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současný stav- fotografie, text návrhu

Podzemí města 
Město má velmi zajímmavou a hodnotnou historii, kterou je třeba reflektovat a 
nabídnout či ukázat ji turistům a samotným obyvatelům. Pro obyvatele města je 
důležité si uvědomovat hodnotu vlastního města. I díky tomuto budou obyvatelé 
cítit sounáležitost k městu a v ideálním případě se budou na jeho posunu nahoru i 
aktivně podílet. 
Město a okolí bylo místem, kde probíhala těžba stříbra a cínu. I v samotném jádru 
města je mnoho šachet a chodeb, které chceme otevřít, pracovat s nimi i zobrazením 
v povrchu dlažby v řešeném území. Cítíme hodnotu těchto podzemních komunikací. 
Proto navrhujeme, aby byly veškeré tyto chodby prozkoumány a geodeticky 
zaměřeny, aby s nimi bylo možné pracovat i v samotném architektonickém návrhu a 
rovněž marketingově pro zvýšení turistického ruchu, jehož efektem bude i podnika-
telské oživení města a samozřejmě i Tržního náměstí.
Pro řešení tohoto potenciálu doporučujeme sestavit kulatý stůl, kde by měl být 
účasten především pan Ing. Brabec, pan Chaloupka, vedení města, další aktivní 
obyvatelé města, my jako architekti a odborníci na marketing (souvislost s novým 
muzeem a prezentací města).
Po detailním prozkoumání podzemí a jeho zaměření bude určeno, kde budou 
vytvořeny vstupy do podzemí. Předpokladem je řešení vstupu u zbouraného objektu 
poblíž čp. 48 v ulici Horní, kde se díky panu Brabcovi podařil zachovat alespoň sklep, 
kudy se dá vstoupit do podzemí. 
Dalším vstupem do hloubky je 4 metry široká vertikální šachta poblíž objektu čp. 34 
v ulici Horní. Zde bude třeba se dohodnout se soukromým vlastníkem. Rovněž se 
nabízí otevření některých úseků šachet vedoucích přes samotné náměstí. Přesné 
určení těchto, ale i případných jiných vstupů a průhledů by mělo být známo po proz-
koumání celého podzemního systému ve městě, ale nejlépe i v jeho okolí. Vizuální 
stránka vstupu na malém náměstíčku by měla být řešena pravděpodobně z “reza-
vého” plechu corten válcovitého tvaru s vnitřním roštovým schodištěm do podzemí a 
vhledy do podzemí - nasvětlení. Podobně by materiálově měly být řešeny všechny 
prvky, které s těžbou souvisejí. Jedná se především o lišty v ploše povrchu náměstí, 
které zobrazují podzemní štoly vedoucí v podzemí. 

Geodetické zaměření, statické posouzení a fotodokumentace budou nutné i vzhle-
dem k možným problémům v budoucnosti: Je třeba podzemní systém zachovat pro 
budoucí generace.    

Muzeum města Hrob (brána do podzemí)
Na podzemní atraktivitu města bude v budoucnu navazovat i navrácení hmoty 
původního hodnotného historického objektu původní radnice, která byla v období so-
cialismu zcela zbytečně zbourána. Navrhujeme, aby bývalá radnice byla vystavěna 
v jednoduché hmotě volně vycházející z původní podoby, štítové orientace. Viz vi-
zualizace. Tato budova by měla do budoucna sloužit jako živé muzeum města s 
informacemi. Zde by mělo být prezentováno město Hrob po všech směrech, ovšem 
s převahou nejdůležitějšího potenciálu což je těžba. Mělo by se jednat o muze-
um, které je obsahově plné, ale především pořádá mnoho aktivit. Nikoliv tedy jen 
muzeum, které vystavuje. Jistě se dá pracovat i se zábavnou formou pochopení 
těžby modifikací únikových her či geocachingu apod. Obrovskou hodnotou je živá 
instituce, která bude sloužit jako “vstupní brána” těžařské historie místa i celé této 
části Krušných hor. Výhodou totiž je, že Město je spjato jak s těžbou hlubinnou, 
tak i povrchovou v jižní části.  Bude třeba s Ing. Brabcem postupně začít pracovat 
na náplni a s odborníky na výstavy a marketing na samotném progresivním řešení 
“živé expozice”.  Doporučuji vytvořit kulatý stůl, který bude hodnotu místa diskutovat 
a posunovat ke konkrétním nápadům a finální realizaci. Je třeba opět vtáhnout do 
procesu a návrhu pana Chaloupku. Pokud to bude možné, tak propojit i s aktivitami 
v obci Mikulov. 
Umístění muzea v náměstí je více než vhodné. Je v místě prostupu z náměstí směrem 
k základům protestantského kostela a rovněž k Evangelickému kostelu Vzkříšení. 
Pro vytvoření si představy jak aktivní muzeum s IC vytvořit bude vhodné navštívit 
nějaké instituce, které jsou aktivní, progresivní a zajímavě pracují s obyvateli a tu-
risty. V Hrobě si nepředstavujeme tradiční, pouze výstavní - “mrtvý” objekt :-). 
Vše by mělo by být řešeno dále, v rámci “kulatých stolů”, spolu s řešením zpřístupnění 
podzemních šachet. 

