VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY VE MĚSTĚ
Případné obnovení dlouhé aleje by mohlo
být skvělým nosným tematem pro celé
náměstí.

Přimykání okrajů náměstí
k jeho stranám. Zachování
podélnosti.

Dálková dominanta.

Významné domy náměstí
jsou tvarově, výškou i
detailem vyjímečné.
nadohled z jihu náměstí

STAVÍME NOVÝ DŮM. Radnice je zásadní. Potřebuje si
vytvořit vlastní identitu a charakter. Stávající přiměřeně
vznešený měšťanský dům patří k obrazu i paměti místa.
Na čelo třista metrů dlouhého náměstí ale nestačí. V
dálkových obrazech neobstojí. Není a nebyl zásadní
stavbou s jedinečným využitím. Historická ztráta není
velká. Pokud by dům už radnicí býval, bylo by rozhodnutí
o jeho odstranění složitější.
Urbanistické souvislosti
Náměstí K.V. Raise v bývalém Markt Bielohrad se rozvinulo
jako tržiště podél cesty na Novou Paku. Jeho podélný
rozměr vysoce převyšuje měřítko malého tří a půl
tisícového města. Jsme přesvědčeni, že řešení náměstí
spočívá v přítomnosti určitých mikrosvětů, zastávek na
cestě či průjezdu náměstím na jedné či druhé straně
okresní silnice. Tyto mikroprostory se někdy vztahují k
důležitým domům na náměstí, někdy jsou samostatné.
Takovým světem může být i zahrádka restaurace U Kapra.
Řešení již dávno jakoby samosebou započaté, posledním
vývojem však ztratilo na hodnotě. Stromy jsou v jižní
části náměstí pouze vizuelním prvkem, nelze se pod ně
posadit, dotknout se jich. Alespoň jeden z těchto odřízlých
ostrovů v jižní části náměstí by si zasloužil zobytnění.
Hlavní dění města se odehrává v jižní části náměstí a
Lázeňské ulici. Umístění radnice na soutěžní parcele může
být správné pouze za předpokladu, že bude dům vizuelně
komunikovat se zbytkem náměstí. Musí být možné ho
zahlédnout, ukázat na něj, už od křižovatky s Lázeňskou
ulicí.

u nové reprezentativní radnice

Význam radnice
Radnice vznikaly už od středověku jako symbol
hospodářského a politického sebevědomí, výraz emancipace
městské rady, nezávislosti na panovníkovi a jeho zástupci.
Měšťané se na jejich výstavbu dokonce skládali. Vznikaly
oslavné básně.
Radnice reprezentuje, je nejvýznamnější městskou stavbou.
Pouze základní zařizovací funkce nestačí.
Místní správa je člověku nejblíže. Právě zde je největší
možnost ovlivnit dění. Sebevědomá radnice rovná se
sebevědomí a uvědomělí občané zajímající se o místní
dění.
Urbanistické řešení
Do čela náměstí stavíme čtyřpodlažní radnici o čtvercovém
půdorysu 18x18 metrů. Svojí výškou převyšuje okolní domy
a dohlédne daleko. Před radnicí, v ose vstupní haly,
vytváříme zklidněné místo se šesti stromy a podlouhlou
kašnou.
Společenský a obřadní sál se připojuje khlavnímu objemu
radnice, reaguje na říčku Javorku a využívá klidnějšího
venkovního prostoru.
Za radnici umisťujeme parkovací místa pro návštěvníky a
zaměstnance. Další parkovací místa pro návštěvníky
úřadu jsou umístěna v prostoru náměstí, což koresponduje
i s životem v menším městě, kdy jdou lidé ještě nakoupit a
zařídit další záležitosti.
Místní komunikaci podél východní řady domů před radnicí
rušíme. Předprostor radnice sjednocujeme dlažbou.

boční plácek za radnicí, na břehu Javorky
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LÁZNĚ BĚLOHRAD

Přítomnost mikrosvětů,
zastávek na cestě.
Samostatné či vztahující
se k budovám. I trafika,
zahrádka restaurace,
předprostor radnice.

Poklidná soukromější
místa navazující na
náměstí

