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Koncepce revitalizace náměstí 

Návrh očišťuje a posiluje význam třech stávajících hlavních prvků náměstí - lipových alejí, 

kašny a památníku, využívá je pro určení charakteristické identity nově vymezených zón 

náměstí. Z hlediska rozdílné atmosféry jednotlivých prostorů tak náměstí nabízí tři základní 

části: 

- Centrum běžných veřejných a kulturně-společenských aktivit - nové těžiště 

náměstí, kde se uplatňuje dominanta pomníku. 

 

- Odpočinková zóna - klidné místo náměstí soustředěné kolem kašny. 

 

- Pěší promenáda po obvodu náměstí - obvodové tepny náměstí spojující partery 

budov s občanskou vybaveností zpříjemněné stromořadím lipových alejí. 

 

Návrh zachovává a posiluje stávající fungující vazby v širších souvislostech území. 

Vytvoření nového těžiště náměstí v prostoru kolem památníku je přirozenou reakcí jednak na 

urbanistickou strukturu stávající zástavby (východní část náměstí má optimálnější 

uzavřenější charakter odpovídajícího měřítka a proporcí), nové těžiště leží při vyústění 

důležité pěší trasy od vlakového nádraží, a v neposlední řadě je umístěno v blízkosti centra 

veřejného života - Modrého domečku (kavárny s chráněnou dílnou). Místo, kde je 

soustředěna většina běžných a kulturně-společenských aktivit náměstí (tedy i celé obce) je 

doplněno vhodnými prvky mobiliáře (informační tabule, stojan na kola,…), autobusovou 

zastávkou a stavbou polyfunkčního přístřešku sloužící např. pro "trhový" prodej, výstavu 

dočasných exponátů, útočiště před nepříznivým počasím,... 

Protipólem „ruchu města“ východní části náměstí je prostor odpočinkové části s kašnou. 

Jedná se o místo nabízející příjemné posezení v otevřeném a vzdušném prostoru v zeleni. 

Po obvodu náměstí jsou navrženy pěší a obytné zóny, kde se uplatňují všudypřítomné 

lipové aleje. Severní a západní stromořadí ukrývají parkovací stání, které lze v době 

pořádání trhů využít pro umístění stánků. Nejširší a nejdůležitější „promenádou“ je jižní, 

směřující k obecnímu úřadu. Poloha obecního úřadu byla zdůrazněna jednak v dlažbě, 

jednak stožárem s vlajkou obce. 

 

Revitalizace stávající zeleně 

Charakteristický rys náměstí - lipové aleje, uvažujeme zachovat a doplnit o alej uzavírající 

jeho západní část. Pro posílení konceptu alejí po obvodu náměstí uvažujeme navrácení do 

jeho původní podoby s volným středem. Travnaté plochy jsou řešeny tak, aby vhodně 

doplňovaly vysokou zeleň, aniž by vytvářely bariéry pro pohyb chodců. Vybrané plochy jsou 

osázeny okrasnými travinami. 

 

Upřednostnění pěších před automobilovou dopravou 

Chodec je ten, komu patří náměstí, nikoliv vozidlo! V návrhu proto klademe důraz na 

dobrou a bezpečnou pěší prostupnost - jednak redukcí asfaltových zpevněných ploch a 

preferencí zklidněných pěších a obytných zón s kamennou dlažbou, jednak zpomalením 

dopravy. Parkování řešíme tak, aby nevytvářelo bariéry pro pěší. 

Silnici II. třídy (pro psychologické zpomalení řidičů) zužujeme na minimální možnou šířku, 

tím došlo k rozšíření chodníků pro pěší v kritických místech směrem ke kostelu sv. Mauricia 

a směrem k „Zámečku“. Doporučujeme omezit rychlost na max. 30km/h. Pro přirozený pohyb 
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chodců po náměstí jsou na důležitých místech navrženy přechody. Z důvodu zklidnění 

dopravy na náměstí je zrušen jeho okružní průjezd po obvodu. Ulice Opletalova a Legií jsou 

navrženy jako jednosměrné se zklidněnou dopravou. Křižovatka ulic Mníšecké a 

Komenského je přehledněji řešena jako styková ve tvaru písmene T. 

Plochy parkování na náměstí jsou kultivovány a jasně vymezeny ve zpevněné ploše 

dlažby. Na východní straně náměstí jsou stání uvažována primárně pro potřeby kostela, na 

západní straně pak pro městský úřad a na severu pro vlastní potřebu náměstí. Parkování 

doporučujeme časově omezit a zpoplatnit, aby se zamezilo celodennímu odstavování 

vozidel. Zásobování obchodů a pohyb vozidel k parkovacím místům je vymezen pouze 

obrubníky v rovině ploch pro pěší (obytné nebo pěší zóny).  

