Architektonicko-urbanistické principy návrhu

Velké Meziříčí - spolupůsobení dvou historických struktur mezi řekami

Velkomeziříčské náměstí je přirozeným centrem městských aktivit. Smyslem návrhu je zachovat a podpořit živost náměstí a zároveň z něj učinit
atraktivní cíl návštěvníků města tak, že nová podoba detailu a uspořádání nenaruší, ale naopak kompozičně dotvoří historickou a urbanistickou
identitu prostoru. Uvolněním náměstí od zaparkovaných vozidel vzniká příležitost pro nové uspořádání, které lépe odpovídá provozním
požadavkům, umožňuje rozvíjet kulturní život města, dává prostor spontánním aktivitám všedního dne a nechává vyznít působivý prostor
lemovaný renesačními fasádami měšťanských domů. Cílem je přehlednost, logika vazeb a rozmístění prvků, klid, důstojnost a reprezentativnost.

Specifikem města je skutečnost, že na soutoku dvou říček se vedle sebe po staletí vyvíjely dva
charakterově odlišné urbanistické celky. Městská struktura ulic s renesančním náměstím,
kostelem a radnicí, obehnaná hradbami, za kterými postupně kolem dnešní ulice Novosady
živelně rostla židovská čtvrť.

V návrhu vycházíme z původních geometrických vztahů, které promítáme do nové podoby náměstí. Malebnou křivku uliční čáry náměstí
v návrhu akcentujeme osou (vytvořenou interpolací), která zároveň odpovídá kompozici hlavních dvou dominant - radnice a kostela. Na
osu jsou jako korálky navěšeny drobné architektonické a umělecké artefakty náměstí, které jakožto nositele identity a významu náměstí (i
celého města) respektujeme a ponecháváme ve stávající poloze. Jde o památník obětem Velkomeziříčské tragedie od sochaře J. Klimeše, na
místě, kde byl oběšen vůdce povstání, kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a kašnu se sochou sv. Floriana. Linii vedoucí středem
zdůrazňujeme kladením dlažby i osvětlením. Osovost náměstí napomáhá orientaci a má pozitivní vliv na provozní uspořádání prostoru náměstí
- spolu s kolmicemi jej člení na uchopitelné celky, kterým lze posléze snadno dedikovat jejich využití. Intimnější místa se střídají s otevřenými,
univerzálnějšími prostory. Otevíráme a rozšiřujeme předprostory významných institucí, a to z důvodu provozních (prostor pro expanzi aktivit
- obřady apod. - ven z budov do veřejného prostoru), tak i z důvodů prostorového zdůraznění obou dominant, významných budov důležitých
z hlediska veřejného života komunity.

Dodnes patrné napětí mezi dvěma entitami velkomeziříčského centra považujeme z hlediska
lokálních urbánních vztahů za důležité téma. Odlišná prostředí se navzájem prolínají, doplňují
a podporují - jedno bez druhé kulhá. Společně tvoří neopakovatelný obraz města, proto se
k rozhraní těchto dvou celků vyjadřujeme okrajově i v návrhu. V dlažbě akcentujeme původní
hranci obou celků, stopu bývalého Mlýnského potoka.
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Širší vztahy

Vyvážené náměstí nabídne mix příznačný pro centrum města: komfort pro každodenní činnosti (běžnou pochůzku, chůzi na úřad, do školy
do práce či do hospody), volné plochy pro mimořádné kulturní a společenské aktivity, pobytová místa pro setkávání a zastavení se, pozorování
městského života, hru dětí nebo poklidný odpočinek ve stínu stromu. Aktivní parter náměstí získává podél uliční fronty prostor, kam lze
alokovat restaurační a kavárenské předzahrádky.
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Ulice Komenského, Kostelní, Vrchovecká a Radnická jsou uvozeny rozšířením uličního prostoru - pobytovými plácky
na pomyslných vstupech do centra, které doplňujeme zelení a patřičným mobiliářem. V ulici Kostelní necháváme vyznít
pohledovou osu mezi kostelem a synagogou - jedná se o jedno z míst, kde dochází k fyzickému
i symbolickému propojení s židovským městem.
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Šebestiánovo náměstí /
park na soutoku