současný stav zbouraného domu - možný vstup do podzemí současný stav náměstí 

současný stav náměstí 
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tržní náměstí - text, inspirace
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povrch - čedičové dlažební kostky povrch - žulové dlažební kostky povrch - mlatový povrch inspirace - jednoduché veřejné osvětlení nenarušující prostor

Dláždění náměstí a ulice Horní

Povrch  náměstí dláždíme dvěma druhy kamenné dlažby. Jedná se o žulové kostky 
z blízkého lomu, které budou na komunikacích a chodnících. Doplněny budou stejně 
velkými čedičovými kostkami, které budou vytvářet střední část náměstí a pruh mezi 
chodníkem a komunikací. V celém povrchu náměstí se jedná o jednu úroveň, což lze 
takto vytvořit díky tomu, že na vjezdu z ulice Duchcovské je umístěna značka začátku 
obytné zóny. Podobně jsou značky i v dalších směrech. Jak již bylo řečeno na komu-
nikacích a chodníku jsou stejné velikosti kostek. Chodník je ohraničen pouze pruhem 
z jedné čedičové kostky. Ve středu náměstí vytváříme jakýsi koberec určený pro 
shromažďování lidí z čedičové dlažby. Na tomto čedičovém koberci jsou umístěny 
nejdůležitější objekty a prvky náměstí - kostel, kašna, socha sv. Josefa, ale také 
nově pítko, cortenový model podzemí, stojany na kola, lavičky a nové schodiště spo-
jující nově spodní část s kostelem a vrchní část shromažďovací a kulturní. Rovněž 
je v tomto povrchu vytvořena díra pro osazení vánočního stromu nebo máji, která je 
kryta cortenovou krytkou. Uprostřed horní plochy je ve středu v zemi umístěn vývod 
elektřiny, který lze využít například při kulturních akcích nebo při trzích. 
Výrazným vstupem se snažíme také upoutat procházející i v části vstupu z náměstí 
směrem k zaniklému protestantskému a evangelickému kostelu. Jedná se rovněž o 
čedičovou plochu, která vede až na rozvětvení chodníku. Tím upozorňuje na další 
dva kostely a směry k nim. 
V části pokračování náměstí do  ulice Horní již chodníky nejsou řešeny, protože se 
stále jedná o obytnou zónu, ve které je maximální povolená rychlost 20 km za hodinu. 
Ulicí pouze vede vyznačení podzemní chodby, pokud se zde nachází. 
V prostoru malého náměstíčka s malou kašnou bude nově namísto trávy zrealizován 
mlatový povrch. V prostoru bude nově opravená kašna,která bude postavena na ka-
mennou či ocelovou podnož a bude do ní svedena voda z blízkého potoka. Voda 
bude pouštěna shora, bude tedy při dopadu na hladinu působit zvukem na své okolí 
a bude vytvářet příjemné maloměstské prostředí. Kašnu umísťujeme před podstavec 
sochy či kříže, který zachováváme a který by měl být doplněn do původního stavu, 
či invenčně “moderně” vytvořen nový kříž či socha na historický podstavec. Socha 
bude nasvětlena. 
V místě pod stromem budou umístěny mobilní lavičky a stůl pro sousedské posezení. 
Popelnice umisťujeme poblíž plotu v jižní části. Zde také nově umísťujeme 3 parko-
vací stání. Celkový počet parkovacích stání navrhujeme v této části 6. Doporučujeme, 
aby si obyvatelé parkovali automobily ve svých dvorech či garážích. 
 

