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popis místa a konceptu, fotografie stávaícího stavu

Úvod

Zámecký statek ležící v těsné blízkosti zámku a zámeckého parku je 
místem s atraktivní polohou jak pro místní tak turisty. Mnoho lidí tudy chodí 
cestou do práce směrem do centra a také na procházky do zámeckého 
parku. Turisté, kteří sem jedou zájezdním autobusem jsou vyloženi v horní 
části statku a i ostatní se sem dostanou vzhledem k blízkosti zámku. 
To z bývalého zámeckého statku dělá místo s potenciálem pro oživení a 
zpříjemnění místa jak pomocí úpravy veřejného prostoru tak i nabídkou 
vybavenosti. 
Dnes je prostor v horní části v zajetí automobilové dopravy. Parkování 
není řešeno koncepčně a zároveň zde parkují především lidé, kteří místo 
využívají pouze k odstavení automobilu na celý den zatímco jsou v prá-
ci v centru města. Je zde dobře fungující restaurace a pivovar v budově 
bývalého lihovaru. Ta je dnes hlavním atraktorem přímo v řešené lokalitě. 
Mimo ní jsou tu na jižní straně soukromá administrativní budova a na 
východní podnikatelský inkubátor patřící městu. Ze severovýchodu uzavírá 
prostor nový bytový dům, který je nyní ve výstavbě. 
Spodní část je úzce spojena se zámkem a parkem. Prostor má trojúhelník-
ový půdorys a je ze severu lemován kamennou zdí, historickými rodinnými 
domy malého měřítka a dominantní sýpkou, který dnes slouží jako interié-
rové dětské hřiště. severozápadní roh tvoří nový nový bytový dům a jeho 
společná zahrada a parkování. Ze západu rámuje prostor podnikatelský 
inkubátor s nevyužívaným sklepem u této fasády. Na jižní straně je pouze 
historický dům zahradníka a kamenná zeď oddělující prostor od zámeck-
ého parku. Toto příjemné místo s kvalitní zelení v podobě vzrostlých stromů 
vytváří příjemný predprostor zámku i parku. 

Širší vztahy a návaznosti

Místo je definováno především zámkem, jehož bylo součástí a díky kterému 
i vzniklo. Dnes však již neleží na okraji města, ale je jeho součástí. Ze 
severu je ohraničeno terénním zářezem a rostlou zástavbou podél ulice 9. 
května a dále blokovou zástavbou rodinných domů. Na západě se nachází 
obytná čtvrť Nehradov se zástavbou převážně rodinných domů a několika 
panelovými domy. Řešené území je místem, kudy prochází množství lidí do 
centra za prací, ale také v okolí bydlí, a kterým může místo nabídnout nejen 
průchod, ale i živé místo, kde je příjemné trávit volný čas. 
Vzhledem k tomu jsme identifikovali možná propojení, která více spojí ce-
lou oblast v lépe fungující celek.
Z jižní strany je pás zeleně navazující na řeku Jihlavu, který proniká až do 
řešeného území. Probíhá zde přechod mezi parkovou zelení a s městskou 
strukturou menšího měřítka.

Koncept

Prostor jsme rozdělili na tři části, každou s odlišným charakterem a 
využitím. Jsou jimi městský park v blízkosti zámku, kamenný dvůr mezi 
pivovarem a novým bytovým domem a parkování v zeleni ve spodní části 
dvora u administrativních budov. Každý charakter je formován sousedícími 
stavbami, jejich funkcí, navazujícím okolím a potenciálem místa v rámci 
města. S charakterem prostoru souvisí především materiálové ztvárnění a 
pojetí zeleně.
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vývoj území

stabilní katastr

ortofoto 1953

ortofoto 1947

dnešní stav
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širší vztahy

_centrum města

_židovská čtvrť_hlavní proud lidí

_zámecký park, zelený pás

_Nehradov
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reflexe ankety

Chceme upravit lokalitu bývalého zámeckého statku v ulici Nad Zámkem. 
Co si v souvislosti s tímto místem vybavíte?

Lidé si v souvislosti s místem často vybavují starý zámecký statek a stáje. 
Obecně vzhledem k blízkosti parku vnímají místo jako klidné a odpočinkové. 
Častou odpovědí byla také restaurace Lihovar. Prostor také vnímají negativně 
jako asfaltovou plochu a parkoviště.

Jak často sem chodíte (jezdíte) a proč? Jak na Vás místo dnes působí?

Nejčastějšími důvody jsou procházky a průchod do centra a naopak. Několik 
lidí také zmiňuje Lihovar, Zámek a kulturu obecně.Je zde tedy vidět nevyužitý 
potenciál, kdy při průchodu lokalitou lidé nezůstanou, ale používají místo pouze 
jako tranzitní.
Většinou místo na lidi působí spíše záporně i přes zlepšení oproti minulosti. 
Kladně vnímají část blízko u zámku a parku naopak parkoviště samozřejmě ne. 
Vnímají prostor jako neupravený a nedořešený.

