
V roce 1995 zavedl francouzský antro-
polog a etnolog Marc Augé pojem nemís-
to (non-lieux, non-place). Podle něj se 
nemísta liší od míst tím, že se jim nedo-
stává žádného symbolického vyjádře-
ní, postrádají identitu, vztahy a historii. 
Nemístem se často stávají univerzální tranzit-
ní prostory a prostory s nimi související, kde 
člověk zůstává anonymní. Augé je popisuje 
jako produkty „supermodernity“, příkladem 
tak mohou být dálnice, parkoviště, letiště, 
supermakety, benzinové pumpy či anonymní 
hotelové pokoje.

Specifickým příkladem výše zmíněné teo-
rie je právě i území řešené v této diplomo-
vé práci. Lokalitou poblíž centra Pelhřimova 
procházející vytížený silniční průtah je nemís-
tem sám o sobě, kolem sebe navíc generuje 
další nemísta (supermarkety, parkoviště). To 
vše se nachází v těsné blízkosti historického 
jádra města, které můžeme považovat za 
esenci pojmu místo tak, jak ho chápe Marc 
Augé. Tyto nedefinované prostory tak potla-
čují schopnost daného území vytvořit si svou 
identitu, a proto se pro něj nikdy nevžilo žád-
né pomístní jméno.

Vizí tohoto projektu je transformovat toto 
pelhřimovské nemísto v místo, tak aby se 
svým okolím tvořilo jeden celek, tedy město.
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Území protínají dvě tepny - říčka Bělá  
a silniční průtah. Využívám těchto dvou os  
a podél nich soustředuji rozvoj v území. 
Bělou zpřístupňuji  a průtah proměňuji na 
městskou třídu.

Návrhem příčných vazeb zlepšuji pro-
stupnost území, propojuji centrum města s 
východním předměstím a aktivuji samotné 
území.

Stěžejním prvkem návrhu jsou místa v pra-
vém slova smyslu. Místa s charakterem, místa 
plná dějů, místa jedinečná.

Průtah je bezesporu důležitou tepnou v 
řešeném území. Jeho poloha a energie ský-
tá potenciál pro aktivizaci tohoto místa. Dílčí 
částí návrhu je proto humanizace silničního 
průtahu, který transformuji na městskou tří-
du. 

Za zásadní považuji především protnu-
tí půtahu příčnými vazbami, které vytváří 
několik nových křižovatek a zapojují prů-
tah do městské struktury, čímž ho i zklid-
ňují. Druhým zásadním krokem je navrže-
ní zástavby městských bloků a soliterních 
domů orientovaných do ulice.Dále navyšuji 
počet přechodů a úpravuji uliční profil. Roz-
hraní na uliční čáře tvoří buď hmota budovy 
nebo plot.

Návrhem stezky podél Bělé a povodňo-
vého parku mezi řekou a městskou třídou 
vzniká nové nábřeží. Na levém břehu je 
vymezené jednak zástavbou stávajících his-
torických rodinných domků a jednak  nově 
navrženými bytovými domy. Jejich charak-
ter odpovídá menšímu měřítku místa, jsou 
tedy dvoupodlažní s ustoupeným třetím 
podlažím a rozhraní mezi jejich zahradou 
a stezkou tvoří zeď, jako paralela ke způ-
sobu vymezení staré zástavby ke korytu 
Bělé jinde ve městě. Stávající most přes řeku 
nahrazuji lávkou pro pěší, která navazuje na 
síť cest v parku. V rámci koncepce zadržení 
vody ve městě navrhuji na Bělé vybudování 
jezu, který je snadno přístupný a tvoří tak 
přidanou hodnotu říčky a parku. Pravý břeh  
se zde v parku mírně svažuje směrem k řece 
a umožňuje kontakt člověka s vodou.

Úpravou levého břehu říčky, konkrétně 
návrhem nábřeží s cyklostezkou a doplně-
ním stávající historické zástavby zástavbou 
novou, otevítám dosud skrytý výhled na 
městské jádro. Jihozápadně od Bělé navr-
huji zástavbu rodinných domků, které svým 
měřítkem a orientací korespondují se stáva-
jící historickou zástabou v těchto místech. 
Na pravém břehu se rozkládá povodňo-
vý park se sítí pěších cest, který je na své 
východní hraně ohraničen řadou městských 
domů. Hladina říčky se v těchto místech 
zvedá a tok zpomaluje, dále po proudu se 
totiž nachází nový jez.

