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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MĚSTĚ

POČET OBYVATEL: 11 452 (2021)

ROZLOHA: 40,66 KM²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 425 M N. M.

Velké Meziříčí je město s rozšířenou působností v kraji Vysočina v okrese Žďár nad 
Sázavou, ležící na soutoku Oslavy a Balinky v nepříliš širokých údolích obou toků 
a na přilehlých poměrně strmých svazích. Stavebně historický průzkum zámku 
doložil, že původní hrad vznikl kolem roku 1236, nicméně na území města byly 
nalezeny nálezy pravěkých nástrojů. 

schwarzplan města a hranice katastru

Svařenov
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u Velkého Meziříčí

Velké Meziříčí
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u Velkého Meziříčí
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u Velkého Meziříčí

Olší nad Oslavou

SPRÁVNÍ HRANICE MĚSTA A SCHWARZPLAN
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HISTORIE MĚSTA

Kolonizace horního poříčí řeky Oslavy byla uskutečněna ve 12. století, 
zásluhou Přibyslava z Křižanova (otce sv. Zdislavy) a jeho zetě Bočka 
z Obřan. V tomto období můžeme předpokládat počátky osídlení rovněž ve 
velkomeziříčské kotlině.

Opevnění se skládalo z dřevěných palisádových hradeb a teprve ve 14. sto-
letí byly vybudovány kamenné hradby, přičemž Velké Meziříčí získalo měst-
ská práva v roce 1408. V tomtéž století rovněž došlo ke stavbě kostela 
sv. Mikuláše. Brzo již hradbami vytyčený prostor nestačil a začaly vznikat 
předměstí (Horní Město, Dolní Město, Karlov, Vrchov, Malá Stránka a Bez-
děkov).

Současný zámek s parkem a tehdejší hrad nad městem patřil k nejstarším 
šlechtickým hradům na Moravě. V druhé polovině 14. století, konkrétně 
v roce 1377, se tehdejší panství rozšířilo o městečka a několik vesnic. 

2322

historie města: od jeho založení po konec středověku

 Velké Meziříčí je město s rozšířenou působností v kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. Město je 
pojmenováno podle soutoku dvou řek, Oslavy a Bylinky. První doložená písemná zmínka pochází z roku 1236, 
přestože se v bájích a legendách mluví už o polovině 5. století. Tyto legendy však nejsou historicky podložené. V 
místě dnešního města však bylo nalezeno několik ojedinělých nálezů pravěkých nástrojů. Také hrad nad městem, 
později přestavěn na zámek s rozsáhlým parkem, byl jedním z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. V roce 
1377 se už meziříčské panství skládalo nejen z hradu, ale i městečka a několika přilehlých vesnic. Městské práva 
získalo  Velké Meziříčí v roce 1408. 
 Město bylo z počátku opevněno jen dřevěnými palisádovými hradbami a teprve ve 14. století byly vybu-
dovány kamenné hradby. V této době také došlo ke stavbě kostela sv. Mikuláše na Náměstí. Brzo již hradbami 
vytyčený prostor nestačil a začaly vznikat předměstí (Horní Město, Dolní Město, Karlov, Vrchov, Malá Stránka a Bezděkov).

nahoře: kresba ze 17.století 
dole: litografie Aug. Hauna podle předlohy Fr. Kaliwody, kolem r. 1860

NAHOŘE: KRESBA ZE 17.STOLETÍ
DOLE: LITOGRAFIE AUG. HAUNA PODLE PŘEDLOHY FR. KALIWODY, 
KOLEM R. 1860



12 13

Největšího rozkvětu dosáhlo město v období renesance, jak o tom svědčí některé 
dochované domy na Náměstí zdobené sgrafity. Stejně tak se v městě tou dobou 
začali usazovat různí řemeslníci, jako například soukeníci, pekaři, mlynáři, řezníci, 
kožišníci, ševci, tesaři či hrnčíři. V 15. století bylo rovněž na náměstí postaveno 
mnoho nových měšťanských domů, zdobených sgrafity. Mezi tyto zdobené domy 
patří například bývalý městský pivovar (dům Obecník) a radnici, která je do dnes 
společně s kostelem dominantou náměstí.

