
Nám. J. G. Mendla

Strarobrnìnské
námìstí

Jak nalézt ztracený mìstský charakter urbanisticky rozbøedlého Mendlova „námìstí“, a to s vìdomím historických souvislostí i souèasných potøeb života? 
Vytvoøením dvou oddìlených „rehabilitovaných“ námìstí s odlišným charakterem a funkcí.
Rehabilitování spoèívá v tématu veøejného „obytného“ prostranství pøemìnou dopravní plochy na – západní „kamenné“ námìstí v návaznosti na obchodní 
ruch v ústí ulice Køížové a - východní parkovì upravené se sochou J.G.Mendela pøed klášterem.
Zásadní je mìstotvorná obnova prostranství pøed zahradou Augustiniánského kláštera -transformace dopravní plochy se dìje s odvoláním na vìtší 
historickou èitelnost vytvoøením nového „Starobrnìnského námìstí“. K obnovení východního parkovì upraveného Mendelova námìstí vede východisko, že 
námìstí právì zde bylo a je vlastní klášteru, døíve zváno Klášterní námìstí.
Dostavbou bloku budovami s promenádní kolonádou a obchodním parterem.
se dosáhne vedle komornosti a obytnosti obou námìstí metropolitního mìøítka a charakteru odpovídajícímu poloze a významu místa. 

MENDLOVO NÁMÌSTÍ
 DVA OBYTNÉ PROSTORY

– HLEDÁNÍ TVARU MÌSTSKOSTI
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Obyvatelùm mìsta Brna mùže konvenovat prostý estetický koncept veøejných ploch brnìnské Okružní tøídy uvádìných do více pøitažlivé a obèansky 
pøínosnìjší nové podoby:
Architektura Domu umìní v takto hledané podobì se promítá do tvorby obnovy venkovního prostoru kolem jako paradigma „Ringu“, døíve sestaveném z 
mlatových promenád pro pobyt s vycházkovou holí. Zde je Ring založený na kultivovaném pobytu bez hole, tak na pøírodním prvku trávníkù se zpøístupnìním 
okolních ploch jako pobytových trávníkù; to je vzkaz i pro budoucnost – jádro mìsta je obklopeno prstencem jeho novì navrhovaného zeleného 
bezprostøedního relaxaèního okolí, a to jako minimalistické zahradní architektury veøejného prostranství 21. století a nastavuje tak nová, lidsky pøimìøená a 
kategoricky srozumitelná urbánní východiska. 
Jádrem zásahu je prostá plocha v trávì – to znamená teï i „venek“ stejnì jako „vnitøek“ Domu umìní oproštìný od všech nepatøièností – a navazující na 
výstavní èinnost a provoz jako prvek „zelené“ estetické pøirozenosti. Èlovìk zde bude mít potìšení z pochopení a zpøístupnìní nejpøirozenìjšího charakteru 
pro sochaøské umìní, zde aplikovaného ne už v umìleckém tìle architektury, ale na venkovních trávnících, zbavených soudobé umìlosti „umìleckosti“. Jako 
téma manifestu je soudobost umìní srovnána s tìlesnì nastavenými parametry a mìøítky malých lam…

PARK KOLIŠTÌ - DÙM 
UMÌNÍ

OBNOVA HARMONICKÉ PODOBY
VEØEJNÝ PROSTOR PODLE PØIROZENÝCH ZÁSAD
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KATASTRÁLNÍ MAPA BRNA Z ROKU 1906

SOUÈASNÝ STAV

„ ... Se stává aktuálním polem pro vršení mnoha rùznorodých architektonických památkových i urbanistických úkolù. Je pøitom pozoruhodné, že mnohé z 
nich – alespoò vahou  položené otázky – opìt dalece pøekraèují nejen lokální, nejen úzce odborné, ale i èasové hranice.“ (Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, 
1997)

Podobu geometrické promenády - v první variantì anebo etapì je možné vnímat jako ke kamennému mìstu pøimykající nové „zelené i kulturní“ téma. 
Promítá se v návaznosti na historii do enklávy parkù, spojujících  jádro - Ring - s pøímìstským živoucím územím. Kódem Ringu zde je sochaøská 
promenáda a dokonalé pobytové zelené plochy. 

