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ÚVOD

V dnešní době lidé upřednostňují prožít svůj život mimo centrální 
části městské aglomerace. Brno čelí  suburbanizaci, při které se oby-
vatelé hromadně stěhují z centrálních poloh města, na jeho okra-
je do suburbií a extravilánu - nových osídlení za hranicemi města.

S tímto procesem vyvstává několik problémů pro města, ze kterých se 
tito obyvatelé stěhuj, přestože většinu dne ve městě tráví, ať už dojíždě-
jí do práce, do školy nebo za kulturou. Město má tedy, spoustu uživa-
telů veřejných statků a služeb, ale nedostatek trvalých rezidentů. 
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Cílem projektu, kterým se v rámci Meziuniverzitní studentské soutěže (MU-
NISS) autoři zabývají, je nastínit možná řešení problému nevyužitého 
potenciálu vnitrobloků na území města Brna prostřednictvím dvou 
metodik aplikovatelných na dva odlišné charaktery vnitrobloků. Při 
rekultivaci těchto prostor je nejprve třeba vzít v úvahu různé typy blokové 
zástavby napříč Brnem, jaké příležitosti a hrozby naskýtají a faktory, které je 
ovlivňují.

Jednou z příčin  mobility rezidentů je hledání klidu a příjemnějšího a 
zelenějšího prostředí v okrajových částech města. Dá se tedy předpokládat, 

že zlepšením životního prostředí ve městě může obyvatelům poskytnout 
srovnatelně zdravé prostředí ve výhodnější poloze k benefitům, které život 
ve městě nabízí.

Atributem moderního města je efektivní využití prostor, které se projevuje 
zejména v kompaktní struktuře zástavby. Je tedy třeba prozkoumat území, 
definovat slabiny a zvážit možné alternativy jejich řešení. Jako jednu z těchto 

slabin ve městě Brně vnímáme nevyužité nebo neefektivně využité plochy 
uvnitř blokové zástavby. Je třeba si uvědomit, že se jedná o nevyužité 
prostory města s potenciálem pro kvalitnější prostředí pro jeho 
obyvatele, a nalákat je tak zpět do města.
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Pro ucelenost kontextu publikace nejprve definujeme základní pojmy, které 

představují motivaci města se touto problematikou zabývat, a prostředky, 
kterými se dá docílit zlepšení situace. V první části tedy práce popisuje po-
jem suburbanizace jakožto problému, kterému město čelí a na druhé straně 
pojmy greenifikace a densifikace v pozici možných východisek, do kterých 
rekultivace vnitrobloků bez pochyby patří.

Další částí uvedení do problematiky revitalizace vnitrobloků je aplikace do 
strategie města Brna. Pro přispění k řešení problému je třeba vzít v úvahu ne-
jen motivaci obyvatel domů v blokových zástavbách, ale i samotného města, 
které na problematiku nahlíží celospolečenskou optikou. 

Pro vytvoření uceleného a poučeného pohledu na revitalizaci vnitrobloků, 
a následné tvorbě a aplikaci jednotlivých metodik revitalizace, které autoři 
předkládají, je nutné si typy blokových zástaveb kategorizovat. V další části 
práce jsou typy zástaveb na území města Brna rozděleny do čtyř kategorií se 
shodnými jak architektonickými prvky, tak majetkovým charakterem a v ne-
poslední řadě i potenciálem k proměně, na základě kterého je navrženo, zda v 
tom daném případě aplikovat Návrh metodiky města pro revitalizaci vnitrob-
loků nebo Metodický postup pro veřejnost.
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Návrh metodiky města pro revitalizaci vnitrobloků je předložen v další 
části této publikace. Jejím cílem je inspirovat zastupitelstvo a dílčí odbory 
statutárního města Brna prostřednictvím jednotlivých kroků, které vedou k 
postupné revitalizaci vnitrobloků, jejíž kýženým výsledkem bude kompakt-
nější Brno s větší koncentrací zeleně a klidového faktoru města. S těmi-
to atributy bude Brno atraktivnějším a žádoucím pro potenciální trvalé rezi-
denty. Potenciálních rezidentů Brnu mimo jiné v rámci statutu „studentského 
města“ každý rok přibývá přílivem nových studentů. Je tedy na městě, zda 

tyto potenciální rezidenty promění v reálné zájemce o trvalý pobyt. Cílem 
předklá-dané metodiky je k tomu přispět.

Druhou metodikou je tzv. Metodický postup pro veřejnost. Ten je apliko-
vatelný na typ uzavřené blokové zástavby s potenciálem vzniku prostoru s 
komunitním charakterem. Město zde hraje spíše podpůrnou roli v podobě zá-
štity spolku nebo sdružení, které by podle předkládané metodiky komuniko-
valo s obyvateli domů a vedlo je k postupné revitalizaci prostřednictvím tzv. 
facilitátora. V případě úspěšného řešení je výsledkem vznik komunitního 
prostoru s klidovým charakterem a intimitou, který je pro obyvatele města 
„zahradou“, kvůli které se mimo jiné momentálně stěhují ven z města. 

V poslední kapitole práce inspiruje vizuálními návrhy vybraných vnitrob-
loků na Jugoslávské a Helfertově ulici v Brně. Návrhy autoři práce představují 
jako motivaci jak zastupitelů města, tak i obyvatel k revitalizování vnit-
robloků.

Publikaci, kterou autoři předkládají, představuje možné východisko 
pro-blému suburbanizace a nedostatku trvalých rezidentů města Brna.
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SUBURBANIZACE

Poprvé se suburbanizace začala projevovat v 20. letech 20. století ve 
Spojeném království a USA v návaznosti na zhoršení podmínek životního 
prostředí vlivem industriální přeměny míst. Do značné míry suburbanizace 
umožnily nové a rychlejší možnosti dopravy, které umožňují přesun z místa 
na místo a v neposlední řadě je determinantou suburbanizace současný 
rozvoj informačních technologií.

Suburbanizace nese mnoho negativních aspektů, kterými je dopravní zátěž, 
neboť obyvatelé musí dojíždět za prací z větší vzdálenosti. Díky tomuto pro-

cesu nastává fragmentace a zabírání úrodné půdy, která je zastavěná novými 
obydlími. Dopravní zatížení způsobuje znečištění životního prostředí a 
konzumuje čas, jež musí lidé strávit v dopravních prostředcích.
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DENSIFIKACE

Densifikace je cestou udržitelného rozvoje, tedy ekonomické využití 
městského prostoru. Jde o využití volných míst ve městech na úkor 
zastavování volných polí a luk za městem. Využít bývalá nádraží, fabriky, 
nízkou zástavbu, kterou lze zvednout, zlepšuje kvalitu života ve městě. 
Mnoho měst vyvíjí a provádí plány na restrukturalizaci a zhušťování měst. 
Město Rotterdam prozkoumalo řadu strategií s cílem vytvořit atraktivnější, 
živější centrum města prostřednictvím zahuštění a ekologizace. V tomto 
městě se bourají i ta nepříliš stará sídliště, aby se na místo nich postavily 

kompaktní čtvrti s domy, obchody, a další občanskou vybaveností. 
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GREENIFIKACE
Druhým konceptem, sprovázejícím densifikaci města v současnosti a trvale 
udržitelný rozvoj jsou revitalizace a tvorba nové zeleně ve měste. Jedná se o 
celkovou obnovu fondu zelených ploch města.

