
ZELNÝ  TRH

IDEOVÁ   STUDIE

Náměstí  bylo  skutečně  obrovským  „tavícím  kotlem“,  neboť  jej  oživovalo  nejen
vyvolávání prodejců, ale bylo i oblíbeným místem pro večerní promenády, setkávání
mladých a příležitostné kulturní akce v  plenéru ( letní divadlo, ohňostroje a zejména
masopustní  reje ).  Kočáry z  Reduty,  kde se nejen šenkovalo,  ale také konávala
divadelní představení, koncerty a bály, odvážely návštěvníky mnohdy až v pozdních
nočních hodinách. Není tedy divu, že si J.J.Hempel posteskl, že pro toho, kdo by se
chtěl do sytosti vyspat před následujícím pracovním dnem, byl v podstatě nepřetržitý
ruch, panující na tomto náměstí, k nevydržení.

( H.Jordánková, Ludmila Sulitková : Brno Město uvnitř hradeb I.díl )
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ZELNÝ TRH - HISTORIE

Náměstí vzniklo ve 30. letech 13. století. Tehdy bylo nazývané jako Horní (forum Superius). Jeho
součástí byly též Drůbeží trh (forum Pullorum), Hrnčířský trh (forum Figulatorum) a Vetešnický trh
(Tandelmarkt). Teprve až v 15. století dostává svůj dnešní název Zelný trh (německy Krautmarkt). 

Zpočátku si na náměstí stavěli domy měšťané a obchodníci, ale jak bohatla šlechta a církev, městské
domy časem pozvolna nahradily výstavnější paláce. Nejznámějším z nich je Ditrichštejnský palác ,
dnešní sídlo Moravského zemského muzea. Další významnou stavbou je budova renesanční Reduty .
V 17. století se v ní podávala vína, později sloužila jako divadlo, ale v roce 1870 vyhořela, a po jejím
znovuotevření se z ní stala městská tržnice. 

Neméně atraktivním objektem je kašna Parnas z roku 1690-1695 ve spodní části náměstí. Jde o
nejhodnotnější památku barokní plastiky v Brně a o ojedinělý příklad barokního naturalizmu. Barokní
kašna je postavena na místě renesanční kašny z roku 1597 podle projektu Jana Bernarda Fischera z
Erlachu. Jeskyni postavil Adam Tobiáš Kracker z Vídně, sochařská výzdoba je dílem A. Rigi, A. T.
Krackera a neznámých italských sochařů. Z vlastní kašny vyrůstá trojboký skalnatý útes. Na jeho
severovýchodní straně sedí při vrcholu alegorická socha, opírající se o toulec se šípy. Pod ní dole je
okřídlená saň. Na severozápadním útesu sedí postava Babylonie s korunou u pravé nohy, vpravo je
okřídlený lev. Na jižním útesu je alegorická postava Persie s rohem hojnosti, vpravo pod ní vylézá ze
skály medvěd. Na vrcholku grotty stojí na přemoženém drakovi postava Evropy v triumfálním postoji,
držící žezlo. Celek oživují drobní živočichové a dráčci. Říká se, že kašna byla kdysi napájena
nejstarším brněnským vodovodem přímo z řeky Svratky. Také se o ní často tvrdí, že z ní vede tajná
chodba kamsi směrem k Redutě, to ale žádný archeologický průzkum nepotvrdil. 

Kromě Parnasu zaujme v horní části náměstí sousoší Nejsvětější Trojice z období vrcholného baroka
z toku 1729. Sousoší s plastikami Immaculaty, sv. Jana Nepomuckého, sv. Primitiva, sv. Konstantina
a dvou andílků je dílem Antonína Schweigla 

V době pražského povstání v roce 1848 dostalo náměstí nový název - Verbrőderungsplatz (náměstí
Sbratření), ale po dvou letech se vrátilo k původnímu názvu Krautmarkt (Zelný trh). V roce 1915 se
přejmenovalo na Kaiser-Wilhelm-Platz (náměstí Císaře Viléma ). Po vzniku Československa v roce
1918 dostává český název "Zelný trh", který se v prvním roce okupace vrací opět k německému
Krautmarkt. Po skončení 2. sv. války a nástupu komunistů k moci dostává "v duchu doby" nový název
- "náměstí 25. února", aby se po politických změnách v roce 1989 vrátilo v roce 1990 ke svému
tradičnímu názvu, kterým ho brňané nikdy nepřestali nazývat. 

