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TEXTOVÁ ZPRÁVA 

Širší vztahy, stávající stav

 Velké Meziříčí je jihomoravské město ležící na soutoku řek Oslavy a 
Balinky v okrese Žďár nad Sázavou. Řešené území náměstí a přilehlých ulic 
Radnická, Vrchovecká, Kostelní, Komenského a U Bašty se  nachází v jeho 
historickém jádru. Samotné náměstí má svými proporcemi výrazně lineární 
charakter a dominují mu dvě budovy uzavírající severojižní osu - budova 
radnice na straně severní a budova kostela sv. Mikuláše na straně jižní. Všechny 
důležité prvky náměstí tj. žulový sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, kašna 
se sochou sv. Floriána a památník velkomeziříčské tragédie leží na podélné 
severojižní ose náměstí. Náměstí je v současné době značně zatíženo velkou 
kapacitou parkovacích stání, čímž se vytrácí jeho primární funkce - tj. místo 
pro setkávání, shromažďování a odpočinek. V samotném středu náměstí je 
umístěno pět vzrostlých lip.

Dopravní řešení

 Na základě požadavku zadavatele redukujeme počet parkovacích stání 
v řešeném území na 100. Zbývající parkovací stání budou umístěna v areálu 
bývalého Svitu. Tato plocha bude propojena s náměstím přes stávající most 
vedoucí přes řeku Balinku. Návštěvníci parkující v areálu bývalého Svitu budou 
do náměstí vstupovat s výhledem na hlavní dominantu náměstí - věž kostela 
sv. Mikuláše. Automobilový provoz na náměstí je řešen symetricky v návaznosti 
na prostorové uspořádání náměstí akcentující severojižní osu. Komunikace 
na náměstí jsou navrženy jako jednosměrné podél západní a východní strany 
s podélnými parkovacími stáními. Ulice Radnická a Kostelní jsou navrženy 
jako obousměrné komunikace. Ostatní ulice a prostor náměstí jsou řešeny 
jednosměrně. Proluku na rohu ulic Radnická a Třebíčská navrhujeme uzavřít 
novostavbou.

 Koncept

Hlavní ideou našeho návrhu je navrácení náměstí jeho primární funkci 
tj. místo pro setkávání, shromažďování a odpočinek a dále zvýraznění důležité 
podélné severojižní osy spojující hlavní dominanty náměstí - radnici a kostel sv. 
Mikuláše a zahrnující důležité prvky - kašnu se sochou sv. Floriána, žulový sloup 
a památník velkomeziříčské tragédie. Na této ose, v samém centru náměstí,  je v 
současnosti umístěno 5 vzrostlých lip, které nevhodně narušují výhledy na hlavní 
dominanty náměstí. Z dendrologického průzkumu vyplývá, že jejich zachování 
v budoucnu by bylo obtížné. Uvědomujeme si jejich význam, ale myslíme si, 
že v dlouhodobém horizontu bude vhodnější jejich odstranění. Lípa svobody 
umístěná na severojižní ose, zasazená k oslavě založení republiky v roce 1918, 
bude na svém místě ponechána v nové formě. Strom navrhujeme pokácet a jeho 
dřevo využít k novému prvku podtrhující důležitou podélnou osu náměstí. Ze 
dřeva této lípy bude vyrobena dlouhá lavice sloužící k sezení. Tak zůstane tento 
důležitý strom na náměstí zachován v nové podobě.

 Dlažby

Hlavní plochu náměstí zahrnující všechny důležité prvky navrhujeme 
opatřit novou dlažbou z tmavých žulových kostek dvojího formátu. Tyto 
dva formáty se budou v hlavní ploše střídat, u důležitých prvků bude použit 
větší formát k jejich zvýraznění. Příčné kladení žulových kostek a jejich 
střídání opticky potlačí značně lineární charakter středového prostoru. V 
prostoru kolem hlavních dominant náměstí - radnice a kostela sv. Mikuláše 
navrhujeme použít velkoformátovou žulovou dlažbu, která podtrhne jejich 
výsadní postavení. Podél východní a západní strany náměstí je navržena 
dlažba ze světlých žulových kostek, na chodnících bude použit menší formát 
vhodný pro pohodlnou chůzi, na komunikacích a podélném parkování bude 
použit formát větší.

 Zeleň, osvětlení

Vzhledem k nevhodnému umístění stávajících lip v samém 
centru náměstí, kde ruší důležité výhledy v prostoru a vzhledem k jejich 
neperspektivnímu stavu navrhujeme lípy odstranit. Kolem žulového sloupu 
navrhujeme vysadit čtyři nové stromy druh Javor babyka odrůda Nanum 
(Acer campestre Nanum), které nahradí stávající lípy. Tento strom dorůstá 
maximální výšky 3 metry a nebude tak v budoucnu rušit výhledy na dominanty 
náměstí. Z mapy Císařského otisku je patrné, že čtyři stromy se kolem sloupu 
nacházely již v minulosti.
Západní a východní strana náměstí bude lemována novými stromy Javor 
babyka Elsrijk (Acer campestre Elsrijk) vysázenými podél fasád v pravidelných 
úsecích. Tyto stromy nabídnou stín v horkých letních dnech a zpříjemní prostor 
předzahrádek přilehlých restaurací. V ulici Komenského navrhujeme vysadit 
alej stromů Javor babyka Elsrijk (Acer camestre Elsrijk) po obou stranách 
ulice, díky čemuž dojde k akcentaci důležité historické brány uzavírající jádro 
města. Do prostoru kolem kostela navrhujeme vysadit tři nové vzrostlé stromy, 
které nabídnou jiný charakter než pravidelně vysázená stromořadí.

Podél východní a západní strany náměstí umisťujeme v pravidelných 
úsecích lampy veřejného osvětlení. Stromy v centrálni části náměstí a 
dominanty a prvky náměstí - kostel sv. Mikuláše, radnice, kašna a sloup 
budou nasvětleny bodovými světly umístěnými v dlažbě. 
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