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Zápis ze setkání s veřejností

Setkání s veřejností se konalo 13. 9. 2022 v 18:00 v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Přítomno
bylo cca 30 občanů. Veřejné setkání pořádala Kancelář architekta města Brna (KAM) v rámci přípravy zadání
urbanisticko-architektonické soutěže na úpravu náměstí Republiky. Cílem akce bylo seznámit veřejnost se
záměrem připravované soutěže a získat od široké veřejnosti jejich podněty a názory, které vycházejí z jejich
osobní zkušenosti s místem a které budou následně vyhodnoceny a zapracovány do zadání soutěže.
Začátek akce se konal v hlavním sále kulturního střediska Omega, Musilova 2, za přítomnosti občanů, zástupců městské části a organizátora soutěže KAM.
Úvodní slovo přednesl starosta městské části Brno-sever, Mgr. Martin Maleček. Poté zástupkyně Kanceláře
architekta města Brna Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová informovala o cíli setkání a seznámila účastníky
s průběhem a organizací akce.
Ing. Kristina Župková následně ve svém příspěvku obecně popsala proces architektonických soutěží a obeznámila zúčastněné s předpokládaným harmonogramem připravované soutěže.
Ing. arch. Tomáš Pavlíček uvedl téma krátkou prezentací zahrnující analýzu místa, rozsah řešeného území,
a jeho historii. Byly prezentovány objektivní hodnoty a problémy místa, které vycházejí z expertíz a dostupných analýz a dokumentací. V závěru byly formulovány základní možné způsoby řešení dalšího vývoje
a využití potenciálu náměstí. Prezentace měla za cíl přítomné seznámit s tématy, kterým se následně budou
věnovat při práci ve skupinách.
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2	Skupinové workshopy

2. 1 Průběh participace
Poté se občané rozdělili do čtyř skupin a usedli ke stolům debatovat o hodnotách, kladech a záporech území
a budoucnosti náměstí. Práce ve skupinách trvala cca 1 hodinu. Diskuze byly rozděleny do čtyř tematických
bloků. V prvním bloku šlo o definování hlavních hodnot náměstí, s čím se lidé v místě identifikují. Ve druhé
části účastníci formulovali pozitivní a ve třetí negativní stránky náměstí. V posledním bloku se sbíraly podněty a náměty pro zadání soutěže. Byla položena otázka: „Jak si představujete, že by ideálně mohlo náměstí
Republiky fungovat?“ Svoje odpovědi zúčastnění průběžně zapisovali na připravené tabule (flipcharty).
Po práci ve skupinách byly vyplněné flipcharty přeneseny na jedno místo, aby občané mohli vidět závěry
učiněné v ostatních skupinách a po závěrečném shrnutí ze strany organizátorů a pana starosty byla akce
ukončena.
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2. 2 Skupina č. 1 - Ing. arch. David Zajíček, Ing. arch. Jan Tesárek

Ve skupině bylo přítomno 5 občanů.
Diskutující opakovaně vyzdvihovali vysoký potenciál náměstí z hlediska historického, obchodního, kavárenského a společenského, jakožto místa pro setkávání během celého roku. Vnímají historickou podobu náměstí jakožto korza a v současnosti jim chybí obchody a služby, které by náměstí zatraktivnili a přinesly do
něj život. Pozitivně přijímají sezónní společenské akce jako jsou vánoční strom, krojované slavnosti a další.
Zazněla přání na využití prostoru za kostelem a před základní školou. Účastníci se shodli na názoru, že by
bylo přínosné zajistit propojení náměstí Republiky s areálem Zbrojovky a jeho budoucí výstavbou. V závěru
debaty padnul návrh na zadržování dešťových vod v plochách záhonů.
Za negativa považují nedostatečný pocit bezpečí, v prostoru pod hustými korunami stromů je šero a stísněná atmosféra. Lampy veřejného osvětlení jsou umístěny do korun stromů. Před večerkou posedávají
pochybné existence, které konzumují ve večerce zakoupený alkohol.
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2. 3 Skupina č. 2 – Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová, MgA. Eva Havelková

