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PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže bylo urbanisticko-
architektonické řešení Mendlova náměstí pro 
nalezení hodnotného koncepčního návrhu 
jako podkladu pro rozhodnutí o dalším vývoji 
či jako podkladu pro změnu Územního plánu 
města Brna a změnu regulačního plánu 
Městské památkové rezervace Brno.

ÚVODNÍ SLOVO 

Dopravní uzel s kapacitou průjezdu třicet tisíc 
aut denně a odstaviště autobusů hromadné 
dopravy, nebo Mendlovo náměstí?
Před více než třemi lety jsme se rozhodli, že 
zkusíme tu druhou variantu. Rozhodli jsme se 
řešit Mendlovo náměstí a jeho problémy od 
skutečných příčin, a ne jako dříve, kdy se řešily 
pouze důsledky. Nastal tvrdý a nelítostný boj 
se zkostnatělými názory zejména na dopravu 
v Brně-střed. Stanovili jsme si cíl, že nechceme, 
aby Mendlovo náměstí a celé Brno-střed bylo 
zatíženo tranzitní dopravou. A skutečně se 
podařilo nalézt symbiózu všech druhů dopravy 
současně s tím, že by Mendlovo náměstí 
zůstalo náměstím. Chceme náměstí jako 
prostor potkávání a střetávání a zároveň jako 
prostor klidu a relaxace.

Ing. arch. Petr Bořecký
člen Rady MČ Brno-střed 
pro výstavbu a územní rozvoj

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Administrativně se nachází v zastavěném 
území městské části Brno-střed, v katastrál-
ním území Staré Brno. Z jihu je území 
vymezeno souvislou zástavbou domů, ze 
západu bytovou zástavbou mezi ulicemi 
Výstavní a Veletržní s dominantou výškového 
bytového domu, z východu areálem FN u sv. 
Anny a ze severu areálem Augustiniánského 
kláštera a pivovarské restaurace.
Do řešeného území byla zahrnuta celá 
plocha Mendlova náměstí, blok na nároží 
ulic Úvoz a Pekařská (budova německého 
gymnázia), jižní část ulice Úvoz a severní 
část ulice Křížové.
Plochy dotčeného území nebyly předmětem 
řešení, ale měly přímou vazbu na řešené 
území. V rámci návrhu bylo žádoucí navrh-
nout jeho úpravy ve vazbě na Mendlovo 
náměstí.
Do dotčeného území byla zahrnuta plocha 
vymezená přibližně hranou projektu Mendel 
Plaza, ulicí Václavská, průraz a prodloužení 
Hybešovy ulice a hranou areálu fakultní 
nemocnice.

řešené území

dotčené území



SOUTĚŽNÍ POROTA

Řádní členové závislí
Ing. arch. Petr Bořecký – místopředseda poroty
Ing. Petr Vokřál
Mgr. Martin Ander, Ph.D.

Řádní členové nezávislí
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek – předseda poroty
Ing. arch. Zdeněk Eichler
Ing. arch. Adam Halíř
akad. arch. Ladislav Kuba

Náhradníci závislí
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. Robert Sedlák
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.

Přizvaní odborníci
Ing. Vlastislav Novák, Ph.D. - dopravní specialista
Ing. arch. Pavel Weviora - ÚOP NPÚ v Brně
Ing. arch. Martin Zedníček - vedoucí OPP Magistrátu města Brna
Ing. Jan Seitl - DPMB

POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

Sekretář soutěže
Ing. & Ing. arch. David Mikulášek

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. Jana Výtisková

TERMÍNY SOUTĚŽE

Zahájení soutěže  8. 6. 2018
Lhůta pro odevzdání návrhů 7. 9. 2018 v 15.00 hodin
Hodnotící zasedání poroty 13.–14. 9. 2018
Uveřejnění výsledků soutěže 25. 9. 2018
Výstava soutěžních návrhů 21. 11. 2018

CENY

1. cena 500.000,– Kč
2. cena 450.000, - Kč
3. cena 250.000, - Kč

Na náhrady bylo rozděleno 600.000, - Kč

Petr Bořecký
místopředseda poroty

Robert Sedlák Luboš Františák

Martin Ander

Zdeněk Eichler Adam Halíř

Ladislav Kuba

Petr Vokřál

Martin Všetečka

Jiří Oplatek
předseda poroty

Filip Chvátal Michal Sedláček

ČLENOVÉ
ZÁVISLÍ

ČLENOVÉ
NEZÁVISLÍ



Staré Brno 610089

C
Y

K
LO

C
YK

LO

CYKLO

MENDLOVO NÁMĚSTÍ - VARIANTA  B PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ

POŘÍČÍ

MENDLOVO NÁMĚSTÍ

NEMOCNICE U SVATÉ ANNY

2 - STARÁ OSADA

1 - ŘEČKOVICE

2 - MODŘICE
6 - ST. LÍSKOVEC
5 - ÚST. HŘBITOV

5 - ŠTEF. ČTVRŤ
6 - KR. POLE - NÁDR.

MENDLOVO NÁMĚSTÍ

37 - ST. LÍSKOVEC

MENDLOVO NÁMĚSTÍ84 - STARÁ OSADA

44 - MENDLOVO NÁMĚSTÍ

POŘÍČÍ

KŘÍDLOVICKÁ

26 - N. LÍSKOVEC
25 - ST. LÍSKOVEC

35 - BARVIČOVA
26 - NOVOLÍŠEŇSKÁ
25 - NOVOLÍŠEŇSKÁ

KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Na soutěžící byl v rámci zadání vznesen poža-
davek řešit dopravní infrastrukturu na základě 
koncepce dopravního řešení, kterou zpracovala 
projekční kancelář PK Ossendorf, a která byla 
odsouhlasena městskou částí Brno-střed.
Koncepce spočívá zejména v převedení tram-
vajové dopravy mezi budovu gymnázia a ne-
mocnici a soustředění zastávek přibližně do 
prostoru současných zastávek linky č. 6 a dále 
v propojení tramvaje do ulice Hybešova prů-
razem. Automobilová doprava by měla být 
z prostoru jižní hrany náměstí zcela odstraněna 
a přemístěna ke klášteru. Toto řešení zmenší 
rozsah křížení tramvaje s auty, zmenší množství 
ploch pro dopravu na náměstí, zmenší kolizní 
vazby např. mezi zastávkami a vstupem do 
nemocnice a do gymnázia. Dále vylepší situaci 
domů na jižní straně náměstí a nebo zkrátí pře-
stup mezi tramvají a trolejbusem, který může 
zajíždět přímo na zastávky tramvají.
Díky této koncepci je tedy možné lépe využít 
plochy na náměstí, ať už pro park, nebo pro 
dostavbu domů tak, aby bylo vytvořeno sku-
tečné náměstí.



AUTOBUS

PŘESTUPNÍ VZDÁLENOSTI

MN - Mendlovo náměstí

TROLEJBUSTRAMVAJ AUTOBUSTROLEJBUSTRAMVAJ

Linka 1   Bystrc/nádraží

Na 25, 25, 37 směr Úvoz MN – bezkolizní  85 m/45 m
Na 25, 26, 37 směr Lískovec MN – bezkolizní 15 m/0 m
Na 35   MN – bezkolizní 115 m/45 m
Na okružní 84  MN – kolizní 135 m/210 m
Na okružní 44  MN – kolizní 105 m/160 m

Přestup uskutečněn na Jundrovské  
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – bezkolizní 15 m/0 m
Na 5, 6 směr Česká  MN – bezkolizní 90 m/20 m

Linky 5 a 6  Vídeňská/Česká

Na 25, 26 směr Úvoz MN – bezkolizní 90 m/60 m
Na 25, 26, 37 směr Lískovec MN – bezkolizní 0 m/85 m
Na 35   MN – bezkolizní 125 m/55 m
Na okružní 84  MN – kolizní 140 m/225 m
Na okružní 44  MN – kolizní 95 m/170 m

Přestup uskutečněn na Veslařské 
Na 1 směr nádraží  MN – bezkolizní 0 m/20 m
Na 1 směr Bystrc   MN – bezkolizní 15 m/90 m

Linky 25 a 26 (z Bohunic – Lískovce) 
+ linka 37 (Kohoutovice)

Na okružní 44  MN – bezkolizní 0 m
Na okružní 84  Anthropos – kolizní 110 m
Na 1 směr nádraží  MN – bezkolizní 45 m
Na 1 směr Bystrc  Lipová – bezkolizní 15 m
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – bezkolizní 90 m
Na 5, 6 směr Česká   MN – bezkolizní 60 m

Linky 25 a 26 (z Úvozu)

Na okružní 44  MN – kolizní 95 m
Existuje vůbec tento vztah? Není řešen rychleji na radiálách – Lidická, Veveří? 

