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Podpisy autorᛰ



zadání práce:
Vytvoᖐit poაítaაový model აásti Smetanova námᆰtí tak, jak vypadalo v období pᖐed 

demolicí a doplnit tak nedostaაující dokumentaci o tomto místᆰ.



Anotace –აesky

Úkolem bylo udᆰlat poაítaაový model dnes ji០ neexistující podoby Smetanova 

námᆰstí. Vizuální model zpracované აásti námᆰstí  byl vytvoᖐen pro prezentaci veᖐejnosti, 

aby  nezanikl kus historie Havlíაkova Brodu. U០ po აtyᖐiceti letech byl problém dohledat 

vᘐechna fakta a pamᆰtníkᛰ pᛰvodního Smetanova námᆰstí u០  není mnoho.

Zdrojem podkladᛰ byl pᖐedevᘐím archiv, kde byly nalezeny výkresy k jednotlivým 

objektᛰm, a stavební úᖐad mᆰsta Havlíაkᛰv Brod,  kde byly აerpány mapové podklady a 

fotografie. Dalᘐí informace byly získány ze soukromých sbírek fotografií a konzultacemi 

s pamᆰtníky. 

Z mapových podkladᛰ byl vytvoᖐen model terénu. Ten pak poslou០il celému 

kolektivu jako prvek pro navázání jednotlivých objektᛰ do jednoho celku a jednotlivé dílce 

na sebe navazovaly. 

Hrubᆰ vytvoᖐená kostra pak byla pᖐedvedena pamᆰtníkᛰm a ujasnilo se, kde jsou 

nedostatky, kde hledat dalᘐí informace a podobnᆰ.

Následovalo podrobnᆰjᘐí vypracování objektᛰ, dohledání historických faktᛰ 

k jednotlivým objektᛰm, a to pᖐedevᘐím z archivu Havlíაkova Brodu a doplnᆰní drobných 

staveb jako kapliაka, studna a váha.

U០ hotový model pak poslou០il k vytvoᖐení vizuálního výstupu pᖐedevᘐím 

v podobᆰ webové prezentace, která je pᖐístupná pro ᘐiroké okolí.



Annotation 

Our task was to create a computer model of now nonexistent Smetana’s square. 

Visual model of the covered part of the square we created for  public presentation in order 

to preserve the history of Havlíაkᛰv Brod. Only after 40 years it is a problem to find all the 

necessary facts. And there aren’t many witnesses of the former Smetana’s square left.

That’s why the Archive of city of Havlíაkᛰv Brod and Board of Civil Engeneering 

were our main sources of information. Plans were obtained at the former and photos and 

maps at the latter. Other information were gathered from private collections of photographs 

or consulted with the witnesses.

Model of the landscape was created from the maps. This model then suited as a 

base for the whole project. Buildings were added to this model by other members of  the 

realization team and our virtual square grew larger.

Roughly made model was shown to the witnesses, who made suggestion how to 

improve the model to be more acurate or corrected mistakes. The witnesses also gave us 

clues, where to look for additional information.

Buildings were then recreated more precisely, according to the new data from 

Archive of Havlíაkᛰv Brod  and new one were added like the chapel, well or scale.

Finished and complete model served for making a visual output in form of a web 

presentation, where it is open to public.



Postup práce

První აástí naᘐí práce bylo nalezení potᖐebných výkresových podkladᛰ v Okresním 

archivu v Havlíაkovᆰ Brodᆰ.  Z dané lokality jsme si rozdᆰlili objekty ke zpracování tak, 

០e na ka០dého vycházelo pᖐibli០nᆰ 6 objektᛰ.  Aby na sebe vᘐechny objekty správnᆰ 

navazovaly, bylo prvnᆰ nutné vytvoᖐit model terénu. Tuto აást zpracovával Milan Domkáᖐ.

Následuje  postup jeho práce:

Tvorba terénu

Nejprve bylo nutné vytvoᖐit model terénu jako základ pro práci celého 

osmiაlenného  kolektivu. Jako podklad slou០ily kopie map ze stavebního úᖐadu 

mᆰsta Havlíაkᛰv  Brod (viz pᖐíloha ა.1). Model jsem vytváᖐel ve studentské verzi 

programu ArchiCAD 8.1 EDU. Naskenované bitmapy jsem pᖐekreslil do vektorᛰ 

pomocí აar, konkrétnᆰ obrysy jednotlivých parcel, proto០e pou០ívat jako podklad 

pro kreslení na poაítaაi bitmapy je zdlouhavé z dᛰvodu hardwarové nároაnosti. 