V šedesátých letech 15. století došlo k zaklenutí kostela, který byl původně plo-
chostropý. Z původně jednolodního kostela se stal dvojlodní a v roce 1578 byla 
postavena naproti kostelu budova palácového typu ve stylu tzv. vlašské rene-
sance. V té době šlo o latinskou luteránskou akademii. Na začátku 17. století došlo 
k přestavbě hradu na renesanční zámek, ale jeho další rozvoj byl narušen třicetile-
tou válkou 1618 –1648, kdy bylo město několikrát vypáleno a mnoho domů zůsta-
lo pustých. Meziříčí pokleslo na úroveň poddanského města a ztratilo většinu priv-
ilegií. Na konci války získal město hrabě Kounic, který se zasloužil o hospodářskou 
obnovu. Prázdné domy ve městě obsadil svými poddanými z jiných panství. Od té 
doby docházelo k poněmčení města a k vzniku samostatné židovské obce. Mor, 
který následoval po požárech, Velké Meziříčí značně postihl. 

Po požáru roku 1723 byl přestavěn barokně, jedním ze žáků Jana Blažeje  
Santiniho. Prvními známými majiteli byli pánové z Meziříčí. V průběhu staletí se 
vystřídalo 13 šlechtických rodů. Poslední z nich odešli v roce 1948 do zahraničí a 
zámek byl zestátněn.

2524

historie města: od novověku po průmyslovou revoluci

 K největšímu rozkvětu a rozvoji města došlo v období renesance. V této době se zde začali usazovat různí 
řemeslníci, jako třeba soukeníci, pekaři, mlynáři, řezníci, krejčí, kožišníci, ševci, tesaři, zedníci, kolaři, hrnčíři nebo 
také sklenáři. Z této doby se dochovaly některé z domů na náměstí, dodnes zdobené sgrafity. Jedná se například 
o bývalý městský pivovar (dům Obecník) a radnici, která je do dnes společně s kostelem dominantou náměstí.  
V šedesátých letech 15. století došlo také k zaklenutí kostela, který byl původně plochostropý. V roce 1578 byla 
postavena naproti kostelu na náměstí budova palácového typu ve stylu tzv. vlašské renesance. V té době šlo o 
latinskou luteránskou akademii. Začátkem 17. století došlo k přestavbě hradu na renesanční zámek. Další rozvoj 
přerušila třicetiletá válka, několikrát vypálené město a následující mor, který město značně postihl. Poté byla 
městu sebrána většina privilegií a město pokleslo na úroveň poddanského města. Většina domů byla pustých 
a začala chátrat. Většina nových obyvatel, které do města přicházela, byla německé národnosti. V této době se 
začalo rozšiřovat také židovské osídlení. 
 Přestože první zmínky o Židech ve městě jsou z let 1497 a 1518, samostatná židovská obec vznikla až 
v 17. století. Ta zanikla v průběhu druhé světové války, kdy bylo tehdejší obyvatelstvo deportováno do koncent-
račních táborů. Dochovaly se však obě synagogy, hřbitov a několik budov. 
 V dalších letech byl rozvoj jen pozvolný. Město stále vlastní právo na vaření piva a místní hostince 
mohou odebírat pouze pivo vařené v městském pivovaru. Po rozsáhlém požáru města v roce 1723 byl zámek 
přestavěn v barokním duchu jedním ze žáků Jana Blažeje Santiniho. V roce 1763 bylo ve městě zazname-
náno 316 domů a 32 domů židovských. V této době bylo Velké Meziříčí řemeslnickým městem. Struktura ře-
mesel ve městě odpovídala místním zdrojům a potřebě obyvatelstva. Objevují se počátky rozptýlené manu-
faktury, přestože se zboží stále prodává na pravidelných trzích na náměstí. Okolo roku 1787 byla dokončena 
císařská silnice vedoucí z Jihlavy přes Meziříčí do Brna. 

nahoře: pohled na náměstí, r. 1940
dole: usedlosti na předměstí

NAHOŘE: POHLED NA NÁMĚSTÍ, R. 1940
DOLE: USEDLOSTI NA PŘEDMĚSTÍ
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Ve druhé polovině 18. století se dále rozvíjela řemesla, kterým dominovala zejmé-
na textilní výroba. Průmyslový rozmach nebyl ve Velkém Meziříčí tak výrazný ve 
srovnání s jinými městy, a to kvůli omezenému železničnímu spojení. Od  roku 
1886 bylo spojeno železnicí pouze se Studencem, a navíc byla železniční stanice 
umístěna na kopci nad městem.

