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Situace širších vztahů 1:5000
Na zámku a v podzámčí
Náměstí je integrální součástí krajiny pěti fenoménů: 
–kompaktního rostlého města střední velikosti
–okolních ulic vč. fascinujícího prostředí dvorků, 
náměstíček a propojek do bývalého židovského ghetta
–nábřeží Oslavy a Balinky
–přírodního prostředí přiléhajícího zámku s parkem
–infrastruktury evropského měřítka–dálničního mostu

Diagramy konceptu návrhu >
–vymezení Náměstí
–geometrická osnova
–funkční zónování Náměstí
–toky
–prostorové uspořádání

  prostor Náměstí je sjednocen dlažbou z velkých 
odseků, kladených na divoko  
  prostory přilehlých ulic jsou odlišeny dlažbou 
ze sekaných kostek, kladených nejprve nepravidelně, 
postupně směrem ke stávajícím mozaikám v řádcích 

–základní funkční zónování náměstí:
  plocha akcí
  široký chodník s letními zahrádkami
  pojízdná plocha pro zásobování
  servisní pás (veřejné osvětlení, stojany na kola, etc.)
  dopravní obsluha náměstí
  obchodní ulice ve stínu Jeřábů
 



NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ2



  prostor Náměstí je sjednocen dlažbou z velkých 
odseků, kladených na divoko  
  prostory přilehlých ulic jsou odlišeny dlažbou 
ze sekaných kostek, kladených nejprve nepravidelně, 
postupně směrem ke stávajícím mozaikám v řádcích 

–prostor Náměstí má své dominaty, jejichž postavení 
by mělo být adekvátní tomuto významu
–ostatně, platí to i pro přilehlé ulice

–postavení dominant se mění při pohybu člověka 
v prostoru
–tato soustava ikonických obrazů pak v člověku
zanechává bohatý celkový vjem
–zaslouží si ošetřit
 



–postavení dominant se mění při pohybu člověka 
v prostoru
–tato soustava ikonických obrazů pak v člověku
zanechává bohatý celkový vjem
–zaslouží si ošetřit
 

–prostor Náměstí je v návrhu organizován na podkladě
geometrické osnovy, vycházející z tvaru Náměstí
–osnova ladí s parcelací domů , nekopíruje ji
–na jejím základě jsou rozmístěny všechny prvky, 
pevně instalované
–na jejím podkladě se rozmísťují prvky dočasné
 



–základní funkční zónování náměstí:
  plocha akcí
  široký chodník s letními zahrádkami
  pojízdná plocha pro zásobování
  servisní pás (veřejné osvětlení, stojany na kola, etc.)
  dopravní obsluha náměstí
  obchodní ulice ve stínu Jeřábů
 

–dopravní koncept návrhu:
  obslužná komunikace v úrovni dlažby
  obslužná komunikace snížená cca 100mm
  pojízdná plocha pro zásobování a residenty
  předpokládané parkoviště
  pěší propojení



–distribuce prvků pevně instalovaných:
–veřejné osvětlení s integrovanými odpadkovými koši
–informační tabule ÚM
–lavičky
–stojany na kola
–pítko
–etc.

–prostor Náměstí je v návrhu organizován na podkladě
geometrické osnovy, vycházející z tvaru Náměstí
–osnova ladí s parcelací domů , nekopíruje ji
–na jejím základě jsou rozmístěny všechny prvky, 
pevně instalované
–na jejím podkladě se rozmísťují prvky dočasné
 



–dopravní koncept návrhu:
  obslužná komunikace v úrovni dlažby
  obslužná komunikace snížená cca 100mm
  pojízdná plocha pro zásobování a residenty
  předpokládané parkoviště
  pěší propojení

–trhy a místa pro ně vyhrazená
  denní
  adventní, řemeslné, pouť, etc.
  vánoční strom



–pořádání koncertů a představení:
  sezónní scéna velkomeziříčského kulturního léta
  velká scéna pro příležitostné akce
  hlediště

–trhy a místa pro ně vyhrazená
  denní
  adventní, řemeslné, pouť, etc.
  vánoční strom



–pořádání koncertů a představení:
  sezónní scéna velkomeziříčského kulturního léta
  velká scéna pro příležitostné akce
  hlediště

–pouť a kolotoče: 
–plocha akcí by měla sloužit všemu, co lidi potěší



–alt. možnost umístění fontány v úrovni dlažby
–velké brouzdaliště s gejsíry a mlhami
  řada trysek různé intenzity
  štěrbinové žlaby pro odvod vody a její recyklaci

