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Téma Nového Města na Moravě jsem se rozhodla zpracovat z důvodu 
nejenom, že jsem se ve městě narodila a prožila zde své děstství a 
dospívání, ale také protože je pro mě velmi zajímavé se podívat na 

mé město novýma očima. Človek jako ob  yvatel město vnímá jako 
prostředek pohybu, žití, zábavy, kouká na něj z lidské persperktivy a 

v rámci života ho vnímá v několika různých směrech a měřítkách. Má 
emocionální vztah k budovám, místům a lidem. Jako architekt se na 

však na své město divám kritickýma očima. Hodnotím veškeré umístění 
budov, uspořádání silnic a cest. Hodnotím kvalitu míst a jejich možný 

emocionální kontext. Hodnotím dopad rozhodnotí na kvalitu života a jeho 
estetický dosah.

Pohonem zpracováním tohoto tématu bylo nedávné zpopularizování 
Nového Města ve sportovním světě. Dnes je město celosvětově  známo 

díky biatlonovým eventům, které se zde pravidelně konají posledních 
deset let. Což se stalo pohonem pro přetvoření a rozvoj Vysočina Areny 
a dochází i ke zvelebení samotného města. Má otázka tedy na počátku 

zněla: 

‘Jaký vliv mají světoznámé biatlonové akce na rozvoj města?’ 

V průběhu tvorby této práce, se má otázka několikrát přetransformovala. 
Práci jsem spoustakrát přehodnotila a v následujích několika stránkách 

je má odpověď na mou původní otázku.

Celá tato práce zpracovává analýzu Nového Města na Moravě zaměřenou 
na události posledních několika let. Jejich vliv na fungování a případný 

rozvoj města. Cílem je kriticky nahlédnou na veškeré aspekty jak kladné 
tak záporné. Práce je rozdělena na 3 části a to část analickou, která ana-

lyzuje současný stav a historický rozvoj města. Další část se soustředí 
na sportovní prostředí města. Jeho formu a rozsah. Poslední třetí část je 

rozbor města vycházející ze všech poznatků a zkoumání. Jde o objektivní 
pohled na věc s jistou dávkou osobního postoje a přesvědčení dané 
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚKONTEXT MĚSTA

SO ORP Nové Město na Moravě

 19 276    počet obyvatel (k 31. 12. 2017)

 29 284 ha   rozloha území

 65,8 obyv./km2  hustota osídlení 

 30    obcí

 55    katastrálních území

      

Vymezení území v rámci České republiky

PRAHA
Vzdálenost  165 km
Dostupnost  1 h 44 min
  2 h 56 min

BRNO
Vzdálenost  75 km
Dostupnost  1 h 
  1 h 28 min

Vymezení území v rámci Kraje Vysočina

Jihlava

Havlíčkův  Brod

Telč

Žďár nad 
Sázavou

Velké Meziříčí

Humpolec Bystřice nad 
Pernštejnem

Třebíč

Pelhřimov

Nové Město na Moravě leží na severovýchodní části kraje Vysočina. Město 
spadá z administrativního hlediska NUTS 4 pod 1O km vzdálené město 
Žďár nad Sázavou. Od 1. ledna 2003 je město obcí s rozšířenou působ-
ností do jehož správního obvodu spadá 30 obcí a žije v něm téměř 20 
tisíc obyvatel, což jsou přibližně 4 % z celkového počtu obyvatel kraje. Z 
hlediska polohy v rámci České republiky se město nachází na ose mezi 
Prahou a Brnem s relativně dobrým dopravním spojením do obou měst. 

Hranice města jsou vytvořeny přirozeným členěním krajiny, jenž je lem-
ována okolními kopci. Nejvyšším bodem města je Harusův kopec s nad-
mořskou výškou 741 m.n.m.. Část města se nachází v přírodní rezervaci 
CHKO Žďárské vrchy s nejvyšším bodem 836 m.n.m. u Devíti skal. Celé 
území leží v Hornosvratecké vrchovině s nejvýznamnějším vodním tokem 
Svratkou na severu území. Oblast města je také poseta několika rybníky. 
Nejznámnější jsou Medlov, Sykovec, Milovy či Zuberský rybník, které slouží 
jak pro rybolov tak i pro rekreační účely. Příznivé klimatické podmínky 
a zvlněná krajina v nadmořské výšce 500-800 m. n. m. jsou specifické 
horkými léty a mrazivými zimami, jenž se společně malebnou krajinou 
se staly charakteristickou oblastí posetou turistickými, cyklistickými a 
lyžařskými tratěmi. V okolí se nachází tři památky UNESCO. V sousedním 
Žďáře nad Sázavou to je Zelená hora s poutním kostelem sv. Jana Nep-
omuckého od barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, v Telči 
je to je jeho historické centrum a v Třebíči se nachází Židovské město a 
bazilika sv. Prokopa.

Nejvíce se Nové Město proslavilo konáním lyžařských soutěží, jež zde 
mají tradici již od počátku 20. století. V minulosti to byla Zlatá lyže 
konající se s pravidelností od roku 1934. V posledních 14 letech to jsou 
každoroční závody Biatlonu, které pravidelně hostí závodníky z celého 
světa a na jedinný závod se sjíždí diváci z několika zemí. Návštěvnost 1OO 
tisíc diváků za událost se stává pravidlem a popularita závodů se stala 
spouštěčem pro přestavbu Vysočina Arény a celkový rozvoj Nového Měs-
ta. V součastnosti se v aréně pořádají sportovní akce a závody v průběhu 
celého roku. Konají se jak v zimní sezóně, kdy se jedná především o 
lyžařské sporty, tak také v letní sezóně, ve které se stala populární horská 
kola, letní biatlon a další. Vysočina Aréna je ovšem také přístupná veře-
jnosti a sportovním klubům. Mezi další sportovní vyžití v Novém Městě 
patří sjezdovka na Harusově kopci a Skokanské můstky na Šibeničním 
vrchu.

Město se dá definovat nejenom sportem a bohatou krajinou, ale také kul-
turním zázemím a průmyslovými zařízeními. Mezi nejvýznamnější patří 
výroba zdravodnické techniky Medin, a. s. a výroba lyží a snowboardů 
Sporten, a. s.. Pod město také spadá okresní nemocnice, která se na-
chází na okraji města. Mezi významné osobnosti z Nového Města se řadí 
sportovci rychlobruslařka Martina Sáblíková, horolezec Radek Jaroš, 
umělecké osobnosti jako sochař Jan Štursa, Vincenc Makovský, malíř 
Karel Němec, Ondřej Svoboda nebo spisovatelé Alois a Vilém Mrštíkovi. 
Bohatou kulturní historii je možno číst v historickém centru města, které 
je od roku 1991 Městskou památkovou zónou. 
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 Město Nové Město na Moravě

 10 063    počet obyvatel (k 31. 12. 2017)

 6 113 ha   rozloha města

 165,8 obyv./km2  hustota osídlení 

  594 m n.m.   nadmořská výška

 10    katastrálních území

 9    místních částí: 
Hlinné, 

Jiříkovice, 

Maršovice, 

Olešná, 

Petrovice, 

 

 

Pohledec, 

Rokytno, 

Slavkovice, 

Studnice.

 

Nové Město 
na Moravě

Sněžné

Hranice SO ORP NMnM

Území NMnM

Hranice místních částí

Věcov

Jimramov

Tři Studně

Zubří

Olešná

Radešínská 
Svratka

Bobrová

Maršovice

Rokytno

Studnice

Jiříkovice

Pohledec

Petrovice
Slavkovice

Hlinné

“Naše město je nádherným živoucím organismem, společenstvím, které může 

být pyšné na svoji historii, současnost a může s nadějí hledět do budoucnosti.”

Michal Šmarda 
starosta Nového Města na Moravě
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Ortofoto mapa, 2018 
Zdroj: mapy.cz
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ
Město se nachází ve správním obvodu Kraje Vysočina jehož název je od-
vozen od zvlněné krajiny která dosahuje nadmořské výšky mezi 500 - 
900 m. n. m.. Původní krajina byla pokryta neprostupným pralesem, která 
byla působením času zkulturněna obyvately kraje. Oblast se dá definovat 
mnohým členěním krajiny táhlými kopci a údolími mezi kterými proudí 
říčky a potoky často přehrezené hospodářskými a rekreačními rybníky. 
Charakteristické je členění krajiny do lesů, hájů, polí a luk jež dotvářejí 
malebnou krajinu. Pro kraj jsou specifické malé vesnice relativně blíz-
ko od sebe s dobrou dostupností do malých měst o 3-10 tisíci obyvatel. 
V kraji se nachází pouze 4 města o více jak 20 tisíci obyvatel. Největší 
počet obyvatel má krajské město Jihlava s 50 tisíci. Výhodné umístění 
kraje Vysočina je v posledních letech velmi atraktivní lokalitou jak pro 
rekreační účely, kdy se zde nachází 3 památky UNESCO, tak také pro 
zahraniční investory, kteří zde soustřeďují výrobní a výzkumné kapac-
ity. Z geomorfologického hlediska město spadá pod Českomoravskou 
vrchovinu, celku Hornosvratecké vrchovina a podcelku Žďárské vrchy. 
Nejvyšším bodem spadajícím pod Nové Město je Harusův kopec s nad-
mořskou výškou 741 a nejnižší položené místo s nadmořskou výškou 561 
se nachází na jihu města.

CHKO Žďárské vrchy

Město spadá do CHKO Žďárské vrchy. V okolí se nachází přírodní památka 
Pernovka o velikost 1,42 ha, která je význačná rašelinnou louko v lese 
Ochoz a dá se zde nalézt populace masotravé rosnatky okrouhlolisté a 
další vzácné rostliny a živočichové. Byla vyhlášena roku 1954. Druhou 
památkou je U Bezděkova, který je významný pro šafrán bělokvětý a jed-
ná se o oblast přirozené akumulace vod. Oblast se rozléhá na 715 km2 a 
vyhlášena byla roku 1970.

geologie

Město spadá z geologického hlediska do Českého masívu. Převžuje zde 
moldanubikum tvořené vyvřelými horninami jako ruly, pararuly, vápence, 
kvarcitu, grafitu, amfibolitu a erlanu. Na severovýchodě se nachází horn-
iny tvořené proterozoickým vrásněním jako břidlice, svory, pararuly a fyli-
ty. V jižní části města se vyskytují oblasti tmavých granodioritů a syenitů, 
kde se také nachází činný lom. V okolí města se také nachází několik 
skal,. Například Deset skal, Pohledecká skála, Pasecká skála, Vávrova 
skála, Drátník a další. Co se týče půdního fondu tak zde převažují hlin-
itopísčité půdy.

klima

Oblast města je charakterstické horkými léty, dlouhým přechod-
ným obdobím a mrazivou zimou. Oblast z klimatického hlediska 
spadá částečně do chladné oblasti CH7 a do teplé oblasti MT3. Pro 
léta jsou typická horká měsíce červenec a srpen s teplotami dos-
ahující k 30 °C. Nejvyšší naměřená teplota byla 39,5 °C v červen-
ci roku 2009. Pro zimy je typický nejmrazivější leden a částečně únor 
o teplotách dosahujícchí k -10 °C. Nejnižší naměřená teplota byla 
-19,5 °C v únoru roku 2012. Roční úhrn srážek se pohybuje oko-
lo 700 mm s nejdeštivějším letním obdobím, ve kterém napadne až  
32 % z celkového množství srážek. Sněžit začíná v průměru koncem října. 
Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 °C.

vodsvo

Území je specifické drobnými povodími, které tvoří hlavní evropské 
rozvodí oddělující úmoří Černého a Severního moře. Významnou řekou 
je Svratka, jejímž ústředním tokem je Bobrůvka tekoucí na jihozápadě 
města. Její celková délka je 54,5 km. Jejími přítoky jsou Olečná, na ji-
hovýchodě města pak Bezděčka a Zátoka. Na severu města pak vede 
Fryšávka, která společně s Bobrůvkou tvoří pravostranné přítoky Svratky.