Život náměstí a města

Na náměstí by podle našeho názoru mělo být výrazně živěji. Pomoci by tomu 
mohla jeho rekonstrukce, ale také aktivní práce s potenciály, které město 
Hrob skýtá. Tyto, dalo by se říci skryté hodnoty, které dnes nejsou dostatečně 
reflektovány a byly řešeny v prvotním skicování, mohou být spouštěčem fun-
gování náměstí i samotného města. Fungující náměstí není jen o opravách 
a dlažbě, je o aktivitách místních lidí, kulturních akcích, fungujícím parte-
ru objektů. Právě proto je důležité, aby město co nejvíce využívalo spodní 
parter budov pro možnost podnikání a služeb. Je jasné, že jsou to postupné 
kroky mnoha dimenzí - turismus, místo kam rádi chodíme, obchody a služby, 
místo které žije, náměstí, které je maximálně otevřeno různými propojkami 
do všech koutů města a láká ke vstupu, ale také příjemné posezení, blízkost 
ploch parků, slavnostní nasvětlení vyzdvihující historicko kulturní hodnotu 
Hrobu, obnovené budovy, náměstí bez vraků automobilů, náměstí bezpečné 
a klidné, zároveň však v určitý okamžik zaplněné lidmi, místo kontaktů a set-
kávání známých, místo kde například mohu koupit na trhu zeleninu. 
Prvotním úkolem však je zmapování největšího potenciálu města - hornictví 
(Hrob jako město stříbra a cínu) a následná rekonstrukce náměstí.  

Kulturní aktivity na náměstí a jejich předpokládaná místa

Prostor náměstí řešíme maximálně flexibilně. Nicméně chápeme, že 
převažující kulturní aktivita se bude odehrávat ve středu náměstí, poblíž 
kterého bude umístěna mája či vánoční strom a kde bude také vhodné 
umístit stánky prodejců. Dalším prostorem, kde mohou být pořádány menší 
kulturní akce, kde může být umístěno jeviště, plátno či živý betlém je prostor 
pod novými schody před kostelem. Navrhujeme, aby se do budoucna kostel 
otevíral právě do tohoto hlavního prostoru náměstí, ke kašně. 
Dalším akusticky ověřeným místem například pro koncerty je jihovýchodní 
strana náměstí, před nově dostavovaným objektem. Zde by se samozřejmě 
muselo náměstí po dobu průběhu akce v části uzavřít.  

Rekonstrukce věže kostela sv. Barbory 
Doporučujeme, aby byla navrácena původní podoba věže kostela, která byla 
nevhodně upravena v období socialismu
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prostorové zobrazení Tržního náměstí z ulice Horní 



inpirace - subtilní odpadkový koš

inpirace - rozcestník cortenový

inpirace - lavička

inpirace - kanálová vpusť

inpirace - lavička

11.

text návrhu, inspirace

Schodiště 
V místě dnešní opěrné zídky, která byla vybudována v době, kdy byla vy-
bourána komunikace směrem ke škole (jak je zřetelné ze stabilního katastru a 
indikačních skic stabilního katastru), navracíme maximálním možným způsobem 
původní terénní modelaci a to díky tomu, že na místo zídky do prostoru vkládáme 
schodiště, které kopíruje terén. Více viz vizualizace. Schodiště je vyskládáno z 
čedičových kostek do cortenových plátů kopírujících terén náměstí. Schodiště se 
otevírá jak směrem do vrchní části ke kašně, tak i směrem k novému muzeu v 
místě zaniklé radnice. Celkové vzezření a logika prostoru bude tedy maximálně 
navrácena do podoby přirozeného terénu, zároveň bude umožněno pořádání 
menších kulturních akcí, jako je například živý betlém a sezení na polštářích na 
schodech. Jako alternativu je možné schody vytvořit z dubových pražců, záleží 
však na četnosti využití místa (menší amfiteatr totiž nově upravujeme i v místě 
zbořeného protestantského kostela). 

Kašna 
Kašna bude obnovena do původní historické podoby. Stromy, které ji kořenovým 
systémem ohrožují, budou pokáceny a socialistické přístavby také. Kašna bude 
opět napojena na vodu. Pravděpodobně v místě poblíž objektu čp. 22. Voda 
poteče v nové trubce, pokud se při rekonstrukci nepodaří obnovit původní his-
torické vedení. Bude dále prozkoumáno při samotné rekonstrukci a revizi šachet. 

Lavičky 
Doporučujeme vytvořit unikátní lavičky z dřevěných pražců a oceli. Zatím řešíme 
pouze jednoduchou vizualizací. Kdy sedák je z dubových pražců a konstrukce 
je z armovací oceli. Koncept bude dále rozvíjen v dalších projektových fázích a 
diskutován, podobně jako veškerá řešení. 

Koše 
Doporučujeme koupit jako výrobky. Minimalistické, černé či cortenové.

Stojany na kola 
Navrhujeme z armovací oceli - zahnuté, jednoduché.

