POTENCIÁL MĚSTA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU

ABSTRAKT

V urbanistické studii vidíme velkou a krásnou příležitost vytvořit v centru města novou čtvrť, která přirozeně propojí dvě dosud odtržené části - historické
centrum a modernistickou výstavbou minulého století.
Přestože jsou tyto části města propojeny dopravně,
urbanisticky je mezi nimi jizva, kterou je nutné zahojit
a urbanistickou strukturu zcelit. Cílem je vytvořit zde
polyfunkční část města se svébytným charakterem,
nabízejícím nová (resp. upravená) veřejná prostranství
a jasně vymezující vztah mezi soukromým a veřejným
prostorem. Vytvářime blokovou strukturu, která jasně
definuje uliční prostranství a dává příležitost vzniku
polosoukromých vnitrobloků. Zároveň však navržená
zástavba není souvislá, tedy nevytváří uzavřenou
blokovou strukturu, a tím vytváří přirozený přechod
ke stávající sídlištní zástavbě. Snažili jsme se vytvořit
kvalitní veřejná prostranství, která díky různým charakterům nabízí různorodé využití, a na kterých mimo jiné
hospodaříme s dešťovou vodou.
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1.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Současný charakter území je významně ovlivněn urbanistickými koncepcemi 60. let minulého století. Potkává
se zde sídlištní zástavba se zástavbou historickou, respektive novější zástavbou, která ale respektuje historickou
půdorysnou stopu náměstí. Lokalita je v podstatě „zadním dvorem“ náměstí, bez jasně vymezené urbanistické
struktury s velkým množstvím zbytkových ploch. Tato rozpadlá struktura pak postupně přechází v zástavbu sídlištního charakteru „U průmyslovky“. Urbanistická a pěší osa sídliště prochází přes prostor Atria. Jedná se o významnou spojnici s centrem města – náměstím Republiky, jehož charakter tomuto významu v současnosti neodpovídá.
Základní tezí návrhu je urbanizovat řešené území. Jasně vymezit a definovat novou uliční síť. V souvislosti s tím
navrhujeme přeložení stávajícího nevhodného vedení ulice Neumannova, jejíž stopa je dána upřednostňováním
dopravní složky urbanismu minulých let. I když je přeložení ulice Neumannovy (v úseku od křižovatky se Studentskou po křižovatku s Dolní) poměrně nákladná investice, jsme přesvědčeni, že povede k významnému zhodnocení území a přispěje k jasnějšímu definování nové uliční sítě a vymezení stavebních bloků. Dle údajů v technické
mapě nejsou pod tímto úsekem komunikace vedeny ani žádné inženýrské sítě, tedy změna její trasy s sebou
neponese zvýšené náklady na přeložky sítí.
V návrhu jsou jasně vymezeny soukromé a veřejné prostranství. Ulice a náměstí jsou veřejné, vnitrobloky vždy
polosoukromé, soukromé nebo poloveřejné. V řešeném území navrhujeme 2 nové stavební bloky a dotvoření
čtyř již založených bloků.

Nová tržnice
BLOK 2F
2 317 m

BLOK B

Řemeslná ulička

10 318 m2

BLOK 2C
15 747 m

BLOK A
7 130 m2

Atrium
BLOK E 2
1 712 m

BLOK D
8 536 m2

před školou
BLOK G
1 705 m2

před hřbitovem
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1.1

Stavební bloky

Blok A
nově navržený blok mezi prodloužením ulice Studentská a nově navrženou „Řemeslnou uličkou“. Jedná se o jasně
geometricky vymezený blok, jehož zástavba ale nemusí být souvislá (s otevřenou stavební čarou). Je však důležité
držet stavební čáru u nově navržené Řemeslné uličky. Směrem k sídlišti U průmyslovky mohou navržené objekty
od stavební čáry odstoupit a vytvořit tak prostor polosoukromou předzahrádku (stavební čára volná). Jihozápadní nároží (stávající objekt 1785) je významným nárožím, neboť uzavírá prostor Atria. Stávající objekt navrhuje k
přestavbě. Vnitroblok je polosoukromý – slouží pro obyvatele bloku s možností případné parcelace a vytvoření i
soukromých zahrádek či teras. Vnitroblok je částečně navržen k zastavění (přízemní či podzemní garáže) s intenzivním využitím zelené střechy pro rekreaci. Je zde navržena převážně obytná funkce s požadavkem na aktivní
parter směrem do Řemeslné uličky.

