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1. kulhající centrum 
města, struktura je 
jednostranná

směr
nádraží
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2. svázání jádra, návaznost 
na původní parcelaci, 
doplnění zástavby

3. perforace hranice  
s ohledem na proudění 
pěších v území

4. olemování hranice 
zeleným pásem

5. doplnění vnějších kapes 
jednotlivými funkcemi  
a typologiemi

Situace 1:1000

KOMPRESE
CENTRA
ŽĎÁRU 
 

_svazujeme jádro do čitelného tvaru
_dotváříme hranici centra města
_propojujeme centrum se sídlišti
Centrum Žďáru kulhá, je rozděleno řekou - silnicí první třídy - na dvě poloviny, 
které mají výrazně odlišný charakter. Na jedné straně je původní zástavba, na té 
druhé nedokončený modernistický urbanismus. Odhalené zadní trakty, nezastavě-
né parcely. Periferie hned u náměstí. Navrhujeme alternativní historický vývoj úze-
mí.  Neexistující hradby, které byly strženy, ale zanechaly viditelnou stopu v území. 
Svazujeme jádro, přidáváme městský veřejný prostor, plochy pro služby, bydlení a 
odpočinek. Protiváhou k rovnováze.

Uvnitř
V rámci navržené hranice vycházíme z rastru gotické parcelace, charakteristické 
pro jádro města, který byl v této části území necitlivě smazán.

Stávající řada domů podél hlavní třídy je z druhé strany dotvořena do dlouhého, 
polo-otevřeného bloku. V jeho nitru vznikají intimní prostory, zákoutí, průchody, 

navazující na historické části města Žďáru. Domy jsou zde výškově rozehrané, 
napodobují tak různorodost původní historické zástavby. Nároží jsou výškově ak-
centovaná. Hranice domů je v určitých místech perforovaná s ohledem na hlavní 
proudy pěších v území. Dá se tak do ní vnořit a objevit veřejné části nitra bloku, 
ulici ukryté. Tržnice, kavárny, obchody, zelená zákoutí, venkovní posezení. Prosto-
ry veřejné, poloveřejné, soukromé, různá měřítka, různé stupně intimity. Bariéry 
zde nejsou, člověk intuitivně vycítí, kde se smí pohybovat volně, a kde se již stává 
návštěvníkem. Veřejný prostor Atria s novou tržnicí se nachází v místě, kde je vnit-
roblok pasáží propojen s prostorem náměstí. Otevírá se ve vydlážděnou plochu se 
stromy, která je předpolím veřejné tržnice, místem setkávání. Úpravy a výstavbu 
tohoto území je možné fázovat na více kroků, počínajíc úpravou veřejných prosto-
rů, poté výstavbou bytových domů. 

Hlavní náměstí. Podél něj rušná komunikace, hlavní třída, hlavní tah. Tu vnímáme 
jako řeku, kterou je třeba vizuálně přemostit, a propojit tak její břehy. 
Dle historických pramenů byla část náměstí, dnes sloužící jako parkoviště, zasta-
věna. Chybějící zástavba způsobuje, že je náměstí příliš velké a neskýtá příjemné 
pobytové prostředí. Dostavba by mu měla dát příjemnější měřítko. V rámci sou-
těžního zadání však v horní části náměstí doplňujeme pouze řadou nových stromů 
a vizuálně tak kopírujeme stromořadí vysázené na druhé straně.  Stejný princip 
zrcadlení užíváme i v dolní části Magistály. V centrální části naopak stromořadní 
není doplněno, aby se prostor opticky propojil a zcelil. 
Pro pohodlnější dostupnost centra zde zachováváme podélné parkování typu K+R. 
Ze samého důvodu doplňujeme do profilu Magistrály i pruh pro cyklisty a cyklo-
přejezdy. Hlavní cyklistická trasa je však přesunuta na hranici - do zeleného kori-
doru, který tvoří by-pass centra. 

Na hranici
Hranice je zeleným pásem, páteří, na kterou se napojují svaly ulic a průchodů.

Fasády nových domů dotváří hranici městského centra. Tuto hranici obepíná zele-
ný pás táhnoucí se od řeky Sázavy, přes křižovatku ulic Dolní a Neumannova až ke 
Kapli Nejsvětější Trojice. Může být chápán jako volná analogie na podobné zelené 
pásy kolem městských center tam, kde vznikaly na místech zaniklých hradeb. Na-
pojuje celé území na zelenou infrastrukturu města a propojuje území v severojižním 
směru výhradně pro pěší a pro cyklisty. Je méně rušnou, bezpečnější a tím prefe-
rovanou alternativou.  

