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Areál Perly představuje území o velikosti několika městských bloků, větší než samotné historické jádro města. Aby mohlo dojít k úspěšné 
revitalizaci celé lokality, nesmí být toto území vnímáno jako „areál“, ale jako potenciální součást městské struktury. Jako část území, která 
doplní mozaiku okolního města, postupně se do něj začlení a stane se jeho nedílnou součástí. Návrh proto člení území na srozumitelné  
a uchopitelné jednotky – bloky a vytváří síť veřejných prostranství navazujících na strukturu ulic v okolí. Díky klíčové poloze v rámci města 
představuje lokalita potenciál pro vznik veřejných prostranství s významem pro celé město. Návrh proto předpokládá vznik několika veřejných 
prostranství ve škále od „kamenných“ po „zelené“.

Dlouhých 150 let Perla představovala „hnací motor“ ekonomiky města, který vytvářel pracovní příležitosti a zdroje obživy pro velký počet 
obyvatel. Prázdný areál dnes představuje jen obtížně opakovatelnou příležitost pro opětovné nastartování ekonomických aktivit, byť  
v daleko subtilnější a sofistikovanější podobě. Jako jeden z možných potenciálů lze identifikovat tradici textilního návrhářství a řemeslné 
zručnosti navazující na kreativní obory, např. v souvislosti s místní umělecko-průmyslovou školu. Část stávajících hal by tak mohla najít 
využití pro aktivity na pomezí kreativních oborů (návrhářství, design) a řemesla, jednou z reálných možností je i přesunutí zmíněné školy do 
adaptovaných prostor.

Nadnesený termín „motor města“ však nelze tak vnímat jen v rovině ekonomické, ale možná ještě více v rovině společenské. Transformace 
tohoto území by měla přinést energii do všech oblastí městského života. Perla se musí stát plnohodnotnou částí města, která nabídne široký 
mix aktivit a programu. Měla by nabízet jak pracovní místa, tak veřejné služby, vybavenost a různé typy rezidenčního využití. 

Areál Perly představuje relativně rozsáhlé území, které lze jen obtížně „naráz“ navrhnout a zrealizovat. V dnešní ekonomické situaci se jen 
těžko najde subjekt, který by byl schopen shromáždit finanční prostředky potřebné pro jednorázové řešení celého areálu. Aktuální nedostatek 
peněz a malý zájem investorů však paradoxně nemusí znamenat problém, ale naopak  výhodu a příležitost pro město. V kontextu prominentní 
polohy v blízkosti centra města a jen obtížně opakovatelného potenciálu této lokality lze adekvátní způsob regenerace popsat spíše jako 
postupné otevírání území, „obydlování“ a srůstání s městem. Nová Perla bude vznikat po částech, relativně pomalu, a je nutné stále hledat 
správnou kombinaci potenciálu a potřeb města. Sílu, která Perlu oživí, je třeba vidět ve spolupráci zainteresovaných hráčů, tedy občanů, 
podnikatelů, samosprávy, škol, městských iniciativ a architektů a organizátorů projektu. 

Koncept regenerace je proto postaven na dvou základních principech:

1/ Členění území na uchopitelné a samostatně realizovatelné jednotky. Návrh člení území na jednoznačně vymezené bloky, z nichž každý 
může vznikat samostatně a relativně nezávisle na svém okolí. Každý z bloků je v přímém kontaktu s veřejným prostranstvím, ze kterého je 
zároveň obsloužen dopravní i technickou infrastrukturou. I v rámci bloků lze pak jednotlivé domy realizovat postupně.

2/ Postupná proměna území, která co nejvíce využívá potenciál existujících staveb. Návrh nepředstavuje jen výsledný „ideální“ obraz území 
bývalé Perly, ale počítá se sérií kroků postupně otevírajících území životu, a to jak z hlediska realizace veřejných prostranství, tak ve využití 
jednotlivých staveb. Předpokládá v počátku provizorní využití existujících budov tak, aby si území co nejrychleji našlo své místo v životě 
města, a následně jejich postupnou transformaci. I proto se návrh snaží hledat potenciál v existujících stavbách areálu Perly, které z velké 
části zachovává a hledá pro ně nové využití.

Perla jako součást města

Perla jako motor města

Perla jako proces postupné proměny
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PODZEMNÍ

GARÁŽE [170]

A1

A2

A4

B1

B2

B3

C1

D1

E1

E2

E3

F1

[2 900 m²]  Společenské centrum

[1 200 m²]  Městský polyfunkční dům

[2 350 m²]  Polyfunkční
dům se startovními byty

[1 950 m²]  Polyfunkční dům

[1 350 m²]  Polyfunkční dům

[1 600 m²]  Bytový dům pro seniory

[1 575 m²]  Bytový dům

B1 [1 575 m²]  Bytový dům

5 x [260 m²]  Řadové rodinné domy

[675 m²]  Viladům

A3 [900 m²]  Kulturní centrum
(galerie) s infocentrem

Společenský
klastr

Kreativní hala

Městský blok

Rezidenční blok II

[3 550 m²]  Sociální služby (hospic)