Na okružní 84  MN – bezkolizní 0 m
   Anthropos – kolizní 90 m
Na 1 směr nádraží  MN – bezkolizní 0 m
Existuje vůbec tento vztah? Není řešen rychleji na radiálách – Lidická, Veveří? 

Na 1 směr Bystrc  MN – bezkolizní 15 m
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – bezkolizní 0 m
Na 5, 6 směr Česká  MN – kolizní 85 m
Existuje vůbec tento vztah? Není řešen rychleji na radiálách – Lidická, Veveří? 

Linka 35 (Masarykova čtvrť – příjezd + odjezd) 

Na okružní 44  MN – kolizní 220 m
Na okružní 84  MN – kolizní 260 m
Na 25, 26 směr Úvoz MN – bezkolizní 50 m
Na 25, 26 směr BVV  MN – bezkolizní 135 m
Na 37   MN – bezkolizní 15 m
Na 1 směr nádraží  MN – bezkolizní 55 m
Na 1 směr Bystrc  MN – bezkolizní 125 m
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – bezkolizní 135 m
Na 5, 6 směr Česká  MN – bezkolizní 55 m

Linka 44 (směr od Jundrova na Zvonařku)
Konečná na Mendlově náměstí – odstavení BUS u BVV, 
otočení přes průraz Veletržní 

Na 25, 26, 37 směr Úvoz MN – bezkolizní 0 m
Na 25, 26, 37 směr Lískovec Anthropos – bezkolizní 30 m
Na 1 směr nádraží  MN – kolizní 160 m
Na 1 směr Bystrc  Hlinky – kolizní 105 m
Přestup uskutečněn na zastávce Jundrovská

Na 5, 6 směr Vídeňská MN – kolizní 95 m
Na 5, 6 směr Česká  MN – kolizní 170 m

Linka 84 (směr od Zvonařky na Jundrov)

Na 25, 26, 37 směr Úvoz MN – kolizní 70 m
Na 25, 26, 37 směr Lískovec MN – bezkolizní 0 m
Na 1 směr nádraží  MN – kolizní 210 m
Na 1 směr Bystrc  Pisárky – bezkolizní 110 m
   MN – kolizní 135 m
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – kolizní 135 m
Na 5, 6 směr Česká  MN – kolizní 220 m

Linka 52 (Žebětín – konečná Mendlovo náměstí)

Na okružní 44  MN – bezkolizní 0 m
Na okružní 84  Anthropos – kolizní 75 m
Na 1 směr nádraží  MN – kolizní 160 m
Na 1 směr Bystrc  Lipová – bezkolizní 15 m
Na 5, 6 směr Vídeňská MN – kolizní 95 m
Na 5, 6 směr Česká   MN – kolizní 170 m
Na 25, 26, 37   přestup po trase



Michal Palaščák a Michal Poláš

Autoři:
Ing. Michal Palaščák
Ing. arch. Michal Poláš
Ing. arch. Jan Flídr

Spolupráce:
Lukáš Černý
Petr Rozsypal

Lokalita Starého Brna má díky své poloze 
blízko centra a vysokému podílu volných parcel 
velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je 
historicky přirozeným centrem lokality a důleži-
tým společenským a dopravním uzlem.
Spolu s předpokládaným zahušťováním okolní 
zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci 
území, a naopak vytvářet místa k trávení vol-
ného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na 
definování nových veřejných prostor - pobyto-
vého parku a centrálního náměstí jako ohniska 
celé čtvrtě.

Hodnocení poroty:

Návrh vychází ze schváleného konceptu 
dopravního řešení. Nový charakter řešeného 
území pak utváří tři základní prvky:

• Dostavba stávajícího bloku uprostřed
území
• Nově navržený solitérní objekt s tržnicí
na zklidněné východní straně náměstí
• Ponechání západní části území pro
rozsáhlý park

Na prostor dopravního terminálu na jižní straně 
náměstí navazuje nově vymezená piazzeta 
vhodného a příjemného měřítka, s domy rámu-
jícími průhled na baziliku. Rozšíření stávajícího 
parčíku až po novou komunikaci, protínající 
území, odůvodňují autoři absencí dostatečně 
velkého pobytového parku v souvislosti s před-
pokládanou výstavbou v okolí. Návrh tak nabízí 
zklidněný prostor se zelení vhodně propojený 
s předprostorem pivovaru.
Porota se neshodla v hodnocení kompozice 
objektů a jimi vymezených veřejných prostran-
ství a definování prostoru. Charakter nového 
objektu tržnice s volným přízemím a hřištěm na 
střeše porotu rovněž nepřesvědčil. Návrh plně 
nevyužívá potenciál dostavby severní části 
ulice Hybešovy v dotčeném území.

1.
C

E
N

A



schéma 
dopravního řešení

zástavba        stávající 

podzemní parkování

podzemní parkování

doprava         cyklistická

  plánovaná 

  tramvajová
  trolejbusová

  navrhovaná 

  autobusová

4 MENDLOVO NÁMĚSTÍ

podélný řez
1:750

příčný řez špalíčkem příčný řez zelenou kostkou příčný řez parkem

Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným zahušťováním 
okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor - pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrtě.

3 MENDLOVO NÁMĚSTÍ

1.
C

E
N

A



1

2

5 6

1

2

5

6

52
84

4425
26

37

25 26 37

25
26

37

3
5

2
5
2
6
3
5

52

5
2

2
5
2
6
3
5

25 26 37

44
84

schéma 
dopravního řešení

zástavba        stávající 

podzemní parkování

podzemní parkování

doprava         cyklistická

  plánovaná 

  tramvajová
  trolejbusová

  navrhovaná 

  autobusová

4 MENDLOVO NÁMĚSTÍ

schéma 
dopravního řešení

zástavba        stávající 

podzemní parkování

podzemní parkování

doprava         cyklistická

  plánovaná 

  tramvajová
  trolejbusová

  navrhovaná 

  autobusová

4 MENDLOVO NÁMĚSTÍ

podélný řez
1:750

příčný řez špalíčkem příčný řez zelenou kostkou příčný řez parkem

Lokalita Starého Brna má díky své poloze blízko centra a vysokému podílu volných parcel velký rozvojový potenciál. Mendlovo náměstí je historicky přirozeným centrem lokality a důležitým společenským a dopravním uzlem. Spolu s předpokládaným zahušťováním 
okolní zástavby je důležité minimalizovat urbanizaci území a naopak vytvářet místa k trávení volného času a odpočinku. Návrh se zaměřuje na definování nových veřejných prostor - pobytového parku a centrálního náměstí jako ohniska celé čtvrtě.

3 MENDLOVO NÁMĚSTÍ

1.
C

E
N

A



6

2

4

9 1

3

5

7

Atelier RAW s.r.o.

Autoři:
Doc. Ing. arch. Ivan Wahla
Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín
Ing. Rostislav Košťál
Ing. arch. Markéta Koláčná
Ing. Petr Soldán

Hodnocení poroty:

Návrh pracuje s racionálním členěním ploch 
a s jasnou organizací dopravy. Hmotové do-
plnění zástavby se kromě dostavby špalíčku 
uprostřed plochy a uzavření západní strany 
území novou hmotou soustředí na ústí ulice 
Křížová, kde je navržen solitér Starobrněnské 
galerie i dostavba protějšího nároží (reálnost 
dostavby je však otázkou). Za velmi zdařilé 
porota považuje zejména urbanistické řešení 
průrazu Hybešova. Naopak ponechání rozsáh-
lé plochy parkového náměstí na západě není 
jednoznačně pozitivně hodnoceno. Podobně 
nejednoznačná je půdorysná stopa dostavby 
centrálního bloku bez návaznosti na hmotu 
kláštera – prostor náměstí pak není jednoznač-
ně vymezen. Požadavky zadání byly z velké 
části splněny a řešením zeleně, rozsahem 
výsadby a zelených ploch i předčily očekávání 
poroty. Podzemní parkovací objekty jsou navr-
ženy s ohledem na výsadbu stromů.
Koncepce dopravního řešení respektuje pod-
klad schválený městskou částí a podle vyjá-
dření odborného znalce poroty má s dílčími 
úpravami předpoklady pro úspěšné projednání. 
Jako nadbytečné se jeví propojení ulice Hlinky 
směrem k Úvozu jednosměrnou komunikací.
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Hledali jsme Mendlovo náměstí a nenašli.
Je jím smyčka tramvaje, konečná trolejbusů, 
nebo kapacitní křižovatka? Mendlovo náměstí 
dnes neexistuje. Navrhujeme proto dvě ná-
městí. Mendlovo klasické kamenné náměstí se 
sochou Gregora Johanna Mendela, přestup-
ním uzlem, stromořadím a dlážděnou plochou 
a Pivovarské parkové náměstí s vodní plochou, 
parkem, bohatou zelení a sochou legendární-
ho sládka Františka Ondřeje Poupěte. SRDCE 
A PLÍCE STARÉHO BRNA.