Důvodem pro greenifikaci je podpořit standard životního prostředí v 
zahušťovaném městě a docílit harmonie mezi oběma procesy. Greenifikace 
nabírá různé možné podoby a strategie, dle místa řešení.
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VZTAH BRNĚNSKÉ STRATEGIE K 
VNITROBLOKŮM

Urbanista Kevin Lynch definuje pojem myšlenkových map, které má každý obyvatel 
vlastní, a kterými se při chůzí veřejným prostorem městem řídí.  Vnitrobloky 
většinou nejsou zapojené do myšlenkové mapy veřejných prostor města, přestože 
zde představují největší plošnou rezervu. 

Žádoucím krokem je začlenění tématu revitalizace vnitrobloků do strategických a 
koncepčních dokumentů města Brna. Téma vnitrobloků má co dočinění s následujícími 
z nich:

Strategie #brno2050 je klíčovým dokumentem udávající směr, kterým se město ubírá do 
budoucna. Nás v souvislosti s problematikou vnitrobloků zajímá Kvalita života, nejširší ze 
tří hlavních oblastí Strategie, která zahrnuje celou řadu pro obyvatele města klíčových 
témat. Patří sem například bezpečné a cenově přijatelné bydlení a kvalitní prostředí pro 
život, možnost získat dobré vzdělání, zajímavou a naplňující práci nebo mít dostupné 
základní veřejné statky a služby. Oblast Kvality života obsahuje několik hodnot, v nichž 
můžeme nalézt souvislost s koncepcí vnitrobloků prostřednictvím priorit a opatření k  
jejich uspokojení.
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Jak koncept revitalizace vnitrobloků zapadá do Strategie a jejích hodnot?

Architektonická tvář města - Priorita = Vytvořit provázaný systém veřejných prostranství 
v rámci města a městských částí.

Opatření = Zajistit oživení a využití vnitrobloků

Kompaktní a vyvážené město - regenerace nedostatečně využitého území. Nově 
revitalizovaná území a městská lokální centra přinesou zlepšení z hlediska obslužnosti, 
bezpečnosti a sociální soudržnosti obyvatel.

Příroda ve městě - jednou z priorit je zajistit parky a zeleň v docházkové vzdálenosti pro 
většinu obyvatel. Opatřením k uspokojení této priority je mimo jiné využívat vnitrobloky 
pro zvýšení ploch zeleně (motivovat vlastníky k žádoucím úpravám, případně k umožnění 
regulovaného využití veřejností, facilitovat scelování ploch v rámci vnitrobloků městem)

Zdravé životní prostředí - významně ovlivňuje zdraví a fyzickou i psychickou pohodu 
lidí jejich výkonnost. Město by se mělo adaptovat na klimatickou změnu a dlouhodobě  
aplikovat po třebná opatření k jejímu předcházení. Přichází v úvahu hospodaření s dešťovou  
vodou ve vnitroblocích, výsadba zeleně a následné zlepšování klimatu a biodiverzity

Město s dostupným bydlením - město má poskytovat zdravé a bezpečné bydlení všem 
skupinám obyvatel, aby dokázalo uspokojit nároky jednotlivců i rodin s dětmi. Styk s přírodou 
v centru města by nemělo být utopií.

Soudržné a respektující město - primárním cílem je posílení soudržnosti mezi obyvateli  
města, aby lidé začali zlepšovat a rozvíjet vztahy v rámci své ro diny i různých komunit a  
posilovat vzá jemný respekt mezi různými skupinami obyvatel.
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Strategie veřejných prostranství

 je koncepční dokument, který v návaznosti na strategii města Brna stanoví 

hlavní cíle rozvoje veřejných prostranství pro dané období. Na základě analýz 

stávajících veřejných prostranství budou definovány hlavní teze tvorby 

kvalitních městských veřejných prostor. Výsledný dokument by měl sloužit 

jako základní platforma pro zpracování manuálu veřejných prostranství. 

Vnitrobloky mají často skvělý potenciál pro přeměnu na kvalitní veřejný 

prostor ve městě, proto by toto téma mělo být do strategie veřejných 

prostranství začleněno. Následně by vhodným opatřením bylo zařadit 

vnitroblok do typologie veřejných prostranství, zohledněné v Manuálu 

veřejných prostranství. Ten bude sloužit zejména jako podklad pro navrhování 

veřejných prostranství ve městě a stanoví principy a pravidla, která by měla 

být při navrhování dodržena. Hlavní ambicí manuálu je vytvořit přehledný 

a jednoduchý nástroj pro projektanty, zástupce samosprávy, úředníky a 

investory, který bude definovat řešení standardních situací a doporučovat 

postup u situací nestandardních a který by měl ve výsledku vést k udržení a 

dalšímu zkvalitnění veřejného prostoru v Brně.
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Program: 

Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve měste Brně v roce 2019

Úspěšnou praxí města Brna, na kterou je žádoucí navázat, je program na 
podporu oživení zeleně ve vnitroblocích v Brně. Jedná se o dotaci z rozpočtu 
statutárního města Brna v maximální výši 150 000 Kč na jeden projekt. Důvodem 
podpory je především zvýšení zájmu o využívání vnitrobloků jakožto vnějších 
obytných prostorů a prostorů pro trávení volného času. Rok 2019 je pro tento 
program pilotním ročníkem, pro který bylo schváleno 14 projektů. Nejčastěji 
se jedná o projekty s cílem ozelenit a revitalizovat vnitrobloky, výsadba a sběr 
dešťové vody.
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ANALYTICKÁ ČÁST
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…dle  vnitřního zastavění vnitrobloku…

ℑ	 s hustým zastavěním -> nad 50%

ℑ	 s částečným zastavěním -> 10-50%

ℑ	 nezastavěné -> do 10%

…dle blokové uzavřenosti…

ℑ	 zcela uzavřené

ℑ	 uzavřené s průjezdem

ℑ	 z části otevřené

ℑ	 otevřené

ℑ	 neúplné

…dle velikosti…

ℑ	 malé  do 5 000 m2

ℑ	 střední 5 000 – 30 000 m2

ℑ	 velké nad 30 000 m2

OBECNÁ
KATEGORIZACE 
VNITROBLOKŮ
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…dle využívání jednotlivých parcel…