Ve skupině bylo přítomno 7 občanů.
V první části věnující se stávajícím hodnotám v území byly ze strany občanů nejčastěji zmiňované takové,
které se týkaly možnosti setkávání, zóny klidu a vnímání místa jako srdce Husovic. Diskutována byla také
otázka související se zelení a jejího nezastupitelného místa. Účastníci dále vyzdvihovali stavbu kostela, původní sloupky či stávající nefunkční kašnu/pítko.
Shoda skupiny se objevila v oblasti kladů náměstí Republiky, kdy bylo jednoznačně vyzdvihováno nezastupitelné místo zeleně a její vliv na zamezení přehřívání náměstí a možnosti se ve stínu setkávat, trávit zde
volný čas či organizovat společenské akce (např. hody). Účastníci vnímají tuto lokalitu jako území mimo
hlavní dopravní tahy, které nabízí klid a možnost odpočinku. Dalším uvedeným pozitivem byl tvar náměstí
(především jeho délka), která umožňuje jeho další členění. Kladně bylo hodnoceno také pořádaní trhů, kde
lze nakoupit květiny či zeleninu.
V otázce negativ současného stavu náměstím Republiky uváděla většina přítomným komentáře spojené
s bezpečností a shromažďováním nepřizpůsobivých občanů a s tím související nepořádek, plné popelnice
a zničené vybavení a mobiliář. Dále se skupina shodla na nedostatečném osvětlení prostoru a chybějící
kavárně. Diskutována byla eventualita umístit zde veřejné WC. Zaznívala však obava, že by toto přineslo
ještě větší kumulaci problémů. Různé názory také panovaly v oblasti umístění dětského hřiště či herních
prvků. Účastníci se shodli, že nyní náměstí nemá jednoznačnou funkci a je to vnímáno negativně. Jako zápor byl uváděn také současný stav zeleně a její chybějící údržba. Někteří občané zmiňovali jako negativum
nedostatek parkovacích míst, jiní by si přáli, aby zde sice byla možnost zaparkovat, ale aby auta náměstí
„nelemovala“.
V sekci věnované budoucnosti a ideálnímu fungování náměstí Republiky by téměř naprostá většina uvítala náměstí s charakterem odpočinkové zóny a místa pro setkávání, např. aby zde bylo možné pořádat
trhy, společenské akce či ozdobit vánoční strom, a dále si zajít na kávu. Účastnici se také shodli, že by
stávající zeleň měla být zachová v maximální míře, případně na nahrazení nezdravých stromů. Nově navržené vybavení i mobiliář by měl být kvalitní, zajímavý a měl by zde být dostatek míst k sezení. V otázce
propojení s nově vznikající čtvrtí Nová Zbrojovka shoda nepanovala. Někteří občané by rádi náměstí
napojili na ulici Dukelskou a novou čtvrť, jiní však pociťovali obavu, že tento prostor budou ve velké míře
využívat noví obyvatelé. Vznesen byl také požadavek na vybudování podzemního parkování, což však
bylo označeno za velmi nákladnou investici.
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2. 4 Skupina č. 3 – Ing. arch. Tomáš Pavlíček, Barbora Růnová

Ve skupině bylo přítomno 5 občanů.
Jako největší hodnoty náměstí jsou jednoznačně považovány kostel a stávající zeleň, ať už se jedná o třířadou lipovou alej nebo ostatní vzrostlé stromy kolem kostela. Jako další kvalita je vnímáno poskytování
služeb na náměstí a stánkový prodej ovoce a zeleniny. Náměstí Republiky je občany považováno za centrum
Husovic, místo setkávání a konání společenských akcí a orientační bod v území.
Na náměstí Republiky občané vnímají pozitivně stín poskytovaný stromy, dostatečný prostor před kostelem
pro svatby, pohřby a konání společenských akcí. Pozitivně je vnímán i místní romský kolorit.
Negativně občané vnímají velký počet parkujících vozidel. Vozidel by podle občanů na náměstí mělo být co
nejméně, jelikož je oblast velice dobře napojená na MHD. Parkování by mělo být v maximální možné míře
zajištěno na pozemcích nemovitostí. Jako další negativně považované skutečnosti jsou nepořádek, velké
plochy zeleně jako potenciální plocha pro venčení psů a psí exkrementy, bezútěšná plocha kolem kostela,
nejednotný mobiliář, nefunkční vodní prvky, nedostatek venkovních prodejních stánků a dalších služeb a architektonické zpracování nových nebo rekonstruovaných staveb.
Při diskuzi ve třetím bloku zazněly podněty občanů pro zlepšení stavu náměstí. Velká část diskuze se věnovala tomu, že Husovicím chybí nějaká jednotící koncepce, jak by se měly dále rozvíjet a jak by měly vypadat.
Zazněly návrhy stanovení urbanistických regulativů, lépe koordinovat dopravní stavby a další infrastrukturní
stavby. Sjednotit by se měl i mobiliář a povrchy veřejných prostranství podle standardů, které by si mělo
město nechat zpracovat a kterými by se měli městské části řídit.
Při debatě o budoucnosti třířadé aleje byly probírány možnosti etapizace výsadby nových stromů. Diskutovalo se o tom, zda v případě nutnosti vysadit stromořadí celé znovu, nebo zda postupně nahradit dožívající
jedince novými jedinci. Konečný návrh způsobu obnovy by měl být předmětem soutěže.
Jako další podněty občané uvedli obnovení aleje v ulici Nováčkova, rozšíření stánkového prodeje a služeb,
vytvoření pěší zóny a cyklostezky, využití dešťových vod ze střechy kostela, kvalitní osvětlení bez světelného
smogu, funkční vodní prvek či konání společenských a kulturních akcí.
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2. 5 Skupina č. 4 – Ing. Kristina Župková, Ing. Monika Martišková