Dalᘐím problémem by byla nepᖐesnost uchytávaných bodᛰ, kterými bitmapa 

nemᛰ០e disponovat. Obkreslená bitmapa samozᖐejmᆰ neodpovídala mᆰᖐítku, a tak 

jsem provedl  srovnání pomocí elektronické mapy zachycující sousední 

Havlíაkovo námᆰstí. Na mnou pᖐekreslované mapᆰ a elektronické mapᆰ 

stávajícího námᆰstí (kterou poskytl stavební úᖐad v Havlíაkovᆰ Brodᆰ) se nachází 

nᆰkolik spoleაných bodᛰ, které jsem urაil jako výchozí pro urაení správného 

mᆰᖐítka. Jako spoleაné body jsem pou០il budovu staré radnice v ji០ní აásti 

námᆰstí a jako dalᘐí bod roh Havlíაkova domu, který se nachází na severní აásti 

námᆰstí. Tyto body jsou od sebe vzdálené pᖐibli០nᆰ sto metrᛰ, co០ odpovídá 

výᘐce აásti zpracovaného námᆰstí. Naprosto pᖐesné velikosti parcel vᘐak nebylo 

mo០né vytvoᖐit, proto០e na mapᆰ v mᆰᖐítku 1:500 samotná აára znamená ve 

skuteაnosti nᆰkolik centimetrᛰ, a tak mohly vzniknout drobné odchylky. Jak se 

ukázalo porovnáním s nᆰkolika výkresy, zejména budovou poᘐty, její០ rozmᆰry 

jsou nejvᆰtᘐí a pᖐípadná odchylka je poznat nejlépe, parcely v rámci mo០ností 

velikostnᆰ odpovídaly. 

Vektorovou mapu jsem postupnᆰ doplᒀoval o samotný terén. Nejdᖐíve 

parcely, aby byly co nejdᖐíve pou០itelné pro zbytek kolektivu a ten mohl zaაít 

pracovat na svých objektech. Tvorba terénu nebyla takovou samozᖐejmostí, jak 



by se mohlo zdát, proto០e z map nᆰkteré kóty nebyly აitelné, navíc dvᆰ rᛰzné 

mapy, které jsem mᆰl k dispozici, se obაas neshodovaly. Z pᖐibli០nᆰ 800 

výᘐkových bodᛰ bylo potᖐeba 2/3 dopoაítat. Dopoაet jsem provádᆰl z nejblí០e 

sousedících tᖐí výᘐkových bodᛰ a sna០il jsem se respektovat charakter spádu 

námᆰstí. Ten jsem odvodil z dobových fotografií a z nynᆰjᘐího stavu, který na 

nᆰkterých místech odpovídá stavu pᖐed demolicí. Terén jsem tvoᖐil z jednotlivých 

dílᛰ- parcel, aby bylo mo០no operativnᆰ pou០ít zrovna  potᖐebnou აást.  Parcely 

jako celek jsem poskytl kolektivu. Ka០dý si pak pou០il parcely nále០ející k jeho 

objektᛰm. Zde doᘐlo k porovnání výkresᛰ k objektᛰm s modelem terénu. 

Pᖐípadné nesrovnalosti byly vyᖐeᘐeny tak, aby respektovaly tvar podle výkresᛰ. 

Hlavní úpravou bylo srovnání terénu v horní აásti Rubeᘐovi ulice, kde byl 

vymodelován vjezd na pozemek, který vᘐak patᖐil a០ k pozdᆰjᘐímu období, co០ se 

z mapy nedalo poznat. Vjezd jsem tedy zarovnal do jednotného spádu podle 

zbytku ulice.