Vně
Vně hranici dokončujeme v konkrétních místech dle přiléhajícího charakteru zá-
stavby.

Respektujeme to, co jest, přidáváme, dostavujeme to, co je potřeba.

Vzniká rozšíření polikliniky, kancelářské prostory, nová budova pro stávající super-
market, bydlení. Procházením vně hranice člověk cítí mezistupeň mezi charisma-
ticky nepravidelnými prostory centra města a rozvolněnou zástavbou sídlišť  
a veřejných staveb vně. Obojí je zde přítomno. Navrhujeme zde polootevřené 
bloky o čtyřech podlažích, svou pozicí pečlivě sledující směry pohybu lidí v území 
směrem k novému autobusovému terminálu. Vnitroblok je o úroveň zvýšený a ukrý-
vá parkování - změna výškové úrovně poskytuje obyvatelům větší soukromí. Na 
severní straně, na protější straně ulice, se objeví nová budova Lidlu, zvětšená  
o budovu s pronajímatelnými prostory pro administrativu. Součástí tohoto kom-
plexu budov je parkovací dům, který bude sloužit jak okolním objektům, tak centru 
města. Také rozšiřujeme polikliniku, trpící potřebou nových prostorů, o nový dům, 
který je na současnou napojen můstkem. Tento objekt je symbolickým uzavřením 
linie mezi průčelím budovy Vyšší odborné a Střední průmyslové škola a dnešním 
městským úřadem. Linie nebyla nikdy realizovaná v původním záměru, tudíž po-
zbývá své monumentality a čitelnosti. Dáváme jí tímto objektem pointu a minima-
lizujeme na čitelnou lineární promenádu mezi přístavbou polikliniky a vstupem do 
budovy školy. V blízkosti situovaný autobusový terminál navrhujeme jako rozsáh-
lejší zastávku. V prostoru mezi terminálem a Lidlem vytváříme alej, která pokračuje 
podél prodloužené ulice Studentská až k novým bytovým domům. Na jižní straně 
terminálu přesouváme přechod pro chodce tak, aby byl přirozeným pokračováním 
prostoru podél terminálu, a lépe ho propojil s prostory v okolí nově vznikající byto-
vé výstavby. 

Parkování v území je řešeno kombinací povrchového a podzemního parkování. 
Povrchové parkování je zachované v menších celcích o pěti až třiceti místech roz-
troušených po území. Navrhujeme také povrchové parkoviště u obchodního domu. 
Pro dopravu v klidu vzniká v rámci řešeného území 279 povrchových míst. Další ne-
zbytné parkování, včetně parkingu pro bytové domy, je umístěno do podzemních 
garáží. Součástí řešení dopravy v klidu je také parkovací dům.

K uchopení rozdrobeného území 
nám pomáhá kombinace narativu 
„hradební“ stopy a původní 
parcelace s dlouhými humny.

Vzniká uliční fronta, která je 
lemována zeleným pásem. 
Ten krom pěší dopravy 
zároveň umožňuje vyvézt 
hlavní cyklistickou tepnu mimo 
nepříjemné prostředí silnice I. třídy.

Zastavujeme i kapsy vzniklé mezi 
starým-novým městem a stávající 
strukturou. Vše tak, aby bylo 
možné budovat ve fázích  
v delším časovém horizontu.

Koncept

Schéma cyklodopravy

Schéma otevřeného parteru

Schéma využití vody v oblasti
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Axonometrický nadhled

OBYTNÝ 
BLOK

POLOVEŘEJNÝ
VNITROBLOK

ZELENÁ PĚŠÍ ZÓNA
S CYKLOSTEZKOU

VODNÍ
PLOCHA

MĚSTSKÝ
BLOK

NÁMĚSTÍ

OBCHOD
PARKING
ADMINISTRATIVA
POLIKLINIKA
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detail NÁMĚSTÍ

detail MĚSTSKÝ BLOK detail OBYTNÝ BLOK detail ZELENÁ PĚŠÍ ZÓNA
malý vodní oběh

Náměstí je skryté za průchodem, intimnější 
měřítko okolních budov vytváří příjemnou 
atmosféru.

