
NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ1

/1/ VELKÉ MEZIŘÍČÍ - PLYNUTÍ ŘEK, HISTORIE 

/2/ HISTORICKÉ CENTRUM VM - PLYNUTÍ, SOUČASNOST

/3/ NÁMĚSTÍ VM - MÍSTO ZASTAVENÍ

Přirozeně procházíme krajinou, známe její rozmanitá místa, kamenné oblázky, kapradiny a vzrostlé stromy. Jsme tu od pradávna. Samy 
jsme si našly cestu a v jednom speciálním místě se z nás dvou stává jedna a společně tak pokračujeme dál, vstříc dalším krajinám. Jsme 
řeky. Balinka a Oslava.
V tom speciálním místě si lidé před mnoha lety postavili svá stavení a od té doby využívali naší přítomnosti a síly. Vprostřed vzniklo 
náměstí. Jeho historická uliční čára, podélný tvar, kdy na jedné straně se tyčí dominanta v podobě kostela a jeho věže a na té druhé budo-
va radnice, je místem zastavení, srdcem celého města.  V jeho ploše jsou tři významné prvky – kašna, morový sloup a památník.

Návrh náměstí chápe jako celistvou plochou, která je vymezená historickou uliční čárou, dominantami kostela a radnice a důležitými prvky 
v jeho ploše. Vše je v jedné úrovni, na níž se prolíná několik linií (stejně jako řeky v krajině).
První linie navazuje na ulici Radnickou, kopíruje východní stranu náměstí, stáčí se před kostelem tak, aby mu zajistila dostatečný předpros-
tor, a plynule pokračuje ulicí Komenského. Je lemována stromy, lavičkami, parkovacími stáními a slouží především pro obsluhu náměstí 
autem a na kole. V době trhů a jiných akcí je možné ji uzavřít a náměstí tak plně využít.
Druhá linie je v části, která je na západní straně náměstí a je již určena pouze pro chodce – stejně tak jako plocha samotného náměstí, ke 
které se přimyká. V jejím tvaru naleznete stromy a pod nimi lavičky, kam každý návštěvník může spočinout, vychutnat si na nich oblíbenou 
zmrzlinu z místní cukrárny, povykládat se sousedkami, zchladit se ve stínu v parném letním dni.
Ta třetí má měřítko samotného náměstí, je symbolická a koncepční. Pomyslně spojuje radnici a kostel a vytváří mezi nimi spojnici, která 
zároveň protíná vlajkový stožár před radnicí, pozici vánočního stromu, památník, morový sloup, kašnu a nově vzniklé umělecké dílo před 
kostelem. Chodec si této linky může také všimnout díky zlatým dlažebním kostkám, které jsou od sebe vzdálené pět metrů.

V ploše náměstí jsou pevnými body pouze vlajkový stožár, místo pro vánoční strom, památník, morový sloup, kašna a umělecké dílo před 
kostelem, vše ostatní je volné a čeká na rozmanité akce města. Radnice na sebe váže prostor, kde může stát podium s hledištěm, vánoční 
strom, stánky trhů mohou stát například podél celého náměstí. 
Náměstí je v maximální možné míře univerzální, ale zároveň patří pouze sem na toto místo a do tohoto města.
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