V návrhu předpokládám dlouhodobou 
neudržitelnost průmyslové výroby uvnitř 
města a transformuji historické budovy 
Škrobáren na centrum umění a řemesel. 
Návrh kreativního využití takto specific-
kého objektu s vlastní historií je ve městě 
žádoucí. Nachází se zde galerie, umělecké 
prostory, workshopy a menší řemeslné díl-
ny s vlastním showroomem, které mohou 
spolupracovat s pár desítek metrů vzdále-
ným učilištěm. V areálu Škrobáren vzniká 
postindustriální park, který má narozdíl od 
městského parku poblíž centra charakter 
spíše kulturně rekreační podpořený aktivi-
tami centra umění a řemesel. Obvod parku 
tvoří zástavba rodinných domů v exkluzivní 
poloze s výhledem na město a ve spodní 
části nová cyklostezka. V parku dále odkrý-
vám zatrubněný náhon a zpřístupňuji kory-
to říčky Bělé.

Důležitým místem nové městské třídy je 
křižovatka u bývalého hotelu Rekrea. Cílem 
bylo transformovat kapacitní silniční křižo-
vatku na městskou křižovatku, která poskyt-
ne i jiný důvod pro zastavení než semafor. V 
návaznosti na humanizaci průtahu se i zde 
propisuje nový uliční profil se dvěma jízd-
ními pruhy a křižovatka tak dostává menší, 
městštější měřítko. Druhým městotvorným 
krokem je zpevnění hran křižovatky novou 
zástavbou. Směrem k centru jsou to dva 
městské bloky s aktivním parterem. Dal-
ší roh tvoří obnovený hotel  s přístupným 
parterem a ve čtvrtém rohu je umístěno 
obchodní centrum s parkovacím domem.

Příkladem příčné vazby je tato zkratka. V 
návrhu využívám přítomnosti špatně schůd-
né zkratky vedoucí podél plotu školy, která 
potvrzuje potřebu zkrátit si cestu z obytné 
části města do centra a naopak. Neoficiál-
ní cestičku měním na ulici, která obsluhu-
je obytnou zónu a ústí na městské třídě. 
Význam nového křížení cest potvrzuje pří-
tomnost veřejných institucí - stávající střed-
ní hotelová škola a nově navržená mateřská 
škola. Zkratka dále překročí městskou třídu 
a projde dvorem, který tvoří jakýsi filtr mezi 
energickou ulicí a klidným parkem. Dále 
vede přes novou lávku a napojí se na cyklo-
stezku, nebo pokračuje dále do města. 
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Klíčovým krokem v návrhu bylo dotvoření sítě cest a ulic, popřípadě hledání nových vazeb. V návrhu kladu důraz na dvě hlavní osy v území - městskou třídu a stezku podél Bělé - a dále 
na příčné vazby propojující nejenom území samotné, ale hlavně centrum města s východním předměstím. Novou uliční síť nakonec hierarchizuji návrhem ulic pro motorová vozidla, obytných 
ulic, cyklostezek a pěších cest.

V procesu proměny řešeného území z nemísta na místo jsou klíčová nově navržená či transformovaná veřejná prostranství, která jsou vymezena novou zástavbou. Jejich charakter je 
definován způsobem využití přilehlých budov a ději, které jsou generovány širšími souvislostmi. Nově v území navrhuji mateřstkou školu, domov pro seniory, obchodní centrum, parkovací 
domy a centrum umění a řemesel vzniklé transformací staré továrny.
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Současný charakter Bělé připomíná spíše stoku, která má za úkol odvést vodu co nejrychleji z města. Mým cílem je narušit status quo, využít možnosti, které říčka nabízí, a umožnit kontakt 
člověka s vodou. Zabývám se charakterem břehů a navrhuji nové parky. Návrh zvyšuje atraktivitu říčky pro trávení volného času a přispívá k ekologické vyváženosti mětské krajiny.