Zelný trh je náměstím, kterým procházela Evropská historie. Tak například 20. listopadu 1805, pár dní
před rozhodující bitvou tří císařů u Slavkova, zde město přivítalo císaře Napoleona. Už od
dopoledních hodin procházela s hudbou francouzská pěchota o síle 12000 vojáků městem od
Brněnské brány (stála na Šilingrově náměstí) přes Zelný trh a Židovskou branou (ústí ulice
Masarykovy od nádraží) k Olomoucké ulici. Po poledni přijel císař v doprovodu své gardy a ubytoval
se v Místodržitelském paláci (palác v těsném sousedství kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí,
v letech 1948 až 1989 Muzeum dělnického hnutí). Ve 2 hodiny v noci z 28. na 29. listopadu Napoleon
město opustil a odebral se k vojsku, které bylo rozprostřeno mezi Sokolnicemi a Tvarožnou. Po
vítězné bitvě u Slavkova 2.12.1805 se Napoleon vrátil 7. prosince do Brna a definitivně město opustil
12.12. kolem 5. hodiny ráno.

( www.brno.cz )
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POPIS NÁVRHU

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarné ho řešení

Základním  principem  návrhu  je  vytvoření  jasně  urbanizované  plochy  s  přehledně  organizovanou
dopravou a pohybem pěších. Náměstí musí do budoucna splňovat veškeré požadavky na funkčnost
centrální  městské plochy.  Musí  splňovat  jak funkce shromažďovací  tak  i  obchodní  a  kulturní.  Být
aktivním  centrem  města,  poskytujícím  jeho  obyvatelům  atraktivní  prostředí  pro  jejich  identifikaci
s místem svého domova.

V návrhu je kladen důraz na kompaktnost řešení - to znamená, že centrální plocha náměstí má jasný
nekomplikovaný  tvar  vycházející  z  klasických  městotvorných  kompozic  a  měřítek.  Tato  plocha  je
pravidelně  traktována  skladbou  dlažby  ze  štípané  mozaiky  a  příčnými  pruhy  řezané  dlažby  ze
žulových bloků. Takto vytvořený řád a rytmus pak uvozuje veškeré další kompoziční záměry. Z této
kompozice vychází rozmístění patníků, světel, laviček,zeleně a organizace stánkového prodeje. 
Centrální plocha je od chodníků oddělena pojízdným pruhem majícím charakter kruhového objezdu.
Tato plocha je řešena bez obrubníků v jedné úrovni. Na takto řešený střed náměstí navazují okolní
plochy  chodníků  a  menší  piazzety  v horní  –  západní  části  náměstí  a  v jižní  části  náměstí.
V současnosti jsou tyto plochy často využívány jako parkoviště, což zásadně poškozuje a devastuje
celkový dojem z náměstí. Navrhujeme jižní plochu před Moravským zemským muzeem traktovat do tří
stupňů,  vyrovnávajících  spád plochy  a  vytvořit  klidové  zákoutí  osázené  stromy,  lavičkami  a  třemi
jednoduchými fontánami, integrovanými do dlažby a nekonkurujícími svým výrazem impozantní stavbě
Parnasu. Vzniklo by tak odpočinkové místo umožňujícím chodcům na náměstí  spočinout,  sledovat
ruch trhu, případně konzumovat zakoupené ovoce. 
V horní  –  západní  části  náměstí  před  objektem  divadla  Husa  na  provázku  navrhujeme  čistou,
jednoduše  vydlážděnou  plochu  s lavičkami  a řadou stromů  podél  fasád domů.  Plocha  je  zvolena
prázdná  pro  podpoření  působení  morového  sloupu  a  pro  její  přirozenou  sklonitost,  umožňující
vytvoření  amfiteátru  pro kulturní  produkce divadla.  Stávající  vstup  a větrání  kolektoru navrhujeme
vzhledem k nízké estetické úrovni odstranit a nahradit systémem integrovaným do atypické kamenné
lavice.

Zelný trh je historicky jedním z nejdůležitějších městských centrálních prostor. Jako takový obsahuje
prvky vytvářející obraz historického vývoje města. Navrhujeme především plně rehabilitovat postavení
a  důležitost  Parnasu  a  to  především   rekonstrukcí  jeho  bezprostředního  okolí  a  důstojným
nasvícením.V  současnosti  je  během  trhů  nemožné  dostat  se  přímo  ke  kašně.  Návrh  organizace
umístění  stánků  tuto možnost  otevře a kašna se stane součástí  tras umožňující  bezkolizní  pohyb
návštěvníků i místem pro spočinutí a zastavení. 

