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Rozkošské náměstí – hlavní 
společenský prostor území

poloveřejný vnitroblok 
Rozkošského zámečku

čtvrťový park s 
kultivovanou plochou v 
okolí rybníka

vnitroblokový dvorek se 
stromem a posezením, funguje 
v poloveřejném režimu

bežná obslužná ulice, 
výškovým dělením profilu 

odděluje sousední lokality

zvýšená obytná ulice bez 
výškového členění

uDRžitelný Rozvoj
Průběh koncepce měřítky městské čtvrti, lokality a 
městského bloku s přiléhajícím veřejným prostranstvím 
ověřuje soulad se zásadami udržitelného rozvoje ve 
všech jeho pilířích.

BohatoSt a čitelnoSt
Typologicky a charakterově bohaté prostředí poskytuje 
nejlepší podmínky k životu. Dokáže generovat dostatek 
dějů pro vznik živého města. Struktura by přesto měla 
být čitelná, člověk by se měl přirozeně orientovat 
– hlavní ulice vypadá jako hlavní ulice, blokový dvorek 
vypadá jako blokový dvorek.

iDentita
Identita místa je základním předpokladem ke vzniku 
domova. Vytváření osobního vztahu s místem bydliště 
se daří daleko snáze v prostředí, které ma svou osobi-
tost – člověk ví, kde, co, komu patří, tím pádem ví, kdy a  
kde kdo bývá, ví co od okolí může čekat.

SouSeDStví
Člověk se cítí více v bezpečí, když zná své sousedy. Pro 
navázání dobrých vztahů je z hlediska pravděpodob-
nosti potřeba dostatečně, ale ne příliš, veliká skupina 
lidí – ideálně 50 -100 lidí.

pRoStupnoSt 
a DoStupnoSt
Člověk získává veškeré vjemy v porovnání k sobě 
samému, je to jeho přirozenost. Experimentální 
metodou si prošel zjištěním, že  mu nesvědčí příliš 
veliké myšlenky ani příliš veliké měřítko obytného pros-
tředí. Věci jsou potom větší (významově) než člověk 
sám a ten se potom musí mít na pozoru. V prostředí, 
které je bezpečné se žije daleko lépe.

Představení

havlíčkův Brod (dříve německý 
Brod) je okresní město, ležící 
v kraji vysočina. Rozloha města 
činí 64,95 km2 a žije zde 23 200 
obyvatel. populační tendence 
je v  současnosti mírně klesají-
cí. Město představuje význam-
ný dopravní uzel. je situováno 
zhruba doprostřed české repub-
liky, 23 km severně od krajského 
města jihlava, nedaleko vede 
dálnice D1. 
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Rozkoš.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

Rozkoš. Lipová alej podél léčebny v Rozkošské ulici
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

Rozkoš. Zemědělská stavba, dnes sklad a chladírna ovoce.  
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

Rozkoš. Meandrující potok v údolí.  
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

Rozkoš. Pohled do území z jihu.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

hierarchie veřejných 
prostranství

Krajinná koncepce

Koncepce hustoty sídla

Koncepce širších vztahů
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Detail pláCKu

veřejný plácek tvoří jádro lokality, parkově upravená plocha 
slouží k posezení nebo sešlosti a je dostatečně variabilní pro 
dětské hry

plocha vnitrobloku s vysokou mírou sociální 
kontroly poskytuje parkovací stání pro 
rezidenty. zpravidla je to místo, kam nezavítá 
nezvaný host.

nájezd do obytné ulice  je zvýšen 
do úrovně chodníku, jasně tak 
odliší, jaký dopravní režim v ulici 
panuje.

veřejný plácek tvoří jádro lokality, parkově upravená plocha 
slouží k posezení nebo sešlosti a je dostatečně variabilní pro 
dětské hry

obytná ulice kopírující terénní konfiguraci 
vytváří drobné měřítko i v případě zástavby 
hromadného bydlení.

polosoukromá vnitrobloková ulička, oddělená 
od veřejného prostoru brankou.

vnitroblokový plácek se hřištěm a posezením 
pod stromy. Slouží jako vybavenost i okolním 
blokům.

vnitrobloková parkovací stání, vhodně 
kombinovaná s nezpevněnými povrchy a 
vysázenými stromy.

v místě prudších svahů je výhodné umístit 
podzemní garáže.

plácek před místní klubovnou je místem na 
malé společenské akce, ať už jde o sledování 
olympiády nebo sousedské posezení při 
pálení čarodějnic

Dominanta na spodní straně náměstí

Soukromé zahrady řadových 
domů orientováných back-to-back 
poskytnou dostatek soukromí

zemědělská stavba transformovaná na 
bytový dům s přímými vstupy

zemědělská stavba transformovaná na 
školku a pobočku zŠ (1x první stupeň)

Centrální parková plocha, dědictví z 
dob vzniku areálu, poslouží zejména 
mateřské škole a okolním rezidentům.

