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CELKOVÁ SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ M 1:1000

Cortenový pásek v dlažbě 
s vodotrysky, symbolický 

počátek ulice Nádražní

Nové pravidelně vysázené 
stromořadí akcentující 

důležitost ulice Nádražní

Žulové desky podél fasád domů, 
zvolená dlažba navazuje na stávající 
povrch na náměstí  Republiky kolem 

objektů

Žulové desky podél fasád

Pošta

Cyklostojany
Husova

Velké žulové kostky v řádkové 
vazbě defi nující středový prostor 
ulice Nádražní, vjezd pouze pro 

zásobování v omezených časových 
úsecích

Velké žulové kostky defi nu-
jící středový pojízdný prostor 

ulice Nádražní a podélná 
parkovací stání,

 jednosměrná komunikace

Asfaltová obousměrná
 komunikace

Podélná parkovací stání 
- velké žulové kostky

Asfaltová cyklostezka

Nové parkoviště pro 
automobily

Nový vodní prvek z cortenu 
v centrální pozici před-
nádražního prostoru

Stanoviště autobusové 
linkové dopravy

Nově přemístěná zastávka 
MHD

Nabíjecí stanice pro kola, 
cyklostojany

Hlavní budova 
vlakového   nádraží

Dlažba z velkých žulových 
desek akcentující 

a sjednocující přednádražní 
prostor

Nové stromořadí defi nující 
přednádražní prostor

Lampa veřejného osvětlení

Podélná parkovací stání

Park U Ivana

Pomník obětem 1.sv. války

Objekty
 občanského
 vybavení

Vysokopodlažní 
bytové objekty

Zásobování

Nové mlatové cesty, včetně 
napojení na ulici Nádražní

Pěší zóna

Lavička

Malé žulové kostky 
v řádkové vazbě defi nující pruhy 
určené pro výsadbu stromořadí 

a umístění mobiliáře - osvětlení, 
lavičky, cyklostojany, koše

Novostavba - polyfunkční 
objekt jasně defi nující

 prostor ulice a náměstí

Stávající morový sloup, 
hlavní prvek náměstí

Náměstí Republiky

TEXTOVÁ ANOTACE NÁVRHU

Širší vztahy, urbanismus řešeného prostoru

Řešená ulice Nádražní spojuje dva důležité body města Ždár nad Sázavou - prostor historického náměstí 
Republiky ležící v samém centru a prostor nádražního uzlu umístěného na jižním okraji města. Řešený 
prostor ulice Nádražní lze rozdělit do tří základních úseků. První úsek tvoří ulice mezi náměstím Republiky a 
ulicí Husova. Jedná se o prostor vymezený především zástavbou 2-3 podlažních domů z 20. století. Tato část 
v současnosti funguje jako pěší zóna. Druhý úsek ulice Nádražní je umístěn mezi ulicí Husova a Strojírenská 
u kruhového objezdu. I v tomto případě se jedná o prostor vymezený především zástavbou 2-3 podlažních 
domů z 20. století, na kterou dále navazuje část parku U Ivana a park vymezený ulicemi Nádražní, Smetanova 
a Sadová. Tato část ulice Nádražní v současnosti funguje jako obousměrná komunikace.
Třetí úsek řešeného prostoru pak tvoří ulice vedoucí od kruhového objezdu u ulice Strojírenská až ke 
kruhovému objezdu u nádraží. Tato část řešeného prostoru je vymezena  solitérními 9-podlažními bytovými 
domy na straně západní a solitérními 1-2 podlažními objekty občanského vybavení na straně východní.

Návrh
Náš koncept návrhu revitalizace ulice Nádražní a její přeměny na důležitou městskou třídu vychází z idey 
zdůraznění ulice novými stromořadími po celé její délce, sjednocení řešeného prostoru ulice jednotným 
mobiliářem a osvětlením a refl ektování rozdílných urbanistických podmínek přilehlého okolí jednotlivých 
celků ulice. Návrh umožní bezpečný a plynulý průjezd cyklistů po celé délce ulice Nádražní.

I. etapa - úsek od náměstí Republiky k ulici Husova
Tento úsek přímo navazující na historické náměstí v současnosti funguje jako pěší zóna. I v našem návrhu 
zůstane tato část ulice řešena jako pěší zóna. Ulice bude funkčně i materiálově rozdělena na tři základní části. 
Část první umístěnou podél budov, sloužící pouze pro pohyb pěších, budou tvořit velkoformátové žulové 
desky navazující na stávající dlažbu na náměstí. Část druhou pak budou tvořit pruhy z malých žulových 
kostek v řádkové vazbě. V těchto pruzích budou symetricky po obou stranách umístěny nové listnaté stromy, 
které budou prostřídány s lampami veřejného osvětlení, lavičkami, odpadkovými koši a cyklostojany. Třetí 
část pak bude tvořit středový pruh určený pro pohyb pěších, cyklistů a zásobování ve vyhrazených hodinách. 
Tento pruh bude opatřen velkými žulovými kostkami v řádkové vazbě.
Celý úsek je navržen v jedné výškové úrovni.