ℑ	 soukromé

ℑ	 společné – pro obyvatele jednoho domu

ℑ	 společné – pro obyvatele celého bloku

ℑ	 veřejné

ℑ	 kombinace

… dle míry přístupnosti…

ℑ	 s volným přístupem -> vnitrobloky převážně nezastavěné, se zelení či 
přístupnou občanskou vybaveností nebo veřejným parkovištěm

ℑ	 s  omezeným přístupem - časovým -> kulturní instituce, obchodní a 
jiná vybavenost, dětská hřiště

ℑ	 s  omezeným přístupem – blokovým -> obytné vnitrobloky bez 
přístupové cesty mimo domy bloku, přístup pouze přes společné 
prostory

ℑ	 nepřístupný veřejnosti -> většinou soukromé pozemky uvnitř 
klasických bloků
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ODPOČINKOVÁ

Vnitroblok nejčastěji slouží jako oáza klidu pro své obyvatele, 
někdy i pro širší okolí. Místo může zaplnit zelený park se spoustou 
rostlin i dřevin doplněný o mobiliář jako lavičky, lehátka, houpací 
sítě nebo (kryté) posezení. Sportovcům poslouží workoutové 
hřiště, široké uplatnění bude mít skládací pódium s mobilní 
konstrukcí například pro cvičení jógy, lekci tance. 

FUNKCE

PRODUKČNÍ

Co lidem ve městě často chybí a za čím se stěhují nebo odjíždí 
na víkendy je přístup k zahradničení na vlastním pozemku. Není 
přece potřeba ujet desítky kilometrů. Bylinkové a zeleninové 
záhony, ovocné stromy, to všechno můžete mít přímo v centru 
města. Postavte skleník, pařeniště, budku na nářadí fungující 
třeba na principu sdíleného vlastnictví. 
Komunitní zahrady vznikají v Brně z iniciativy neziskových 
organizací i obyčejných lidí. Zapojit se může i vnitroblok. Posílíte 
sousedské vztahy, z členských poplatků získáte finance na provoz 
dvoru a bude se vám navíc lépe dýchat.
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SPOLEČENSKÁ

Na začátku úplně cizí lidi, dnes parta sousedů vyjíždějící na 
společnou dovolenou. Náhodným setkáváním při zalévání nebo 
sekání trávy se sousedé poznávají, a tak ke schůzím a brigádám 
můžou přibývat i společenské akce. 

HERNÍ

Na své si přijdou děti i dospělí. Ty nejmenší nadchne pískoviště, 
houpačka, prolézačka, skluzavka, trampolína, lezecká stěna nebo 
vodní prvky. Jistě se najde někdo, kdo ocení petangue, kuželky 
nebo třeba šachy. 

UŽITKOVÁ

Boxy na nářadí, zahradní domky nebo parkoviště na kola, to jsou 
věci, pro které často ve sklepních kójích v bytových domech 
není prostor nebo znamená špatný přístup. To všechno se dá 
zakomponovat do dvora, pokud na to je dostatek prostoru. 
Sušáky na prádlo se v letním období venku taky hodí. Podzemní 
parkoviště možná zní jako utopie, jedná se však o běžnou praxi 
už i v Brně.  
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EKOLOGICKÁ

VE ZNAMENÍ MODRÉ …

Hospodaření s dešťovou vodou.
Ve městě vzniká tzv. tepelný ostrov, kdy je v centru kvůli 
zahušťování výstavby a úbytku zeleně znatelně vyšší teplota 
než na okraji města. Je nutné zajistit lepší zachytávání dešťové 
vody k ochlazení města. Zadržená voda zchladí okolí a může 
být využita pro zalévání zeleně ve městě. Globálně vzato lze 
říci, že hospodaření s dešťovou vodou napomáhá přiblížit se 
přirozenému koloběhu vody v přírodě, která není postižena 
vysokou mírou urbanizace.
Umístěte proto do svého vnitrobloku kontejner na dešťovou 
vodu, kterou později využijete. 

...A ZELENÉ

Zelené vnitrobloky jsou důležitým klimatizačním prvkem, 
přispívají ke komfortnímu životu lidí širokého okolí. Oázy zeleně 
jsou již dnes pro obyvatele stále rozpálenějších měst nezbytností. 
Rozdíly teplot v místech se zelení a bez zeleně můžeme už dnes v 
Brně cítit na vlastní kůži. 
Nepropustné betonové a asfaltové plochy je potřeba vyměnit 
za vsakovací povrchy, žádoucím opatřením je výsadba zeleně. 
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APLIKOVANÁ
KATEGORIZACE

*Za vnitrobloky v této práci nepovažujeme 
prostory navazujících centrálních zahrad
u řadových domů, obytných domků a
vil, které mohou na mapách vnitroblok
připomínat. Dále jsou z práce vyloučeny
kompaktní vzdělávací a průmyslové
areály.
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Kategorie „blok s hustou zástavbou“ je 
charakteristická pro historickou zástavbu středu 
města Brna. Budovy tvořící tento vnitroblok mají 
většinou v  parteru obchodní funkci, ve vyšších 
patrech funkci obytnou či administrativní. 

Jedná se o zcela uzavřené vnitrobloky s  hustým 
vnitřním zastavěním, tj. nad 50%. Parcely jsou 
většinou v  soukromém vlastnictví, kde má každý 
majitel ohraničený svůj pozemek, popřípadě jsou 
společné pro jeden dům. Najdou se i případy, kdy 
jsou vlastněny městem. Zeleň se nachází ve velmi 
malé míře a je tvořena převážně jednotlivými 
stromy a keři, popřípadě parterovou zelení.

Tyto vnitrobloky, nacházející se v centru Brna jsou 
veřejnosti nepřístupné. Existují však i výjimky, kdy 
jsou výjimky s  omezeným přístupem. Vnitrobloky 
této kategorie jsou přístupné pouze pěším.

Pro naši další práci nemá tento typ zástavby většího 
využití, neboť zde není potenciál k  proměně.
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Kategorie „blok s hustou zástavbou“ je 
charakteristická pro historickou zástavbu středu 
města Brna. Budovy tvořící tento vnitroblok mají 
většinou v  parteru obchodní funkci, ve vyšších 
patrech funkci obytnou či administrativní. 

Jedná se o zcela uzavřené vnitrobloky s  hustým 
vnitřním zastavěním, tj. nad 50%. Parcely jsou 
většinou v  soukromém vlastnictví, kde má každý 
majitel ohraničený svůj pozemek, popřípadě jsou 
společné pro jeden dům. Najdou se i případy, kdy 
jsou vlastněny městem. Zeleň se nachází ve velmi 
malé míře a je tvořena převážně jednotlivými 
stromy a keři, popřípadě parterovou zelení.

Tyto vnitrobloky, nacházející se v centru Brna jsou 
veřejnosti nepřístupné. Existují však i výjimky, kdy 
jsou výjimky s  omezeným přístupem. Vnitrobloky 
této kategorie jsou přístupné pouze pěším.

