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ORTOFOTOMAPA

Základní kvalitativní cíle:
• Kvalitní veřejné prostranství je především obytné, bezpečné, vstřícné pro
všechny skupiny obyvatel.
• Základem tvorby veřejných prostranství je lidské měřítko a lidské smysly,
emoce.

RÉ

Rámec postupné transformace by tak
měl vznikat jako společenská dohoda
o budoucí podobě území a možných
krocích. Koncepční studie má ambici
otevřít moderovanou diskuzi o budoucí vizi území. Bez společné vize je
budoucí vývoj odsouzen k často partikulárním nekoncepčním zásahům bez
vztahu na kvalitu celku.
Participační proces by neměl mít za cíl
jen usnadnit přístup k informacím a
zvýšit transparentnost celého plánovacího procesu, ale měl by se stát základem pro rozvoj celé lokality a především zvýšit udržitelnost dlouhodobých
cílů projektu skrze aktivizaci veřejné
podpory. Domníváme se, že území má
vysoký potenciál stát se ještě lepším
místem pro život.
JA

TO

VO

VA

RN

IC

KÉ

HO

TŘ

EB

ÍZ

SK

ÉH

O

ŠK

Í
ON

ÝM

BR

AT
Ř
JER

OV

ČE

SK

ÝC
H

KA
U POTO

Základní vlastnosti kvalitních veřejných
prostranství:
• Pobytová kvalita - kvalitní veřejné
prostranství je zpravidla živé, vybízející k zastavení, pobývání. Cílem je najít
vhodnou paletu využití veřejného prostoru, která bude udržitelná a bude
proměnná v čase. Nosnou stránkou je
vytvoření základního dopravního skeletu a na něj navázat pobytové aktivity.
• Kvalita pohybu – snahou studie je
prověřit stávající uliční síť a navrhnout
dílčí zlepšení, doporučit možné kon-

Koncepční řešení studie bylo připravováno na podkladě vícevrstvé struktury
zahrnující problematiku urbanismu,
dopravy, veřejné zeleně, revitalizace
Blahovského potoka, vybavení veřejného prostoru i technické infrastruktury.

SINEM

Cílem koncepční studie je vytvořit
konstruktivní návod na zlepšení kvality veřejného prostoru území, který
se snaží respektovat hodnoty místa,
pojmenovat nedostatky, problémy a v
neposlední řadě upozornit na příležitosti a silné stránky lokality. Dokument
má za cíl stát se iniciačním materiálem
budoucích změn v území, bude podkladem pro projednání navazujících
záměrů s veřejností, koordinaci příprav dílčích stavebních akcí v území a
následně bude východiskem pro zadání navazujících stupňů projektových
dokumentací.

krétní prvky zlepšující pohyb pěších a
cyklistů.
• Dostupnost a prostupnost - území by
mělo být dostupné a prostupné pro
všechny jeho obyvatele. Eliminace bariér v území je jednou ze zásadních tezí
návrhu.
• Udržitelnost – k udržitelnosti přispívá
použití kvalitních materiálů a detailů.
Předpokladem udržitelnosti je pravidelná údržba a monitorování stavu veřejného prostranství.

POD KA

Sídliště tvoří bezpochyby významný
společenský fenomén. V České republice bydlí na sídlištích asi jedna třetina
domácností. Sídliště přitom představují svébytný systém zástavby, který
se do velké míry odlišuje od tradičního
způsobu výstavby. Z toho vyplývá minimálně potřeba individuálního přístupu
a zvýšené péče ze strany veřejné správy, přičemž jakákoliv budoucí výstavba
či investiční činnost na sídlištích stojí
před základní otázkou, do jaké míry respektovat stávající stav a do jaké míry
ho měnit. Hledání odpovědí na otázku
byla jedním z hlavních témat koncepční studie.

• Veřejná prostranství by měla vybízet
k pěšímu pohybu a k pobývání. Prioritou je obytná kvalita, které by měla být
podřízena dopravní a technická infrastruktura.
• Dopravní řešení veřejných prostranství musí primárně zohledňovat potřeby chodců a uživatelů bezmotorové
dopravy - cílem není omezovat motorovou dopravu, ale nabídnout zlepšenou kvalitu infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
• Motorová vozidla by měla projíždět
územím homogenní rychlostí, v krátkých trasách příjezdů a odjezdů, nejlépe v dopravně zklidněném režimu s
podporou vhodných opatření pro regulaci rychlosti.
• Druhová rozmanitost, barevná škála i pestrost zeleně v dílčích
obdobích roku přispívá k obytné kvalitě veřejných prostranství.
• Cílem je začlenění revitalizace vodního toku do prostředí sídliště v kontextu
navazujících ploch, jeho zpřístupnění
a celkové oživení při zachování vodohospodářské způsobilosti, čistitelnosti
a údržby.

LITOMYŠLSKÁ

Cíl koncepční studie

A

hranice řešeného území
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ŠIRŠÍ VZTAHY A VAZBY

LEGENDA
❶ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VYSOKÉ MÝTO
MĚSTO
❷ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VYSOKÉ MÝTO
❸AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
❹ NEMOCNICE
❺ MĚSTSKÝ ÚŘAD
❻ SPORTOVNÍ HALA
❼PLAVECKÝ BAZÉN
❽ LOUTKOVÉ DIVADLO SRDÍČKO
❾ KNIHOVNA
❿ ZUŠ
⓫ REGIONÁLNÍ MUZEUM
⓬ MUZEUM ČESKÉHO KAROSÁŘSTVÍ
⓭ FINANČNÍ ÚŘAD
⓮ GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO
⓯ DĚKANSKÝ CHRÁM SV. VAVŘINCE
⓰ NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II
⓱ ZŠ VYSOKÉ MÝTO
⓲ SOKOLOVNA
⓳ SPORTOVNÍ STADION
⓴ ŠEMBEROVO DIVADLO
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Z významných veřejných objektů v
území s celoměstskou vazbou na okolí je třeba uvést ZUŠ v ul. Jeronýmova,
Domov-penzion pro seniory v ulici Litomyšlská, ZŠ v ul. Javornického a nedaleká MŠ v ulici Třebízského.
Další celoměstsky významné cíle v širším kontextu města jsou zobrazeny na
přiložených schématech.
Západní část města je od území oddělena průjezdním úsekem sil. I/35 v ul.
Husova, která tak vytváří bariéru pro-
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Řešeným územím protéká Blahovský
potok. Tok pramení ve Svitavské pahorkatině západně od obce Javorníček
a po cca. 11 km ústí do náhonu Loučné. Povodí Blahovského potoka se vyznačuje vysokým podílem zemědělské
půdy, která je ohrožena erozními smyvy. Blahovský potok je součástí lokálního biokoridoru, je součástí ÚSES, tj.
Územního systému ekologické stability. Na potoce je dle plánu povodí Labe
navrženo protipovodňové opatření v
podobě Poldrů P1, P2 Vysoké Mýto,
které mají přispět k transformaci povodňových průtoků ve Vysokém Mýtě
na hodnotu neškodného odtoku.

JA

ÍZ

Veřejná linková doprava je vedena po
ul. Jeronýmova a v ul. Českých bratří,
lokalita dnes není obsloužena MHD.
Územím neprochází žádná cyklistická
trasa, nejbližší cyklotrasa je vedena
přes nám. Přemysla Otakara II tj. Cyklotrasa č. 4231 Sloupnice - Vysoké Mýto.
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Těžiště sídliště U Potoka je vzdáleno
cca. 600 m od nám. Přemysla Otakara
II. ve středu města, tj. 12 min. chůze.
Území se dotýká jižní hranice městské
památkové zóny v ul. Javornického a je
v těsné blízkosti celoměstsky významné vybavenosti a veřejných cílů.

❼

KAS

Území leží při jižním okraji města Vysoké Mýto, je součástí územního celku
Vysoké Mýto – Město. Prostor o výměře 57 ha (rozsah cca. 350x200 m) je
obklopen současnou, stabilizovanou
zástavbou s převahou objektů pro bydlení doplněné o objekty se vzdělávací
a sociální funkcí.

❹

❺ ❻

POD

Koncepční studie zahrnuje území vymezené ulicemi Jeronýmova, Pod Kasinem, Javornického a Českých Bratří.
V průběhu zpracování studie bylo řešené území rozšířeno o prostor kolem
ZUŠ (požadavek zadavatele). Průběh
hranice koncepční studie je zakreslen
ve schématu.

stupnosti územím města zejména na
pěších trasách. Na hlavní síť pozemních komunikací města je lokalita napojena ul. Českých Bratří, Jeronýmova
a ul. Javornického. Ul. Českých Bratří
převádí i část transitní dopravy v trase
Litomyšl – Choceň a současně zajišťuje obsluhu obytného okrsku podél JV
hranice města.

LITOMYŠLSKÁ

Širší vztahy

OV

A

LEGENDA
❶ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
❷ DOMOV PRO SENIORY
❸ M-KLUB, KNIHOVNA
❹ KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
❺ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKÁNÍ
❻ SPORTOVNÍ HALA

❼ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
❽ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÉHO
❾ MATEŘSKÁ ŠKOLAKA KAMARÁDI
❿ FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ VE VYSOKÉM MÝTĚ
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HODNOTY
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❶ VOLNÁ TRAVNATÁ PLOCHA SVAHU
❷ PROSTOR PODÉL POTOKA I MEZI
DOMY
❸ ZATRAVNĚNÝ HERNÍ PLÁCEK
❹ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

s

+ VELKÁ ROZLOHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
+ VYBAVENOST A VEŘEJNÉ CÍLE V
BLÍZSKÉM OKOLÍ
+ DOSTATEČNÁ DIMENZE VEŘEJNÉ
ZELENĚ
+ DOBRÁ PRŮCHODNOST |
PROSTUPNOST ÚZEMÍM
+ DOSTATEČNÁ DOPRAVNÍ OBSLUHA
IAD
+ VELMI DOBRÁ DOSTUPNOST
CENTRA MĚSTA
+ KLID PRO SPOKOJENÉ BYDLENÍ
+ JEDNOTNÁ VIZUÁLNÍ PODOBA
BYTOVÝCH DOMŮ

Hodnoty - východiska návrhu
Jednou z elementárních hodnot území
je jeho urbanistická struktura a velká
rozloha veřejných prostranství. Blízkost centra města zajišťuje dobrou dostupnost centra města i veřejných cílů
v jeho okolí. Nejbližší okolí disponuje
dostatečnou občanskou vybaveností.
V samém sídlišti vybavenost chybí, obyvatelé to však nevnímají jako negativní
jev. Další hodnotu spatřujeme v dostatečné dimenzi veřejné zeleně. Pro území je typický dostatek různorodé zeleně a vzrostlých stromů, které v horkém
létě poskytují stín a to i okolním bytům,
nabízí úkryt ptákům. Volná travnatá
plocha svahu při ulici Pod Kasinem je
využívána pro venčení psů, děti zde v
zimě sáňkují. Klid pro spokojené bydlení - lokalita je z velké části klidná, bez
rušivých aktivit v území, bez zásadního
zatížení dopravou (vyjma ul. Českých
Bratří). Jako bezpečný prostor je zhodnocen prostor podél potoka i prostor
mezi domy, je bez dopravy a je tak bezpečný i pro volný pohyb dětí. Území je
dobře průchodné, prostupné.

drobná intervence pro oživení a zpřístupnění vodního prvku

přítomnost Blahovského potoka - vodní prvek v území

plocha svahu Pod Kasínem - dimenze veřejného prostoru

jednotný vzhled bytových domů utváří kompaktní celek

rovný plácek - prostor k aktivitám, trávení volného času

bezpečný prostor bez aut - mezi domy i podél potoka

Řešené území je dostatečně dopravně
obslouženo individuální automobilovou dopravu. Podél potoka je ponechán dostatečný prostor i pro příležitostnou obsluhu domů vozidly ze
strany, kde jsou výtahy. Přítomnost
Blahovského potoka vnímáme jako
hodnotu v území, která skýtá vysoký
potenciál po jeho revitalizaci.
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PROBLÉMY | ZÁVADY
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❶ NEVYUŽITÁ TRAVNATÁ PLOCHA
❷ STAV DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
❸ LOKÁLNÍ ABSENCE CHODNÍKU NĚKDE CHYBÍ JEJICH NÁVAZNOST
❹ STROMY BLÍZKO FASÁD BYTOVÝCH DOMŮ
❺ STÁNÍ VOZIDEL - OMEZUJÍCÍ POHYB PĚŠÍCH
❻ NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA ULIC
JERONÝMOVA A ČESKÝCH BRATŘÍ
KŘIŽOVATKY S NADBYTEČNÝMI
ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI
❼ PARKOVÁNÍ NA CHODNÍKU
❽ CHYBĚJÍCÍ PĚŠÍ VAZBY
❾ VZHLED LÁVKY
❿ POPELNICE BLÍZKO DOMU
⓫ KOTELNA - VIZUÁLNÍ DOMINANTA
VEŘEJNÉHO PROSTORU
⓬ VYÚSTĚNÍ ODLEHČOVACÍCH STOK
A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

❸
s

- NADMĚRNÉ DÉLKY PŘECHODŮ PRO
CHODCE A MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
- SNÍŽENÁ PROPOJENOST PĚŠÍCH
VAZEB, CHYBĚJÍCÍ PĚŠÍ VAZBY
- STAV ZELENĚ
- DOSLUHUJÍCÍ MOBILIÁŘ

Problémy|závady
- východiska návrhu
Území vykazuje v některých místech
značné prvky opotřebení a zanedbání.
V území je dostatek zeleně, volnočasových ploch, ploch parkování, ale zásadně chybí užitná kvalita a architektonicky hodnotný detail. V lokalitě chybí
jasná koncepce revitalizace veřejného
prostoru.
Mezi dopravní závady patří uspořádání
současných křižovatek s nadbytečnými
zpevněnými plochami, délky přechodů pro chodce a míst pro přecházení, úseky vozovky nadbytečnou šířkou
jízdního pásu, nedostatečná podpora
průjezdu vozidel sníženou rychlostí v
exponovaných místech s chodci, snížená propojenost pěších vazeb a lokální absence chodníků. Negativní vliv
na okolí má průjezd nákladní dopravy
po ul. Českých Bratří. Některá vozidla
parkují v rozporu s obecnou zákonnou
úpravu, zaznamenáno stání na chodníku, leckdy vozidla omezují pěší v přecházení vozovky.

ukončení chodníku bez návaznosti, podpory příčné pěší vazby

nelegální parkování automobilů, omezení průchodu pěších

chybí přímé vedení chodců do ulice Škrétova

nadzemní vedení technické infrastruktury

objekt je dominanta veřejného prostoru, neatraktivní

špatný technický stav koryta, zanedbání údržby vodního toku

Jako problematické je vnímáno nečisté
koryto Blahovského potoka v důsledku
nedostatečné údržby a technického
stavu koryta. Vyústění odlehčovacích
stok popř. i nelegálních přípojek kanalizace negativně ovlivňuje kvalitu vody.
Některé stromy jsou umístěny blízko
fasád bytových domů, některé výsadby
jsou nevzhledné, jiné až příliš temné –
údržba vegetace v území je vnímána
jako ne zcela dostatečná.
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❶ PARKOVÁ ÚPRAVA VEŘEJNÝCH
PLOCH
❷ VHODNÁ FUNKČNÍ NÁPLŇ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
❸ DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ PĚŠÍ VAZBY
❹ ZLEPŠENÍ KVALITY
INFRASTRUKTURY PRO PĚŠÍ
❺ ZAJISTIT BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ
VOZOVKY
❻ OPTIMALIZACE ROZSAHU
KŘIŽOVATEK
❼ ÚPRAVA ORGANIZACI DOPRAVY
❽ TRASFORMACE OBJEKTU
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ZAPOJENÍ POTOKA DO ÚZEMÍ
KONCEPT POLOSOUKROMÝCH
PROSTORŮ (KOMUNITNÍ ZAHRADY,
KVĚTINOVÉ ZÁHONY, ATD.)
ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY V ÚZEMÍ
STROMOVÉ PATRO V DOPRAVNÍM
PROSTORU
VIZUÁLNÍ ODCLONĚNÍ STOJÍCÍCH
VOZIDEL
VYMEZENÍ PROSTORU PRO PSY
ÚPRAVA PĚŠÍCH LÁVEK
OPTIMALIZACE OBSLUHY, POLOHY A
VZHLEDU KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ

Potenciály | příležtosti
- východiska návrhu
Zásadní potenciál změny spatřujeme v
reorganizaci uliční sítě. Pokud se podaří plně využít kapacitu uličních profilů
je možnost nezabírat další pobytové
plochy pro stání vozidel a tuto potřebu
odehrát na již zpevněných plochách.
Optimalizací uličních profilů a zklidněním dopravy dojde k výrazné kvalitativní změně. Budoucí rekonstrukce ulic
budou finančně a prostorově efektivní
a šetrné.

potenciál napřímení schodiště do polohy hlavní pěší osy

atmosféra místa "městská divočina"

optimalizace křižovatky pro bezpečné přecházení i průjezd

příležitost založení parkové úpravy prostoru - identita místa

zapojení čistého potoka do území, oživění, zpřístupnění toku

organizace stání, zlepšení parkování

Příležitostí je volba vhodné náplně veřejných prostranství, ta by měla myslet
na různé potřeby různých věkových
kategorií. Objekt kotelny s trafostanicí
skýtá potenciál ve využít ho i jinak. Tyto
klíčové prostory by se mohly proměnit
v místa setkávání a nastartovat vizuální
proměnu území i dotčených objektů.
Založení kvalitního udržitelného systému zeleně je jedním z nosných pilířů návrhu. Významný potenciál může
mít parková úprava zelené louky při
ul. Pod Kasínem. Upravovat stromy,
kácet a sázet průběžně. Zeleň v území
je nutné pravidelně udržovat. Zajistit
správný podíl mezi sluncem a stínem,
zajistit, aby přízemní byty nebyly stromy neúnosně přistíněny. Je třeba pravidelně kontrolovat bezpečnost stromů a sázet stromy nové.
Velkou příležitostí je zapojení potoka
do území, jeho oživení a zpřístupnění. Při revitalizaci potoka je důležitým
hlediskem i čistitelnost dna a údržba
břehových hran.
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DOPORUČENÍ
❶ Otevřený a partnerský plánovací
proces
• Zapojení veřejnosti do plánovacího
procesu při formování obsahu veřejného prostoru by bylo benefitem konečného řešení a umožnilo by obyvatelům
aktivně vstoupit do procesu formování
návrhu. Jednotlivé prvky by byly lépe
přijaty veřejností a trvale udržitelnější.
• Zpracovat akční plán postupné revitalizace prostoru. Stanovit priority k
dalšímu řešení.
• Vytvoření manuálu a regulativu pro
případné revitalizace, úpravy a přístavby bytových domů. Lokalita je
hodnotná pro kompaktnost. Pestré a
různobarevní řešení fasád by lokalitě
jednoznačně neprospělo. Manuál by
mohl určit jak materiálové, tak barevné
možnosti a nastavit jednoznačná pravidla.
• Vytvoření manuálu a pravidel pro
pronájem veřejného prostranství pro
soukromé/polosoukromé zahrádky.
❷ Mobilita a doprava
Širší vztahy
• Zpracovat pasport městských komunikací dle hierarchie dopravního
významu a struktury osídlení pro současný stav, výhled.
• Cílit na vědomé rozdělování dopravy
na síti městských komunikací. Omezit
nežádoucí průjezdy nákladní tranzitní dopravy po obslužných pozemních
komunikací procházejících obytným
okrskem. Podpořit vedení průjezdné
osobní dopravy po vybraných obsluž-

ných komunikacích s dopravní funkcí
(ulice Českých Bratří, Javornického).
• Přístupové komunikace k obsluze bytových domů řešit jako soubor pozemních komunikací se sníženou rychlostí
nebo celoplošné „zóny 30“ s aplikací
zklidňujících principů dle TP 218 Navrhování zón 30.
• V ulici Českých Bratří cílit na optimalizaci šířky jízdního pásu, důraz klást
na zajištění bezpečného přecházení,
omezení průjezdu nákladní dopravy (nutná analýza, věcné zdůvodnění
kroku), na průjezd vozidel pouze dovolenou rychlostí, využít nadbytečných
ploch a postranních dělících pásů ve
prospěch systémů zasakování vody,
doplnění vhodné výsadby nebo udržitelných druhů dopravy.
• koncový úsek ulice U Potoka upravit
do režimu obytné zóny se smíšeným
provozem.
Křižovatky
• Úpravu křižovatek provádět pro redukci nadbytečných zpevněných ploch
a umožnění bezpečného přecházení.
• Současné úseky se sníženou rychlostí 30 km/hod (ZUŠ, ZŠ Javornického)
doplnit vhodnou kombinací dopravně-bezpečnostních opatřeními tj. psychologická, optická, stavební ...
Parkování
• Optimalizovat uliční profil vhodnou
organizací parkování s omezeným záborem cenných městských ploch.
• Je doporučena pravidelná modulace
kolmých stání s doplněním stromového patra v parkovacích plochách, opakování typových detailů spojených s
polohou a organizací stání v blízkosti

křižovatek / sjezdů, u míst pro přecházení, opakování jednotného rastru s
výsadbou stromů.
• Poloha stání musí umožnit volné rozhledové pole pro řidiče a pro chodce v
místech překonání vozovky.
• Je doporučeno aplikovat vysazené
chodníkové plochy s předsazením
přes okraj jízdního pásu.
• Je doporučeno některá ze stání vymezit jako vyhrazená třeba pro krátkodobé parkování nebo pro vozidla
zásobování - definovat časovou platnost, připustit možnost sdílení jednoho stání více subjekty v rámci dne - po
skončení vyhrazeného intervalu by stání mělo pracovat ve veřejném režimu.
Organizace dopravy
• Zajistit nová dopravní napojení parkovišť v ulici Českých Bratří dopravně
významnými sjezdy se zajištěním rozhledů a odstupů od sousedních křižovatek.
• Zjednosměrnit ulici Třebízského s doplněním nového chodníku a ponecháním možnosti obousměrného průjezdu cyklistů „cykloobousměrka“.
Pěší
• V území klást důraz na zajištění bezpečnosti přecházení vozovky (rozhledy, zkrácení délek, rozlišitelnost místa).
• Místa vyústění hlavních pěších tras
by měla být včas rozpoznatelná, pro
řidiče dobře rozlišitelná - tato místa
budou materiálově odlišena od vozovky, jsou doporučena k řešení formou
dlouhého příčného prahu dle TP 85 s
implementací místa pro přecházení.
• Zajistit spojitou pěší trasu kolem potoka včetně nového překonání vod-

ního toku před propustkem pod ulicí
Javornického.
Cyklo
• Zajistit, aby infrastruktura pro cyklisty
měla návaznosti a vytvářela ucelenou,
bezpečnou síť tras pro cyklisty na území města Vysoké Mýto. Je zapotřebí
problematiku cyklodopravy zapracovat do oblastí strategického plánování
rozvoje města a dopravy. Cyklostrategie by měla být vytvořena v rámci celkové dopravní politiky a v ní být pevně
ukotvena.
• Aplikace vhodného opatření pro cyklisty v ulici Jeronýmova-Litomyšlská,
která by zlepšila průjezd cyklistů území. Zlepšila by cyklo-dostupnost ZUŠ,
využila by velkorysou plochu stávající vozovky a navázala na by cykloobousměrku v ul. Jeronýmova k ul. Čsl.
Armády. Cykloopatření by mělo být v
souladu s koncepcí vedení cyklodopravy na území města Vysoké Mýto např.
s „cyklogenerelem“.
• Před vstupy do bytových domů by
měly být umístěny stojany na kola. Na
veřejně exponovaných by zastřešené
přístřešky pro kola mohly podpořit užití kola při zhoršeném počasí.
MHD
• Z hlediska koncepce řešení je vhodné prověřit možnost obsluhy sídliště
MHD v širším kontextu města např.
analýzou potenciálů a možností rozvoje MHD na území města, dopravně
technické a ekonomické posouzení
provozu hromadné dopravy, aktualizací již zpracovaných koncepčních dokumentů s jejich vyhodnocením.
• Úpravy uličních profilů Jeronýmova,

Litomyšlská, Českých Bratří, Javornického by měla reflektovat i průjezd a
potřeby městské a veřejné hromadné
dopravy.
Vsakování
• Řešit parkovací zálivy a méně zatížené dopravní plochy materiály s propustným povrchem s cílem zasakování
dešťové vody v území.
❸ Architektura a veřejný prostor
• Jednotlivé veřejné prostory musí být
dobře propojené a snadno průchozí.
• Budoucí obsahovou definici jednotlivých veřejných prostor je možné otestovat dočasnými řešeními a intervencemi, které pomůžou pozorováním v
konkrétním prostoru a v limitovaném
čase vyvrátit nebo potvrdit správnost
záměru.
• Vytvořit pestrou paletu vybavenosti
veřejného prostoru pro všechny věkové skupiny.
• Cílem všech činěných kroků musí být
posilování kvality veřejných prostranství z hlediska vytváření příležitostí pro
hodnotné každodenní užívání všech
věkových skupin obyvatel sídlišť, tzn.
vytváření rozmanitého prostředí pro
aktivní sousedský život.
• Bariéry by se ve veřejném prostoru
v principu neměly prakticky vyskytovat. Jejich existence na veřejných prostranstvích jde proti samotné podstatě
veřejného prostoru, kterou je veřejná
přístupnost a možnost užívání pro
všechny
• Vytvořit katalog typů a standardů
městského mobiliáře - smyslem katalogu typů a standardů by mělo být,

na základě předcházejícího pasportu,
především sjednocení mobiliáře - eliminace počtu typů jednotlivých druhů mobiliáře a jejich standardizace na
území města.
❹ Zelená infrastruktura
• Pro území je nutno zpracovat analýzu stávajících vegetačních prvků. Na
základě stanovení jejich zdravotního
stavu (především stromů) a jejich perspektivnosti je nutné nastavit management péče o zeleň území a zpracovat
projekt její obnovy.
• Předpokladem zdárného naplnění
představy zdravého a přívětivého prostředí je příprava dostatečných prostorových podzemních i nadzemních
podmínek pro rozvoj kvalitní vzrostlé
zeleně. Zdravý strom zajistí žádoucí
ochlazování prostředí a přistínění v
parných letních měsících.
• Koncepčně řešená kvalitní vzrostlá
zeleň je prokazatelným nástrojem ke
zkvalitnění mikroklimatických podmínek ve městě
• Založení kvalitního stromořadí díky
vytvoření dostatečných podmínek pro
jejich zdárný růst a uplatnění dostatečné následné mnohaleté povýsadbové
a udržovací péče by se mělo stát jednou z nejvýznamnějších ambicí budoucí revitalizace sídliště.
❺ Blahovský potok
• Z posuzovaných variant se přikláníme
k řešení formou MODELACE, které respektuje principy revitalizačních zásad
vodních toků v intravilánu a zároveň
zachovává dostatek prostoru pro cel-

kovou revitalizaci sídliště.
• Je doporučeno dodržení průběhu
horních břehových hran s výjimkou
míst umožňující přístup k vodnímu
toku - bude tak zachována kapacita
koryta, která je aktuálně dostatečná
pro převádění běžných povodňových
průtoků. Bude snížen dopad úpravy
toku na okolní zeleň a na současnou
technickou infrastrukturu.
• Zmenšením a rozvolněním kynety
bude zvětšena hloubka vody, dojde k
navýšení vinutí toku - ochrana koryta
je doporučena pružným, ale stabilním
opevněním; koryto bude zapotřebí doplnit výsadbou vhodné vegetace.
• Pro zlepšení kvality vodního toku je
zapotřebí prověřit přítomnost vyústění
odlehčovacích stok jednotné kanalizace, zmapovat případné další vyústěné
potrubí – společně se správci těchto
zařízení hledat řešení, jak kontaminaci potoka nečistotami trvale předejít a
zabránit.
• Doporučení pro zlepšení stavu v
rámci povodí spočívá v omezení nátoku splavenin ze zemědělských pozemků, identifikovat a zabránit vypouštění
nevyčištěných odpadních vod do toku,
doplnit příčné stavby – vodní nádrže,
poldry.
• V dalších stupních projektové dokumentace doporučujeme rozpracovat
variantu MODULACE detailně, ale také
ne zcela striktně daným způsobem.
Lze tak při realizaci vhodněji modelovat konkrétní tvar koryta, opevnění a
příčných objektů.

❻ Kvalitní detail a údržba
• Nové povrchy, městský mobiliář by
měl odpovídat charakteru místa v systému veřejných prostranství Vysokého
Mýta.
• Součástí finálního návrhu musí být
jasný plán údržby.
• Zpracovat architektonický návrh řešení kontejnerového strání – modulový systém. Tento typizovaný prvek pak
používat i v navazujících lokalitách.
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MOBILITA A DOPRAVA

ÚVOD | DOPRAVA JAKO SOUČÁSTÍ
VEŘENÉHO PROSTORU
Prostory místních komunikací jsou nejdůležitější veřejné prostory v obcích a
městech všech velikostí. Ve velké míře
vtiskne obci její jedinečnost a prožitek
daného okolního prostředí. Tyto prostory neslouží jenom dopravě, nýbrž
poskytují také rámec rozmanitým jiným projevům života, což se projevuje
nejrůznějšími požadavky a funkcemi.
Tvorba prostoru místní komunikace
má proto prvořadý význam při řešení
problematiky zastavěného prostředí.
Navrhování komunikací uvnitř zastavěného území je těsně spojeno s urbanismem a architekturou v utváření
tohoto prostoru. Projektování komunikací v zastavěném území souvisí vždy
s utvářením prostorů místních komunikací, tj. veřejného uličního prostoru
a musí se vždy chápat jako komplexní
projektování, myšlenkový a tvůrčí přístup.
DOPRAVA, STÁVAJÍCÍ STAV
Řešená lokalita je součástí obytného území při JV hranici města Vysoké
Mýto, mezi silnicí I/35 v ul. Husova a ul.
Kpt. Poplera. Přístup z jižní a východní strany města zajišťuje ul. Českých
Bratří, která je současně páteřní komunikací zajišťující příjezd a obsluhu
celého obytného souboru. Ze severní
a východní strany je území přístupné
zejména ul. Litomyšlská a Komenského/Javornického.
Současná síť komunikací v širším kontextu území se blíží šachovnicovému
tvaru. Síť je dnes nediferencovaná, bez
definované hierarchie dle dopravního

významu, tzn. není jasně zřejmé, které
komunikace plní funkci dopravní, které obslužnou, které přístupovou a pobytovou. Rozdělování dopravy na síti
není cíleně ovlivněno dopravním značením, organizací dopravy ani dopravním režimem komunikací. Je umožněn
nežádoucí průjezd nákladní tranzitní
dopravy. Komunikace jsou bez dopravně zklidněných úseků a prvků zpomalení dopravy.
Snížená nejvyšší dovolená rychlost na
30 km/hod v ul. Jeronýmova a Javornického není podpořena dostatečnými
stavebními ani psychologickými opatřeními.
Na všech komunikacích je jednotná
nejvyšší dovolená rychlost 50 km/
hod, což představuje riziko bezpečnosti zejména uvnitř obytných útvarů.
Obousměrný provoz vozidel ve dvou
jízdních pruzích často brání „legálnímu
stání“ u okraje vozovky. Přímé úseky
s nadbytečnou šířkou jízdního pásu
s dlouhými průhledy nabádají k rychlému průjezdu územím. Vozovka má
často naddimenzované šířky jízdních
pruhů a pásů, křižovatky trpí nadbytečnými dopravními plochami – to
negativně zvyšuje náklady na údržbu i
opravy vozovky, ovlivňuje bezpečnost
dopravy a snižuje užitnou hodnotu
cenného veřejného prostoru města.
V území dochází ke stání vozidel v rozporu s obecnou úpravou provozu, jde
cca. o 25% stojících vozidel. Důvodem
je omezená šířka současného dopravního prostoru v kombinaci s vysokou
poptávkou po parkování motorových
vozidel, absence dopravního režimu a
vhodné organizace dopravy a samotného parkování. Některá stojící vozidla

stojí z části na chodníku, omezují tak
průchod. Jiná zasahují nebo omezují
rozhledy v místech pro překonání vozovky při přecházení.
V území je pěší doprava segregována od motorové, pěší se pohybují po
chodnících. V důsledku nadbytečných
ploch křižovatek je přecházení vozovky často až příliš dlouhé, rizikové. Někdy možnost překonání vozovky zcela
chybí. V ul. Třebízského chybí chodník
a pěší tak chodí ve vozovce. V území
jsou lokálně vyšlapané stezky a pěšiny
ukazující na potřebu doplnění/podporu pěších tras. V některých úsecích kryt
chodníku dosluhuje. Obecně v území
chybí vhodný mobiliář pro odpočinek
a setkávání obyvatel.
Na komunikací nejsou žádná cyklistická
opatření, územím neprochází stezka
pro cyklisty a ani sloučená stezka pro
pěší a cyklisty. Uliční prostor i prostor
před vstupy do bytových domů trpí
absencí stojanů pro kola. Na veřejně
exponovaných místech nejsou zastřešené přístřešky pro cyklisty s možností komfortnějšího parkování i většího
množství kol. Území je sice mírně svažité, ale má vysoký potenciál pro užití
jízdního kola, ten však není v současné
době využit.