Prostor je provázaný s budovou tržnice, 
potenciál rozšíření trhů do také do náměstí.

Živý parter, ideální místo pro kavárny a 
restaurace s předzahrádkami.

Zálivy uvnitř městských bloků poskytují 
intimnější atmosféru.

Domy mezi sebou utváří prostor pro setkání 
se sousedy, místo pro hřiště i posezení ve stínu 
stromu.

Obytný blok na kraji zeleného pásu vytváří 
polosoukromé prostory uvnitř vnitrobloku pro 
setkání sousedů.

Kvalitní prostor pro bydlení je zaručen blízkostí 
města a zároveň zelené pěší zóny.

Místo obvyklého svodu dešťové 
vody do kanalizace jí projekt 
využívá pro vytvoření malého 
vodního oběhu.

Prvkem v pásu je mokrý poldr 
vyložený kameny, který využívá 
vodu z Horního rybníka. Stávající 
odvod zatrubněný odvod vody 
je doplněn o potrubí směrem k 
liniovému pásu-poldru, kde dochází 
k využití vody ještě před svodem do 
Sázavy. K dosažení požadovaného 

vsaku z proudící vody jsou 
vybudovány drobné kamenné 
hráze, sloužící k jejímu dočasnému 
zadržení. Navrhujeme také vznik 
retenčních pobytových jezírek.

Voda, která se nestačí vsáknout 
v mokřadovém pásu je na jeho 
konci zatrubněna a pod komunikací 
odvedena do řeky Sázavy. Možností 
je vytvořit ještě jednu vodní plochu 
v prostoru knihovny.

pobytové
schodiště 
vyrovnává 
terén

intimnější
prostředí
s dominantou 
stromu

dětské hřiště 
s lavičkami

parkování
na ulici či
v podzemích 
garážích

vstupy
z vnitrobloku

společné 
předzahrádky 
jednotlivých 
domů

blízkost
zelené pěší 
zóny s vodním 
prvkem,
kvalitní 
prostředí pro 
bydlení

malé
pískoviště,
prostor pro 
setkání 
sousedů

prostor
pro
zásobovánípobytové

střechy

tržnice
- veřejná 
funkce, možnost 
různorodého 
využití pro 
společenské akce

průchod

pás dlažby
opticky spojuje 
průchody do 
náměstí

pobytové
střechy
v kontaktu
s náměstím

socha
Vysočina

živý parter
do náměstí

náměstí je 
lemováno 
pásem dlažby 
s osvětlením a 
lavičkami ve stínu 
stromů

Navrhujeme město krátkých 
vzdáleností. Klidné bydlení v 
centru s veškerou vybaveností v 
dosahu. Nové objemy pro služby, 
které budou přímo v parteru. 
Administrativní plochy jsou 
umístěny na exponovanějších 
místech.

Bydlení  20 661 m2

Parking  4 540 m2

Administrativa 8 827 m2

Služby 10 777 m2

Povrchový parking 279 míst

Funkce
bydlení
služby

parking
administrativa

Schéma rozfázování a funkcí

Návrh počítá s postupnou 
realizací. První by na řadu měla 
přijít magistrála a atrium. Zde 
počítáme s dočasnými terénními 
úpravami kolem objektu Kapy. 
Bloky  
s bydlením by navazovaly  
a nakonec by docházelo k 
přebudování prostoru za frontou 
obchodních domů. Realizace  
u polikliniky by měla přijít na 
řadu ještě před fází 7 tak, aby 
byly připraveny parkovací 
kapacity.

Fáze

Řez profilem Magistrály v ostatních částech

Řez profilem Magistrály v prostoru náměstí

ze střech nově 
navržených 
objektů je dešťová 
voda svedena 
do polouzavřené 
strouhy vedoucí 
pod chodníkem až 
do pásu mokřadu

zde dochází ke vsaku 
vody do zeminy a 
závlaze blízké zeleně

dlouhý zelený pás 
umožňuje odpar vody 
do okolí

odpařená voda 
má spolu se stromy 
kladný vliv na lokální 
mikroklima a snižuje v 
létě teplotu

Fáze 1, Situace Atria se stávající zástavbou 
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pobytové schody , náměstí

zelený pás s vodní plochou

pohled z tržnice
na náměstí