Pro naši další práci nemá tento typ zástavby většího 
využití, neboť zde není potenciál k  proměně.

Blok s hustou zástavbou
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Tento typ blokové zástavby vyznačen modrou 
barvou se nachází především v městské části Veveří 
jako prototyp vyobrazený níže. Co do velikosti, 
jedná se o středně velkou zástavbu (5 000 – 30 000 
m2) dle velikostního zařazení. Bloková zástavba 
neumožňuje vstup do prostředí vnitrobloku, ten je 
přístupný pouze obyvatelům domu. 

Co se týče vlastnictví parcel, vnitroblok je rozdělen 
na spoustu malých pozemků většinou v soukromém 
vlastnictví, nejedná se o celistvou plochu. Je 
to ideální příklad pro aplikaci metodologie na 
uzavřený vnitroblok. 

Zeleň se zde nachází v poměrně velké míře, prostor 
je částečně zastavěn.
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Tento typ blokové zástavby vyznačen modrou 
barvou se nachází především v městské části Veveří 
jako prototyp vyobrazený níže. Co do velikosti, 
jedná se o středně velkou zástavbu (5 000 – 30 000 
m2) dle velikostního zařazení. Bloková zástavba 
neumožňuje vstup do prostředí vnitrobloku, ten je 
přístupný pouze obyvatelům domu. 

Co se týče vlastnictví parcel, vnitroblok je rozdělen 
na spoustu malých pozemků většinou v soukromém 
vlastnictví, nejedná se o celistvou plochu. Je 
to ideální příklad pro aplikaci metodologie na 
uzavřený vnitroblok. 

Zeleň se zde nachází v poměrně velké míře, prostor 
je částečně zastavěn.

Blok uzavřený se 
zástavbou

A
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Reprezentant „růžové kategorie“ je ideální blokovou 
zástavbou pro využití metodologie otevřeného 
vnitrobloku. 

Tento typ zástavby se dá velice dobře využít pro účely 
parku přístupnému veřejnosti, ať už polosoukromým 
charakterem, tedy například s  otevírací dobou od 
8:00 do 20:00 hodin nebo charakterem veřejným, 
přístupným kdykoliv. Druhému typu je nejspíš lepší 
se vyhnout z důvodu možných patosociálních jevů, 
které se v  takovém prostoru mohou vyskytnout. 
Dalším důvodem atraktivity prostředí pro účely 
parku je také vlastnictví parcel z větší míry v rukou 
statutárního města Brna.

V  prostorech tohoto typu zástavby se také často 
vyskytují parkoviště, což může být námětem pro 
zvážení podzemního parkování.
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Reprezentant „růžové kategorie“ je ideální blokovou 
zástavbou pro využití metodologie otevřeného 
vnitrobloku. 

Tento typ zástavby se dá velice dobře využít pro účely 
parku přístupnému veřejnosti, ať už polosoukromým 
charakterem, tedy například s  otevírací dobou od 
8:00 do 20:00 hodin nebo charakterem veřejným, 
přístupným kdykoliv. Druhému typu je nejspíš lepší 
se vyhnout z důvodu možných patosociálních jevů, 
které se v  takovém prostoru mohou vyskytnout. 
Dalším důvodem atraktivity prostředí pro účely 
parku je také vlastnictví parcel z větší míry v rukou 
statutárního města Brna.

V  prostorech tohoto typu zástavby se také často 
vyskytují parkoviště, což může být námětem pro 
zvážení podzemního parkování.

Blok s potenciálem 
veřejného prostranství

B
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Vnitroblok vyobrazen níže je vybrán z  kategorie 
„zelených“ vnitrobloků. Tento typ se nachází 
s největší četností v městských částech Černá Pole, 
Zábrdovice a Žabovřesky a jsou spíše nepřístupné, 
resp. s  překážkou. Tedy vnitrobloky mají spíše 
soukromý charakter a jsou spravovány v  rámci 
soukromého vlastnictví parcel.

Vnitřní prostory bloku jsou zastavěny pouze 
částečně, je zde tedy možnost vyzdvihnout 
potenciál zeleně a greenifikovat tak prostředí pro 
tamní obyvatele.

Co do využití předkládané metodologie, 
pohybujeme se na pomezí otevřené a uzavřené 
zástavby, nicméně vzhledem k  převažujícímu 
soukromému vlastnictví parcel navrhujeme 
aplikovat metodologii pro uzavřenou zástavbu 
s  využitím motivace obyvatel vytvořit komunitní 
charakter vnitrobloku.



33

Vnitroblok vyobrazen níže je vybrán z  kategorie 
„zelených“ vnitrobloků. Tento typ se nachází 
s největší četností v městských částech Černá Pole, 
Zábrdovice a Žabovřesky a jsou spíše nepřístupné, 
resp. s  překážkou. Tedy vnitrobloky mají spíše 
soukromý charakter a jsou spravovány v  rámci 
soukromého vlastnictví parcel.

Vnitřní prostory bloku jsou zastavěny pouze 
částečně, je zde tedy možnost vyzdvihnout 
potenciál zeleně a greenifikovat tak prostředí pro 
tamní obyvatele.

Co do využití předkládané metodologie, 
pohybujeme se na pomezí otevřené a uzavřené 
zástavby, nicméně vzhledem k  převažujícímu 
soukromému vlastnictví parcel navrhujeme 
aplikovat metodologii pro uzavřenou zástavbu 
s  využitím motivace obyvatel vytvořit komunitní 
charakter vnitrobloku.

Blok na hranici otevřené 
a uzavřené zástavby

A/B



A/B
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METODIKA 
PRO MĚSTO
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Proč se snažit?

Je třeba si uvědomit, že 
Brno je vedeno orgány 
místní samosprávy, které 
mají nenahraditelný vliv při 
prosazování politických a 
finančních nástrojů podpory.
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1/8
Připustit důležitost problematiky
Vnitrobloky jsou jednou z největších nevyužitých plošných rezerv v Brně a podle 
toho by se k problematice mělo přistupovat. Funkcí, které vnitrobloky mají 
potenciál plnit, je několik, jejich seznam najdete v části FUNKCE VNITROBLOKU.

2/8
Zakomponování do městské 
strategie
Městská strategie již nyní zmiňuje pojem vnitroblok v rámci péče o veřejné 
prostory, proces obnovy vnitrobloků se ale v akčním plánu nijak výrazně 
neobjevuje. Na následujících stránkách se takový postup pokusíme sestavit 
ve formě metodiky pro město, představující souhrn námi doporučených 
opatření s cílem vnitrobloky oživit.



