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Celý návrh byl zpracován jako koncepce všech navazujících veřejných prostorů, kterým má 
svým ztvárněním i funkcí vévodit Nové náměstí. Dominantním rysem celé proměny se stala 
vlnovka kontrastující s pravoúhlou zástavbou – had lemující záhony na Obchodní ulici, který 
zároveň uvozuje rovněž zvlněnou diagonálu na Novém náměstí, nový objekt na jižní hraně 
náměstí i řady laviček. Zmíněný objekt, nahrazující současné nevzhledné parkoviště, v sobě 
spojuje funkce drobné vybavenosti. Směrem ke komunikacím má fasády prosklené, do náměstí 
je pak orientován zatravněnými stupni, které tvoří jakýsi náběh pro vysoké panelové domy 
zasahující sem z druhého plánu. Tyto stupně, tvořící zelenou terénní vlnu, jsou novou 
dominantou náměstí. Jedná se o místo setkání, odpočinku, rozhledu i kulturních prožitků – na 
jednom z nich nalezlo své nové místo i podium pro veřejná vystoupení. Před podiem jsem navrhl 
čtyři řady laviček s jednoduchým stohovacím systémem, jež umožňuje lavičky v případě potřeby 
uvolnění prostoru jednoduše a rychle složit na stranu. 
 
Značné ploše náměstí bylo třeba svěřit "příběh", který pomůže přemostit vzdálenost z Obchodní 
ulice až ke kinu. Hlavním opěrným bodem řešení bylo tedy důkladné zpracování diagonály - 
svou ideou jsem navázal na v současnosti zanedbaný bazének s plastikou dívky skákající do 
vody na severovýchodním cípu náměstí.  
U kina, kde diagonála začíná, vznikl v návrhu nový bazén, u něhož je umístěna plastika "sedící 
zamyšlené dívky". Ta se zjevně nudí a přemýšlí, jak si zkrátí chvíli. Když se v příběhu posuneme 
dále, tato dívka dojde k vodním prvkům uprostřed Nového náměstí, rozverně se zde prochází 
bez bot a užívá si osvěžení mezi pramínky vody. A děj se opět posouvá, až dívka dojde ke 
stávajícímu bazénku, kde se odhodlá a konečně se oddá vodě celá. „TŘI SETKÁNÍ“.  
Celý příběh tak propojuje pěší zónu Obchodní ulice, Nové náměstí a prostor před kinem a 
zároveň "zastavením" uprostřed mezi nimi významně opticky zkracuje cestu. I na dálku spolu 
prostory komunikují, prostřednictvím těchto tmavých kovových plastik. 
 
Drobné prostranství u kina vyznává ideu nočního života po promítání a tak je zde počítáno 
především se hrou světel. Sezení na hraně bazénku pracuje s prosvětlením vody i s barevnými 
diodami na pergole, sedací "kameny" ve středu prostoru jsou pro změnu všechny barevně 
prosvíceny v otvorech. Směrem k Husovu náměstí se svažuje dlážděná cesta okolo nově 
navrženého parkcafé a dětského hřiště. 
 
Husovo náměstí samotné si drží funkci zelené oázy ve městě. Návrhem je nicméně oproštěno o 
nevhodně umístěné podium, které nemá s relaxační funkcí zeleného parku nic společného. 
Podium a příslušné zázemí bylo zakomponováno do terénní vlny na Novém náměstí včetně 
osazení stohovatelných laviček. Čelo parku u nevzhledného parkoviště je nahrazeno 
víceúčelovým sedacím prostorem vytesaným do svahu s pohyblivými vertikálními pruty, 
parafrází stromů. 
 
Parkovací místa, odejmutá z jižní parcely na náměstí, jsou vložena do nového parkovacího 
domu založeného na základech dnešní tržnice. Předpokládám, že tento objekt nejen nahradí 
současných 20 míst na náměstí, ale nabídne další místa navíc a citelně tak ulehčí místním 
problémy se zaparkováním vlastního vozu u domu. 
 
Kostelní ulice, vedoucí od kostela na hlavní náměstí, je upravena jako jednosměrná, umožňující 
pouze příjezd na náměstí. Je zde vysazena liniová vzrostlá zeleň poutající přirozeně oko diváka 
k dominantě kostela již při pohledu z Nového náměstí. Parkovací místa u kostela jsou přeložena 
na druhou stranu ulice pro zachování důstojného duchovního prostoru. 


