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002  Pohled na Havlíčkovo náměstí 
[Česká republika, Havlíčkův Brod]
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A.1 Úvodní slovo

Havlíčkův Brod (dříve Německý Brod) je okresní měs-
to, ležící v  kraji Vysočina. Rozloha města činí 64,95 
km2 a žije zde 23 200 obyvatel. Populační tendence 
je v  současnosti mírně klesající. Město představuje 
významný dopravní uzel. Je situováno zhruba do-
prostřed České republiky, 23 km severně od krajského 
města Jihlava, nedaleko vede dálnice D1. 

Město leží na řece Sázavě v členité krajině Českomo-
ravské vrchoviny v nadmořské výšce zhruba 420 m. 
n. m. Městem protéká několik potoků, které se do řeky 
vlévají a tvoří soustavu rybníků.

Havlíčkův Brod sice nemá republikově významné 
pamětihodnosti, ale co se týká žití ve městě, nabízí 
nesporné kvality s dostupným bydlením a velmi dob-
rým napojením na dálniční a železniční síť. Atraktivní 
přírodní celky uvnitř i vně města, veškeré služby, velmi 
dobré vzdělávací a zdravotní zázemí a dostatek pra-
covních příležitostí v regionu. 

Město známé především slavnými rodáky, jako Karel Havlíček, Josef Dobrovský, Ja-
roslav Hašek, Jaroslav Václav Stamic nebo Bedřich Smetana. Město držící prvenství  
v demolici panelového domu z estetických důvodů. 

Historie Havlíčkova Brodu sahá do 13. století, kdy 
přes řeku již fungoval chráněný brod a osada, která 
byla následně povýšena na město. Lokalita byla vel-
mi významná, těžila se zde stříbrná ruda. Město bylo 
obehnáno hradbami, jejichž pozůstatky se stále ve 
městě nachází. V 15. století bylo město dobyto a vy-
pleněno husity, to znamenalo definitivní konec těžby 
stříbra. V  roce 1637 byl Brod povýšen na královské 
město. Rozmach nastal v 19. století budováním že-
leznice a rozvojem průmyslu. Následoval urbanistic-
ký rozvoj města budováním vilových lokalit, ve dru-
hé polovině 20. století třech modernistických sídlišť. 
V  současnosti se město rozvíjí hlavně na západě. 
Vznikají nové lokality rodiných a bytových domů mezi 
městem a obcí Perknov, další výstavba je pak pláno-
vaná severně od psychiatrické léčebny.
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B.1 Údolí Rozkošského potoka

Údolí Rozkošského potoka se vine ze Severu směrem k 
Sázavě, zprvu poměrně sevřené, se při vstupu do města 
rozevírá a vytváří asi 100 metrů široký pruh louky s po-
tokem lemovaným stromy. Území je přirozeným rozhraním 
mezi Brodem a Perknovem, je přemostěno pouze ve dvou 
místech a Perknov tak vypadá jako odtržený. Místo bylo 
využíváno jako zázemí psychiatrické léčebny, ale nyní je 
majetková struktura roztříštěna a celé území je tak trochu 
zapomenuté. V současnosti mírně ožilo spolu s tématem 
severozápadního obchvatu, ze kterého ale v zápětí sešlo 
kvůli úspěšnému vzdoru okolních obyvatel, stalo se z něj už 
jen téma místní komunikace - severozápadní spojky, která 
bude potřeba při rozvoji severozápadní části města.

Samotné vedení spojky je pro řešení území klíčovou záleži-
tostí. Stavající verze trasování je hlavně ve své části u léčeb-
ny a Rozkošského údolí problematická v každém případě. 
Nicméně varianta zahrnující trasu vedou přes údolí, nebo 
udolím samotným, by byla velmi nákladná a urbanisticky 

struktura:	satelitní	zástavba,	brownfield,	areál

plocha: 248	000	m2

S
pozice na křížení cest

kontakt s okolní krajinou
přítomnost údolí s potokem

veliké prostorové rezervy
jihozápadní svah

klidná lokalita
výhled na údolí Sázavy

W
dostupnost pouze z jednoho směru

uzavření struktury směrem z Perknova
špatná prostupnost územím

problematické majetkové a společenské vztahy

O
vznik čtvrťového centra

spojení struktury Brodu a Perknova
citlivé zapojení spojnice se severem města

vznik kvalitní rezidenční čtvrti v kontaktu s krajinou
parkový charakter jižní části údolí 