Období mezi dvěma světovými válkami přineslo Velkému Meziříčí další všestranný 
rozvoj v průmyslu i občanském vybavení. Vznikaly školy, závody a mosty. Poslední 
válečná léta však krutě zasáhla do života celého města. V roce 1942 bylo depor-
továno do německých koncentračních táborů poslední židovské obyvatelstvo z 
města a okolí. A tím také zanikla zdejší židovská obec. Jako vzpomínka na ně zde 
zůstala stará a nová synagoga, židovský hřbitov a některé prvky na dochovaných 
budovách bývalé židovské čtvrti.

K významnému rozvoji města došlo opět v následující druhé polovině 20. století. 
V tomto období vznikly nové továrny, bytová výstavba, zlepšila se infrastruktura 
města prodloužením železniční tratě a napojením města na dálnici D1.

2726

historie města: od počátku 20.století do součastnosti

 V průběhu 19. století vznikají ve městě první továrny. Jednalo se například o textilku, koželužnu a klihárnu. 
V této době došlo také k vybudování železniční tratě. Na počátku 1909 byly u příležitosti návštěvy císaře vydláždě-
ny některé ulice v centru. Dále byla zavedena elektřina, vznikly další střední školy (např. Světlá - ústav pro výchovu 
dívek). Vzkvétající rozvoj začal opět upadat ve 20. letech 20. století. Staré podniky nerostly a začala se omezovat 
výroba. Byly však upraveny některé silnice a kanalizace, vybudované nové mosty a zregulovány řeky. 
 V roce 1945 bylo nejen již zrušené židovské ghetto, ale došlo k popravě 60 odbojářů německou armádou 
na březích řek Balinky a Oslavy. Při bombardování Velkého Meziříčí na konci války přišlo o život dalších 40 lidí. 
Roky po válce byly silně poznamenány tragédiemi, které válka způsobila. 
 V padesátých letech vznikají nové průmyslové závody, které fungují až do revoluce roku 1989. Je vybudo-
vána přehrada v Mostištích a most nad městem, po kterém vede dálnice D1, a který pomohl vyřešit nepříznivou 
dopravní situaci ve městě. 
 V současné době žije ve Velkém Meziříčí přibližně 11 a půl tisíce obyvatel a je rozděleno do 8 kata-
strálních území (Velké Meziříčí, Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou, Svaře-
nov).

nahoře: náměstí, r. 2021
dole: bývalé židovské ghetto, r.2021

NAHOŘE: NÁMĚSTÍ, ROK 2021, AUTOR: ANNA LAUBOVÁ
DOLE: ÚZEMÍ BÝVALÉ TOVÁRNY NA KŮŽE, ROK 2022
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NAHOŘE VLEVO: ANTONÍN JELÍNEK ML. (1897 - 1980)
NAHOŘE VPRAVO: TOVÁRNA NA KŮŽE VE 2.POL. 20.ST., ZÁBĚR Z VĚŽE KOSTELA SV. JIŘÍ
DOLE VPRAVO: TOVÁRNA NA KŮŽE VE 2.POL. 30. LET 20.ST., STEJNÝ ÚHEL POHLEDU

Od roku 1993 se výroba redukovala o 30%, snížil se také stav zaměstnanců. V letech 
1994 a 1995 už byla výroba na pouhých 8–10 % výrobní kapacity. Po privatizaci v továrně 
sídlilo více podniků, které si tam pronajímaly prostory, a zbývající výrobu provozovala fir-
ma, která z finančních důvodů a kvůli nedodržení ekologických podmínek dostala v roce 
1998 výpověď. Poté provozovala koželužnu firma GALLI do léta 2007, kdy továrna ve 
Velkém Meziříčí definitivně ukončila provoz. Koželužna byla později určena k demolici 
podobně jako další velkovýrobní objekty.

