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A - Historický vývoj

Po většinu času jeho existence můžeme náměstí vnímat jako relativně 
jasně definovaný prostor tvaru “L”.
Po zbourání domů v severní části a výstavbě kostela sv. Václava v r. 
1906-1912 (vysvěcen 1913) na jejich místě a po vzniku proluky v jižní 
části po roce 2000 jsou kontury náměstí méně jasné.

Sledujeme několik jevů:

 Pozvolný rozpad pevného charakteru náměstí (proluky).

 Změna umístění stromových alejí (z okrajů do středu podél
 silnice).

 Umisťování a odstraňování objektů na náměstí (kaplička, křížek,  
 socha T. G. M., pomník obětem II. sv. války, socha K. Gottwalda,  
 stánek).

 Změna charakteru náměstí (dříve volná plocha, dnes park; dříve  
 bylo možné shromažďovat se, dnes velmi omezeně).

ANALYTICKÁ ČÁST



1 Shromáždění
Pohled od radnice přes náměstí.

3 Nadhled
Silnice lemována stromovou alejí
Pravá část je stále otevřeným prostorem 
s několika objkety (kašna, socha T. G. M., 
studna). Náměstí tvoří jednu jasně čitel-
nou plochu

5 Střední část náměstí
Plocha náměstí je volná, bez trávníku a 
cest.

6 Nadhled
Náměstí je zatravněno. Již není možné jeho 
plochu používat ke shromážděním nebo 
trhům.

4 Shromáždění
Charakter je jiný než dnes díky řadám 
stromů podél hran náměstí.
Náměstí je otevřená plocha.

2 Pohlednice z let mezi 1901-06
Radnice již stojí (1901), kostel ještě ne (1912)
Náměstí působí uzavřeně.

pohledy na náměstí

hIstoRICKÝ VÝVoJ



11 Müllerovo mapování Čech
1720

Petschkapodblatny

12 I. vojenské mapování
1780-83

Petschka Podblatny

13 II. vojenské mapování
1836-52

Peček
Náměstí tvaru “L” . V jižní části náměstí již 
značena kaplička.

14 III. vojenské mapování
1877-80

Peček/Pečky
V jižní části náměstí kaplička
na vyvýšenině.

15 Mapa Stabilního katastru
1. pol. 19. stol.
Náměstí má uzavřenější charakter,
chybí kostel, uprostřed náměstí je kaple.

Petschek

16 Porovnání Stabilního katastru s dnešním 
stavem
Změnila se především severní
část náměstí.

pečKy V mapoVÝCh zobRazeníCh

hIstoRICKÝ VÝVoJ



B - Současný stav

1 - URBÁNNÍ STRUKTURA

2 - BARIÉRY V ÚZEMÍ

3 - DOPRAVA

4 - DETAIL
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VÝměRy

ŘeŠenÉ Území

M 1:2000

severní část náměstí
plocha před kostelem
Jižní část náměstí
proluka
Ulice V. b. třebízského
CelKoVá ploCha

2 080 m2

1 450 m2

5 550 m2

3 655 m2

1 340 m2

16 155 m2

1 450 m
2

3 655 m2

5 550 m2

1 340 m 2

2 080 m
2
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Stávající zástavba a konfigurace objektů, stromů a keřů 
na náměstí.

stáVaJíCí staV

1 - URbánní stRUKtURa
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Náměstí je rozděleno Tř. Jana Švermy, která prochází 
jeho středem.

V současné podobě tak lze náměstí číst jako sérii frag-
mentů napojených na tuto silnici.

částI náměstí

1 - URbánní stRUKtURa
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PEVNÁ HRANA NÁMĚSTÍ

NEURČITÝ OTEVŘENÝ PROSTOR

CHYBĚJÍCÍ ZÁSTAVBA

Náměstí je “děravé”.
Uliční fronta s mezerami a scházejícími objekty.

děRaVost náměstí

1 - URbánní stRUKtURa
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Fragmentace způsobená průtahem pokračuje ještě o 
úroveň výš - náměstí je složeno z malých

travnatých plošek. Není zde větší volná plocha, kde by se 
např. daly pořádat trhy. Chybí místo ke scházení se.

fRagmentaCe

2 - baRIÉRy V Území
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NELZE POKRAČOVAT

Cesty na náměstí smysluplně nespojují žádoucí místa.
Vedou “od nikud nikam”.

nesmyslnost Cest

2 - baRIÉRy V Území
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NESYSTEMATICKÉ PARKOVÁNÍ
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VÝJEZD HASIČŮ

Parkování se odehrává živelně v rámci celého náměstí a 
především ve vyznačených částech.

Náhodně stojící auta mohou způsobovat problémy při 
výjezdu hasičů - zužují průjezd.

paRKoVání, VÝJezd hasIčů

3 - dopRaVa

NESYSTEMATICKÉ PARKOVÁNÍ



dopRaVní směRy

3 - dopRaVa

GSPublisherVersion 0.3.100.100
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Asfalt chodníky

Asfalt silnice

Betonová dlažba čtvercová, bez vzoru

Žulová dlažba vlnka, chodník

Žulová dlažba světlá, vlnka, parkovací pruh

Drobná dlažba před kostelem

Žulová dlažba, vlnka, hlavní silnice

Hlína, štěrk, kamení

Mozaika drobná, skládaný vzor

Mozaika malý formát, bez vzoru

Betonová dlažba, obdélníková, malá

Mozaika malá, čtvercová do vzoru, před radnicí

Žulová (???) řezaná dlažba obdélná

Vjezdy

Dlažba žulová, vlnka, vedlejší silnice

Dlažba zámková, obdélníková zvlněná

1192,9 m2

3956,1 m2

598,5 m2

1389,1 m2

1831,0 m2

141,9 m2

2543,1 m2

1802,1 m2

1182,0 m2

1358,6 m2

47,4 m2

119,6 m2

120,6 m2

145,3 m2

969,9 m2

9,0 m2

Trávník6147,5 m2

plán stáVaJíCíCh poVRChů, m 1:1000

Zobrazení přílišné mnohosti povrchů.
V legendě uvedeny celkové výměry dle druhů povrchů.