MENDLOVO NÁMĚSTÍ

Pohled z nadhledu z jižní strany 

Vlevo parková část  Pivovarského náměstí s vodníplochou, pod kterou jsou umístěna parkovací stání 
v půdorysně štíhlém tvaru nezasahujícím do kořenových systémů nově vysázených i původních stromů.
Vpravo Mendlovo náměstí se sochou Gregora Mendela s průhledem na baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
Náměstí má z větší části pevný povrch, který je vhodný k  pořádání trhů a společenských akcí. 

Pohled z nadhledu ze severní strany 

V horní části obrázku je patrné nově řešené zaústění Veletržní třídy, která je obestavěna po obou stranách 
novou zástavbou, navazující na historické budovy. Blok stávajících funkcionalistických domů ve středu území 
je dostavěn polyfunkčním domem, který obsahuje obchodní parter, služby a byty a ze severní strany má vjezd 
do hromadných garáží. Geometrické uspořádání dopravního terminálu umožňuje stavbu nového objektu, 
který se odkazuje na původní historický “špalíček” domů. Zde by mohla být umístěna výjimečná společenská 
funkce, jako například galerie s kavárnou. Pravé nároží ulice Křížové je vhodně doplnit o novou hmotu a  
potlačit rozvolněný, desurbanizovaný charakter výstavby ze sedmdesátých let. 

Pohled na  Mendlovo náměstí

“Srdce  Starého  Brna”  - Mendlovo náměstí a socha Gregora Mendela v původní poloze. 
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akcí a trhů. Jeho prostor vymezují zdvojené řady stromů, dostavba  centrálního špalíčku a 
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Tento prostor je určen výlučně pro cestující a vozidla hromadné dopravy. Cestující mohou toto “řečiště” 
libovolně přecházet, pro větší bezpečnost jsou zřízena i místa pro  přecházení. Ve střední části obrázku je 
zachycen autobus, trolejbus a tramvaj čekající vedle sebe na světelný signál k jízdě do křižovatky. Jedná se 
o  ústřední dopravní motiv dopravního řešení z hlediska dopravního vyprazdňování křižovatky. Za křižovatkou  
pak autobus i trolejbus vjíždí do samostatného jízdního pruhu. 

Pohled do parku Pivovarského náměstí.

“Plíce Starého Brna” - Ústředním motivem parku je pobytová vodní plocha s fontánami a socha 
legendárního sládka Františka Poupěte s vazbou na pivovarskou zahrádku. Pod povrchem 
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VARIANTNÍ ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍHO TERMINÁLU S PĚTI NÁSTUPNÍMI HRANAMI   M 1:2000

PRVNÍ STAVEBNÍ FÁZE  (dopravní stavby) 
Stavba tramvajové trati ve veletržní třídě. Stavba silnice 
pod klášterní zdí. Tramvajová doprava i silniční doprava 
projíždějící Mendlovým náměstím je zachována.

DRUHÁ STAVEBNÍ FÁZE  (dopravní stavby) 
Zprovoznění nové tramvajové trati ve veletržní třídě a 
zrušení původních tramvajových tratí v levé části Mend
lova náměstí. Tramvaje 5,6 a 1 budou i nadále v provozu. 
Silniční doprava bude převedena na nově vybudovanou 
komunikaci podél klášterní zdi. 

TŘETÍ STAVEBNÍ FÁZE   (dopravní stavby) 
Budování dopravního terminálu v Mendlově náměstí. 
Silniční i kolejová doprava je v částečně omezeném
provozu.

ČTVRTÁ STAVEBNÍ FÁZE  (dopravní stavby) 
Zprovoznění celkové nové dopravní sítě a vybudování 
parku v levé části Mendlova náměstí a před bazilikou. 

Zprovozněné 
komunikace

Stavba

FUNKČNÍ ČLENĚNÍ NOVÝCH BUDOV
městský dům, obchod, zdravotnictví, kultura, relax

“ZELENÉ“ MENDLOVO NÁMĚSTÍ
nově navržené aleje, parkové Pivovarské náměstí a dvojité 

stromořadí Mendlova náměstí s průhledem na basiliku

MENDLOVO NÁMĚSTÍ

GEOMETRIE NÁVRHU 
1 zalomení osy, 2 původní přímá osa podél klášterní zdi a pivovaru,

 3 objekt galerie dotvářející původní proporce ulice Křížové, 
4 osa kolmá na ulici Veletržní, 5 osa nového ústí ulice Hybešovy do prostoru 

Mendlova náměstí

ŘEZ ZÁPADOVÝCHODNÍ

ŘEZ SEVEROJIŽNÍ
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MENDLOVO NÁMĚSTÍ

Pohled z nadhledu z jižní strany 

Vlevo parková část  Pivovarského náměstí s vodníplochou, pod kterou jsou umístěna parkovací stání 
v půdorysně štíhlém tvaru nezasahujícím do kořenových systémů nově vysázených i původních stromů.
Vpravo Mendlovo náměstí se sochou Gregora Mendela s průhledem na baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 
Náměstí má z větší části pevný povrch, který je vhodný k  pořádání trhů a společenských akcí. 

Pohled z nadhledu ze severní strany 

V horní části obrázku je patrné nově řešené zaústění Veletržní třídy, která je obestavěna po obou stranách 
novou zástavbou, navazující na historické budovy. Blok stávajících funkcionalistických domů ve středu území 
je dostavěn polyfunkčním domem, který obsahuje obchodní parter, služby a byty a ze severní strany má vjezd 
do hromadných garáží. Geometrické uspořádání dopravního terminálu umožňuje stavbu nového objektu, 
který se odkazuje na původní historický “špalíček” domů. Zde by mohla být umístěna výjimečná společenská 
funkce, jako například galerie s kavárnou. Pravé nároží ulice Křížové je vhodně doplnit o novou hmotu a  
potlačit rozvolněný, desurbanizovaný charakter výstavby ze sedmdesátých let. 
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libovolně přecházet, pro větší bezpečnost jsou zřízena i místa pro  přecházení. Ve střední části obrázku je 
zachycen autobus, trolejbus a tramvaj čekající vedle sebe na světelný signál k jízdě do křižovatky. Jedná se 
o  ústřední dopravní motiv dopravního řešení z hlediska dopravního vyprazdňování křižovatky. Za křižovatkou  
pak autobus i trolejbus vjíždí do samostatného jízdního pruhu. 

Pohled do parku Pivovarského náměstí.

“Plíce Starého Brna” - Ústředním motivem parku je pobytová vodní plocha s fontánami a socha 
legendárního sládka Františka Poupěte s vazbou na pivovarskou zahrádku. Pod povrchem 
jsou umístěny podzemní garáže, které neomezují výsadbu nových vzrostlých alejí a umožňují 
zachování dvou starých vzácných stromů.Cesty v parku respektují hlavní pěší komunikační 
směry.
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MENDLOVO NÁMĚSTÍ

Mendelovo náměstí je složeno ze tří prostorových útvarů. První vychází z
anamnézy této části města na začátku 20. století s obnoveným pomníkem
Johanna Gregora Mendela. Druhý je dán přestupním uzlem vytvářejícím přes
pasáže druhou praktickou dopravní a občanskou plochu. Tento útvar vychází z
dnešní sémantické identifikace, s pojmenováním rovněž jako Mendelovo
náměstí, a pro snadnost orientace  a přestupní uzel až k boční fasádě kláštera
je přiřazen k původnímu vymezení náměstí před průčelím kláštera.