Nástěnné tabule 
Informační prvky budou řešeny podle toho co na nich bude zobrazeno - cor-
tenový plát bude přidělán na severní fasádu kostela. 

Pítko 
bude vytvořeno jednoduché válcovitého tvaru o průměru 10 cm. Proud po 
zmačknutí mosazné baterie z boční strany proudí směrem dolů. Ve spodní části 
je menší nádržka na vodu pro psy.  

Podzemní “držák” na vánoční strom a máju 
Je umístěn v ose průhledu z ulice Duchcovské, což znamená, že bude působit i 
na procházející a projíždějící po této ulici. Záměrně není umístěn ve středu horní 
části náměstí. 

Parkovací terčíky 
Parkovací terčíky budou řešeny podobně jako na inspiraci, bude se však jednat 
o cortenové plošky, které budou našrouboávny a přilepeny do plochy náměstí. 
Průměr bude 15 cm. Budou tedy dostatečně zřetelné. 

3D zobrazení podzemních prostor města 
podzemní prostory města, jejich trasy a historie jsou jak již bylo napsáno pro 
město velmi důležitá a je třeba je zobrazovat v celé ploše náměstí. Naše představa 
je v místě poblíž kašny, kde chápeme středobod náměstí, umístit do povrchu 
dlažby vyfrézovaný plát cortenového plechu ležící na zemi s přesně vyznačenými 
podzemními chodbami v centru, ve městě a v celé lokalitě. Finální podoba a 
počet plátů by byla řešena po detailním prozkoumání podzemí. Chápeme ji jako 
podstatnou. 
Nebude se jednat o 3D model města jako například v Olomouci, který stojí v řádech 
milionu Kč, ale jednoduchý a v desítkách tisíc, stojící cortenový tvar podzemních 
prostor. Pravděpodobně bude vytvořen jako perspektivně nakloněný, kdy bude 
vidět jak jsou chodby pod sebou. 
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prostorové zobrazení - pohled na nové schodiště před kostelem
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Vegetace na náměstí a v ulici Horní

Na náměstí zachováváme dva staré stromy kolem sochy 
sv. Josefa, které podle našeho názoru vhodně doplňují 
kompozici náměstí. Smrk ve spodní části náměstí - na 
jeho východní straně - odstraňujeme a poblíž tohoto mís-
ta nově sázíme listnatý strom střední výšky - v dospělosti 
cca 10 až 12 metrů. 
Podobně i v horní části náměstí v blízkosti zahrady čp. 
22 sázíme podobně vysoký listnatý strom, který nám do-
plní vizuální působení z centra na severozápadní stranu 
náměstí. 
Poblíž dnešní jídelny sázíme další listnatý, tentokrát 
nižší a užší strom, který při pohledu z náměstí doplní 
uliční frontu. 
Podobně sázíme střední listnaté stromy i do místa, kde v 
budoucnu bude stát nové muzeum. 
Původní keřové pole ve středu náměstí samozřejmě 
rušíme. Náměstí musí zůstat jako volná multifunkční plo-
cha.
Do prostoru před zaniklý dům v ulici Horní, před 
silničním podjezdem, sázíme střední listnatý strom s 
rozsáhlou korunou, který bude krýt tuto silniční stavbu. 
Doporučujeme, aby byl celý most do budoucna porostlý 
popínavou zelení. 
Na malém náměstíčku zachováváme strom v západní 
části, travnatou plochu nahrazujeme mlatem. 

inpirace - detail kopírování sklonu plochy náměstí stupni

inpirace - detail kopírování sklonu plochy náměstí stupni, 
poblíž kašny je vztyčena mája

inspirace - lavička 

inspirace - lavička 

inspirace - lavička 

inspirace - parkovací terč 

inspirace - corten

inspirace - corten 

inspirace - lavička 

inspirace - corten

inspirace - odpadkový koš inspirace - informační tabulka 

inspirace, detail schodiště u kostela
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tržní náměstí - prostorové zobrazení, řez a_a´
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jednoduchá vizualizace laviček,  inspirace 

inpirace - pítko

inpirace - lavičky

inspirace- zajímavé řešení pítka i pro pití psů inspirace- stojany na kola

zjednodušené prostorové zobrazení řešení stojanu na kola

zjednodušené prostorové zobrazení řešení lavičky 

zjednodušené prostorové zobrazení řešení laviček  
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vizualizace náměstí



řez c_c’, d_d’

17.

Nasvětlení železničního viaduktu

Železniční viadukt nasvětlujeme reflektory umístěnými vždy pravděpodobně 
na vnitřní strany pilířů, které svítí směrem nahoru a budou zdůrazňovat jeho 
kulturně historickou hodnotu. Nasvětlený objekt bude sloužit v noci (z dálky) 
jako identifikátor města Hrob.  
Bude třeba vyzkoušet druh nasvícení viaduktu a jeho působení z dálky. 