–pouť a kolotoče: 
–plocha akcí by měla sloužit všemu, co lidi potěší



–vzájemný vztah prostorů a výsadeb stromů
  stávající lípy alt. možno ponechat do konce životnosti
  Jeřáb moravský
  Lípa malolistá
  ostatní stromořadí



–alt. možnost umístění fontány v úrovni dlažby
–velké brouzdaliště s gejsíry a mlhami
  řada trysek různé intenzity
  štěrbinové žlaby pro odvod vody a její recyklaci



–vzájemný vztah prostorů a výsadeb stromů
  stávající lípy alt. možno ponechat do konce životnosti
  Jeřáb moravský
  Lípa malolistá
  ostatní stromořadí

–distribuce prvků pevně instalovaných:
–veřejné osvětlení s integrovanými odpadkovými koši
–informační tabule ÚM
–lavičky
–stojany na kola
–pítko
–etc.

–prostor Náměstí je v návrhu organizován na podkladě
geometrické osnovy, vycházející z tvaru Náměstí
–osnova ladí s parcelací domů , nekopíruje ji
–na jejím základě jsou rozmístěny všechny prvky, 
pevně instalované
–na jejím podkladě se rozmísťují prvky dočasné
 



  prostor Náměstí je sjednocen dlažbou z velkých 
odseků, kladených na divoko  
  prostory přilehlých ulic jsou odlišeny dlažbou 
ze sekaných kostek, kladených nejprve nepravidelně, 
postupně směrem ke stávajícím mozaikám v řádcích 

–prostor Náměstí má své dominaty, jejichž postavení 
by mělo být adekvátní tomuto významu
–ostatně, platí to i pro přilehlé ulice



Popis konceptu návrhu
Urbanisticko-architektonický vývoj náměstí byl 
dokončen před staletími. Zásahy ve spádovém 
prostředí Náměstí z dob nedávno minulých nebyly sice 
městotvorné, kvalitní prostor Náměstí naštěstí postižen 
nebyl. Jde v podstatě o intaktně dochované historické 
náměstí. Jeho paměť i dokumentační hodnota by měly 
zůstat dominantní.

Hlavní prostorové/vizuální vazby a vjemy prostředí:
–srozumitelný věřejný prostor v srdci města 
–otevřený střed s dominantami sloupu (se sochou sv. 
Jana Nepomuckého) a kašny (se sochou sv. Floriána)
–průhled náměstím od radnice ke kostelu
–střed a křižovatka příběhů obyvatel i návštěvníků 
města
Návrh je zachytává, osvobozuje a podporuje.
Potvrzujeme kvality prostředí, v rámci řešeného území 
čistíme současný stav: uvolňujeme dominanty Náměstí 
(sloup a kašnu), otevíráme jeho prostor průhledům 
na radnici a kostel. Prostor Náměstí sjednocujeme 
dlažbou, vhodnou do historického prostředí městské 
památkové zóny (nepravidelná z velkých odseků, 
kladena všesměrně). Je jemně dělena ukončovacími 
kameny polí, do nichž by byla kladena. Bez dalších 
ornamentů. Geometrie polí vychází z dynamického 
tvaru náměstí, harmonizuje s parcelací na náměstí.
Slouží především jako osnova pro věškerou organizaci 
náměstí–tedy jak prvků pevně instalovaných 
(parkovací stání, stromy, osvětlení, lavičky, stojany na 
kola, pítko, informační tabule, alt. fontána etc.), tak 
i dočasně instalovaných (tržní stánky, pódia, etc.). 
Redukujeme počet prvků (integrace svítidla veřejného 
osvětlení a odpadkového koše), všechny prvky 
organizujeme do funkčních zón. Důsledkem je 
praktické uspořádání, snadná orientace a klid.

Náměstí dnes plní jiné funkce, než v době vzniku:
–musí absorbovat přiměřenou dopravní obsluhu
–plnit funkci krátkodobé městské rekreace
–absorbovat dynamiku současných kulturních akcí
 
 

Proto navrhujeme:
–jednosměrné dopravní uspořádání (na východní 
straně náměstí, v části s podélnými stáními snížené, 
v ostatních částech v úrovni náměstí), zásobovací 
komunikaci na východní straně–nespornou výhodou 
tohoto řešení je maximální osvobození prostoru 
náměstí od dopravní zátěže, navíc bez nutnosti 
dopravní obsluhu omezit nebo uzavřít v době konání 
akcí na náměstí
–hájek stromů s lavičkami ve střední části, vytvářející 
oázu v klidovém zálivu náměstí, intimitu ve společnosti 
sloupu a kašny
–stromořadí podél rozšířeného chodníku v části, kde 
umocňuje prostorový účinek tvaru Náměstí 
–alternativně uvažovat o umístění fontány v ploše 
akcí (funkční by byla tehdy, kdy je plocha k dispozici)
–volnou „plochu akcí“ mezi radnicí a hájkem pro 
konání kulturních, sportovních či jakýchkoliv akcí 
(tedy umístění velkého pódia pro konání koncertů před 
radnicí, malého po celou dobu konání 
velkomeziříčského kulturního léta v blízkosti sloupu); 
Možnosti využití jsou vyjádřeny na diagramech. 