38

Otevřít dveře veřejnosti nebo je 
před ní zavřít? To je otázka...  
Ani jedna volba není špatně. Je třeba využít potenciálu konkrétního místa.
Většina vnitrobloků v Brně je uzavřeného typu, veřejnost k nim přístup nemá. 
Tento fakt ovšem nemusí představovat nevýhodu. Obyvatelé takových bytů 
by pravděpodobně ocenili klidné místo k aktivnímu i pasivnímu odpočinku 
v uzavřené komunitě svých sousedů. Možnost uniknout od ruchu města do 
příjemného prostředí v bezprostřední blízkosti domova by jisté skupiny lidí 
motivovalo k trávení volného času na takovém místě. Zároveň by se snížila  jejich 
potřeba unikat při každé příležitosti za hranice města nebo potřeba stěhovat se 
do jeho zázemí s výhledem na bydlení v domě se zahradou. Město může zvýšit 
atraktivitu bydlení ve městě právě zohledněním a propagací výhod veřejných i 
neveřejných prostor - odpočinek, dostupnost služeb, ušetřený čas, a nevýhod - 
konzumace času a peněz, stres spojený s dojížděním.
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3/8
Kategorizace ploch 
Nejdříve je třeba si uvědomit, jakými prostory vůbec město disponuje. Analýza 
nevyužitých nebo zanedbaných ploch uprostřed blokové zástavby je nutným 
krokem k jejich roztřídění do kategorií. Každá taková kategorie vnitrobloků 
disponuje svým vlastním potenciálem k budoucímu využití. 
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4/8
Kdo s kým?
Navázání spolupráce se strategickými 
partnery
SPOLKY A HNUTÍ. Nejsme prvními iniciátory, kteří se snaží o změnu způsobu nakládání 
s prostory v Brně. Jako houby po dešti přibývají iniciativy, které v Brně usilují o změny v 
podobě a způsobu užívání veřejných prostranství, řešení dopravní problematiky, rozvoje 
města i politické kultury. Je to energie, která souvisí s chutí žít v atraktivním evropském 
městě. Projekt REpublicBRNO iniciovaný Nadací Partnerství (NP), měl pomoci proměnit 
tuto energii ve srozumitelný apel. V rámci projektu probíhala úspěšná pouliční slavnost 
Týden města, pestrá a věcná veřejná diskuzní fóra, která vyústila v nová partnerství, 
projekty a spolky.  NP kromě řady jiných publikací vydala Vizi & akce pro brněnský veřejný 
prostor, dokument tvořící přehled zásad, kterými by se měl řídit každý brněnský zastupitel, 
pokud chce měnit Brno v město pro lidi.

NP se spolu s několika spolky a hnutími tématu veřejného prostranství v Brně 
dlouhodobě věnovala, avšak angažovanost v této oblasti na úkor jiných výrazně 
poklesla.Je načase, aby štafeta byla předána a spolupráce co nejširší škály partnerů 
nabrala nových a vyšších obrátek. Koordinace aktivit je klíčová, s podporou města jde 
všechno snáz. 
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UNIVERZITY. Akademická sféra je skvělým zdrojem spolupráce pro město. 
Fakulty a katedry s příbuzným oborem k našemu tématu představují v Brně 
několikamístný seznam.

Město je schopné na základě analýzy území a kategorizace vnitrobloků 
vyčlenit plochy s potenciálem k jejich obnově a tyto informace předat 
vysokým školám. V rámci bakalářských, diplomových, disertačních nebo jiných 
seminárních prací by studenti pod dohledem školních garantů byli schopni 
vypracovat analýzy, studie a návrhy pro konkrétní vnitrobloky. Následovala 
by prezentace výstupu pracovní skupině pro vnitrobloky a poté představení 
majitelům a obyvatelům konkrétního bloku jako nezávazný návrh možností 
využití ploch.
Zároveň je žádoucí, aby samotní akademičtí pracovníci (vždy jeden zástupce 
z každé vysoké školy) byli součástí pracovní skupiny zabývající se tématem 
vnitrobloků. 

DEVELOPEŘI. V místech, kde podmínky dovolují, připadá v úvahu výstavba 
podzemního parkování pod úrovní dvorů. Brno čelí nedostačujícím kapacitám 
parkovacích ploch. Jedním z řešení je skrýt je pod zemský povrch, čímž 
předcházíme záboru nadzemních ploch pro účely parkování a umožníme 
jejich efektivnější využití. 
Město může přilákat investory a vytvořit pro ně vhodné podmínky. Parkovací 
místa budou prodána nebo pronajímána výhodněji majitelům bytů blokové 
zástavby, část by byla vyhrazena car-sharingovým společnostem a parkování 
pro kola.
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5/8
Vnitrobloky a Brno. Tabula rasa? Ne tak 
docela.
INSPIRACE
Nemusíme popisovat čistou tabuli, inspirujme se tam, kde už proces obnovy započal 
a můžeme registrovat úspěšné realizace. Není to ani moc daleko. V Praze již několik 
let funguje spolupráce neziskové organizace se zaměřením na obnovu vnitrobloků, 
města, orgánů státní správy a dalších zainteresovaných skupin. Spolek Bieno má za 
sebou celou řadu úspěšných projektů. Nechme si poradit.
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6/8
Kdo se postará o koordinaci všech 
zúčastněných?
Iniciativa vzniku neziskové organizace 
nebo pracovní skupiny
Většina pokusů o změnu ztroskotá na nedostatečné organizovanosti, špatné domluvě 
nebo nedostatku času místních obyvatel. Tomuto problému může předcházet 
existence pracovní skupiny, neziskové organizace či spolku s posláním učinit přeměnu 
dvorků a veřejných prostranství co nejefektivnější a nejplynulejší.
Nákladů této organizace (tvořící zejména lidský kapitál) by byly financovány částečně 
z rozpočtu města (případně z dalších veřejných rozpočtů) a částečně z příjmů za služby 
poskytnuté zákazníkům. Takové služby budou představovat konzultace cílovým 
skupinám (tedy vlastníkům, správcům a obyvatelům bytových domů), tvorbu návrhů 
a poradenství. Motivaci pro zákazníky představuje například první konzultace zdarma, 
obstarání komunikace se všemi účastníky v lokalitě nebo komunikace s městem při 
obstarávání dotací a případných povolení.
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7/8
Jak to všechny naučíme?
Konference a workshopy
Pořádání konference na téma zatraktivnění vnitrobloků je skvělým způsobem, jak otevřít 
odborníkům i veřejnosti téma vnitrobloků a upozornit na zásadní faktory úspěchu při snaze 
o jejich revitalizaci. O smysluplnosti konference svědčí úspěch pražské iniciativy, která vedla k
realizaci konference Živé vnitrobloky 2018.
Program konference by se zaměřil na představení možných způsobů dosažení obnovy
vnitrobloků založených na příkladech dobré praxe u nás i v zahraničí. Důležitým bodem je
kooperace zájmových skupin, tedy městských úřadů, vlastníků objektů a pozemků, sousedských 
komunit a místních tahounů se zájmem o uskutečnění představ o ideálním prostředí k životu
ve městě.  Všechny zmíněné skupiny by přitom byly vítanými účastníky konference.
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8/8