Typické pak pro město je velký výskyt rybníků sloužící jak pro hospodářské 
tak i rekreační účely. Také slouží jako místní zdroje vody. V území měs-
ta se nachází Cihelský a Klečkův rybník, které jsou úzce spojeny a dělí 
střed města od severozápadní části. Ve městě se také nachází samo-
statný Kazimírův rybník. Významná je pak kaskáda tří rybníků Trnka, 
Křivka a Němec na východní kopcovité části města. Veškeré vodní toky 
byly v minulosti hojně upravovány a od konce minulého století dochází 
k revitalizacím některých částí. Převážná část Nového Města patří do 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žďárské vrchy.

biota

Pro území Nového Města je charakteristické časté členění lesů, hájů, 
luk, pastvin a zemědělských ploch. Na jihozápadě města vede ideální 
stopa regionálního biokoridoru, který na jižní straně specifikuje pluchu s 
navazujícím koridorem regionálního biokoridoru. Co se týče vegetace tak 
je okolí specifické výskytem listnatých stromů v části jižní. Převážně se 
zde vyskytuje buk lesní, třtina rákosovitá, či bika bělavá. V severní, chlad-
nější a kopcovitější části, pak převažuje smrková bučina s výskytem 
smrku ztepilého, jedle bělokoré, dále se zde vyskytuje buk lestní či javor 
klen. V některých oblastech se také vyskytuje podáčená rohozcová sm-
rčina s rašeliništními oblastmi.

turistické cíle

Mezi nejčastější turistické cíle patří Vysočina Areál a hotel Ski, ve městě 
dále pak Horácká galerie a Horácké muzeum. V okolí to jsou Žďárské 
vrchy a památky UNESCO historické centrum Telče, poutní kostel sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, Židovské měs-
to a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

40 °C 100 mm

75 mm

50 mm

25 mm

0 mm

30 °C

20 °C

10 °C

0 °C

-10 °C

-20 °C
Leden

Srážky

Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Průměrné denní maximum

Horké dny

Průměrné denní minimum

Studené noci

Průměrné teploty a úhrn srážek za posledních 30 let 
Zdroj: meteoblue, vlastní zpracování

Harusův kopec 
741

706

777

779

762

742

561

749

788

780

666

666

681

657

679

812

642

Mapa významných výškových bodů 
hodnoty uvedeny v metrech nad mořem

Bítešská 
vrchovina

Křižanovská
vrchovina

Hornosvratecká
vrchovina

KRAJINA



Analýza 

NMnM
Analýza

NMnM20 21

GSEduc
ationalV

ersion

Uspořádání krajiny

GSEducationalVersion

P

0 50 100 200 500  m

Prumysl

Bydleni - RD

Bydleni - Panelaky, bytovky

Rekreace

Občanská vybavenost

0 50 100 150 250 m

0 50 100 200 500  m

GSEducationalVersion

P

0 50 100 200 500  m

Prumysl

Bydleni - RD

Bydleni - Panelaky, bytovky

Rekreace

Občanská vybavenost

0 50 100 150 250 m

0 50 100 200 500  m

GSEducationalVersion

P

0 50 100 200 500  m

Prumysl

Bydleni - RD

Bydleni - Panelaky, bytovky

Rekreace

Občanská vybavenost

0 50 100 150 250 m

0 50 100 200 500  m

Lesní porost

Louky, travnatý porost

Soukromé zahrada

Zemědělské plocha

Sportoviště

Park

Hřbitov

Důlní plocha

Zpevněné plochy



Analýza 

NMnM
Analýza

NMnM22 23

NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ
Umístění města v rámci republiky umožňuje minimální zátěž města mi-
moměstskou dopravou. Na nejbližší rychlostní dálnici D1, která prochází 
středem kraje Vysočina, je nejkratší napojení 34,4 km vzdáleno. Dostup-
nost do krajských měst je možná automobilovou či veřejnou dopravou. 
Do hlavního města Prahy se dá dojet za necelé dvě hodiny autem, či 
tři hodiny vlakem. Do blíže vzdáleného Brna trvá cesta autem hodinu, 
vlakem hodinu a půl. Vzdálenost do krajského města Jihlava je zhruba 
45 minut autem.

železniční doprava

V roce 1905 byla v Novém Města postavena železniční trať 251 jezdící ve 
směru Žďár nad Sázavou - Tišnov. V Novém Městě se nachází dvě vlak-
ové zastávky a to hlavní na severovýchodě města a zastávka u nemoc-
ničního areálu na druhé straně města. Vlakový spoj je poměrně častý, a 
to pravidelně každou hodinu v obou směrech. Trať se napojuje ve Žďáru 
nad Sázavou na celostátní trať č. 250 ve směru Praha - Havlíčkův Brod - 
Křižanov - Tišnov - Brno. 

pozemní komunikace

Silniční struktura města je velmi dobrá a nevytváří zbytečnou zátěž pro 
město. Nejvýznamnější silnicí je silniční komunikace I. třídy I/19 Havlíčkův 
Brod - Kunštát tvořící částečný městský obchvat. Komunikace prochází 
ulicí Brněnská v jižní části města. Pro novoměšťáky je důležitou spojnicí 
do Žďáru nad Sázavou na západní straně a do Bystřice nad Pernštejnem 
na straně východní. Dle výsledku sčítání dopravy na dálniční a silniční 
síti v roce 2010 (Ředitelství silnic a dálnic) projíždí touto komunikací 
mezi 7 000 - 10 000 aut denně. Druhou nejvytíženější a nejdůležitější 
komunikací ve městě je silnice II. třídy v Masarykově ulici, kterou denně 
projíždí 5 000 - 7 000 aut a rozdvojuje se do ulic Soškova a Kričkova z 
intenzitou okolo 2 000 aut denně. Třetí nejvýznamnější spojnicí je komu-
nikace III. třidy procházející ulicí Žďárská a Vlachovická, která je hlavním 
dopravním spojením směrem k Vysočina Aréně a sjezdovce. Denně zde 
projede zhruba 4 000 aut. Zbytek silniční struktury tvoří hlavně komu-
nikace místní spojující veškeré bytove oblasti.

autobusová doprava

Město se dá charakterizovat jako přirozený uzl regionální autobusové 
dopravy jejímž hlavní dopravcem je ZDAR a.s. z nedalekého Žďáru nad 
Sázavou a figuruje také jako hlavní spoj. Intenzita autobusové dopravy je 
častější než vlaková a je přizpůsobena především školákům a pracujicím. 
Nejintezivnější je tedy ráno a v průběhu odpoledne a je klíčová pro okolní 
přidružené vesnice. Ve městě figurují dva terminály a to hlavní nádraží s 
názvem Nové Město na Moravě, centrum, které se nachází v bezprostřed-
ní blízkosti Vratislavova náměstí a silnice I/19. Druhý terminál se nachází 
u železničního nádraží, má 5 autobusových stání a 33 parkovacích míst 
P+R. Druhý terminál byl otevřen v dubnu 2013. Další významnou zastávk-
ou je zastávku u nemocničního areálu o kolo které se otáčí většina au-
tobusů.

městská hromadná doprava

Od ledna 2014 byl spuštěn provoz městského MHD. Městem vede 5 linek 
MHD spojující centra nejpřilehlejších vesnic a významné areály jako Vy-
sočina Arénu či areál Sportenu a Medinu. Doprava je provozována vozy o 
kapacitě 25 sedících cestujících. Významná je převážně pro starší oby-
vatele města. Cena za MHD je 10 Kč/jízda či je možno mít roční předplat-
né v tzv. Novoměstské kartě, která dále nabízí slevy v novoměstských 
zařízeních. Novoměstská karta byla zavedena roku 2014 a základní cena 
je 900 Kč, pro studenty a seniory 720 Kč a pro seniory nad 70 let 480 Kč.

pěší a cyklo trasy

Pro Nové Město jsou také významné cyklo a pěší trasy. Centrem města 
vedou oficiální cyklo trasy, které ale v současné silniční struktuře nejsou 
nikterak děleny či značeny. Významným centrem pro cyklotrasy je okolí 
Vysočina Arény, kde roku 2015 vznikly i singletracky pro horská kola. Co 
se týče pěších cest, tak v okolí města je několik turistických tras. Jedna 
vede i centrem města okolo kultruních památek jako Horácké muzem, 
galerie a Kostela sv. Kunhuty.
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ
Založení města spadá do poloviny 13. století a je spojeno se založením 
žďárského kláštera Bočkem z Obřan. První písemná zmínka pochází z 
roku 1267 s názvem osady  Bočkonov. Jako Nova Civitas neboli Nové 
Město je poprvé nazýváno v listině Václava II. z roku 1293.

První domy byly pravděpodobně vystaveny v jižní části dnešního Vrati-
slavova náměstí, kde se nacházelo původní tržiště. Celá zástavba měla 
protáhlý tvar a soustředila se okolo jednoho velkého prostoru - dnes 
členěno na náměstí Palackého, Vratislavovo a Komenského. Podélná 
osa zástavby byla rovnoběžná s údolím říčky Bezděčky, z jižní strany na 
ni byla napojena říčka Bobrůvka. Hlavními spojnicemi byla na jihu cesta 
směrem do Bobrové (dnešní Nečasova) a směrem na Sever Masarykova, 
která se větvila do dnešní Křičkovy a Soškovy ulice a vedla na Svratku 
a Jimramov. Důležitou cestou také byla cesta míříci do Žďáru, dnešní 
Žďárská.

Ústředním bodem náměstí byl kostel, který vzniknul ve 13. století, jehož 
dnešní podoba se datuje do 14. století. Ze 14. století se dochoval gotický 
presbitář, ke kterému byla v 15. století dostavena chrámová loď a zvon-
ice, která byla roku 1562 přestavěna na věž. Okolo kostela, čili ve středu 
města, byl až do roku 1801 hřbitov.

Ve 14. stoletím byla také v osadě vystavěna tvrz, jejíž umístění bylo 
pravděpodobně na místě dnešního zámku. Na přímé spojnici s Bezděčk-
ou a cestou na Bystřici a Brno. Za vlády Pernštejnů se Nové Město stalo 
střediskem samostatného statku a zažilo ekonomický rozmach. Získa-
lo dva výroční trhy, právo volného disponování s majetkem a začala se 
rozšiřovat výstavba na Masarykově ulici nazvaná Nové domy, kde vznikla 
malá předměstská náves. Došlo na výstavbu nové radnice roku 1555 
a v té době vznikl soubor čtyř zděných domů rozdělujících náměstí na 
dvě části. Panstvo zde ovšem nesídlilo. Koncem 16. století bylo prodáno 
Vilému Dubskému z Třebomyslic, který nechal zbourat pustou tvrz a vy-
stavil zde renesanční zámeček, ve kterém se usídlil. Vznikla odbočka z 
ulice Nové domy do Malé ulice, jenž vedla k novému hřbitovu a kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie. Vilém Dubský také nechal panské sídlo rozšířit 
o areál pivovaru se sladovnou, který rozdělil Vratislavovo náměsti na 
další dvě poloviny. Vzniklo tak horní náměstí nazývané podle rybníčku 
uprostřed Husí rynk, Vratislavovo bylo až do roku 1907 nazýváno Velké a 
na jižní střaně bylo Dolní náměstí. Roku 1614 byl také vybudovaný Hrádek 
jako sídlo manželky Katřeiny Zahrádecké ze Zahrádek. Této výstavbě 
ustoupili dva měšťanské domy a zcelilo tvar náměstí do nepravidelného 
obdélníku.

17. století

V roce 1635 bylo Nové Město povýšeno na město s vlastním znakem 
a  přidělením čtvrtého jarmarku. Po třicetileté válce došlo ke zmenšení 
obce s pouhými 107 domy. Největších ztrát zaznamenala obec v letech 
1723 a 1801, kdy město zasáhly velké požáry. Po té vznikaly převážně 
zděné stavby. Obec se rozšířila o ulice Svatojánskou, dnešní Jánská, a 
domy začaly tvořit souvislé uliční fronty. Uprostřed Komenského náměstí 
vznikla drobná stavba toleranční modlitebny. V roce 1834 už mělo měs-
to 306 domů čemuž odpovídá i mapa stabilního katastru z roku 1835, 
která jako první značí parcely katastrálním číslem. V roce 1851 došlo k 
terénním úpravám náměstí a o tři roky později byl zavezen rybníček na 
Husím rynku, kde se později nechala postavit kašna. Další kašna vznikla 
roku 1870 na Velkém náměstí, kde byla nainstalována socha Vratislava 
z Pernštejna a o tři roky později byla doplněna sochou sv. Anny s Pannou 
Marií a čtyři postavy svatých u paty sloupu. Palackého náměstí se dočka-

lo kašny roku 1891. Velké změny došlo na Velkém náměstí roku 1888, 
kdy na skoro celé ploše byl založen park, který je zde dodnes a naproti 
parku vyrosla roku 1879 budova I. základní školy. Na přelomu století došlo 
ke zbourání toleranční modlitebny a vystavění evangelického kostela na 
Komenského náměstí.

počátky 20. století

Obec se stala sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu, které 
zde působily až do roku 1949, kdy okresní status byl přenesen do 10 km 
vzdáleného Žďáru nad Sázavou. Železnice zde vznikla v roce 1905 a v 
roce 1911 ze změnil název města na současné Nové Město na Moravě. V 
první polovině 20. století se výstavba soustředila do oblasti zvané Niva, 
která vyplňovala plochu mezi dosavadním městěm, Žďárskou a Malou 
ulicí. Na jihozápadě vznikla úzká ulička, dnešní Radnická ulice, za rad-
nicí směrem k městským jatkám a lesu Ochoza. Vznikla také Tyršova a 
Makovského ulice, které byly ohraničeny novoměstskou reálkou z roku 
1901. Další významnou budovou byla sokolovna na Tyršově ulici. Uliční síť 
v této části byla dotvořena pravoúhlým rastrem dalšími čtyřmi příčnými 
ulicemi. V této oblasti se začala formovat tzv. vilová čtvrť. Mezi významné 
architektonické vily patří dům Františka Albrechta čp. 553 z roku 1939 
od architekta Bohuslava Fuchse a Míčkova vila čp. 500 z roku 1940 od  
architekta Lva Krči. Okolí hřbitova a rybníků nebylo zastavěno.