veliké prostorové rezervy

T
necitlivý zásah stavbou silnice
ještě větší odtržení Perknova

nekoordinova
příliš reklamy

téměř nezačlenitelná do města. Úvaha o vedení silnice 
přes areál léčebny má z urbanistického hlediska daleko 
větší potenciál, ale naráží na složité politické vyjednávání 
dvojice město - stát. Rozvoj údolí Rozkošského potoka je 
tedy velmi spjatý s územím Za léčebnou, proto by se vy-
naložená energie promínula do obou lokalit. Potenciál mís-
ta se skýtá hned v několika rovinách. Údolí je ve středové 
pozici mezi lokalitami Rozkoš a Perknov, geometricky i z 
pohledu systematiky města je tato pozice významná. Při 
vzniku smtelující struktury, která dokáže obsáhnout komu-
nikaci spojující ulici Rozkošská se severem města, občan-
skou vybavenost, které je na západ od Masarykovy ulice 
nedostatek, a adekvátní formu městského bydlení, vzni-
kne subcentrum městského významu - čtvrťové centrum. 
Zástavba by měla být realizována ve vyšší hustotě, než v 
sousedních lokalitách, aby území dokázalo být vztažným 
bodem pro své okolí a poskytnout mu přidanou hodnotu.
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003  Zajíc. Volně pobíhající po areálu.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

005  Rozkoš. 
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

007  Rozkoš. Centrální parková plocha areálu. 
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

004  Rozkoš. Budova bývalého kravína, dnesk pískovna.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

006  Rozkoš.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

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

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

010  Rozkoš. Jeden ze vstupů do území ze severu.  
 [Česká republika, Havlíčkův Brod]

011  Rozkoš. Údolí mezi Brodem a Perknovem.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

012  Rozkoš. Meandr Rozkošského potoka.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]

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

014  řeka Sázava. Železniční moct po vlečce dnes slouží pěším.
[Česká republika, Havlíčkův Brod]
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015  Pohled na řešené území z dronu 
[Česká republika, Havlíčkův Brod]
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D1

Praha

dálnice

silnice 1.třídy

silnice dalších tříd

železniční trať

B.3  Širší vztahy

Havlíčkův Brod leží mezi městy Jihlava (jižně), Pel-
hřimov (jihozápadně), Kutná hora (severozápadně) a 
Pardubice (severně). Je napojen na okolí silnicí první 
třídy  (I/34) směr Humpolec a (I/38) směr Jihlava. Ha-
vlíčkův Brod se nachází zhruba v polovině cesty mezi 
Prahou a Brnem. Dostupnost krajského města Jihla-
vy je kolem 25 min. 

Nejbližší sídlo, která se nachází u Havlíčkova Brodu 
je jsou vesnice Perknov, se kterou město postupně 
srůstá. 

 
SILNIČNÍ TAHY
Havlíčkův Brod – PRAHA – 120 km – 90 min 

Havlíčkův Brod – BRNO – 104 km – 70 min

Havlíčkův Brod – JIHLAVA – 28 km – 25 min

Havlíčkův Brod – PARDUBICE – 70 km – 65 min

RYCHLÍK ČESKÁ REPUBLIKA
Nádraží Havl. Brod – PRAHA – 136 km – 110 min 

Nádraží Havl. Brod – BRNO – 121 km – 100 min

OSOBNÍ VLAK ČESKÁ REPUBLIKA
Nádraží Havl. Brod – JIHLAVA – 27 km – 30 min 

Nádraží Havl. Brod – HUMPOLEC – 25 km – 42 min

Nádraží Havl. Brod – KOLÍN – 74 km – 80 min 

Nádraží Havl. Brod – PARDUBICE – 94 km – 130 min 

Nádraží Havl. Brod – HLINSKO – 40 km – 50 min

Nádraží Havl. Brod – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – 33 km – 35 min

HAVLÍČKŮV
BROD

JIHLAVA

PELHŘIMOV

ŽĎÁR N. 
SÁZAVOU

KUTNÁ HORA
PARDUBICE

Hlinsko

Polička

Nové Město 
na Moravě

Velké 
Meziříčí

Chotěboř
Světlá n. 
Sázavou

Vlašim

Humpolec
Pacov

Čáslav
Chrudim
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Havlíčkovo nám.