4 - detaIl



mnohost poVRChů

Zobrazení přílišné mnohosti povrchů.
Povrchy na celém náměstí nejsou sjednocené.

4 - detaIl



mnohost poVRChů

Zobrazení přílišné mnohosti povrchů.
Povrchy na celém náměstí nejsou sjednocené.

4 - detaIl



9 druhů stojanů na kola.

neJednotnÝ mobIlIáŘ

4 - detaIl



3 druhy odpadkových košů, 3 druhy laviček.

neJednotnÝ mobIlIáŘ

4 - detaIl



Nekryté kontejnery na tříděný odpadPlechová skříň

Plechová skříňTelefonní budka

Stánek, trafikaPlechová skříň

Různé plechové skříně, telefonní budka, exponované 
kontejnery na tříděný odpad, nekultivovaný stánek.

nežádoUCí obJeKty

4 - detaIl



Je jich zbytečně mnoho a téměř každá vypadá jinak.
Nezjednodušují orientaci. Neestetické a ve špatném 

stavu.

nepŘehlednÉ InfoRmační tabUle

4 - detaIl





NÁVRHOVÁ ČÁST



naVazUJíCí InVestICe

tŘída Jana ŠVeRmy

M 1:750



náVRh ÚpRaV

stáVaJíCí sItUaCe

M 1:750



M 1:750

Náměstí je rozděleno na dvě části odlišné svým charakterem.

Jedna část má charakter typického vydlážděného náměstí s 
množstvím volné plochy, kde je možné se setkávat a pořádat 
akce.

Druhá část je zaplněná stromy a travnatými plochami, mezi 
kterými lze ve stínu relaxovat.

Mezi těmito částmi není ostrá hrana, ale plynule se prolínají.

KonCepCe ŘeŠení

CelKoVÝ náVRh

ZELEŇ

NÁMĚSTÍ



M 1:750

KonCepCe ŘeŠení

CelKoVÝ náVRh



náVRh ÚpRaV

zelenÉ ostRůVKy

M 1:750

7,7 m



poneChanÉ, KáCenÉ a VysazenÉ stRomy

zeleŇ

ponechané stromy

Kácené stromy

Kácené stromy - havarijní jedinci

Vysazené stromy

M 1:750



naVRženÝ staV zelenÝCh ploCh a stRomů

zeleŇ

M 1:750

Krajinářská úprava

mlatové plochy

Květinové záhony



RozlIŠení poVRChů a směRy pRůJezdU

dopRaVa

M 1:750

hlavní silnice - asfalt

silnice - dlažba žulová

parkovací stání - dlažba žulová

V jižní a východní části je doprava kolem náměstí zjednosměrně-
na a jsou zde navrženy parkovací pruhy.



UKázKa RozlIŠení poVRChů

dopRaVa



M 1:750

naVRženÉ a poneChanÉ pRVKy osVětlení

osVětlení

Rušené pouliční osvětlení

ponechané pouliční osvětlení

nové prvky osvětlení



M 1:750

naVRženÉ pRVKy mobIlIáŘe

mobIlIáŘ

lavička mm Cité Woody

lavička umístěná na terénu

stojan na kola

Informační systém

odpadkové koše



záJmoVÉ body

Křížek

Vodní prvek

památník padlým
II. sv. války

původní poloha kaple a 
křížku

fontána

Vánoční stromeček

socha t. g. m.



KUltURní aKCe

mobIlIáŘ



tRhy, Vánoční stRomeK

mobIlIáŘ



laVIčKa mm CItÉ Woody

mobIlIáŘ



stoJan na Kola

mobIlIáŘ



dostaVba bloKU, noVá UlICe

CelKoVÝ náVRh

NOvá ulice
= 35 parkovacích stání

PArkOvAcí PlOcHA 
= 21 parkovacích stání

CelKem 56 paRKoVaCíCh stání

M 1:400



Vodní pRVeK a mlatoVá ploCha

CelKoVÝ náVRh

M 1:400



Vodní prvek - inspirace



pRostoR pŘed RadnICí

CelKoVÝ náVRh

M 1:400



pRostoR pŘed Kostelem

CelKoVÝ náVRh

M 1:400



náVRh VzoRU dlažby pŘed Kostelem a RadnICí

CelKoVÝ náVRh



M 1:750

1. fáze - proluka
2. fáze - Jižní část náměstí s ul. V. b. třebízského
3. fáze - severní část náměstí

soUhRnná sItUaCe

fáze RealIzaCeFÁZE STAVBY

1. FÁZE

2. FÁZE

3. FÁZE



Nadhled



Pohled od pošty





Pohled k radnici



Kašna



Pohled k vodárně



Zelené ostrůvky



Zelené ostrůvky



Vodní prvek a mlatová plocha s posezením





Severní nadhled



Západní nadhled



Východní nadhled