Další výstavba pokračovala na severu a severovýchodě vázaného na 
vlakové nádraží. Ve 30. a 40. letech vznikl rozsáhlý areál okresní nemoc-
nice a naproti bytové sídliště určené pro zaměstance nemocnice. Domy 
byly dvoupodlažní se sedlovými střechami. Na počátku 20. století se v 
Novém Městě začínalo rozvíjet lyžování a skoky na lyžích. V rámci re-
publiky začalo vystupovat jako středisko zimních sportů. Začali se tu 
pravidelně konat závody Zlatá lyže a na Harusově kopci vznikla turistická 
chata. 

rozvoj průmyslu

Průmysl se začal rozvíjet postupně v polovině 20. století, kdy vznikl 
areál Chirana, dnešní Medin, v severozápadní části poblíž nemocnice. 
Výroba se vztahovala k tvorbě zdravotnických pomůcek. Ve městě také 
vznikali dřevozpracojící provozy, které se situovali u vlakového nádraží 
a na severovýchodní straně města byla v roce 1951 otevřen Sporten 
pro výrobu lyží. Ovšem bytovou výstavby nejvíce ovlivnila těžba uranu 
v okolí Dolní Rožínky a domy se stavěly pracovníky. V 60. letech vzniklo 
sídliště U nádraží. Výstavba také probíhala podél Tyršovy ulice, kde také 
vznikly tři věžové domy tzv. Červeny, Modrý a Zelený věžák. V 70. letech 
vzniklo sídliště na Hornické ulici a v 80. letech byla zbourána východní 
strana Masarykovy ulice a vystavěna dnešní ulice Budovatelu. Podoba 
Komenského náměstí se radikálně změnila. Na severní straně vznikla 
budova nákupního střediska. Další bytová výstavba byla soustředěna do 
volných městských ploch. Vzniklo sídliště Pod zastávkou a Pod nemoc-
nicí. Vyrostly také dvě hotelové ubytovny pro horníky Uno a Duo, které 
byly později v 90. letech přestavěny na bytové domy. Výstavba rodinných 
domů se soustředila na okraje města. Vznikla oblast Betlém, další na 
úpatí Brožkova kopce a také oblast za Klečkovým a Cihelným rybníkem. 
Rozvoj města způsobil, že se počet obyvatel během let 1930 - 1980 ztro-
jnásobil.

počátek 19. století
Schématický plán novoměstského děkana a faráře Leopolda Pausy 

V rámci nárustu obyvatel vzniklo několik nových objektů občanské vy-
bavenosti. V roce 1976 vzniknul nový Kulturní dům na místě zbořené 
sokolovny. Vznikla 2. základní škola Leandra Čecha, mateřské školy v 
ulicích Drobného, Malá, Tyršova a Žďárská. Nemocnice získala heliport a 
dostavbu nemocničních pavilonů. 

přelom tisíciletí

V roce 1990 se centrum města stalo městskou památkovou zónou. V 
rámci této ochrany bylo v roce 1991 otevřeno autobusové nádraží, které 
bylo přesunuto z centra města do oblasti pod zámkem. V 90. letech byl 
také vybudován Dům s pečovatelskou službou ve Žďárské ulici. Přelom 
tisíceltí znamenal pro město výstavbu supermarketů a to v místech 
nefunkční zástavby. Vznikla Billa v Brněnské ulici na místě zbouraného 
livovaru. V roce 2002 byla zliklivdována mlékárna v Masarykově ulici, 
kde stoji dnešní Penny market a na severu města vyrostl supermarket 
Lidl na místě Kadlecovy pily. Mezi nové významné stavby patří budova 
Všeobecné zdravotní pojištovny na úpatí Palackého náměstí, která byla 
v roce 2018 zrekonstruována na Základní uměleckou školu. V posledních 
letech byl také vystavěn kruhový objezd v Nečasově ulici, či nový ter-
minál u vlakového nádraží. Mezi nejnovější stavební počiny patří z roku 
2015 budova Městských lázní.

VÝVOJ MĚSTA



Analýza 

NMnM
Analýza

NMnM30 31

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

1976 2018

2003

1991

1968

1948

1835

14. století



Analýza 

NMnM
Analýza

NMnM32 33

Historické vrstvy města
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Městská památková zóna má rozlohu 17,8 ha a tvoří ji historické 
jádro města s převážně dvoupodlažní zástavbou. Jsou zde zahrnuty 

nemovité kulturní památky, sochy, pamětní desky a oblast je pov-
ažována za archeologickou lokalitu.

V roce 2016 vznikl program Regenerace městské památkové zóny, 
který má na starosti zachování historického půdorysu centra města 

a jejich odpovídající prostorové a hmotové uspořádání. Účelem je 
zachování panoramatu zóny a hlavních dominant, použití povrcho-
vých materiálů a umístění zeleně. Součástí jsou regulační předpisy 

a specifikace územního plánu.

Městská památková zóna

Městská památková zóna
Zdroj: Program regenerace MPZ, MěU NMnM

Stabilní katastr se současnou zástavbou
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1901
Dolní část Vratislavova náměstí

1900
Pohled z věže evangelického kostela

1901
Pohled  z věže katolického kostela

Foto archiv Horácké muzeum, NMnM Foto Milan Šustr, snímky z roku 2018
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1933
Začátek Masarykovy ulice 

cca 1920-30
Masarykova ulice

1910
Rozcestí Masarykovy ulice

Foto archiv Horácké muzeum, NMnM Foto Milan Šustr, snímky z roku 2018
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cca 1900
Pohled od Radňovické silnice

cca 1929
Pohled na centrum z Horního dvora

1905
Vlakové nádraží

Foto archiv Horácké muzeum, NMnM Foto Milan Šustr
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1938
Pohled na nemocniční komplex

cca 1960-70
Monseova a Křenkova ulice

1975 
Žďárská ulice
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ
skou výrobní oblast, mezi další produkci spadá kukuřice a řepka a část 
osevných ploch pro obiloviny ječmen a pšenici. Trvale travnaté porosty 
jsou využívány jako louky a pastviny pro chov skotu a ovcí. V posledních 
letech zde vrostl zájem o ekologické hospodářství. Obecně ale začíná zá-
jem o zemědělství upadat, v dnešní době pracuje v zemědělství zhruba 
5 % obyvatel města.

Mezi zemědělské podniky mající své zastoupení v Novém Městě patří 
Agro Měřín a.s. figurující jako významný zemědělstký producent na Vy-
sočině. Dále Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě zaměstnávající 
až 250 zaměstnanců a patřící mezi největší zemědělský subjekt v NMnM. 
V přilehlých obcích se zpravidla lokalizují místní zemědělstká družstva.

 

průmysl

Na území Nového Město se během jeho vývoje nacházelo několik 
průmyslových podniků jako pivovar, papírna, cihelna či vápenka. Také se 
tu v 19. století rozvíjel telezárenský a sklářský průmysl. V dnešní době 
se průmysl vztahuje k okolí města. Ve městě se dá spefikovat oblast na 
východě, kde se akumulují průmyslové podniky. Je to důsledkem výhod-
ně pozice vlakového nádraží a dostupné komunikace směrem na Brno. 

Nachází se zde dva velké prosperující projekty, 10 středních a 35 malých 
podniků. Mezi nejvýznamnější patří Medin a.s. Medin ve městě zahájil 
svou činnost v roce 1992, kdy navazoval na stávající státní podnik Chira-
na, který zde působil již od roku 1949 v návaznosti na okresní nemocnici. 
Proto je areál umístěn na východě města. Podnik je zaměřen na výro-
bu lékařských nástrojů převážně na chirurgické nástroje, implantáty a 
nástroje pro traumatologii. Podnik má silnou pozici jak na českém tak i 
zahraničním trhu.

Druhým největším podnikem je ryze česká firma Sporten a.s.. Sorti-
ment je zaměřen na výrobu běžeckých a sjezdových lyží a snowboardů. 
Firma slaví úspěch jak na českém tak převážně na zahraničním trhu. 
Významná je také výrobní pobočka firmy Zapa beton a.s. zabívající se 
výrobou transportbetonu a kameniva. Firma má sídlo v Praze a celkem 
zaměstnává 400 osob vedoucí český a slovenský trh s betonem. Mezi 
další podniky patří hardwarová a softwarová firma Racom s.r.o., fir-
ma Schwartz zabívající se výrobou technických plastů, oděvní výrobní 
družstvo Vkus, pekárna a cukrárna Enpeka a.s. s řetězcem prodejen po 
celém okrese. Další menší podniky  jsou převážně zaměřeny na výrobu a 
zařízení automobilové techniky a strojírenství.

občanská vybavenost

Občanská vybavenost Nového Města se koncentruje hlavně v jeho 
samotném středu, zpravidla v návaznosti na Vratislavovo náměstí. Vy-
bavenost je středně dostatečná pro protřeby obyvatel města standart-
ně zahrnující radnici, státní i městskou policii, sbor dobrovolných hasičů 
či Českou poštu. Velký význam zde má okresní nemocnice na západě 
města založena v roce 1938. Nemocnice je nejenom významná z hle-
diska potřeb pacientů ale je to také největším zaměstnavatel v okolí, 
kdy zaměstnává téměř tisíc zaměstnanců. S původními pěti pavilony a 
kapacitou 120 lůžek se do dnešního dne rozrostla na 21 oddělení o 449 
lůžek. Vznikla také oddělená léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí 
společně s léčebnou pro dlouhodobě nemecné na Buchtově kopci dis-
ponující dalšími 131 lůžky. Co se týče sociální péče ve městě je zas-

Urbanistický rozvoj města vychází z historické zástavby, která byla po 
dlouhou dobu soustředěna pouze na střed města. Rozvoj je ale vcelku 
netradiční jelikož neprobíhal ani soustředěnně okolo celku či lineárně 
ale probíhal okolo 3 os tvořící písmeno U. Později ve 20. století započala 
dostavba prázdných ploch a začalo se město rozvíjet více soustředně. 
Důvodem nekoncentrovaného rozvoje byla výstavba podél hlavní ces-
ty vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Bystřice nad Pernštejnem a také 
reakce na okolní krajinu, která je tvořena několika vodními plochami a 
kopcovitým okolím.

urbanizované plochy

Nové Město na Moravě se rozkládá na ploše 6 113 ha z toho je pouhých 
22 % urbanizovaných ploch. Urbanizované plochy definuji jako plochy, 
které prošly přeměnou z krajinného prvku na prvek urbánní. Na mapě 
zobrazující toto členění jsou patrné neurbanizované plochy v centru 
města. Jsou to oblasti, které jsou tvořeny  vodními plochami a přilehlou 
plochou zeleně bez charakteristické funkce. Z celkového množství ur-
banizovaných ploch je méně jak polovina zastavěna. Pouze 9 % z 22 
%. Je to z toho důvodu, že zde převažuje zástavba rodinných domů se 
soukromými zahradami a solitérní bytové domy.

Velký podíl ploch zaujímají zemědělské plochy tvořící 61 %. Jsou typicky 
umisťované v přilehlém okolí města, jenž je tvořeno poli a loukami. Velké 
množství ploch jsou také plochy lesní tvořící 29 %. Oba tyto typy ploch 
jsou specifické pro kraj Vysočina a dotvářejí charakteristický krajinný ráz. 

Co se týče urbanizovaných ploch, nejvíce jsou zde zastoupeny oblasti se 
zástavbou rodinných domů nacházejích se jak na okrajích města, tvořící 
tzv. sídelní kaši, tak také v blízké návaznosti na centrum města, které 
jsou pozůstatkem vilové výstavby z počátku 20. století. Dalším zástup-
cem ploch pro bydlení jsou plochy bytové výstavby tvořící zpravidla 
solitérní zástavbu s maximálním podílem veřejných ploch. Tyto plochy 
ovšem tvoří pouhou pětinu z obytných oblastí.