435 m. n. m

řeka Sázava

422 m. n. m

řeka Sázava

422 m. n. m

Nový hřbitov

493 m. n. m

C.1 Geomorfologie

Terén je v  okolí Havlíčkova Brodu mírně kopcovitý.  
Nejvyšších bodů dosahuje na severní straně města v ob-
lasti kolem Vršovic a  dále v  okolí Nového městského 
hřbitova. Kopcovitá krajina podél vodních toků pak prud-
ce klesá a mění se v údolí kolem řeky Sázavy a dalších 
menších potoků.

Řešené území je situováno v jižním až jihozápadním sva-
hu. Ten svým sklonem ovlivní případné vedení uliční sítě  
na severozápadě, jinak by neměl být překážkou. Svahu 
se lze vhodně využít případným zařízením podzemních 
garáží při vyrovnané bilanci zeminy.

TERÉNNÍ VÝŠKOPIS
Mapa ukazuje síť vrstevnic spolu s vybranými body 
terénní morfologie.
Zdroj – data GIS, mapy.cz – turistická mapa. Stav odpovídá 
roku 2016.
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C.2 Krajina

Třetinu řešeného území tvoří niva Rozkošského potoka. 
Potok meandruje úzkým údolím pod Lázničkovou strání, 
v místě, kde se údolí rozevírá dále podchází Rozkošskou 
u lici a napájí zdejší rybník. Úzkou nivou dále prochází 
řece Sázavě. Cestou prochází v zatrubněném úseku pod 
ulcí Ledečskou. Zbytek řešeného území se nachází v již-
ním až jihozápadním svahu.
Rozkošská ulice je lemována stoletou lipovou alejí, která 
je stejně jako většina okolních ploch ovlivněna stavbou 
psychiatrické nemocnice ke konci dvacátých let minu-
lého století. Dalším výrazným prvkem je ladná křivka 
jako pozůstatek parcelace železniční vlečky ke kotelně 
nemocnice. Železnice je asi nejvýraznějším prvkem při 
pohledu na protější svah údolí Sázavy.

využití ploch v krajině
Mapa zobrazuje využití ploch v krajině a jejich roz-
místění na území Havlíčkova Brodu. 
Zdroj – data GIS, Základní mapový projekt, vrstva Způsob 
využití pozemků. Stav odpovídá roku 2016.

Čov

Elektrická rozvodna

rozkošský potok

násyp železnice

Sázava
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500 m0 100 m

lázničkova stráň

pivovarské rybníčky

areál psychiatrické 
nemocnice

Sázava
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NC.3 Územní plán

Z mapy je vidět silná převaha ploch pro bydlení, jak hro-
madné, tak individuální. Občanská vybavenost je zde 
sice plošně silně zastoupena, jedná se však pouze o čty-
ři areály – psychiatrická nemocnice, okresní nemocnice, 
na jihu sportovní areál TJ a na severu základní škola. 
Plán se snaží problematiku řešit umístěním další plochy 
vybavenosti (komerční) při Ledečské ulici. Toho řešení 
působí spíše jako záplata, Ledečská ulice má pro běž-
ný městský život v tomto úseku zcela neadekvátní profil 
– mezi městem a Perknovem nevede chodník.
Další výraznou plochou je územní rezerva dopravní in-
frastruktury, která měla sloužit pro vybudování severozá-
padního segmentu obchvatu. Plány se ale změnily a kvů-
li ekonomické náročnosti obchvat nepovede přes řeku. 
Řešení také oprávněně vyvolalo vlnu nevole ze strany 
místních obyvatel, v místě průběhu řešeným územím by 
došlo ke kompletní destrukci potoční nivy.