poptávka po stání převyšuje nabídku počtu stání v území

nevhodný přístup a obsluha popelnic z prostoru vozovky

omezení průchodu, překonání vozovky, bez cyklo opatření

nadbytečné plochy křižovatky, absence bezpečného přecházení

stojící vozidla jsou dominantou uličního prostoru bez stromů

nelegální stání - chybí vhodný dopravní režim, organizace stání

Území není obslouženo městskou hromadnou dopravou. Veřejná linková
autobusová doprava je vedena po ulici
Litomyšlská, Jeronýmova (zastávka Vysoké Mýto, u penzionu) a v ul. Českých
Bratří (zastávka Vysoké Mýto, nám. Jablonského).
16
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Zatřídění pozemních
komunikací - stav
Zatřídění pozemních komunikací má
přímou souvislost s užíváním pozemní
komunikace jejími účastníky. Zatřídění
by mělo odpovídat významu i poloze
úseku komunikace v rámci sítě pozemních komunikací města, definuje
charakteristické použití komunikace a
stanovuje typické požadavky na danou
komunikaci. V návrhové rovině se od
zatřídění komunikace odvíjí charakteristiky místních komunikací, dopravní
režim, organizace dopravy i skladební
prvky šířkového uspořádání komunikace. To vše má významný vliv na návrh
pozemní komunikace a utváření veřejného uličního prostoru.
Místní komunikace se rozdělují na
místní komunikace I. až IV. třídy dle Zákona č. 13/1997 Sb. Pro účely studie je
uvažováno dělení místních komunikací/zatřídění dle urbanisticko-dopravní
funkce na funkční skupiny podle ČSN
73 6110 Projektování místních komunikací.

Návrh sítě místních komunikací má
uplatňovat principy zklidňování dopravy přiměřeně na komunikacích funkční
skupiny B a zásadně na komunikacích
funkční skupiny C. Podle funkce a dopravního významu komunikací a podle intenzit provozu má sledovat buď
zásady bezpečného oddělování jednotlivých druhů dopravy, nebo zásady
zklidňování dopravy a smíšeného provozu. Při návrhu komunikačních systémů zón s převahou obytné funkce
se doporučuje užití takových principů,
které vyloučí nebo co nejvíce omezí
nežádoucí průjezdy.Na komunikacích
funkční skupiny C a podskupiny D1
(v odůvodněných případech i funkční
skupiny B) musí být v co největší míře
aplikovány zklidňovací principy a prvky.
Mezi významné zklidňovací principy
patří také uplatnění plošných dopravních omezení v ucelených zónách obcí,
např. rychlostních limitů 30 km/h.
OBSLUŽNÉ místní komunikace plní
obslužnou funkci, zpřístupňují území
a stavby. Nemají umožňovat zbytečné
průjezdy obytnými okrsky. Sběrná dopravní funkce je nežádoucí, ale mohou
sloužit jako průtahy silnic III. i II. třídy

LEGENDA KOMUNIKACÍ
A
B
C
C
		
D1
		
		
D2
		
		

RYCHLOSTNÍ, S FUNKCÍ DOPRAVNÍ
SBĚRNÁ, S FUNKCÍ DOPRAVNĚ-OBSLUŽNOU
OBSLUŽNÁ, S FUNKCÍ OBSLUŽNOU - DOVOLENÁ RYCHLOST 50 km/hod
"ZÓNA 30"
ÚČELOVÁ, PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ DLE § 7 ZÁK. 13/1997 SB.
KOMUNIKACE SE SMÍŠENÝM PROVOZEM
OBYTNÁ ZÓNA - DOVOLENÁ RYCHLOST 20 km/hod
PĚŠÍ ZÓNA
KOMUNIKACE NEPŘÍSTUPNÉ PROVOZU SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
STEZKA PRO CHODCE, CHODNÍKY, PRŮCHODY, SCHODIŠTĚ
STEZKA, PRUHY A PÁSY URČENÉ CYKLISTICKÉMU PROVOZU

v menších obcích. Vedení veřejné dopravy je zde možné. Na obslužných
místních komunikacích mají být v co
největší míře aplikována opatření pro
regulaci rychlosti, zklidňovací principy
a prvky.
SBĚRNÉ místní komunikace přivádí dopravu obce (města) na vnější silniční síť
nebo na místní rychlostní komunikace,
tvoří hlavní dopravní osy obcí a spolu
s rychlostními komunikacemi mohou
vytvářet hlavní komunikační systém
obcí. Jsou hlavním nositelem tras veřejné hromadné dopravy. Mohou sloužit jako průtahy silnic. Plní také funkci
obsluhy přilehlé zástavby. Tato funkce
se v odůvodněných případech může
omezit.
ZJIŠTĚNÍ
- v území není zřejmá struktura / hierarchie místních komunikací ve vztahu
k dopravnímu významu a ke struktuře
osídlení – ze ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ STAV nevyplývá, které komunikace
mají primárně dopravní funkci a které
komunikace jsou dopravně zklidněné s
podporou funkce pobytové
- přenos dopravy zajišťuje ul. Českých
Bratří a ul. Javornického – ul. Českých
Bratří obsluhuje přilehlou zástavbu a
má charakter obslužné komunikace se
silným dopravním významem / částečně i sběrné – je součástí hlavního systému městských komunikací
- obsluha území je zajištěna výhradně
po místních obslužných komunikacích
s celoplošně dovolenou nejvyšší rychlostí rychlost 50 km/hod a to i mezi
obytnými okrsky, nižšími urbanistickými útvary

- na obslužných místních komunikacích nejsou aplikována opatření pro
regulaci rychlosti, zklidňující opatření
a prvky
- v území se nevyskytují dopravně
zklidněné komunikace např. „zóny 30“,
obytné či pěší zóny
- území je bez stezek pro cyklisty a
pěší, na komunikacích nejsou aplikována opatření pro podporu cyklistické
dopravy
- chodci jsou v převážné míře odděleni
od motorové dopravy vyjma úseku v
ul. Třebízského, kdy chodci užívají vozovku
Ulice Českých Bratří a Kpt. Poplera je
nejspíše využívána i tranzitní dopravou směřující ve směru J-V tj. Litomyšl – Choceň. Tato trasa je nejkratší a z
pohledu uživatelů motorových vozidel
i nejrychlejší oproti dalším možným
trasám. Nejsou zde křižovatky se světelnou signalizací. Přímé úseky délky až
550 m v ul. Českých Bratří s šířkou vozovky 7,0 – 7,5 m nabádají řidiče k rychlé jízdě obytným územím. Průjezd pro
nákladní dopravu není v trase obytným
okrskem omezen. Přítomnost těžkých
vozidel s ohledem na okolní zástavbu
však není žádoucí, předpoklad negativního dopadu hluku, otřesů, zvýšených
emisí. Možné omezení představuje
pouze hmotností limit na mostní konstrukci v ul. Kpt. Poplera, není však známý stav respektování omezení řidiči. S
novým doplněním světelné signalizace
v některých křižovatkách na průjezdním úseku sil. I/35 může poptávka po
průjezdu tranzitní dopravy touto ulicí
ještě vstoupnout.
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OBOUSMĚRNÝ PROVOZ
- 2 JÍZDNÍ PRUHY
OBOUSMĚRNÝ PROVOZ
- 1 JÍZDNÍ PRUH
JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ
- 1 JÍZDNÍ PRUH, CYKLOOBOUSMĚRKA



PŘERUŠNÍ VOZOVKY
PARKOVIŠTĚ
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ / PŘECHOD
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NOVÝ DOPRAVNĚ VÝZNAMNÝ SJEZD
PŘÍČNÝ PRAH
OPATŘENÍ PRO CYKLISTY
(NAPŘ. PIKTOGRAMOVÝ KORIDOR)

s

Zatřídění pozemních
komunikací - návrh
Účelem transformace současných
místních komunikací je snaha o zajištění co největší bezpečnosti dopravy,
zejména pak nejzranitelnějších účastníků provozu tj. chodců a cyklistů. Je
proto zapotřebí vytvořit podmínky, aby
prostor místní komunikace plnil v rovnováze jak funkci dopravní, obslužnou,
ale i pobytovou a společenskou a to v
závislosti na významu komunikace a v
závislosti na charakteru prostoru, kterým tato komunikace prochází.
Pro plnění těchto funkcí místních komunikací se uplatňují principy zklidňování dopravy na místních komunikacích jak funkční skupiny B, tak zejména
funkční skupiny C.
Základním nástrojem zklidňování dopravy na vybraných obslužných komunikacích je snižování dovolené
rychlosti tj. navrhování komunikací se
sníženou rychlostí nebo zón s omezenou rychlostí např. „zóny 30“. Opatření na současné komunikační síti musí
být podpořena stavebními opatřeními,

které vychází z návrhových parametrů
stavby.
CÍLE
- nastavit systém městských komunikací dle hierarchie dopravního významu a struktury osídlení
- vytvořit podmínky pro „zklidnění motorové dopravy“, zvýšení bezpečnosti
všech účastníků provozu
- definovat komunikace s možností užití pro veřejnou hromadnou dopravu
- promítnout zásady bezpečného oddělování jednotlivých druhů dopravy
nebo zásady zklidňování dopravy a
smíšeného provozu
- umožnit vznik souboru pozemních
komunikací se sníženou rychlostí nebo
celoplošné „zóny 30“ s aplikací zklidňujících principů, umožnit vznik lokálních
obytných zón se smíšeným provozem
- zlepšit podmínky prostupnosti území pro pěší a cyklistickou dopravu –
umožnit návaznost pěších a cyklistických tras
- zlepšit podmínky pro komfort pohybu pěších a přispět ke zkvalitnění veřejných prostranství

LEGENDA KOMUNIKACÍ
A
B
C
C
C
D1
D2

RYCHLOSTNÍ, S FUNKCÍ DOPRAVNÍ
SBĚRNÁ, S FUNKCÍ DOPRAVNĚ-OBSLUŽNOU
OBSLUŽNÁ, S FUNKCÍ OBSLUŽNOU - DOVOLENÁ RYCHLOST 50 km/hod
OBSLUŽNÁ, S FUNKCÍ OBSLUŽNOU - NÁVRHOVÁ RYCHLOST 30 km/hod
"ZÓNA 30"
ÚČELOVÁ, PRO NAPOJENÍ NEMOVITOSTÍ DLE § 7 ZÁK. 13/1997 SB.
KOMUNIKACE SE SMÍŠENÝM PROVOZEM
OBYTNÁ ZÓNA - DOVOLENÁ RYCHLOST 20 km/hod
PĚŠÍ ZÓNA
KOMUNIKACE NEPŘÍSTUPNÉ PROVOZU SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
STEZKA PRO CHODCE, CHODNÍKY, PRŮCHODY, SCHODIŠTĚ
STEZKA, PRUHY A PÁSY URČENÉ CYKLISTICKÉMU PROVOZU

NÁVRH
- plošné zklidnění komunikací uvnitř
řešeného území, soubor komunikací s návrhovou rychlostí 30 km/hod
podpořenou úpravami dle TP 218
Navrhování zón 30 - chodci jsou od
vozidel na vozovce odděleni chodníkem, dopravně zklidňující opatření pro
podporu dodržování rychlosti vozidel,
skromnější šířky vozovky při ponechání provozní způsobilosti
- ul. Českých Bratří a Javornického je
ponechána jako obslužná s dopravní
funkcí, s dovolenou rychlostí 50 km/
hod.; předpoklad optimalizace šířky jízdního pásu – důraz by měl být
kladen na zajištění bezpečného přecházení, omezení průjezdu nákladní
dopravy, zajistit průjezd vozidel pouze nejvýše dovolenou rychlostí; transformaci nadbytečných ploch využít ve
prospěch systémů zasakování vody,
doplnění vhodné výsadby nebo ve prospěch udržitelných druhů dopravy
- zacíleno na úpravy křižovatek – redukce nadbytečných zpevněných ploch,
umožnění bezpečného přecházení
- doplnění současných úseků se sníženou rychlostí na 30km/hod (ZÚŠ, ZŠ
Javornického) vhodnou kombinací dopravně-bezpečnostních opatřeních tj.
psychologická, optická, stavební ..
- důraz je kladen na zajištění bezpečnosti přecházení vozovky (rozhledy,
zkrácení délek, rozlišitelnost místa);
místa křížení hlavních pěších tras s
vozovkou (mimokřižovatkové úseky
uvnitř území) by měla být provedena v
jednotné, srozumitelné úpravě (např.
vhodnou formu dlouhého příčného
prahu)
- optimalizace organizace parkování v

uličním profilu s omezeným záborem
cenných městských ploch (bez potřeby navyšování počtu stání objektem s
nabídkou vysoké kapacity odstavných
stání)
- nová dopravní napojení parkovišť v
ul. Českých Bratří dopravně významnými sjezdy se zajištěním rozhledů a
odstupů od sousedních křižovatek
- koncový úsek ul. U Potoka upravit se
smíšeným provozem v režimu obytné
zóny
- předpoklad zjednosměrnění ul.
Třebízského s doplněním nového
chodníku a ponecháním možnosti
obousměrného průjezdu cyklistů „cykloobousměrka“, jednosměrný provoz
je ponechán v bezejmenné ulici „smyčce“ napojené na ul. Českých Bratří;
zbylé komunikace jsou ponechány s
obousměrným provozem na dvoupruhovém jízdním pásu
- je doporučena aplikace vhodného
opatření pro cyklisty v ul. Jeronýmova-Litomyšlská, která by zlepšila dostupnost ZUŠ, využila velkorysou plochu
stávající vozovky, navázala na cykloobousměrku v ul. Jeronýmova k ul. Čsl.
Armády – cykloopatření by mělo být v
souladu s koncepcí vedení cyklodopravy na území města Vysoké Mýto (např.
„cyklogenerel“)
- úpravy uličních profilů ul. Jeronýmova, Litomyšlská, Českých Bratří, Javornického by měla reflektovat i průjezd a
potřeby městské a veřejné hromadné
dopravy
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HLAVNÍ PĚŠÍ TRASY SKRZ ÚZEMÍ
TRASA KOLEM POTOKA " GREEN LINE"
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NÁVAZNOST PĚŠÍCH TRAS V ÚZEMÍ
Koncept propustnosti území cílí na doplnění dnes chybějících pěších tras, doplnění chybějících úseků chodníků, ale
i na zlepšení podmínek pro přecházení
vozovky. Koncept je motivován snahou
zajistit prostup územím po vzájemně
navazujících trasách, nejlépe pak bezbariérových, s dostatečnou šířkou a
kvalitou provedení zajišťující dlouhodobě udržitelný komfort užívání.
Pěší komunikace po obvodu území
jsou propojeny, je zajištěna jejich návaznost na okolní pěší infrastrukturu.
V úseku Škrétova-Javornického je doplněn nový úsek chodníku. Je doplněno
pomocné schodiště mezi ulicí U Potoka a Třebízského vedle opěrné stěny.
Koncept podpořil pěší propojení mezi
ul. U Potoka a Javornického neformálně řešenými dřevěnými stupni překonávajícími současný svah s bujarou