Jednotlivé parcely byly pou០ity jako základ pro samotné objekty. Po jejich 

vytvoᖐení bylo nutné z objektᛰ vytvoᖐit knihovní prvky pro ArchiCAD, co០ 

udᆰlal ka០dý jednotlivec se svými objekty. Tím, ០e se celý objekt pᖐevedl na 

jediný prvek, bylo zajiᘐtᆰno, ០e objekt bude jedním celkem bez nutnosti pᖐipojení 

dalᘐích knihoven a práce s jedním objektem je mnohem snazᘐí oproti klasickému 

modelu virtuální budovy v tom, ០e jej nelze tᖐeba omylem zmᆰnit. Pro snadné 

osazení do celku bylo nutné vytvoᖐit knihovní prvek budovy i s terénem, proto០e 

terén urაil pᖐesné místo osazení a hlavnᆰ výᘐku, v jaké budova je. Bez terénu toti០ 

knihovní prvek nemá pᛰvodní výᘐku poაátku a zpᆰtnᆰ zjiᘐᙐovat, do jaké výᘐky se 

má objekt umístit, by bylo zdlouhavé a mohlo by pᛰsobit nepᖐesnosti. Ka០dý 

knihovní prvek objektu mᆰl svᛰj název odvozený z poაáteაních tᖐí písmen 

autorova pᖐíjmení a dále აísla popisného objektu. Samotné აíslo by toti០ bylo 

pomᆰrnᆰ nepᖐehledné, proto០e ne v០dy následovala popisná აísla za sebou. 

Ka០dému objektu jsem pᖐiᖐadil vlastní vrstvu, aby ᘐlo objekty pro rᛰzné potᖐeby 

zneviditelnit. Datová nároაnost takového projektu toti០ pᖐevyᘐuje hardwarové 

mo០nosti poაítaაe, na kterém jsem práci zpracovával (aᙐ u០ doma nebo ve ᘐkole).  

Z vrstev jsem vytvoᖐil skupiny pro jednoduché zobrazení jednotlivých აlenᛰ 

pracovní skupiny. Urovnání jednotlivých objektᛰ bylo nutné zkontrolovat v 3D 

zobrazení, které jsem zapínal jen s nutnᆰ zobrazenými objekty, pᖐiაem០ ostatní u០ 



správnᆰ osazené byly zneviditelnᆰné, aby se nemusely naაítat. Tento postup práci 

podstatnᆰ urychlil. 

K terénu bylo jeᘐtᆰ potᖐeba dodᆰlat terén ulic a chodníkᛰ. Postup byl 

obdobný, jen s tím rozdílem, ០e jsem stᖐed vozovky sní០il oproti krajnici,  jak 

vyplývá z dobových fotografií.  Model bylo potᖐeba „potáhnout“ vhodnou 

texturou. Dla០ba byla provedena z koაiაích hlav.  Odpovídající texturu jsem 

nenaᘐel, a tak jsem jí vytvoᖐil úpravou fotografie z dla០by pod vᆰ០í kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází poslední zbytek souvislé pᛰvodní 

dla០by (dalᘐí fragmenty jsou u០ jen v ulici Kozí). Vyfocení pᖐímo z vᆰ០e bylo 

velice ᘐᙐastné, proto០e jsem jím docílil fotky s minimálním zkreslením. Fotografii 

jsem se sna០il jeᘐtᆰ vhodnᆰ upravit tak, aby vyskládaná textura vedle sebe na sebe 

navazovala a nevytváᖐela dla០dicový efekt a pᛰsobila jednolitᆰ a co 

nejrealistiაtᆰji (viz pᖐíloha აíslo 2). 

Terén chodníku jsem jeᘐtᆰ rozdᆰlil na აást s dla០bou a obrubník, tyto აásti 

sice tvoᖐí, co se tvaru týაe, jednolitou plochu, ale pou០ití textury obrubníku na 

terén chodníku by bylo velice pracné, selekce jednotlivých prvkᛰ podle jejich 

materiálᛰ pᖐedeᘐla pozdᆰjᘐím komplikacím.

V prᛰbᆰhu této práce jsem v soukromých sbírkách pana Ev០ena ᘀtáfla 

hledal fotografie zachycující  Smetanovo námᆰstí a jeho pᖐilehlé okolí. Smutným 

faktem je, ០e v tehdejᘐí dobᆰ nebyla oblast Smetanova námᆰstí fotograficky pᖐíliᘐ 

zajímavá, proto០e se zde nacházely objekty vᆰtᘐinou chátrající აi architektonicky 

nepᖐíliᘐ zajímavé a០ fádní. Vᆰtᘐina fotografií zachycuje tehdejᘐí Havlíაkovo 

námᆰstí. Tento fakt potvrzuje i bohatá sbírka pohlednic, kde byl nalezen pouze 

obrázek poᘐty. I pᖐesto se nalezlo 44 fotografií zachycující rᛰzné აásti námᆰstí. 