Geometrický útvar s přírodním povrchem z mechanicky zpevněného kameniva
(MZK -"mlatový povrch") vymezuje vlastní podobu náměstí. Náměstí se
sochami uvozující předpolí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a vstup do areálu
starobrněnského kláštera evokuje počátky kostela jehož půdorys je dán rovněž
geometrií ve tvaru kříže. Barokizace kláštera pod vedením mořice grimma
inspiruje barokním anamnézám podobných městských útvarů (piazza navona)
složených z několika ohnisek se sochařskými objekty. Ty jsou rozmístěny jako
tři významné odkazující se k dějinám lokality.

1- Misijní kříž v pískovcovému závěru kostela slouží k shromažďování věřících o
velkých svátcích je v původním místě a charakterizuje symbolicky počátky
kláštera. Intimní místo s původní dlažbou kolem kříže přechází v geometricky
koncipovanou plochu Minerálně zpevněného povrchu s dalšími významnými

2- Mariánský sloup který byl z rohu kížové a rybářské ulice přestěhován na
počátku padesátých let s pozoruhodnou manýristickou entázis dříku ze
světlého pískovce je posunut podle barokních přístupů na osu ústí ulice
Pekařské a středního rizalitu barokního kláštera.

Mohutné lípy jsou ponechány pro navazující stromořadí lemující novou úpravu
náměstí.

3- Pomník Johanna Gregora Mendela (sochaře Theodora Charlemonta)
zastrčený v klášterní zahradě je přemístěn do místa jeho původní lokalizace.
Jestliže v 50. letech hrozilo zničení sochy a následně původní umístění
znemožnovala tramvajová smyčka, pak je v předložené úpravě místo znovu
připomenuto a celé osazení vytváří další ohnisko prostoru jako 3. významný
objekt odůvodňující obnovu Mendelova náměstí.

Starobrněnské náměstí se vzrostlými stromy navozuje pobytový charakter a s
vazbou na zahradu kláštera vyvažuje rušnou křižovatku v prodloužení Veletržní
třídy. Nezbytný dopravní průtah ve východní části odstiňuje vzrostlá vegetace a
povrch z MZK. Přes jednosměrný dopravní propoj k ulici Hlinky plocha náměstí
komunikuje s pobytovou terasou pivovaru, kompozičně prostor doplňuje rizalit
Starobrněnského pivovaru.

Mendelovo náměstí
Starobrněnské

náměstí
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Amorfní Mendelovo náměstí je proměněno ve 3 svébytné veřejné prostory:
Mendelovo nám. se sochami, jako reprezentativní i pobytové, přiléhající
k závěru baziliky a klášteru. Konec Veletržní třídy, přestupní uzel, bulvár
s celoměstskými aktivitami.
Starobrněnské nám., pobytové přiléhající zahradě kláštera. Části

Starobrněnské definují navrhované
přestupním prostorem metropolitní palác s více městskými funkcemi
s průchody a zákryty pro živou atmosféru veřejného prostoru.
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Amorfní Mendelovo náměstí je proměněno 
ve 3 svébytné veřejné prostory:
Mendelovo nám. se sochami, jako reprezen-
tativní i pobytové, přiléhající k závěru baziliky 
a klášteru.
Konec Veletržní třídy, přestupní uzel,
bulvár s celoměstskými aktivitami.
Starobrněnské nám., pobytové přiléhající 
k zahradě kláštera.
Části Mendelova nám. a Starobrněnské nám. 
definují navrhované stavby: nad přestupním 
prostorem metropolitní palác s více městskými 
funkcemi, s průchody a zákryty pro živou at-
mosféru veřejného prostoru.

Hodnocení poroty:

Textem deklarované členění na tři svébytné 
veřejné prostory zůstává pouze u tvrzení. Návrh 
nových hmot tuto premisu nenaplňuje. Členité 
formy vnášejí do prostorově roztříštěného území 
neklid a řadu dalších vnořených zákoutí s ne-
jasným účelem. Prostorové působení forem je 
dále znejišťováno odebíráním hmoty v parte-
ru. Vznikají tak podchody či loubí o výšce dvou 
pater, které v kontextu stávající zástavby působí 
nepatřičným měřítkem.
Koncepce dopravy je respektována vysokou 
měrou, což je pozitivem návrhu. Rozporuplně až 
chybně ovšem vyznívá přetnutí severovýchod-
ního náměstí se sochami tříproudou komunikací 
pro IAD a BUS. Tento prostor vyjmutý z klášterního 
okrsku a napojený na část někdejší stopy Men-
delova náměstí je v návrhu naplněn symbolickými 
významy a popisován autory jako téměř duchovní, 
ale zatížení dopravním průtahem tento záměr ruší. 
Textová zpráva dopravní řešení nepopisuje, a není tak 
zřejmé vedení linek a umístění zastávek trolejbusů.
Při studiu návrhu se porotě nepodařilo odhalit, 
zda je Mendelovým náměstím myšlen pouze 
prostor s terminálem TRAM (mezi nově navrženou 
zástavbou a frontou stávající zástavby na jihu), 
nebo také prostor se sochami, který je v textu 
popisován také jako Mendelovo náměstí. Tato du-
alita a nejednoznačnost je bohužel signifikantní 
pro celou koncepci návrhu. 
Také forma Starobrněnského náměstí je 
deklarována pouze v grafickém schématu. 
V návrhu je bohužel také okrojeno o dopravní plochy 
a jeho výraz a význam je tak výrazně oslaben.
Navržená rozvolněná urbanistická struktura 
v lokalitě plánovaného průrazu Nová Hybešova 
je značně nepřesvědčivá. 3.
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Příjemný a bezpečný přestup MHD – 
zastávky na jednom místě, bez nutnosti 
přecházet silnici.
Auta projíždějí pomalu. Nejsou zde semafo-
ry ani dopravní značky, chodci přecházejí, kde 
potřebují. Řidiči dávají pozor - vědí, že nejedou 
po silnici, ale po náměstí.
Po dostavbě nových domů se zde člověk dobře 
orientuje. Mendlovo náměstí má dvě části, 
vzniklo malé náměstí Marie Svatotomské.
Je zde mnoho stromů a míst, kde se dá pobý-
vat. Pod platany před gymnáziem jsou trhy, na 
sousedním volném prostranství, odkud je výhled 
na Špilberk, bývají slavnosti. Část pod pivovar-
em je klidnější, dál od ruchu přestupujících.

Hodnocení poroty:

Rozptýlená zástavba ne zcela jasně vymezuje 
pobytový prostor náměstí. Nesourodá architek-
tura jednotlivých objektů porotu nepřesvědči-
la o kvalitě návrhu ve smyslu urbanisticko-ar-
chitektonického řešení, obzvláště objekt 
multifunkčního sálu či vysoká míra zpevněných 
ploch. Požadavky zadání byly formálně napl-
něny, prostorový výraz ale nesplnil očekávání 
vymezení a naplnění veřejných prostor v tak 
náročném zadání.
Návrh se dopravním řešením odchýlil od 
schváleného konceptu sloučením před-
pokládaných nástupišť, naopak byl vytvořen 
nový samostatný trolejbusový koridor, který 
v kombinaci se snahou o zeštíhlení IAD vede 
k mnoha kolizním křížením dopravy, zejména 
Pekařská – Úvoz, Václavská – Křížová a kon-
troverzní je rovněž přesun jednosměrné komu-
nikace do protisměru v ulici Křížová. Kolizní je 
spojení dvou pruhů v jeden, zejména na křižo-
vatce Václavská – Křížová. Jakkoli sympatickou 
se jeví snaha o zúžení Křížové před vyústěním 
do náměstí, průjezd na jih závlekem přes No-
vou Václavskou je velmi diskutabilní. Možnost 
obsluhy a parkování pro nově navržené i stáv-
ající objekty není uspokojivě řešena, je zde 
pouze parking Nová Václavská. Cyklisté se ve 
sdíleném prostoru mohou pohybovat libovolně, 
otázkou je idea komfortu chodců, kteří v něm 
mají mít přednost před všemi vozidly.
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MULTIFUNKČNÍ SÁL,
SLUŽBY
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Sladová

blok platanů 4 x 4
jako připomínka  Mendelova 
objevu volné kombinovatelnosti

parkování pro trhovce 
a pro zaměstnance a 
návštěvníky gymnázia

zásobovací stání

zásobovací stání
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HRANICE SDÍLENÉHO PROSTORU