HISTORIE RODU JELÍNKŮ

Antonín Jelínek (1839 – 1901) se po vyučení a tříleté praxi v různých 
koželužnách v roce 1863 rozhodl jako velmi mladý podnikatel založit ve 
Velkém Meziříčí vlastní koželužnu. Z počátku zaměstnával tři tovaryše, tři 
učně a jednoho pomocného dělníka. Sám pracoval u koželužského špalku 
více než 30 let a byl také zvolen do obecního výboru.

Syn Antonína, Karel Jelínek (1864 – 1935), vstoupil pak jako učeň do závodu 
svého otce. Po vyučení navštěvoval vídeňskou dvouletou koželužskou školu 
na státní průmyslové škole. Věnoval se hlavně chromočinění, jako první v 
Evropě vyráběl tzv. kaučukové teletiny. Stejně jako jeho otce zajímalo i Kar-
la veřejné dění. Vystavěl například elektrárnu a do Velkého Meziříčí zavedl 
elektřinu. Karel Jelínek byl také předsedou výboru pro stavbu dráhy Velké 
Meziříčí – Křižanov – Nové Město na Moravě.

I Antonín Jelínek ml. (1897 – 1980), syn Karla Antonína, byl 
veřejně činná osoba, konkrétně starosta Velkého Meziříčí  
i během druhé světové války. Antonín Jelínek byl po válce za-
tčen a obviněn z kolaborantství a vykořisťování. Všechna ob-
vinění se však ukázala neodůvodněná a Antonín Jelínek byl  
30. 5. 1945 propuštěn na svobodu. V lednu 1948 se opět ujal vedení továrny, 
kdy byl pověřen tehdejším Ministerstvem průmyslu a ČZKG (Československé 
závody kožedělné a gumárenské) k nákupu surových kůží v Jižní Americe, 
odkud se již pod vlivem únorového znárodňování nevrátil a zůstal v emigraci.  

HISTORIE VÝROBNÍHO AREÁLU

V květnu 1948 byla koželužna ve Velkém Meziříčí sloučena se závodem 
v Třebíči národním podnikem SVIT – Borovinaa v padesátých letech byla 
začleněna pod národní podnik Závody Antonína Zápotockého v Jaroměři. 
Národní podnik SVIT Gottwaldov továrnu spravoval od roku 1960 a v té době 
se v ní vyrábělo 70 % podšívkových usní z vepřovicových technologií chro-
močinění v kombinaci se syntetickými tříslivy a 30% vrchových usní. Výroba 
v roce 1990 dovršila maxima, kdy zpracovávala 14 až 15 tun vepřovicových 
kruponů denně. 

Současně denně koželužna zpracovávala 12 tun býčin těžké váhové třídy. 
Vše bylo zpracováváno ze suroviny, což způsobilo velkou ekologickou zátěž 
v odpadních vodách. Vysoké náklady čištění odpadních vod, tedy velká 
spotřeba technické vody, dále energetická náročnost a vzrůstající ceny su-
rovin způsobily, že výroba nemohla nadále konkurovat obrovskému dovozu 
usní z asijských zemí. Velké množství usní se začalo dovážet ve velkém 
množství a evropský trh s obuví začala ovládat Itálie.



18 19 2120



20 21

LETECKÝ SNÍMEK Z ROKU 2006, HRANICE PŮVODNÍHO AREÁLU 
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FOTOGRAFIE Z DEMOLICE V ROCE 2008
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FOTOGRAFIE Z MÍSTA (ROK 2022)
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VÝCHODISKA A KONCEPT

Potenciál prostředí je patrný na první pohled. Na jedné straně historické jádro 
s několika nemovitými kulturními památkami, na druhé straně sice zanedbaný, 
ale rozlehlý lesopark Čechovy a Riegrovy sady.