Blok B
nově navržený blok, jehož existenci umožňuje přeložení ul. Neumannovy a který vymezuje veřejné prostranství
před poliklinikou. Urbanisticky je zde dotvořena hmota, která reaguje na založení jasné urbanistické osy ukončené
objektem Střední průmyslové školy. V bloku zachováváme stávající objekt prodejny Lidl, neboť prodejna má v
tomto místě jistě svůj smysl. Navrhujeme však její dostavbu v prostoru před poliklinikou, kde nově navržený
čtyřpodlažní objekt uzavře prostor „Nové tržnice“ a zároveň přes něj bude umožněn vstup do Lidlu – bude zde
vytvořen nový, městotvorný předprostor pro prodejnu. Další dostavba je navržena u zásobovacího dvora, tento
objekt může, ale nemusí, být součástí prodejny. Podstatné je, že zakryje zásobovací dvůr a jasně vymezí nároží
bloku. Severní strana bloku (u Nové tržnice) musí být jasně vymezena stavební čarou (navrhujeme otevřenou).
Část vnitrobloku navazující na Lidl je navržena k zastavění pro veřejnou hromadnou garáž. V západní části bloku
B je navržen objekt domova pro seniory se zahradou ve vnitrobloku.

Blok C a D
Dostavba bloků vymezených na západě nám. Republiky. Nově navržená zástavba vytváří „záda“ domům v lokalitě
Magistrála, jasně vymezuje nově založenou Řemeslnou uličku a její pokračování směrem k základní škole. Navrhujeme zde otevřenou stavební čáru – tedy důležitou hranu zástavby. Tak se ocitnou zadní trakty stávajících domů
v nových poloveřejných vnitroblocích. Vzniká čitelná urbanistická typologie spočívající v jasném vymezení ulic a
bloků. Jsou odstraněny zbytkové plochy a periferní charakter území. Oba bloky jsou rozděleny veřejným prostorem Atria. V bloku D u prostoru Atria zachováváme stávající objekt (Herna), neboť je v ucházejícím technickém
stavu a předpokládáme realizaci Atria v první etapě. Doporučujeme však, aby mohl být v budoucnosti přestavěn
či nahrazen novým objektem, který lépe vymezí prostor Atria. Stejně tak je to i s objektem obchodního domu v
bloku C (Havlíčkovo nám. 152/4). V návrhu zachováváme a doporučujeme jeho přestavbu v budoucnosti.

Blok E
Stávající blok školy a bazénu. Na západní straně bloku (v návaznosti na venkovní prostory bazénu) je navržen objekt, který může sloužit pro doplňkové provozy bazénu (např. letní šatny, bistro apod.). Stávající venkovní plocha
není o tento objekt zmenšena, ale naopak mírně zvětšena – dotažena k nově navržené ulici.

Blok F
blok se stávající budovou komerční banky.

Blok G
část bloku v řešeném území, na kterém je hřbitov. Vymezuje veřejné prostranství před hřbitovem.

5

1.2

Návrh regulace

V rámci soutěže navrhujeme především důležité hrany zástavby a výšky zástavby.

Uliční čára
je ve většině případů je totožná s čarou stavební.

Stavební čára
Uzavřená stavební čára – zástavba musí být umístěna na stavební čáru, musí být souvislá. Tuto regulaci nenavrhujeme, neboť vytváří kompaktní zástavbu, která je pro tuto lokalitu z našeho pohledu příliš hustá. Navržená struktura je přechodem z kompaktní historické zástavby k modernistickému sídlišti.
Otevřená stavební čára – zástavba musí být umístěna na stavební čáru, nemusí být ale souvislá. Vymezujeme na
důležitých hranách zástavby.
Volná stavební čára – zástavba může odstoupit od stavební čáry, nemusí být souvislá. Vymezujeme je v ostatních
případech a tam, kde je možné vytvořit tak soukromé předzahrádky.

Podlažnost
Základní podlažnost navržených budov vychází z výšky budov stávajících, tvoří přechod mezi třípodlažní zástavbou na náměstí po pětipodlažní sídliště U průmyslovky. Průměrná podlažnost jsou tedy 4 podlaží, resp. 3 podlaží
+ jedno ustoupené nebo 4 podlaží + jedno ustoupené.