Podobně doporučujeme v budoucnu nasvítit i viadukt na cestě směrem do 
Mikulova a Moldavy. Viadukt je zřetelný z velké dálky a může být orientačním 
bodem v krajině. 
Rovněž by bylo dobré nasvítit i viadukt v Křižanově a pracovat s prostorem 
pod ním. Dnešní systémy diodových reflektorů nejsou energeticky náročné. 

Osvětlení a nasvětlení prostoru Tržního náměstí a ulice Horní
Nasvětlení náměstí a ulice Horní s náměstíčkem je řešeno lampami ve výšce 
okapové hrany, lampy jsou vybrány viz. inspirace. Jedná se o kvalitního 
Německého výrobce, který zaručuje dlouhou životnost lamp. Lampy jsou 
vybrány minimalistické a jsou umístěny vždy do rohů domů a co nejblíže k 
objektům, aby co nejméně svítily do oken a aby samy o sobě byly neviditelné. 
To, co je pro nás podstatné, je, aby světlo bylo to, co definuje prostor. Nikoliv 
lampy samotné. Architektonická hodnota náměstí a ulic je podle našeho ná-
zoru dominantní a není vhodné, aby lampy na sebe strhávaly pozornost. 
Dalším druhem nasvětlení v prostoru je nasvětlení slavnostní, které je řešeno 
reflektory a to jak reflektory v zemi, tak i reflektory na lampách veřejného 
osvětlení. 

V oblasti náměstí chceme takto nasvětlit následující objekty

A. Z roviny plochy náměstí 

01. Sochu sv. Josefa ze dvou stran, kdy světlo nasvětluje i koruny stromů.
02. Kříž s Kristem v zadní části kostela. Světlo bude svítit z většího úhlu a 
kříž bude házet rovněž stín na objem kostela, čímž bude vytvářet tajemnou 
atmosféru. Bude zjištěno zkouškou s reflektorem. 
03. Sochařská umělecká díla na domech: čp. 10, 22, 18 a případně i obno-
venou malbu (pokud zde byla) na objektu čp. 21
04. Rovněž bude připraven vypínací reflektor ve středu náměstí, kde se 
do místa, kam se bude dávat vánoční strom či mája. Strom bude zespoda 
nasvětlen. 
05. Socha sv. Floriána (nově přemístěna a vložena na adekvátně vysoký pod-
stavec) bude také nasvětlena z úrovně plochy chodníku.  

B. Z lamp veřejného osvětlení bude přidělaným reflektorem nasvětlen kostel 
sv. Barbory - reflektory budou osvětlovat přední a částečně boční fasádu a 
rovněž věž. Pravděpodobně se bude jednat o 3 reflektory. 

Dostavba objektu poblíž čp. 11

V místě, kde dříve stával objekt na východní straně náměstí, doporučujeme 
parcelu v majetku města zastavět. Domníváme se, že by se mělo jednat o 
dvoupodlažní dům s podkrovím, ve kterém by v přízemí měly vzniknout ob-
chody, služby nebo restaurace a v patře může být bydlení seniorů nebo byty 
apod. Ve městě je podle našeho názoru rovněž nedoceněn zimní turistický 
ruch (napojení se na zimní středisko Bouřňák). Bylo by vhodné do budoucna 
identifikovat místo, kde by bylo vhodné umístit hotel či hostel pro ubytování 
turistů. Což je například v tomto místě možné. 
Každopádně je důležité objektem uzavřít nevhodně vybouranou městskou 
strukturu a zamezit tím pohledu na objekt ze 70. let. Rovněž doporučujeme 
napojení náměstí na ulici Duchcovská jižní stranou kolem objektu ze 70. let, 
který má projít rekonstrukcí. Cesta pro pěší a cyklisty mezi zahradami by po-
dle našeho názoru vhodně propojila parkovací kapacity v ulici Duchcovské a 
případné propojení dnešní nevyužívané zahrady s náměstím. Tato zahrada 
by mohla být pozitivní jak pro obyvatele z nově navrhovaného domu, tak i pro 
obyvatele objektu čp. 13. 
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vizualizace náměstí