Mezi nebytové plochy řadím plochy průmyslové, které jsou druhé ne-
jvíce zastoupené typy ploch, a dále plochy občanské vybavenosti a 
plochy relaxační. Průmyslové plochy jsou situovány na okraji města, ne-
jvíce na severovýchodě, kde se nachází tzv. průmyslová oblast města. 
Plochy nezasahují do struktury města, jsou striktně odděleny a nejsou 
vnímány velmi negativně. Třetím největším zástupcem jsou plochy re-
laxační, tvořeny  jak sportovištěmi tak  také chatovými oblastmi. Cha-
tové oblasti se nachází na okraji města dostatečně vzdáleny od husté 
městské zástavby. Veškeré relaxační plochy jsou umisťovány v krajině 
vyjma několika sportovišť uvnitř města. Plochy občanské vybavenosti 
tvoří relativně malého zástupce z typických urbanizovaných ploch. Velký 
podíl na občanské vybavenosti je areál okresní nemocnice jehož stopa 
je jasně čitelná na západní části města. Veškeré další plochy občanské 
vybavenosti se nachází ve středu města.

zemědělství

Převážné procento zemědělských ploch je zastoupeno ornou půdou a 
to 42 % ze 61 %. Dalších 16 % je využíváné jako trvale travnaté porosty 
a zbývající procenta patří ovocný sadům a zahradám. Procento orné 
půdy je lehce vyšší než průměr v ČR (38,5 %) a nižší než průměr v Kraji 
Vysočina (47 %). Většina orné půdy spadá pod bramborářskou zeměděl-

Tabulka 1
30 Orná půda - rozloha (ha) 2 655 2 654 2 653 2 651 2 654 43
30 Chmelnice - rozloha (ha) - - - - -
30 Vinice - rozloha (ha) - - - - -
30 Zahrady - rozloha (ha) 122 123 123 123 123 2
30 Ovocné sady - rozloha (ha) 6 6 6 6 6

30 Trvalé travní porosty - 
rozloha (ha) 919 919 919 917 917 15

30 Lesní půda - rozloha (ha) 1 769 1 768 1 768 1 771 1 770 29
30 Vodní plochy - rozloha (ha) 71 71 71 71 71 1

30 Zastavěné plochy - rozloha 
(ha) 102 102 102 101 102 2

30 Ostatní plochy - rozloha 
(ha) 469 471 472 471 470 8

30 Zemědělská půda - rozloha 
(ha) 3 702 3 702 3 701 3 698 3 700 61

30 Celková výměra - rozloha 
(ha) 6 113 6 113 6 113 6 113 6 113

160

22 Podíl zemědělské půdy z 
celkové výměry 61 61 61 60 61

23 Podíl orné půdy ze 
zemědělské půdy (%) 72 72 72 72 72

24
Podíl trvalých travních 
porostů ze zemědělské 
půdy (%)

25 25 25 25 25

27
Podíl zastavěných a 
ostatních ploch z celkové 
výměry

9 9 9 9 9

28 Podíl vodních ploch z 
celkové výměry 1 1 1 1 1

29 Podíl lesů z celkové výměry 29 29 29 29 29

30 Koeficient ekologické 
stability 1 1 1 1 1

Podíl ploch, 2017
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Podíl využítí ploch, 2017  

toupena Domem s pečovatelskou službou s 50 byty a Centrem Zdislava 
nabízejí pomoc tělesně a duševně postiženým.

Z hlediska vzdělanostních zařízení je město na velmi dobré úrovni. Ve 
městě se nachází 6 mateřských škol, 2 základní školy, Gymnázium V. 
Makovského se sportovními třídami a Střední odborná škola Nové Město 
na Moravě zaměřená na oblast obchodu a služeb, dopravy a lesnických 
a dřevozpracujících oborů. Ve městě se také nachází Základní umělecká 
škola Jana Štursy.

V rámci kulturního vyžití nabízí město Kulturní dům, ve kterém se pořáda-
jí výroční plesy, markety, občasná divadla či přednášky. V domě se také 
nachází městská knihovna rozkládající se na horním podlaží. Současný 
kulturní dům pochází ze 70. let na místě bývalé sokolovny. Umístění je na 
relativně dobré pozici a to kousek od Vratislavova náměstí přímo vedle 
novoměstského gymnázia.

Mezi významnou občanskou vybavenost patří sportovní vyžití ve městě. 
Nejenom, že se dá využít přírody okolo města a to jak v letních měsících, 
tak také v zimních, ve kterých jsou pravidelně udržovány běžkařské trasy, 
tak město nabízí spousty sportovišt. Nejvýznamnější je samozřejmě Vy-
sočina Aréna, otevřena jak pro sportovce tak pro veřejnost. V centru měs-
ta se také nachází atletický stadion, střelnice na jeho okraji či volejbalové 
a tenisové kurty rozmístěny volně po městě. V rámci města a jeho okolí 
se nachází turistické trasy a singletracky. V  budoucích letech se plánu-
je nová přestavba sportovní haly, která bude vhodná pro velké množství 
sportovních her a součásně bude obsahovat horolezeckou stěnu. Mezi 
nejnovější sportovní stavby patří budova Městských lázní nabízející ba-

zén, masážní procedury, sauny a posilovnu s několika kurzy.

Co se týče aktivních parterů v závislosti na obchod, tak veškerý prodej se 
zpravidla soustřeďuje do centra města. Vyjímkou jsou velké supermarke-
ty jako Billa, Penny Market a Lidl, které jsou cíleně rozmístěny daleko od 
sebe různě po městě. Maloobchodní prodej je zaměřen na obyvatele. Na-
lezneme zde jak lékárny, pekárny, cukrárnu, vinárny, knihpectví či papír-
nictví, tak i několik zařízení zaměřeny na opravu kol, či půjčovnu zimního 
vybavení. Většina prodejen ovšem nemá městský přesah. Reaguje přímo 
na požadavky a potřeby obyvatel.

Ve městě se nachází několik stravovacích zařízení, ovšem jejich množst-
ví i kvalita je vcelku nedostatečná. Je zde velkým pravidlem, že no-
voměšťáci i návštěvníci jezdí do proslulých restaurací v okolí. Nejenom 
pohostinství ale i kavárenství se zde teprve rozvíjí. Ve městě se nachází 
3 kavárny. V rámci barových zařízení, je zde velké zastoupení malých 
hospod. Procento významnějších podniků je zde prakticky nulové. Par-
adoxně mezi oblíbené podniky patří nonstop Panský, či Kozlovna U dvou 
koček.

Populární jsou městské výroční eventy konající se v samotném jádru 
města. Mezi ně patří pravidelné farmářské trhy, konající se každou dru-
hou sobotu. Oblíbené jsou oslavy města Nova Civitas konající se pravidel-
ně před letními prázdninami. Víkendové oslavy zahrunují koncerty, trhy a 
různé workshopy. 

URBANISTICKÝ ROZVOJ
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65 obyv/ha  hustota obyvatel

30 %   zastavěné plochy

30 %   veřejného prostoru

40 obyv/ha  hustota obyvatel

15 %   zastavěné plochy

15 %   veřejného prostoru

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

zástavba

Novoměstská zástavba vychází ze samotného historického jádra,  
pocházejícího ze 13. století. Na současné mapě je snadno čitelná jeho 
historická stopa. Dnes centrum zahrnuje prodej, občanskou vybavenost 
a je částečně obyvatelný. V rámci města je velmi snadno čitelné funkční 
dělení a výrazná monofunkčnost oblastí. Mezi základní fuknční dělení 
patří zástavby rodinných a bytových domů, občanská vybavenost a 
průmyslové a relaxační oblasti.

V rámci intravilánu města je také velmi patrné dělení a rozhranní jednot-
livých oblastí. Tvořené standartním pevným rozhranním, které je čitelné 
z jasně vymezeného uličního prostoru určeného stavební linií zástavby. 
Tato hranice ja patrná v oblasti historické zástavby. Dalším rozhranním 
je rozhraní tzv. měkké, které je specifické dělením uličního prostoru lin-
ií plotu, dělící soukromý a veřejný prostor. Charakteristické je pro toto 

2 |   Rodinné domy

Nejtypičtější zástavba v malém městě. Je vystavena jak na okrajích měs-
ta tak oblastech zasahujících do centra. Zástavba pochází zpravidla od 
druhé poloviny 20. století až do dnešní doby, kdy na přilehlých městských 
okrajích vznikají novostavby, které v dnešní době začínají definovat prom-
inentní oblasti. Takovou typickou výstavbou je v oblasti mezi Běliskem a 
Maršovicemi, kde se novostavby rozpínají na kopcovité části s výhledem 
na Nové Město. Starší zástavba se zpravidla nachází u v centru města. 
 
Typické pro zástavbu rodinných domů je vymezení maximálního 
soukromého prostoru, členěného minimální plochou veřejného prostoru 
sloužícího k infrastruktuře zástavby. Uliční čára je definována plotem vy-
mezující soukromý pozemek s odsezenou zástavbou rodinného domu a 
velkou zahradní  plochou.

1 |   Historická zástavba

Rostlá historická zástavba pochází z počátků vzniku města. Nejstarší do-
chovanou budovou je xxxx. Původně struktura vznikla okolo tří náměstí 
a to Komenského, Vratislavovo a Palckého. Dnes jsou náměstí odděleny 
a jako náměstí se dá definovat pouze Vratislavovo. Dnes je centrum s 
historickou zástavbou ucháváváno jako městská památková zóna s plá-
nem regerenerace, který má za úkol opravit a zachovat historické ob-
jekty a prvky. Další historická zástavba, která se nepravidelně táhne po 
Masarykově ulici, není nikterak zvláště chráněna.

Zástavba se dá definovat podlouhlým parcelačním dělením s úzkou šířk-
ou. Hlavní stavba sahá do zhruba jedné třetiny parcely, druhá třetina je 
stavba podružná a zbytek parcely tvoří zahrada. Stavební linie určuje linii 
uliční a ve většině případů se zde i nachází aktivní parter.

rozhraní zástavba rodinných a chatových oblastí mající vlastní zahradu a 
v ní stojící dům, či průmyslové areály. Třetím typem jsou solitérní stavby, 
které více nedefinují soukromý venkovní prostor, ale zároveň uliční pros-
tor je tvořen pozvolným přechodem od zástavby přes zeleň k chodníku a 
komunikaci zahrnující maximální plochu veřejného prostoru. Tento typ je 
charakteristický pro bytovou výstavbu ve městě.

Na výškové mapě města je značena podlažnosti městské zástavby. 
Je patrná převaha nízkopodlažních jednotek, které jsou důsledkem jak 
nízké historické zástavby, tak také převahou rodinných domů tvořící 42 
zástavby. Mezi nejvyšší budovy patří tzv. červeny, modrý a zelený věžák s 
celkovýk počtem 12 pater. Ostatní bytová výstavba má rozsah 4-8 pater. 
Z mapy je patrná výšková nesourodost objevující se nepravidelně v blíz-
kém centru města.

40 %   zastavěné plochy

5 %   veřejného prostoru

90 obyv/ha  hustota obyvatel

21 %   zastavěné plochy

79 %   veřejného prostoru

90 obyv/ha  hustota obyvatel

21 %   zastavěné plochy

79 %   veřejného prostoru

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Bytové domy   | 3

Bytové a panelové domy jako progresivní zástavba mezi 60. až 90. lety. 
Shluky panelových domů je možné sledovat u průmyslových oblastí za 
účelem minimální vzdálenosti do pracovního prostředí.Jelikož jsou ob-
jekty stavěny jako monfunkční, často se v okolí nachází samostatný 
obchod či dětské hřiště.

Specifickými vlastnostmi bytové zástavby je minimální až žádný 
soukromý prostor a maximální prostor veřejný. Jednotlivé objekty stojí 
jako solitérní stavby. Uliční čára je zde definována linií zeleně. Zeleň se 
zde nachází ve velkých plochách.

Chatové oblasti    | 4

Další velmi typickou zástavbou je tvorba chatových oblastí, které vznikali 
za doby výstavby bytových a panelových domů za socialistického ob-
dobí. Vznikali za myšlenky vlastnictví pozemku, kam lidé chodili relaxo-
vat o víkendech a o prázdinách, kde měli vlastní zahradu a mohli si uží-
vat přírody mimo bytovou jednodku. Jejich popularita zůstává dodnes. 
 
Oblasti se dají definovat velmi řídkou a malou chatovou zástavbou s min-
imálními požadavky na infrastrukturu. Maximalizace soukromého pros-
toru a minimalizace prostoru veřejného minimálně nutného pro dopravu 
k místu je samozřejmostí. Typický je také podlouhlý tvar parcelace po-
dobný jako u historické rostlé zástavby. Tvar umožnil lepší dělení prostorů 
na část pro bydlení, okrasnou a pěstující.

Nebytová zástavba    | 5

Nebytové objekty se zde ve městě nachází buď plotem ohraničené 
průmyslové areály, sportoviště či školy. Jen minimum nebytové zástavby 
stojí jako solitérní stavby.