BLOK F
BLOK B

BLOK C
BLOK A

BLOK E
BLOK D

BLOK G

řešené území
stavební bloky
stavební čára otevřená
stavební čára volná
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1.3

Funkční skladba

Více jak polovina hrubých podlažních ploch je navržena jako plochy obytné - bydlení v bytových domech nebo v
samostatných bytových jednotkách propojených s dílnou / službami (tzv. townhouse).
Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace, které je ve Žďáře ještě mírně vyšší než v jiných oblastech
ČR, navrhujeme využít přibližně jednu čtvrtinu ploch pro sociální služby (domov důchodců a domov pro seniory).
Jsou umístěny v blízkosti polikliniky, se kterou mají přirozeně blízké propojení. Zbytek tvoří plochy pro obchod a
služby včetně dílen, které jsou situovány v aktivním parteru. Služby jsou orientovány do Řemeslné uličky na do
Nové tržnice. Dále je navržena přístavba domu dětí a nabídka možnosti dobudování venkovního bazénu.

1.4

Veřejná prostranství

V návrhu jsou nově definována náměstí a uliční veřejná prostranství s různými charaktery. Ulice a náměstí jsou
veřejné, vnitrobloky vždy polosoukromé, soukromé nebo poloveřejné.

Magistrála
Řešení Magistrály reflektuje úpravy na náměstí Republiky, kterého je tento prostor součástí. I když je prostor
náměstí roztržen vysokou dopravní zátěží na silnici I/19 a zástavba Magistrály není historická (i když drží historickou půdorysnou stopu), jsme přesvědčeni, že náměstí musí být ztvárněno jako jeden celek. Návrh pracuje s
traktováním Magistrály příčnými kamennými prahy volně odrážejícími dlažbu na náměstí. Materiál dláždění mezi
těmito prahy je žulová kostka řezaná (strany řezané, hlavy štípané), ale s řádkovou vazbou. Ztvárnění Magistrály
tedy volně interpretuje realizované úpravy náměstí.
Silniční komunikace je od pěší a cyklostezky oddělena výsadbovým pásem s uličním stromořadím (třešeň ptačka),
pouze v krátkém úseku u Havlíčkova nám. to prostorové podmínky neumožňují. Podél výsadbového pásu vede
samostatný cyklistický pruh o šířce 2,25m. Na něj navazuje multifunkční prostor proměnné šířky, který může dle
potřeby sloužit jako pobytový prostor s dlažbou se širokou spárou umožňující umístění mobiliáře, zahrádek restaurací, stojanů na kola apod. Nebo bude řešen jako květinový záhon, mělký průleh. V prostoru náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí je v tomto pásu vysázena druhá řada uličního stromořadí. Podél přilehlých objektů je
navržen chodník o šířce min 3m, na který dále navazuje pás s dlažbou se širokou spárou, který umožňuje umístění
mobiliáře. Dle podkladů (technické mapy) se v prostoru navrženého výsadbového pásu nevyskytují významné
inženýrské sítě. Pouze v úseku u Havlíčkova náměstí prochází vodovod z prostoru vozovky pod nově navrženou
cyklostezku. Tomu je uzpůsobena poloha stromů. V úseku před knihovnou bude přeloženo kabelové vedení NN.

Atrium
Prostor na významné spojnici mezi náměstím Republiky a zástavbou na východě je nově navržen do podoby
pobytového veřejného prostranství. Je odstíněno od hluku a prachu rušné silnice na Magistrále, nabízí odlišný
charakter jako náměstí – stinné klidné místo. Tuto atmosféru podporuje výsadba hrušní na zatravněných pobytových schodech a doplnění vodního prvku. Ve stínu pod stromy a v blízkosti tekoucí vody je nabídnuta možnost
spočinutí.
Návrh respektuje stávající terénní konfiguraci (výškový rozdíl parteru přilehlých objektů) pomocí vybudování
terénních pobytových zatravněných schodů. Jsou navrženy jednoduché jasné linie, které se postupně proměňují
ve vodní schody. Voda zde bude stékat v jemném žlábkování po betonových stupních. Žlábkování vodu zčeří a
bude tak možné dosáhnout zajímavých efektů i při malém množství vody. Stávající umělecké dílo, sochu Vysočina
II od Jiřího Marka, jsme si dovolili osamostatnit a umístit na nový měděný (patinovaný) podstavec na ose prostoru Atria. Stane se ústředním motivem při pohledu z pobytových schodů přes vodu. Dále je zde navržen drobný
objekt kavárny či občerstvení s posezením ve stínu stromů ve stylu „Biergarten“. Kavárna může sloužit jako iniciační bod ke kultivaci přilehlých obchodních prostorů. Návrh zachovává stávající halový objekt, ale předpokládá,
že s úpravou veřejného prostranství pravděpodobně dojde také ke kultivaci tohoto obchodního zařízení (např. do
formy tržnice, food marketu apod.) Dva objekty přiléhající k nově navržené Řemeslné uličce (herna a nábytek) v
první etapě ponecháváme, ale navrhujeme v dalších etapách přestavět tak, aby bylo Atrium jejich hmotou jasně
vymezeno. Přestavbou těchto objektů však není návrh Atria podmíněn. Pobytové stupně jsou betonové. Dlažba
je řešena tak, že je zde vymezen centrální prostor, který sjednotí v současnosti „rozcuchanou“ uliční čáru. Tento
obdélník je zadlážděn žulovou kostkou řezanou dvoubarevnou (tmavě šedá a šedožlutá) s měděným akcentem,
který vytváří proměnlivou texturu / gradient a doplňuje kompozici sochy a vodního prvku. Při severní hraně tohoto obdélníku je žlab, který svádí dešťovou vodu do podzemní akumulační nádrže s retenčním prostorem. Tuto
vodu bude možné případně využít na zálivku vegetace.