Nevíme přesně, jak tomu bylo v období mezi válkami, ale minimálně od 50.let 
minulého století se jedná se o uzavřený areál, který veřejnost nemohla navštívit. 
To se dodnes týká mentálních map mnoha obyvatel Velkého Meziříčí.

Po demolici areálu sice došlo k zpřístupnění území pro veřejnost. Potenciál 
území však zatím není zdaleka naplněn, v nedávné době byl alespoň vyhrazen 
koridor pro chodce podél řeky Balinky a plocha byla vyčištěna pro účely park-
oviště. 

Po posledních volbách do zastupitelstva se v areálu začíná něco dít. V loňském 
roce to byl hudební koncert a v letošním roce exteriérová výstava studentských 
prací FA ČVUT. 

Nyní má plocha pouze funkci parkoviště s vyhrazeným zeleným pruhem pro 
chodce podél řeky.

Navrhuji území postupně zastavět s ohledem na kontext místa. V blízkosti re-
liktu výrobního areálu má vzniknout veřejné prostranství obestavěné domy s 
aktivním parterem. Dále na jih zástavba přechází v čistě obytnou s podlažností 
dvou až třech podlaží a podkroví šikmé střechy. Na jižním cípu je předpokládán 
parkově upravený prostor, který tak propojí Čechovy a Riegrovy sady s pros-
torem soutoku řek Oslavy a Balinky.
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UZAVŘENÝ AREÁL TOVÁRNY, BARIÉRA VE MĚSTĚ (DO ROKU 2008) ZBÝVAJÍCÍ ROZVOJOVÁ PLOCHA (ROK 2022)
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NÁMĚSTÍ A HRANICE PAMÁTKOVÉ ZÓNYLESOPARK ČECHOVY SADY A ŘEKY BALINKA S OSLAVOU
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EXISTUJÍCÍ SÍT PĚŠÍCH CEST

MNOHDY NEVYHOVUJÍCÍ KVALITY

PĚŠÍ CESTY V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ DOPLNĚNÍ PROSTUPNOSTI ÚZEMÍM
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DOPRAVA V OKOLÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NOVÁ ZKLIDNĚNÁ DOPRAVNÍ OBSLUHA ÚZEMÍ
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NOVÁ KONTINUÁLNÍ NÁVAZNOST SOUTOKU ŘEK A LESOPARKUMORFOLOGIE TERÉNU
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NÁVRH V ÚZEMÍ

Východisky jsou již zmíněné přírodní a kulturní hodnoty v bezprostředním 
okolí území. Jedním z cílů je umožnit přístup k těmto hodnotám bez omezení 
na základě vlastnictví a posílit jejich pobytový účinek zastíněním pomocí 
stromořadí, volbou vhodného pochozího povrchu a lokálním zpřístupněním 
hladiny řeky pomocí schodů, pobytové platformy a případně dalších architek-
tonických prvků.

Podél koryta řeky Balinky je tak rezervován veřejný prostor pro dostatečně 
širokou cestu s preferencí chodců a na jižním okraji řešeného území v 
návaznosti na místo soutoku řek Balinky a Oslavy je rezervován prostor pro 
park s prvky dětského hřiště. Tento park dále umožňuje propojení modré a 
zelené infrastruktury, jinými slovy ploch vodních ploch řek a ploch lesoparku. 

Lze s jistotou předpokládat, že pokud se území bude rozvíjet podle ro-
zumných principů, bude se v budoucnosti jednat o velmi atraktivní část měs-
ta s kvalitním životním prostředím. 

Neposledním faktorem při tvorbě návrhu byla potřeba města řešit nároky 
na dopravu v pohybu a dopravu v klidu, která je tvořena i tím, že město je 
lokálním správním centrem. Na severozápadním okraji řešeného území, kde 
svažitost a celkové převýšení terénu umožňuje objekt parkovacího domu 
částečně skrýt pod terén, je parkovací dům navržen. Jeho podoba je více 
popsaná v další části portfolia.

