
Nowadays, people prefer to live their lives outside the 
central part of the conurbation. The process we are de-
scribing is a process of suburbanization in which resi-
dents collectively collect from the central parts of towns, 
to their suburbs and to new settlements outside the city.

One of the motivations for this residents‘ mobility is that 
-

vironment for their families at the periphery. It can the-
refore be assumed that by improving the city‘s environ-
ment, it can provide the population with a comparatively 
healthy environment in a more favorable position to the 

The aim of the project, which the authors deal with wi-
thin the framework of the Interuniversity Student Com-
petition (MUNISS), is to outline possible solutions to the 
problem of the unused potential of the courtyards in the 
city of Brno by means of two methodologies applicable 

block building across Brno, what opportunities and thre-

2 methodologies - 2 ways to revitalize the courtyards in 
Brno! An open courtyard with the potential to create a 
public park? A closed courtyard that could be a commu-
nity garden? We have a solution for both!

The blocks of the city are often not involved in the 
mind map of the city‘s public spaces, but represent 
one of the city‘s largest reserves.
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V dnešní době lidé upřednostňují prožít svůj ži-
vot mimo centrální části městské aglomera-
ce. Proces, který popisujeme, je procesem su-
burbanizace, při kterém se obyvatelé hromadně 
stahují z centrálních částí měst, na jejich okraje do subur-
bií a extravilánu - nových osídlení za hranicemi města.

Jednou z motivací této mobility residentů je, že v okrajo-
vých částech nacházejí více klidu a příjemnější, zeleněj-
ší prostředí pro své rodiny. Dá se tedy předpokládat, že 
zlepšením životního prostředí ve městě může obyvate-
lům poskytnout srovnatelně zdravé prostředí ve výhod-

Cílem projektu, kterým se v rámci Meziuniverzitní stu-
dentské soutěže (MUNISS) autoři zabývají, je nastínit mož-
ná řešení problému nevyužitého potenciálu vnitroblo-
ků na území města Brna prostřednictvím dvou metodik 
aplikovatelných na dva odlišné charaktery vnitrobloků. 
Při rekultivaci těchto prostor je nejprve třeba vzít v úva-
hu různé typy blokové zástavby napříč Brnem, jaké pří-
ležitosti a hrozby naskýtají a faktory, které je ovlivňují.

A jaké nabízíme řešení ? 

2 metodiky - 2 způsoby revitalizování vnitrobloků v 
Brně! Otevřený vnitroblok s potenciálem na vytvo-
ření veřejného parku? Uzavřený vnitroblok, který by 
mohl být komunitní zahradou? Máme řešení pro oba!
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Vnitrobloky častou nejsou zapojeny do myšlenko-
vé mapy veřejných prostor města, přitom předsta-
vujou jednu z největších plošných rezerv města. 
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