❶ úprava křižovatek pro bezpečné
přecházení
❷ místo pro překonání vozovky v ul.
Českých Bratří
❸ revize současné křižovatky, přechodu
pro chodce
❹ nový úsek chodníku v ul. Třebízského
❺ doplnění infrastruktury pro pěší
❻ pomocné a neformální schodiště
❼ úprava schodiště a bezbariérové
rampy
❽ podpora bezpečného přecházení
vozovky umístěním stání vozidel
❾ nové pěší překonání vodního toku v
místě brodu
❿ lokální zpřístupnění vodního toku
⓫ úprava lávky

vegetací – nejedná se o schodiště,
spíše jde o prvek vybavení veřejného
prostoru.
V rámci optimalizace parametrů křižovatek Českých bratří x Jeronýmova a
Českých bratří x Javornického je uvažováno s doplněním přechodů pro
chodce v normových délkách přecházení a se zajištěním příslušných rozhledů. Poloha uvažovaných míst pro
překonání vozovky musí respektovat
využívané pěší trasy, místa by měla
podpořit přímé vedení pěších tras
bez jejich odsazování/prodlužování. U
středu dotčeného úseku ul. Českých
bratří je vyústěna hlavní pěší trasa, z
tohoto důvodu je zde navrženo místo pro překonání vozovky s vazbou na
chodník podél východní hrany ul. Českých bratří. Vhodná forma překonání
vozovky (tj. přechod pro chodce, místo
pro přecházení, místo usnadňující přecházení) by měla být upřesněna v navazující projekční přípravě na základě
detailního rozboru dané situace.
V křižovatce ul. Javornického x Třebízského není dostatečná podpora
přecházení ve směru ul. Třebízského,
jednotné provedení vjezdů do ul. Třebízského by mohlo podpořit zklidněný
dopravní režim v ulici. Současnou sníženou rychlost před ZŠ Javornického
by bylo vhodné podpořit vhodným
opatřením ve vazbě na případnou
úpravu křižovatky, ale i navazující úsek
komunikace ve směru do ul. Litomyšlská. V kontextu uvedeného by bylo
vhodné potvrdit správnost polohy
současného přechodu pro chodce
popř. řešit posun přechodu společně

s úpravou křižovatky a přímo navazujících úseků komunikací.
ZLEPŠENÁ PROSTUPNOST ÚZEMÍM
Prostupnost územím ve směru CENTRUM (tj. trasa Českých bratří – Škrétova) a ve směru ZÚŠ (tj. Litomyšlská-Českých bratří) podporují dvě hlavní
pěší trasy. V trasách je doplněna chybějící infrastruktura pro pěší, současné
chodníky jsou napřímeny a vzájemně
na sebe navazují. Umístění stání vozidel vytváří podmínky pro bezpečné
přecházení vozovky.

jeho využitím pro zastavení se s výhledem na potok, setkání obyvatel sídliště
i občanů procházejících územím.

BEZPEČNÁ TRASA KOLEM POTOKA
Prostor kolem potoka je obyvateli vnímán jako bezpečný a to i z důvodu
absence aut v převážné části veřejného prostoru. Koncept řešení doplňuje
dnes chybějící úsek chodníku kolem
koncové části potoka u ul. Javornického s možností překonání potoka. Cílem
je zajistit bezpečnou, vycházkovou pěší
trasu bez stojících vozidel na chodníku
a v prostoru mezi domy, které přímo
navazují na potok. Z tohoto důvodu je
nabídnut nový systém organizace stání
vozidel v prostoru bezejmenné ulice u
dvou bytových domů pod ul. Javornického.
Nové pěší překonání vodního toku je
uvažováno po betonových blocích v
místě mělkého brodu před propustkem pod ul. Javornického. Prostor
kolem potoka by měl být transformován ve prospěch pobytové funkce, z
chodníku by měl být Blahovský potok
lokálně zpřístupněn. Je uvažováno s
rozšířením prostoru současné lávky
v trase CENTRUM – Českých bratří a
22
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Při stanovení počtu stání STAV jsou zohledněny rozměry stání a šířky jízdních
pruhů/pásů dle ČSN 736056 Odstavné
a parkovací plochy silničních vozidel. Počet současných stání v mezikřižovatkových úsecích je zobrazen ve
schématu PARKOVÁNÍ – STAV. P10

P53/7

U POTOKA

Symbol „P0 / 6“ upozorňuje na nulový
počet legálních stání s doplněním orientačního počtu 6-ti nelegálně stojících vozidel za lomítkem (v území mají
potřebu stát).
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V území je celkem 322 stání z nichž je
249 stání v souladu s platnou legislativou a 73 stání je užíváno v rozporu se
zákonnou úpravou.
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Obyvatelé domů parkují svá vozidla co
možná nejblíže svým domům. Stojící
vozidla často uličnímu prostoru dominují, omezují tak užitnou a snižují
estetickou kvalitu veřejného prostoru.
Některá stojící vozidla omezují rozhledové trojúhelníky křižovatek, omezují
rozhledy v místech pro přecházení –
jedná se o dopravní závadu současného stavu s vlivem na bezpečnost
dopravy. Před bytovým domem v ul.
Českých bratří stojí vozidla na chodníku, omezují tak průchod po chodníku. Přesahy vozidel v kolmých stáních
často snižují průchozí šířku chodníků.
Parkující vozidla brání v přístupu ke

Ke stání je často využívána vozovka v
rozporu s obecnou úpravou silničního
provozu, kdy není zachován alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro každý směr jízdy – dále označeno
jako „nelegální stání“. Podíl těchto stání
je 23 % z celkové počtu všech stojících
vozidel v území. Návrh na tuto poptávku reaguje a snaží se pro nelegálně
stojící vozidla nabídnout alternativu
legálních stání v podobě vyznačených
parkovacích pruhů/pásů.

EM

Zhotovitel studie provedl opakovanou
prohlídku území se zaměřením na sledování stojích vozidel. Nejednalo se
však o sčítání dopravy v klidu v rámci
částí dne a dnů v týdnu. Zadavatel studie, město Vysoké Mýto, nemá zpracované průzkumy a rozbory dopravy
v klidu pro řešenou lokalitu. Není tak
zřejmá obsazenost stání v různých
částech dne, ani kdo jsou vlastníci parkujících vozidel.

STAV

KASIN

Rozvoj individuální automobilové dopravy přispívá k vysoké obsazenosti veřejného prostoru automobily. V době
výstavby sídliště byla potřeba pro parkování nižší. Počet vozidel na obyvatele v České Republice vzrostl od 70.let
šestinásobně. Nekoncepční navyšování počtu parkovacích míst reagující
na tlak obyvatel často trvale poškozuje
prostředí
postupným neefektivním
ukrajováním pobytových ploch.

kontejnerům na odpad, někdy omezují
i přístup do bytových domů.
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Parkování - stavájící stav
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Návrh navyšuje počet legálních stání
v území na hodnotu 372 stání. Jedná
se o navýšení o 50 stání oproti současnému stavu, tj. navýšení o 15% oproti
dnešnímu počtu všech stání. V řešeném území by tak měla být plně pokryta poptávka po stání.

Důležitým prvkem je pravidelná modulace kolmých stání s doplněním stromového patra v parkovacích plochách.
Plochy pro výsadbu stromů současně
umožňují prostup mezi parkujícími vozidly. Navržená stání nebrání v přístu- P11
pu a obsluze kontejnerových stanovišť
na komunální odpad.

RÉ

U POTOKA

Jsou preferována stání s kolmým řazením z důvodu jejich vysoké kapacity,
podélná stání v parkovacích pruzích
pro nižší prostorové nároky a využití
plochy současné vozovky. Kolmá stání
by měla být vymezena dopravním značením, parkovací pruhy jsou uvažovány
bez vymezení velikosti podélných stání. Velikost stání a uspořádání odstavných a parkovacích ploch je navrženo
dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací
plochy silničních vozidel.

Je doporučeno některá ze stání vymezit jako vyhrazená třeba pro krátkodobé parkování např. do 5-ti minut, forma PARKOVIŠTĚ K+R (v blízkosti ZÚŠ
a ZŠ) nebo pro vozidla zásobování. V
případě vyhrazených stání je zapotřebí
definovat jejich časovou platnost, připustit možnost sdílení jednoho stání
více subjekty v rámci dne - po skončení
vyhrazeného intervalu by stání mělo
pracovat ve veřejném režimu. P10

P250/74
P372/0

ŠK

EM

Záměrem konceptu je opakování typových detailů spojených s polohou a
organizací stání v blízkosti křižovatek/
sjezdů, u míst pro přecházení, opakování jednotného rastru s výsadbou
stromů.

NÁVRH

KASIN

Návrh se snaží pro stání vozidel primárně využívat plochu vozovky a hlavní dopravní prostor, kde je již dnes definovaná funkce stání. Cílem je využití
současných dopravních ploch bez potřeby významných záborů ploch veřejné zeleně, ale i bez vysokých investičních a provozních nákladů spojených s
výstavbou a provozováním kapacitního
parkovacího objektu.

V konceptu řešení je upřednostněna menší šířka stání a větší šířka jízdního pásu, hloubka kolmých stání je
uvažována s převisem vozidla, šířky
navržených chodníků podél kolmých
stání počítají s přesahem parkujících
vozidel. Parametry stání a vozovky
jsou optimalizovány na hodnoty podporující maximální využití prostoru pro
dopravu v klidu při zachování provozní
způsobilosti provozu s většinovým podílem osobních vozidel.
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Parkování - návrh
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❶ REDUKCE ZBYTNÝCH PLOCH
KŘIŽOVATEK | ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
PŘECHÁZENÍ
Plochy křižovatek je nutné optimalizovat s ohledem na průjezd směrodatných vozidel, poloměry obrub na
vnitřní straně oblouků navrhovat dle
tab. 35 ČSN 73 6110, provozní způsobilost je třeba ověřit vlečnými křivkami
vozidel dle TP 171. Redukované plochy
křižovatek budou využity ve prospěch
městské funkce, veřejné zeleně nebo
ve prospěch pěších. V upravených křižovatkách budou doplněny přechody
a místa pro přecházení dle detailního vyhodnocení hlavních pěších tras,
předpoklad délky přecházení 6,50 m.
❷ OPTIMALIZACE ŠÍŘKY JÍZDNÍHO
PÁSU VOZOVKY
Šířka jízdního pásu vozovky a jízdních
pruhů má významný vliv na skutečnou
rychlost vozidel v úseku komunikace.
Koncept se snaží o optimalizaci šířky
vozovky dle jejího dopravního významu a funkce.
❸ APLIKACE OPATŘENÍ PRO
PODPORU ÚSEKU SE SNÍŽENOU
RYCHLOSTÍ
Snížená nejvyšší dovolená rychlost
na 30 km/hod vyznačena pouze SDZ
v ul. Jeronýmova a Javornického není
podpořena dostatečným stavebním
ani psychologickými opatřeními. Je doporučena implementace podpůrných
opatření dle ČSN 73 6110 a TP 132
Zásady návrhu zklidňování na místních
komunikací a TP 218 Navrhování zón
30 např. zpomalovací polštáře, vysazené chodníkové plochy, šikany, vystřídaná stání, umístění zastávky VHD na

jízdní pruh, fyzické nebo optické zúžení
vozovky ….
ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE S NÁVRHOVOU RYCHLOSTÍ 30 KM/HOD (PK ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ OBJEKTY)
Jedná se u pozemní komunikace ul.
Pod Kasínem, U Potoka, Třebízského,
„bezejmenná“ kolem dvou BD napojená na ul. Českých bratří. Komunikace
zpřístupňující bytové domy jsou užívány primárně zdrojovou a cílovou dopravou tj. obyvateli. Není žádoucí rychlý průjezd územím. Naopak by měl být
průjezd opatrný, homogenní rychlostí,
plynulý a obezřetný k ostatním uživatelům a prvkům dopravního prostoru.
Tomu odpovídají i optimalizované skladební prvky příčných řezů, které vycházejí z průjezdu zejména osobních
vozidel. Úpravy komunikací by měly
být provedeny v souladu TP 218 Navrhování zón 30.
❹ ZDŮRAZNĚNÍ KŘÍŽENÍ PĚŠÍ TRASY
A DOPRAVNĚ ZKLIDNĚNÉ VOZOVKY
Místa vyústění hlavních pěších tras by
měla být včas rozpoznatelná, pro řidiče dobře rozlišitelná. Tato místa budou
materiálově odlišena od vozovky, jsou
doporučena k řešení formou dlouhého příčného prahu dle TP 85 s implementací místa pro přecházení. Cílem
není řidiče vozidel striktně omezovat
nýbrž vytvořit podmínky pro bezpečné přecházení a průjezd vozidel nižší
rychlostí.
❺ JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ S
„CYKLOOBOUSMĚRKOU“
Úsek Škrétova-Javornického: současné šířkové parametry vozovky v kombinaci s vlnitou trasou ul. Třebízského

nevytváří podmínky pro obousměrný
provoz s výhybnami; v konceptu je ulice řešena jako jednosměrná ve směru
Škrétova – Javornického, je doplněn
nový chodník při východní hraně, šířka vozovky musí umožnit obousměrný
průjezd cyklistů.
❻ VÝZNAMNÉ NAVÝŠENÍ POČTU
STÁNÍ VOZIDEL
Jsou preferována stání s kolmým řazením z důvodu jejich vysoké efektivity
při umístění podél obou stran vozovky.
Základní šířka stání je zvolena 2,50 m
s rozšířením krajních stání o 0,25 m.
Parametry stání jsou navržena dle ČSN
73 6056 Odstavné a parkovací plochy
silničních vozidel. Počet stání v území je
navýšen o 48 stání, jsou založeny nové
aleje stromů v parkovacích plochách.
Na zbylých parkovacích plochách je
ponechán současný počet stání, nebo
je počet stání mírně navýšen.
❼ REORGANIZACE SYSTÉMU
PARKOVÁNÍ, ODSUN STÁNÍ OD
POTOKA
Je nabídnut nový systém organizace
stání vozidel v prostoru bezejmenné
ulice u dvou bytových domů pod ul.
Javornického z důvodu zajištění bezpečného, přehledného úseku nového
chodníku podél potoka.
❽ VYSTŘÍDANÁ PODÉLNÁ STÁNÍ,
ŠIKANA
Jedná se o příčné posunutí jízdního
pruhu stavebním opatřením v podobě vystřídání parkovacích pruhů, která
sleduje snížení jízdní rychlosti projíždějících vozidel.