7

Náměstí Nová tržnice
Návrh vymezuje nové náměstí před budovou polikliniky. Dotváří významnou urbanistickou osu, která je založena
kompozicí budovy Střední průmyslové školy. Nově navržená zástavba bude tvořit protilehlou východní frontu
náměstí vůči poliklinice. Zároveň bude předsazena před stávající objekt prodejny Lidl, čímž vytvoří kultivovaný
městotvorný vstup do prodejny a zároveň uzavře prostor náměstí. Ve východní části náměstí, před vstupem
do polikliniky a do prodejny, je navržena Nová tržnice. Při běžném provozu předpokládáme umístění stánků
především v blízkosti pěší a cyklostezky u vstupů do objektů. Prostor ale nabízí využití i pro sezónní či tematické
trhy s možností umístit zde až cca 50 stánků. Této funkci je uzpůsobeno i ztvárnění zádlažby prostoru. V ploše
kostek jsou umístěny obdélníky z velkoformátové betonové dlažby, které mohou být označeny číslem a sloužit
jako identifikace prodejního místa. Tento jednoduchý rastr je doplněn o lavičky umístěné vždy při okraji obdélníků. Na západní straně náměstí je částečně zachováno parkování, ale je redukováno a doplněno veřejnou garáží.
Parkování je navrženo na vsakovací betonové dlažbě (pruhy se širokou spárou). Dále je v prostoru před poliklinikou nvržena retenční vsakovací nádrž se založenými lučními společenstvy kolem snížené středové štěrkové zóny.
Bude do ní odváděna dešťová voda ze zpevněné plochy tržnice a cyklostezky. Po obvodu jsou navrženy sekané
trávníky umožňující pobyt a přístup k louce. Přes štěrkovou sníženinu povede „mostek“ – pěší cesta k sídlišti za
poliklinikou. Na ose náměstí je umístěna pěší a cyklistická stezka, podél níž je doplněna nově založená kaštanová
alej.

Řemeslná ulička
v srdci řešeného území je navržena nová ulice, která by měla mít specifický charakter. Je to nově založená ulice
v severojižní ose řešeného území. Má nabídnout nové možnosti pro své obyvatele. Uliční prostranství má zde
městský charakter (široké chodníky a stromořadí), je zde navržen aktivní parter. Přilehlé objekty jsou tvořeny
buňkami, které umožňují vybudování drobné dílny nebo provozovny v přízemí, provozní kanceláře v patře a bytu
v nejvyšších podlažích. Toto řešení dodá prostoru jedinečný charakter a rozšíří nabídku bydlení a pracovních
příležitostí.

Parčík před knihovnou
Na spojnici mezi nově navrženým domovem pro seniory a knihovnou je navržen malý park, do kterého mohou
být přemístěny stávající herní prvky dětského hřiště, které se nachází v oblasti navrženého bloku A.

Před hřbitovem
Prostor před hřbitovem nově vymezuje přístavba domu dětí. Tvarově složitý předprostor je zcelen rastrem ze
slivoní a v jeho středu je ponechaná „mýtina“ jako intimní meditační prostor před hřbitovem.