ÚZEMNÍ PLÁN
Mapa ukazuje zjednodušené členění podstatných ploch 
územního plánu v okolí řešeného území.
Zdroj – data Územní plán. Stav odpovídá roku 2017.

ulice ledečská
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dopravní infrastrukturu
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C.4 Doprava

Jediným měřeným úsekem v blízkosti řešeného území 
je ulice Ledečská, ta ale patří k nejméně vytíženým radiá-
lám ve městě. I to mohl být důvod k přerušení celookruž-
ního obchvatu.
Druhou radiálou je ulice Rozkošská, která se u nemoc-
nice napojuje na ulici Havlíčkovu. Tyto dvě ulice slouží 
jako jediné rameno trasy MHD na západ města. Zastáv-
ky vyhoví z hlediska docházkové vzdálenosti ve většině 
případů, problematickým místem je ale Letná, kde lidé 
musí docházet z Ledečské ulice až na Havlíčkovu, celou 
cestu do kopce. To může být hlavně v zimních měsících 
ve spojení se špatným stavem chodníků, velikou překáž-
kou zejména pro seniory.
Systém cyklostezek je ve městě teprve v plenkách a tak 
na západě města žádnou nenajdeme. Největším problé-
mem je ale bezpečnost cyklistů na stávajících ulicích. 
Přímým úsekům s úzkým profilem vozovky by se každý 
raději vyhnul, ale neexistuje alternativa.

DOPRAVNÍ INTENZITA, MHD A OBCHVAT
Mapa ukazuje relativní dopravní intenzitu měřených 
úseků, pokrytí dostupností zastávek MHD a územní 
rezervu městského obchvatu Zdroj – data ŘSD, TS HB - 
MHD, územní plán. Stav odpovídá roku 2017.

ulice ledečská
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C.5 Demografie

Z hlediska urbanistického je v  rámci města analyzová-
na sídelní hustota. Sídelní hustota je určitá kvantifikace 
potenciálu proudění energie v podobě pohybu a aktivit 
lidí pro určité území. Na základě toho se dá konstato-
vat, že lokality s vyšší hustotou budou vyžadovat lepší 
obsloužení občanskou vybaveností. Veřejné prostory 
v těchto místech slouží daleko většímu počtu účastníků 
veřejného života, než jak je tomu v místech s nízkou hus-
totou. Z logiky monocentrického města se pak hustota 
snižuje směrem od středu k okraji.
V případě plnohodnotně fungujícího města je vhodné, 
aby se sídělní hustota pohybovala kolem 100 ob/ha, 
zvláště pak, má-li území být městským subcentrem. 
Taková hustota dokáže plnohodnotně vyživit komerci v 
uličním parteru a je výhodná z hlediska městské infra-
struktury. Dá se předpokládat, že rozvoj v takovémto 
měřítku značně pozvedne kvalitu života v přiléhajících 
částech města. Klíčovými otázkami je pro město udržení 
mladých lidí a řešení situace stárnutí populace. Obě 
skupiny lidí mají své nároky vyhovuje jim určitá nabídka 
bydlení, po dlouhé etapě individuální výstavby je tedy čas 
opět řešit hromadné bydlení.
Pro českou krajinu je typická vysoká četnost drob-
ných sídel v krajině, přirozeně se zvyšující v okolí 
měst. Maloměstské subcentrum tak zároveň má svou 
spádovou oblast i za hranicemi města – v tomto případě 
jsou to obce Okrouhlice, Veselý Žďár, Babice, Lučice aj. 

SÍDELNÍ HUSTOTA
Mapa ukazuje relativní sídelní hustotu pro základní 
sídelní jednotky obce.
Zdroj – data z webové aplikace ČSÚ – data ze SLDB pro 
základní sídelní jednotky. Stav odpovídá roku 2016.

28 ob/ha
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C.6 Typologie zástavby

Město se jako vrstevnatá struktura skládá z  různých 
typů zástavby, poplatných době svého vzniku. Pokud zde 
věc lehce generalizujeme, tak každá typologie vytváří pro 
sebe nějakým způsobem charakteristické obytné pros-
tředí. Prakticky se liší ještě v  závislosti na vzájemném 
umístění, geomorfologii atd., ale některé hlavní rysy jsou 
patrné vždy. 
V  Havlíčkově Brodě, stejně jako v  jiných městech, za 
sebou minulý režim zanechal několik výrazných zá-
sahů do celkové koncepce města, zejména pak do his-
torického jádra, které se pomalým rozvojem a drobnými 
obměnami utvářel celá staletí. Jedná se ale o určitý vývoj 
a  i  modernistické struktury v  podobě socialistického 
sídliště v sobě nesou určité kvality. Při pohledu na mapu 
je možná ještě větším zásahem struktura zahradního 
města, ta ale zachovává určitá pravidla při vedení ulic, 
umisťování domů vůči uliční čáře atp., takže nebývá 
vnímána tak dramaticky. Obě tyto dominantní struktu-
ry se ve městě setkávají ve velmi ostrých přechodech 
a město je jimi tak velmi striktně zónováno.

