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106 respondentů
Online ankety se zúčastnilo
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Úvod

Náměstí Republiky jako reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající 
významu místa, který bude sloužit nejen zdejším obyvatelům, ale i návštěvníkům. Aby bylo možné 
získat návrh, podle kterého k takovým úpravám dojde, připravuje Kancelář architekta města Brna 
urbanisticko-architektonickou soutěž. Důležitý je však také názor uživatelů místa, ať už konkrétně 
občanů a obyvatel Husovic, tak obecně Brňanů. Uspořádána proto byla dvě veřejná setkání. Připomínky 
i požadavky bylo možné od 15. do 30. září 2022 vyplnit také v online anketě. Tuto příležitost využilo 
celkem 106 respondentů, kteří zodpovídali 4 otevřené a 3 uzavřené otázky. Získané vyhodnocení se 
následně stane součástí soutěžního zadání. 

Cílem soutěže je najít co nejkvalitnější řešení prostoru a zpracovatele následné projektové dokumentace. 
Prostranství náměstí je třeba řešit komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality. Soutěž 
bude pravděpodobně zahájena v prosinci 2022.  Význam náměstí Republiky poroste v důsledku změn 
okolí. Dopravní zátěž bude z Dukelské třídy odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. 
Bývalé průmyslové komplexy Nové Zbrojovky a Motoráren Zetoru se promění v místo pro bydlení, 
práci i volný čas. Náměstí Republiky má proto příležitost stát se živoucím centrem čtvrti.



5

Co pro mě znamená náměstí Republiky? Čím je pro mě důležité?

Drtivá většina dotázaných se identifikuje se stromy na náměstí (33), resp. s alejí, které pod sebou 
vytvářejí stín a příjemné mikroklima (27) a mají důležitý kompozičně-kulturní význam. Významná část 
respondentů považuje náměstí Republiky za centrum Husovic (17) a za dominantu lokality (14).

Náměstí je také unikátní svým klidným prostředím (11) a kompozicí prostoru (9). Sedm dotázaných si 
náměstí Republiky spojuje s problémovými skupinami osob, které jsou hlučné a znečišťují náměstí.

2 Hodnoty místa

Otevřená otázka
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Co mám na náměstí Republiky rád/a?

Podobně jako u předchozí otázky odpověděla většina dotázaných, že si na náměstí nejvíce cení stromů 
(74), které by měly být zachovány.

Za největší pozitiva dále považují kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (19), stánky se zeleninou a ovocem 
(17), stín stromů (16), posezení na lavičkách (12), plochy zeleně (12) a vodní prvek stávající kašny (10).

3 Klady

Otevřená otázka
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Co se mi na náměstí Republiky nelíbí?

V této otázce odpovědělo čtyřicet dotázaných, že jim nejvíce vadí problémové skupiny hlučných lidí 
posedávajících ve stínu stromů a dělajících nepořádek. S tím úzce souvisí kritika nedostatečné údržby 
místa (22), kdy nejde pouze o nepořádek po problémových skupinách lidí, ale např. také o listí ze 
stromů.
Respondenti dále pociťují nedostatek služeb (10), vadí jim velký počet parkujících aut (7) nebo příliš 
velký stín stromů (6).
Sedm účastníků ankety je se stavem náměstí Republiky spokojeno a nic jim zde nevadí.

4 Zápory

Otevřená otázka
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Jak by ideálně mohlo náměstí Republiky vypadat a fungovat?

Nejvíce dotázaných (18) by na náměstí Republiky uvítalo více prodejních stánků nebo konání 
pravidelných či sezónních trhů. O zachování aleje, stromů a ploch zeleně se zasazuje šestnáct 
dotázaných. Lepší údržbu náměstí by si přálo čtrnáct respondentů. Dvanáctkrát byl zmíněn zájem 
zlepšit mikroklima náměstí pomocí vodního prvku, ať už by šlo o zprovoznění stávající kašny, nebo 
o vodní prvek zcela nový. Oživení náměstí bistrem, kavárnou nebo restaurací by uvítalo deset účastníků 
ankety, v ideálním případě společně s přilehající zahrádkou.

Potenciál náměstí účastníci ankety dále vidí v konání společenských akcí, lepším osvětlení, sjednocení 
mobiliáře, opravě zpevněných ploch a přidání dalších ploch zeleně. Požadují také zvýšení bezpečnosti 
v prostoru náměstí, kterou zároveň může zlepšit jeho celková proměna.

5 Potenciál
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10

Otevřená otázka
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Trávím na náměstí volný čas?

Cítím se zde bezpečně?

ano

spíše ano

ne

spíše ne

ano

spíše ano

ne

spíše ne

nevím

18 %

36 %

18 %

34%

23 %

31 %

6 %

29 %

17 %

Je zde dostatek vybavenosti?

ano

spíše ano

ne

spíše ne

nevím

12 %

34 %

14%

41 %

5 %

6 Trávení volného času

7 Bezpečnost

8 Vybavenost
Příkladem mohou být lavičky, koše, stojany na kola, vodní prvky atd.

Uzavřená otázka

Uzavřená otázka

Uzavřená otázka
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