1.5

Etapizace

Etapa I
V rámci první etapy budou realizovány úpravy veřejných prostranství:
úpravy Magistrály
úpravy Atria

Etapa II
Ve druhé etapě dojde k rozvoji řešeného území. Dojde k výstavbě nového trasování ulice Neumannova při zachování provozu na stávající silnici. Tím budou významně eliminovánay dopravní komplikace při výstavbě.
-

Výstavba kolem ulice Neumannova
Výstavba domu s pečovatelskou službou
Založení Řemeslné uličky
mohou být realizovány úpravy v prostoru před základní školou
(tyto úpravy mohou být realizovány i v etapě 1.
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Etapa III
V rámci třetí etapy dojde k největší výstavbě:
dokončení nového trasování ulice Neumannova
dostavba obytného bloku u Řemeslné uličky
úpravy náměstí s Novou tržnicí
domov pro seniory

Etapa IV
-

přístavba prodejny Lidl
vybudování veřejné garáže (možno i v předchozí etapě)
přestavba stávajících objektů kolem Atria

2.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Automobilová doprava
Základní dopravní skelet pro dopravní obsluhu území je tvořen stávajícími silnicemi (jednak průtahem silnice II.
třídy I/19 a dále na ni se napojující ulicí Neumannovou. A dále nově navrženou severojižní osou. Napojenou z
ulice Neumannova. Po důkladném zvažování jsme se rozhodli pro úpravu trasy ulice Neumannova. Stávající trasa
v mírném oblouku komplikuje racionální využití okolních ploch a dotvoření předprostoru Průmyslové školy. Dle
údajů v technické mapě nejsou pod tímto úsekem komunikace vedeny ani žádné inženýrské sítě, tedy změna její
trasy s sebou neponese zvýšené náklady na přeložky sítí.
Na ulici Neumannovu navazuje v kolmém směru nově založená severojižní osa tzv. Řemeslná ulička. Ta spojuje ulici Neumannovu s ulicí Švermovou potažmo předprostorem základní školy a slouží pro obsluhu nově navržených
objektů, tedy primárně pro cílovou dopravu. Severojižní průjezd řešeným územím není znemožněn, ale opatření
na komunikaci jej přirozeně znesnadní tak, aby nedocházelo k jeho využívání jako alternativní trasy a bylo docíleno vzniku zklidněné ulice bez nutnosti zavádění restriktivních opatření. K tomuto záměru přispěje šikana v jižní
části území a dále omezení v prostoru přiléhajícímu k Atriu. Zde je umožněn pouze jednopruhovoý obousměrný
provoz v délce 30 m, zvýšený do úrovně chodníku skrze nájezdové prahy. Možná zkratka mezi ulicí Horní a Studentskou mimo Magistrálu se tak zdá z pohledu řidiče automobilu značně znepříjemněna a dá se ta předpokládat, že nebude využívána. Ulice je navržena v zóně „30“
V prodloužení ulice Studentská je navržená komunikace šířky 5,5 v zóně „30“. Od současné komunikace obsluhující panelové domy bude posunuta přibližně o 10 m na západ. Stávající obslužná komunikace u panelového
domu bude přeměněna na cyklostezku a chodník. Stávající kolmá parkovací stání před panelovým domem budou
nově obsluhována z navržené komunikace (tedy z opačné strany). Na východní straně komunikace jsou umístěna podélná stání a vjezdy do garáží nově navržených objektů. Vjezd slouží i jako obratiště na konci slepé ulice .
V případě opravy inženýrských sítí v komunikaci a znemožnění průjezdu až na její konec může být alternativně
doprava vedena (především IZS) skrze pěší propojku k Řemeslné uličce.

Dopravní řešení před školou
návrh upravuje řešení dopravní obsluhy před školou, ovšem rozvoj území není touto úpravou podmíněn. Důvodem k úpravě řešení je kultivace celého prostoru až k objektu Vesny a úprava stávajícího parkoviště. Stávající
terén má v tomto místě dynamický reliéf, avšak návrh umožnuje zachovat neomezený pohyb osob na vozíku.
Úprava ve své podstatě redukuje množství živičných povrchů a hlavně zbytkových travnatých ploch s navýšením
počtu parkovacích stání. Dále jsou zavedena stání K+R s jejich jednosměrnou obsluhou, což se pozitivně projeví
na bezpečném a plynulém provozu i v ranní špičce závozu dětí do školy.