TyPOLOGIE ZÁSTAVBy
Mapa ukazuje chronologické charakterové členění 
typologie zástavby.
Zdroj – dělení vypracováno na základě vlastního rozboru, 
specifikace interpretovány dle IPR, mapa upravena z katastru 
nemovitostí. 

areál

jádro vesnice

zahradní město
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Scharnhauser park, Stuttgart, německo

178 ob/ha  kpp blok 1,5

26%  zastav. kpp lokalita 1,14 
 plochy

C.7 Referenční	struktury
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Ekocity, Malmö, Švédsko

190  ob/ha  kpp blok 3

34%  zastav. kpp lokalita 1,6 
 plochy
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ypenburg, haag, nizozemí

140 ob/ha  kpp blok 1,7

27%  zastav. kpp lokalita 0,6 
 plochy
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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. Vy-

tváření osobního vztahu s místem bydliště se daří daleko snáze v 

prostředí, které ma svou osobitost – 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 pravděpodobnosti 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 prostředí. 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.

D.1 Kostra konceptu
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D.2 Koncepce	širších	vztahů

Řešené území má v rámci města výhodnou pozici stát se 
lokálním centrem. Jeho blízkost k přirozenému rozhraní 
– Rozkošskému údolí, mu dává potenciál lepšího spo-
jení Perknova se zbytkem města. Perknov funguje 
společensky do jisté míry poměrně autonomně, potýká 
se ale s akutním nedostatkem občanské vybavenosti, 
stejně jako nově vznikající zástavba na Letné.
Celou situaci by mohla změnit nová severozápadní 
spojka. Ta by na rozdíl od v současnosti plánovaného 
obchvatu měla být zakomponovaná do struktury měs-
ta. Byla by škoda, kdyby město jako Havlíčkův Brod, 
které má ve svém okolí výbornou prostupnost krajinou, 
pouze z důvodu využití investice vytvořilo další bariéru 
mezi městem a krajinou. Obchvat je věc pro město vel-
mi důležitá, koncept návrhu si tak klade za cíl ukázat, 
že situace se dá řešit i jinak, v souladu s udržitelným 
rozvojem. To znamená ekonomičtěji (nebyly by třeba 
žádné mosty), ekologičtěji (nedošlo by k destrukci po-
toční nivy) a společensky výhodněji (připojení Perknova 
namísto jeho oddělení, navíc s vysokou přidanou hod-
notou)

perknov

veselice

horní papšíkov
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D.3 Krajinná koncepce

D.4	 Koncepce	hustoty	sídla

Problém současných malých měst je jejich neustávající 
rozpínní do krajiny s vydinou přírustku obyvatel. Zároveň 
se často, podobně jako v Brodě, potýkají s nedostatkem 
bytů v bytových domech a to jak vlastnického, tak ná-
jemního bydlení. Koncepce se proti tomuto trendu staví 
a využívá plochy v rámci hranic města, většinou jde o 
prochy určené pro bydlení, nebo jako rezerva těchto 
ploch. Tímto přístupem se zavřou poslední volná mís-
ta a západ města tak dostane svůj konečný tvar. Pos-
toj vůči krajině se dočká výrazné změny, niva potoka 
by měla projít drobnou kultivací a tak by se změnila na 
článek, který spojuje město s krajinou. Zároveň ji kon-
cepce využívá jako plochu, kde se dá pracovat se sys-
témem retence přívalových srážek.

Krajinná koncepce řeší i podporu stávající prostupnosti 
krajiny, napojení na cesty podél řeky Sázavy. V principu 
jde o podobný způsob, jakým je navržen městský hlavní 
park Budoucnost, dobrá napojení údolí přtítoku Sáza-
vy se samotnou řekou, aplikovaný ale v dropbnějším 