Jak zvýšíme povědomí? 
ZAPOJENÍ DO FESTIVALŮ
Jednou z možností je uspořádání festivalu na samostatné téma vnitrobloky na bázi 
pražského vzoru Živé vnitrobloky. Ten... Jednalo by se však o zavádění neznámého.
Druhou možností je začlenění konceptu do již existujících událostí. Brno na základě 
úspěchu prvního ročníku festivalu Open House Brno pokračuje s jeho pořádáním i v roce 
2019. V případě začlenění vnitrobloků do programu festivalu by se mohlo jednat o otevření 
prostor jindy veřejnosti nepřístupných.
Z ulic a náměstí do dvorů. Brněnský Týden města a sousedské slavnosti Zažít město jinak 
jsou založeny na dobrovolnosti, spontánnosti a aktivní participaci obyvatel. Smyslem akce 
je upozornit na nevyužitý potenciál veřejného prostoru jako místa ke sdílení a podnítit 
setkávání tváří v tvář. Rozšíření programu slavností do městských vnitrobloků by zvýšilo 
povědomí o snaze města zlepšit jejich stav. Aktivity za omezení dopravy zahrnují například 
divadelní, taneční a hudební vystoupení nebo společné snídaně. Na místě konání by ve 
dvorech probíhala třeba výstava úspěšných realizací pro inspiraci ostatním, posílení vztahů 
místních komunit je nedílnou součástí akce. 
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METODIKA 
PRO LIDI
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1/10 

Nebojte se vykročit. Zapojte sebe i 
klíčové hráče.

Říkáte si, že je nevyužitého prostoru škoda? Nenechávejte 
si to pro sebe, určitě nejste sám. Vnitrobloky jsou 
zanedbané často kvůli chybějící iniciativě z řad uživatelů. 
Někdo tím odvážným být musí, tak proč ne právě ty? 
Kontaktuj všechny klíčové osoby, které můžou mít vliv 
na rozhodování o využití prostoru. V první fázi se bude 
jednat o majitele a správce budov a pozemků. Navštiv je s 
vyjádřením svého zájmu o obnovu vnitrobloku.
TIP Bieno: Dávej pozor na přílišnou specifikaci nápadů, 
na to je čas. Pokud by se konkrétní návrh některému z 
vlastníků nezamlouval, mohl bys je vystrašit a znemožnit 
další diskuzi.

2/10 

Komunikujte se sousedy. 

Vytipuj si kolem sebe pár obyvatel bloku, kteří by mohli 
být ochotni spolupracovat. Můžou to být kamarádi nebo 
maminky na mateřské či paní v důchodu se spoustou času 
a touze po bezpečném a klidném prostoru pro trávení 
času svého i svých dětí. Vytvoř si mezi nimi spojence, více 
lidem se provaz lépe táhne.
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3/10

Přitáhněte pozornost ostatních

Domluvte se spolu s prvními iniciátory na základních 
úpravách vnitrobloku jako je úklid odpadků, 
odplevelování, sekání trávy. Na těchto činnostech se 
shodnou všichni, každý chce mít na místě alespoň čisto 
a uklizeno. Nepouštějte se do výrazných zásahů jako je 
stavba hřiště nebo umisťování mobiliáře, k tomu byste 
měli získat souhlas ostatních. Zvolte k těmto aktivitám 
příhodnou dobu za účelem být viděni, například pozdní 
odpolední hodiny, kdy se většina lidí vrací z práce a tráví 
čas doma. Vnitroblok je dá se říct výkladní skříní, do které 
nakukují často stovky očí z desítek nebo i stovek bytů. V 
ostatních se probudí zvědavost a jistě s vámi zavedou na 
téma revitalizace konverzaci. Tímto způsobem vzroste 
zájem dalších jedinců o to přiložit ruku k dílu a postupně 
se k vám budou připojovat další a další sousedi.  
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Nakopněte veřejnou diskuzi

Pár sousedů jste zaujali a ti se aktivně začali angažovat, 
to je skvělé. Teď je načase to rozjet ve větším. Naplánujte 
a zorganizujte veřejnou debatu. Řádná pozvánka na 
setkání pořádaném ideálně ve vnitrobloku působí 
oficiálním dojmem, proto ji nepodceňte. Vyvěste plakát 
s informacemi v blízkosti hlavního vchodu, obejděte co 
nejvíce bytů bloku, nejlépe všechny, a vhoďte letáčky do 
schránek. Pokud jste v kontaktu s členem SVJ, poproste 
o hromadné rozeslání e-mailů s pozvánkou. Pokud vám
zbyde trochu času, přichystejte s několika sousedy malé
občerstvení, to je osvědčené lákadlo. Jde vám o co největší
účast.
Pokud se vám povedlo rozhodit sítě a sešli jste se v hojném
počtu, je na řadě samotná diskuze.
Na zahradu přichystejte popisné tabule a zaznamenejte
současné výhody a nevýhody objektu. Poté nasměřujte
účastníky k návrhům využití vnitrobloku. Zapisujte
všechno, žádné návrhy v této fázi nejsou hodny zamítnutí.
Cílem je získat co nejvíce námětů ke změně od co nejvíce
uživatelů a zároveň vyvolat v ostatních pocit, že na jejich
názoru záleží. Návrhy se budou nejspíš různit, zejména
pokud na místě nepanuje generační shoda. Cílem je však
vyhovět co největší skupině lidí.
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Facilitace? Co to je?

Najít shodu nemusí být jednoduché. Tady se 
vám bude hodit řečnické umění. Facilitace 
je technika, která umožní dovést skupinu 
k cíli složitého jednání navzdory úskalí 
neefektivní komunikace, nedorozumění 
a nejasností mezi účastníky. Skupinové 
vyjednávání je velmi užitečným praktickým 
nástrojem komunikace, který ve své podstatě 
usnadňuje provázení skupiny lidí procesem 
jejich jednání, podněcuje jejich proaktivitu 
a motivaci podílet se na společném úsilí. Z 
toho tedy vyplývá, že člověk v roli facilitátora 
v tomto procesu je vlastně takovým 
průvodcem, který v určeném čase doprovází 
skupinu lidí na cestě ke společnému cíli, v 
našem případě k zahradě pro všechny.
Že vám facilitace nic neříká? Nevadí, říct 
si o pomoc je na místě, obzvlášť když k 
tomuto účelu slouží specializovaná skupina 
odborníků. Pomůže vám s oslovením 
uživatelů, naladěním většiny na stejnou vlnu 
a poskytne odbornou konzultaci k návrhům, 
realizaci a financování projektu. Můžete 
vytvořit také výstup v podobě závěrečné 
zprávy s fotografiemi, což vytvoří dojem, že se 
oficiálně něco děje, a navíc vytvoří významný 
podklad pro žádost o dotaci.
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Inspirujte se úspěchy ostatních.