MHD
návrh plně respektuje vybudování terminálu MHD v ulici Studentská, v blízkosti terminálu je navržena veřejná
garáž a parkoviště, které mohou sloužit jako P+R
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Cyklistická doprava
V řešeném území jsou navrženy cyklostezky, které dolňují stávající síť. V návrhu se snažíme co nejméně střídat
cykloopatření - způsob vedení cyklotrasy. V lokalitě Magistrála je navržena segregovaná cyklistická trasa v samostatném pruhu propojující sídliště Vodojem přes ulici Wolkerova kolem základní školy a kolem domu dětí s
cyklostezkou podél Sázavy. Variantní trasa je vedena ulicí Studenstká (v segregované cyklotrase) a poté na cyklochodníku přes Novou tržnici.

segregovaná trasa - cyklochodník
segregovaná trasa - návrh
cyklotrasa v komunikaci
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Doprava v klidu
Stávající kapacity pro parkování vozidel jsou zajištěny podélnými parkovacími stáními v uličním profilu, menšími
parkovacími plochami (před školou, na Nové tržnici) a dále ve veřejné garáži přiléhající k budově Lidlu. Kapacita
těchto stání plně nahrazuje stávající kapacitu. Celkem je v území navrženo 299 stání, z toho 70 stání je ve veřejné hromadné garáži. Pro nově navržené objekty je počítáno s dalšími 360 stáními. Odstavná stání budou vždy
zajištěna na stavebních pozemcích navržených staveb. Přednostně je pro stavební pozemky uvažováno s hromadnými garážemi umístěnými v polozapuštěném podlaží nebo na terénu ve vnitrobloku pod vegetační střechou.
Budování podzemních garáží není vyloučeno, ale je k posouzení s ohledem nanávratnost investice.
Počet navržených odstavných a pakrovacích stání
odstavná stání generovaná návrhem (zajištěno na pozemku stavby)

220

veřejně přístupná parkovací stání (pro svávající i navržené objekty)

369

veřejná hromadná garáž

70

celkem navržených stání

659

Požadavky na počet odstavných a pakrovacích stání

3.

požadavek ze zadání (stávající stání)

280

odstavná stání pro rovzojové plochy dle ČSN 736110

220

parkovací stání pro rovzojové plochy dle ČSN 736110

140

celkem požadovaných stání

640

VEGETACE

Sortiment navržené výsadby dřevin využívá přednostně druhy domácí flory, nebo kultivary druhů příbuzných,
přizpůsobené městským podmínkám. Preferovány jsou taxony nenáročné na následnou péči. Návrh redukuje
jehličnany v uličním prostranství a navrací osvědčené listnaté druhy.
Navrhované typy vegetačních prvků jsou:

Magistrála
v prostoru Magistrály je navrženo stromořadí z plnokvěté třešně ptačky (Prunus avium 'PLENA'), které vytváří
druhou stranu již existujícího, před nedávnem realizovaného stromořadí. Neplodící forma domácí třešně je
poměrně rychle rostoucí, elegantní strom, který je schopný vytvořit zde v krátké době oboustrannou „zelenou
páteř“ městského centra.
Protože tento kultivar neplodí, je velmi vhodný pro výsadbu v blízkosti dlážděných povrchů. Ve výsadbovém pásu
bude tato linie stromů doplněna o výsadbu jarních cibulovin (Narcissus poeticus), které v jarních měsících vytvoří
bílou stuhu vinoucí se podél magistrály.

Řemeslná ulička
V Řemeslné uličce, která má spíše městský charakter s živým parterem, jsou navrženy javory horské - kleny (Acer
pseudoplatanus), které odolají vyššímu zatížení tohoto prostranství. Ke stromům bude přivedena voda z chodníkových ploch, která bude směrována povrchovými mělkými žlábky do vsakovacích štěrkových pásů a dále ke
kořenům.
Ulice Neumannova
Návrh upravuje vedení ulice Neumannova, podél níž jsou vysazené lípy a také solitérní duby. Duby jsou zachovány, lípy v maximálně možné míře také (nově budou ve vnitrobloku), chybějící budou doplněny.
Veškeré stávající ponechané stromy navrhujeme prověřit arboristou, k úpravě řezem korun pro zajištění co nejdelší životnosti.

