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Vize pro město si dává za cíl propojit dvě současně samostatná centra. 
A to historické centrum města a centrum sportu Vysočina arénu. His-
torické centrum v průběhu let pozbylo významu a lukrativity, nemluvě o 
jeho dodatečných stavebních úpravách a rozdělení na několk částí. Ideí 
je vytyčení nového centra města protažením osy náměstí a vytvoření tak 
dostupné centrum na podélné ose města, která bude zakončena novou 
zástavbou. Nové centrum bude vymezené vlakovým nádražím, což je 
důležitý meziměstský dopravní spoj.

Vytvoření nového centra a lepšího prostupu městem vybízí k vytvoření 
cirkulační cesty mezi těmito třemi významnými místy. Vznikne tak cesta, 
jenž propojí důležité městské body synergie a zároveň bude prostupná 
pro okolní uliční strukturu. Pro návrh je důležitá integrace zeleně, která 
se v současnosti dá ve městě definovat jako okrasná. Cílem je využít po-
tenciálu říčky Bezděčky a vpustit krajinu do města. Vytvoří se tak protipól 
Vysočina Aréně na druhé straně města. 

Detailněji řešené uzemí vymezuji v rámci nově prodloužené městské 
osy, která je definována novou trasou. Z jedné strany je ohraničena his-
torickým centrem - Vratislavovým náměstím a ze strany druhé je vy-
mezena vlakovým nádražím, kde návrh definuje centrum nové. Stěže-
jním principem návrhu je vytyčení a protažení hlavní městské osy, která 
původně začínala na Palackém náměstí až na konec Masarykovy ulice. 
Vzniká tak městská promenáda, která je prodloužením historického cen-
tra k centru novému. Tato hlavní osa se také propisuje do rovnoběžné osy 
říčky Bezděčky, jejíž průchodnost je neměně důležitá. Tato část je dále 
specifikována jako zelená osa města, která je v kontrastu s přírodním 
okolím Vysočina Arény. 

Důležitým aspektem celého návrhu je prostupnost území. Jelikož stáva-
jící území je prostupné minimálně a netvoří tak tzv. body synergie. Pros-
tupnost je definována jak uliční sítí, tak i průchody, které jsou opakujícím 
se prvkem novoměstské zástavby. V rámci osy je řešeno 5 veřejných 
prostorů, jenž jsou důležitými místy ve městě.

V rámci města a Vysočina arény vytyčuji novou trasu, která je navrhnuta 
primárně jako cyklistická trasa. V létě bude sloužit pro cyklisty či letní 
biatlonisty a v zimě bude udržována pro běžkaře na lyžích. 

Vysočina Arénu a město propojuji hlavní trasou vedoucí z Vysočina 
arény, přes ulici Žďárská, přes Palackého, Vratislavovo a Komenského 
náměstí, dále cesta transformuje ulici Masarykova na novou městskou 
promenádu. U vlakového nádraží se stočí podél železniční sítě a d ále 
bude pokračovat přes rodinnou zástavbu zpět do krajiny. Na hlavní trasu 
navazuje trasa vnitroměstská, která se táhne podél rybníků Cihelského a 
Klečkovského. Na jižní straně města je trasa vedena podél řeky Bezděčky 
a vymezuje nový charakter současných nevyužitých zelených ploch. V 
rámci trasy je vymezeno devět charakteristických typů cest, které jsou 
principiálně vedeny celou trasou. Trasa je řešena v návaznosti na okolní 
ulice a bere v potaz motorová vozidla.

město a sport město sportu

VIZE MĚSTA NOVÁ TRASA CENTRUM MĚSTA