Budoucí opravy objektů v historickém městě
Vzhledem k historii místa a architektonické hodnotě 
objektů doporučujeme, aby byl brán daleko větší zřetel 
na kvalitní rekonstrukce objektů. Nedoporučujeme 
objekty osazovat plastovými okny, jejichž trvanliv-
ost nebyla ověřena časem a rovněž se na historické 
objekty vizuálně i funkčně nehodí. Historické domy 
musejí dýchat. 
Rovněž doporučujeme, aby byla do původních his-
torických objektů navrácena původní vertikální okna 
a nízká okna socialistická byla odstraněna, působí 
nedůstojným dojmem vzhledem k hodnotě objektů. 
Také doporučujeme aby nebyly fasády řešeny 
současným způsobem - tedy polystyrenová izol-
ace a zcela nevhodné setření historických vrstev 
a natřené na rozličné barvy. Doporučujeme v takto 
exponovaných místech držet historický vzhled a 
logiku. Je třeba zhodnotit střed města vizuálně. Za 
příklad dobře opraveného domu na náměstí můžeme 
považovat objekt fary. 

Elektrické vedení v řešeném území
Doporučujeme, aby byla elektřina a veškeré sítě ve-
deny v zemi, což bude třeba koordinovat se správcem 
sítě (ČEZ) dostatečně dopředu. prostorové zobrazení průhledu na máju či vánoční strom z 

ulice Duchcovská  
řez b-bˇ 
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vizualizace náměstí - pohled od ulice Duchcovská 

19.
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Dopravní řešení a řešení Horní ulice

foto stávajícího stavu

inspirace - vstup do podzemí

inspirace přítoku vody do kamenné kašny  

inspirace - kryt na popelnice

Dopravní řešení Tržního náměstí a ulice Horní

V dnešní době je největší problém Tržního náměstí parkování. Dochází 
zde k záběru parkovacích míst vraky z místního autoservisu a tím se 
snižuje možnost parkování pro místní i turisty. Proto nové náměstí bude 
řešeno jako obytná zóna, což znamená, že parkovaní bude možné pouze 
na vyznačených parkovacích místech. Dalším opatřením proti parko-
vání automobilů autoservisu na volných parkovacích místech jsou pak 
zpoplatněná staní, přičemž prvních 5 hodin bude vždy zadarmo, aby zde 
turisté nemuseli platit vysoké poplatky a pro místní bude parkovaní řešeno 
pomocí parkovacích karet. Díky těmto opatřením by měla zůstat parkovací 
místa volná pro turisty i místní obyvatele. 
V našem návrhu jsme řešili jak parkovací místa, tak také směry provozu 
automobilové dopravy na náměstí. Obousměrný provoz jsme zachovali od 
ulice Duchcovská přes severní hranu náměstí do ulice Horní a také od ul-
ice Duchcovská po východní a jižní straně náměstí do ulice Komenského. 
Západní   polovina jižní hrany náměstí je tedy pro automobily jednosměrná 
a to směrem z ulice Horní do ulice Komenského. Toto řešení nám dovolí 
rozšířit na náměstí pěší zónu a zachovat přiměřený počet parkovacích 
míst. 
Při návrhu parkovacích míst jsme se řídili hlavně tím, aby měli místní lidé 
z bytových domů okolo náměstí kde parkovat. 
Proto je zde navrženo 33 parkovacích míst, z nichž jsou 2 pro invalidy. 
Parkovací stání pro invalidy se nacházejí na východní hraně náměstí v 
blízkosti zdravotního střediska. Parkování je podél delších stran náměstí 
podélné a podél kratších kolmé.
Jelikož počítáme také s výstavbou nového bytového domu v jihovýchod-
ním rohu náměstí navrhli jsme předběžně na jeho dvůr 5 parkovacích 
míst, z nichž jedno místo je vyhrazené pro invalidy. 
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architektonická situace Horní ulice
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nárh podoby okolí základů protestantského kostela 

Návrh řešení kultivace parkového prostoru s objektem 
zaniklého kostela

Park a samotný prostor kolem základů zaniklého protes-
tantského kostela upravujeme. Snažíme se touto úpravou 
zdominantnit zaniklý kostel, vytvořit venkovní kulturní pros-
tor, otevřít důležité pohledové osy na kostel sv. Barbory a tím 
jasně směřovat lidi do centra města a také dostatečně otevřít 
travnatou plochu pro větší kulturní a společenské akce. 

