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NÁSTROJEM K UCHOPENÍ JSOU CESTYBOLAVÁ MÍSTA V OKOLÍ JÁDRA

1 | STOPY CEST 2 | SKRZE CESTY POZNÁVÁME SVĚT

Cesta v  rovině její vlastní 

trajektorie, stopy, průběhu, 

vedení.

Zkoumání toho, kudy ces-

ty vedly, jaký měly význam, 

kde vznikly a kde zanikly.

Vlastní návrh vedení cest, 

či jejich obnovy.

Na základě určených cest 

pak přichází formování 

zástavby, definování její 

orientace vůči veřejným 

prostranstvím.

Cesta jako ukázka kontinua, 

propojení, směru.

Místa s narušenou 

urbanistickou strukturou 

vzhledem k jejich 

hodnotám historického 

vývoje v urbanistickém 

měřítku.

Zároveň s tím i definování 

veřejných prostranství 

a jejich formování tak, aby 

sloužila lidem.

Cesta v rovině poznávání 

míst, která spojuje. 

Vnímání míst skrze to, co 

jim předchází a co za nimi 

následuje, v jaké poloze 

místo je vůči širšímu celku 

a jakou tato poloha hraje 

roli.
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Legenda:

CESTY

MÍSTA

1 Masarykovo náměstí (e)
2 Kostel Sv. Víta(e) 
3 Třícestní náměstí/pův. Svatojánské předměstí (obn/N) 
4 U Nového hřbitova (e) 
5 Rozcestí nad škrobárnou (obn/N)
6 Kaple Panny Marie Bolestné (e)
7 Kaple sv. Kříže (e)
8 Kaple sv. Floriána (e)
9 rybník Stráž (e)
10 Strachovské rybníky
11 Corpus Christi/Kaple Božího Těla (z)
12 Kaple sv. Anny
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„Běží o to, abychom našli harmonii, krásný soulad života dřívějšího 
s životem nynějším a vytvořili podmínky života budoucího, tak čistého 
a teplého jako paprsky jarního slunce, volající květy k novému životu.“

Karel Polesný, 1910

Pelhřimov,

město označované jako „brána Vysočiny”,

město s jádrem chráněným městskou 

památkovou rezervací,

město, které za poslední století stihlo 

zněkolikanásobnit svoji velikost.

Křižovatka u kdysi prominentního hotelu.

Rozpínavost parkovišť a obchodních domů, 

která nezná mezí.

Zaniklé cesty a deformace cestní sítě. 

Při postupném rozvoji a  proměnách města 

zde zub času nahlodal některá místa, která 

byla identifikována jako místa s  narušenou 

urbanistickou strukturou z  hlediska jejich 

historické hodnoty. Návrh tato místa zkoumá 

a prověřuje jejich možnosti. 

Nejde o  obnovu stavu města v  některé 

z jeho historických epoch, ale o návrh úpravy 

a transformace vybraných míst pro potřeby 

současné a  budoucí s  jasným vědomím, že 

vstupujeme do území s  hlubokou historií 

a  také s  jasným vědomím toho, že i  to, co 

vzniká každým momentem, se tou chvílí 

stává odkazem pro budoucnost. 
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kostel sv. Bartoloměje

hotel Rekreabudova střední školy

Jihlavská brána

nový vstup do areálu nemocniceRynárecká brána
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kostel sv. Bartoloměje

lékárna U Sv. Víta řadové domy
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hotel Rekrea

park hřiště
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Průběžnádenní stacionář
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