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MĚSTSKÝ BLOK PACOV
SOUČASNÝ STAV

Řešené území se nachází v centrální části města Pacov
na západě kraje Vysočina. Území prošlo v osmdesátých 
letech minulého století asanací, při níž byla odstaněna 
veškerá původní zástavba. Na jejím místě byla jako na zelené 
louce postavena budova nynějšího gymnázia atypického 
půdorysu. Ta měla původně sloužit jako kulturní dům. Stavba 
svým tvarem i umístěním mimo uliční frontu neumožnuje 
vytvoření klasického městského bloku. Stává se tak v utváření 
ucelené městské zástavby výrazným omezením. Na západní 
hraně území se pak nachází budova finančního úřadu  a na 
jižní budova s obchodní a kancelářskou funkcí. Obě budovy 
svým umístěním vytváří dojem  rozestavěného bloku, který 
ale nebyl dokončen. Jižní objekt je návíc výrazně odstoupen 
od přilehlé komunikace. Vzniká tak veřejný prostor, který 
ale nemá žadnou funkci

NÁVRH

SOUVISLOSTI

Návrh se snaží zcelit urbanistickou roztříštěnost území
a zároveň doplnit centrum města o funkce, které mu chybí. 
Hlavním problémem je vylidňování centrální části města
a s tím spojený úpadek menších komerčních subjektů v okolí 
náměstí. Hlavní funkcí navrhované zástavby je proto bydlení 
kombinované s parterem sloužícím čáastečně obchodu, ale 
větší měrou veřejné vybavennosti. Zvláštní roly v návrhu hraje 
budova gymázia a to jak po stránce prostorové, tak po 
stránce funkční. Po západní straně prochází v současnosti 
poměrně rušná silnice. Provoz by měl být ale odkloněn 
plánovaným obchvatem.

ZÁMĚR

Cílem návrhu bylo vytvořit koncept zástavby centrální části 
města v okolí gymnázia včetně funkčního řešení a přibližného 
dispozičního řešení jednotlivých objektů.  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh doplňuje linii staveb na západní hraně území o dva 
nárožní objekty. Tomu odpovídají jejich výškové proporce. 
Při jižním okraji pracuje návrh s liniovým domem 
předsazeným oproti stávajícímu objektu až k přilehlé 
komunikaci. Vytváří tak prostor neuzavřeného vnitrobloku 
v jehož středu je umístěna budova gymnázia. To tak získává 
vlastní vymezený prostor, jehož hranici zvýrazňuje jasanová 
alej kopírující jeho tvar. K budově tak přibyly prostory pro 
trávení volného času studentů v podobě venkovní posilovny 
s lezeckou stěnou na fasádě, venkovní kino a odpočinkový 
prostor. V meziprostoru pak vzniká místo pro rezidenty  
v podobě parku s vodními prvky, dětským hřištěm 
a soukromou zahradou. Novým elementem prostředí 
je potok, který je momentálně veden potrubím při jižní hraně. 
Návrh počítá s jeho vyvedením na povrch a vytvořením 
vodních prvků, které příznivě ovlivní mikroklima prostředí.

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Budovy na západní hraně slouží primárně jako bytové 
s obchodním parterem. Celkem obsahují 5 x 1+kk, 
7 x 2 + kk, 5 x 3 + kk. Jižní objekt počítá s umístěním 
restaurace v parteru. Severní pak s umístením dvou 
obchodů. Liniová budova při jižní hraně území obsahuje 
22 bytů 2+kk a 2 x 1+kk, které mají sloužit primárně  jako 
městské startovací byty pro mladé rodiny. V parteru jsou pak 
umísteny prostory kavárny, dvě přednáškové místnosti se 
zázemím, veřejné toalety a knihovna zaměřená na studenty. 
V suterénu se nachází sklepní skladovací prostory pro 
rezidenty a parkovací stání. Střecha objektu je pak z části 
využita jako pobytová.
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