Důležitým úkolem úprav této řešené části také vnímáme v 
propojení Tržního náměstí se základy protestantského koste-
la a také s kostelem Evangelickým. Právě proto zde vedeme 
dvě mlatové parkové cesty, každá vede po druhé straně 
řešeného území. Je tomuto také proto, že evangelický kos-
tel bude využíván v budoucnu jako kulturní prostor města a 
v jehož věži bude rozhledna. Doporučujeme v blízkosti pan-
elových domů umístit parkování vzhledem k jednomu ze tří 
vjezdů do jádra města z komunikace č. 27. Umístění mlatové 
cesty na východní stranu je výhodné vzhledem k rozšíření 
možnosti průchodu lidí a kočárků k novému dětskému hřišti 
umístěnému v sadu. 
Hodnotou pro park je rovněž budoucí umístění “muzea”, 
které výrazně komunikuje jak se samotným náměstím, tak i 
se celým prostorem “ parku” lépe řečeno zahrady zaniklého 
kostela ( asi bude nejlépe prostor nějak nově pojmenovat. 
Prostor by neměl být nazýván parkem. Park je spíše prostor 
kolem evangelického kostela) Nejspíš je vhodné pojmenování 
tohoto prostoru zahrada.

Vegetační úpravy jsme řešili velmi důrazně právě vzhledem k 
průhledům a logice vegetace. Vykáceli jsme veškeré stromy 
a keře pro okolní krajinu neobvyklé. Tedy veškeré konifery, 
thuje, smrky apod. Nově jsme při pohledu od Tržního náměstí 
otevřeli tímto průhled až k prostoru se základy kostela. Ide-
ou je postupné (trychtýřovité) otevírání se prostoru nahoru 
směřující louky a vizuální čitelnost dřevěného stupně (na jižní 
straně základů kostela) viditelného nad travnatým terénem.
Z místa pod starým stromem s lavičkou na východní straně je 
pohled upínán jednak do nově otevřeného prostoru základů 
kostela (zrušení valu kolem základů) a také směrem k věži 
kostela sv. Barbory. Právě v tomto místě je předpoklad pro 
pozorování kulturních a společenských akcí konaných v 
prostoru základů. I vzhledem k tomuto bylo nutno otevřít a 
zmírnit severní a východní val kolem základů. Na severní 
straně základů díky zmírnění svahu a vykácení několika 
topolů vzniká příjemný svah kde se dá lehnout a v jižní části 
vytváříme pomocí dřevěných pražců mohutné dřevěné stupně 
na sezení a schodovitý prostup do samotných základů. Vše 
viz příslušný řez. Podobně pracujeme také se západní stra-
nou kostela, která vytváří možnost sezení a zároveň opěrnou 
zeď. Idou těchto stěn je distance od kamenných základů, které 
aby působily dostatečně dominantně, tak je třeba okolí řešit 
materiálově neutrálně bez kamene. Pomocí trávy a dřeva. 
Dalším důležitým průhledovým místem je ústí východní cesty 
na severu odkud je opět vizuálně zřetelná věž kostela a také 
základy a severní strana západní cesty, která opět otevírá věž 
kostela a tím vede i neznalé směrem do centra města.  
Na východní straně “parku” možná spíše zahrady zaniklého 
kostela jsme zasadili ovocný sad, který mírně vizuálně při 
pohledu ze severu uzavírá příliš široký prostor a dodává stín 
různým aktivitám v prostoru. Do sadu jsme umístili hrací prvky 
pro děti. Ovšem pouze dřevěné - jednoduché. Houpačku ze 
stromu apod. 
Hygienické zázemí, které bude pravděpodobně využíváno 
pouze při kulturních akcích jsme záměrně umístili do severní 
části ke komunikaci. 
Rovněž je důležité aby zahrada v majetku města, která je 
dnes v příšerném stavu - zanesena nepořádkem nebyla již 
dále pronajímána, ale byla včleněna do společného prostoru 
zahrady. 

foto stávajícího stavu - budoucí pohled směr zaniklý kostel 

foto stávajícího stavu - budoucí pohled směr kostel sv. Barbory
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základy protestantského kostela - architektonická situace
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základy protestantského kostela - řez
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aktivity, mobiliář v okolí zaniklého kostela