HRANICE SDÍLENÉHO PROSTORU

Pekařská

navrhujeme  otevření klášterních zahrad 
jako součást pěší trasy Mendelovo 
náměstí  - Tvrdého

obraz Marie Svatotomské v 
dlažbě náměstí

důležítým aspektem návrhu je 
zachování výhledu na Špílberk

nový dům se sálem J. G. Mendela definuje 
ústí Úvozu a nového náměstí Marie Svatotomské

blok 16-ti platanů, které symbolizují Mendelovo
schéma dědičnosti znaků. stíní tržnici

dostavba špalíčku výškově reaguje na
okolní zástavbu a do náměstí se otevírá 
velkorysým podloubím

jižní stranu Nové Hybešovy ulice definujeme 
několika stavbami převážně s bytovou funkcí

doplňujeme blok na nároží ulic Úvoz a Sladová

navrhujeme kruhový objezd pro  plynulejší dopravu 

zapadní stranu náměstí definujeme 
jasným objemem čtyřpodlažní 
budovy s nárožní dominantou

zástavba proluky výškou i charakterem 
navazuje na okolní domy

volné prostranství umožňuje krátký a bez-
pečný přestup MHD bez křížení s auty

nejklidnější pobytová 
část Mendlova náměstí, 
která může fungovat jako 
rozšíření pivní terasy v 
době slavností

Sloup smíření - věž výšky 33 metrů s 
výhledem na směr odsunu německých 
obyvatel po  2. sv. válce

terasa pivovaru Starobrno 
je součástí náměstí

VJEZD DO NEMOCNICE
návštěvníci

VJEZD SANITEK 
urgentní příjem

VJEZD SANITEK 
primární příjem

MHD

MHD
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Sloup Smíření
s herními prvky

výstupní zastávka trolejbudu č. 37

parkovací pás se stromy
v ulici Za gymnáziem

budova gymnázia

ul. Výstavní

zázemí 
řidičů MHD

nám. Marie Svatotomské
přístupné mírnou rampou

kiosek

venkovní tržnice pod blokem platanů

zastávka T - BUSpůvodní část špalíčku nová část špalíčku nový dům na nároží Mendlova nám. a Úvozu
se sálem Johana Gregora Mendela

nový dům 
na západní straně 

náměstí

zvýšené nároží 
směrem do ulice Veletržní

33,0 m 33,0 m

profil 3 profil 4

profil 1

profil 1
pr

ofi
l 4

profil 3

profil 2

profil 2

řez A | 1:500

Mendlák s novým špalíčkem (v noci)
směrem ke špalíčku

Mendlák z ulice Křížové Kiosek a zastávka

vizualizace A

řez A

řez C

A

řez B

B

7,0
náměstí

náměstí
původní 

část 
špalíčku

Křížová Křížová

3,0
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chodník 

2,9 2,0
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chodník 
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vč. dělícího pásu 

7,0
těleso prostor před 

6,0
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plocha

2,0

6,5
pochozí
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CELOMĚSTSKÝ KONTEXT DOPRAVY

   stavba VMO - Žabovřeská, předpoklad zprovoznění 2022

   další úseky VMO, předpoklad zprovoznění po r. 2030

Po dokončení západního části VMO (Žabovřeská I. a II. etapa) a umožnění levého odbočení z 
Vídeňské na Poříčí ztratí úsek Křížová - Mendlovo nám. - Úvoz význam hlavní trasy automo-
bilové dopravy z jižní části města do oblasti Veveří. 
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Poříčí

Mendlovo 
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VMO Brno

dálnice D1

25,26,35

37 - výstup

1,5,6

84

44

1,5,6

25,26,35,37 - nástup

řez C | 1:500

řez B | 1:500

schema dopravy

vizualizace B

hranice sdíleného prostoru

linky t-busů a busů

integrovaný cyklopruh

samostatný cyklopruh

trasa automobilů

drážní signalizace:
1) oranžová - volný průjezd
2) červená - dej přednost vozidlu       

Mendlovo náměstí

25 - Starý Lískovec
26 - Nový Lískovec

37 - Starý Lískovec
35 - Starý Lískovec 37 - výstup

25
 - 

No
vo

líš
en
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á

26
 - 

No
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líš
en
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á

35
 - 

Ba
rv
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a

linky T - BUS

Mendlovo náměstí
1 - Bystrc

5 - Pisárky

5 - Štefánikova čtvrť
5 - Kr. pole - Nádraží

Poříčí

Oltec

Václavská

Hybešova

Nemocnice u svaté Anny

2 - M
odřice

2 - Stará Osada
1 - Řečkovice

6 - Starý Lískovec
5 - Ústřední Hřbitov

84 - Stará osada

84 - Mendlovo náměstí

Mendlovo náměstí

Poříčí

linky BUS

zastávka tramvaje

samoobsluha Sloup Smíření nový dům na západní straně náměstí pivovarská terasa

Výstavní ul. Veletržní ul. Hlinky

ul. Křížová

zastávka T - BUS klášterní zahrada Basilica Minor rajský dvůrdostavba špalíčku 
hlavní římsa je shodná s funkcionalistickým domem

snížení na nároží reaguje na zástavbu jižní části náměstí

33,0 m

33,0 m

KONCEPCE DOPRAVY

Prostor je navržen ve funkční třídě D podle ČSN 73 6110. Řidič pozná, že nejede po silnici, ale přes náměstí - jeho koridor je vyznačen 2 cm obrubou, odlišným 
odstínem dlažby a sloupky, aby nemohl vyjet mimo určenou trasu. Toto stavební řešení je flexibilní. Umožňuje jak segregovaný dopravní režim (zóna 30), tak 
sdílený prostor s vjezdem všech vozidel do 6 tun (ekvivalent Begegungzone). Rozhodnutí závisí na politické dohodě a vývoji předpisů.

Pěší mohou přecházet všude. V případě sdíleného prostoru mají přednost před všemi vozidly. Pro snadnější přechod v úsecích s více pruhy jsou mezi pruhy 
navrženy bezpečnostní pásy.

Cyklisté budou do sdíleného prostoru přivedeni po dnešních cyklotrasách z Veletržní, Hlinek, Pivovarské a Pekařské. Ve sdíleném prostoru se mohou pohybovat 
libovolně s respektováním priority pohybu pěších.

MHD je vedena vyhrazenými pruhy, v některých úsecích společně pro tram, t-bus a/nebo bus. Tramvajová zastávka je navržena v dvojkolejném uspořádání, 
s délkou pro dvě soupravy, což při 44 spojích za špičkovou hodinu v jednom směru kapacitně vyhovuje. Díky drážní světelné signalizaci je zajištěna preference 
MHD všude, kde nemá přednost v jízdě. Délka většiny přestupů je 65 - 100 m, bez křížení s auty.
T-bus linky  35 a 37 budou spojeny do jedné průjezdné linky. Část spojů nad rozsah linky 37 bude ukončena před gymnáziem s nástupem na severu náměstí.

Cílem je minimalizovat prostor pro auta a umožnit jim pomalou ale plynulou jízdu. Proto byly vyloučeny řízené křižovatky. Navržené neřízené křižovatky byly 
kapacitně posouzeny s kladným výsledkem.

Návrh minimalizuje kolizní místa a je založen na hierarchii priorit chodec – cyklista – MHD – auta.
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Elementárním atributem návrhu je rehabilitace 
veřejných prostranství ve zjizvené centrální 
části Starého Brna v návaznosti na jedinečný 
komplex augustiniánského opatství a his-
torické části pivovaru. Urbanistické řešení nově 
uvažované zástavby tudíž vychází z tohoto his-
torického kontextu. Vzniklá prostranství nejsou 
ve výsledku fatálně determinována dopravní 
tepnou, a mají tak šanci na vznik plnohodnot-
ných veřejných obytných prostor pro krátkodo-
bou rekreaci obyvatel i návštěvníků sídla.

Hodnocení poroty:

Celkové urbanistické řešení zastavuje území jed-
ním centrálním blokem, uzavírá prostor stáva-
jící zástavby mezi ulicemi Výstavní a Veletržní 
a vytváří dvě náměstí, která propojují území 
mezi Mendlovým náměstím a Augustiniánským 
klášterem.
Z urbanistického hlediska je nejproblematičtě-
jší narušení autonomní celistvosti klášterního 
komplexu s bazilikou. Propojení klášterní zah-
rady a předpolí baziliky do prostoru náměstí 
je významný zásah do struktury architekton-
ické památky. Současně i širší vztahy jsou ne-
dořešeny. Jedná se především o napojení ulice 
Hybešovy na východní straně.
Stávající systém dopravy je zachován a jen 
částečně změněn v detailech. Zachování stáva-
jícího dopravního řešení je v rozporu se zadáním 
a současně toto řešení nepřináší očekávané 
výhody v jednotlivých detailech místa. Před-
prostor gymnázia s ohledem na dopravní systém 
postrádá žádoucí rozptylové plochy.