Náměstí před poliklinikou (= nová tržnice)
Na náměstí bude doplněna založená kaštanová alej (pouze v případě, že na základě dendrologického průzkumu
budou stávající kaštany v dobré kondici.) Pro doplnění je zvolen kultivar Aesculus hippocastanum ´Baumannii´,
který má identický habitus, jako základní stávající druh, ale lépe odolává klíněnce jírovcové.
V parkovacích plochách na tomto náměstí budou doplněny v periferních liniích poněkud nižší, subtilnější jasany
úzkolisté (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), jejichž textura a habitus nekonkurují hlavní aleji, ale doplňují ji.
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Atrium
V prostoru Atria jsou navrženy zatravněné pobytové schody, doplněné o jarní cibuloviny, které umožňují posezení ve stínu okrasných hrušní - hrušeň Calleryova (Pyrus calleryana 'Chanticleer'). Tento typ hrušně je velice
osvědčený v městském prostředí, výrazně bohatě bíle kvete, na podzim dlouho drží intenzivně vybarvené listy do
červenooranžova. Listy opadávají velmi pozdě, až v konci listopadu. Pokud v některém roce zaplodí, tvoří drobné,
suché a maličké plody v menším množství, neznečistí okolní plochy.

Před hřbitovem
V prostoru před hřbitovem je navržena prostorová struktura ze slivoní (Prunus maackii ´Amber Beauty´). Tyto
dřeviny, v květu podobné střemchám, mají překrásné kmeny s hladkou, jakoby měděnou borkou. Zejména v
zimním období, bez listů vynikají krásou jejich kmeny, podobné téměř prostorovým unikátním plastikám. Zde
byly tyto stromy zvoleny pro výjimečnost prostoru. Ve středu je „mýtina“ – intimní meditační prostor, který se
v cílové podobě porostního prostoru jako jediný může naplnit slunečním světlem v okolním stinném bosketu.
Součástí výjimečného místa je i výtvarné dílo, originální mobiliář a jemné, podprahové osvětlení, vše pečlivě
laděné na míru světlé mýtině.

Soukromé vnitrobloky a předzahrádky
soukromé vnitrobloky jsou navrženy z převažující míry na rostlém terénu (parkování je řešeno tak, aby byl rostlý
terén vždy využitelný). Mohou být vybaveny náročnějšími druhy vegetace, neboť se předpokládá závlaha z akumulačních nádrží pro dešťovou vodu v jednotlivých objektech a vyšší intenzita trvalé následnépéče.

Stromořadí v ulicích
jsou navrhována tak, aby nebyla v konfliktu s trasami inženýrských sítí. Pro nové uliční aleje jsou rezervovány koridory šíře min. 2,5 m bez průběžných tras inženýrských sítí a zde jsou vytvořeny podmínky pro zdárný růst stromů
(pouze v prostoru Magistrály jsou podmínky stísněnější). Dřeviny potřebují přísun vody z okolních zpevněných
ploch, pro výsadbu je použit prokořenitelný substrát (v případě výsadby v blízkosti pojízdných ploch minimálně
25 m2 pro 1 strom). Použití strukturálního substrátu umožňuje ochranu stromů před zatížením od pojížděných
ploch a je kombinován s průlehem. Ke kořenům bude doplněn také zeolit pro zvýšení kapacity zachycení vody v
substrátu.
Kořenová zóna stromu je ochráněna před zamokřením (stojící voda) přesahující délku 48 hod – v místech s vyšších poměrem odvodňovaných zpevněných ploch je v hloubce cca 80cm umístěn regulovaný odtok, který odvede přívalovou vodu do dešťové kanalizace.

Vegetace na konstrukci
v celém řešeném území jsou na novostavbách navrženy vegetační střechy, převážně extenzivního typu s využitím
suchomilných rozchodníků (Sedum album, Sedum acre atd…). Na střechách garáží, které slouží jako pobytové
prostory, jsou částečně střechy s intenzivní vegetační úpravou, částečně terasy k bytům.

Průlehy a retenční nádrž
průlehy v uličním prostranství jsou navrženy pro zadržení srážkové vody a postupné využívání vegetací. Retenční
nádrž před poliklinikou umožňuje zadržení vody, která odtéká z prostoru nové tržnice. Podstatnou složkou koncepce je modelace travnatého terénu, která skloněním povrchu srážkovou vodu nasměruje do liniové sníženiny
s retenční kapacitou. Kolem středové štěrkové zóny budou založeny v souběžném úzkém pásu bohatě kvetoucí
luční společenstva, tolerující periodické zaplavení. Tyto luční porosty budou doplněny výraznou výsadbou cibulovin (Narcissus poeticus) pro jarní aspekt a doplněny dosadbou přírodních typů trvalek, korespondujících
s lučním typem vegetace - zahradní forma kopretiny (Chrysanthemum maximum), zahradní kultivary řebříčku
(Achillea millefolium), šalvěje (Salvia pratensis), na sušších partiích, v nižších vlhčích polohách např. vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata), jarmanka vyšší (Astrantia major), kosatec sibiřský (Iris sibirica)atd.
Výhodou takové úpravy je oproti klasickým záhonům výrazně jednodušší následná péče a neformální vzhled.