inpirace - dětské hřiště v parku

inpirace - dětské hřiště v parku

inpirace - dřevěné schody

inpirace - houpací síť v sadu

inpirace - ovocný sad

inpirace - lavičky

inpirace - odpadkové koše

inpirace - odpadkové koše



Prostor točny autobusu
Dalších z řešených území se nachází v blízkosti MU a dnes slouží jako točna autobusu. V 
minulosti byl tento prostor příležitostně využíván také jako místo konání poutě s kolotoči. 
V dnešní době je tento prostor zanedbaný a jedná se o místo, kde se člověk necítí dvakrát 
příjemně. 
Jelikož musí být zachováno otáčení autobusu, je nutné zachovat velkou zpevněnou plochu. 
V našem návrhu jsme se tuto plochu snažili co nejvíce zpříjemnit a využít jejího potenciálu. 
Zachovali jsme zde otáčení autobusu, ale uprostřed točny jsme vytvořili 15 parkovacích 
míst, které mohou sloužit jak místním tak turistům. Aby zde nebyl pocit jednoho uceleného 
povrchu, jsou parkovací místa vytvořena z zatravňovacích tvárnic a uprostřed tohoto parko-
vacího ostrůvku jsou vysazeny tři nové listnaté stromy, které vyrůstají z travnaté plochy. 
Samotná točna je pak kvůli zátěži od autobusů asfaltová a zde vytvořen prostor pro odstavení 
jednoho autobusu. Okolí točny jsme navrhli zatravnit a celý prostor vizuálně uzavřít za po-
mocí listnatých stromů, které by se vysázely podél hranice řešeného území. V tomto území 
se nachází také staré WC, které je na tom však staticky velice špatně a proto je navrhujeme 
zbořit. 
Po východní hraně točny dnes vede pěší trasa, která je lemována vzrostlou alejí. Tuto cestu 
navrhujeme rozšířit a jako povrch zvolit mlat. Jelikož v zadání je pokácení vzrostlé aleje po-
dél cesty kvůli špatnému stavu stromů, navrhujeme tyto stromy pokácet, ale místo nich zde 
vysázet stromy nové, dlouhověké, listnaté a vysoké. Jelikož tato pěší cesta spojuje centrum 
města s nádražím a alejí zvýraznit tak její důležitost. 

Doporučujeme promyslet, jestli by do budoucna nebylo systematičtější točnu v tomto místě 
nemít a autobus směrem do Mikulovat zastavovat v místě Mírového náměstí a autobus poté 
rovnou točit do ulice Teplická, kde by poblíž soklovny mohla být další případná zastávka i 
pro obyvatele z této části Hrobu. Případně zastavovat jako nyní, ale dále autobus točit do 
ulice U radnice a dále kolem ZŠ a dále kolem sokolvny. 

Prostor u hasičské zbrojnice
Řešené území u hasičské zbrojnice je v dnešní době zarostlé jehličnatými stromy a keři, 
díky čemuž působí potemněle. Jako největší problém se nám zdá velikost území a jeho 
nevyužitost. Proto jsme se v našem návrhu snažili toto území co nejvíce otevřít a zároveň 
propojit s prostorem před hasičskou zbrojnicí. 
Před hasičskou zbrojnicí jsme vytvořili větší vyasfaltovanou plochu, která bude sloužit 
hasičům. Odstranili jsme plot, který odděloval tuto plochu od sousedního parku. Díky tomu 
tento park mohou hasiči využívat i k menším cvičením a dalším menším hasičským akcím 
a nemusí dojíždět na vhodnou plochu. Aby mohla být travnatá plocha využívána k různým 
aktivitám, navrhujeme vykácení všech jehličnanů. Cesty pro pěší jsme zvolili mlatové a ve-
deme je po hranicích parku, aby nenarušovaly volnou zatravněnou plochu. Původní staré 
hodnotné listnaté stromy zachováváme.  
Z jihu je řešené území ohraničeno silnicí. U ní navrhujeme vznik 5 nových parkovacích 
míst, která nahradí stávající místa, která jsou nevhodně umístěna v křižovatce. Tato mís-
ta i s přilehlým chodníkem navrhujeme vydláždit žulovou dlažbou, která bude stejná jako 
na Tržním náměstí a také bude oddělena od asfaltu jednou řadou čedičových dlažebních 
kostek.
Jelikož se v dnešní době nachází v parku přemístěná socha sv. Floriána bez adekvátně vy-
sokého podstavce, počítáme s jejím přemístěním na roh plotu u výjezdu hasičů. Bude zde 
stále v blízkosti zbrojnice, ale zároveň bude svou svázaností s ulicí a blízkostí s náměstím 
lidi směřovat do centra města - k Tržnímu náměstí. Socha bude nově na vyšším soklu, tak 
aby se navrátil její účinek- k soše se musí vzhlížet. V noci bude jemně nasvětlena bodovým 
osvětlením umístěným v chodníku před ní. Socha, díky umístění, bude také vizuálně ex-
ponovaná při příjezdu ze severu. 
Kolem komunikace vysazujeme vyšší listnaté stromy, které mají za cíl doplnit uliční čáru, 
uzavřít příliš otevřený prostor. 

26.

točna autobusu a hasičské zbrojnice

foto stávajícího stavu sv. Florián foto stávajícího stavu prostoru

inspirace - autobusová točna



27.

autobusová točna a předprostor hasičské stanice
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