BRNÌNSKÝ „RING”
PROMENÁDA SE SOCHAMI - ROZVINUTÍ 

OKRUŽNÍ TØÍDY NA MORAVSKÉM NÁMÌSTÍ



BÝVALÝ NÌMECKÝ DÙM NA HISTORICKÉ FOTOGRAFII
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„ ... Hlavní dùraz kladl na harmonii; svìdèí o tom jak proporce tøí prùèelních zón, tak detaily... Dùm pøedstavuje jedno z nejvýmluvnìjších ztìlesnìní jižního 
snu v architektuøe zaalpských zemí.“ (Prof. PhDr. Pavel Zatloukal;  Brnìnská architektura 1815 - 1915)

Soudobì nadèasové je východisko pro øešení ploch na Moravském námìstí; to nech� vychází ze zapomenuté stopy a z navržené obnovy „pamìti území“ 
po zbouraném, kdysi dobøe fungujícím, Nìmeckém domì. V tomto kontextu se nabízí souznící postoj k tématu Evropskému domu, vyzdvižení 
spoleèenského a hudebního stánku jako toho, co je krásné, a to jako Vìc soudobého mìsta. Taková kultura mìsta je teprve to, „co je pravdivé“,  a to ve 
smyslu odkrytosti všeho, co je vedoucí k umìlecké mìstské úpravì. 
Zobrazení z historické obdoby jednoho z nejlepších koncertních sálù svìta  - Vídeòské koncertní sínì Musikverein.

EVROPSKÝ DÙM
- S PROTOTYPEM VÍDEÒSKÉHO TÉMATU - 

ZAVRŠENÍ OKRUŽNÍ TØÍDY NA MORAVSKÉM 
NÁMÌSTÍ

MUSIKVEREIN JAKO VÝCHODISKO ZOBRAZENÍ - NEJLEPŠÍ KONCERTNÍ SÁL SVÌTA



Kaple v nezbytnì kulturní inovaci „mìstskosti“ je opìt souèástí radnièního námìstí.
Mùže existovat zpùsob promìny veøejných prostranství z odkazù z historie. Bìžnou architektonickou tématikou byla pøítomnost kaplí uprostøed dvorù, 
lazaretù, kasáren, tedy vysoce praktických témat, a to i jako civilizaèní záležitost. Kaple Panny Marie a Sv. Václava, chápaná jako „zavazející“ od zaèátku 
dvacátého století z pøevahy názoru materialistického prakticismu, je novì po sto letech podle slibu radních z roku 1908 pøedstavena jako komorní krásná 
chlouba mìsta, integrovaná zpìt do námìstí; bude oživovat prostøedí pøed radnicí kulturnì veøejnou funkcí a mùže teprve tak pro budoucnost vypovídat o 
inspirující archeologii mìsta.
Obnovou pùvodního umístìní do bloku s kaplí se vnáší mýtus do dnes pøíliš reálného modelu stavby mìsta. Ten získá mìsto uklidnìním a promìnou dnes 
nevzhledné a vlastnì i úèelovì nemožnì využívané podoby námìstí pøed hlavní radnicí. Zpùsob dostavby kaple zpìt do bloku v centru má mít metafyzický 
rozmìr pro budoucnost ustanovovaných vztahù a pøedpokladù pro navozování zážitku duchovní bytnosti a zážitku trvání. 
Proto lze vìøit v obnovu archeologie myšlení a tedy zde i obnovì výstavby kaple – symbolu duchovní svobody, zbouranému pøed sto lety.

KAPLE A NÁMÌSTÍ
MANIFEST KULTURNÍ PAMÌTI JAKO

KVALITY A TRVÁNÍ 
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