Jaká je vaše představa využití a zatraktivnění veřejného prostoru bývalého 
zámeckého statku?

Mezi nejčastější odpovědi patří kavárna a dětské prvky, dále také kulturní akce a 
zvířata (koně, zvířecí zoo). Lidé vidí prostor jako parkový a odpočinkový. (hrací 
prvky, kavárna, nezastavovat, zvířata, kulturní akce, ubytování)

Myslíte si, že má místo nějaký turistický potenciál? Jaký?

Potenciálem je jednak udržení turistů v místě. Především těch kteří přijedou 
autobusy, ale i ostatních. Lidé také poukazují na to, že vzhledem k labyrintu, 
zámku, parku a případné kavárně se jedná téměř o celodenní návštěvu. Dalším 
potenciálem jsou kulturní akce. 

Schází Vám v řešené lokalitě a blízkém okolí nějaká návaznost a propojení 
pro pěší?

Většině lidí žádná propojení nechybí. Nejčastější jinou odpovědí bylo lepší spo-
jení Nehradova s centrem a propojení lokality s parkem. Lidé se často zmiňují o 
cestách a propojeních v parku mimo řešené území.

Jak často sem chodíte (jezdíte) a proč? Jak na Vás místo dnes působí?

Nejčastějšími důvody jsou procházky a průchod do centra a naopak. Několik 
lidí také zmiňuje Lihovar, Zámek a kulturu obecně.Je zde tedy vidět nevyužitý 
potenciál, kdy při průchodu lokalitou lidé nezůstanou, ale používají místo pouze 
jako tranzitní.
Většinou místo na lidi působí spíše záporně i přes zlepšení oproti minulosti. 
Kladně vnímají část blízko u zámku a parku naopak parkoviště samozřejmě ne. 
Vnímají prostor jako neupravený a nedořešený.

Vidíte v okolí řešeného místa hodnotu či potenciál, který dnes není reflek-
tován (využíván) a bylo by možné jej obnovit či rozvinout?

Lidé se především zmiňují o propojenosti s parkem a jeho rozšíření a odpovědi 
se často váží pouze na park. Častým námětem je opět kavárna a dětské prvky 
a zvířata.

Jak si představujete využívání zámeckého parku? 

V odpovědích se mimo ponechání stávajícího režimu objevili nápady jako 
přírodní hřiště, petanque, piknikové místo, občerstvení, venkovní expozice a 
kulturní akce. Lidé si opět stěžovali na stav cest, nedostatek laviček a osvětlení.
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majetkové vztahy
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situace stávajícího stavu 1 :750
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základní řešení prostor 1 :750, materiály
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hlavní situace 1:750
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situace navazujících fází 1 :750
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Městský park u sýpky 