Z tᆰchto fotografií jsem vybral ty vhodné a zpᖐístupnil jsem je pro ostatní na 

webové stránce http://www.lyceum.blog.cz , kterou jsem za tímto úაelem zᖐídil. 

Fotografie jsem roztᖐídil podle toho, jakou აást námᆰstí zachycovaly. Prohlí០ením 

fotografií a vytváᖐením terénu jsem získal dobrou pᖐedstavu o celkovém vzhledu 

námᆰstí, které jeᘐtᆰ nebylo vytvoᖐeno, a tak jsem u០ byl schopný hledat fotky bez 

pomoci pamᆰtníkᛰ.

Na terénu tedy ka០dý zpracoval své objekty a exportoval je do jednoho prvku, aby 

bylo mo០né je zakomponovat do celé situace. Ke ka០dému objektu jsme zpracovali historii 



z námi nalezených podkladᛰ z archivu nebo podle vzpomínek pamᆰtníkᛰ, které se nám 

podaᖐilo kontaktovat. Pᖐíklad zpracování jednoho z objektᛰ (vypracoval Milan Domkáᖐ):

Dᛰm ა.p. 59

K domu ა.p. 59 jsem nalezl pᛰdorys prvního podla០í bez popisu dispozice 

a pohledy, které se týkaly pᖐestavby fasády v roce 1932 (tato podoba domu 

nále០ela a០ do jeho demolice). K objektu na severní აásti pozemku patᖐila jeᘐtᆰ 

dílna (skladiᘐtᆰ). K nᆰmu bylo nalezeno pomᆰrnᆰ dost podkladᛰ, které mapují, jak 

se objekt v prᛰbᆰhu აasu mᆰnil, na rozdíl od hlavního objektu, který zᛰstával beze 

zmᆰn, a tak k nᆰmu nebylo potᖐeba tvoᖐit dalᘐí výkresovou dokumentaci.  

Pᛰdorys nebyl nakreslen v metrické soustavᆰ, a tak jsem ho zvᆰtᘐil tak, aby 

odpovídal pᖐísluᘐnému pozemku, jak vyplývá z výkresu situace. Dispozice 

objektu není zcela známa, respektive k prvnímu podla០í  lze rozeznat tvar 

jednotlivých místností, které jsou ovᘐem bez popisu.  Prostᖐední místnosti 

nejspíᘐe odpovídá hala, vedle které se asi nachází schodiᘐᙐový prostor. Samotné 

schodiᘐtᆰ vᘐak ve výkresu není zakresleno.  Výkres druhého podla០í v archivu 

nebyl, a tak lze rozmístᆰní stᆰn jen tuᘐit z nosných stᆰn z prvního podla០í.

Tento dvojpodla០ní objekt se nacházel na severní stranᆰ ulice 

Svatovojtᆰᘐská a souაasnᆰ na jihozápadní აásti ulice Rubeᘐova. Vchod ústil do 

ulice Rubeᘐova, vchod do obchodu z ulice Svatovojtᆰᘐská. Východnᆰ od objektu 

dodnes stojí budova poᘐty. Východnᆰ od budovy stál v tᆰsné blízkosti také  

dvojpodla០ní dᛰm ა.p.60. Na severu se nacházela zahrada patᖐící k objektu ა.p. 

62, který je severozápadᆰ od objektu.

Historická data z archivu jsou trochu bohatᘐí, ne០ tomu bylo u výkresᛰ. Na 

konci devatenáctého století vlastnila dᛰm Marie Rᛰ០iაková. Z této doby se 

dochovala zmínka o kᛰlnᆰ nále០ející k objektu. Dalᘐí informace dokládají zᖐízení 

ᖐeznicko-uzenáᖐské dílny v roce 1938. Ta byla provozována v pᖐízemí s vchodem 

do Svatovojtᆰᘐské ulice. Tou dobou byl vlastníkem Jan Myslivec. V roce 1940 

byl objekt napojen na mᆰstskou kanalizaci. V roce 1957 je pᖐistaveno dalᘐí patro 

u pᖐístavby, které bylo vyu០ito jako sklad pro ᖐeznickou dílnu.



