
                                             Náhled do Brna v roce 2028 

 

Vážení čtenáři, 

jsem brněnský drak a jmenuji se Herbert. Chtěl bych vám představit svou vizi Brna, jak by mohlo 

za 9 let – tedy v roce 2028 – vypadat. Nenechte se ovšem mýlit, sice mám pověst velkého a zlého 

draka, nicméně mám dnes dobrou náladu, a tak vám chci zprostředkovat svůj návrh, jak by to s tím 

naším Brnem mohlo vypadat. 

Jako správný Brňák bych měl asi nejdříve vyzdvihnout dominanty, místa a tak dále, která se mi líbí, 

už jen proto, protože dělají Brno, takové jaké je. Nuže dobrá. Jelikož ale nejsem pouze obyčejný 

Brňák, ale drak, tak musím zmínit i svůj rodný domov – Svratku. Nejen, že je to můj domov, ale 

domov tvoří například i pro mé kamarády vodáky, kteří každoročně Svratku sjíždějí. Občas za nimi 

zaskočím a prohodíme pár slov. No opravdu, a to byste nevěřili, jaké zajímavé věci se někdy 

dozvídám. 

Brno sice neoplývá velkým množství relaxačních zón a parků, ale přeci jen se tu nějaká místa 

najdou. K mým oblíbeným místům patří rozhodně Denisovy sady. V mém plánu pro Brno 2028 

utvářejí jedny z prvních příček seznamu míst, které bych rád navštěvoval i po roce 2028. Už jen z 

toho důvodu, že se v tak rušné části Brna může nacházet tak klidné místo jako Denisovy sady. Často 

sem chodím odpočívat a užívat si tento skvostný výhled na Brno. Vřele toto místo doporučuji. 

Kdybyste ale měli dlouhou chvíli, můžete si udělat menší výlet na Petrov – další krásné místo v 

centru města, které tu v roce 2028 vidím. Je to taková pohodová vycházka na pročištění hlavy a 

odreagování se od všech starostí, které vás právě tíží. Na jeho samotném vrcholku můžete spatřit 

katedrálu svatého Petra a Pavla. Brno bez této stavby by prostě nebylo kompletní. I kdybyste o její 

historii nic moc nevěděli, určitě byste znali brněnskou pověst o zvonění na Petrově, která k Brnu 

zkrátka patří. Samotná originalita zvonění, které ohlašuje poledne už v jedenáct hodin a vítězství 

nad Švédy hovoří sama za sebe. Ještě bych ale na krátkou chvíli zůstal u podobných rekreačních 

míst. Obecně bych tu nechal všechna odpočinková místa, protože je důležité, aby se lidi (i draci), 

uměli odreagovat, ale nejen to, tato místa jsou zároveň zdrojem téměř veškeré přírody ve městě. 

Nebýt těchto míst, tak bychom takové horko v Brně přes léto jen horko těžko zvládali. Jako 

poslední z těchto odpočinkových míst musím zmínit brněnskou přehradu. Toto místo je kolem 

dokola lemováno lesy a přírodou. Kouzlo tohoto místa spočívá zároveň v tom, že si vlastně ani 

neuvědomujete, že jste doopravdy ve městě. Tato oáza překypuje zdravou energií, smějícími se 

hlasy dětí a přátelskou atmosférou. Toto místo si oblíbí asi každý, ať už pro přírodu, vyjížďku 

parníkem, tunou sportovních aktivit nebo zdravou procházkou podél břehů. 

A co by to bylo za město, kdyby nemělo své vlastní centrální náměstí. Už vás asi napadá, o jakém 

náměstí je řeč. Ano, přesně tak – náměstí Svobody. Toto náměstí bylo hojně využíváno již ve 13. 

století, kdy pomalu vznikalo na základě křížení tří obchodních cest, a je tomu tak i dnes. Každý z 

nás občas někdy dostane tu „nákupní horečku“ a kam jinam byste vyrazili než do samotného centra, 

ulicemi přes „Svoboďák“ až na Českou, nebo jinými zákoutími nabízejícími obchody, kavárny či 

restaurace. Přes léto jsou to koncerty a různé zábavní akce, přes zimu jsou to vánoční trhy – událost, 

kterou by si neměl nechat ujít žádný návštěvník města. Počínaje slavnostním rozsvícením 

vánočního stromečku až po děsivý pochod čertů. Vůně cukroví a dalších pochutin linoucí se ze 

shluku stánků uprostřed náměstí, po které se vám budou sbíhat všechny sliny. Za mě jedna z 

nejhezčích událostí v Brně, kterou bych tu ponechal napořád. 