❾ ODSAZENÍ STÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ
ROZHLEDŮ U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ
Stání musí být provedena tak, aby byla
zajištěna délka volného rozhledového
pole pro řidiče a pro chodce. Současně je doporučeno aplikovat vysazené
chodníkové plochy s předsazením
přes okraj jízdního pásu.
❿ DOPLNĚNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ,
NOVÁ SCHODIŠTĚ A PĚŠÍ PROPOJENÍ
V ul. Třebízského, a to v úseku Škrétova-Javornického, je doplněn nový úsek
chodníku. Je doplněno pomocné schodiště mezi ulicí U Potoka a Třebízského
vedle opěrné stěny. Koncept podpořil
pěší propojení mezi ul. U Potoka a Javornického dřevěnými stupni překonávajícími současný svah s bujarou vegetací – nejedná se o schodiště, spíše jde
o prvek vybavení veřejného prostoru.
⓫ SMÍŠENÝ DOPRAVNÍ REŽIM |
SPOLEČNÝ PROVOZ CHODCŮ A
VOZIDEL
Je uvažován v koncovém úseku ulice U
Potoka v místě křížení hlavní pěší trasy
(pod schodištěm) s vozovkou. Velkorysá plocha bude sloužit jak pěším, nákladním vozidlům pro obracení, k provozování drobných služeb a obchodu
(trh, mobilní prodejna, zmrzlinář ..)
⓬ VJEZD NA POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK
Chodník umožňující příležitostný pojezd vozidly z důvodu obsluhy
bytových domů.
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Cyklodoprava
Cyklodoprava jako součást dopravní
obsluhy na kratší vzdálenosti, přispívá
k lepší obyvatelnosti městského prostředí. Snižuje hluk a emise z motorové dopravy, vyžaduje méně prostoru,
obyvatele mnohem méně ohrožuje
a prospívá obecnému zdraví. Vysoké
Mýto není rozlehlé město, je umístěno
na rovině nebo jen v mírně svažitém
terénu. Většina cest na jízdním kole
nepřesáhne vzdálenost 2,5 km, tj. 8
min. jízdy. Vysoká koncentrace cílů je
soustředěna blíže ke středu města.
Cíle spojené s dopravou do zaměstnání mohou být soustředěné při okrajích
města. Současně je řešené území součástí rozsáhlejšího obytného celku, jehož těžiště je vzdáleno od náměstí cca.
1,4 km- 6 min jízdou na kole. Obyvatelé
města se tak mohou za využití jízdního
kola v relativně krátkém čase přemístit
po celém městě. Proto by bylo vhodné
vytvořit podmínky pro bezpečný a plynulý průjezd cyklistů městem. Město
Vysoké Mýto má tak vysoký potenciál
pro užití jízdního kola, ten však není v
současné době využit.
Na komunikacích nejsou žádná cyklistická opatření, v území není umístěna
infrastruktura pro cyklisty. Nejbližší
cyklotrasa je vedena přes náměstí Přemysla Otakara II tj. Cyklotrasa č. 4231
Sloupnice - Vysoké Mýto.
Návrh uvažuje s vedením cyklistů v
území po vozovce. Komunikace se sníženou rychlostí na 30 km/hod s prvky
dopravního zklidnění jsou přívětivé k
provozu cyklistů v území. Bude zajištěn obousměrný průjezd cyklistů vše-

mi ulicemi včetně jednosměrných, kde
budou zavedeny „cykloobousměrky“.
Je doporučena aplikace vhodného
opatření pro cyklisty v ul. Jeronýmova-Litomyšlská, která by zlepšila průjezd cyklistů území. Zlepšila by cyklo-dostupnost ZUŠ, využila by velkorysou
plochu stávající vozovky a navázala by
na cykloobousměrku v ul. Jeronýmova k ul. Čsl. Armády. Cykloopatření by
mělo být v souladu s koncepcí vedení
cyklodopravy na území města Vysoké
Mýto např. s „cyklogenerelem“. Před
vstupy do bytových domů by měly být
umístěny stojany na kola. Na veřejně
exponovaných místech by zastřešené
přístřešky pro kola mohly podpořit užití kola při zhoršeném počasí a komfortnější parkování většího množství kol.
Je třeba zajistit, aby infrastruktura pro
cyklisty měla návaznosti a vytvářela
ucelenou, bezpečnou síť tras pro cyklisty na území města Vysoké Mýto. Je
zapotřebí problematiku cyklodopravy
zapracovat do oblastí strategického
plánování rozvoje města a dopravy.
Cyklostrategie by měla být vytvořena v
rámci celkové dopravní politiky a v ní
být pevně ukotvena. Může vyjadřovat
cíle a určovat oblasti aktivit, které by
měly být zohledněny v procesu plánování na městské úrovni.
Akční plán rozvoje cyklistiky navazuje
na městskou cyklostrategii a je zapotřebí, aby byl v souladu s nadřazenými
plány a vizemi samosprávy. Ve shodě
s vizemi musí být stanoveny cíle, které
musí odpovídat skutečným potřebám
občanů, stavu infrastruktury a aktuálnímu stavu cyklistiky ve městě.

vjezd do "zóny 30", integrační opatření pro cyklisty

vjezd do "zóny 30", nestavební úprava

upozornění na průjezd cyklistů "cykloobousměrkou"

Městská hromadná
doprava
Vzhledem ke kapacitní a ekologické
výhodnosti je pro každé větší město
prospěšný vysoký podíl MHD na dělbě přepravní práce. MHD je vhodnou,
udržitelnou alternativou k individuální
automobilové dopravě. Veřejná doprava by měla být jednou z důležitých částí plánu městské udržitelné mobility.
Z hlediska koncepce řešení je vhodné prověřit možnost obsluhy sídliště
a okolního obytného souboru MHD v
širším kontextu města např. analýzou
potenciálů a možností rozvoje MHD na
území města. Je doporučeno provést
dopravně technické a ekonomické posouzení provozu MHD, aktualizaci již
zpracovaných koncepčních dokumentů s jejich vyhodnocením.
MHD by měla být pro cestující atraktivní ve smyslu výhodných tarifů, zajištění
cestovního komfortu, atraktivních zastávek, moderních vozidel. Atraktivitu
pro cestující přináší krátké cestovní
doby, preference MHD na křižovatkách, umístění zastávek na jízdních
pruzích i zajištění plynulého průjezdu
MHD územím. Dopravně zklidněné
komunikace a jejich prvky by měly zohlednit provoz MHD.
Implementaci režimu MHD je možné
provést ve zkušebním režimu např. s
dočasnými zastávkami. Součástí procesu by měla být krátká informační
kampaň, vyhodnocení opatření a sdělení výsledků veřejnosti.

Schéma MHD zobrazuje polohu možných zastávek s ohledem na strukturu
a charakter osídlení, zdroje /cíle dopravy i vybavenost v území. Vzdálenost zastávek je do 500 m. Izochony
docházkové vzdálenosti o poloměru
300 m pokrývají řešené i navazující
území. V území je předpoklad provozu
menších vozidel MHD, umístění zastávek na jízdním pruhu. Ke zvážení a vyhodnocení je umístění zastávek pouze
v jednom jízdním směru dle zvolené
trasy obslužné smyčky.

HROMADNÁ DOPRAVA M 1:9 000
schéma umístění zastávek hromadné dopravy

❻

❺
❸
❹

❶
❷

LEGENDA
❶
ZASTÁVKA MHD poloha zastávky veřejné dopravy

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST
300 m / 5 min
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POD KASINEM
Charakteristickým prvkem je vozovka s naddimenzovanou šířkou 6,0 m
pro obousměrný provoz osobních vozidel s dlouhým průhledem na zpevněné dopravní plochy. Dopravní prostor komunikace trpí absencí stromů,
plní zejména utilitární funkci příjezdu
a parkování vozidel bez přidané hodnoty. Zelený svah je bez využití, v trávě
jsou vyšlapané pěšiny.
Napojení vozovky na ul. Jeronýmova
je naddimenzované, s nadbytečnou
délkou místa pro přecházení 8,0 m.
Převisy kolmo stojících vozidel zužují
průchozí prostor chodníku. Chodník
je přerušen sjezdem od ZUŠ a napojením trafostanice. Chybí pěší propojení s chodníkem podél kolmých stání
na soukromém pozemku před č.p.51.
Rovněž chybí pěší propojení se zástavbou bytových domů čp. 537,538. 535
za jižní hranou ul. Jeronýmova.
Kontejnerová stání jsou umístěna před
bytovými domy, někteří obyvatelé si
stěžovali na jejich zápach. Rizikem bezpečnosti se jeví přístup a obsluha kontejnerů z vozovky. Kontejnery snižují
pohledovou kvalitu prostoru. Podélně
stojící vozidla parkují při okraji vozovky
v rozporu se zákonnou úpravou silničního provozu, jde o nelegální stání při
současném obousměrném provozu.

vozidla dominantou prostoru, bez stromového patra

nelegálně stojící vozidla na vozovce s obousměrným provozem

stání vozidel na soukromém pozemku, potenciál navýšení stání

nevhodný přístup a obsluha kontejnerů z vozovky

odsazené přecházení vozovky, zbytkové zatravněné pruhy

naddimenzovaná šířka vozovky bez zpřístupnění zelené plochy

POD KASINEM
Návrh upravuje dopravní napojení komunikace na ul. Jeronýmova ve
prospěch zkrácení délek přecházení,
využití dnes nadbytečných ploch křižovatky pro doplnění místa pro přecházení přes ulici Jeronýmova. Optimalizovaná šířka jízdního pásu vozovky nebrání
obousměrnému provozu osobních
vozidel, vjezdu do kolmých stání. Přeorganizace kolmých stání do modulů umožnila výsadbu 13-ti stromů do
parkovacích zálivů. Stromové parto
vytvoří potřebný stín, doplní dopravní
prostor o vegetaci, která dnes chybí.
Současný počet stání je návrhem po2,5
zelená plocha
nechán. Chodník3,75
je v ulici
rozšířen
a
to bez záboru pásu městské zeleně.
Šířka chodníku již počítá s normovou
délkou přesahů vozidel do chodníku a
ponechává průchozí prostor pěších v
šířce 2,25 m. Chodník je již spojitý, bez
přerušení a to v celé délce ulice. Místa
křížení hlavních pěších tras s vozovkou
jsou navržena formou dlouhých příčných prahů s jednotným vizuálním a
materiálovým provedením. Prahy podporují zklidněnou funkci komunikace,
jsou uvažovány jako nízké s delšími náběhy. Cílem není omezení motorových
vozidel, ale zvýšení bezpečnosti pěších
při překonání vozovky.
3,5

2,5

ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

POD KASINEM

4,75

zelená plocha

4,5

3

zelená plocha

POTOK

3,2

4,5

2

3,5

2

zelená plocha

zelená plocha

Úsek vozovky před č.p. 51 (u soukromých stání) je navržen jako jednosměrný ve směru k ul. Javornického. Jednosměrný provoz umožní legální stání
při okraji vozovky a nebrání vjezdu do
kolmých stání, je tak využita současná
šířka jízdního pásu.
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TŘEBÍZSKÉHO
Komunikace spojuje ul. Pod Kasínem
s ul. Javornického. Slouží obyvatelům
území, pro obsluhu bytových domů.
Pěší se pohybují ve vozovce, úsek je
bez chodníků. Je tak narušena spojitost
pěších cest v území i bezpečný přístup
k ZŠ Javornického. Nedostatečná šířka
vozovky s obousměrným provozem,
nepřímá trasa bez výhyben s parkujícími vozidly podél okraje je důvodem
problematického vyhýbání vozidel. Podélně stojící vozidla u okraje vozovky s
obousměrným provozem zde parkují
nelegálně. Přecházení do ul. Třebízského ve směru MŠ není umožněno v
přímém směru, ale po o cca. 20 m odsazeném přechodu pro chodce.

absence chodníku pro přístup k ZŠ a do ul. Třebízského s MŠ

nelegálně stojící vozidla na vozovce s obousměrným provozem

problematické vyhýbání vozidel při obousměrném provozu

ukončení bezbariérové rampy, vstup pěších do vozovky

komunikace navádějící průjezdnou dopravou na hlavní síť PK

dopravně exponované místo doporučené k podrobné revizi

JAVORNICKÉHO
Komunikace napojuje obytné území mezi sil. I/35 a ul. Kpt. Poplera se
středem města, je součástí hlavního
systému pozemních komunikací města Vysoké Mýto. V úseku Komenského-Českých bratří je převážně užívána
pro průjezd územím popř. dosažení
cílů v území. Snížená nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/hod u ZŠ není
dostatečně podpořena stavebním a
psychologickým opatřením. Křižovatky
s ul. Třebízského a ul. Českých Bratří
vykazují zbytné dopravní plochy, široká
křižovatková hrdla s rizikovou délkou
přecházení vozovky. Před objektem
Českobratrské církve na sebe pěší
trasy vedené podél ul. Českých bratří
nenavazují, bylo by vhodné přes ul. Javornického zajistit jejich spojitost.

TŘEBÍZSKÉHO
V důsledku zavedení jednosměrného
provozu je šířka vozovky optimalizována. V celém řešeném úseku je doplněn nový chodník, který zajistí spojitou
pěší trasu mezi ul. Javornického a Pod
Kasínem s vazbou na bezbariérovou
rampu do ulice U Potoka. Současná
podélná stání jsou ponechána a po
zjednosměrnění jsou již legální.
JedU POTOKA
nosměrná komunikace ve směru do ul.
Javornického musí umožnit obousměrný průjezd cyklistů tj. „cykloobousměrka“. Komunikace je uvažována jako
dopravně zklidněná s návrhovou rychlostí průjezdu 30 km/hod. Tomu jsou
přizpůsobeny prvky příčného uspořádání i stavební provedení míst pro přecházení formou příčných prahů.

TŘEBÍZSKÉHO

JERONÝMOVA

ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

plot

3,5

2

3

zelená plocha

2

3,85

JAVORNICKÉHO

JAVORNICKÉHO
V ulici Javornického je ponechána
současná šířka vozovky a chodníku.
Dopravně exponované místo u ZŠ je
doporučeno k revizi, řešící dotčené
místo v širším kontextu a souvislostech. Dopravně-technické prověření
by mělo řešit přecházení ul. Javornického ve směru Třebízského, modernizaci samotné křižovatky s oboustrannou úpravou napojení ul. Třebízského,
opatření pro podporu současné snížené rychlosti i prověření polohy současného přechodu pro chodce u ZŠ.
Optimalizace dopravních ploch křižovatky Javornického x Českých bratří
zlepší podmínky pro přecházení před
církevním objektem, přispěje k vytvoření důstojného předprostoru před
církevní stavbou i před samotným památníkem.

zelená plocha

6

2,2

zelená plocha

32

33

2

ČESKÝCH BRATŘÍ
Šířka jízdního pásu má významný vliv
na skutečnou rychlost vozidel v úseku.
Šířka jízdních pruhů neodpovídá parametrům místní obslužné komunikace
podle ČSN 73 6110. Komunikace má
silný dopravní význam, svádí k rychlým
průjezdům tranzitní dopravy včetně
nákladní dopravy - dnes bez omezení
průjezdu nákladních automobilů.
Nadbytečné dopravní plochy v křižovatce s ul. Jeronýmova a Javornického přerušují pěší trasy územím. V
dotčeném úseku je zapotřebí zajistit
bezpečnost přecházení vozovky. Parkovací plochy před bytovými domy se
zdají být nedostatečné, dochází k nelegálnímu podélnému stání na chodnících a omezení průchozího prostoru
pro pěší. Napojení parkovišť zasahuje
do současných křižovatek. Poloha některých kontejnerů omezuje rozhledy,
kontejnery jsou umístěny v pohledově exponovaných místech. Dělící pás
mezi vozovkou a parkovištěm před bytovými domy je osázen mladými habry - není zřejmý důvod výsadby tohoto
druhu.