Dalším z významných prvků tvořících genia loci Zelného trhu je možnost pořádání každodenních trhů
a  s ním  spojené  náročné  organizační  a  dopravní  nároky.  V návrhu  se  snažíme  o  zpřehlednění
organizace umístění stánků a to pomocí zapuštěných bronzových „bodů“ v úrovni dlažby, označujících
pomocí čísel jednotlivá prodejní místa. Vznikne tak jednoduchý systém zpřehledňující systém pěších
tras v náměstí.  Důležitý  pro budoucí  obraz náměstí  budou i  nově  navržené prodejní  stánky mající
odolnou,  lehkou  skládací  hliníkovou  konstrukci,  opláštěnou  tvrdým  masivním  tropickým  dřevem
s možností umístění čtvercového slunečníku. Tyto stánky bude možné snadno instalovat i odstranit
z plochy. 

Cílem společné práce projektantů a zastupitelů bude fundovaná a kvalitní rekonstrukce náměstí o vše
co  vytváří  pobytovou  pohodu  –  kvalitní  parter  domů  a  s ním  související  nabídku  obchodů,
kavárenských  zahrádek,  lavičky,  zeleň,  fontány,  pěkné  dlažby  ale  i  bohatý  společenský  život,
bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytvoří  vyhledávané místo pro občany
města. 
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Zásady technického řešení 

Povrchy

S ohledem na historický význam tohoto prostoru byla dlažba všech ploch řešeného území navržena
z přírodních materiálů.  Jedná se především o použití  stávající  dlažby – o žulovou dlažbu s jedním
rozměrem pravidelným, o žulové štípané kostky 8/11 a žulovou štípanou mozaiku 4/6 (pro doplnění
bude použit přednostně kámen z místních lomů). Hlavní plochu navrhujeme dláždit ze žulové mozaiky
štípané 4/6 skládané ve vějířích. Celá plocha je v příčném směru členěna pomocí pruhů širokých 50
cm  z řezané  masivní  deskové  žuly  s pískovaným  povrchem.  Skladba  podkladních  vrstev  bude
navržena  tak,  aby  umožňovala  příležitostné  pojíždění  vozidly  údržby.  Ve  východní  části  náměstí
zachováváme původní trasu komunikace vyskládané ze stávající šedé žulové dlažby většího formátu
s jedním rozměrem pravidelným skládané diagonálně. 
Pojížděné komunikace a parkovací stání jsou navrženy ze stávající atypické žulové dlažby s jedním
rozměrem pravidelným šedého odstínu skládaných diagonálně do řádků (jednotlivá stání jsou dělená
pruhy deskové žuly o šířce 25 cm). Chodníky po obvodu náměstí jsou navrženy ze štípané mozaiky
4/6 okrového odstínu skládané do řádků, traktované pomocí pruhů širokých 50 cm z řezané deskové
žuly  s pískovaným  povrchem  .  Obrubníky  jsou  ze  světle  šedé  tryskané  žuly  (úseky,  které  jsou
v oblouku  budou  skládané  z obrubníků  s příslušným  poloměrem).  Chodníky  po  obvodu  náměstí  i
plochy  mino  centrální  plochu  náměstí  budou  mírně  přizvednuty  oproti  pojížděné  komunikaci  a
parkovacím stáním. Obvody objektů budou lemovány 0,5 m širokým pruhem ze světle šedé žulové
mozaiky 4/6 se čtyřmi stranami řezanými, skládané do řádků.  Veškeré plochy náměstí jsou řešeny
jako bezbariérové. 

Osvětlení a m ěstský mobiliá ř

Pravidelný řád centrální plochy vytváří rámec i pro situování městského mobiliáře. Materiály náměstí
jsou zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky, patníky se znakem města, stojany na kola, litinové mříže
ke stromům nebo odpadkové koše. Veškeré poklopy jsou litinové, odvodňovací vpusti jsou kamenné.  

Osvětlení náměstí řeší po vnějším obvodu umístěná sloupová osvětlovací tělesa typu Thorn Avenue
Deco XL (výška sloupu 3500 mm).V centrální ploše náměstí budou osazena stávající trojitá sloupová
historizující  světla  a  budou  opatřena  po  svém  obvodě  kruhovou  kamennou  lavicí  se  sedákem
z masivních dřevěných lamel. Slavnostní osvětlení počítá s nasvícením dalších prvků náměstí. Jde
především o Parnas, morový sloup a osvětlení Reduty, muzea a ostatních objektů po obvodě náměstí.
Dále mohou být  nasvíceny pomocí zdrojů  zabudovaných v dlažbě  koruny jednotlivých stromů a to
především v části před Moravským zemským muzeem. 