A protože jsem velice zvídavý drak, zbožňuji místa, kde se můžu dozvědět nějaké zajímavé věci. 

Dvě místa, která rád navštěvuji, když dostanu zvídavou náladu, jsou Hvězdárna a planetárium Brno 

a VIDA! park. Poslouchání zajímavých přednášek a pozorování noční oblohy, to je přesně něco pro 

mě. Asi byste to do mě moc neřekli, ale dokonce rád i experimentuji. Proto také rád navštěvuji 

VIDA! park. Myslím si, že nejsem jediný, kdo rád tato místa navštěvuje a ocenil byl, kdyby je tu za 

těch 9 let našel. 

A konečně se posouváme dál. Sice je Brno opravdu krásné město, ale i tak je tu pár věcí, které bych 

prostě změnil nebo úplně odstranil, byť už jen proto, že jsou přehnané nebo se sem zkrátka nehodí. 



Úplná „topovka“ toho, co se mi tu nelíbí je doprava. Celkově dávám přednost pěší zdravé přepravě 

po svých vlastních nohách (ne vždy se po Svratce můžu dopravit kamkoliv). Co Brnu opravdu 

chybí, jsou různé obchvaty a objezdy. Téměř všechny silnice směřují do centra města, nejenže je 

pak celé město ucpané auty, ale emise a zápach, které z aut vycházejí jsou prostě nesnesitelné, 

obzvláště pro ty, kteří chodí pěšky. Myslím si ale, že kdyby bylo MHD zdarma, lidé by více 

využívali její služby a už by se nemusely řešit problémy jako ucpání města. Na druhou stranu, 

kdyby všichni využívali MHD, byly by zase přecpané tramvaje, autobusy a podobně a lidé by se 

zase vrátili ke klasické dopravě autem. A tady přicházím s novým řešením pro Brno 2028. Zaveďme 

si metro! 

Myslím, že by to ocenili všichni obyvatelé Brna, nejenom já. Metro by v podzemí nikomu nevadilo, 

byla by to poměrně rychlá doprava obzvláště, když spěcháme do práce nebo do školy. 

Pravděpodobně by to vyřešilo přecpané MHD a snížilo by to dopravu auty a spolu s tím snížilo i  

koncentraci spalin z aut v ovzduší, nebyla by to paráda? S dopravou souvisí ještě jedna nesrovnalost  

pro kterou mám, jak jinak, také řešení a jsou jím cyklostezky. Cyklisté na silnicích také poměrně 

komplikují dopravu, ale co mají dělat, když Brno nenabízí tolik cyklostezek a tras? Navrhuji v Brně 

zavést více cyklotras, aby cyklisté nemuseli využívat silnice, a co víc, rodiče s dětmi si budou moct 

udělat pořádný zdravý výlet na kolech nerušený auty. 

Když už jsem tady nakousl to znečištění, myslím si, že by bylo na místě, kdyby se v Brně 

nepouštěly žádné ohňostroje. Každým rokem přibývá ve světě víc a víc znečištění, tak si myslím, že 

je načase s tím začít něco dělat. I kdyby to mělo být byť jen zrušení ohňostrojů, dnes to budou 

ohňostroje a zítra… Kdo ví? Brno by mohlo jít příkladem i pro jiná města, která by ho následovala 

a přestala by vypouštět tak škodlivé látky do ovzduší, které ohňostroje produkují. Neprospívá to 

lidem, planetě a už vůbec ne zvířatům a tím pádem i mně! To byste nevěřili, jak se z toho ten hluk 

ve vodě rozléhá. Příští den jsem z toho celý nesvůj! 

Ještě tu mám pár návrhů, co se týče designu Brna. V mé ideální představě Brna, bych sjednotil 

stavební sloh v centru města. Řekl bych, že většina staveb je postavena ve stejném stylu, ale ty 

novodobější stavby se sem prostě vůbec nehodí. Například, kdyby bylo celé náměstí Svobody 

postaveno v novorenesančním stylu, určitě by to vytvářelo lepší dojem, než když se v řadě 

starobylých staveb najednou objeví moderní stavba s barevnými a svítícími transparenty. Na 

náměstí Svobody se také nachází Brněnský orloj, který mi tu přijde poněkud zbytečný, protože z něj  

čas stejně nikdo nevyčte a nehodí se sem. Místo toho bych zde postavil nějakou dominantní a 

velkou stavbu, jako například sochu nějakého slavného brněnského rodáka či jinou, více praktickou, 

stavbu. Stavba by Brno charakterizovala a kdykoliv by se řeklo Brno, každý by si vybavil onu 

velkolepou stavbu na náměstí. 