[2 000 m²]  Dům dětí a mládeže

Rezidenční blok I

Městská zahrada

[3 950 m²]  Kreativní hala

/ podnikatelský inkubátor
/ hub: coworking
/ pronajímatelné ateliéry

5 x [260 m²]  Řadové rodinné domy[2 000 m²]  Střední škola uměleckoprůmyslová

blok A blok B blok C blok D blok E blok F

A1 B1 E1 F1C1 D1A2 B2 E2 E3A3 A4 B3

i

Galerie

Střední škola 
uměleckoprůmyslová

Dům dětí a mládeže

Společenské centrum P P

P

Parkoviště kreativní hala

Podzemní parkoviště

Parkoviště bloku

Parkoviště DDM

D1 | ŽIVÝ PARTER  D3 | VEŘEJNÉ VS. NEVEŘEJNÉ

D2 | OBČANSKÁ VYBAVENOST D4 | ZPEVNĚNÉ VS NEZPEVNĚNÉ PLOCHY D6 | PARKOVÁNÍ

D5 | DOPRAVA D7 | PĚŠÍ, CYKLISTI

D8 | HROMADNÁ DOPRAVA

soukromé zahrady a dvory
veřejně přístupné části bloku
veřejná prostranství
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blok

B

blok

C

blok

D

blok

E

blok

F

označení stavby

HPP a název

bydlení

 odstranění objektů v a mezi bloky A, B a C

Zpřístupnění  
a provizorní 
užívání  
historického  
objektu

Rekonstrukce 
haly C

výstavba  
bloku D

Zpřístupnění  
a provizorní 
užívání  
haly C

Výstavba 
provizorního 
parkoviště

výstavba klíčových veřejných  
prostranství (hlavní ulice a náměstí) / 
výstavba podzemních garáží

fáze 

02

fáze 

01

fáze 

00

vybavenostadministrativa / dílny

obchod / služby

PARTER STAVEB OBSLUŽNOST ÚZEMÍ
komerční komunikativní vjezd stání vstup/zásobování

uliční čáraodstraněné navržené transformované stávající
STAVBY BLOKY

STRUKTURA

PROGRAM

stavby
stávající,navržené / výhled

blok

A

Rekonstrukce 
bloku A

výstavba  
bloku E  

Přesun SŠUP do haly C

představuje iniciační moment pro regeneraci území. Není finančně 
náročná a lze ji realizovat již před dokončením regulačního plánu. 
Jejím smyslem je otevřít území městu a umožnit provizorní využití 
existujících objektů. 

Fáze spočívá v demolici části bývalých průmyslových objektů 
a provizorní úpravě klíčových prostranství, především pak otevření areálu 
do ulice 17. listopadu a  zajištění průchodnosti napříč areálem. 
V návaznosti na ulici 17. listopadu může být zřízeno dočasné parkoviště.

navazuje na schválení regulačního plánu, který definuje základní 
vztahy v území. Od tohoto okamžiku možné rozvíjet jednotlivé bloky 
nezávisle, reálnější a logičtější je ale nejprve provedení iniciačních 
investic ze strany města, které zvýší atraktivitu území pro návazné 
soukromé investice. 

Návrh předpokládá především postupnou revitalizaci existujících budov 
v bloku A a haly v bloku C, na které může navázat druhá část veřejných 
investic, tedy hlavní veřejná prostranství spolu s podzemními garážemi. 

Dokončením veřejných prostranství je území plně zapojeno do 
městské struktury a může být postupně doplňováno v jednotlivých 
blocích.  

Nad rámec podrobně popsaných objektů lze výhledově předpokládat 
např. dostavbu bloku A v severní části mimo pozemky města nebo 
realizaci městského domu s adekvátním parterem namísto současného 
objektu Konzumu.

soukromé investiční záměry:
můžou být realizovány kdykoliv od prodeje pozemků

prodej pozemků města v blocích D a E
může být realizován kdykoliv v průběhu realizace klíčových 
veřejných prostranství

vydání regulačního plánu

prodej pozemků města v bloku B
může být realizován kdykoliv od dokončení klíčových 
veřejných prostranství
soukromé investiční záměry:
můžou být realizovány kdykoliv od prodeje pozemků

 odstranění objektů v a mezi bloky D a E
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V1 | Náměstí  V2 | Sloupové náměstí  V3 | Kapesní park V4 | Městská zahrada 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

HRANICE ÚZEMÍ 
S NAVRHOVANÝMI 
PLOCHAMI A OBJEKTY

DVORY
chodníky

maximální výška 
hlavní římsy

maximální 
podlažnost

vozovka pojízdný chod.

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY ZAHRADY
vodní plochy

odstraněné navržené transformované stávající

pochozí plochy

STAVBY
ULIČNÍ ČÁRA

blok

B

blok

C

blok

D

blok

E

blok

F

blok

A
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