Hlavní facilitátor vyhodnotí všechny podněty získané na 
úvodní schůzi, sečte hlasy, aby bylo možné přistoupit ke 
konkrétním návrhům pro využití vnitrobloku. Příkladů 
dobré praxe přibývá jako hub po dešti, zejména v našem 
hlavním městě. Tamní obyvatelé určitě řešili podobné 
problémy, kterým čelíte teď i vy. Využijte možnosti 
nahlédnutí do osvědčených postupů, zajděte se podívat 
do jiných vnitrobloků, ptejte se zdejších iniciátorů. V 
některých pražských dvorech se pořádají prohlídky pro 
veřejnost. Mnozí mají vlastní webové stránky s aktualitami, 
spolek Bieno navíc shrnuje řadu realizovaných vnitrobloků 
včetně rozhovorů na vlastním webu. Budete jistě mile 
překvapeni, jak jsou lidé sdílní a ochotní vám podat 
pomocnou ruku.

S návrhy vám pomůže i Bloková skupina složená z expertů 
a studentů, v jejichž zájmu je zpracovat kvalitní analýzu a 
návrh přizpůsobený podmínkám vašeho bydliště. Návrhy 
následně konzultujte na další domovní schůzce. Pro 
schválení potřebujete dostatečný počet hlasů, snažte se 
proto zohlednit všechny podněty z první schůzky a najít 
shodu. 
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Vyberte si z funkcí vnitrobloku, propojte je dle 
libosti. 

8/10 

Sežeňte zdroje.

Pro úspěšnou realizaci projektů je třeba brát zřetel 
na financování. Zohlednit je třeba několik zdrojů.
Prvním jsou interní zdroje, například fond oprav nebo 
jiné zdroje společenství vlastníků jednotek (dále SVJ).
Druhým způsobem financování jsou poskytnuté granty a z veřejných zdrojů. 
Jednalo by se zejména o částky vyhrazené z rozpočtu města Brna. Participativní 
rozpočet města je jednou z možností, dotační program pro podporu oživení 
zeleně ve vnitroblocích, spuštěný v Brně pro rok 2019, je novou variantou. 
Poslední zmíněné dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty zvyšující podíl 
zeleně v městském prostoru, zejména na zakládání nebo rekonstrukci zeleně 
ve vnitroblocích, nákup mobiliáře a úpravu či zbudování drobné infrastruktury. 
Inspirativní je třeba projekt Společná střecha, společný dvůr podpořený 
nezávislou českou Nadací Via, díky níž byl realizován vnitroblok Bulharská. 
Nadace nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získává 
výhradně od individuálních dárců, firem a nadací a z výnosů nadačního jmění.
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Uspořádejte brigádu.

Návrh je na papíře, je načase pustit se do práce. Obrátit 
se můžete na specializovanou firmu, svépomoc je však 
taky na místě. Je to nejlevnější ale také nejzábavnější 
způsob, jakým se dopracovat k výsledku. Budujete 
sousedské vztahy, získáte přátele a cenné kontakty, 
pobavíte se a strávíte čas venku. Práce přece šlechtí! 
Vysaďte zeleň, umístěte venkovní posezení, zastřešený 
altán, přidejte mobiliář, postavte hřiště. 

10/10 

Gratulujeme! Podařilo se vám 
vybudovat vnitroblok
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RADY NA ZÁVĚR...
NEPŘESTÁVEJTE KOMUNIKOVAT
Mluvte spolu, nenechte komunikaci klesnout k bodu mrazu. Webové stránky, WhatsApp 
skupina, společná nástěnka u vstupu a ve dvoře, možností je v dnešní době nespočetně.

VYUŽIJTE ODBORNOSTI SOUSEDŮ
Máte mezi sebou architekta, stavaře, zahradníka, truhláře, grafika nebo právníka? Mnozí 
určitě rádi pomůžou, ať už s vypracováním projektu revitalizace, s výsadbou stromů nebo s 
návrhem komunikační kampaně pro váš společný projekt. Nechť každý využije toho, v čem 
vyniká.

NENECHTE SE ODRADIT
Proces obnovy je mravenčí práce, na cestě k vysněnému vnitrobloku narazíte na řadu 
překážek. Je dobré připravit se na to, že proces může trvat několik měsíců ale i pár let. Tím 
se však nenechte odradit. Existuje mnoho příkladů v našich městech, kdy se dlouhodobé 
úsilí obyvatel i přes četné nešvary vyplatilo a vyústilo v krásné prostředí přímo pod okny 
bytu. Proto nespěchejte, budujte kolem sebe komunitu a důvěru, snažte se o facilitaci a 
pomalými krůčky se přibližujte ke své vizi ideálního vnitrobloku.

ARGUMENTUJTE
Připravte se na to, že se vždycky najde nějaký pesimista se zálibou bojkotovat kdejaký 
návrh.
Jistě přijdete s nenásilnou a pozitivní argumentací. Bezpečný vnitroblok rozptýlí strach z 
krádeží či vykrádání aut. Zvýší se hodnota bytů. Vy nám nezavaříte, my vám za to napečeme. 
Je jen na vás, s čím přijdete.
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SESTAVTE PROVOZNÍ ŘÁD
Nastavte závazná pravidla pro využívání vnitrobloku. Nebojte se jej otevřít 
veřejnosti. Stanovte pevnou provozní dobu a na noc dvůr pro pocit bezpečí 
uzavřete. 

OTEVŘETE SE.
Máte ve svém bloku kavárnu, školu nebo jiný veřejný prostor? Nebojte se je 
propojit s vaším dvorem. Tímto způsobem můžete dosáhnout výhod v podobě 
přístupu vašich dětí na školní hřiště nebo možnost dát si skvělou kávu přímo 
pod vaším oknem.

SOUKROMÍ MÍT MŮŽETE, ZKUSTE TO ALE NENÁSILNĚ.
Měkké přechody mezi soukromými a veřejnými prostory jsou zažitou 
skutečností rozšířenou nejuznávanějšími urbanisty po celém světě. Centrální 
prostor travnaté parkové plochy zkuste oddělit od dvorečků okolních domů 
třeba nízkým živým plotem, vysaďte zde křoviny nebo posaďte dřevěné lamely. 
Společný park tak doplní polosoukromý dvorek v zádveří každého domu.

NEMUSÍ TO JÍT DRAZE
Slyšel jsi o konceptu DIY – vyrob sis sám? Staré palety na sezení, vana jako 
květináč, skleníky z vyřazených okenních tabulí… mohli bychom pokračovat 
donekonečna. Up-cyklace je proces přeměňování odpadového materiálu nebo 
nepotřebných produktů v nové užitečné produkty lepší kvality. Dohromady 
můžete vytvořit půvabný, fantaskní celek.
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VZOROVÉ NÁVRHY 
BRNĚNSKÝCH 
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Ideou,  která se ukrývá za projektem vnitrobloků, je kromě 
urbanisticky-ekonomických argumentů nabídnout každému 
obyvateli bytu v Brne novou kvalitu žití a trend bydlení. Připojit 
k bytové jednotce kus zeleně, který by sloužil nejen z hlediska 
životního prostředí, ale hlavně by měl obohacovat a sloužit 
zejména obyvatelům městských centrer, v tomto případě 
v Brně.