Ve skupině bylo přítomno 6 občanů, kteří byli až na jednu výjimku místní. Pomocí papírků měli účastníci za
úkol vyjádřit odpovědi na otázky v jednotlivých tématech.
V prvním části byli přítomní dotázáni, jaké vnímají hodnoty v místě, co přímo pro ně náměstí Republiky znamená. „Co je první, co vás napadne, když se řekne náměstí Republiky?“ Co je pro vás tou hlavní hodnotou zde?
Mezi odpověďmi byli nejvýznamněji zastoupeny socializační a rekreační aspekty prostoru, kdy účastníci
zmiňovali setkávání, trhy a odpočinek. Dalším okruhem odpovědí byla vysoká kulturní hodnota náměstí,
unikátnost a duchovní hodnota kostela. Diskuse se také dotkla hlasitosti a načasování zvonů kostela, které
bylo vnímáno pozitivně i negativně. Náměstí je vnímáno jako centrum Husovic, které ale nicméně degraduje
vlivem zanikající vybavenosti. Velký význam přikládali obyvatelé vzrostlým stromům a zeleni obecně.
Dále byla skupina vyzvána k zamyšlení nad pozitivními vjemy, když byli dotázáni, co se jim na náměstí Republiky líbí. Zde se odpovědi významně překrývali s předchozím tématem. Kladně jsou hodnoceny: majestátní a dostačující velikost prostoru, jeho unikátnost v rámci města, význam coby centra Husovic. Dokonce
čtyřikrát byl vyzvednut kostel a jeho význam. Stejně často byla zmiňována zeleň a stín, který zajišťuje. Účastníci pracovní skupiny dále vyjmenovali mezi klady dostupnost do středu města, vybavenost (škola, trhy,
zastávka MHD, prodejna u Dubu, lavičky).
Pocit bezpečí byl účastníky uváděn jak v kladech, kdy žádný účastník neměl vyloženě špatnou zkušenost, ale
na druhou stranu určitě se shodli na častém subjektivním pocitu nebezpečí hlavně ve večerních hodinách.
Někteří jej spojují s neutěšeným stavem lokality a hlukem ve večerních hodinách a jiní s užíváním drog.
Když byla skupina vyzvána k pojmenování negativ ozvali se obyvatelé, které trápí nasvícení kostela, které
sice podtrhuje jeho význam, ale je tak nešťastně nasměrováno, že mnohým svítí do oken, a to zbytečně po
celou noc. Jeden z místních obyvatel poukázal na často se vyskytující psí exkrementy, jiné trápila přemíra
parkovacích míst hlavně ve východní části náměstí. Jako negativa byly zmíněny nefunkční kašna a nevzhledné cedulky zakazující pití alkoholu.
Jaké mají místní obyvatelé od změny očekávání? Chtěli by zvýšit kultivovanost a posílit vybavenost v místě.
Pod kultivovaným prostorem si představují zachování kašny, více míst k sezení, nové povrchy komunikací,
moderní a úsporné osvětlení. Chtěli by zde více obchodů (masna, drogerie), hospodu, kavárnu a více stánků
na náměstí. Za důležité považují vyřešit kromě náměstí i ulici Dukelskou a ostatní návaznosti. Nosným tématem je pro ně zeleň a zachování co největšího počtu stromů. Zároveň panuje obava nad vykácením všech
stromů v rámci obnovy. Nepřejí si více parkovacích míst, spíše méně.
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Příloha č. 1 – přepis podnětů z participace 13. 9. 2022
Úprava náměstí Republiky