Vznik čtvrťvého centra s sebou nese mnohé konse-
kvence. Mimo to, že je podmíněný stavbou komunikace 
spojující sever se západem města, se také jedná o 
samotnou náplň řešeného území. Při současném trendu 
individuální výstavby by území nebylo dostatečně silné 
z hlediska lidského potenciálu, aby mělo na to, stát se 
čtvrťovým centrem. Je potřeba vystavět kus města, tedy 
v určitých místech zástavbu koncentrovat. Těmito místy 
jsou významově důležité linie a uzly –  severojižní osa, 
místo napojení na Havlíčkovu ulici a z hlediska terénní 
konfigurace také severozápadní roh území.
Při udržení zástavby do čtyř nadzemních podlaží a stále 
vysokho podílu individuálního bydlení tak návrh počítá 
s přítůstkem 1760 rezidentů. V přepočtu na zastavěné 
území tak dostáváme hodnotu 96 ob/ha, v přepočtu na 
celé řešené území potom 65 ob/ha.
V souvislostech absence vybavenosti v okolních čtvrtích 
zde vzniká silný potenciál onoho centra. Pro jeho real-
izaci koncepce navrhuje transformaci hodpodářského 
dvora psychiatrické nemocnice, který v současnosti 

měřítku, s výrazně krajinným rázem. Plochy nového parku 
by měly být většinou řeženy jako minmálně údržbové. In-
tenzivní péči by zasloužila pouze místa jako okolí rybníka a 
vytipované pobytové plochy.

slouží jako skladovací a drobné výrobní plochy. Jeho kul-
tivace odpovídá pouze nejnutnějším provozním nárokům. 
Prostorově má ale schopnost pojmout pobočku základní 
školy, školku, místní tělocvičnu, specifické podoby bydlení a 
dostatek ploch pro komerční vybavenost. To vše při zacho-
vání genia loci, jenž podobné staré areály často doprovází.
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E.1 Masterplan M 1:2000
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E.2 Členění	lokalit

Základní členění území je ovlivněno především tras-
ováním nové cesty. Byla zvolena cesta nejmenšího 
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 do-
pravních staveb – rozlhedovým úhlům v napojení na ul-
ici Ledečskou.

Nová cesta tvoří páteř celého území. Na její trase je 
navrženo několik zásadních momentů, které jsou z hl-
ediska prostorově významového ukotveny lokálními 
dominantami.
 
Příchod obchvatu do území a jeho křížení s Rozkošsk-
ou ulicí – v tomto místě se napojuje na Rozkošskou ul-
ici jako rovnocenný partner,  tento charakter podporuje 
pás linárního parku s alejí stromů. Samotný uliční profil 
je však daleko širší, dodává tak na významu prilehlému 
areálu s vybaveností.

Rozkošský zámeček Je hlavním bodem celého návrhu. 
Jedná se o transformovaný areál zemědělských staveb 
do podoby polyfunkčního zařízení, které v sobě kombi-
nuje vzdělávací instituce, komerční vybavenost, speci-
fickou formu bydlení a zařízení sociální politiky města 
–  seniorské centrum. Celý areál tvoří mírný přechod 
mezi Rozkošskou ulicí a centrálním prostorem nové čt-
vrti – Rozkošským náměstím. Areál je členěn na něko-
lik dílčích zón s různým provozním režimem, jeho velká 
část ale funguje jako poloveřejný prostor.

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%)

Rozkošské náměstí leží je dalším bodem oné páteře, 
je její bederní částí, srdcem celého území. Spojuje Hav-
líčkovu ulici s novou ulicí K Sázavě a ukončuje pás 
lineárního parku vedoucího ze severu. Havlíčkova ulice 
volně pokračuje po křížení s hlavní ulicí velmi neformál-
ně v podobě obytné ulice vedoucí do parku u potoka. 
Prostorově je náměstí definováno západní a východní fron-
tou fasád domů, na severu dominantou komerčně–admin-
istrativní 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 mistrovství 
světa v hokeji.

U potůčku je poslední, článkem páteře, je to běžná měst-
ská ulice v rezidenční zástavbě, ale protože je nositelkou 
vyššího významu, je do profilu přidán zelený páss mean-
drovitým 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 vymezení nové 
struktury a jejího vztahu ke krajině. Je to místo pro nerušené 
nadstandartní bydlení nad srázem Rozkošského údolí.

