
Kancelář architekta města 
Brna (KAM) zahájila svou 
činnost 1. července 2016. 
Po třinácti letech pauzy tak 
Brno opět dostalo svého 
městského architekta. 
Na začátku měla naše kancelář 
jednoho zaměstnance, 
současného ředitele Michala 
Sedláčka. S přibývajícími 
úkoly a potřebou připravit 
nový územní plán se tým 
postupně rozrostl. Dnes ho 

tvoří dohromady přes 40 lidí 
a 15 studentů. Jsou mezi nimi 
architekti, urbanisté, dopravní 
inženýři, sociální geografové 
a geoinformatici, právníci, 
vodohospodář, krajinářský 
architekt, grafi čka, pracovníci 
komunikace a administrativy.40jednoho zaměstjednoho z

současného ředsoučasného
Sedláčka. S přiba. S př
úkoly a potřebootřebo
nový územní plámní plá
postupně rozrosrozros
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Tři roky pro Brno
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Náš projekt? 
Brno!

–  zpracování návrhu 
nového Územního plánu 
města Brna

–  zpracování změn 
stávajícího územního 
plánu

–  aktualizace územní 
studie nové čtvrti Trnitá

Veřejný 
prostor

–  příprava a organizace 
Velké vlakové soutěže

–  organizace 
architektonických 
a urbanistických soutěží

–  zlepšování stavu 
veřejných prostranství 
v Brně

–  představení činnosti 
KAM široké veřejnosti

–  pořádání akcí pro 
odbornou a širokou 
veřejnost

–  organizace procházek 
s městským architektem

Doprava
–  prověřování dopravní 

obslužnosti rozvojových 
lokalit

–  konzultace dopravních 
řešení veřejných 
prostranství

–  příprava dopravního 
modelu města

–  příprava odborných stanovisek 
k projektům celoměstského 
významu

–  komunikace se zástupci města, 
politiky, investory a veřejností

Územní 
plánování

Komunikace 
s veřejností

Informace 
o městě

Chceme pozitivně ovlivnit 
vývoj Brna, aby bylo tím 
nejlepším místem k životu 
pro další generace. Jsme 
koncepční pracoviště Brna 
v oblasti architektury, 
urbanismu a tvorby města. 

Pracujeme na návrhu nového 
územního plánu, připravujeme 
územní i urbanistické 
studie, odborná stanoviska 
k projektům celoměstského 
významu, organizujeme 

architektonické a urbanistické 
soutěže a podílíme se 
na zlepšování stavu veřejných 
prostranství. Jaké jsou naše 
hlavní úkoly v roce 2019?
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Participace s veřejností

Diskuze k aktuálním tématům

Výstavy a vernisáže

Brněnské ozvučné desky

Jízdy po městských částech

Semináře a workshopy s odborníky

Přednášky pro veřejnost

Dny otevřených dveří

Jedním z našich cílů je 
zapojení brněnské odborné 
i široké veřejnosti do 
plánování a tvorby města. 
Pořádáme veřejné diskuze, 
setkání, přednášky, semináře, 
workshopy a výstavy. 
Pravidelně necháváme 
veřejnost nahlédnout pod 
pokličku naší práce v kanceláři. 
Za tři roky jsme připravili 
sedm participativních setkání 
s veřejností k záměrům soutěží 

nebo projektům na proměny 
veřejných prostranství. 
Uspořádali jsme dohromady 
15 jízd po brněnských 
městských částech KAM JEDE 
K VÁM, kde jsme s Brňany 
diskutovali o územním plánu 
a poloze nového hlavního 
nádraží. Celkem šestkrát 
jsme organizovali Brněnskou 
ozvučnou desku (BOD) - 
diskuzní platformu brněnských 
osobností a odborníků různých 

profesí, prostřednictvím které 
vedení města získává zpětnou 
vazbu k důležitým tématům.

Akce pro veřejnost
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Po stopách současné 
architektury nebo 
za zajímavými brněnskými 
projekty, tam všude vedly 
kroky účastníků našich 
procházek s městským 
architektem. Celkem za sebou 
máme už 33 různých 
zastavení. Prošli jsme například 
nejzelenější brněnské sídliště 
Lesná, největší sokolovnu 
na ulici Kounicova, nejstarší 
městský park Lužánky nebo 

vyšplhali na nejvyšší českou 
budovu AZ Tower. Motorovým 
vlakem jsme vyjeli po stopách 
brněnského železničního 
uzlu a na kolech projeli 
areál brněnské Zbrojovky 
a cyklostezky kolem Svitavy.