SKUPINA č. 1 - Ing. arch. David Zajíček, Ing. arch. Jan Tesárek
1. ČÁST – STÁVAJÍCÍ HODNOTY
Co pro mě znamená náměstí Republiky?
1. Stromy
2. Společenské centrum v historii
3. Kostel
4. Vesnický charakter
5. Oproti Dukelské klidnější prostředí

2. ČÁST – KLADY A ZÁPORY
Co na náměstí Republiky mám rád/a?

Co se mi na náměstí Republiky nelíbí?

Sezónní využití před kostelem (vánoční strom) Chybí služby (obchody, kavárna)
Prostor s velkým společenským a městským
potenciálem

Parkování na chodníku

Vánoční strom

Stísněná atmosféra díky hustotě korun stromů

Využití místa

Špatně umístěné lampy (málo světla skrz
stromy)
Nebezpečí (pod stromy se stahují
problematičtí lidé)

3. ČÁST – BUDOUCNOST
Jak si představujete, že by ideálně mohlo náměstí Republiky fungovat?
1. Kavárenský potenciál
2. Reprezentativní
3. Otevřené, vzdušné, zklidňující
4. Odpočinkový prostor
5. Prostor pro společenské akce
6. Variabilní prostor (více funkcí)
8. Potenciál prostoru za kostelem
9. Využít prostor před školou
10. Zadržování vody v záhonech před kostelem
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SKUPINA č. 2- Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová, MgA. Eva Havelková
1. ČÁST – STÁVAJÍCÍ HODNOTY
Co pro mě znamená náměstí Republiky?
1. Kostel
2. V Brně málo vídaný urbanistický celek
3. Stín, ochlazení v létě
4. Zóna klidu v Husovicích
5. Tržnice
6. Prostor pro akce, realizace společenských akcí
7. Zeleň
8. Nákupy, relaxace, odpočinek
9. Centrum (srdce) Husovic
10. Čekací zóna pro školáky
11. Vodní prvky (kašna, pítko)
12. Svatby, pohřby
13. Prostor pro sezení
14. Husovický Obilňák nebo Zelný trh
15. Smrk – vánoční strom
16. Původní sloupky
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2. ČÁST – KLADY A ZÁPORY
Co na náměstí Republiky mám rád/a?

Co se mi na náměstí Republiky nelíbí?

Zeleň (stín)

Rozkradené ozdobné kování u stromů

Odpočinek

Shromažďování opilců

Otevřený prostor

Pověst

Vodní prvky

Alkohol, drogy

Možnost nákupu květin, zeleniny

Odchod obchodníků

Setkávání lidí

Nepořádek

Trhy

Zničené zařízení

Potenciál

Plné odpadkové koše

Pěší prostor

Málo míst k sezení

Klid

Tma, nebezpečí v nočních hodinách

Prostor pro akce

Osvětlení veřejným osvětlením

Dostupnost MHD

Málo parkování

Místa k sezení

Chybí přípojka elektřiny pro pouliční umělce

Pohled na kostel

Moc zaparkovaných aut

Mimo hlavní dopravní tahy

Nevyužitost, nejednoznačnost funkce

Místo, kde si hrají děti

Nepřehlednost

Tvar náměstí, více možností členění

Stav zeleně
Chybí herní prvek pro děti
Chybí kavárna

3. ČÁST – BUDOUCNOST
Jak si představujete, že by ideálně mohlo náměstí Republiky fungovat?
1. Odpočinková zóna
2. Trhy
3. Kavárna
4. Nákupy
5. Adekvátní dětský prvek
6. Zajímavý mobiliář (materiál, tvar)
7. Přípojka na elektřinu (pro akce)
8. Místo k sezení
9. Veřejné WC
10. Napojení na Dukelskou a na Zbrojovku
11. Zachovaný vodní prvek
12. Zachování a nahrazení zeleně
13. Podzemní garáže
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SKUPINA č. 3- Ing. arch. Tomáš Pavlíček, Barbora Růnová
1. ČÁST – STÁVAJÍCÍ HODNOTY
Co pro mě znamená náměstí Republiky?
1. Stromy (alej, vánoční strom)
2. Kostel
3. Základní škola
4. Prodej ovoce a zeleniny
5. Služby (řezník, banka, zelenina)
6. Fontána (nefunkční)
7. Centrum Husovic
8. Propojení ul. Dukelské a Vranovské
9. Orientační bod
10. Místo pro vánoční trhy, rozsvěcení stromku, hody, burčáky, odpočinek
11. V létě přívětivé chladné místo

2. ČÁST – KLADY A ZÁPORY
Co na náměstí Republiky mám rád/a?