A

MENDLOVO NÁMĚSTÍ

ELEMENTÁRNÍM ATRIBUTEM NÁVRHU JE REHABILITACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE ZJIZVENÉ CENTRÁLNÍ 
ČÁSTI STARÉHO BRNA V NÁVAZNOSTI NA JEDINEČNÝ KOMPLEX AUGUSTINIÁNSKÉHO OPATSTVÍ A HISTORICKÉ 
ČÁSTI PIVOVARU. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ NOVĚ UVAŽOVANÉ ZÁSTAVBY TUDÍŽ VYCHÁZÍ Z TOHOTO HISTORICKÉHO 
KONTEXTU. VZNIKLÁ PROSTRANSTVÍ NEJSOU VE VÝSLEDKU FATÁLNĚ DETERMINOVÁNA DOPRAVNÍ TEPNOU A 
MAJÍ TAK ŠANCI NA VZNIK PLNOHODNOTNÝCH VEŘEJNÝCH OBYTNÝCH PROSTOR PRO KRÁTKODOBOU REKREACI 
OBYVATEL I NÁVŠTĚVNÍKŮ SÍDLA.

SCHÉMA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ
NAVRÁCENÍ GENIA LOCI NOVOU ZÁSTAVBOU V REAKCI NA HISTORICKÉ SOUVISLOSTI

SCHÉMA NAVRHOVANÝCH, TŘÍ FUNKČNĚ ODLIŠNÝCH, VEŘEJNÝCH PROSTORŮ
NAVRÁCENÍ PŮVODNÍ POLOHY MENDLOVA NÁMĚSTÍ, VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROSTORU STAROBRNĚNSKÉHO 
NÁMĚSTÍ NAVAZUJÍCÍHO NA ZAHRADY OPATSTVÍ, PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POBYTOVÉHO PARKU ČÁSTEČNĚ 
UZAVŘENÉHO BLOKOVOU ZÁSTAVBOU

DOMINANTY UTVÁŘEJÍCÍ PROSTOR
NÁVRH REAGUJE NA HISTORICKOU ZÁSTAVBU, JE PODŘÍZEN VYZNAČENÝM DOMINANTÁM, 
VYTVOŘENÍ PRŮHLEDU NA PIVOVAR A ZACHOVÁNÍ VÝHLEDU NA HRAD ŠPILBERK

NÁVRH NOVÉHO SYSTÉMU DOPRAVY
VYTVOŘENÍ ULIČNÍCH PRŮRAZŮ A NOVÉ TRAMVAJOVÉ SMYČKY, PŘESUN PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU MHD
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znamení čtyř – architekti s.r.o.
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Spolupráce:
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Návrat významu, pobyt. náměstí, kultivace ulic, 
měřítko, dopln. aktivit centra, oživení, služby, 
relax, akcent dominant veř. prostor, vyšší po-
bytovost, veř. prostr. stíněna/doprava. Obnova 
náměstí - uměřenost, synerg. lokace terminál, 
segreg. aut, vod. prvek/brusle. Veletržní - panel. 
výstavba až 2. plán, Zahrada předpolí pivova-
ru, dostavba polyfce plovárna, pobyt. prostor, 
relax, vazba na pivovar, JZ předp. nemocnice 
fragm. bloků, doprava podříz. urban., aleje cloní 
dopad dopr. do pobyt. ploch.

Hodnocení poroty:

Koncepci dopravního řešení návrh splňuje, 
naplnění požadavků soutěžního zadání ale již 
v menší míře. Zeleň ve formě stromů je použita 
pouze formálně a, vzhledem k největší míře 
zastoupení zpevněných ploch ze všech návrhů, 
v nedostatečném množství. Naopak pozitivem 
je, že jako jedni z mála autoři řeší zaústění ulice 
Veletržní. Definování veřejných prostranství 
hmotami objektů je jasné, kupříkladu rehabilita-
ce průčelí pivovaru.
Bohužel však ztvárnění konkrétních prostranství 
již na jednoduchost hmot nenavazuje a ob-
sahuje velkou míru formalismu a nejasností. 
Zejména definování prostoru náměstí s blokem 
uprostřed je rozmělněno formálními liniemi stro-
mořadí, které přechází z ulic volně do prostoru 
náměstí a zpět a spíše lemují komunikace, než 
by pomáhaly vymezit prostor. Vodní prvek je 
zcela mimo měřítko. Pozitivně vnímané znovuu-
zavření klášterní zahrady je narušeno zacho-
váním parkoviště a vysokou mírou zpevněných 
ploch, což je obdobné jako u pivovarské zahra-
dy, která však naopak „uzavřenost“ postrádá, 
je tedy více parkem charakteru zbytkové ze-
leně. Tvrzení o existenci piazzety u pivovaru se 
neodráží ve vymezení takovéhoto prostorového 
prvku hmotami budov, jako piazzeta se spíše 
chová výše zmíněný park/zahrada. Potenciál 
základního hmotového urbanistického řešení 
tedy nebyl dostatečně naplněn.



Re definice plochy náměstí spočívá též v jeho velikostní a tva
rové redukci. Náměstí se obnovou vrací jeho cca předválečný, 
místně uměřený a uchopitelný rozsah. Původní náměstí mělo 
de facto dvě části – světskou v podobě tradičního trhu s plas
tikou, a sakrální, tvořenou klášterní zahradou před vstupem 
do kostela. Tato forma umožňuje vnímat tradiční kostel jako 
nejvýznamnější stavbu na centrálním náměstí, a je zajímavá 
svou dvojjediností – obě poloviny spolu tvoří harmonický 
celek, dobře se doplňující / ruch města a obchodu na ka
menné dlažbě přechází v klid a nadčasovost zeleně klášterní 

zahrady. Tato forma je i dnes mimořádně kvalitní. Podstatná 
je dále lokace vložení kompaktního dopravního terminálu 
MHD do mezilehlé pozice při náměstí. V živém parteru města 
je umístěn baldachýn zastřešující nástupiště, drobné obchody 
a služby, a celé toto místo tak symbolicky připomíná tržiště. 
Sledujeme maximálně možnou segregaci automobilové do
pravy z perimetru náměstí (nevěříme ve zvládnutelné param
etry náměstí pojížděného ze tří obvodových hran intenzivní 
automobilovou dopravou). 

V čele této osy – na pozadí s neorenesanční fasádou 
gymnázia, je umístěna plastika J. G. Mendela, tvořící zde 
komorní kout náměstí, jako svorník spojující obě jeho velké 
poloviny.  Autentický výraz vyplývající z historického kon
textu místa spoluvytvoří vazby a odkazy na dobovou hod
notnou architekturu Gymnázia J. G. Mendla v uliční frontě 
severní hrany Mendlova náměstí s obchodním parterem. 
Dostavba bloku budovou městského významu vymezuje 
jasně plochu náměstí a přináší posilující obsah. Vztah k 
náměstí je uměřeně cenzurován otevřeným loubím parteru 
podstatným pro vztah domu k náměstí (a vice versa). 

Budova městského významu (např. divadlo, vysoká škola, 
úřad – instituce) by vhodně doplňovala stávající klášter a 
nemocnici a nejlépe využila potenciál místa. Náměstí je 
přiznaně spolu vymezené tvarovou proudnicí dopravy, ta 
má odraz ve vlastní formě architektury nároží do náměstí. 

Náměstí v sobě pojímá centrální vodní prvek (letní 
občerstvení tryskotu + zimní bruslení). Prvek vody je dále 
připomínkou původního vodního toku, který přirozeně 
místo formoval /ovlivňoval. Inteligentní fontána v kombi-
naci se zimní ledovou plochou je celoměstsky silným sym-
bolem zatraktivňující pobytovou funkci náměstí. Z pohledu 

urbanistického je tolik potřebným bodem, od kterého se 
odvíjí celý prostor.  Na dolní hraně náměstí jsou pro chodce 
živé pobytové hrany. Aktivní parter orientovaný do poby
tových prostranství plynule se přesouvající i podél vlastního 
dopravního terminálu.