 

Použité materiály 

Převládajícím materiálem zpevněných ploch pro pěší a zklidněný provoz vozidel (obytné a 

pěší zóny) jsou žulové kostky. Asfaltový povrch je ponechán z důvodu minimalizace hluku a 

jasného vymezení pouze na zúžené silnici II. třídy. Klidový prostor v okolí kašny má mlatový 

povrch - jedná se o reminiscenci historické podoby náměstí s volným středem a mlatovými 

plochami. Kolem památníku je pro zdůraznění důstojnosti tohoto prostoru navržen betonový 

povrch se strukturou velkoformátové dlažby. 

 

Základní bilance návrhu 

stávající stav  - vozovky a přilehlé zpevněné plochy: 4 650m2  = > 47,5% 

   - plochy pro pěší: 2 800m2  = > 28,5% 

   - zeleň: 2 350m2  = > 24% 

 

návrh  - vozovky: 1 300m2  = > 13% 

   - obytné zóny: 1 550m2  = > 16% 

   - plochy pro pěší: 4 300m2  = > 44% 

   - zeleň a mlatový povrch: 2 650m2  = >27% 

 

Hrubý propočet nákladů obnovy náměstí  (bez úprav ulic Legií a Opletalova) 
 

odstranění stávajících zpevněných ploch a mobiliáře  3 500 000,- 

zpevněné plochy - asfaltové plochy (vozovka)   3 100 000,- 

   - žulové kostky (obytné a pěší zóny)  9 900 000,- 

   - betonové plochy           700 000,- 

   - mlatové plochy       500 000,- 

inženýrské sítě          1 000 000,- 

mobiliář        2 000 000,- 

zeleň                600 000,- 

dopravní značení              400 000,- 

renovace památníku a kašny        600 000,- 

ostatní náklady, rezerva                      500 000,- 

celkem (bez DPH)      22 800 000,- 
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Anotace 

Návrh očišťuje a posiluje význam třech stávajících hlavních prvků náměstí - lipových alejí, 

kašny a památníku, využívá je pro určení charakteristické identity nově vymezených zón 

náměstí. Z hlediska rozdílné atmosféry jednotlivých prostorů tak náměstí nabízí tři základní 

části: 

- Centrum běžných veřejných a kulturně-společenských aktivit - nové těžiště 

náměstí, kde se uplatňuje dominanta pomníku. 

- Odpočinková zóna - klidné místo náměstí soustředěné kolem kašny. 

- Pěší promenáda po obvodu náměstí - obvodové tepny náměstí spojující partery 

budov s občanskou vybaveností zpříjemněné stromořadím lipových alejí. 

 

Vytvoření nového těžiště náměstí v prostoru kolem památníku je přirozenou reakcí jednak 

na urbanistickou strukturu stávající zástavby (východní část náměstí má optimálnější 

uzavřenější charakter odpovídajícího měřítka a proporcí), nové těžiště leží při vyústění 

důležité pěší trasy od vlakového nádraží, a v neposlední řadě je umístěno v blízkosti centra 

veřejného života - Modrého domečku (kavárny s chráněnou dílnou). Místo, kde je 

soustředěna většina běžných a kulturně-společenských aktivit náměstí (tedy i celé obce) je 

doplněno vhodnými prvky mobiliáře, autobusovou zastávkou a stavbou polyfunkčního 

přístřešku. 

Protipólem „ruchu města“ východní části náměstí je prostor odpočinkové části s kašnou. 

Jedná se o místo nabízející příjemné posezení v otevřeném a vzdušném prostoru v zeleni. 

Po obvodu náměstí jsou navrženy pěší a obytné zóny, kde se uplatňují všudypřítomné 

lipové aleje. Severní a západní stromořadí ukrývají parkovací stání, které lze v době 

pořádání trhů využít pro umístění stánků.  
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Seznam součástí návrhu 

 

1 PANEL č.1  

2 PANEL č.2  

3 TEXTOVÁ ČÁST - koncepce návrhu (str.1) 

    - základní bilance návrhu (str.2) 

    - hrubý propočet nákladů (str.2) 

    - anotace (str.3) 

    - seznam součástí návrhu (str.4) 

4 OBÁLKA "AUTOR" - údaje účastníků soutěže 

    - čestná prohlášení o splnění kvalifikačních  

     předpokladů 

    - kontaktní osoba pro komunikaci se sekretářem 

    -  čestné prohlášení o oprávnění uzavření  

     smlouvy o dílo 

    - cenová nabídka dalších projektových prací 

    - digitální část na CD 

 