Pěší cesty byly po mnoho desetiletí v tomto území zásadně ovlivněny výrob-
ním areálem. Po demolici většiny areálu v roce 2008 sice vznikl prostor 
přístupný všem, ale zatím není nijak strukturovaný a neumožňuje přirozený 
pohyb za hranici území radiálně od centra k rezidenčním částem podél ulic 
Nad tratí, Třebíčská, Mírová ad.

Území podle návrhu dopravně obsluhuje zklidněná komunikace s rychlost-
ním limitem 30 km/h, která navazuje na ulici Pod Strání, vede od jihu pod 
zalesněným svahem, uhýbá vpravo u navrženého náměstí a obtéká ho tak za 
dvou stran, aby se nakonec napojila kolmo na ulici Třebíčskou. Uliční profil 
obsahuje kompaktní frontu domů, chodník, vozovku a kolmé parkovací stání 
na zatravňovacích dlaždicích. Nízkou rychlost dopravy prostorově podporuje 
zalamování cesty a omezená šířka ulice. V případě potřeby je možné dopl-
nění zpomalovacími prvky. 



PĚŠÍ CESTA PODÉL ŘEKY BALINKY

OSA PĚŠÍHO POHYBU

PĚŠÍ PŘEMOSTĚNÍ V ÚROVNI HLADINY ŘEKY

DVOUSMĚRNÁ ZKLIDNĚNÁ KOMUNIKACE

RADIÁLNÍ OSA Z NÁMĚSTÍ DO OKRAJE CENTRA MĚSTA

KONCEPT  DOPRAVY V ÚZEMÍ
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PŘÍKLAD MOŽNÉ ZÁSTAVBY V ÚZEMÍ

POD STRÁNÍ
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SITUACE  U KNIHOVNY





MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Adaptace bývalého výrobního objektu

Současné prostory městské knihovny ve Velkém Meziříčí jsou nevyhovu-
jící svojí kvalitou i kapacitou. Od vedení města proto existuje poptávka po 
nových prostorách pro tuto instituci. Objekt bývalé továrny na kůže je pro ad-
aptaci na knihovnu vhodný díky modulovým rozměrům své nosné konstruk-
ci i poloze v centru města.V pátém podlaží původního objektu existovaly 
sklady kožených výrobků, čemuž odpovídají i dimenze všech prvků nosné 
konstrukce.

Přechod z náměstí do foyer knihovny je naprosto plynulý. Za knihovnický 
pultem můžeme pokračovat výtahem do prostor knihovny, nebo do audiovi-
zuálního sálu a kavárny ve 2NP.

Na 3.NP až 6.NP se nachází městská knihovna prostorově propojená atriem 
a s kapacitou až 60 000 svazků. 

Střecha je nově navržená jako pobytová a umožňuje tak čtenářům přesun 
do exteriéru i s knihami, které jsou pouze prezenční. Přitom je zachován 
bezbariérový přístup.

Velkorysost řešení je daná nově vzniklým vnitřním atriem, které knihovnu 
prostorově propojuje. 

Otevřený prostor každého podlaží je členěný pouze regály pro knihy. Většina 
z nich je orientovaná kolmo na okna a atrium a má výšku menší než 1340 
mm, tudíž prostor zůstává vizuálně přehlédnutelný. U zdi jsou regály vyšší, v 
dětském oddělení zase nižší. Regály lze díky rozdílným výškám použít i k op-
tickému rozdělení prostoru a vytvoření intimnějších míst vhodných k četbě.

Budovu obsluhuje jednak stávající uzavřené schodiště, které slouží i k 
evakuaci, a jednak otevřené schodiště vedoucí atriem.

Materiálové řešení je zvoleno jako kontrastní, kdy jsou všechny původní 
nosné železobetonové konstrukce vyčištěny otryskáním. Všechny vložené 
prvky, nová schodiště a zmíněné regály pro knihy jsou z patinované oceli. 
Nové příčky, které oddělují vybrané místnosti od zbytku prostoru jsou mon-
tované a opláštěné stejným typem oceli. Ve většině případů nové příčky 
zahrnují akustickou rohož.

