

Stromy v květnících nejsou 
dlouhodobým řešením
Navrhovat stromořadí, zelené střechy 
a zeleň ve vztahu k objektům hospoda-
ření s dešťovou vodou je jedním z do-
poručení brněnské kuchařky veřejných 
prostranství. Jak ale autoři upozorňují, 
zeleň obecně není automaticky pozi-

tivním prvkem ve veřejném prostran-
ství. Aby byla pozitivně vnímanou 
součástí veřejného prostoru, musí být 
koncepčně navržena a správně za-
ložena a pěstována. Vždy v kontextu 
s místem. „Dnes považujeme obecně 
za dobré sázet stromy ve městě. Mu-
síme ale přemýšlet o tom, kde a které 
stromy sázet,“ podotýká David Zají-
ček. „Prostředí v centru města je pro 
stromy velmi nepřátelské. Povrch je 
zadlážděný, podloží je trvale odvodňo-
váno. Vsakování vody v centru města 
by znamenalo zvlhnutí sklepů v měst-
ských domech. Péče o stromy v centru 
je proto velmi náročná.“

Příliš vhodným řešením není podle 
autorů kuchařky ani výsadba stromů 
do květníků. „Truhlíky, žardiniéry i vel-
ké kontejnery pro pěstování dřevin 
spojuje skutečnost, že rostliny mají 
omezený využitelný prostor pro růst 
kořenové soustavy, a jsou zcela závislé 
na pravidelné péči, zejména v podo-
bě závlahy. Jejich použití ve veřejném 
prostoru by mělo být pečlivě uvážené 
a přednost by měly mít vegetační prv-
ky rostoucí v rostlém terénu,“ uvádí se 
v knize. „Stromy v květnících nejsou 
dlouhodobým řešením. Pokud jde jen 
o snahu dát někam strom za každou 
cenu, navíc v nedostačujícím květníku, 
tak je to spíše vyhazování peněz,“ dodá-
vá k tomu David Zajíček.

Principem práce se zelení ve městě je:

l  komponovat zeleň společně s urbanistickou strukturou již ve 
fázi územního plánu a urbanistických studií; 

l  využívat prostorotvorné schopnosti stromů; 
l  zajistit odborníkem zpracovaný kvalitní návrh vegetačních 

úprav; 
l  vytvořit propojenou síť zeleně ve městě v podobě navazujících 

stromořadí v ulicích; 
l  omezit využívání zeleně jako prvku maskujícího nevzhledná 

místa; 
l  omezit tvorbu zbytkové zeleně na ryze dopravní prostranství; 
l  v návrhu i při rekonstrukci prostranství upřednostnit zeleň 

před dopravním řešením a vedením sítí TI a respektovat koře-
nový systém stromů; 

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

l  při tvorbě ploch zeleně využívat již existující stromy; 
l  vylepšit stávající podmínky růstu stromů, rozšiřovat nezpevně-

ný a nepojížděný prostor nad jejich kořenovým systémem; 
l  dbát na kontinuitu, vegetace má jako živý organismus jinou 

dynamiku rozvoje a při plánování je to třeba zohlednit (nena-
hrazovat strom, až když původní odumře).

Dobrým příkladem práce s klasickými prvky zeleně v moderním městě je Joštova ulice
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Historická centra mají navíc z pohle-
du architektů řadu specifik, někde by 
mohly stromy zaclonit průhled na věž 
kostela, jinde například narušit kom-
poziční osu. „Rozhodnutí o tom, zda 
v centru stromy mít, nebo ne, by proto 
mělo být vysoce odborné a komplexní,“ 
zdůrazňuje David Zajíček. 

Plýtvání prostředky a projek- 
ční klišé
Koncepcí by se měla řídit také výsadba 
ostatní zeleně ve městech. „Neseče-
ný luční trávník nemusí být adekvátní 
součástí intenzivně využívaného parku 
v centru města. Stejně tak je třeba při-
stupovat i k péči o vegetaci. Jen rostli-
ny, které jsou v dobré zdravotní kondici 
a jsou provozně bezpečné, mohou být 
přínosem do veřejného prostoru,“ kon-
statuje publikace. 

Přímo plýtváním prostorem a fi-
nančními prostředky pak nazývají od-
borníci 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,“ vysvětlují 
autoři kuchařky.

Kniha naopak doporučuje zakládá-
ní zelených střech. „Extenzivní zelené 
střechy (střešní zahrady) jsou zpra-
vidla tvořené pouze suchomilnými 
rostlinami a mechy. Velkou výhodou 
extenzivních střech je jejich zvukově 
a tepelně izolační vlastnost, snížení 
odtoku srážkových vod a ochrana hyd-
roizolace. Vyžadují minimální údržbu, 
bez poškození překonávají období su-
cha, při dešti pak snadno zregenerují. 
Zelené střechy zachycují prach, ome-
zují přehřívání města, zadržují dešťové 
vody, poskytují pobytové prostředí pro 
obyvatele a zlepšují vzhled střešní kra-
jiny města,“ vyjmenovávají autoři výho-
dy tohoto řešení.

Příkladem dobré praxe přímo z Brna 
je intenzivní zelená střecha v Kopečné 
ulici. „V tomto případě umožňuje roz-
šířit využitelný obytný prostor. Navíc 
přináší benefity v podobě hospodaření 
s dešťovou vodou a příznivě ovlivňuje 
místní mikroklima,“ vysvětluje publi-
kace. ■FO
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Moravské náměstí se sochou Odvaha 
od Jaroslava Róny. Dříve zde bylo parkoviště

V parku Pod Plachtami vznikla plnohodnotná parková plocha 
s velkým biologickým a rekreačním potenciálem

Mendlovo náměstí