Prostor pod stromy navazující na zámecký park a obklopený historickými domy navrhujeme transformovat na živé místo, 
doplňující čistě rekreační a klidový charakter parku. Výraz je utvářen změnou materiálu hlavního prostoru na mlatový, který 
umožňuje volnější užívání prostoru i když se stále jedná o přírodní a částečně propustný materiál. Mlat je doplněn občasným 
zpevněním žulovými kameny a naopak rozvolněním do trávy především v okolí stromů. Rozšiřujeme a napřimujeme hlavní 
cestu vedoucí k zámku a přidáváme ji tak na důležitosti. Cesta bude ze štětové dlažby jako doposud, tento materiál se hodí k 
charakteru místa a jeho reprezentativnosti. Dlažba bude přecházet do okolních ploch bezobrubníkovým detailem. Za cestou 
ponecháváme trávu. V tomto místě nejsou stromy a prostor je slunečnější. Před sýpkou navrhujeme hrací prvek pro děti odka-
zující na využití budovy, ale především pro obohacení veřejného prostoru. V bývalém domě zahradníka doporučujeme umístit 
funkci zázemí parku, včetně toalet, která zároveň oživí pojednávaný prostor. V souvislosti s objektem navrhujeme otevřít dnes 
uzavřený dvorek. Tato intervence podpoří průhledy na zámek a park, se kterým je třeba rovněž vhodně pracovat. 
Důležitým momentem v tomto prostoru je také dnes nedefinované rozhraní se společnou zahradou a parkováním před novým 
bytovým domem.Toto rozhraní navrhujeme pojednat minimalistickým plotem z dřevěných lamel výšky cca 1,2 - 1,5 m. Ten se 
může nechat popnout a vytvoří tak příjemnou clonu mezi zaparkovanými auty a reprezentativním předprostorem zámku. To 
bude pozitivní i pro vytvoření soukromějšího prostoru bytového domu. Dalším nejasným místem je hranice pozemků města a 
Kooperace. Navrhujeme zde odlišné místo vjezdu na pozemek a také kultivované pojednání rozhraní ve formě jednoduchého 
lamelového plotu. Tento bod je třeba projednat s vlastníkem soukromých pozemků.
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půdorys, řezopohled
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případné dálší fáze
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perspektivy, inspirace
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Kamenný dvůr
Tato část dvora statku pracuje s charakterem uzavřenosti a vytvoření celistvého prostoru mezi budovami jako to bylo když byl statek funkční. Toho docilujeme změnou dopravního režimu místa a také 
materiálovým řešením. Celé řešené území navrhujeme vymezit jako obytnou zónu. Zde mohou auta stát pouze na vyznačených místech. Parkovací místa soustředíme do spodní části dvora. Zájezdním 
autobusům, které zde dnes vykládají turisty a v místě parkují navrhujeme umožnit vyložení turistů a vytvořit parkovací kapacitu v méně exponovaném místě mimo řešené území. Myslíme si, že parkování 
autobusů, jejichž počet se bude s velkou pravděpodobností zvyšovat není možné umístit do tak malého prostoru blízko centra.
Štětová dlažba, která je použitá už v části městského parku je použitá i v širší ploše kamenného dvora. Zde sjednocuje celý prostor a dodává mu příjemný, útulný charakter. Prostor je doplněn centrální 
skupinou tří stromů s přípravou na usazení kašny a realizací  pítka a posezením na lavičkách. Dva stromy jsou umístěny i u hrany bytového domu a zprostředkovávají tak kontakt kamenného dvora s 
městským parkem. V této blízkosti navrhujeme v další etapě vytvoření 2D modelu města- mapy v rovině dlažby. Štětová dlažba je přerušena pouze v pásu komunikace pojednaného z žulové dlažby 
většího formátu. Ten navádí auta k parkovišti a nikoli do prostoru městského parku u sýpky, zároveň posiluje roli chodců v prostoru.
Důležitou stavbou v tomto prostoru je bývalý lihovar. Ten je dnes živým místem, ale nepropůjčuje svou energii a kvalitu veřejnému prostoru. Naopak je před budovou umístěno parkoviště, které se do 
této exponované části nehodí. Myslíme si, že tento prostor by bylo výhodné využít pro terasu před restaurací. I vzhledem k místu pro zastavování autobusů s turisty, kteří se rádi posadí v hezky pojed-
naném prostoru s výhledem na zámek. Dalším důležitým momentem je rozhraní pozemků města a pozemků náležícím k bytovému domu. Důrazně doporučujeme koordinovat volbu materiálu a dotažení 
štětové dlažby až k hraně objektu. Také nároží vedoucí k městskému parku a přechod mezi dlažbou a trávou, které vymezuje prostor kamenného dvora je velice důležité. 

Parkování v zeleni
Doprava v klidu, která je dnes největším problémem místa je řešena právě zde u administrativních budov. Reagujeme tak na soukromé parkoviště Kooperace, na které navazujeme a kapacitu parko-
vání na v tomto místě ještě rozšiřujeme. Celkový počet stání se sice snižuje, nicméně navrhovanou změnou režimu parkování a případným zpoplatněním stání například od druhé započaté hodiny ce 
celková poptávka sníží. Parkovací místa jsou doplněna stromy a zároveň jsou od hlavního prostoru dvora odcloněna zeleným filtrem, který navazuje na mez se vzrostlými stromy u bývalého lihovaru. 
Pod mezí vede propojení se zámeckým parkem, které je lemováno ovocnými stromy. Toto propojení funguje již dnes a je třeba ho podpořit kvalitním mlatovým povrchem a umístěním mobiliáře. Plot s 
pozemkem Kooperace je opět vhodné koordinovat a navrhnout podobně jako v kontaktu s městským parkem.
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perspektivy, inspirace
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režim parkování

celkem 50 míst na městských pozemcích obytná zóna + zpoplatněný režim parkování
celkem 36 míst na městských pozemcích

(v obytné zóně se smí stát pouze na vyznačených stáních)

+ 8 parkovacích
stání

- 24 parkovacích
 stání

_začátek obytné zóny

_5 míst pro
autobusy

26 parkovacích
míst

24 parkovacích
míst

řešení v Českém Krumlově
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parkování v zeleni
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_Golem - hrací prvek

_vjezd k bytovému domu

_dlážděný dvůr
_posezení pod stromy, pítko

_posezení před bytovkou
_zelená hrana

_parkoviště

_bytový dům

_Labyrint

_podnikatelský inkubátor

_kancelářská budova

_popnutý lamelový plot

_Zámecký park



22.

použité materiály

dřevěné terasy

zatravněná dlažba

štětová dlažba

corten

mlatový povrch

žulové kostky na komunikaci



23.

inspirace mobiliáře
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