Fásádě orientované k náměstí dominuje prvek schodiště s fasádou z luxfer. 
Toto řešení je inspirováno původním návrhem a dokumentací, to znamená, 
že byla očištěna od cihelných zdí s okny a je vyzděná z luxfer. Okna 3.NP až 
6.NP zůstala v původním formátu, rámy byly nahrazeny současnými kovo-
vými.

Fasáda k ulici Třebíčské je nyní více prosklená díky nulovým parapetům, 
láká tak k návštěvě a přitom zvětšuje proud světla do atria. Vchod má opro-
ti původnímu řešení zvětšenou markýzu, čímž umožňuje pohodlnější set-
kávání lidí před vstupem. 
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pobytová střecha

6.NP - čítárna, knihovní fond, učebna, kancelář vedení instituce

5. NP - vstup, knihovní fond, učebna

4.NP - knihovní fond - dětské oddělení 

3. NP - knihovní fond - dospělé oddělení

2.NP - kavárna, bar a multimediální sál

1.NP - vstup, výpůjční pult

PROVOZNÍ KONCEPT
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POHLED OD NÁMĚSTÍPOHLED OD ULICE TŘEBÍČSKÉ
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1.NP
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PŮDORYS 2. NPPŮDORYS 1. NP
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5.NP

PŮDORYS 6. NPPŮDORYS 5. NP
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B A

7.NP

PŮDORYS STŘECHY 
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PARKOVACÍ DŮM 
A SDÍLENÉ KANCELÁŘE

Parkovací dům se řídí lineárním konceptem, jeho hmota je strukturovaná 
pro zmírnění její velikosti a je orientovaná kolmo na svah, do kterého se 
částečně zařezává. Severně od něj pak stoupá ulice, která pomáhá dopravně 
obsloužit řešené území v obou směrech. Jiné dopravní řešení takřka není 
možné, aniž by se narušil romantický charakter pěší cesty na západním bře-
hu řeky Balinky ve směru proti proudu. Druhý břeh je zase nevyhovující kvůli 
vzájemné blízkosti zástavby a břehu.

Provozní řešení domu reaguje na navržený předprostor knihovny. V parteru 
nalezneme prostory pro služby, ve 2. a 3. podlaží pak sdílené kanceláře pro 
místní tvůrce, na nároží jednací místnost a kuchyňku. 

Směrem na severozápad jsou navrženy parkovací plochy, více než z poloviny 
schovány pod svahem. Dům se v tomto místě zařezává do terénu a téměř 
polovina jeho objemu je skryta. Lemuje ho ulice, která umožňuje nájezd do 
pater parkovacího domu a napojí území bývalé továrny na ulici Třebíčskou.

Nosná konstrukce domu je skeletová železobetonová prefabrikovaná. 
Vynáší jej betonové sloupy uvnitř i na fasádě. Vchody a vjezdy se nachází na 
všech stranách. 

Obálka budovy má spíš otevřené výhledy směrem do náměstí a k památkové 
zóně města, část je ve těsném styku s terénem.

Fasády pravidelně člení prvek hranatého sloupu s obdélným průřezem spolu 
s betonovými překlady, které fungují i jako nádoby na substrát pro menší 
keře a popínavé rostliny.

Fasáda k náměstí má výšku atiky přibližně na polovině výšky revitalizo-
vaného továrního objektu. Ustoupená část se pak dostává o patro výš nad 
úroveň ulice Třebíčské a má zelenou střechu, která snižuje úroveň tepla ab-
sorbovaného automobily za slunečného dne.

Zeleň z Čechových sadů se díky tomu přelévá nejen k řece Balince, ale i na 
střechy nově navržených domů. 
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1 -> STAV  = PARKOVIŠTĚ NA TERÉNU 2 -> PARKOVACÍ DŮM

3 -> AKTIVNÍ PARTER + SDÍLENÉ KANCELÁŘE4 -> NÁMĚSTÍ
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POHLED SEVEROZÁPADNÍ

TŘ
EB

ÍČ
SK

Á

PO
D 

ST
RÁ

N
Í



78 79
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
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PŮDORYS 1. NP
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Projekt se zabývá tématem revitalizace území bývalé továrny Antonína Jelínka, 
později nazvané Svit, která se nachází v těsné blízkosti historického jádra 
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