Charakteristický je vymezený vstup do areálu, velké halové objekty a 
minimum zeleně. Uliční čára je definována hranicemi plotu.
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Územní charakteristika
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Veřejná prostranství
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Územní charakteristika
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců
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0-14 let 14 737

15-64 let 63 3 207

65 + 22 1 145

0

0 5 089

Podíl ŽEN

65 +
22 %

15-64 let
63 %

0-14 let
14 %

!4

Výsledky příspěvkové kampaně podle prodejců

VĚKOVÁ KATEGORIE PROCENTUÁLNÍ VYJ. POČET
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obyvatelstvo

Nové Město se se svým počtem obyvatel řadí na osmé místo v kraji Vy-
sočina. Ve své historii bylo ovšem jedno z nejvíce obydlených. V roce 
1869, kdy probíhalo první moderní sčítání obyvatel, zde žilo 5 871 obyva-
tel a patřilo mezi druhé největší město v okresu. V dalších letech počet 
obyvatel stagnoval a největšího rozmachu dosáhlo v 60-80. letech kdy 
se počet obyvatel zdvojnásobil a poprvé překročil hranici 10 tisíc oby-
vatel v roce 1991. Bylo to z důvodu výstavby areálu okresní nemocnice, 
navazující Chiraně a těžbě uranu v okolí města. Od 90. let počet obyvatel-
stva stagnuje a v posledním desetiletí je pohyb obyvatelstva záporný. Z 
urbanistického měřítka je to klasický jev na území České republiky, který 
je způsoben stěhováním mladých lidí do větších měst. Hlavní příčinou je 
stěhování za vysokoškolským vzděláním a více pracovních možností v 
daných městech. 

Celé území Nového Města je rozděleno na místní části zahrnující Nové 
Město samostatné město plus dalších 9 přilehlých obcí vesnického char-
akteru. V dnešní době žijí čtyři pětiny obyvatel v městské části. Oproti 
době před druhou světovou válkou bylo standartem, že nadpoloviční 
většina obyvatel žila ve venkovských obcích. Tato změna nastala by-
tovou výstavbou a novými pracovními příležitostmi za komunistické éry.

Graf č. 1 znázorňuje podíl mužů a žen v rámci celkového počtu obyvatel. 
Z celkového počtu 10 063 obyvatel je 5 089 žen a 4 974 mužů. Obec-
ně lze říci, že porodnost mužů je vyšší, ovšem ženy se dožívají vyššího 
věku. Graf č. 2 znázorňuje pohyb obyvatel, který za poslední desetiletí 
konstatně klesá. Za důvod to má jak nižší porodnost, tak migrace oby-
vatel znázorněna na grafu č. 3. Na grafu č. 3 je patrné, že vystěhovalé 
obyvatelstvo převažuje nad přistěhovalým. Pouhou vyjímkou byl rok 
2008, kdy počet přistěhovalých lehce převyšoval počet vystěhovalých. 
Vzájemná vazba mezi přirozeným a migračním přírustkem je znázorněna 
na grafu č. 4. Přirozený přírustek je kladný, což znamená že počet naro-
zených dětí převažuje nad počtem zemřelých. Ovšem rozdíl mezi počtem 
přistěhovalých a vystěhovalých je celkově záporný. Celkový přírustek při 
porovnání těchto dvou proměnných je tedy záporný.

K vélké migraci obyvatel také nepřispívá fakt, že nová výstavba bytových 
jednotek ve městě zpravidla nepřesahuje více jak 20 jednotek za rok. Na 
grafu č.8 jsou vidět zhruba pětileté výkyvy, kdy dochází k větší výstavbě. 
Poslední větší výstavba byla v roce 2017, ve kterém byla dokončena stav-
ba Komunitního domu pro seniory Kodus o 22 bytových jednotkách. V 
celém území Nového Města jinak převažuje výstavba rodinných domů.

Podíl mužů a žen na současné struktuře obyvatel 
Graf č.1
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Vývoj počtu obyvatel
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Vývoj počtu obyvatel v letech 2008-2017 
Graf č.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Přistěhovalí 346 100 114 116 86 112 105 118 141 130 

Vystěhovalí 301 372 238 171 145 153 156 159 144 192 

Přírůstek stěhováním 45 -272 -124 -55 -59 -41 -51 -41 -3 -62 

Přírůstek: celkový 55 -251 -90 -52 -47 -20 -22 -38 -10 -47 

přirozený 10 21 34 3 12 21 29 3 -7 15 

stěhováním 45 -272 -124 -55 -59 -41 -51 -41 -3 -62 

Živě narození 106 108 110 103 104 101 108 86 92 103 

Zemřelí 96 87 76 100 92 80 79 83 99 88 
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Přirozený Stěhováním
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Přírustek obyvatel v letech 2008-2017 
Graf č.4

Migrační pohyb obyvatel v letech 2008-2017
Graf č.3

DEMOGRAFIE
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vzdělanost a zaměstnanost

Další graf ukazuje vzdělanostní strukturu obyvatel. Oproti kraji Vysoči-
na vykazuje příznivější vzdělanostní strukturu u obyvatel starší 15 let. 
Nejvíce obyvatel města - 34 %  má tzv. výuční list a 28 % obyvatel má 
ukončené střední vzdělání s maturitou. Podíl vysokoškolsky vzdělaných 
lidí je pouze 13 % procent, což může mít na svědomí nedostatek pracov-
ních příležitostí a jejich následný odliv do větších měst. Obecně se ale 
procento vzdělaných lidí lehce zvyžuje, oproti roku 2007, kdy výučný list 
mělo 37,6 %, což je pokles o skoro 4 % a v témže roce mělo vysokoškolské 
vzdělání 11,4 % vykazující nárust o procento a půl. Stále však převažuje 
obyvatelstvo s nižším vzděláním.

Ekonomicky aktivních obyvatel je zhruba polovina, kdy převažují muži 
nad ženami. Podle údajů z roku 2007 v primárním sektoru zemědělst-
ví, lesnictví a vodním hospodářství pracovalo 8 % ekonomicky aktivních 

Nezaměstnanost
SO ORP - obce Území: SO ORP Nové Město na Moravě

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017
SO ORP Nové 
Město na Moravě 6,09 5,52 4,96 7,55 8,57 7,46 8,71 7,55 6,78 5,60

Obec Nové 
Město na Moravě 5,98 5,53 5,04 7,65 8,42 7,43 9,06 7,77 6,91 5,93
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Sloupcové, skládané sloupcové a plošné grafy 
porovnávají data z více kategorií. Tímto způsobem 
můžete porovnat například roční prodeje tří různých 
výrobků. Osa x bude reprezentovat roky a osa y 
množství.

Dokončené byty v obcích za roky 2006-2017
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Dokončené byty v obcích (správních obvodech)
SO ORP - obce Území: SO ORP Nové Město na Moravě

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SO ORP Nové 
Město na Moravě 30 118 75 64 30 92 95 72 32 40 35 73

Obec Nové 
Město na Moravě 13 88 21 18 9 23 51 27 9 10 12 42
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Vývoj procenta nezaměstnanosti v letech 2006-2017 
Graf č.7

Dokončení byty v letech 2006-2017 
Graf č.5

Tabulka 1
z celku obyvatelstvo 
ve věku 15 a více let  
podle nejvyššího 
ukončeného 
vzdělání: [1]

8 520 85,3

z celku obyvatelstvo 
ve věku 15 a více let  
podle nejvyššího 
ukončeného 
vzdělání: [1]

8 520

bez vzdělání 22 0,2 bez vzdělání 0,3

základní vč. 
neukončeného 1 383 13,8 základní vč. 

neukončeného
16

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 2 877 28,8 střední vč. vyučení 
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34
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maturitou) 2 354 23,6 úplné střední (s 
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28

nástavbové 
studium 348 3,5 nástavbové 

studium
4

vyšší odborné 
vzdělání 135 1,4 vyšší odborné 

vzdělání
2

vysokoškolské 1 122 11,2 vysokoškolské 13

z toho:   z toho:  

bakalářské 149 1,5 bakalářské 2
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Vzdělanostní struktura obyvatel, 2011
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Vzdělanostní struktura obyvatel, 2017 
Graf č.6

obyvatel. V oblasti průmyslu 33 % a ve stavebnictví 7,3 %. V pohostinsví 
a obchodě to bylo 13 %. Působením změn nové výstavby a zkomercia-
lozování Vysočina Arény za poslední desetiletí lze předpokládat, že se 
zvýší podíl ekonomicky aktivních v pohostinství a obchodě.

Míra nezaměstnanosti je v součastnosti 5,93 % což je 0,33 % procent více 
než v celém SO ORP a dvakrát více jak míra nezaměstnanosti ČR, která 
je v součastnosti 2,5 % (srpen 2018). Zpravidla největší skupinu zastupu-
jící nezaměstané obyvatele jsou vyučení absolventi, dále středoškolsky 
vyučení s maturitou a nejmenší skupinu tvoří vysokoškolstí absolventi. 
Vývoj nezaměstnanosti pro SO ORP a obec Nové Město na Moravě ukazu-
je graf č.6. Kladným faktem je, že nezaměstnanost od roku 2014 strmě 
klesá.

cestovní ruch

Dalším důležitým bodem pro rozvoj Nového Města je cestovní ruch, který 
po přestavbě Vysočiny Arény vykazuje značný růst. Na grafu č.9. je vidět 
nárust jednotlivých hostů v území SO ORP za posledních 6 let o 50 000. 
Zarážející je, že nárust probíhá hlavně v přilehlých oblastech. Počet hostů 
v obci Nového Města na Moravě za poslední roky stagnuje. Počet přeno-
covaných nocí se za posledních letech také mírně zvyšuje, ovšem graf 
naznačuje, že dříve se tu hosté zdržovali delší dobu, dnes jsou návštěvy 
kratší a vystřídá se zde více lidí. Dalším zajímavým faktem je, že počet 
zařízení umožňujících ubytování se naopak za posledních 5 let zmenšil. 
A to v roce 2012 bylo v SO ORP 4 048 lůžek rozmístěných v 70 zařízeních 
a v roce 2017 je k dispozici 3 963 lůžek v pouchých 64 zařízeních. Co 
se týče samotné obce Nové Město na Moravě tak ta měla v roce 2012 k 
dispozici 1 154 lůžek v 18 zařízeních a v roce 2017 už pouhých 17 zařízení 
s 1 037 lůžky.

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
správní obvod ORP [1] Území: SO ORP Nové Město na Moravě

 Hosté celkem
v tom Přenocování 

celkem
v tom Průměrný počet 

přenocování (noci)rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti
2013 82 703 77 191 5 512 227 900 208 316 19 584 2,8
2014 85 127 80 771 4 356 249 660 236 192 13 468 2,9
2015 90 482 85 268 5 214 238 855 224 879 13 976 2,6
2016 108 600 102 804 5 796 296 020 279 596 16 424 2,7
2017 110 445 104 595 5 850 302 580 287 745 14 835 2,7

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
obec Území: Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)

 Hosté celkem
v tom Přenocování 

celkem
v tom Průměrný počet 

přenocování (noci)rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti
2013 20 420 18 513 1 907 52 885 47 489 5 396 2,6
2014 18 723 16 879 1 844 53 037 47 099 5 938 2,8
2015 20 132 18 265 1 867 56 195 50 989 5 206 2,8
2016 25 521 23 200 2 321 68 925 62 632 6 293 2,7
2017 24 340 21 946 2 394 67 762 62 317 5 445 2,8

Hosté celkem
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

SO ORP Nové 
Město na Moravě 75 786 80 973 83 164 75 290 82 203 83 455 85 486 88 170 82 510 72 587 68 666 66 350 82 703 85 127 90 482 108 600 110 445

Nové Město na 
Moravě 16 712 15 883 29 369 34 824 36 431 23 350 21 132 19 883 20 173 16 101 19 245 19 261 20 420 18 723 20 132 25 521 24 340

Přenocování celkem
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

SO ORP Nové 
Město na Moravě 343 898 300 042 283 481 290 848 266 515 249 194 264 741 237 274 221 214 212 267 202 074 195 678 227 900 249 660 238 855 296 020 302 580

Nové Město na 
Moravě 69 680 70 345 116 168 130 141 128 859 76 448 72 039 60 209 55 743 47 839 53 555 59 577 52 885 53 037 56 195 68 925 67 762
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Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
správní obvod ORP [1] Území: SO ORP Nové Město na Moravě

 Hosté celkem
v tom Přenocování 

celkem
v tom Průměrný počet 

přenocování (noci)rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti
2013 82 703 77 191 5 512 227 900 208 316 19 584 2,8
2014 85 127 80 771 4 356 249 660 236 192 13 468 2,9
2015 90 482 85 268 5 214 238 855 224 879 13 976 2,6
2016 108 600 102 804 5 796 296 020 279 596 16 424 2,7
2017 110 445 104 595 5 850 302 580 287 745 14 835 2,7

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
obec Území: Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)