Co se mi na náměstí Republiky nelíbí?

Stín

Velké plochy zeleně = místo na venčení psů

Alternativní trasa k Dukelské

Nepořádek, zarostlá dlažba

Romský kolorit

Bezútěšná plocha před kostelem

Prostor před kostelem (svatby, křtiny, pohřby,
slavnosti)

Vedro kolem kostela

Místo setkání, společenské akce

8 typů odpadkových košů

Stín, až přívětivě ponuro, proč pod stromy
není žádná zahrádka restaurace

Nefunkční vodní prvek
Zničený mobiliář
Chybí pítko
Moc parkovacích míst
Auta
Tristní barva fasád po rekonstrukci
Málo stánků i dalších služeb
Architektura zástavby domů severně od
kostela
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3. ČÁST – BUDOUCNOST
Jak si představujete, že by ideálně mohlo náměstí Republiky fungovat?
1. Obnovit alej Nováčkova
2. Katalog mobiliáře pro kontinuální péči o náměstí (podklad pro úředníky)
3. Centrální prostor
4. Fungující moderní vodní prvek
5. Rozšířit stánkový prodej, lokální produkty
6. Pěší zóna v maximální míře po vzoru bloků v Barceloně
7. Zeleň zachovat v maximální míře
8. Obnovit zeleň
9. Průhled alejí na kostel
10. Stín
11. Hlavně pro lidi, ne pro auta
12. Pokračovat v pořádání kulturních a společenských akcí
13. Cyklostezka
14. Stojany na kola
15. Kvalitní osvětlení, bez světelného smogu
16. Zadržování dešťových vod ze střechy kostela
17. Chybí jednotící koncepce pro celé Husovice, koordinace akcí
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SKUPINA č. 4- Ing. Kristina Župková, Ing. Monika Martišková
1. ČÁST – STÁVAJÍCÍ HODNOTY
Co pro mě znamená náměstí Republiky?
1. Nezodpovědní pejskaři
2. Zeleň, vzrostlé stromy
3. Odpočinek, klidná zóna
4. Trhy
5. Setkávání
6. Kultura
7. Socializace
8. Kostel
9. Unikátní náměstí
10. Urbanistická kompozice náměstí, jediné náměstí v MČ Brno-sever
11. Centrum Husovic
12. Duchovní hodnota
13. Historie
14. Zvonění kostela

2. ČÁST – KLADY A ZÁPORY
Co na náměstí Republiky mám rád/a?

Co se mi na náměstí Republiky nelíbí?

Jednoznačné centrum Husovic

Hluk večer

Unikátní prostor

Večer není pocit bezpečí

Velikost

Drogy u kostela

Kostel

Subjektivní pocit nebezpečí

Historické budovy

Nadmíra parkovacích míst

Vybavenost (škola, trhy, zastávka, MHD)

Nefunkční kašna

Dostupnost MHD

Dlažba ve východní části

Lavička

Tržní místo

Prodejna U Dubu

Nezodpovědní pejskaři

Zeleň

Nevzhledné upozorňující cedulky na
lavičkách

Stín

Osvětlení kolem kostela (vysoká intenzita)

Tržní místo
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3. ČÁST – BUDOUCNOST
Jak si představujete, že by ideálně mohlo náměstí Republiky fungovat?
1. Více zeleně
2. Obava o zachování stromů
3. Zachovat kašny
4. Podzemní třídění odpadu
5. Více laviček
6. Celková kultivovanost
7. Nové povrchy komunikací
8. Moderní osvětlení
9. Hospoda kavárna
10. Trhy
11. Více obchodů
12. Místo setkávání
13. Zachovat parkování
14. Nezvyšovat parkovací kapacity
15. Nová Dukelská by neměla sebrat pozornost náměstí Republiky (obchody)
16. Řešit v návaznosti ulici Dukelskou
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