Výsledná podoba náměstí by měla vycházet 
z požadavků, upřesněných na základě diskuse 
s občany a politickou reprezentací města, proběhlé 
na podkladě výsledků architektonické soutěže. 

Dlažba přilehlých ulic, bezprostředně navazující 
na dlažbu z odseků na Náměstí
–štípaná malá (např. 8/12) z nepravidelných kostek,
–nepravidelná všesměrná

Dlažba snížené části vozovky na Náměstí 
–z odseků na výšku (vyšší únosnost, nižší hlučnost)
–nepravidelná, všesměrná

Dlažba přilehlých ulic, navazující na stávající žulové 
výdlažby (pravidelné, vějířové, mozaiku)
–štípaná drobná (např 6/6) z nepravidelných kostek
–kladená na řemínek

Rozhraní jednotlivých polí dláždění
–takto by se principielně jevila, jemně by tak 
připomínala základní geometrii nové úpravy Náměstí

Práh
–analogicky by se jevil i obrubník v úrovni dlažby
–(např. obslužná komunikace na západní straně)

Stromořadí a hájek Jeřábů moravských,

posezení pod Lípou malolistou u kostela.
Harmonické prostředí pro pobyt, klid, akce.

Koncept vegetace
–pro stromořadí a hájek volíme Jeřáb moravský, po-
sezení na piazzettě u kostela je pod Lípou malolistou
–stávající lípy mouhou být zachovány do doby 
ukončení životnosti, z prostorového hlediska nejsou 
jejich umístění a velikost vhodné 
–výsadbová jáma hluboká, s drenáží do propustných 
vrstev
–na jejím povrchu mlat v odstínu štěrku spar dlažby
–ukončení dlažby u výsadbových jam bez bordury, 
zpevněné sníženým ocelovým profilem na hřeby
–případné funkční rozšíření jámy pásem dlažby 
do suchého lože

Koncept povrchů–zpevněných ploch
Navrhovaný druh dláždění plochy Náměstí vychází:
–z dochovaných historických fotografií, kde se jeví 
velkoformátová dlažba kladená na divoko v celé ploše 
z hlediska uplatnění prostoru Náměstí jako optimální, 
umožňující nechat vyznít jeho kvality
–z potřeby prostor sjednotit, členit promyšleně, zklidnit
–z informací obsažených v dokumentu „Péče 
o památkově významné venkovní komunikace“, Alfréd 
Schubert a kolektiv, Národní památkový ústav, Praha 
2007, jehož principielní závěry potvrzují hodnoty 
navrhovaného přístupu

Průhled z ulice Komenského
–prostor Náměstí je opět otevřený a přehlédnutelný
–dominaty Náměstí (kašna, sloup) se ocitají v odpovídajícím postavení
–hájek a stromořadí prostor doplňují, nemění
–mobiliář je organizován na podkladě geometrické osnovy, slouží, neobtěžuje
–přemístěný památník velkomeziříčské tragédie v zálivu u kostela

Posezení ve stínu Jeřábů v hájku
–intimní prostor v zálivu Náměstí
–posezení ve společnosti sloupu nebo kašny
–hájek a stromořadí prostor doplňují, nemění
–vež kostela posiluje dojem ochrany

–i pro dlažby platí, že důležitým faktorem je patina
–předpokládáme proto recyklaci použitelných 
stávajících, zejm. velkoformátových dlažeb 
na obrubníky, příp. jejich integraci do nově navrhované 
dlažby z velkých odseků v ploše náměstí, každopádně
v přilehlých ulicích
Finální specifikace druhů kamene, materiálu 
a způsobu pokládky by měla být provedena na základě 
výsledků stavebně-historického průzkumu náměstí. 
Lze předpoládat pozůstatky předchozích výdlažeb. 
I tyto nálezy by mohly být cenným zdrojem pro definici 
výsledné podoby dlažeb, resp. atraktivním materiálem 
pro dnešní aplikaci.