Poslední z takových zásadních věcí, který bych zde v Brně v roce 2028 změnil, je Hlavní nádraží. 

Samotnou budovu bych neměnil, ale definitivně bych změnil prostředí, ve kterém se nachází. Toto 

místo by potřebovalo opravdovou úklidovou bombu. Celé to místo by minimálně potřebovalo 

opravdu vyčistit a uklidit, možná bych navrhl i jiný vzhled a více zeleně, která by místo trochu 

projasnila, ale to už je maličkost. V prostředí podchodů směrem k Vaňkovce bych zrušil takové 

maloobchody a postavil bych zde jedno velké nákupní středisko. 

A konečně se dostáváme k posledním bodům mého ideálního plánu pro Brno 2028 a tím je to, co 

Brnu opravdu chybí. 

Vrátím se ještě k úvodním bodům, které tu na začátku zazněly a to, že Brno nemá příliš mnoho 

relaxačních zón. 

Má představa tedy směřuje k tomu, abychom tu vybudovali obrovský centrální park, který by 

vyrostl někde na místě s nevyužitou plochou, popřípadě na místech starých polorozpadlých domů. 

Představoval bych si to asi tak, že by byl park osázen kolem dokola nějakou zelení, abyste si v 

parku připadali skutečně, jako byste byli někde v přírodě za městem. Dominoval by zde velký 

rybník, který by se táhl prostorami parku. Na rybníku by se vesele proháněly labutě a na bohatých 

travnatých plochách by si užívali volný čas lidé či studenti hledající klidné místo pro studium. 

Samozřejmě by tu nesměly chybět lavičky a altánky. Byla by tu hřiště na hraní her. Park by se stal 

útočištěm pro všechny, kteří hledají odpočinek od rušného města. 



Lidé, kteří v létě nemají možnost vyrazit mimo město někam do přírody, tráví spousty času na 

koupalištích, kde se alespoň mohou trochu svlažit. Já mám sice celou řeku pro sebe, ale cítím s 

těmi, kteří tu možnost nemají a musejí se mačkat na malých přeplněných koupalištích. Proto by 

bylo nejlepší, kdyby město disponovalo velkým otevřených aquaparkem s velkou kapacitou, který 

by pokryl většinu návštěvnosti. 

Věcí a inovací, které bych tu v roce 2028 rád viděl je opravdu spoustu, ale kdybych vám je tu měl 

popsat, četli byste to asi ještě příští den. 

Jedna věc, která tu ale musí padnout, je motivační centrum. Na nádraží a obecně po celém Brně se 

vyskytují lidé bez domova, ať už proto, že přišli do těžké životní situace nebo propadli alkoholu. 

Tito lidé zkrátka ztratili chuť do života a přestali se snažit, protože jim to třeba přijde pohodlnější. 

No, ať už to vidí jakkoliv, tato centra by sloužila jako dočasný domov pro takovéto lidi. 

Zaměstnanci centra by se o tyto lidi starali, poskytli jim dočasné ubytování a pomohli by jim najít 

nový smysl života, pro co by měli žít a proč by se vlastně měli snažit. Ukázali by jim, že můžou 

začít nanovo, najít si práci a své vlastní bydlení. Poskytli by jim odbornou psychologickou pomoc a 

podporu. Tito lidé by si byli vzájemnou oporou a podporovali by se v tom, aby pokračovali dál a 

neohlíželi se do minulosti, aby začali nový život. Teoreticky by tato centra mohla snížit 

nezaměstnanost, tedy co se Brna týče. 

Tato centra by v Brně také mohla spustit rozsáhlý program, který by pomáhal lidem v těžké životní 

situaci. Obyčejní lidé s domovem a prací by si k sobě vzali někoho, kdo se v takovéto obtížné 

situaci ocitl a poskytli by mu pomoc a podporu ve hledání nového zaměstnání a bydlení. 

Tímto jsem vám nastínil svůj plán pro budoucnost Brna do roku 2028. Je jasné, že ne všichni by s 

takovými věcmi souhlasili, přeci jen, jsem drak a vidím to trochu jinak než vy lidé, ale ptám se vás, 

chtěli byste zanechat Brno v takovém stavu, v jakém je dnes, nebo bychom se měli zaměřit na 

nedostatky, které život v Brně znekvalitňují? 


