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Šíře spektra vizuálního smogu: 

- reklama všeho druhu 
- vzhled obchodních portálů i celých domů 
- veřejná prostranství, náměstí, parky, parkoviště, tržnice a 

tržiště 
- prvky ve veřejném prostoru: mobiliář, chodící a jezdící 

reklama… 
- etc… 



Co a jak řešíme: 

1/ Začali jsme “u sebe”: 
- kontrola bytových domů ve vlastnictví města Brna, zda je 

reklama na nich umístěná legální  
- začali jse přistupovat citlivě z historicko-památkového 

hlediska k rekonstrukcím městských domů (ročně 200 
mio Kč) 

- spolupracujeme s městskými firmami: 
- Technické sítě: odstraněno 271 “horizontů” z MPR 
- DPMB: řešíme polepy vozů MHD, reklama na 

zastávkách a zábradlích 
- Brněnské komunikace: dtto 



- při vlastních akcích města dbáme na estetickou stránku 
(např. Adventní trhy na Zelňáku a na Moraváku, nové 
stánky na rekonstruovaném Zelném trhu…) 



2/ Vymáháme platnou legislativu 

- černý výlep: represe skrze Městskou policii, snaha o 
domluvu s nezřizovanou kulturou 

- velkoplošná a středněplošná i maloplošná reklama: 
• hledáme jednotlivé typy a zdroje reklamy  
• hledámě řešení na míru jednotlivým typům a zdrojům 

reklamy, např.: smlouva MČ na CLV s euroAWK (nebyla 
uzavřena platně, do toho souběh s kontrolní činností SÚ), 
kontrola legálnosti BB apod. 

- světelná reklama: spolupráce SÚ a PČR 
- další druhy reklamy: letáky, maskoti, vlajky, reklamní 

vozidla atd. 



3/ Vlastní regulace: 

- nová pravidla pro regulaci restauračních a kavárenských 
zahrádek 

- novelizace Nařízení města Brna o zákazu reklamy šířené 
na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

- manuál dobré praxe: Veronika Nováková ve spolupráci s 
OOP MMB, NPÚ, KAM Brna, architekti, ÚMČ Brno-střed 



4/ Speciální akce: 

- likvidace nelegálních stánků a tržišť v centru a blízkém 
okolí: 

• tržnice Pohořelec 
• stánky na Nádražní ulici 
• stánky v podchodu pod hl. vlak. nádražím 
• ústřední autobusové nádraží Zvonařka 



Děkuji vám za pozornost :-) 



Veronika Rút Nováková
veronikova.com











































FB – Brno bez vizuálního smogu
veronikova.com