Tillia cordata

Navržené pouliční lampy městského typu, lemují v rozestupu cca 20 m náměstí (kopírují hranu
chodníku a prostoru pro průjezd zásobování)tak, aby dostatečně osvětlily hlavní provozní trasy.
Doplňujeme je venkovními zemními svítidly v dlažbě (150x150 mm) v hlavní ose, které navíc
architektonizují noční scénu náměstí. Dále je ke zvážení architekturní nasvětlení hlavních
dominant náměstí (kostelu a radnice). Slavnostní osvětlení (např. o Vánocích) doporučujeme
pouze decentní - nasvětlení stromů na náměstí klasickými žárovkovými řetězy. V některých
bočních ulicích ponecháváme současnou polohu svítidel veřejného osvětlení na fasádě (např. ulice
Radnická).
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koncepce:
náměstí a okolní ulice - řešené území
bezprostředně navazující veřejný prostor - výhledově
navazující veřejný prostor - výhledově
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19. stol.

V historii bývalo velkomeziříčské náměstí kompaktní přehlednou
plochou a tomuto charakteru se chceme opět přiblížit. Pojížděná
trasa však vedla přirozenou linkou skrze náměstí, a tak jej
rozdělovala na dvě poloviny, což při dnešních požadavcích na
provoz a využití náměstí nepovažujeme za vhodné.

Provozní řešení - aktivity

Plocha uprostřed náměstí je využitelná pro veškeré (prostorově náročné) aktivity - trhy, koncerty,
pouť apod. Uspořádáním stromů a mobiliáře jsou v tomto “aktivním” prostoru vyhrazeny
odpočinkové zóny, které zůstanou i během akcí zpravidla volné. Vymezené místo vycházející z
logiky prostorových vztahů má v rámci “aktivní” plochy náměstí také vánoční strom, podium a
dočasná tržnice pro každodenní sezónní trhy (ovoce a zelenina).
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20. stol.

Ve dvacátem století podlehlo náměstí zvýšeným nárokům na
automobilovou dopravu, pomyslná smyčka se utáhla natolik,
že pobytová plocha zbyla jen veprostřed, obklopená bariérou
parkujících vozidel a širokými asfaltovými komunikacemi
oddělena od chodníků. Koná-li se trh nebo pouť, umísťuje se
potřebné vybavení současnému uspořádání navzdory, s nutností
vyparkování, čemuž také odpovídá výsledná vizuální podoba
splečenských a kulturních akcí, které ovšem mají na náměstí bez
pochyby své místo.
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průjezdný koridor pěší zónou v jedné úrovni s pěším
prostorem(vjezd pouze s příslušným povolením)
vozovka obousměrné ulice s parkovacími pásy (výškově
odděleny od chodníku)
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Dopravní řešení

21. stol. (návrh)

Navrhujeme náměstí oprostit od nánosů posledních desetiletí
a maximalizovat plochu, která je využitelná pro kulturní a
spontánní aktivity. Necháváme znovu vyznít přirozenou krásu
prostoru i cenné prvky, které byly donedávna téměř neviditelné
(např. sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého).
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V souladu s dopravní koncepcí města navrhujeme vyloučení průjezdné dopravy z prostoru
náměstí. Náměstí tak navrhujeme jako pěší zónu s časově regulovaným vjezdem pro zásobování,
příp. vozy s povolením (regulace výsuvnými sloupky) a povoleným vjezdem pro cyklistickou
dopravu. Počítáme s tím, že v areálu bývalého SVITu vznikne 110 parkovacích míst. V rámci
pěší zóny náměstí jsou vymezena pouze parkovací místa pro zásobování. Při hlavních vstupech
na náměstí, tj. při ústí ulice Komenského a Radnické, jsou dále navržena kolmá parkovací stání
o celkovém počtu 25 míst. Celkově je v řešením území navrženo 100 parkovacích míst. Ulice
navazující na náměstí jsou obousměrné, s průjezdným profilem šířky 5 m, komfortním pěším
chodníkem a lokálně se zálivy pro podélná parkovací stání. Chodník je v ulicích oddělen od
vozovky nízkým obrubníkem (10-12 cm).

NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
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