šířka vozovky 7,0 m svádí k rychlému průjezdu vozidel

doporučeno ponechání některých současných dřevin

nadbytečné dopravní plochy, přerušení pěších tras

poptávka převyšuje nabídku stání

chodník bez přímého vedení podél ulice Českých Bratří

nevhodné napojení parkoviště do neznačené křižovatky

PODKASINEM
KASINEM
POD

ČESKÝCH BRATŘÍ

ČESKÝCHBRATŘÍ
BRATŘÍ
ČESKÝCH
ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

Návrh cílí na redukci šířky vozovky pro
podporu průjezdu vozidel pouze dovolenou rychlostí. Šířka jízdních pruhů
3,0 m + rozšíření v oblouku vychází z
ČSN 73 6110. Dle TP 145 tab. 2 je šířka
jízdního pruhu pro vyhnutí mezi nákladním automobilem a autobusem
při Vdov = 50 km/hod stanovena na
3,10 m.
Redukce nadbytečných ploch křižovatek podporuje bezpečné přecházení
vozovky s délkou do 6,50 m. Je zde doplněno místo pro překonání vozovky
ve střední části úseku - poloha vyústění hlavních pěších tras procházejících
územím. Je upravena poloha dopravně
významných sjezdů z ul. Českých bratří na parkoviště. Poloha splňuje požadavky na vzdálenosti křižovatek pro
obslužné komunikace.
Je navržena nová organizace stání oboustranná kolmá stání v modulárním systému s významným navýšením
počtu stání. Systém kolmých stání odstraňuje negativum stání vozidel na
chodníku. Systém umožňuje založení
dvou linií stromů s vystřídaným uspořádáním 24 nových stromů.

1,7 1,7

4,5 4,5

3

3

4,5 4,5

4,754,75

4,754,75

4,5 4,5

4,5 4,5
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3

1,5 1,5
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6
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2

2
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rozšíření
v oblouku
rozšíření
v oblouku
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ČESKÝCH BRATŘÍ
Komunikace je využívána obyvateli
území pro obsluhu bytových domů.
Jde o koncový úsek cestní sítě s jednosměrným provozem v trase smyčky.
Na komunikaci jsou napojeny parkoviště podél ul. Českých bratří, napojení
vytváří křižovatku s 5-ti rameny. Napojení menšího parkoviště je v nevhodné
poloze, rozhled je omezen vegetací,
poloha napojení vytváří velký počet
dopravních proudů na malém prostoru, není jasně definována přednost v
jízdě.
Zbylý úsek komunikace pracuje s jednosměrným provozem. Obslužná
smyčka vozovky (koridor) zbytečně akcentuje dopravní funkci komunikace v
obytném/rezidenčním území. Parkující
vozidla omezují průchod pěších na lávku, někdy omezují průchod mezi navazujícími úseky chodníků. Chodci se
pohybují po chodnících, vyjma úseku
podél potoka. Chodci využívají vozovku pro přístup a obsluhu kontejnerů.
Kontejnery jsou v pohledově exponovaných místech, kapacita přístřešků se
zdá být nedostatečná.

vysoká poptávka po parkování, úsek bez chodníku podél potoka

profil s jednosměrným provozem

obslužná smyčka akcentující dopravní význam komunikace

parkující vozidlo je překážkou v trase chodníku

pěší trasa nenavazuje na lávku přes potok

parkovací pruh „jednosměrky“ zasahující do křižovatky

V zelené ploše před č.p. 104 je dle sdělení obyvatelů podzemní nádrž.

ČESKÝCH BRATŘÍ
Návrh vychází z odděleného provozu
pěších po chodnících od motorové
dopravy. Jde o přístup uplatňovaný ve
zbylém území sídliště. Komunikace by
měli pracovat v dopravně zklidněném
režimu (s návrhovou rychlostí do 30
km/hod.) reflektující okolní obytné území. - tomu by měl odpovídat charakter
uličního prostoru, materiálové řešení i
samotné stavební provedení komunikací.
Návrh upravuje napojení „menšího“
parkoviště přímo na ul. Českých Bratří.
Vozovka obsluhující domy č.p. 104
a 140 je ponechána v jednosměrném
režimu. Návrh umožní průjezd vozidel
svozu odpadů, příjezd vozidel HZS a
obousměrný provoz cyklistů.
Cílem návrhu je doplnění nového úseku
chodníku podél potoka v šířce 2,50 m.
Ten v kombinaci s novým místem překonání vodního toku v ul. Javornického
umožní „zokruhování“ oboustranných
chodníků sídliště podél potoka „green
line“. Hlavní pěší trasa skrze území sídliště je podpořena novým chodníkem
navazující na lávku s vyústěním v novém místě pro překonání vozovky v ul.
Českých bratří.

telná, systém kolmého řazení je v souladu preferovaným systémem stání v
území. Současný počet stání je v území ponechán. Navržená úprava stání
před č. pop. 104 potlačuje současnou
dopravní smyčku, transformuje prostor k smíšené/pobytové funkci, využívá tvarosloví sídliště.

ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

Kontejnery jsou soustředěny do jednoho sběrného místa v odsazené poloze od fasády domů. Kontejnerový
přístřešek je dostupný po chodníku.
Obsluha kontejnerů již neprobíhá z
vozovky, ale z bezpečné plochy mimo
dopravní prostor.
zelená plocha

4,5

3,75

2,5

zelená plocha

č.p. 140

POTOK

zelená plocha

2,25

3,5

2,5

zelená plocha

Pro plnění výše uvedených cílů pěší
infrastruktury byla pozměněna organizace současných stání. U bytových
domů jsou navržena kolmá stání. Ta
jsou efektivní ve využití městských
ploch, jsou dobře provozně obsluži-
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JERONÝMOVA
Komunikace je využívána zejména
obyvateli území tj. zdrojová/cílová doprava, dále pro přístup k ZUŠ/Senior
centru, pro vedení veřejné autobusové
dopravy. Dlouhý průhled ulicí v kombinaci s šířkou vozovky 6,0 m nabádá k
rychlému průjezdu územím. Charakter
navazující ul. Litomyšlská je ovlivněn
nadbytečným rozsahem dlážděných a
asfaltových ploch pro dopravu. Šířka
vozovky se blíží až k 10-ti m, zastávka
VHD pracuje jako zálivová.

dlouhý, přímý úsek vybízející k rychlému průjezdu

délka, směr, rozhledy přechodu pro chodce - dopravní závada

vjezd na nahodile pojížděný chodník

stromy v blízkosti fasád bytového domu, zastínění

vzhled lávky připomíná dočasné řešení

přítomnost stromořadí zvyšuje kvalitu veřejného prostoru

Rizikovým je hodnoceno přecházení
po současném šikmém přechodu s
délkou 15 m. Chybí propojenost příčných pěších tras u ul. Pod Kasínem.
Řidiči a děti podélně parkujících vozidel na odsazené straně vozovky u ZUŠ
se pohybují ve vozovce. Chybí opatření podporující dopravně zklidněnou
funkci v úseku se sníženou rychlostí u
ZUŠ (vyznačeno pouze SDZ).

JERONÝMOVA
Návrhem je upraven rozsah křižovatek
ve prospěch zkrácení délek pro bezpečnější přecházení. Vozovka je ponechána v šířce 6,0 m z důvodu použití
cyklistických opatření (např. piktogramový koridor), průjezdu veřejné hromadné dopravy i zastavení vozidel pro
svoz odpadu u nově umístěných kontejnerových stání při okraji vozovky.
Šířku vozovky je nutno pečlivě uvážit
a zdůvodnit v kontextu finálně navržených úprav a opatření.

TŘEBÍZSKÉHO

Průjezdná/tranzitní doprava není na
komunikacích žádoucí. Komunikaci je
doporučeno transformovat na dopravně zklidněnou s implementací podpůrných opatření
plot dle ČSN 73 6110, TP
132, TP 218 např. vysazené chodníkové plochy, šikany, vystřídaná stání,
3,5
2
zelená plocha
umístění zastávky VHD na jízdní pruh,
zpomalovací polštáře, fyzické nebo optické zúžení vozovky…. Dlouhý průhled
je omezen návrhem vystřídaných stání, kdy podélná stání jsou přisazena k
ZUŠ.

ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

JERONÝMOVA
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2,5

zelená plocha
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U POTOKA
Ulice U Potoka zajišťuje příjezd k bytovým domům. Jde o slepý úsek komunikace sloužící obyvatelům území, úsek
bez průjezdné dopravy. Uliční profil je
ovlivněn vysokou poptávkou po stání
vozidel. Podélně parkující vozidla využívají současnou vozovku, avšak zbylá šířka vozovky nesplňuje zákonnou
úpravu pro obousměrný provoz
- jde tedy o nelegální stání. Vozidla se
dnes vyhýbají na vozovce s šířkou 4,5 –
5,0m. Šířka současné vozovky v kombinaci s podélným stáním u jejího okraje
omezuje vjezd/výjezd do kolmých stání
pod opěrnou zdí.

umístění kontejnerů v pohledově exponovaných místech

vzrostlé stromy jsou blízko fasád bytových domů

obsluha kontejnerů z vozovky, „nelegálně“ parkující vozidla

omezení manévrů v obratišti, bariéra v přístupu ke schodišti

vysoká poptávka po parkování, obtížný výjezd z kolmých stání

podélné parkování vozidel v rozporu se zákonnou úpravou

Napojení vozovky na ul. Jeronýmova
je naddimenzované, s nevhodnou až
rizikovou délkou místa pro přecházení
9,70 m. Stojící vozidla blokují přístup z
chodníku k hlavnímu schodišti do ul.
Třebízského. Chodci dnes prochází od
schodiště přímou trasou po vozovce k
lávce přes potok.
Vzrostlé stromy jsou přisazeny k fasádám domů, někteří obyvatelé si
stěžovali na zastínění místností. Kontejnery jsou situovány v pohledově exponovaných místech. Jejich obsluha je
prováděna z vozovky, potenciál střetu
obyvatel s vozidlem. Před vstupy do
bytových domů chybí lavička a stojany
na kola.

U POTOKA
Návrh upravuje dopravní napojení komunikace na ul. Jeronýmova ve
prospěch zkrácení délky přecházení
na hodnotu 6,50 m. Je navržena nová
organizace stání - oboustranná kolmá
stání v modulárním systému. Kolmá
stání využívají vozovku s optimalizovanou šířkou pro obousměrný provoz
osobních vozidel. Řešení významně
navyšuje počet stání oproti současnému stavu.
Systém umožňuje založení dvou linií
stromů s vystřídaným uspořádáním –
doplnění stromového patra výsadbou
18-ti stromů v odsazené poloze od fasády bytových domů. Stromové parto
vytvoří potřebný stín, doplní dopravní
prostor o vegetaci, která postupně dožívá a je natlačena k bytovému domu.
Navržená šířka chodníku 3,0 m již počítá s normovou délkou přesahů vozidel do chodníku a ponechává průchozí
prostor pěších v šířce 2,25 m. Místa
křížení hlavních pěších tras s vozovkou
jsou navržena formou dlouhých příčných prahů a zvýšenou plochou obratiště se smíšeným provozem vozidel a
pěších - plocha může být využita k provozování drobných služeb a obchodu
(příležitostný trh, mobilní prodejna
nebo stánek…). Z důvodu smíšeného
provozu v prostoru obratiště je koncový úsek komunikace navržen v režimu
obytné zóny. Plocha obratiště bude vymezena vymezovacími sloupky.

Koncový úsek v návrhu pracuje jako
obytná zóna. Vozovka je rozšířena
pro zlepšení vjezdu/výjezdu z kolmých
stání, podélná stání jsou ponechána.
Chodník je rozšířen a bude doplněn
záhony např. s výsadbou travobylinných směsí nebo vysoké trávy.

ULIČNÍ PROFILY - NÁVRH

TŘEBÍZSKÉHO / U POTOKA

TŘEBÍZSKÉHO

č.p. 757

U POTOKA

2,5

3,5
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4,5

3,1 0,75

4,75

4,5

4,25

4,5

3

2

3,6

zelená plocha
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ARCHITEKTURA A VEŘEJNÝ
PROSTOR

Urbanistické struktury vzniklé na základě centrálně definovaných rozvojových koncepcí v druhé polovině 20.
století jsou specifickou součástí našich
měst, ke které je nutné v mnoha ohledech přistupovat zcela odlišně než k
tradiční blokové struktuře kompaktního města.

ální jednotě dobře působícího celku.
Manuál úprav bytových domů by měl
také popsat možnosti rekonstrukcí
střech, případně nástaveb. Zahájením
diskuze s představiteli společenství
bytových jednotek je nutnou součástí
vedoucí k úspěšné postupné rekonstrukci budov.

Sídliště „U Potoka“ je tvořeno solitéry
ve volném prostoru, které jsou uspořádány do monofunkčního obytného
celku (sídliště). Veřejná prostranství
jsou obtížně fyzicky vymezitelná, tvoří
je zejména silnice, cesty a plochy zeleně. Charakteristická pro oblast je volná stavební čára. Každá urbanistická
struktura sídliště je specifická, jelikož
je každé sídliště autorským urbanistickým konceptem. Přes stejné typologické znaky je na ně nutné vždy pohlížet
odlišně a konkrétní nástroje pro zvyšování kvality prostředí volit na základě
vyhodnocení konkrétního území. Zpracovatelé koncepční studie provedli
kvalitativní analýzu veřejného prostoru
z pohledu stavu veřejných prostranství, dopravní a zelené infrastruktury.
Dalším sledovaným prvkem je i stav
Blahovského potoka. Jednotlivý stav
skladebních vrstev je popsán v kapitolách mobilita a doprava, architektura a
veřejný prostor, zelená infrastruktura
a Blahovský potok.

Veřejný prostor vykazuje v některých
místech značné prvky opotřebení a
zanedbání. V území je dostatek zeleně,
volnočasových ploch, ploch parkování,
ale zásadně chybí užitná kvalita a architektonicky hodnotný detail. Veřejná
prostranství jsou z velké míry tvořena
zbytkovými plochami, u kterých nemůžeme snadno definovat účel, význam
ani charakter. Zastavěná plocha budovami představuje pouhou jednu desetinu daného prostoru. Množství veřejně přístupných ploch je problematické
vzhledem k nalezení jejich adekvátního
využití i z hlediska nákladů na údržbu.
V návrhu je kladen důraz na posílení
modernistického konceptu „bydlení v
parku“. Koncepční studie definuje prostory veřejné a polosoukromé. Rozdělením prostor by mohlo dojít k nalezení
nového využití předimenzovaného veřejného prostranství, bez zásadní změny charakteru „domů v zeleni“. Tento
dialog s uživateli by mohl, při stanovení
jasných pravidel, vést ke snížení nákladů veřejné správy na údržbu.

I přes celkově nižší technický a technologický standard bytových domů se
ještě neodehrála rozsáhlá revitalizace sídliště v rovině tepelně-technické
adaptace jejich obvodových plášťů.
Zpracovatelé studie se domnívají, že je
nutné jasně definovat pravidla pro řešení úprav fasád bytových domů, aby
nedošlo k narušení charakteru a vizu-

Topografie prostoru je výrazným limitem využitelnosti a uživatelnosti
centrální travnaté louky. Konfigurace
terénu a jeho aktivní úprava je jednou
z největších výzev a ambicí koncepční
studie. Zásadním bodem je také zlepšení prostupnosti území.