Průvodci procházek jsou 
zpravidla sami autoři staveb 
a projektů, architekti či 
projektanti. Procházky jsou 
zdarma a určeny široké 33máme už mám

zastavení.zastave
nejzelenějzelen
Lesná, nesná, n
na ulici Koa ulici
městský pměs

Procházky 
s městským 
architektem

6/19 Procházka krajinami arboreta s I. Otrubou

6/18 Káznice na Cejlu se Z. Redererem 

10/18 Po stopách E. Wiesnera s P. Pelčákem a I. Wahlou

4/18 Brněnské letiště v Tuřanech s P. Parolkem

2/19 FIT VUT s A. Burianem

8/18 AZ Tower s G. Křivinkou

4/19 Vila Stiassni a COPA s V. Loutockou a M. Rakem

6/19 Cykloprojížďka Nová Zbrojovka a cyklostezky s L. Všetečkou a H. Kobzovou

veřejnosti. Hlavní motivací je 
propagace kvalitní současné 
brněnské architektury, 
průvodci s námi spolupracují 
bez nároku na honorář. 
Pokud se chcete na některou 
z příštích procházek přihlásit, 
sledujte naše sociální sítě.
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Měníme veřejná 
prostranství

24
Chceme se podílet na 
tvorbě kvalitních veřejných 
prostranství, která dobře slouží 
lidem. Pro městské části jsme 
proto zpracovali urbanistické 
studie na proměnu Halasova 
náměstí na sídlišti Lesná 
a náměstí vesnického rázu 
v brněnských Tuřanech. 
Do jejich přípravy jsme pomocí 
participace zapojili také 
místní obyvatele. Zástupci 
samosprávy teď mohou studie 

dále využít jako podklad pro 
úpravy náměstí.

Spolupracovali jsme také 
na projektu rekonstrukce 
Dominikánského náměstí. 
Parkoviště se díky tomu 
proměnilo na fungující 
veřejný prostor. Celkem bylo 
na náměstí a v jeho okolí 
vysazeno 24 nových stromů. 
A to i přesto, že jejich výsadbu 
zkomplikovaly archeologické 

nálezy, kvůli kterým bylo 
nutné přesunout čtyři platany 
do centrální části. Dlažba je 
po rekonstrukci z osmdesáti 
procent původní. Do budoucna 
přibydou na náměstí ještě dva 
vodní prvky.

2016 Dominikánské náměstí, před rekonstrukcí 

2018 Lavičky na Dominikánském náměstí, návrh KAM Brno

2018 Halasovo náměstí, vizualizace 

2018 Tuřanské náměstí, vizualizace 

2018 Dominikánské náměstí, vizualizace 

2019 Dominikánské náměstí, současný stav 

2018 Halasovo náměstí, vizualizace 

2018 Tuřanské náměstí, vizualizace 
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Budoucí 
podoby Brna

Architektonické a urbanistické 
soutěže jsou efektivní nástroje 
pro rozvoj města. Jejich 
hlavní výhoda je v tom, že 
přináší možnost srovnání více 
řešení od různých účastníků. 
Z návrhů pak nezávislá 

porota vybere ty nejlepší pro 
danou stavbu nebo lokalitu. 
Za tři roky jsme připravili 
celkem 8 soutěží, z toho dvě 
mezinárodní. Poptávka Brna 
i jeho městských části po 
soutěžích roste, proto chceme 

vytvořit nové oddělení, 
které se bude jejich přípravě 
věnovat. Prohlédněte si 
vizualizace nejvýše oceněných 
návrhů, více informací o každé 
ze soutěží najdete na našem 
webu.

2018 Mendlovo náměstí

2017 Centrum volného času Nová Bystrouška

2017/2018 Areál brněnského výstaviště a navazujících území

2018/2019 Špitálka

2017 Na Kaménkách

2018 Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

2017 Kreativní centrum Brno

2019 Stará hasička, aktuálně probíhá vyhodnocení soutěže
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