Dominanta v horním rohu náměstí definuje 
jak obě přiléhající ulice, tak samotnou hranu 
náměstí.

zemědělská stavba, v sousnosti sklad, 
transformovaný na místní tělocvičnu a 
gastro provoz.

Místní seniorské centrum s veškerou 
potřebnou vybaveností jako je ordinace 
lékaře, jídelna s rozvozem aj. zároveň s 
ezde nachází byty v režimu DpS

havlíčkova ulice

Rozkošské náměstí

Rozkošská ulice

ledečská ulice

nová ulice K Sázavě
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Samotná plocha plácku může být 
oplocena živým, nebo průhledným 
plotem v rozumné výšce (do 80cm). 
prospěje to čitelnosti a ochrání 
nejmenší děti při hraní.

podélná parkovací stání mají své 
vymezené místo v jinak volně fungujícím 
uličním profilu. Střídají se stromy, 
nevznikne tak vozová hradba. předzahrádky bytových domů 

mohou sloužit jako parkovací 
plocha. ve větší ploše je 
vhodná povrchová úprava s 
vyšším koeficientem vsaku.

v místě plácku se dlažba rozšiřuje 
a prostorově tak zvyšuje jeho 
společenský význam.
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Severní část ulice K Sázavě má charakter 
lineárního parku s dojitým stromořadím. Char-
akterově navazuje na Rozkošskou ulici s alejí 
vzrostlých lip, zároveň má upozornit řidiče při-
jíždějící ze severu, že se zde něco odehrává a 
že su tu budou pohybovat chodci.
Bytové domy se k ulici staví čelem s 
předzahrádkou, případně bez ní na nároží. Vy-
tváří tak jasnou uliční frontu, která pevně drží 
prostor ulice.

Pokračování Havlíčkovy ulice si vyžádá její 
celkovou proměnu. Do prostoru chodníků 
by měl být obousměrný cyklopruh, ulice má 
ambici stát se hlavní pěší a cyklo cestou do 
centra města. Tam, kde to stávající uliční profil 
dovolí, by měly být vysázena stromořadí, jed-
nak jako důležitý identifikační prvek, ale také 
kvůli zlepšení uličního mikroklimatu.

Jižní část ulice K Sázavě má charakter 
významnější městské ulice v rezidenční čtvr-
ti, profil je proto rozšířen a obohacen o pruh 
rigolu ze systému nakládání s děšťovu vodou. 
V případě přívalových srážek bude tato plocha 
s určitou retenční kapacitou vodu zadržovat a 
pozvolna odvádět do volné krajiny v nivě řeky. 
Pás může mít méně formální podobu než 
běžná uliční stromořadí, je to určitým způso-
bem prvek spojijící město s volnou krajinou.

Podobu běžné obytné ulice má v území větši-
na ulic. Jedná se o výškově nečleněný profil se 
smíšeným provozem chodců a automobilů. V 
rámci obytné ulice jsou vymezena parkovací 
stání v pruhu stromořadí.
Intimnější charakter je podpořen nájezdem 
zvýšeným do úrovně chodníku a také členitě-
jším, ideálně kamenným povrchem.

Základní členění území je ovlivněno především 
trasováním nové cesty. Byla zvolena cesta ne-
jmenšího odporu a pro trasu byly z velké části 
vybrány pozemky bývalé železniční vlečky. V 
polovině trasy se ale nová cesta musí oddělit, 
aby vyhověla platné legislativě dopravních 
staveb –  rozlhedovým úhlům v napojení na 
ulici Ledečskou.

Nová cesta tvoří páteř celého území. Na její 
trase je navrženo několik zásadních momentů, 
které jsou z hlediska prostorově významo-
vého ukotveny lokálními dominantami.
 