II. etapa - úsek od ulice Husova ke kruhovému objezdu u ulice Strojírenská
Tento úsek v současnosti funguje jako obousměrná komunikace s přilehlými podélnými parkovacími stáními 
a chodníky.
V  našem návrhu bude ulice zjednosměrněna a stejně jako v úseku I.etapy bude  funkčně i materiálově 
rozdělena na tři základní části. Část první umístěnou podél budov, sloužící pro pohyb pěších a cyklistů, 
budou tvořit velkoformátové žulové desky navazující na stávající dlažbu na náměstí. Část druhou pak budou 

tvořit pruhy z malých žulových kostek v řádkové vazbě. V těchto pruzích budou symetricky po obou stranách 
umístěny nové listnaté stromy, které budou prostřídány s lampami veřejného osvětlení,  odpadkovými koši a 
cyklostojany. Třetí část pak bude tvořit středový pruh určený pro jednosměrný provoz automobilů a podélná 
parkovací stání. Tento pruh bude opatřen velkými žulovými kostkami v řádkové vazbě.

III. etapa - úsek od kruhového objezdu u ulice Strojírenská ke kruhovému objezdu u nádraží
Tento úsek v současnosti funguje jako obousměrná komunikace, která je lemována nepravidelně vysázeným 
stromořadím. Tuto alej v našem návrhu zachováváme. V další fázi projektové dokumentace bude zjištěn stav 
těchto stromů a pokud bude třeba, budou stromy odstraněny a nahrazeny novými. Obousměrná komunikace 
bude vybavena podélnými parkovacími stáními po obou stranách. Vedle prostoru pro pěší je umístěna 
asfaltová cyklostezka. Součástí řešeného prostoru budou dva ́ zelené pruhy´ po obou stranách komunikace. 
Zelený pruh, který bude součástí stromořadí bude sloužit k oddělení komunikace pro automobily od provozu 
pěších a cyklistů a k lokálnímu vsakování vody z přilehlých zpevněných ploch. Druhý pruh bude jasně 
vymezovat vnější hranu řešené komunikace a bude prostřídán s městským mobiliářem.

IV. etapa - prostor před nádražní budovou
Ulice Nádražní ústí na straně jižní do přednádražního prostoru. Tento prostor v našem návrhu jasně 
defi nujeme pomocí jednotné dlažby z žulových desek a novými pravidelně vysázenými stromořadími po jeho 
obvodu. V blízkosti nádraží také umisťujeme nové parkoviště pro osobní automobily nahrazující stávající 
umístěné na nevhodném místě. U hlavní budovy vlakového nádraží dále umisťujeme novou nabíjecí stanici 
pro kola a cyklostojany.

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

HISTORICKÝ VÝVOJ

CÍSAŘSKÝ OTISK, 1835

MODEL MĚSTA, 1953

MAPA, 1952

SMĚRNÝ PLÁN ULICE NÁDRAŽNÍ, 1966

KONCEPČNÍ SCHÉMA

NADHLEDOVÉ PERSPEKTIVY

Nádraží

Náměstí 
Republiky

Poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého

Zámek

Strojírenská

Smetanova

Žulové desky na chodnících

´Zelený pruh´ sloužící k oddělení 
komunikace pro automobily 

od provozu pěších a cyklistů a 
k lokálnímu vsakování vody z 
přilehlých zpevněných ploch

Lampa veřejného osvětlení

Lavičky

Novostavba občanského
vybavení, navazuje na pavilónovou 
zástavbu z 2. pol. 20. století podél 
východní strany ulice Nádražní,
akcentace nárožní hrany budovy