 Hosté celkem
v tom Přenocování 

celkem
v tom Průměrný počet 

přenocování (noci)rezidenti nerezidenti rezidenti nerezidenti
2013 20 420 18 513 1 907 52 885 47 489 5 396 2,6
2014 18 723 16 879 1 844 53 037 47 099 5 938 2,8
2015 20 132 18 265 1 867 56 195 50 989 5 206 2,8
2016 25 521 23 200 2 321 68 925 62 632 6 293 2,7
2017 24 340 21 946 2 394 67 762 62 317 5 445 2,8

Hosté celkem
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

SO ORP Nové 
Město na Moravě 75 786 80 973 83 164 75 290 82 203 83 455 85 486 88 170 82 510 72 587 68 666 66 350 82 703 85 127 90 482 108 600 110 445

Nové Město na 
Moravě 16 712 15 883 29 369 34 824 36 431 23 350 21 132 19 883 20 173 16 101 19 245 19 261 20 420 18 723 20 132 25 521 24 340

Přenocování celkem
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

SO ORP Nové 
Město na Moravě 343 898 300 042 283 481 290 848 266 515 249 194 264 741 237 274 221 214 212 267 202 074 195 678 227 900 249 660 238 855 296 020 302 580

Nové Město na 
Moravě 69 680 70 345 116 168 130 141 128 859 76 448 72 039 60 209 55 743 47 839 53 555 59 577 52 885 53 037 56 195 68 925 67 762
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Návštěvnost hostů v *HUZ za roky 2000-2017 
Graf č.8

Celkový počet přenocování v *HUZ za roky 2000-2017 
Graf č.9

*HUZ - Hromadná ubytovací zařízení

Důvodem je, že nejenom město ale hlavně jeho okolí má co nabízet 
návštěvníkům. Atraktivnější je být ubytován ve vesnických obcích blízko 
přírodě. Mezi nejoblíbenější oblasti patří Tři Studně, Medlov či Kadov. 
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NOVÉ  MĚSTO  NA  MORAVĚ
Multifunkční areál v Novém Městě na Moravě prošel poslední dekádou 
nemalou změnou. První ponukou bylo v roce 2005 vytvořit biatlonový 
areál, v roce 2013 úspěšně hostila arena Mistrovství světa v biatlonu a od 
té doby je zapsána mezi nejznámněší sprotovní areály na světě. Dnes je 
aréna známá jako mekkou biatlonu, oblíbenou jak mezi návštěvníky, tak 
hlavně závodníky, kteří nedají dopustit na zdejší atmosféru.

V dnešní době se Vysočina Aréna těší obrovské popularitě. Už od začát-
ku byla aréna vystavována s myšlenkou volného vstupu veřejnosti. V 
areálu funguje návštěvní řád, který vymezuje hodiny, kdy je areál volně 
přístupný. V průběhu roku také slouží Sportovním klubům, jako lyžařům, 
biatlonistům apod. 

Nové Město již dříve bylo známe pro svou tradici v lyžování, která se ofi-
ciálně zapsala rokem 1910 vznikem Sportovního klubu lyžování a pravi-
delných lyžařských závodech. V roce 1934 zde byly poprvé pořádány 
závody o Zlatou lyži. Závody se roku 1972 zapsaly na mezinárodní úroveň 
a od té doby se těšily obrovské popularitě. V roce 1975 zde byl postaven 
ikonický Hotel Ski. Již v té době byla kapacita areálu díky se kapacita 
areálu díky velké oblibě nedostatečná.

Na následujích ortofoto snímcích je vidět porovnání areálu z roku 2003  
a 2018. Prvních změn se areál dočkal po roce 2005, kdy byla vystavě-
na střelnice o 30 stavech a 150 m dlouhé trestné kolo. V témže období 
vznikly také hlavní tribuny A, B a C, které měli kapacitu 4 034  diváků. 
Vzniklo také zázemí za tribunou B jako třípodlažní objekt sloužící pro 
lyžařské týmy a doping, Presscentrum a VIP prostory ve třetím podlaží. 
Již v té době dostal areál vysoké hodnocení komisí IBU a ve stejném roce 
podalo žádost na kandidaturu mistrovství světa, které následně obdrželo 
pro rok 2013.

V následujících letech započala výstavba nových tratí, splňujících poža-
davky IBU.  Nejldelší tratě dosahují až 4 km se šířkou 8 m a jsou plně ob-
stluhovány optickými kabely, halogenovými světli a technickým vodovo-
dem pro případné zasněžování. V roce 2012 byla na místě nevyhovující 
správní budovy postavena čtyřpodlažní Office Area, která slouží pro or-
ganizátory a vedení závodů společně se zástupci Mezinárodní biatlonové 
unie. Současně bylo vystaveno 42 servisních buněk pro lyžařské týmy. V 
témže roce byla také rozšířena kapacita tribun a přidána další tribuna D, 
které do dnešního dne jsou schopny pojmout až 10 000 diváků. Pro velký 
zájem, jsou také doplňovány mobilní tribuny, které navyšují kapacitu o 5 
000 diváků.
Do dnešních závodů jsou lístky prodávány v rozmezí od 125 Kč na trať až 
po 625 Kč na tribuny. MS v roce 2013 mělo obrovský mezinárodní úspěch. 
V další letech NMnM pořádá každoroční IBU Cupy, a plánuje se další hos-
tování MS v roce 202x. Poslední změnou, kterou prošla Vysočina Arena 
bylo v roce 2015, kdy byl vystavěn zásobník na sníh o objemu 60 000 m3 
a o zastavěné ploše 9 000 m2. 

Areál slouží jak v zimní sezéně běžkařům a střelcům, tak v letní sezoně 
horským kolům či letnímu biatlonu. V roce 2016 se zde úspěšně pořádalo 
MS v Horských kole, pro které byly v roce 2014  speciálně upraveny single 
tracky - jednosměrné trasy pro horská kola.

100 000   návštěvníku na každý IBU Cup

201 000  návštěvníku na MS IBU

472 mil.  rozpočet na MS IBU

43   národních týmů

377   biatlonistů

290 mil.  stála výstavba celého Areálu

Sportovní událnosti v sezoně skoro každý víkend.

Standartní účast závodu je 25-35 tis. diváků.

Největší areál v České republice pro biatlon,  
klasické běžecké lyžování a závody horských kol. 

Plán areálu Vysočina Arena  
Zdroj: http://www.vysocina-arena.cz/

VYSOČINA ARÉNA
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Ortofoto mapa Vysočina Arena, 2003

Ortofoto mapa Vysočina Arena, 2018 2018

cca 1972

Foto Milan Šustr; historické foto archiv Horácké muzeum, NMnM
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Světový pohár v Biatlonu ( IBU Cup)

MČR v Biatlonu

OPA Cup Běh na lyžích 

Zlatá lyže

MČR v běhu na lyžích

AMČR v běhu na lyžích

Hledáme nové talenty (ČP v běhu na lyžích)

Zimní přebory AOPK

Viessmann Ski Tour

Lyžuj lesy ČR

MS v biatlonu na kolečkových lyžích

MČR v letním biatlonu

SP horských kol

ČP horských kol

Kemp ČSB Talenti

RVI TO! závody na kolečkových lyžích

1. 12. - 31. 3.

1. 5. - 31. 10.

Zimní sezóna

Letní sezóna
BMW IBU World Cup Biathlon, 2015

BMW IBU World Cup Biathlon, 2019

Český biatlonista Ondřej Moravec Norka Marte Olsbu Røiseland, NMnM 2019
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Historie skoků na lyžích zasahuje až do počátků 20. století, kdy si skokani 
vytvářeli umělé skoky ze sněhu.  V roce 1923 byl postaven první dřevěný 
můstek, který býval ale po koždé sezóně rozebrán, aby se mohlo ob-
hospodářovat pole. První pevný můstek vzniknul v roce 1925 na Šibenici 
a v pozdějších letech vznikly další 4 můstky v okolí města a to u bývalé 
škrobárny, v Oboře, na Prášilově mezi a na Brožkově kopci.Během 20. 
století byli můstky buď zničeny povětrnostními vlivy nebo zchátraly vůči 
konstrukci. Současné můstky na Šibenici byli vystavěny v 80. letech a v 
dnešní době jsou jedinné dochované. Paradoxně byly můstky více pop-
ulárni mimo zimní sezónu, kdy povrch musel být ošetřován, jelikož do-
jezdová plocha umožnila skákat i v suchých pomínkách. Naposledy se 
zde závodilo na umělé hmotě 22. října 2016 a v součastnosti je potřeba 
zrekonstruovat dojezdovou plochu, která je vytvořená z dřevěné kon-
strukce.

V dnešní době se v Novém Městě stále nachází komunita skokanů na 
lyžích, která je trénována sportovním klubem. Mezi úspěšné sportovce 
patří Vojtěch Štursa či juniorský mistr světa Viktor Polášek. Cílem spor-
tovního klubu je uvést skokanské můstky znovu do provozu.

53 m   konstrukční bod větší můstek

28 m   konstrukční bod menší můstek

GSEducationalVersion

SKOKANSKÉ MŮSTKY ŠIBENICE

2018cca 1920

Sjezdovka Ski Harusák už má v Novém Městě zaběhlou tradici. Navštěvují 
ji jak obyvatelé Nového Města a okolních vesnic, tak také turisté z celé 
republiky. Mírný svah, který je dlouhý 550 m je vhodný jak pro začínající 
lyžaře tak pro zběhlé závodníky. Součástí je i zdejší lyžařská a snowboar-
dová škola nejen pro děti. Areál také nabízí část pro trénování skoků a 
triků. Kopec je po celou sezónu zasněžován moderními sněžnými děly 
a je v provozu denně od 9 do 21 hodin. Každé ráno je sjezdová trasa up-
ravována sněžnou rolbou. Největším lákadlem je ovšem dvousedačková 
lanová dráha, která za hodinu přepraví až 1 400 lidí. Součástí areálu je 
také půjčovna vybavení a chata s občerstvením.

550 m  délka

110 m   převýšení

30 m   dětský svah

modrá  obtížnost

17 Kč   jedna  jízda

734 m. n. m.  kopec

SKI HARUSÁK

GSEducationalVersion

20181993
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REFERENCE SPORTOVNÍCH MĚST

nejznámější biatlonová města

 . Antholz-Anterselva | Itálie

 . Chanty-Mansijks | Rusko

 . Hochfilzen  | Rakousko

 . Holmenkollen  | Norsko

 . Kontiolahti  | Finsko

 . Oberhof  | Německo

 . Östersund    | Švédsko

 . Pokljuka  | Slovinsko

 . Ruhpolding  | Německo

Pro pochopení fungování města, ve kterém se pravidelně konají spor-
tovní mezinárodní eventy, jsem nahlédla na několik dalších měst, jenž 
pravidelně pořádájí světový pohár. Světový pohár se pořádá skoro po 
celém světě ale mezi pravidelné hostitele biatlonu patří pouhá hrstka. 
Zajímalo mne zda tyto obce hostují další eventy, či se zaměřují na další 
sporty, jak zimní či letní. V jaké návaznosti jsou stadiony s okrajem a cen-
trem města. Co je primárním zdrojem ekonomiky v daném městě a jaký 
vliv má krajinný ráz na výběr těchto měst.

Ve vedlejším odstavci je vypsán seznam měst mimo Nové Město na 
Moravě, ve kterých má biatlon určitou tradici a pravidelně se podílejí  na 
biatlonových soutěžích. Blíže jsem prozkoumala dvě německá města 
Ruhpolding a Oberhof, italskou Anterselvu, švédský Östersund a v nep-
oslední řadě rakouský Hochfilzen.

Výsledky mého zkoumání dokázali snad jen jeden společný faktor a to, že 
se města nachází na území se silným zimním obdobím a jistotou výsky-
tu sněhu. Toto tvrzení ovšem úplně neplatí pro Oberhof, jehož počasí je 
nevyzpytatelné a oblast trpí silnými větry. Několik měst se nachází v údolí 
hor, ovšem to také nemusí být pravidlem. Viz Östersund rozkládající se na 
pobřeží jezera s nížinatým okolím. Co však všechna tato města spojuje je 
láska k biatlonu a zimním sportům. 