Dopravní řešení je místně klíčové. Přesto je nutno 
dopravně-inženýrské řešení v mezích možného přizpůsobit 
(ba podřídit) kritériím architektury a urbanismu.  Roz
bujelé řešení dopravy je třeba vrátit do mezí odpovídajících 
lokalitě, úměrně velikosti sídla. Doprava musí být navázána 
na koncepční architektonické řešení, nikoli naopak. Návrh 
sleduje kompaktní formu živého terminálu MHD, sevřeného 
mezi domy, nerušícího vlastní náměstí. Terminál je přitom 
již umístěn v prostoru pěší zóny bez automobilové dopravy. 
Návrh užívá tradiční téma oboustranných alejí, doprováze
jících automobil. dopravu. Jde o tradiční dobové řešení, 

meziválečně oblíbené při řešení průjezdu aut historickými 
centry měst při nárůstu intenzity dopravy. Měkké formy 
zeleně-tradičního prvku uličních prostor pomáhají opticky a 
akusticky zmírnit a odstínit dopady dopravy do sousedících 
pobytových ploch městského parteru. Sepjetí oboustranné 
aleje stromů a mezi ní komunikace pro průjezd automobilů 
se stalo v mnoha zemích zažitým archetypem též v estetické 
rovině vnímání. Aleje plynou souladně s dynamickou pod
statou dopravních pohybů, tranzitu přesahujícího místní 
obslužnou dopravu.

Návazně na projekt Mendel Plaza, autoři Kuba & Pilař 
architekti s.r.o. navrhujeme dokončení a uzavření urban
ismu oboustranné řady výškových bodových domů na ul. 
Veletržní. Forma zástavby zde je hybridní kombinací bloku 
v nižších podlažích a solitérních nástaveb ve vyšších, gradu
jících výškovou stavbou doplňující harmonicky sestavu 
výškových budov Veletržní třídy. Výstavbou nové výškové 
hmoty se z pohledu od Mendlova náměstí pohledově 
odcloní nehodnotná panel. výstavba do „druhého plánu“. 
Doplnění adekvátního objemu v rámci novostavby (integrace 

návrhu do systému 6 výškových budov). Členitá střešní kraji
na – transpozice objemů směrem k náměstí. Právě na střeše 
by mohly vzniknout městské lázně, které v tomto místě kdysi 
byly. Celá polyfunkční budova by mohla být rozdělena i na 
více celků (etap) a obsahovala by prioritně obytnou funkci 
doplněnou komerčním parterem a veřejnými službami. 
Klíčovým pro definici osazení bloku bylo rozhodnutí zacho-
vat hodnotnou čelní budovu pivovaru v osových průhledech 
Křížové ulice.

Plocha zahrad je vložena mezi cenný a místně dobře fun
gující areál pivovaru a nově navržený objem dostavby 
polyfunkčního domu s plovárnou (bloku služeb) do jeho 
předpolí. Plochy pobytové zeleně prostorově navazující na 
náměstí, přináší prostorovou rozmanitost. Zahrady jsou 
žádanými plochami aktivní relaxace na centrální městské ad
rese. Doplňkové sportovní aktivity, návaznost na exteriérové 
plochy pivovaru – občerstvení – které tato úprava dále 
rozšiřuje a zkvalitňuje.

Pivovarské zahrady by mohly mít formu chráněného /oplo
ceného veřejného parku s hlavním nástupním prostorem v 
ohybu ulice Křížová. Piazzeta je malou formou pobytového 
předprostoru k zahradám, pivovaru a polyfunkčnímu ob
jektu.

Areál NKP navrhujeme výhradně rehabilitovat do podo
by historické památky, a to včetně zahradních úprav u 
vstupních partií. Dnes nešťastně otevřená forma potřebuje 
doplnit o ochranné zámečnické oplocení s podezdívkou 
jako pokračování stávajícího historického fragmentu. Takto 
oplocením zpevněna a přitom lehká ochrana perimetru 
zahrady jí dodá na hodnotě coby klidového městského 
parku chráněného před projíždějící dopravou, s jasnými 
znaky vstupů / bran.

Na několika místech jsou bloky doplněny standardně sledu
jíce harmonizaci zástavby a uliční formy. U velkých bloků při 
Mendlově náměstí a nemocnice doporučujeme zvážit jejich 
zprostupnění pro pěší a vytvoření centrálních veřejných 
zelených ploch ve dvorech.

Úprava J, JZ předpolí nemocnice u Sv. Anny. Navrženo je 
prostorově dopravní opatření fragmentace bloku na menší 
celky, uzpůsobení měřítka bloku, redukce velikosti s ohledem 
na dopravu. Dva průrazy stávajícími bloky a následná dostavba 
uličních front formuje novou ulici směřující ke gymnáziu a 
nemocnici, nový nárožní dům směrem do Mendlova náměstí. 
Zpevnění nároží naproti gymnáziu, tradiční vyústění nově 

navržené ulice do Mendlova náměstí. Druhý průraz vni
troblokem, dle dopravního zadání, lépe zpřístupňuje areál 
nemocnice, jasně jej vymezuje vč. jeho rozvojových ploch na 
jižní hraně. Navržena úprava vjezdů v JZ nároží nemocnice. 
Forma vztahu nemocnice k městu sleduje princip „areálu v 
zahradě za zdí“ - objektů odstoupených z uliční čáry.

Mendlovo náměstí

Dopravní řešení 

Zakončení Veletržní třídy 

Pivovarské zahrady 

Piazzeta před pivovarem

Klášterní zahrada
Doplnění bloků

Nová uliční struktura v předpolí nemocnice

dostavba bloku s potenciálem společensky významné budovy

téma místně kláčové

polyfunkční blok s městskými lázněmi na střeše 

Klíčovou formou tvořící koncept celé lokality jsou řadové aleje větších stromů, které 
prochází stejně jako doprava volně územím a v místě Mendlova náměstí spolu tvoří 
velkou slavnostní alej oddělující automobilovou dopravu od pěších ploch.

Re definice plochy náměstí spočívá též v jeho velikostní a tva
rové redukci. Náměstí se obnovou vrací jeho cca předválečný, 
místně uměřený a uchopitelný rozsah. Původní náměstí mělo 
de facto dvě části – světskou v podobě tradičního trhu s plas
tikou, a sakrální, tvořenou klášterní zahradou před vstupem 
do kostela. Tato forma umožňuje vnímat tradiční kostel jako 
nejvýznamnější stavbu na centrálním náměstí, a je zajímavá 
svou dvojjediností – obě poloviny spolu tvoří harmonický 
celek, dobře se doplňující / ruch města a obchodu na ka
menné dlažbě přechází v klid a nadčasovost zeleně klášterní 

zahrady. Tato forma je i dnes mimořádně kvalitní. Podstatná 
je dále lokace vložení kompaktního dopravního terminálu 
MHD do mezilehlé pozice při náměstí. V živém parteru města 
je umístěn baldachýn zastřešující nástupiště, drobné obchody 
a služby, a celé toto místo tak symbolicky připomíná tržiště. 
Sledujeme maximálně možnou segregaci automobilové do
pravy z perimetru náměstí (nevěříme ve zvládnutelné param
etry náměstí pojížděného ze tří obvodových hran intenzivní 
automobilovou dopravou). 

V čele této osy – na pozadí s neorenesanční fasádou 
gymnázia, je umístěna plastika J. G. Mendela, tvořící zde 
komorní kout náměstí, jako svorník spojující obě jeho velké 
poloviny.  Autentický výraz vyplývající z historického kon
textu místa spoluvytvoří vazby a odkazy na dobovou hod
notnou architekturu Gymnázia J. G. Mendla v uliční frontě 
severní hrany Mendlova náměstí s obchodním parterem. 
Dostavba bloku budovou městského významu vymezuje 
jasně plochu náměstí a přináší posilující obsah. Vztah k 
náměstí je uměřeně cenzurován otevřeným loubím parteru 
podstatným pro vztah domu k náměstí (a vice versa). 

Budova městského významu (např. divadlo, vysoká škola, 
úřad – instituce) by vhodně doplňovala stávající klášter a 
nemocnici a nejlépe využila potenciál místa. Náměstí je 
přiznaně spolu vymezené tvarovou proudnicí dopravy, ta 
má odraz ve vlastní formě architektury nároží do náměstí. 

Náměstí v sobě pojímá centrální vodní prvek (letní 
občerstvení tryskotu + zimní bruslení). Prvek vody je dále 
připomínkou původního vodního toku, který přirozeně 
místo formoval /ovlivňoval. Inteligentní fontána v kombi-
naci se zimní ledovou plochou je celoměstsky silným sym-
bolem zatraktivňující pobytovou funkci náměstí. Z pohledu 

urbanistického je tolik potřebným bodem, od kterého se 
odvíjí celý prostor.  Na dolní hraně náměstí jsou pro chodce 
živé pobytové hrany. Aktivní parter orientovaný do poby
tových prostranství plynule se přesouvající i podél vlastního 
dopravního terminálu.