Příchod obchvatu do území a jeho křížení s 
Rozkošskou ulicí – v tomto místě se napojuje 
na Rozkošskou ulici jako rovnocenný partner,  
tento charakter podporuje pás linárního par-
ku s alejí stromů. Samotný uliční profil je však 
daleko širší, dodává tak na významu prile-
hlému areálu s vybaveností.

Rozkošský zámeček Je hlavním bodem 

Celková plocha řešeného území  24,8 ha
Plocha parku    6,1 ha
Plocha bloků    9,4 ha

HPP     10,7 ha
prům. KPP blok    1,14
KPP území    0,43

zpevněná plocha    7 ha
zastavěná plocha    3,1 ha
nezpevněná plocha   14,7 ha

KZP     0,21

Přírůstek obyvatel    1760
z toho komunitní bydlení seniorů  90 (5%)
z toho v řadových domech a dvojdomech 420 (24%)

celého návrhu. Jedná se o transformovaný 
areál zemědělských staveb do podoby poly-
funkčního zařízení, které v sobě kombinuje 
vzdělávací instituce, komerční vybavenost, 
specifickou formu bydlení a zařízení sociál-
ní politiky města –  seniorské centrum. Celý 
areál tvoří mírný přechod mezi Rozkošskou 
ulicí a centrálním prostorem nové čtvrti – Roz-
košským náměstím. Areál je členěn na něko-
lik dílčích zón s různým provozním režimem, 
jeho velká část ale funguje jako poloveřejný 
prostor.

Rozkošské náměstí leží je dalším bo-
dem oné páteře, je její bederní částí, srd-
cem celého území. Spojuje Havlíčkovu ul-
ici s novou ulicí K Sázavě a ukončuje pás 
lineárního parku vedoucího ze severu. Hav-
líčkova ulice volně pokračuje po křížení 
s hlavní ulicí velmi neformálně v podobě 
obytné ulice vedoucí do parku u potoka. 
Prostorově je náměstí definováno západní a 
východní frontou fasád domů, na severu dom-

inantou komerčně–administrativní budovy a 
na jihu bodovou dominantou.
Náměstí by mělo mít charakter nezeleného 
parkového náměstí – prostor, kde se mohou 
lidé posadit ke kávě a nechat děti hrát si v 
prostoru, místo kde se mohou občas oknat 
drobné trhy nebo hromadné sledování mistro-
vství světa v hokeji.

U potůčku je poslední, článkem páteře, je to 
běžná městská ulice v rezidenční zástavbě, 
ale protože je nositelkou vyššího významu, je 
do profilu přidán zelený páss meandrovitým 
rigolem.

Jižní cíp území tvoří spojovník mezi sousední 
zástavbou typické sídelní kaše, krajinou údolí 
řeky a novou čtvrtí. Řadové domy lemující jižní 
okraj mají navržen společný pruh zahrady jako 
udržovanou loučku a nenásilně tak přechází 
do travnaté pláně říčního údolí.

Severní cíp území také slouží především k vy-

členění na lokality

členění na bloky

pohleD z jihovýChoDu

členění na loKality

SySteMatiKa uliC

BilanCe

nakládání s dešťovou 
vodou

mezení nové struktury a jejího vztahu ke kra-
jině. Je to místo pro nerušené nadstandartní 
bydlení nad srázem Rozkošského údolí.inan-
tou komerčně–administrativní budovy a na 
jihu bodovou dominantou.

Plácek přiléhá k velké vydlážděné ploše na 
styku dvou obytných ulic, je tak těžištěm ener-
gie v nejbližším okolí. Jeho samotná povrcho-
vá úprava může mít mnoho podob, navržená 
podoba je parkového charakteru, kdy plocha 
plácku je oplocena živým plotem nebo plotem 
s průhlednou výplní v malé výšce. Takového 
provedení využijí nejvíce rodiče s malými dět-
mi. Cílené funkci by měl odpovídat i mobiliář. 
V prostředí s takto intimním charakterem je 
dřevo vhodným kandidátem na lavičky. Kon-
strukce dětského hřiště by měly bý z materiá-
lu, který děti něohrozí zraněním při běžném 
používání.
Plocha plácku může být celá zatravněná, 
nebo rozdělená na travnatou a mlatovou / 
štěrkovou plochu, která zjednodušuje údržbu. 
Plocha prostoru příléhajících ulic by měla být 
nejlépe vydlážděna kamenem, podobně jak 
nazančuje zovlená texura.
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