Důležité pro mne bylo umístění stadionů v rámci měst. Jejich přístup-
nost a návaznost na další zařízení. Ve dvou ze třech případů jsou stadi-
ony umístěni v rámci města, zpravidla na jeho okraji s přímou návazností 
na centrum města. V dalších případech jsou stadiony umístěny dál za 
městem. Nejdelší vzdálenost je 5,6 km. Toto vzdálenější umístění má ale 
na svědomí členění krajiny a jsou to města ležící v údolí hor. Například v 
Anterselvě, které je více než kompaktním městem rozvolněné sdružení 
usedlostí, jenž je dáno táhnocím se úzkým údolím, je stadion umístěn 
příhodně na úpatí hory na konci údolí. V Oberhorfu a Ruhpoldingu je sta-
dion umísteň ve vlastním údolí poblíž města. Ve všech městech je ale 
stadion spojen s dalšími stadiony či zařízeními. Všechna města se věnují 
i dalším sportům, zpravidla převážně zimním, čili nikdy nestojí aréna jako 
samostatná jednotka odříznuta od města i když velikost měst je velmi 
různorodný. Od 50 tisícového Östersundu po tisícový Hochfilzen. Charak-
teristické je, že čím větší město tím je ekonomika méně založena na tu-
rismu a cestovním ruchu. Hlavním ziskem pro Östersund je obchod. Par-
adoxně pro ekonomiku Hochfilzenu je také velkým tahounem průmyslový 
areál v jeho bezprostřední blízkosti. Další města jejichž počet obyvatel je 
od 7- 1,5 tisíc obyvatel jsou založena na cestovním ruchu. Pravidel pak 
pro tato města je, že jakmile se zaměřují na turistiku, sportovní vyžití má 
zde mnohonásobně širší nabídku než v ostatních městech. Bavorské městečko z 12. století je v dnešní době považováno za Mekku 

biatlonu. Město jehož ekonomika je založena na sportu a cestovnímu ru-
chu je obíbeno pro svou malebnost a nádhernou přírodu. Samotné město 
se nachází v údolí Chiemgauských Alp a stává se středem dění v rámci 
celého roku. Zajímavé je, že se počet obyvatel rok od roku mírně zvyšuje. 
Samotné město se rozkládá po celém údolí a vytváří až jakousi aglomer-
aci vesnických shluků. Samotná aréna je vzdálena 5 km od města v klid-
ném prostředí malého údolí. Biatlon se zde začal rozvíjet před 50 lety a 
původní arána byla otevřena už v roce 1964. V dnešní době je schopna 
pojmout až 12 000 + 18 000 diváků. Ruhpolding je výcvykovým centrem 
německého národního týmu.

V okolí města je v zimní sezóně 140 km běžkařských tras, sáňkařské 
dráhy, sjezdovky, bruslařský okruh. Letní sezóna nabízí 240 km pěší a 
horské  turistiky, nordic walking, cyklistiku, golfové kurty, paragliding a v 
neposlední řadě přírodní koupaliště a jezera.

  NĚMECKO  |      RUHPOLDING   

 ‘Mekka biatlonu’

6 979   obyvatel

625 - 1,961  m. n. m.

5 km   Chiemgau-Arena

12 000  sedících diváků

4   Mistrovství  světa v Biatlonu

   (1979, 1985, 1996, 2012)
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Biatlonové tradiční město, které stálo na počátku biatlonových soutěží. 
Biatlonový stadion z roku 1967 se nachází zhruba jeden kilometr od 
centra města s tisíci obyvateli. Tato obec se pyšní umístěním v Kitz-
bühelských alpách v jehož okolí se tyčí hory s výškou 1 500 m. n. m. na 
jejichž vrcholcích se nachazí na 22 sjezdovek. Ovšem větší popularitu 
má běžecké a alpské lyžování, ve kterých je společně se skoky na lyžích 
Rakousko světovou špičkou.

Ekonomika města ovšem není založena na turistickém ruchu. Ubytovací 
kapacitu v dobách závodů pokrývají okolní města. Ve městě se nachází 
velký průmyslový areál produkující žáruvzdorný materiál. V souhrnu 
Hochfilzen, pro který je konání biatlonových závodů již tradicí, není závis-
lý na jejich každoroční pravidelnosti.

HOCHFILZEN      |  RAKOUSKO

1 147   obyvatel

855 - 1456  m. n. m.

1 km   Langlauf- und Biathlonzentrum

10 500  sedících diváků

4   Mistrovství  světa v Biatlonu
   (1978, 1998, 2005, 2017)

  ŠVÉDSKO  |      ÖSTERSUND

49 806  obyvatel

312   m. n. m.

0 km   Östersunds skidstadion

6 000   sedících diváků

3   Mistrovství  světa v Biatlonu

   (1970, 2008, 2019)

Švédské město založeno v 18. století kvůli své výhodné pozici ve středu 
státu se mělo původně stát obchoním a transportním městem. Dnes 
je nazýváno Zimní městem a během své existence několikrát žádalo o 
pořádání Zimních olympijských her. Město se rozkládá vedle patáho ne-
jvětšího jezera ve Švédsku v relativně nížinaté oblasti. Díky svému sub-
polárnímu podnebí je pro město typická dlouhá vytrvalá a zároveň ne tolik 
krutá zima. Město je tedy charakteristické zimním obdobím, ve kterém se  
ve městě konají jak biatlonové, tak rychlobruslařské či lyžařské závody. V 
letní sezóně se sport obrací směrem k jezeru a ke golfu, který je zde díky 
rovinatým plochám oblíbený.

Rozsáhlé město je nejvíce typické maloobchodním prodejem. V samot-
ném centru se nachází nad 300 obchůdků. Město láká kvalitními restau-
racemi, bary a dobrou zábavou. Mezinárodní letiště je vzdálené pouhých 
11 km od centra a samotný stadium, dnesk Národní stadium, je zakom-
ponován do struktury města.
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Obec v Jižním Tirolsku rozkládající se podlouhlém údolí hor dosahujících 
až do 3 000 m. n. m.. Toto malé městečko netvoří město v kompakt-
ním smyslu slova ale v rámci údolí se táhnou shluky usedlostí či samot. 
Na úpatí samotného údolí se rozprostírá biatlonová Südtirol Arena, která 
je nejvýše položenou arénou ve výšce 1 634 m. n. m. Mimo biatlon se v 
přilehlých horách nachází na 100 km sjezdovek a v okolních horách se 
to vyšplhá až na 1 200 km sjezdů. Mezi další oblíbené zimní sporty patří 
běžkování. V letní sezóně je zde oblíbená turistika a jezera v okolí.

Město Anterselva je zpravidla známá pro svou bohotou přírodu a majes-
tátné hory. Hlavním zdrojem ekonomiky je cestovní ruch.

ANTHOLZ-ANTERSELVA      |  ITÁLIE

2 878   obyvatel

975 - 2 275  m. n. m.

5,6 km  Südtirol Arena

10 357  kapacita diváků

6   Mistrovství  světa v Biatlonu
   (1975, 1976, 1983, 1995, 2007, 2020)

  NĚMECKO  |      OBERHOF

1 634   obyvatel

800 - 830  m. n. m.

2,2 km  LOTTO Thüringen Arena

12 000  sedících diváků

1   Mistrovství  světa v Biatlonu
   (2004)

Německý Oberhof ve spolkové zemi Durinsko s necelými 2 000 obyvate-
li je střediskem zimních sportů. V tomto malém městě, které dostalo 
svůj status v roce 1985, se nachází největší zimní stadium v Německu 
LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig. Součástí stadionu je i i lyžařský 
tunel využívaný světovými týmy v letních měsících. Ve městě se kromě 
běžeckého stadionu nachází i sáňkařská dráha sloužící jak bobovému 
a sáňkařskému sportu tak i letním kolečkovým bobům. V přilehlém 
okolí města se nachází i několik skokantských můstků, sjezdovek, 
běžkařských tratí a cyklostezek. Samotné město nabízí lyžařskou halu, 
sportovní středisko, golfový klub, lázně či lanový park. V centru města se 
také nachází botanická zahrada uchovávající na 4 tisíce druhů horské 
fauny a flóry.

Ekonomika města je založena na turistickém ruchu. Samotné město je 
známe pro své nevyzpytatelné počasí a výbornou atmosféru. Ve městě 
se dokonce nachází gymnázium vychvávající si své vlastní sportovce 
zimních sportů.



3

ROZBOR  NMnM



 Rozbor 

NMnM
Rozbor.  

NMnM80 81

Malebné Nové Město s bohatou historií. Na první pohled klidná, přehledná 
obec, jenž za posledních 13 let nabyla všeobecného ponětí ve světě a 
dnes je jedním z předních sportovních měst. Cílem této práce bylo zhod-
notit jak se město rozvíjelo a v jakém se nachází stavu. Jsou mezinárod-
ní eventy zárukou fungujícího města? Má původní otázka vlivu velkých 
biatlonových akcí na rozvoj města vyústila v důlkladnou analýzu města, 
která vymezila podstatné poznatky představené v následující kapitole. 

Základní rozvoj města je vymezen okolní krajinou a významnými do-
pravními tepnami, okolo kterých se město vystavovalo. Původní his-
torická zastavba byla založena na velké ploše náměstí, později rozdělena 
na 3 menší. Dnes je jako náměstí, v dnešní funkční definici, využíváno 
pouze jedno. Veškerá zástavba byla soustředěna směrem na sever z 
důvodu prvotního směřování rozvoje a krajinným omezením ze stra-
ny jižní. Největšího rozvoje došlo v 50. letech, kdy byla zřízena okresní 
nemocnice, která jako první iniciovala bytovou výstavbu na protější ulici. 
Poté započalo období velké výstavby a během následujích 40 let se pop-
ulace ve městě zdvojnásobila. Toto období ovšem přineslo i nezvratná 
rozhodnutí o asanaci, jenž  vybourala historickou jižní stranu Masarykovy 
ulice a postavila novou ulici věžových domů. Celkově veškerá výstavba 
nevychází z řádného plánování, ale těží ze zbrklých rozhodnutí komuni-
stické doby. Městu to přineslo nesourodou, velmi kontrastní zástavbu s 
labilní výškovou úrovní. Veřejný prostor byl vymezen na konkrétní plochy 
a okolo budov vznikly neidentifikovatelné zelené plochy. Po 90. letech 
ovšem nastává rozmach výstavby rodinných domů zastavující velké 
rozsáhlé plochy směrem do krajiny. Prostor města je najednou vymezen 
na silnici a plot. Vzniká více soukromých ploch a obyvatelstvo se více 
individualizuje. Dnes se výstavba soustřeďuje na prominentní místa nebo 
stagnuje, počet obyvatelstva klesá a obyvatelstvo stárne. 

V roce 2005 se inicioval nápad s konáním biatlonu ve Vysočina Aréně. 
Započala přestavba celého areálu, jenž vyvrcholila v roce 2013 Mistrost-
vím světa hostující 200 000 návštěvníků. Nové Město na Moravě zná 
celý svět. Tato iniciace vyústila ve zpopularizování a rozšíření Vysočina 
Areny, která je dnešním dnem přístupná veřejnosti a konají se zde pravi-
delné sportovní akce začínající zímní sezonou biatlonem až po lyžování 
a končící letní sezonou horskými kolami, letním biatlonem a běžeckými 
závody. Proč ale rozvoj města stále stagnuje a populace ubývá? Nejen-
om, že zde chybí lepší pracovní příležitosti pro mladé lidi, město se ani 
nesoustřeďuje na turistický ruch, ze kterého by mohlo těžit, ale hlavně 
samotná populární Vysočina Arena je oddělena od města a žije si vlast-
ním životem. Chybí jakákoliv návaznost na areál. Turisti se ubytovávají 
v přilehlých obcích a rekreajují se v okolní přírodě. Samotný vliv areálu 
měl na svědomí vznik Městských lázní postavného pro obyvatele města 
i za předpokladu, že se ve městě nenachází žádný léčivý pramen. Lázně 
tedy spočívají v bazénu, sauně a čokoládových zábalech. Další iniciací je 
stavba sportovní haly s horolezeckou stěnou. Ta má za účel být k dispo-
zici městským sportovcům a školám. Dlouhou dobou se vedly diskuze 
o výstavbě rychlobruslařské dráhy pro skvělou Martinu Sáblíkovou. 
Dráha ale nebyla schválena z důvodu nevyužitelnosti. Sport je charak-
teristickým znakem města. Sport je tématem, na které se město chce 
zaměřit a které chce i nadále rozvíjet, pro obyvatele, pro návštěvníky, pro 
sportovce.

Pro správné fungování se ale město nemůže zaměřit pouze na sport. 
Současně zněj neprofituje tak, aby to mohlo být ekonomickým tahou-
nem. Důležité je vytvořit město pro lidi. Podporovat drobné obchodníky, 
začínající firmy a podpořit lidskou kreativitu. Kreativní komunita tvoří lep-
ší město. V současné době se ve městě nachází několik průmyslových 
podniků zaměstnávajících stovky zaměstnanců. Zaměstnávají nejvíce 
lidí, jsou to ale fabriky, ve kterých lidé nemají volnou ruku a kreativní čin-

nost. Dnes jsou důležité, co ale město zítřka? V době počítačů, chytrých 
telefonů?

Město má být na co pyšné. Pyšné na nádhernou krajinu okolo. Skvělou 
dopravní dostupnost. Bohatou historii. Sportovní zázemí. Teď je čas 
uchopit potenciál a tvořit pro lidi. Nebát se zbourat minulost a postavit 
budoucnost. Nalákat obyvatele a zvýšit populaci. Stavět pro absolventy a 
mladé rodiny. Vytvořit zázemí, ze kterého se nebude chtít odejít. 