Volný prostor veřejných prostranství
okolo solitérních budov nebyl ve většině případů dosud celostně postihnut a prováděné zásahy se ve velké
míře odehrávají na základě akutnosti
bez vyhodnocení nebo přehodnocení
vztahu k celku. V území jsou viditelné
prvky veřejné vybavenosti, které ztratily atraktivnost pro své uživatele a postupně dosluhují. Opakem nezájmu
je přítomnost udržovaných záhonů v
blízkosti vstupů do domů a intervence
v podobě dřevěného plata/lavičky u
bytového domu čp. 754.
Dalšími výraznými prvky v prostoru
sídliště jsou elementy technické infrastruktury. Kotelna s trafostanicí umístěná v centrální ploše zeleného pásu
je výrazný objekt bez jakékoli architektonické ambice rušící kvalitu veřejného
prostoru. V návrhové části koncepční
studie jsou naznačeny možné scénáře
úprav tohoto monofunkčního prostoru k prověření samostatnou studií. V
území jsou nad povrchem viditelné i
prvky inženýrských sítí v místě překonání vodního toku. Potrubí horkovodu
je nutné v území respektovat a uvažovat o měkkých intervencích a úpravách
např. umělecké intervence nenarušující a neohrožující primární funkci technické infrastruktury.
Tématem plánovacího setkání byl i
vzhled a umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad. Obecně nadzemní kontejnery zpravidla působí v
prostoru rušivě a nevzhledně. V části
Odpadové hospodářství jsou popsány
základní principy a v návrhu řešení jsou
vytipovány plochy k umístění „hnízd“
kontejnerových stání.

nevyužitá plocha, vytvářející nepříjemné zákoutí

původní výraz panelového domu bez novotvarů

volné prostranství bez náplně

chodník kolem Blahovského potoka, malá šířka

spontánní aktivity obyvatel

špatný technický stav schodiště
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Na základě participačního setkání a
analýzy území jsou plochy redefinované tak, aby byl celý prostor lépe využitelný a využívaný a odpovídal současným požadavkům na jeho užívání
v kontextu potřeb místních obyvatel.
Prvním krokem, který by měl předcházet zásadním stavebním nebo parterovým úpravám, bylo vyhodnocení kvality
a rozvojových příležitostí. Po debatě s
představiteli města a veřejností byly
definovány prostory k budoucí zástavbě/dostavě či nástavbě.
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Dalším krokem je nastavení a vymezení veřejných prostranství, které reagují
na deficity a problémy, se kterými se
sídliště potýkají a kvůli kterým není
plně využita jejich rezidenční atraktivita. Území bylo formálně rozděleno
na jedenáct charakteristických prostorů. Pro každé z nich jsou definovány
základní principy a doporučení jejich
funkční náplně. Klíčovým prvkem je
jejich prostupnost a kontinuita. Cílem
všech činěných kroků musí být posilování kvality veřejných prostranství z
hlediska vytváření příležitostí pro hod-

notné každodenní užívání všech věkových skupin obyvatel sídlišť, tzn. vytváření rozmanitého prostředí pro aktivní
sousedský život.
Sídliště „U Potoka“ skýtá, jak je to patrné z mnoha především zahraničních
revitalizací veřejných prostranství, potenciál být atraktivním prostorem především pro mladé rodiny, pro které je
kvalita veřejného prostoru, řešeného s
ohledem k potřebám jejich aktuálního
životního cyklu, jedním z klíčových faktorů při výběru místa svého bydliště.
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Cílem koncepční studie je nastavit princip dovybavení veřejných prostranství
tak, aby se zvýšila jejich atraktivita pro
všechny věkové kategorie, ale zároveň
nedošlo k porušení pohody bydlení v
přilehlých domech. Konkrétní vybavení prostoru je nutno řešit podrobnější
dokumentací a v komunikaci s obyvateli přilehlých domů. V koncepční
studii jsou naznačena možná řešení a
inspirace. V prostoru sídliště by mohlo dojít k míchání náplní a funkcí např.
menší dětská hřiště rozptýlená v zeleni, sportoviště pro různý počet uživatelů, společenské prostory k setkávání,
intimní prostory, senzorické zahrady,
atd. Jednotlivé prvky mohou být i dočasnou formou, např. nastříkání barvy
na asfalt, mobilní sedací nábytek. Krátkodobými intervencemi do veřejného
prostoru dojde k ověření možného řešení a hlavně k diskusi s uživateli.

POD KA

SINEM

PARKOVACÍ PLOCHY
ZELEŇ VEŘEJNÁ
ZELEŇ POLOSOUKROMÁ
EXTENZIVNÍ TRAVOBYLINNÉ ZÁHONY
STROMY LISTNATÉ
STROMY OVOCNÉ
STROMY JEHLIČNATÉ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S POBYTOVÝM POTENCIÁLEM,
PROSTUPNOST A KONTINUITA PROSTORŮ

44

45

3

9

269

8
19

285

62
9

49

7
18

63
7
268

128

254

8
24

240

19
9
22
0

257

22
1
22
2
264

22
6

22
7

238

RN
IC
JA

209

208

230

H BRATŘ

216

Í

140

3.
62

744
743

75
9

747

❼

746
745

75
8

742

HO

75
7

⓫

42

748
749
750

23

❻

751

❺

ÝM
ON
JER

34

POD

7350
7350
7350

33

53
9/I
V

37

ŠK

❷

35

36

RÉ
TO

VA

❸
KASIN

EM
53
8/I
V

79

43
2

54
0/I
V

24
25

38

OV
A

U POTOKA

39

17
0

756

755
754
753

❹

18
3

52

31

53
7/I
V

67/IV

LEGENDA
❶ OKOLÍ ZUŠ
❷ "PARK NAD POTOKEM"
❸ "KOTELNA"
❹ SCHODIŠTĚ, RAMPA
❺ ❻ ❼ "POKOJE SÍDLIŠTĚ"
❽ TRAVNATÁ LOUKA
❾"MĚSTSKÁ DIVOČINA"
❿ OKOLÍ PAMÁTNÍKU JANA HUSA
⓫BLAHOVSKÝ POTOK

27

14
2
28

53

54

50

55

57

56

64

15
1

10
0

63/IV

❶

4
28

s

32

225

❽

KÉ

13
8

204

2420

ÍZS

200

104
2420

EB

201

214

VO

213

286

KÉ
HO

287

288

289
215

TŘ

270

22
8

ČESKÝC

❾

276

CHARAKTER VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

19
5

❿

206

126

10
1
26
5

PROSTOR 1
Okolí ZUŠ
Do koncepční studie byl v rámci posouzení širších vztahů začleněn i prostor
okolí ZUŠ. V ploše současného parkoviště vidíme rezervu pro výstavbu
objektu, například pro rozvoj činností
školy. V rámci diskuse s vedení ZUŠ
byl projeven i zájem o využití travnaté
plochy mezi budovou školy a bytovým
domem čp. 63. Tento prostor by mohl
sloužit k výuce a společenským aktivitám využívající synergii s programem
ZUŠ. Vhodným se jeví dovybavení prostoru například malou tribunou využívající topografii terénu a platformou
pro malé koncerty, či aktivity tanečních
souborů. Plocha by mohla sloužit i jako
venkovní výstavní prostor. V rámci terénních úprav by bylo řešeno i napojení na sítě (slaboproud, silnoproud)
pro pořádání kulturně-společenských
akcí. Vhodnou výsadbou dřevin by bylo
území opticky uzavřeno a odcloněno
od bytového domu. Ověření správné
náplně tohoto prostoru by mohla vést
i přes dočasné architektonicko-společenské intervence. Po vyhodnocení a
vazbě na možné jiné záměry v území
by mohlo dojít ke konečné revitalizaci
prostoru.

dřevěné plato umožňující kulturně-společenské aktivity

nábytek do vřejného prostoru - modulární, dočasný

schodiště s možností využití pro posezení / amfiteátr

hudba oživující veřejnéný prostor

mobilní nábytek , variabilita

použití kvalitních povrchů, mobiliáře a výsadba dřevin

Cílem je vytvořit místo setkávání a komunikace ZUŠ s veřejností. Proměnou
by mohl projít i předprostor historické budovy, kde by bylo vhodné použít
materiál dlažby odpovídající hodnotě
místa a dovybavit vhodným městským
mobiliářem a architektonickým osvětlením historické budovy.
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní
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PROSTOR 2
"Park nad potokem"
Jednou z klíčových ploch řešené koncepční studie je travnatá plocha mezi
ulicemi Pod Kasinem a ulicí U Potoka.
V rámci zpracování studie byly prověřeny i varianty zastavitelnosti.
V současné době je limitem možné
zástavby platný územní plán, který definuje plochu jako Zvd – zeleň sídelní
doplňkovou. Její hlavní využití je jako
veřejná zeleň, která je součástí obytného prostředí a její funkce je především
estetická a izolační. V rámci diskuzí s
vedením města i veřejností navrhujeme tuto plochu využít a transformovat
na park. Limitem využitelnosti je terénní modelace. Výškový rozdíl ulic vymezující tuto plochu je až 7m. Tuto plochu
navrhujeme doplnit chybějícími pěšími
vazbami, které jsou dnes v území patrné, dále výsadbu dřevin a travobylinným podrostem.
Cílem je vytvořit prostor pro pobytové
aktivity s variabilním využitím (střídání
volných "prázdných" slunných ploch a
zastíněných míst). Důležitým aspektem
je práce a modelace terénu. Cesty a
případné hrací prvky by měly být součástí práce s terénem. Tato modelace
s doplněním laviček a dřevin by mohla
být atraktivním konceptem pro každodenní rekreaci. Vhodnou náplní by
mohlo být i veřejné ohniště/griloviště.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

využití terénní modulace pro umocnění zážitku

atypické sedací prvky reagující na terén

práce s vegetací a modelací terínu

dovybavení hracích prvků využívající konfiguraci terénu

práce s terénem - kompoziční prvek návrhu

využití svahu pro zimní aktivity
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

PROSTOR 3
"Kotelna"
V rámci rozboru veřejného prostoru
byly definovány hlavní funkční a estetické závady území. Mezi jednu z největších je budova kotelny a trafostanice. Tyto bezpochyby provozně a
technologicky nutné objekty technické
infrastruktury působí v území nepřátelsky a jsou pohledově exponované.
V rámci dalších kroků doporučujeme
samostatnou studii na možnou úpravu
objektů a prostoru kolem těchto budov. Možné scénáře jsou od výsadby
dřevin, která odcloní exponované pohledy, výsadby popínavých rostlin na
fasádu objektu, umělecké intervence
(street art) až po přístavbu a nástavbu
objektu.
Studie by měla prověřit základní technické a legislativní limity variant řešení.
Vhodným se jeví využití střešní krajiny
pro sportovní využití. V širším okolí
není jiná vhodná plocha pro sportoviště s umělým povrchem (guma, koberec, beton, asfalt, atd) V rámci nástavby
nad stávající trafostanicí a částečně i
nad kotelnou by mohl vzniknout prostor pro sportovní aktivity mládeže a
dospělých. Díky terénní modelaci by
mohl vzniknout i krytý prostor pro různorodé využití (otevřený x uzavřený
prostor). Střecha by byla přístupná jak
lávkou z ulice Pod Kasinem, tak i schodištěm z „parku U Potoka“ a byla by
oplocena a veřejně přístupná dle provozního řádu, který by mohl eliminovat
problémy s rušením nočního klidu.
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

možnost využití střešní krajiny - hřiště pro různé skupiny

příklad řešení zelenené střechy - extenzivní zeleň

způsob oplocení hřiště na střeše - "klec"

způsob oplocení hřiště na střeše - "vysoký plot"

street art - práce s fasádou objektu

varianty opláštění - konstrukce pro popínavé rostliny
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PROSTOR 4
Schodiště, rampa
Jedním z hlavních cílů je zlepšení prostupnosti a průchodnosti území. V návrhu upravujeme tvar schodiště a rampy spojující ulici Pod Kasinem a ulici U
Potoka. V návaznosti na nový chodník
v ulici Třebízského upravujeme chodník (rampu), která bude pohodlnou
bezbariérovou alternativou ke schodišti. Tvar schodiště je mírně upraven
oproti současnému stavu a reaguje na
kompoziční osu spojující ulici Škrétova
a lávku přes Blahovský potok. V rámci
úprav by byl prostor doplněn výsadbou dřevin, podsadbou stromového
patra a městským mobiliářem. Rampa
i schodiště by měly navazovat na podobu chodníku vedoucí v parku „U Potoka“. Ve spodní části nástupní plochy
je navržen i přístřešek pro kontejnery
komunálního a tříděného odpadu.
Schodiště i rampa by mohly být osvětleny liniově led páskami a mohly by
se stát atraktivním prvkem veřejného
prostoru.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

práce s terénem pro umístění sezení

vhodná terénní modelace - "zapuštěné cesty"

modelace terénu - krajinářské řešení

práce se skupinou dřevin - atraktivní pobytové místo

vhodné použití podrostu - druhová rozmanitost vegetace

kvalitní detail řešení schodiště

PROSTOR 5, 6 ,7
"Pokoje sídliště"
Pro dosažení rozmanitosti a pestrosti
náplně veřejných prostranství a práce
s jejich měřítkem je vhodné definovat
charakter a cílovou skupinu uživatelů.
V koncepční studii navrhujeme prostory určené pro jednotlivé uživatele
a činnosti. Pro některé aktivity se jeví
možnost využít prostory mezi bytovými domy. Měřítko je jasně definované
a determinuje možnosti využití. Následné využití „pokojů veřejného prostoru“ je doporučené a bude nutné
koncept diskutovat v dalším stupni PD.
Prostor 5 mezi bytovými domy č.p. 756
a 751 navrhujeme věnovat mladším
dětem. Vhodným se jeví velké pískoviště s prvky drobné architektury. Tento prostor může být i oplocen nízkým
plotem. Doporučujeme autorské pojetí hřiště s vazbou na stávající vzrostlou
zeleň.
Prostor 6 mezi bytovými domy č.p.
748 a 757 je důležitým místem pro
křížení pěšího a motorového provozu. Tato plocha je určena pro otáčení
vozů svážející komunální odpad a vozů
IZS. Tento sdílený zpevněný prostor by
mohl sloužit i pro občasné společenské aktivity (např. trh, místo setkávání,
dětské hry, atd.).
Prostor 7 mezi bytovými domy č.p. 744
a 745 navrhujeme věnovat místu setkávání a relaxace všech obyvatel. Návrhem intimnějšího místa doplněného
pohodlným sedacím nábytkem, mlatovým povrchem a atraktivní výsadnou
dostaneme vhodný mix atraktorů.
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

pískoviště, autorský přístup

vhodný detail řešení oplocení hřiště

práce s vegetací, tvorba příjemných pobytových míst

místo pro sousedské setkávání

intimní místo k posezení

práce s vegetací, tvorba příjemných pobytových míst
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PROSTOR 8
Travnatá louka
Jedním z nejvíce kladně vnímaných
veřejných prostranství veřejností byla
volná travnatá plocha mezi bytovými
domy č.p. 140 a 747. Největší hodnotou je, že v poměrně svažitém terénu
řešeného území jde o část, která je
poměrně rovná. Tato plocha je často
využívána pro hry a jiné spontánní aktivity. V návrhu toto veřejné prostranství přírodního typu respektujeme a
doplňujeme ho malou tribunou, která
bude využívat morfologie terénu. Samotná tribuna by mohla být atraktivní
pro hry, či sloužit jako cvičební prvek
pro atletickou průpravu. Při výstavbě
tribuny by mohlo dojít i k drobné terénní modelaci vlastní louky.
Cílem je vytvořit místo, které by mohlo sloužit nejenom pro sport, ale i
jako místa setkávání, či pro společensko-kulturní akce. V území dojde i k
probírce zeleně a doplnění výsadby o
nové dřeviny. Dalším bodem je schodiště umožňující přístup k Blahovskému
potoku.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

krajinářský přístup k řešení tribuny

tribuna, atypické sedací prvky sloužící pro hru

volné slunné prostranství

travnatá plocha určená ke sportovním aktivitám

tribuna, použití přírodního materiálu

kvalitní drobná architektura

PROSTOR 9
"Městská divočina"
Místo s velkým pobytovým potenciálem shledáváme při severní hraně
řešeného území. Prostor svahu a přilehlých travnatých ploch má velice silný genius loci. Toto veřejné prostranství nazýváme „městskou divočinou“.
Cílem je vytvořit prostředí, které respektuje okolní dřeviny, morfologii a
přítomnost vodního toku. Tento prostor doplňujeme o brod, kterým se
obě stany propojí a dojde tak k uzavření okruhu kolem potoka. Stávající zpevněnou plochu dosluhujícího hřiště
navrhujeme k odstranění a nahrazení
jiným typem autorského hřiště, které
bude v přírodním duchu. Stávající hřiště je poměrně blízko bytovému domu
a není proto vhodné pro návrh centrálního oploceného sportoviště pro
míčové sporty. Snahou by mělo být
vytipování vhodných dřevin a zapojení
do konceptu návrhu dětských hřišť.
Dalším bodem je vytvoření neformálního schodiště (případně i se skluzavkou), které by usnadnilo překonávání svahu vedoucí do ulice Javornického.
Tato chybějící pěší vazba je využívána
především školáky, kteří dochází do
základní školy Javornického. „Městská
divočina“ by mohla být atraktivní především pro školáky a mladší děti.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

hrací prvky pro všechny věkové skupiny

prvek hřiště, výtvarné pojetí

zapojení dřevin do konceptu hřišt

drobná architektura oživující veřejný prostor

neformální schodiště,

přírodě blízké hřiště
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PROSTOR 10