E.2.1   Bilance
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E.2.2   Uliční	struktura

Severní část ulice K Sázavě má charakter lineárního 
parku s dojitým stromořadím. Charakterově navazuje 
na Rozkošskou ulici s alejí vzrostlých lip, zároveň má 
upozornit řidiče přijíždějící 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. Vytváří tak jasnou uliční fron-
tu, 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, jednak 
jako důležitý identifikační prvek, ale také kvůli zlepšení 
uličního mikroklimatu.
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Jižní část ulice K Sázavě má charakter významnější 
městské ulice v rezidenční čtvrti, 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 pozvol-
na odvádět do volné krajiny v nivě řeky. Pás může mít 
méně formální podobu než běžná uliční stromořadí, je 
to určitým způsobem prvek spojijící město s volnou kra-
jinou.

Podobu běžné obytné ulice má v území většina ulic. Jed-
ná se o výškově nečleněný profil se smíšeným provozem 
chodců a automobilů. V rámci obytné ulice jsou vymeze-
na parkovací stání v pruhu stromořadí.
Intimnější charakter je podpořen nájezdem zvýšeným 
do úrovně chodníku a také členitějším, ideálně kamen-
ným povrchem.
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E.3 Hierarchie	veřejných	prostranství

200 m0 50 m

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
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E.4 Nakládání	s	dešťovou	vodou

200 m0 50 m

Značka retenčního 
zařízení v rámci bloku

poldry mezi lehce 
vyvýšenými cestami

odvodňovací rigoly v 
rámci uličního profilu
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Lokalita Jihozápad je vymezena parkem a ulicemi 
Ledečská a K Sázavě. Zástavbu tvoří hlavně individuál-
ní koordinovaná výstavba řadových domů, tak spolu s 
členitým uspořádáním tvoří nejjemnější měřítko pros-
tředí v celém území. Výstavba může probíhat buď čistě 
individuálně, nebo developersky po spojitých celcích 
řadových domů. V samotném středu se nachází také 
dva bytové domy, jedním z nich je seniorské komunitní 
bydlení v dvoupodlažním pavlačovém domě a druhým 
je městské startovací bydlení ve čtyřpodlažním pav-
lačovém domě s ustoupenným posledním podlažím. 
Část zástavby je řešena také jako dvojdomy, jež jsou 
přechodovým článkem mezi hromadným a individálním 
typem bydlení. Pomáhají dotvářet měkčí hranici, než jak 
to dokáže souvislá zástavba.

E.5 Charakter lokalit

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
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Lokalita Severozápad je vymezena parkem a ulicemi 
Rozkošská a K Sázavě. Zástavbu tvoří pouze bytové 
domy a to jak typologicky klasické schodišťové a pav-
lačové, tak i komunitní bydlení pro seniory zastoupené 
dvěmi budovami a typologicky nadstandartní atrio-
vý bytový dům. Blok se solitéry je vhodný k výstavbě 
společných podzemních garáží, terén je dokáže ab-
sorbovat bez výrazných změn v uličním profilu a vyšších 
nákladů na stavbu.

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.
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Lokalita Jihovýchod představuje běžnou koordinovanou 
zástavbu řadových domů. Tvoří přechod od soliterních 
rodinných domů v sousední lokalitě a drží linii, od které 
platí jistá pravidla. Po východní hraně lokality se klikatí 
zadní ulička spojující Ledečskou a Rozskošskou ulici. 
Sever lokality při Havlíčkově ulici má významově vy-
šší postavení a je proto lemován bytovými domy. Mezi 
bloky je navržena klubovna s přilehlým pláckem, která 
by v režimu řízeném správcem poskytovala společenské 
zázemí pro celou lokalitu.

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
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Rozkošský zámeček je jedním ze základních kamenů 
celého návrhu, spolu s náměstím vytváří centrum 
spoločenského života celé čtvrti. Jeho jádro tvoří tro-
jice zemědělských stavení s centrálním parkovým ob-
délníkem. Celý areál v minulosti sloužil jako zázemí 
psychiatrické nemocnice, pacienti zde působili v rámci 
pracovních terapií. Tento koncept současná praxe opus-
tila a nemocnici zůstaly veliké pozemky, o které je třeba 
se starat. Není divu, že byly rozprodány do skoukromých 
rukou, nebo jsou pronajímány. 
Nově by celý areál mohl posloužit veřejnosti. na sche-
matu jsou naznačeny možnosti transformalce a úprava 
přilehlých prostor.