III. ETAPA

IV. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Náměstí Republiky

Nádraží
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Cortenový pásek v dlažbě 
s vodotrysky, symbolický 

počátek ulice Nádražní

Nové pravidelně vysázené 
stromořadí akcentující 

důležitost ulice Nádražní

Žulové desky podél fasád 
domů, zvolená dlažba 

navazuje na stávající povrch 
na náměstí  Republiky 

kolem objektů

Žulové desky podél fasád

Pošta
Cyklostojany

Husova

Velké žulové kostky v řádkové 
vazbě defi nující středový 

prostor ulice Nádražní, vjezd 
pouze pro zásobování v 

Velké žulové kostky v řádkové 
vazbě defi nující středový pojízdný 
prostor ulice Nádražní a podélná 

parkovací stání,
 jednosměrná komunikace

Lampa veřejného osvětlení

Podélná parkovací stání

Park U Ivana

Pomník obětem 1.sv. války Lavička

Lavička Nové mlatové cesty, včetně 
napojení na ulici Nádražní

Pěší zóna

Lavička

Malé žulové kostky v řádkové 
vazbě defi nující pruhy určené 

pro výsadbu stromořadí a 
umístění mobiliáře - osvětlení, 

lavičky, cyklostojany, koše

Novostavba - polyfunkční 
objekt jasně defi nující

 prostor ulice a náměstí

Náměstí Republiky

Smetanova

Nové pravidelně vysázené 
stromořadí akcentující 

důležitost ulice Nádražní

Strojírenská

Sadová

Novostavba občanského
vybavení, navazuje na pavilónovou 
zástavbu z 2. pol. 20. století podél 
východní strany ulice Nádražní,
akcentace nárožní hrany budovy

Kruhový objezd zrušen a nahrazen 
křižovatkou, aby nedocházelo k 
přerušení podélného směru důležité 
městské osy

II. ETAPA

I. ETAPA

POVRCHY

MOBILIÁŘ A DŮLEŽITÉ PRVKY ŘEŠENÉHO PROSTORU

Mlat, nové cesty v parkuŽulová kostka velký formát, pojezdné 
komunikace středový pruh

Žulové desky, podél fasád, pěší pohyb, 
cyklostezky

Žulová kostka malý formát, postranní 
pruhy určené pro stromořadí a mobiliář

Cortenová lavička s dřevěným 
sedákem

Cortenová deska s vodotrysky, 
symbolický počátek ulice 

Nádražní

Odpadkový koš Lampa veřejného osvětlení, 
corten

CyklostojanySITUACE ETAPY I A II M 1:500

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

PŮDORYS DETAIL, II. ETAPA M 1:100

ŘEZ DETAIL, II. ETAPA M 1:100

DOPRAVNÍ SCHÉMA

PŮDORYS DETAIL, I. ETAPA M 1:100

ŘEZ DETAIL, I. ETAPA M 1:100

Parkovací stání Železnice
Pěší zóna
Cyklostezka
Směr komunikace

Centrum, ohnisko

LEGENDA

Parkovací stání pro ZTP

Zastávka MHD
Nabíjecí stanice pro kola
Obousměrná komunikace

Jednosměrná komunikace
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III. ETAPA

IV. ETAPA

Asfaltová obousměrná
 komunikace

Podélná parkovací stání 
- velké žulové kostky

Asfaltová cyklostezka

Nové parkoviště pro 
automobily

Nabíjecí stanice pro kola, 
cyklostojany

Dlažba z velkých žulových 
desek akcentující a sjed-

nocující přednádražní 
prostor

Nové stromořadí defi nující 
přednádražní prostor

Lampa veřejného osvětlení

Vysokopodlažní 
bytové objekty

Vysokopodlažní 
bytové objekty

Žulové desky na chodnících

´Zelený pruh´ sloužící k oddělení 
komunikace pro automobily 

od provozu pěších a cyklistů a 
k lokálnímu vsakování vody z 
přilehlých zpevněných ploch

Lampa veřejného osvětlení

Lavičky

Nový vodní prvek z cortenu 
v centrální pozici před-
nádražního prostoru

Stanoviště autobusové 
linkové dopravy

Nově přemístěná zastávka 
MHD

Hlavní budova 
vlakového   nádraží

Objekty
 občanského
 vybavení

Autosalon

Objekty
 občanského
 vybavení

Haškova

Chelčického

Chelčického

Dvořákova

POVRCHY

MOBILIÁŘ A DŮLEŽITÉ PRVKY ŘEŠENÉHO PROSTORU

Asfalt, obousměrná komunikace, 
cyklostezka

Zelený pruh podél komunikaceŽulová kostka velký formát, pojezdné 
komunikace středový pruh

Žulové desky, podél fasád Žulová kostka malý formát, postranní 
pruhy určené pro stromořadí a mobiliář

Cortenová lavička s dřevěným 
sedákem

Odpadkový košVodní prvek v 
přednádražním prostoru

Lampa veřejného osvětlení, 
corten

CyklostojanySITUACE ETAPY III A IV M 1:500

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

PŮDORYS DETAIL, III. ETAPA M 1:100

ŘEZ DETAIL, III. ETAPA M 1:100
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POHLED OD POŠTY, II. ETAPA

POHLED III. ETAPA

POHLED OD NÁMĚSTÍ, I. ETAPA