Druhou myšlenkou bylo rozšířit zeleň také  ve veřejných 
prostranstvých. Rekultivací a participací města s obyvateli 
zaplnit deficit kvalitního dýchajícího města, který by se 
polosoukromými prostory nepodařilo vykrýt. 

Takové veřejně přístupné zelené plochy vytvořené participácí 
obyvatel s odborníky, urbanisty a architekty za pomoci 
správních orgánů (které celý projekt umožňují) majúí vyšší 
praktickou hodnotu ro lidi a potenciál udržitelnosti (a 
existence).
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Klíčem, který byl použit při koncepci návrhu, a který by nahradil 

střetnutí s obyvateli, byly objekty anebo artefakty nacházející se 

v deprimovaných vnitroblocích. Snažili jsme se objekty vybrat 

a po zvážení je znovu využít, recyklovat v novém návrhu podle 

vnitrobloku. 

Mohou sloužit v návrhu jako vodítko pro volbu aktivít, které by 

obyvatelé bytů venku, ve svém vnitrobloku rádi rovozovali, 

anebo pro objekty, které by na pozemku uvítali. Spolu 

s respektováním působení prostředí po stránce uzavřenosti a 

spozorovaných bodů střetávání.
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VNITROBLOK 
JUGOSLAVSKÁ 15

METODIKA
PRO MĚSTOA
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FOTO
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Příjemný pobyt na zahradě je spojený 
s přímým přístupem z bytu. Přízemní 
byty s přímým kontaktem s vlastní 
předzahrádkou mají novou přidanou 
hodnotu.

Upravené společné (komunitní) 
zahrady slouží  na pěstování ovoce a 
zeleniy po potřebu domácností.
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Houpací sítě mohou obyvatelé 
využívat pro oddych venku během 
dlouhých letní dní. 

Promítací plátno by mohlo být jednou 
z přidaných hodnot souvisejících s  
kulturním programem pro veřejnost.
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KOMUNIKACE

 POLOSOUKROMÉ PŘEDZAHRADY 

VNITROBLOKOVÁ ZAHRADA 

SPORTOVIŠTĚ (VOLNÁ PLOCHA)

FUNKČNí 
SCHÉMA
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NAVRHOVANÝ 
STAV

Dělicí pás stromů - ve 
vzdálenosti pro houpací sítě, 
tvoří dvě louky po obou 
stranách 

Polosoukromé předzahrádky

Zahradní dům se skladem, stoly

Hřiště
Ovocné stromy
Záhony na pěstování

Sportoviště, hřiště



74

PŮVODNÍ STAV
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NAVRHOVANÉ
VIZUALIZACE
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VNITROBLOK 
HELFERTOVA 46

METODIKA
PRO MĚSTOA
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POLOHA
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Helfertova 46

STÁVAJÍCÍ STAV
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Dnes je vnitroblok 
zatravněnou loukou. 
Jako příklad nám 
sloužila možnost 
vytvořit park  prvky 
land artu teréními 
úpravami. 

Betonové lavičky zasazené v 
terénu/kopcích, uživatelé se 
mohou posadit a dpočívat nebo 
sledovat okolí, případně pořádat 
občasné festivaly.
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Kopce se mohou přeměňovat, 
prvek může přecházet z posedové 
části do dětského hřiště.

Veřejný prostor by měl 
poskytovat určitý 
standart zázemí - místo 
pro občerstvení 
doplněné o toalety.

PŘÍKLADY 
DOBRÉ PRAXE
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KOMUNIKACE

 POLOSOUKROMÉ PŘEDZAHRÁDKY 

PARK

FUNKČNÍ
SCHÉMA
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NAVRHOVANÝ 
STAV

Terénní úpravy 
- dětské hřiště z
litého PU a
granulátu.

Podzemní garáž

Zatrávněné terénní 
úpravy s osazeným 
sezením. 

Polosoukromé 
předzahrady

(Perspektivně) 
občerstvení, kavárna
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PŮVODNÍ STAV 
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NAVRHOVANÉ
VIZUALIZACE
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PROPAGACE

89



90



91



SHRNUTÍ 
Město Brno čelí mnohým výzvám. Jednou z nich je proces zahušťování jeho 
centra s výhledem na udržitelný rozvoj. Vnitrobloky jakožto jedna z 
největších plošných rezerv města mají potenciál zlepšit kvalitu bydlení, 
veřejného prostranství i životního prostředí. 

Práce našeho studentského týmu, jejíž výstup držíte v ruce, se soustředila 
na hledání způsobu, jakým by k revitalizaci vnitrobloků v Brně mohlo reálně 
dojít. Po zmapování typů těchto ploch, současných strategií a politik a již 
realizovaných příbuzných projektech na území naší republiky jsme 
přistoupili ke kategorizaci ploch s vědomím, že jednotlivé blokové zástavby 
se od sebe liší a hodí se k různému funkčnímu využití. Na otázku, jak 
přeměny docílit, jsme odpověděli v podobě sady doporučení pro městské 
úřady, ale taky pro veřejnost. Názorný příklad možné přeměny poté uvádí 
dva konkrétní návrhy brněnských vnitrobloků, které aktuálně plně 
nevyužívají potenciál, kterým disponují.  

Město by mělo vytvářet ideální podmínky pro rozvoj, což následně 
podněcuje iniciativu místního lidu. Věříme, že s dostatečnou dávkou 
odhodlání a entuziasmu zainteresovaných skupin je Brno na cestě k lepším 
zítřkům. 
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SUMMARY 
The city of Brno faces many challenges. One of them is the process of 
thickening its center with a view to sustainable development. As one of 
the city's largest reserves, the residental inner yards have the potential to 
improve the quality of housing, public space and the environment. 

The work of our student team, whose output you hold in your hands, 
focused on finding a way to revitalize the courtyards in Brno. After 
mapping the types of these areas, current strategies and policies and 
already implemented related projects on the territory of our country, we 
proceeded to categorize areas knowing that individual block buildings 
differ from each other and are suitable for various functional use. When 
asked how to make the changes, we have answered in a form of a set of 
recommendations for municipalities, but also for the public. Two specific 
proposals of Brno's courtyards, which currently do not fully exploit the 
potential they have, then create an illustrative example of possible 
transformation. 

The city should create ideal conditions for development, which stimulates 
the initiative of the local people. We believe that with a sufficient amount 
of commitment and enthusiasm of various stakeholders, Brno is on the 
way to better tomorrows. 
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