V areálu je dále navrženo několik dostaveb, které mají 
v území klíčový význam. Je to atriový dům seniorského 
centra, které by bylo schopno obsloužit široké okolí 

službami jako je denní stacionář, pečovatelská služba a 
odlehčovací pobytová služba. Budova může disponovat 
malým společenským sálem, jídelnou a několika jednot-
kami v režimu DPS. Dále je to komečně administrativní 
budova v jihozápadním rohu areálu. Nachází se v místě 
stávající ocelové skladovací haly, která sice zapadá do 
layoutu celého areálu, ale stavebně nemá žádnou hod-
notu, proto návrh předkládá její demolici a výstavbu 
nového objektu ve stejné stopě se čtyřpodlažní přístav-
bou na nároží. Přízemní objekt je obchodním domem, 
krytou tržnicí nebo běžným marketem. Přístavba má 
v přízemí kavárnu, v ostatních podlažích se nachází 
pronajmutelné kancelářské prostory.

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
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E.6 Blokování

Systém bloků se odvíjí od tradičního městského bloku 
80x100 m. Z důvodu udržení smysluplné struktury proto 
návrh mění část nezastavitelné plochy z ÚP na plochu 
bydlení. Trasování uliční sítě je inspirováno původními 
polními cestami v severojižním směru, doplněno je prod-
loužením Havlíčkovy ulice a spojkami ve směru výcho-
dozápadním.

Navržené bloky vytváří různorodý charakter celého 
území. Od bloků rozdělených čistě na soukromé parce-
ly škála přechází přes bloky se sdílenou vnitroblok-
ovou cestou po čistě veřřejné vnitroblokové prostory s 
hřištěm a parkovacími místy. Cílem bylo vytvořit struk-
turu dostatečně bohatou, aby si v ní každý něco našel a 
mohl se s místem osobně identifikovat.
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E.7 Detail	plácku	M	1:500

Plácek přiléhá k velké vydlážděné ploše na styku dvou 
obytných ulic, je tak těžištěm energie v nejbližším okolí. 
Jeho samotná povrchová úprava může mít mnoho po-
dob, 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 dětmi. Cílené funkci by 
měl odpovídat i mobiliář. V prostředí s takto intimním 
charakterem je dřevo vhodným kandidátem na lavičky. 
Konstrukce dětského hřiště by měly bý z materiálu, který 
děti něohrozí zraněním při běžném používání.
Plocha plácku může být celá zatravněná, nebo rozdělená 
na travnatou a mlatovou / štěrkovou plochu, která zjed-
nodušuje údržbu. Plocha prostoru příléhajících ulic by 
měla být nejlépe vydlážděna kamenem, podobně jak 
nazančuje zovlená texura.

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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F.1 Shrnutí

Při ohlédnutí k začátkům této práce jsem rád, že vy-
naložené úsilí bylo dotaženo do konce. Na druhou 
stranu je mi líto, že výhodu pozice studenta při vyjed-
návání s municipalitou a dotčenými aktéry jsem obje-
vil až v posledním ročníku školy.
Práce samotná pro mě byla výzvou zejména z důvo-
du domácího prostředí, s nejlepším svědomím jsem 
se snažil problematiku vyřešit ku prospěchu všech 
zúčastněných stran. Jsem si vědom ambicióznosti 
celého návrhu a jeho úskalí, ale věřím, že je to sice 
delší, ale správná cesta řešení problémů místa. Bě-
hem dlouhých analýz v rámci předdiplomního semi-
náře jsme zjistili, kolik věcí se děje i v malém městě, 
jako je Havlíčkův Brod, aniž by dostaly zaslouženou 
pozornost odborné nebo lajcké veřejnosti a že město  
pokulhává ve stanovení jasné koncepce. Od toho se 
odvíjí celá řada konsekvencí ať jsou to příležitostné 
projekty z dotačních titulů, nebo jiné projevy. Postup-
né záplatování ale zjevně vždy vyustí v situaci, která si 
žádá razantní řešení a výhodnost drobných projektů 
z dřívějška se najednou stává překážkou. V případě 
mého území se jedná o trasu městského obchvatu s 
návrhem dvou mostových konstrukcích na délce úse-
ku asi dvou kilometrů. Doufám, že má práce přiměje 
jednající strany se nad problémem znovu zamyslet 
a zvážit, zda ono dlouhé vyjednávání o státních po-
zemcích přeci jen nebude výhodnější. Myslím si, že za 
mnou navrženou trasu obchvatu by se nemusel nikdo 
stydět.
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