Podobným zpᛰsobem námi bylo zpracováno vᘐech 53 objektᛰ. Zestruაnᆰné 

informace o vᘐech objektech jsou publikovány na webových stránkách, které vytvoᖐil

Milan Domkáᖐ. Na webu je zachycen i celkový vzhled námᆰstí ,historie a dalᘐí ( viz 

pᖐíloha ).

Historie námᆰstí
Prostor pozdᆰjᘐího Smetanova námᆰstí byl zᖐejmᆰ osídlen jeᘐtᆰ pᖐed lokací 

stᖐedovᆰkého mᆰsta v polovinᆰ 13. století. Pᖐedkolonizaაnímu pᛰvodu této dᖐívᆰjᘐí osady 

by napovídala ulicová zástavba, je០ by v podstatᆰ navazovala na brod pᖐes ᖐeku Sázavu a 

sledovala smᆰr tzv. haberské stezky, která touto osadou procházela. Vznik této snad ji០ 

tr០ní osady bývá kladen do 1. pol. 13. století a mo០ná jí jeᘐtᆰ pᖐedcházelo starᘐí osídlení 

kolem pozdᆰjᘐího kostela sv. Vojtᆰcha. Po vymᆰᖐení nového pravidelného centra mᆰsta 

lokátorem Vernherem asi v r. 1251 - 57 s dominantním rynkem a severoji០ní dopravní 

osou Horní a Dolní ulice byly nakonec i okrajové აásti vაetnᆰ Smetanova nám. zastavᆰny.

První pojmenování tohoto prostoru Koᒀský trh (forum equorum, Rozmark) pochází 

z 2. poloviny 14. století a vystihuje jeho funkci, kterou si v rámci mᆰsta podr០elo prakticky 

a០ do poაátku 20. století. Jeho ji០ní აást protínala ul. Svatovojtᆰᘐská. 

Písemné stvrzení obchodního významu námᆰstí pochází a០ z poაátku 17. století, i 

kdy០ - jak ji០ bylo uvedeno - koᒀmi se na Rozmarku obchodovalo u០ od stᖐedovᆰku. 

Znaაná frekvence obchodu s nepᖐíliᘐ hygienickou komoditou, nevyhovující prodejní 

zázemí a vyᘐᘐí dobové po០adavky na აistotu a ochranu zdraví ve mᆰstᆰ vytlaაily poაátkem 

20. století koᒀské a dobytაí trhy ze Smetanova námᆰstí za hradby na nové tr០ní místo Na 

losích.

Po staletí v០itý název lokality Koᒀský trh nebo také odpovídající nᆰmecká 

zkomolenina Rozmark (Rosmark) se zmᆰnil od r. 1894 rozhodnutím mᆰstského 

zastupitelstva na Smetanovo námᆰstí.  

V prᛰbᆰhu 60. a 70. let doᘐlo plánované demolici Smetanova námᆰstí, které bylo 

nahrazeno nákupním centrem.



Závᆰr
Zpracovali jsem  vᆰtᘐí აást historického Smetanova námᆰstí o rozloze pᖐibli០nᆰ 

100/100 metrᛰ აítající 53 objektᛰ. Podle dostupných dokumentᛰ jsme zpracovali model 

vაetnᆰ historie k jednotlivým objektᛰm. Jeliko០ se jednalo o historicky významnou lokalitu 

mᆰsta Havlíაkᛰv Brod, myslíme si, ០e by nemᆰla být zapomenuta.  Nynᆰjᘐí teorie 

vypovídají o tom, ០e pᛰvodní osada, ze které vznikl Havlíაkᛰv Brod, se nejspíᘐe nacházela 

v lokalitᆰ Smetanova námᆰstí. Ji០ v této dobᆰ byl pro nás problém najít vᘐechny potᖐebné 

informace a s აasem by se tento problém jenom stupᒀoval. Na dneᘐní rok pᖐipadá 750 leté 

výroაí první zmíᒀky o Havlíაkovᆰ Brodᆰ a pᖐi této pᖐíle០itosti budeme moci prezentovat 

náᘐ projekt Zmizelé námᆰstí. Nynᆰjᘐí generace  u០ nepamatuje dᖐívᆰjᘐí stav, a tak pro nᆰ 

mᛰ០e být tato práce pouაná. Historická hodnota tohoto projektu není zanedbatelná.

Poაítá se  s pokraაováním v této práci, která by mᆰla vyústit v komplexní model 

historického mᆰsta. 
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