Zeleň

Město a městské prostory není možné považovat za přírodu právě proto, že se lidé kdysi rozhodli toto
místo z přírody vydělit a využít je k bydlení, setkávání, obchodu, výrobě, komunikaci atd. Tyto funkce
město i nadále plní a proto také plánování a projektování  městských  prostorů  a vegetaci v nich,
podléhá poněkud jiným pravidlům, než úpravy v okolní krajině.  Město a zejména městské centrum
není  přírodním, ale  zcela  změněných  prostorem a   naopak  velmi  výrazně  ovlivňuje  zpětně  nejen
vegetaci  uvnitř  svého  organismu,  ale  i  v nejbližším  okolí.  Například  mikroklima  uvnitř  městských
aglomerací   je  poněkud  jiné,  než  v geograficky   srovnatelných   přírodních  lokalitách.  Charakter
klimatických podmínek a tím i podmínek pro vegetaci se posunuje uvnitř  městských center  svými
parametry blíže klimaticky  sušším a teplejším polohám / vlivem změny cirkulace vzduchu, změny
režimu spodních i povrchových vod, zvýšené prašnosti, teploty vzduchu vlivem přehřívání stavebních
objektů a dlážděných ploch/.

Z hlediska koncepce  bylo náměstí uvnitř města vždy velmi důležitým společenským prostorem, plnilo
často také funkci tržiště. Proto bývalo většinou původně prázdné, bez stromů. S vývojem společnosti a
historickými změnami městského prostoru byly postupně na náměstích vysazovány obvodové aleje. 
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Pro novou podobu náměstí byl zvolen jednoduchý koncept úpravy, který dá vyniknout materiálu žuly
v dlážděných plochách. Navrhujeme náměstí osázet po jeho obvodu a v jižní části stříhanými lípami.
Nově  sázené stromy budou vyššího vzrůstu a budou vysázeny do výsadbových jam s připravenou
infrastrukturou, která zabezpečí jejich dlouhodobou existenci, aniž by poškozovaly okolí.

Dopravní řešení

Navržené dopravní řešení částečně respektuje  stávající stav a to především zachováním kruhového
objezdu  náměstí  s příjezdem  z ulice  Petrské  a  jeho  opuštěním  ulicí  Radnickou,  případně  po
odblokování patníků ulicí Starobrněnskou. Takto by byl řešen i příjezd a odjezd zásobovacích vozidel
pro trhovce. Bude jim však zabráněno vjezdu na vnitřní plochu náměstí ( bude ji možno pojíždět pro
vozy městské údržby).  Parkoviště ve východní části náměstí umožní stání 16 vozidlům, z toho dvě
jsou  invalidní.Je  zde  navržen  i  výtah  do  podzemních  stání  hotelu  a  to  ve  formě  transparentního
proskleného kubusu, nenarušujícího svým výrazem charakter náměstí. Dalších 13 podélných stání
opatřených časovým režimem – pouze po dobu zásobování trhů v ranních a večerních hodinách jsou
navržena podél severní a jižní vnější hrany náměstí. 

Stávající objekt tržnice a proluka v severní části nám ěstí

Stávající objekt tržnice vnímáme jako  esteticky neudržitelný nejen svou vnější formou ale i velikostí,
objemem  a  náplní.  V rámci  ideové  studie  navrhujeme  jeho  přestavbu  na  klasický  městský  dům
obsahující v parteru obchody a v ostatních patrech byty. Bydlení bude pro náměstí přínosem o další
výraznou funkční vrstvu. Stejně tak stávající proluku navrhujeme zastavět obdobnou náplní . Pro výraz
severní  linie  fasád  bude  důležitá  kromě  přestavby  tržnice,  dostavby  proluky  i  dostavba  a  změna
střechy nárožního objektu Zelný trh 18/19. Objekt byl v 80. letech 20. století necitlivě rekonstruován,
snížen  a  opatřen  falešnou  mansardovou  střechou.  Navrhujeme objekt  zvýšit  do  původní  výšky  a
opatřit klasickou sedlovou střechou. Do výšky nově vytvořené římsy by byl pak navržen i nový objekt
v proluce.

Podzemí Zelného trhu

Podzemí Zelného trhu je významným fenoménem historické paměti  náměstí.  Byly provedeny jeho
průzkumy a  rekonstrukce. Nabízí se proto možnost tyto prostory zpřístupnit pro veřejnost. Jedná se
především o hodnotné sklepy v severní a východní části náměstí. Vstup do podzemních prostor by byl
umístěn v nároží parteru objektu Zelný trh č.3
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