Následujících několik stránek specifikujě problémy města, se kterými se 
potýká a vymezuje rezervy v území, které mohou být přebudovány na 
hodnotnou zástavbu. V minulém roce vyšel nový územní plán, pracující 
se současnou situací města a specifiující funkční plochy a rozvojová 
území. Většina nových ploch určených k zástavbě se rozšiřují do ex-
travilánu města. Má práce navrhuje využívat plochy, které se v městě už 
nachází a ty následně přetransformovat na plochy využitelné. Na další 
dvojstranně  je vytvořena SWOT analýza, která popisuje silné a slabé 
stránky a potenciál a hrozby města. Vše vychází z vytvořených analýz a 
mého osobního pohledu na město.

ZHODNOCENÍ MĚSTA
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S
O

. propojení s krajinou

. sportovní tradice města

. mnoho kvalitních městských dominant

. výborná meziměstská a vnitřní dopravní dostupnost

. krátké vzdálenosti v rámci města

. vytvoření nového územní plánu

. snaha o tvorbu městských koncepcí a zapojení veřejnosti

. podpora cestovního ruchu

. bezpečné město

. zahuštění městské struktury

. vytvoření přírodních koridorů ve městské zástavbě 

. větší návaznost městské vybavenosti na Vysočina Arenu

. zlepšení vsupu do města

. vymezení cyklostezek v rámci města a jeho dominant

. zakomponování nákupních domů do zástavby

. kvalitní vzdělávací příležitosti

W
T

. minimální zakomponování zeleně do struktury města

. ignorace historických linií

. hlavní dopravní tepna na okraji města

. minimum aktivních parterů otevřených denně

. hlavní autobusové nádraží přímo ve středu města

. hojné využívání chatových oblastí

. velmi řídká zástavba a nízka hustota obyvatel

. rozmach výstavby rodinných domů - tzv. tvorba sídelní kaše

. mnoho solitérní zástavby ve městě

. vyosení centra ze středu města

. ignorace přírodních městských pramenů

. tvorba brownfieldů v místech nákupních zón

. potřeba více podnikatelských záměrů v obci

. mnoho územních rezerv

. konstantní odliv obyvatel
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3 |  Spojení Vysočina Arény s městem

 Vysočina Aréna dnes figuruje jako samostatný prvek 3 km od centra 
města a 2 km od jeho okraje. Spojení s městem je umožněno buď po sil-
nici, kdy se musí kompletně vyjet ze města a nebo pěšky po označených 
trasách, které jsou spojeny pouze s okrajovými častmi.

Vysočina Aréna slouží jak sportovcům tak občanům města a přesto ne-
existuje přímá návaznost z města do arény. V referenčních příkladech 
jsou arény bud v přímém kontaktu s městem, nebo je zde dostatečně 
direktní komunikace vedoucí ze města do arény. Aby město mohlo využít 
plného potenciálu arény či aby ji mohlo v budoucnu v souladu s městem 
rozšiřovat je důležité, aby existovala přímá návaznost z arény do města 
a naopak.

2 |    Vyosení centra města

Centrum města leží na jeho jižním okraji. Má to za následek bujna výstav-
ba v druhé polovině minulého století, která se zpočátku snažila doplnit 
historickou strukturu města. Samotná historická struktura se rozvíje-
la podél významných cest a to ve velmi netradičním uspořádáním, ve 
kterém začali vznikat volné nezastavěné plochy. Proto počáteční dostav-
ba začala na severu města a ta následně měla za důsledek vyosování 
jeho náměstí ze středu města. Tato jednosměrná výstavba nebyla pod-
míněna pouhým historickým rozvojem ale také krajinnými podmínkami 
města, jenž je z jihu obéhnáno kopci.

Centrum města, které má zažitou historii se nedá přesunout z místa na 
místo. Co ale může je se rozšířit a otevřít všem stranám města. Tato úva-
ha vychází především z histroické stopy náměstí, které dříve bylo tvořeno 
třemi částmi. Dnes je to pouze jedna hlavní část.

1 |    Rozšiřování intravilánu

Jeden z hlavních problémů, se kterým se město potýká je rozšiřování 
samotného intravilánu města. Struktura města je sama osobně velmi 
rozvolněná s převažující zástavbou rodinných domů tvoří sídelní kaši ne-
jenom na samotném kraji města. Rodinné domy jsou typickou strukturou 
zastavující veškeré volné plochy a tzv. zelené louky s tendencemi pron-
ikání do okolní krajiny. 

Samotné město skrývá několik ploch se stavebním potenciálem. Pro 
správný rozvoj města je ale důležité mít pevnou a kompaktní vnitřní 
strukturu, než rozšiřovat město do okolí a vnitřní nefunkční plochy ne-
chat ladem. Proto je důležité samotnou strukturu města zahustit a max-
imálně využívat veškeré městské plochy než vystavovat nákladné roz-
volněné plochy a ničit tak okolní krajinu.

GSEducationalVersion GSEducationalVersion

PROBLÉMY MĚSTA
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6 |   Využití městské zeleně

Město samo o sobě je velmi zelené. V centru je park, je zde spousta 
stromů. Solitérní bytové domy jsou umístěny na travnatém porostu. 
Rodinné domy mají velké zelené zahrady a chaty už jsou jenom takovou 
třešničkou na dortu usazené v záplavě zeleně. Jsou ty plochy ovšem 
funkční? Městem protíká několik říček. Všechny jsou ale zakryty hustým 
křovinným porostem. Město je ze všech stran obehnáno rozsáhlými poli. 
Jaká je hranice mezi vyditelnou zelení a využitelnou zelení? Městu chybí 
plochy zeleně pro lidi. Plochy na kterých si v centru města rádi udělají 
piknik, kde dědi budou hrát badminton. Město je totiž pokryto zelenými 
plochami, které mají spíše okrasný charakter. Za městem se nachází 
převážně zemědělské plochy a přitom v centru města se nachází něko-
lik rybníků s krásným okolím. Chybí jim však aktivita obyvatel, potřeba 
se zde scházet a trávit zde čas. Vytvořením městských parků se může 
zlepšita kvalita a aktivita ve městě.

5 |    Chatové oblasti

Většina měst se potýká se sídelní kaší rodinných domů, v Novém Městě to 
je už tak samozřejmá struktura, že patří mezi primární elementy města. 
V nezjažších okrajích města se ovšech nachází pozůstatky komunistické 
doby a výstavby panelových domů a to chatové oblasti. Tyto oblasti byly 
vystavěny primárně na přilehlých kopcích tak, aby byli v zašší části měs-
ta ale se stále dobrou dostupností.

V dnešní době je jejich území v tésné blízkosti s městskou zástavby. Pop-
ularitě se těší pro stále stejnou generaci, která si je v dřívější době kou-
pila. Většinu vlastní senioři chodící si sem odpočinout či je zdědila nová 
generace s cílem přestavby na plnohodnotný obytný dům. Oblasti jsou 
ovšem vystaveny pro rekreační účely, čili nesplňují základní požadavky 
jak na šířky ulic, tak na vybavenost domů. Otázkou je zda oblastem pone-
chat rekreační chatový charakter či je přetransformovat na plnohodnot-
né městské funkční plochy.

4 |    Monofunkčnost

Struktura města je velmi dobře čitelná, ovšem jenom díky tomu, že je 
tvořena v ucelených oblastech, které jsou funčně monotónní. V mapě 
územní charakteristiky města je specifikováno 5 funkčních ploch. Jedin-
ná plocha občanské vybavenosti je v určitých částech polyfunkční a to v 
místech kde se setkává parterní maloobchod s bydlením v nadzemních 
podlažích. Veškeré ostatní plochy jsou silně monofunkční. 

Pro větší městskou diverzitu a lepší kompaktnost a propojenost územních 
ploch je důležité vytvářet oblasti s polyfunkčním využitím a to jak v rámci 
budov tak i v rámci veřejných ploch.

GSEducationalVersion GSEducationalVersion
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3 |    Brownfield Billa

Brownfield, Billa, roh Brněnské ulice, plácek a jeden z dalších hlavních 
vstupu do centra města. Před tím než Billa byla postavena, to byla volná 
plocha, na které se jednou za rok konala pouť. Dnes je na jedné patnáct-
ině postavena budova Billy a zbytek slouží parkování.

Je škoda využit tak velkou plochu s dobrým umístěním jako mono-
funkční prostor. 

2 |    Vstup do města

Vstup do města vnímám jako reprezentativní formu představení měs-
ta. Mělo zanechat dojem. A to nemusí být ve smyslu reprezentativní 
zástavby, ale může i pouze odkrývat pohled na město.

Současná Brněnská ulice je hlavní komunikací probíhají přes město ze 
směru Žďár nad Sázavou do směru Bystřice nad Pernštejnem. Cesta je 
sice frekventovaná ale nebývá neprojízdná. Stále zde platí rychlostní lim-
it 50 km/h. Přesto je z jedné strany zarostla křovinami a stromořadím a 
na straně druhé vzniká neidentifikovatlní struktura nové zástavby. Pros-
tupnost minimální. Ano je to silnice, ale silnice nemusí mít funkci pouze 
dopravní. Může důstojným způsobem reprezentovat město a vytvářet 
dobrou uliční strukturu. 

1 |    Garážová zástavba

Ve městě se nachází několik oblastí, které jsou zastavěny pouhou řadovk-
ou garáží. Tyto objekty byly vystavěny jako reakce na bytovou výstavbu v 
70.-80. letech. Spousta z nich se však nachází relativně daleko od místa 
bydliště a dnes jsou vnímány jako nevyužívané a neefektivní městské 
plochy. Za předpokladu, že většina obyvatel parkuje v blízkosti bydliště 
na přilehlých parkovacích plochách, je možné se domnívat, že převážná 
část garážové zástavby není potřeba. 

Tato oblast se nachází v oblasti přímého vstupu do města. Je to plocha 
s velmi dobrým potenciálem zástavby, která může dobře podpořit struk-
turu města.

Bytová výstavba  | 4 

Bytová výstavba vedle nemocničního arálu je jednou z prvních počinů 
bytovek ve městě vůbec. Původní zástavba pochází z 50. let a je vystave-
na naproti na ulici areálu. Tím jakoby další výstavba v této části končila. 
V intravilánu města je patrný výustek v neúplné struktuře. Je to jedinné 
místo, zelená louka, ve městě, které by mělo být zastavěno za účelem 
doplnění městské zástavby. Místo má také dobrou návaznost na Vysoči-
na Arénu.

Okolí hřbitova | 5 

Okolí hřbitova tvořívelké nezastavěné plochy, které původně navazovali 
na histroickou zástavbu. Dnes  je  plocha jednou  ročně využívaná na 
pouťové veselí, zbytek roku leží ladem. Naproti přes ulici je oblast rodin-
ných domků.

Průmyslový brownfield | 6 

Velké rozsáhlé plochy na severu města. Původně využívány pro 
dřevozpracující průmysl. Dnes velké části jsou nevyužity. Na první 
pohled velkou nevýhodou je bezprostřední blízkost kolejí, na stranu dru-
hou umožňují dobrou doprovní dostupnost, jelikož nedaleko sídlí hlavní 
nádraží.  

ÚZEMNÍ REZERVY
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Předdiplomní práce zhodnotila rozvoj a fungování města. Vycházela z 
predikce, že biatlon má pozitivní vliv na město a přímo dokáže ovlivnit 
fungování města. Během tvorby jsem přišla na zajimavá zjištění a to 
ta, že ano na město má biatlon velmi pozitivní vliv ale přinesl minimální 
změny. Biatlon byl sám o sobě pouhým spouštěčem dalších reakcí, které 
vyústily k vytvoření světové Vysočina arény a pozornost se nevěnuje 
pouze biatlonu ale desítkám dalším sportů a akcí. Město z toho ovšem 
přímo neprofituje. Od arény je pomyslně odděleno jako siamská dvojčata 
po operaci a aréna žije vlastním životem. Město má velkou šanci využít 
potenciál arény. Bohužel mu chybí investoři a iniciace obyvatel. 

Za obrovský potenciál považuji urbanistické napojení arény směrem do 
centra města. Zahuštění městské struktury a vytvoření více příležitostí 
pro obyvatele města. Zavedení polyfunkčních oblastí a minimalizace 
zástavby rodinných domů. Zamezení současné individualizace a vyt-
voření více prostorů pro setkávání a to jak veřejných městských ploch, 
tak i krajinných rekreačních míst. Lepší interpretace kraijny v městském 
prostředí a přijmutí velikosti města jako klad. 

Tato předdiplomní práce slouží jako podklad pro mou diplomní práci, ve 
které se budu těmito závěry zaobírat ve více praktické rovině navrhování 
města. 
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