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ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH 

 

KAMENNÉ NÁMĚSTÍ A ZELENÝ PARK U ZÁMEČKU 

 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je historickým centrem města, místem přirozeného 

společenského i obchodního života. Jeho význam je v současnosti potlačen umístěním 

dopravních ploch, jimž dominuje autobusové obratiště. Přirozenou reakcí na dnešní stav je 

volání po ochraně všech sebemenších trávníkových ploch, rozdrobených komunikacemi 

pro auta i pro pěší.  

 

Považujeme za důležité definovat náměstí jako plochu v zásadě zpevněnou, kamenný 

koberec, který svým souvislým průběhem umožní svobodný pohyb pěších, konání trhů i 

významných veřejných událostí. Lípy stávající i nově vysazené, všechny chráněné v 

dlažbě mříží odpovídající velikosti, pak vytvoří příznivé klima a stín. Zhuštění stromů v 

západní části náměstí koresponduje s klidnějším těžištěm prostoru okolo kašny, východní 

část náměstí je vhodnější pro obchodní a společenské akce. 

 

Zároveň doporučujeme výrazným způsobem obrátit pozornost k prostoru v okolí tzv. 

Zámečku; jeho okolí vyžaduje komplexní parkovou úpravu, zahrnující trávníkové plochy, 

bylinné, keřové i stromové patro.  Tento park by dokázal naplnit očekávání, která jsou 

kladena na rekreační potenciál náměstí, a přitom by poskytl lepší a kvalitnější prostředí 

všem občanům města. Dva různé prostory, bezprostředně na sebe navazující, se tak 

mohou vhodně doplňovat. 

 

OBJASNĚNÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ NÁVRHU 

 

NÁMĚSTÍ DO DVORŮ – PŘEDZAHRÁDKY DO NÁMĚSTÍ 

 

Uliční čára prostor náměstí sice zřetelně vymezuje, aktivity s ním spojené však přesahují 

hluboko do přilehlých dvorů, dochovaných zejména na severní a západní straně. 
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Navrhujeme vtáhnout tyto poloveřejné prostory do dění na náměstí a vytvořit tak členitý 

kontinuální parter bohatý na komerční i veřejné funkce. Dvory by pochopitelně neměly 

ztratit svůj intimní charakter, je možné je v nočních hodinách uzavírat, municipalita by však 

měla vytvářet dobré podmínky pro jejich kultivaci a zvelebování v duchu jednotící 

koncepce náměstí.  

 

Protiváhou dvorů, které se otevírají do vnitrobloků a jimiž expanduje veřejná funkce ven 

z náměstí, jsou předzahrádky, dotvářející původní venkovský charakter malého města a 

dodávající jemnost fasádám původních domů. 

 

PRVKY A MATERIÁLY 

 

Náměstí je sjednoceno kamennou dlažbou z granitoidních hornin. Hlavní plocha náměstí 

je kryta řádkově kladenými, štípanými obdélnými kameny, které podél domů přecházejí 

pozvolna v řezané kostky.  Jižní, specifická část náměstí, je dlážděna mozaikově, v polích 

odpovídajících jednotlivým průčelím domů.  

 

Silnice se z plochy náměstí vyčleňuje odlišnou barevností a strukturou živičného povrchu; 

doplněna o stromořadí s extenzivním trvalkovým záhonem, vine se náměstím v historicky 

fixované poloze. Provoz autobusů je navržen v omezené míře, s jednoduchou nácestnou 

zastávkou a točnou přesunutou do blízkosti nádraží. 

 

Dosadby lipových stromořadí jsou problematické – nestejnoměrný vývin stromů 

v dlouhodobém horizontu neumožní vnímat stromořadí jako souvislé celky.  Stromořadí 

podél silnice a vedlejší řada při severní hraně náměstí jsou ale trvalé hodnoty náměstí, 

které by měly být zachovány. 

Podél jižní hrany náměstí v doprovodu silnice navrhujeme realizovat lipové stromořadí 

zcela nově, řadu při severní hraně náměstí navrhujeme ponechat a pouze doplnit na obou 

koncích o jeden strom. Dále doplňujeme stromy v rozptýlené výsadbě v západní části 

náměstí okolo kašny.  Druhovou skladbu území obohacují ovocné stromy v přístupných 

dvorech.  

 



3 

Kmeny lip jsou od dlažby odděleny atypickými mřížemi, jejichž velikost se různí podle 

očekávané velikosti stromu.  Velké mříže mohou být doplněny dřevěnými pochozími rošty 

nebo mlatem zaštěrkovaným povrchem. Mřížoví bude oseto nízkou mateřídouškou, 

přecházející také do spár okolní dlažby. Předzahrádky by měly v průběhu roku nakvétat 

venkovskými druhy trvalek i jednoletých květin a umožnit barevnostní proměny náměstí v 

průběhu roku. 

 

Stávající drobnou architekturu náměstí (kašnu a pomník padlých) doplní pítko, jednoduché 

lavičky (umístěné především podél vedlejšího lipového stromořadí), odpadkové koše a 

stojany na kola.  

Dodatečně vložený středový stoup kašny navrhujeme odstranit a podobu kašny vrátit do 

jejího původního stavu.  Polohu kašny v rámci náměstí doporučujeme zachovat. Kašna je 

přirozeným těžištěm prostoru náměstí. 
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ORIENTAČNÍ ROZPOČET REALIZACE 

 

Předpokládané náklady jsou vzhledem k ideovému charakteru soutěže pouze 

odhadované: 

 

Zpevněné plochy (náměstí, bez parku u zámečku)... 10 000 m2 … 3 000 Kč/m2 …  

              30 000 000 Kč 

Městský mobiliář...              5 000 000 Kč 

Úpravy infrastruktury...               5 000 000 Kč 

 

CELKEM             40 000 000 Kč
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ANOTACE 

 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad by mělo být přehledným, čitelným prostorem, 

uzpůsobeným pro potřeby pěších. Prostorem vymezeným historickými domy, jemuž 

dominují tradiční lípy. Zapojení dvorů do aktivit na náměstí vytvoří pestrý parter, jak ve 

smyslu prostoru, tak i aktivit. Předzahrádky, vysunuté do plochy náměstí a osázené 

bylinkovými výsadbami, vytvoří tradiční přechod mezi plochou náměstí a průčelími 

soukromých domů. 
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SEZNAM SOUČÁSTÍ NÁVRHU 

 

 

1. panel – komplexní urbanistický návrh 

2. panel – vizualizace, dopravní schéma a detaily 

3. textová část 

4. obálka „Autor“ vč. 1 x CD 

 

 


