
 

 

Urbanistické a architektonické řešení – textová část 

Náměstí 
Centrální prostor je komunikačně napojen vstupy z budovy, podchodu, z ulice Havelkova a 

novou rampou z ulice Dlouhá. Výstup z podchodu je rehabilitován a tato část je od zeleně 

uzavřena sedacími zídkami. Zde je zpevněná plocha zmenšena na minimum potřebné 

k bezproblémovému provozu. Část přiléhající k budově je doplněna amfiteátrem – pódiem. 

Tato část je provizorně doplněna objekty  - stánky (pečivo, tisk). Vzhledem ke konfiguraci 

terénu na plochu se stánky navazují sedací schody (variantně hlediště) a vysunuté záhony 

z cortenu s květinami a stromy. Směrem na východ pokračuje intimnější prostor s vodním 

prvkem, který je oddělen sedací zídkou od zeleně.  Dále pokračujeme k tržnici – rastru 

mobilních stánků pod stromy ve zpevněné ploše. Intimní část s vodním prvkem a tržnice 

nabízí optimální poměr mezi zelenou a zpevněnou plochou. Hranicí mezi funkcemi ploch -  

společenský prostor a parkoviště (2. etapa) je bezpochyby objekt zázemí tržnice s WC pro 

prodejce, který funkčně a kompozičně doplňuje náměstí. Na základě své funkce – 

komunikace, prostor náměstí jsou plochy odděleny materiálově. Ve svém principu se jedná o 

velkoformátovou betonovou dlažbu, doplněnou kamennou kostkou a asfaltové plochy. Stromy 

jsou v dlažbě osazeny do kamenné dlažby.  Prostor je ohraničen zelenými plochami se 

stromy, na některých místech je doplněn o popínavé rostliny a tvarované stěny. 

 

Kompozice a použité materiály 

Prostor je řešen s ohledem na vyvážený poměr architektonické kompozice a provozních 

vztahů, s cílem působit přátelsky, moderně a bezpečně. Pro architektonické řešení je podstatné 

použití materiálů – dlažeb, jejich struktura a rastrace, které na náměstí vytváří požadovaný 

koberec. Dalším použitým materiálem je beton, který se v šedé, ale i barevné formě objevuje 

na zdech a schodech.  Výraz prostoru je umocněn použitím netradičního materiálu – cortenu, 

který se objevuje na květinových záhonech a vodním prvku.  

 

Zázemí tržnice 

Objekt zázemí tržnice uzavírá prostor náměstí, odděluje ho od frekventovaného parkoviště a 

vytváří komfortní zázemí veřejnému prostoru. Objekt je dřevostavba tvořená dvěma hmotami 

pod společnou střechou o celkovém rozměru 25,8 x 6,6 m. Západní stranu střechy vynáší 

sloupy. Takto vytváříme loubí, krytý předprostor drobným obchodům, sociálnímu zázemí a 

skladu. V jižní, větší části objektu jsou situovány drobné obchodní jednotky typu: prodejna 

pečiva s možností prodeje teplých nápojů, párku v rohlíku, zmrzliny, dále pak prodej 

sortimentu stánku PNS, nebo prodej ovoce a zeleniny. V menší, severní části objektu je 

umístěna WC kabina pro prodejce s úklidovou místností a sklad s nápojnými body pro 

veškeré venkovní akce na náměstí. Objekt je založen na základových pasech do nezámrzné 

hloubky, dřevěné sloupy jsou založeny na patkách do nezámrzné hloubky. Nosné i nenosné 

svislé konstrukce jsou navrženy jako dřevěné sendvičové. Strop je dřevěný, zateplený. 

Pultová střecha bude vegetační. Fasáda objektu bude tvořena kombinací barevných dřevěných 

lamel a plechového obkladu. Podlahy budou betonové, zátěžové. Objekt bude napojen na 

elektrickou energii a vodu. Vytápěn bude elektrickými přímotopy, ohřev TUV bude zajištěn 

lokálními elektrickými ohřívači se zásobníkem. Bude zajištěn odvod splaškových vod. 

Dešťové vody ze střechy budou odváděny chrliči do liniové vpusti. Objekt je osazen do 

nových výškových a prostorových poměrů náměstí. 

 

 

 



Celkové provozní řešení 

Řešení umožňuje současný princip zásobování. Nástupy do náměstí jsou s výjimkou vstupu 

z podchodu řešeny s ohledem na stávající konfiguraci terénu co nejvíce bezbariérově. 

Chodník od ulice Dlouhá splňuje parametry, nástupy k obchodnímu domu jsou do 9 %, 

vzhledem ke stávajícímu osazení budovy. Do budovy je bezbariérový vstup z jižní strany, 

který bude označen. Komunikace napojující se na náměstí směrem od východu je 

dimenzována na příjezd zásobovacích vozů (šíře 5 m) a celé území je dostupné pro IZS 

(alternativní vjezd od ulice Havelkovy). Stejně tak je dimenzována skladba zpevněných ploch 

v místech předpokládaného zásobování. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 

zrakově postižených (v souladu s Vyhláškou 398 /2009  Sb. Obecně technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.Pohyb po 

celé ploše je řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

a v souvislosti se stávajícími podmínkami, se kterými je rekonstrukce konfrontována a se je 

snaží maximálně respektovat. Veškeré zpevněné plochy a chodníky jsou řešeny bezbariérově 

(včetně napojení mezi jednotlivými povrchy), rozdíl nepřesahuje 20 mm. 
 