Patina zvolených materiálů je důležitým faktorem:
–nahoře textura žuly sloupu Sv. Jana Nepomuckého
–zde textura zoxidovaného dubového masivu, jehož
užití navrhujeme pro lavičky

Dlažba převážné části Náměstí v jedné úrovni
–případné obrubníky v úrovni dlažby
–z velkých odseků, nepravidelná, všesměrná

–technické vybavení lze integrovat do dlažby
(dlažba není identická s navrhovanou)
–analogicky by byly řešeny všechny detaily dláždění 

Situace  1:750
–odstíny ploch vyjadřují intenzitu zátěže,
nikoliv změnu druhu dlažeb
–druhy dlažeb, výškové úrovně a způsob užívání
jsou vyjádřeny na diagramu a v situaci 1:250
–celkem 107 stání 

17 parkovacích stání

8 parkovacích stání

8 parkovacích stání

13 parkovacích stání 

17 parkovacích stání

2 parkovací stání

23 parkovacích stání
–měl by zde stát dům, 
který by je obsahoval

6 parkovacích stání

výhybka v jednopruhové 
obousměrné vozovce

9 parkovacích stání

4 parkovací stání

vyhybka v jednopruhové 
obousměrné vozovce

D

D

C

C

B

B

A

A



Pohled při východu z kostela
–duchovní atributy jsou přítomny i ve světské části Náměstí
 

Pohled při příchodu nebo vjezdu na Náměstí
–celé je přehlédnu
–pěšky si svobodně vyrazím 
–na celém náměstí mají chodci přednost před vozidly

Pohled z ptačí perspektivy
–prostě stojí za to



Pohled při východu z kostela
–duchovní atributy jsou přítomny i ve světské části Náměstí
 



Pohled při příchodu nebo vjezdu na Náměstí
–celé je přehlédnu
–pěšky si svobodně vyrazím 
–na celém náměstí mají chodci přednost před vozidly



Posezení ve stínu Jeřábů v hájku
–intimní prostor v zálivu Náměstí
–posezení ve společnosti sloupu nebo kašny
–hájek a stromořadí prostor doplňují, nemění
–vež kostela posiluje dojem ochrany



Průhled z ulice Komenského
–prostor Náměstí je opět otevřený a přehlédnutelný
–dominaty Náměstí (kašna, sloup) se ocitají v odpovídajícím postavení
–hájek a stromořadí prostor doplňují, nemění
–mobiliář je organizován na podkladě geometrické osnovy, slouží, neobtěžuje
–přemístěný památník velkomeziříčské tragédie v zálivu u kostela

–i pro dlažby platí, že důležitým faktorem je patina
–předpokládáme proto recyklaci použitelných 
stávajících, zejm. velkoformátových dlažeb 
na obrubníky, příp. jejich integraci do nově navrhované 
dlažby z velkých odseků v ploše náměstí, každopádně
v přilehlých ulicích
Finální specifikace druhů kamene, materiálu 
a způsobu pokládky by měla být provedena na základě 
výsledků stavebně-historického průzkumu náměstí. 
Lze předpoládat pozůstatky předchozích výdlažeb. 
I tyto nálezy by mohly být cenným zdrojem pro definici 
výsledné podoby dlažeb, resp. atraktivním materiálem 
pro dnešní aplikaci.



ŘEZ D-D 1:250 ulicí Kostelní 
–prima prostor se stánkem na zmrzlinu
–posezení při čekání na autobus
–za zády napínavé uličky a náměstíčka
–krátce po zabočení do plácku u kostela
se mi otevře pohled na Náměstí, vpravo s lípou 
na pozadí pěkné štítové zdi

ŘEZ C-C 1:250 Náměstím
–kostel–kašna–stín hájku Jeřábů



ŘEZ C-C 1:250 Náměstím
–kostel–kašna–stín hájku Jeřábů

ŘEZ B-B 1:250 Náměstím
–radnice–sloup: okulibá kompozice
–v létě zamlžená hájkem a podpořená stromořadím



ŘEZ B-B 1:250 Náměstím
–radnice–sloup: okulibá kompozice
–v létě zamlžená hájkem a podpořená stromořadím

ŘEZ A-A 1:250 ulicí Komenského
–klid, intimita obytných domků
–věž kostela nad nimi jasně orienuje směr k náměstí
–mírné napětí z očekávání



ŘEZ D-D 1:250 ulicí Kostelní 
–prima prostor se stánkem na zmrzlinu
–posezení při čekání na autobus
–za zády napínavé uličky a náměstíčka
–krátce po zabočení do plácku u kostela
se mi otevře pohled na Náměstí, vpravo s lípou 
na pozadí pěkné štítové zdi