Péče o stávající vegetaci
Základem nové koncepce se stanou kvalitní ponechané stávající dřeviny. Ty budou prověřeny odbornou arboristickou firmou. Budou provedena opatření pro zajištění jejich maximální délky dožití, Bude se při realizaci úprav
dodržovat předepsané ochranné pásmo stromů (prostor kořenů), vytipované stromy se sníženou vitalitou budou
doporučeny k operativní zálivce i po 5 a více letech od výsadby, aby se posílila jejich kondice a schopnost kvalitního přežití.
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4.

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU VODOU

Pro zlepšení mikroklimatu a pro prevenci vzniku srážkového odtoku jsou navržena uliční stromořadí v mírně
snížených pásech se zvýšenou kapacitou zásaku v prostoru kořenů, polopropustné povrchy (parkování – dlažba se
širokou spárou), vegetační střechy, vsakovací průlehy a vsakovací nádrž s retenčním prostorem. Navržené řešení
je však pouze orientační, vyjadřuje jistý názor zpracovatele návrhu, ale řešení musí být upraveno a upřesněno na
základě hydrogeologického průzkumu, který nebyl k dispozici.

Mělké osázené průlehy
Mělké vsakovací průlehu s kolmými stěnami jsou navrženy v kombinaci se stromořadím a hospodaří s dešťovou
vodou v ulicích, kde je do nich odváděna voda především z přilehlých chodníků (Řemeslná ulička, Magistrála).
Jsou vybaveny bezpečnostním přepadem pro odvod přívalových srážek do dešťové kanalizace.

Vsakovací průlehy
Vsakovací průlehy jsou navrženy především kolem ulice Neumannova a v prostoru před základní školou, kde
to šířkové profily ulice umožňují. Voda je zde krátkodobě zadržena v prohlubni, než dojde k jejímu vsáknutí do
podloží.

Vsakovací nádrž s retenčním prostorem
V prostoru před poliklinikou je navržena vsakovací retenční osázená nádrž. Do ní je svedena voda z celé plochy
tržnice a dále povrchový odtok dešťových vod z přilehlého parkoviště (i přesto, že je na parkovišti navržena
vsakovací dlažba, povrchový odtok při přívalových deštích se předpokládá). Dle vsakovacích podmínek (dle HG
průzkumu) bude nádrž případně vybavena regulovaných odtokem do dešťové kanalizace a poté do řeky.

Akumulační nádrž
Pod prostorem Atria je navržena akumulační nádrž na dešťovou vodu s retenční komorou, do které je stažena
dešťová voda ze zpevněných ploch atria a ulice směrem ke škole. Voda může být využívána na zálivku přilehlé
vegetace.
Navržená zástavba
V nově navržených objektech předpokládáme akumulaci dešťových vod a jejich následné využívání pro závlahu
vnitrobloků případně intenzivních vegetačních střech. Při přívalových deštích a naplnění akumulační nádrže bude
dále voda retenována v nádrži v objektu a regulovaně vypouštěna do dešťové kanalizace.
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5.

BILANCE

Zastavěné plochy všech budov v území

28480

Nezastavěné plochy vnitrobloků*
Plochy veřejných prostranství, zpevněné (bez dopravní infrastruktury) vč.
vsakovací dlažby a mlatu

18970

Plochy veřejných prostranství, nezpevněné

15160

22540

Plochy pro dopravu (vozovka)

7500

Plochy pro dopravu v klidu

4500

celkem řešené území

97150

hrubá podlažní plocha**
HPP obchod a služby bez rozlišení

5300

HPP obytné

13625

HPP sociální služby (domov důchodců a domov pro seniory)

7445

HPP drobné řemeslné dílny

1600

HPP vzdělání (dům dětí)

1260

HPP administrativa

2200

HPP celkem

31430

Počet parkovacích a odstavných stání

659

* označené položky jsou přidány / upřesněny zpracovatelem návrhu
** pouze nově navržené objekty - hlavní funkce

Zastavěné plochy všech budov v
území

Nezastavěné plochy vnitrobloků*

Plochy veřejných prostranství,
zpevněné (bez dopravní
infrastruktury) vč. vsakovací dlažby a
mlatu
Plochy veřejných prostranství,
nezpevněné

Plochy pro dopravu (vozovka)
Plochy pro dopravu v klidu
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