PĚŠÍ ZÓNA

ANOTACE
Obnova Nádražní třídy má pro nás dvě klíčové roviny. Tou první je vytvoření žádoucích veřejných prostranství a druhou
je pojetí třídy jako celistvé a přehledné cesty propojující centrum města s nádražím. Třída prochází urbanisticky různorodými lokalitami, jejichž napojení jsou velmi zmatená. Ulici v celé délce pocitově sjednotíme a vyřešíme nepřehledná místa. Prostory třídy se budou hierarchicky stupňovat, protože každá část města je určena svou polohou k jiné a jinak
významné roli. U náměstí vznikne živá městská ulice, která jej vhodně doplní, a naopak v sídlišti vytváříme měřítkově
odpovídající rekreační alej.

OBYTNÁ ZÓNA

ÚVOD
Člověk, který přijede na nádraží, by měl sám od sebe snadno poznat, který směr je důležitý a zavede jej do centra města.
Architektura prostoru mu to má přirozeně napovědět. Před nádražím vznikne reprezentativní a přehledný předprostor,
na který naváže alej. Alej prováže nádraží s kompaktním městem, cestu ukotví v prostoru volného urbanismu a vytvoří
příjemnou promenádu s cyklostezkou.
Alejí člověk dorazí až ke kruhovému objezdu, skrz který prochází městsky významný zelený pás, za kterým začíná
kompaktní město. Jeho jižní část až po křižovatku chápeme stále jako utilitární ulici, kde by měli vedle sebe fungovat
všichni účastníci městského provozu dle potřeby. Zavedeme v ní obytnou zónu a pěší tak dostanou mnohem větší prostor než dnes.
Horní část ulice už je pěší zónou. Je to prostor, který má sám o sobě potenciál fungovat jako cílový a v roztříštěném
historickém jádru má vytvořit nové těžiště a důstojný předprostor náměstí samotnému.
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Situace I. a II. etapy, M 1:500
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NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TŘÍDA
ŽULOVÁ BORDURA ZE ŠTÍPANÝCH
KOSTEK
(60 x 60 mm)

DLAŽBA Z ŘEZANÝCH ŽULOVÝCH
KAMENŮ
(600 x 400 mm)

ŽULOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB
s litinovými vpustmi

spád 2%

ŘEZANÁ ŽULOVÁ
DLAŽBA
(500 x 330 mm)

ŽULOVÝ OBRUBNÍK
s vodící linií

ŽULOVÁ DLAŽBA
kladená na rybinu
(200 x 150 mm)

ODVODŇOVACÍ ŽLAB ZE
ŠTÍPANÝCH KOSTEK
s litinovými vpustmi

spád 2%

LAMPA

LITINOVÁ MŘÍŽ

LAVIČKA

I. ETAPA

spád 1,5%

STOJAN NA KOLA
s nabíjením

LITINOVÁ MŘÍŽ

VYMEZENÍ VJEZDU
V DLAŽBĚ

LAMPA

II. ETAPA

BETONOVÝ OBRUBNÍK

BETONOVÝ OBRUBNÍK

BET. ODVODŇOVACÍ ŽLAB
s litinovými spustmi

ŽIVIČNÁ VOZOVKA

PARKOVACÍ
STÁNÍ

spád 1,5%

PROBARVENÝ ŽIVIČNÝ CHODNÍK S CYKLOSTEZKOU

spád 1,5%

spád 1,5%

HRUBÝ ŽIVIČNÝ POVRCH

spád 1,5%

PARKOVACÍ
STÁNÍ
KOVOVÁ MŘÍŽ

BETONOVÝ
PREFABRIKÁT

LAMPA
vysoká, osvětlující vozovku

ZVÝŠENÍ VOZOVKY NA
ÚROVEŇ CHODNÍKU

LAVIČKA
LAMPA
nízká, osvětluje alej a
cyklostezku

III. ETAPA

I. ETAPA – PĚŠÍ ZÓNA
Ulice se uprostřed mírně zalomuje. Při chůzi se pohybujeme po oblouku a nevidíme tak průhledově na její opačný konec.
Prostor díky tomu získává příjemné intimní měřítko, a to je něco, co náměstí dnes bohužel postrádá. Svou polohou v centru, s příjemně nevysokou zástavbou s obchody a restauracemi, má ulice dost kvalit k vytvoření funkčního veřejného
prostoru, který přirozeně rozšíří náměstí.
Prostor chápeme tak, že obstojí sám o sobě, nebude jen průchodem, ale i cílovým místem. To potvrzujeme v architektonickém ztvárnění ulice. Nechceme zdůrazňovat lineární charakter prostoru, a proto umisťujeme prvky mobiliáře
a stromy v něm dle citu, namísto do řad. Rádi bychom motivovali lidi, aby zde trávili svůj volný čas.
II. ETAPA – OBYTNÁ ZÓNA A KRUHOVÝ OBJEZD
Tato část třídy už nemá takovou energii jako pěší zóna první etapy, ale její vhodné ztvárnění by mohlo motivovat majitele
domů k jejich rozvoji. Zavedením Obytné zóny vytvoříme sdílený prostor a rozšíříme chodníky pro pěší. Široký chodník
vznikne zejména před reprezentativní budovou pošty, kde je i zastávka MHD.
Jižním směrem ulice končí v zeleni u kruhového objezdu. Kruhový objezd je z dopravního hlediska užitečný, ale pěší
obtěžuje prodlužováním vzdáleností při jeho obcházení a městská zástavba se s ním většinou špatně vypořádává. V této
lokalitě mezi sídlištěm a kompaktním městem využíváme zeleného pásu jako vhodného předělu mezi dvěma rozdílnými
urbanismy a necháváme jej absorbovat negativa vyplývající z kruhového objezdu.
III. ETAPA – ALEJ
Tento nejdelší úsek Nádražní třídy je dlouhý 350 metrů a prochází volným urbanismem sídliště - panelových domů a
solitérních budov, které nemají dost energie vytvořit klasickou uliční frontu. Spíš než bychom šli městem, procházíme
zastavěnou krajinou a tomu odpovídá i současná rozpačitost ulice. Její pravou stranu jsme si zvolili za hlavní pěší tah zejména díky její osazenosti občanskými budovami. Rozhodli jsme se zde vytvořit širokou pěší cestu s alejí a cyklostezkou.
Cesta bude mít schopnost vizuálně propojit různé části města (nádraží a kompaktní město) díky své výrazné barevnosti
povrchu.
Alej cestu ukotví ve volném urbanismu a jasně určí, kterým směrem jít. Vzrostlá alej má potenciál být krásnou
sama o sobě a motivovat lidi, aby se zde procházeli jen tak. Může vytvořit promenádu, kdy budou cyklostezku využívat i
rekreační bruslaři či běžci, díky své délce. Svým měřítkem bude odpovídat urbanistickému kontextu sídliště a naváže na
sebe veřejné předprostory občanské vybavenosti, jako jsou restaurace a bufety podél ní.
IV. ETAPA – PŘEDPROSTOR PŘED NÁDRAŽÍM
Dnešní nádražní předprostor je chaotický a obsahuje předimenzované plochy pro dopravu. Revizí šířky uličního profilu chceme v jižní ulici, která je přístupná pouze pro autobusy, vytvořit sdílenější prostor. Na ostrůvku před nádražím
vytvoříme odpočinkové a čekací místo s parkovou úpravou. Prostor přímo před nádražím a nalevo od něj dodláždíme a
dodáme mu obytné kvality, do kterých ze zapojí předzahrádky dvou přilehlých restaurací.

Situace III. a IV. etapy, M 1:500
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