Dopravní řešení je místně klíčové. Přesto je nutno 
dopravně-inženýrské řešení v mezích možného přizpůsobit 
(ba podřídit) kritériím architektury a urbanismu.  Roz
bujelé řešení dopravy je třeba vrátit do mezí odpovídajících 
lokalitě, úměrně velikosti sídla. Doprava musí být navázána 
na koncepční architektonické řešení, nikoli naopak. Návrh 
sleduje kompaktní formu živého terminálu MHD, sevřeného 
mezi domy, nerušícího vlastní náměstí. Terminál je přitom 
již umístěn v prostoru pěší zóny bez automobilové dopravy. 
Návrh užívá tradiční téma oboustranných alejí, doprováze
jících automobil. dopravu. Jde o tradiční dobové řešení, 

meziválečně oblíbené při řešení průjezdu aut historickými 
centry měst při nárůstu intenzity dopravy. Měkké formy 
zeleně-tradičního prvku uličních prostor pomáhají opticky a 
akusticky zmírnit a odstínit dopady dopravy do sousedících 
pobytových ploch městského parteru. Sepjetí oboustranné 
aleje stromů a mezi ní komunikace pro průjezd automobilů 
se stalo v mnoha zemích zažitým archetypem též v estetické 
rovině vnímání. Aleje plynou souladně s dynamickou pod
statou dopravních pohybů, tranzitu přesahujícího místní 
obslužnou dopravu.

Návazně na projekt Mendel Plaza, autoři Kuba & Pilař 
architekti s.r.o. navrhujeme dokončení a uzavření urban
ismu oboustranné řady výškových bodových domů na ul. 
Veletržní. Forma zástavby zde je hybridní kombinací bloku 
v nižších podlažích a solitérních nástaveb ve vyšších, gradu
jících výškovou stavbou doplňující harmonicky sestavu 
výškových budov Veletržní třídy. Výstavbou nové výškové 
hmoty se z pohledu od Mendlova náměstí pohledově 
odcloní nehodnotná panel. výstavba do „druhého plánu“. 
Doplnění adekvátního objemu v rámci novostavby (integrace 

návrhu do systému 6 výškových budov). Členitá střešní kraji
na – transpozice objemů směrem k náměstí. Právě na střeše 
by mohly vzniknout městské lázně, které v tomto místě kdysi 
byly. Celá polyfunkční budova by mohla být rozdělena i na 
více celků (etap) a obsahovala by prioritně obytnou funkci 
doplněnou komerčním parterem a veřejnými službami. 
Klíčovým pro definici osazení bloku bylo rozhodnutí zacho-
vat hodnotnou čelní budovu pivovaru v osových průhledech 
Křížové ulice.

Plocha zahrad je vložena mezi cenný a místně dobře fun
gující areál pivovaru a nově navržený objem dostavby 
polyfunkčního domu s plovárnou (bloku služeb) do jeho 
předpolí. Plochy pobytové zeleně prostorově navazující na 
náměstí, přináší prostorovou rozmanitost. Zahrady jsou 
žádanými plochami aktivní relaxace na centrální městské ad
rese. Doplňkové sportovní aktivity, návaznost na exteriérové 
plochy pivovaru – občerstvení – které tato úprava dále 
rozšiřuje a zkvalitňuje.

Pivovarské zahrady by mohly mít formu chráněného /oplo
ceného veřejného parku s hlavním nástupním prostorem v 
ohybu ulice Křížová. Piazzeta je malou formou pobytového 
předprostoru k zahradám, pivovaru a polyfunkčnímu ob
jektu.

Areál NKP navrhujeme výhradně rehabilitovat do podo
by historické památky, a to včetně zahradních úprav u 
vstupních partií. Dnes nešťastně otevřená forma potřebuje 
doplnit o ochranné zámečnické oplocení s podezdívkou 
jako pokračování stávajícího historického fragmentu. Takto 
oplocením zpevněna a přitom lehká ochrana perimetru 
zahrady jí dodá na hodnotě coby klidového městského 
parku chráněného před projíždějící dopravou, s jasnými 
znaky vstupů / bran.

Na několika místech jsou bloky doplněny standardně sledu
jíce harmonizaci zástavby a uliční formy. U velkých bloků při 
Mendlově náměstí a nemocnice doporučujeme zvážit jejich 
zprostupnění pro pěší a vytvoření centrálních veřejných 
zelených ploch ve dvorech.

Úprava J, JZ předpolí nemocnice u Sv. Anny. Navrženo je 
prostorově dopravní opatření fragmentace bloku na menší 
celky, uzpůsobení měřítka bloku, redukce velikosti s ohledem 
na dopravu. Dva průrazy stávajícími bloky a následná dostavba 
uličních front formuje novou ulici směřující ke gymnáziu a 
nemocnici, nový nárožní dům směrem do Mendlova náměstí. 
Zpevnění nároží naproti gymnáziu, tradiční vyústění nově 

navržené ulice do Mendlova náměstí. Druhý průraz vni
troblokem, dle dopravního zadání, lépe zpřístupňuje areál 
nemocnice, jasně jej vymezuje vč. jeho rozvojových ploch na 
jižní hraně. Navržena úprava vjezdů v JZ nároží nemocnice. 
Forma vztahu nemocnice k městu sleduje princip „areálu v 
zahradě za zdí“ - objektů odstoupených z uliční čáry.

Mendlovo náměstí

Dopravní řešení 

Zakončení Veletržní třídy 

Pivovarské zahrady 

Piazzeta před pivovarem

Klášterní zahrada
Doplnění bloků

Nová uliční struktura v předpolí nemocnice

dostavba bloku s potenciálem společensky významné budovy

téma místně kláčové

polyfunkční blok s městskými lázněmi na střeše 

Klíčovou formou tvořící koncept celé lokality jsou řadové aleje větších stromů, které 
prochází stejně jako doprava volně územím a v místě Mendlova náměstí spolu tvoří 
velkou slavnostní alej oddělující automobilovou dopravu od pěších ploch.
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Náměstí dorazilo i na Mendlák! Pěší zóna 
přecházející do farských teras, reprezentativní 
náměstí s rozšířením Muzea Gregora Mendela, 
nový terminál i komerční ulička s obchůdky – to 
vše doplňuje a pozvedá jedinečné DNA Starého 
Brna. Tento uzel slouží nejen požadavkům vy-
tíženého dopravního transferu, ale důstojně 
naplňuje potenciál památky významného obje-
vitele jako celosvětového lákadla. Pěší chodec, 
jako hlavní aktér, tak může přirozeně plynout 
kompozicí městských prostor. Srdce Mendlovo 
opět pulzuje!

Hodnocení poroty:

Návrh se nedrží předložené dopravní kon-
cepce. Automobilovou dopravu vrací do stáv-
ajícího stavu při jižní hraně náměstí, čímž 
je znemožněno zapojení poslední části his-
torické zástavby. Tramvajové linky jsou nep-
ochopitelně vedeny podél jeho jižní i severní 
hrany. V západní části autor navrhuje před-
imenzovaný bus terminál. Tato předkládaná 
koncepce dopravy nevede k usměrnění a zklid-
nění tak náročného dopravního uzlu.
Východní část Mendlova náměstí je navrže-
na dostavbou špalíčku stávajícího objektu 
a novostavbou objektu „Mendel palace“. Mezi 
těmito objekty autor vytváří přestupní piazze-
tu, která však svou předpokládanou funkci 
plní jen částečně, tedy pro kolejovou dopravu. 
Přestupní vazba z bus terminálu na tramvajové 
linky je složitá.
Autor vytváří nové náměstí v severovýchod-
ní části protažením tohoto prostoru ke star-
obrněnské bazilice a oživuje jej podzemním 
muzeem Mendela „brněnský Louvre“. Koncept 
vytvoření nového náměstí v tomto autonom-
ním prostoru klášterních zahrad není šťastným. 
Náměstí je umístěno mimo centrum dění a není 
obklopeno městotvornými budovami s živým 
parterem.
Autor se příliš upjal na myšlenku propojení 
nového navrženého náměstí s klášterními zah-
radami zcela s vyloučením automobilové do-
pravy a zbývající prostor Mendlova náměstí, 
včetně stávajících objektů, ponechává beze 
změn - jakoby mimo řešené území.
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