Okolí památníku Jana Husa
V prostoru kolem křižovatky ulic Českých Bratří a ulice Javornického vnímáme několik témat k řešení. Klíčovým
je úprava vlastní křižovatky a zajištění
bezpečného provozu a přecházení.
Po redukci dopravních ploch stávající
křižovatkové plochy docílíme zvětšení
předprostoru budovy Farního sboru
Českobratrské církve evangelické. Tato
plocha může být doplněna o dřeviny a
městský mobiliář.

vhodná úprava řešení vstupního prostoru

vhodný přístup řešení plochy - mlat

práce s vegetací, extenzivní trvalkové záhony

psí louka s posezením

drobné prvky pro agility (psí parkur)

drobné prvky pro agility (psí parkur)

Dalším tématem je okolí památníku
Jana Husa. Navrhujeme vytvořit mlatovou plochu kolem památníku doplněnou atraktivní výsadbou velkých dřevin
a založením záhonů.
V prostoru navrhujeme i úpravu cestní
sítě, která umožní lepší pěší propojení,
návaznost na přechody a vznik oplocené louky pro psy. Tato plocha pod
korunami stromů by byla doplněna o
prvky pro agility a lavičky. Důraz by měl
být kladen na architektonický a technický design jednotlivých prvků.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

PROSTOR 11
Blahovský potok
Blahovský potok je v současné době
spíše vnímán pro své negativní vlastnosti. Snahou budoucí proměny by
mělo být posílení jeho zapojení do území a zlepšení přístupnosti. V koncepční studii jsou naznačena místa, kde
by bylo vhodné navrhnout přístupová
schodiště. Více o stavu, koncepčních
přístupech revitalizace a variantách
řešení úprav vodního toku je v kapitole Blahovský potok. Důležitým aspektem jsou i lávky pro pěší. V současné
době mají charakter spíše mostů pro
automobilovou dopravu. Navrhujeme
změnit koncept přístupu k těmto prvkům. Při plánování budoucích oprav
by mohlo dojít k celkové výměně zábradlí a změně pochozí konstrukce.
Lávky by měly mít obdobné technické
a architektonické parametry, dále navrhujeme doplnit i osvětlením např.
led páskami. Detail by měl navazovat
na schodiště propojující ulici Pod Kasinem a U Potoka. Tento prvek by mohl
být jedním z pohledově atraktivních
míst.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

varianta překonání vodního toku

varianta překonání vodního toku - přírodě blízká

zelené koryto s udržovanými břehy

modelace kynety vodního toku

vhodný příklad řešení lávky

vhodný příklad řešení zábradlí lávky pro pěší
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ZELENÁ
INFRASTRUKTURA

Území má dnes vysoký podíl zelených
ploch, což výrazně zvyšuje kvalitu života na sídlišti. Obyvatelé považují
zelený charakter sídliště za jednu z
nejvýznamnějších hodnot místa. V
souvislosti se zelení však zmiňují i některé problémy – údržba zeleně není
obyvateli sídliště považována za dostačující, zazněly problémy spojené s
vysazením některých stromů v těsné
blízkosti fasád domů, či přílišným zastíněním některých bytů přehuštěnými
výsadbami stromů.
Stav zeleně v řešeném území vykazuje znaky, které lze sledovat u řady
sídlišť z druhé poloviny 20. století (90
léta) po celé republice. Tak jako byl urbanismus a jednotlivé domy stavěny
podle stejných vzorů, tak i zeleň byla
navrhována a zakládána na jednotlivých sídlištích podobně. Dále popsané
problémy sídliště U Potoka vyplývají ze
samotného návrhu sadových úprav i
ze způsobu založení zeleně, které byly
pro dobu vzniku sídliště typické.
Za jednu z nejzávažnějších chyb považujeme chybějící důraz na význam
a funkci jednotlivých míst. Zeleň byla
založena jako jeden amorfní celek bez
vytvoření svébytných míst s charakterem, obsahem, který dá každé ploše
určitou přidanou hodnotu, funkci. V
území tak vznikají místa, ke kterým
nemá nikdo vztah, která „nikomu nepatří“, která jsou jen v rukou správců
městské zeleně. Například stávající
svah mezi ulicemi Pod Kasinem a U
Potoka nemá dnes žádný charakter,
je pouze místem procházení, nenabízí důvod, proč se zastavit, pobýt zde.
Jiným příkladem může být prostor pod
ulicí Jeronýmova, který má, z důvodu

zanedbané údržby, kouzlo divočiny,
dnes je však opomenutý, nevyužívaný,
není důvod sem dojít.
V posledních letech obyvatelé pozvolna získávají ke svému sídlišti osobní
vztah. Zajímají se více o zeleň, která je
obklopuje, vnímají ji jako jeden z výrazných kladů bydlení. Zapojení obyvatel
sídliště do tvorby koncepční studie
může tuto situaci dále posunout k lepšímu. Obyvatelé se stanou spolutvůrci
svého životního prostředí, začnou s
městem a správci zeleně diskutovat o
svých potřebách a v ideálním případě i
o možnostech, jak se mohou ke stavu,
využití a správě části ploch sami přispět. Povzbuzujícím příkladem vztahu
obyvatel k prostředí sídliště U potoka,
jsou v poslední době vznikající záhonky
v blízkosti vstupů do některých domů.
Obecně byl nemalým problémem na
sídlištích z 20. století i způsob zakládání zeleně. Výsadby byly často sázeny
na pozemcích zdevastovaných výstavbou vlastního sídliště. V zemi zůstávaly
stavební zbytky, ornice byla odvezena
a půda nebyla před výsadbou obohacena kvalitní zeminou. Toto jsou dnes
jen velmi těžko napravitelné chyby. Jediné, co je možné dělat, je tyto chyby
neopakovat a nové výsadby provádět
správně.
Velmi časté bylo i uplatnění nevhodných taxonů pro daný účel a místo. V
sídlišti U potoka se například projevují typické výsadby skupin vzrůstných
keřů těsně při okrajích pěších komunikací či výsadby rozměrných stromů
v malých předzahrádkách. Například v
ulici U potoka jsou borovice černé vysazeny těsně u fasád domů a problé-

my, který to sebou přináší se budou do
budoucna jen zhoršovat. Technologie
používané v 80. až 90. letech vedly k
rozsáhlým plošným výsadbám keřových i stromových skupin z jednoho či
několika málo taxonů vysazených ve
velmi hustém sponu. Na sídlišti U Potoka jde například o výsadby bříz či javorů kolem potoka, či skupin jehličnanů v
prostoru u křižovatky ulic Jeronýmova
a U Potoka. Na volných plochách sídliště jsou četné pozůstatky původních zapojených keřových skupin či živých plotů například na břehové hraně potoka
či v předzahrádkách domů. Technologie zapojených skupin měla omezit
údržbu na co nejmenší míru a rychle
zajistit celistvost skupiny. Avšak zanedbání následných probírek způsobilo
zhoršený zdravotního stavu, či atypický
vzhled jednotlivých dřevin ve skupině.
Údržba rozsáhlých zelených ploch sídliště je samozřejmě finančně náročná.
Z toho důvodu je údržba zjednodušována na pouhý řez nevhodně vysazených, přerostlých či přestárlých keřů,
úklid spadaného listí a zelené hmoty
trávníků. Údržba trávníků je omezována pouze na seče.

"divočina" pod ulicí Javornického

pozůstatky keřových výsadeb

volná travnatá plocha vhodná pro hry

dožívající vybavenost veřejných prostranství

nevyužitý travnatý svah

prostor kolem Blahovského potoka

Pro vývoj sadovnických úprav, jejich
význam, estetickou hodnotu a funkci v
sídle má však údržba stejně rozhodující význam jako vlastní realizace.
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ZACHOVÁNÍ VYSOKÉHO PODÍLU
ZELENÝCH PLOCH SÍDLIŠTĚ
Podíl zeleně na sídlišti zůstane v podstatě zachován. Pouze v některých ulicích bude v důsledku změn systému
parkování z podélného na kolmé místně redukován rozsah travnatých ploch.
Studie klade velký důraz na funkčnost
a prostupnost veřejných prostranství
a na zvýšení jejich kvality a atraktivity.
Kvalitní, pestrá zeleň s dobře nastavenou údržbou tento koncept výrazně
podpoří. Například vytvoření nového
„Parku nad potokem“, revitalizace Blahovského potoka či práce s „Městskou
divočinou“ pod ulicí Jeronýmova výrazně zvýší působení zeleně a podpoří
vnímání sídliště jako zelené oázy ve
městě.
PRÁCE SE STÁVAJÍCÍ VZROSTLOU
ZELENÍ A DŮRAZ NA KVALITNÍ
ÚDRŽBU ZELENĚ
V území je nutné provést dendrologický průzkum. Na základě jeho výsledků
budou provedeny pěstební zásahy s
cílem vytvoření stabilní, věkově i druhově pestré porostní kostry. Je nutné
odstranit stromy provozně nebezLEGENDA
ZELEŇ VEŘEJNÁ
ZELEŇ SOUKROMÁ
ZELEŇ POLOSOUKROMÁ
EXTENZIVNÍ TRAVOBYLINNÉ
ZÁHONY
STROMY LISTNATÉ
STROMY OVOCNÉ
STROMY JEHLIČNATÉ

pečné, uvolnit perspektivní stromy,
průběžně odstraňovat stromy neperspektivní, ošetřovat stromy nemocné
a zároveň průběžně provádět dosadby. Při pěstebních zásazích je nutné
zohlednit i nevhodné umístěný některých stromů blízko fasád domů a
vytvoření optimálního podílu slunce a
stínu v území.
Nastavení managementu údržby zeleně sídliště je tedy stejně důležité jako
návrh koncepce zelené infrastruktury,
podrobnější návrh pěstebních zásahů
a nových výsadeb.
VYTVOŘENÍ ATRAKTIVNÍCH PROSTOR
SE SVÉBYTNÝM CHARAKTEREM
Jak je uvedeno v kapitole Architektura a veřejný prostor, cílem koncepční
studie je nastavit princip dovybavení
veřejných prostranství tak, aby se zvýšila jejich atraktivita pro všechny věkové kategorie, ale zároveň nedošlo k
porušení pohody bydlení v přilehlých
domech. Návrh zeleně vychází z tohoto principu. Zeleň musí vhodně doplnit
jednotlivé prostory, nastavit v nich optimální podíl světla a stínu, míru intimity. Zeleň svým estetickým působením
podpoří jejich charakter, pocit, který
bude místo v lidech vzbuzovat a dávat
lidem důvod, proč sem zajít, proč zde
pobýt.
❶„Park nad potokem“
Travnatý svah mezi ulicemi Pod Kasinem a U Potoka nemá dnes žádný charakter, je pouze místem procházení,
nenabízí důvod, proč se zastavit, pobýt
zde. Cílem je vytvořit zde nový park pro
každodenní rekreaci a odpočinek obyvatel sídliště s optimálně nastaveným

podílem osluněných a stinných ploch,
ploch s rozdílným stupněm intimity.
Důležitým aspektem je práce a modelace terénu, na který naváží nové cesty
logicky provázané na okolí a respektující pěší vazby územím, prvky drobné
architektury, místa pro posezení, hry
dětí.
V jižní části parku bude ponechána
velká volná intenzivně udržovaná travnatá plocha se solitérními stromy. Ta
bude vymezena skupinami stromů
s podrostem tvořeným extenzivními
travobylinnými záhony. Tento prostor
bude místem pro setkávání, posezení
v trávě i hry dětí.
Na prudším svahu kolem objektu výměníku a dál pod ulici Třebízského
budou stávající skupiny jehličnanů
doplněny listnatými stromy s podrostem extenzivních travobylinných výsadeb. Skupiny stromů i jejich podsadba
budou mít v různých místech různou
barvu, texturu dodávající konkrétnímu
místu v různých ročních obdobích různou náladu.
❷ Zelený pás podél Blahovského
potoka
Blahovský potok je jedním z nejcharakterističtějších prvků sídliště. Je pojítkem zeleně sídliště s okolní krajinou. S
výstavbou sídliště byl potok regulován,
čímž byly výrazně sníženy jeho ekologické funkce. V kapitole „Blahovský
potok“ jsou pospány možnosti jeho
revitalizace. Na technická opaření související s revitalizací naváží i vegetační
úpravy.
Nejprve je nutné pracovat se stávající
zelení. To znamená nejprve provést
pěstební opatření ve stávajících sku-

pinách stromů tak jak jsou popsány v
příslušné kapitole. Aby byla podpořena revitalizace potoka, která mimo jiné
spočívá i v modelaci jeho toku, je nutné
porušit výrazně lineární charakter výsadeb stromů a keřů na břehové hraně. Doporučujeme odstranit živé ploty
na břehové hraně a provést probírky
stávajících a dosadby nových stromů v
rozvolněné linii tak, jak to prostorové
možnosti území dovolí. Pestrost i přírodní charakter lze podpořit výsadbou
extenzivních travobilynných záhonů na
břehové hraně potoka, ale i výsadbou
bahenních rostlin podél vody.
❸ „městská divočina“ pod ulicí
Javornického
Svah pod ulicí Jeronýmova a navazující prostor má dnes, z důvodu zanedbané údržby, kouzlo divočiny, je však
opomenutý, nevyužívaný, není důvod
sem dojít. Stávající porost je nutné vyčistit, provést v něm adekvátní pěstební zásahy a dosadby s cílem vytvoření
stabilního zapojeného porostu. Pro
zvýšení atraktivity a usnadnění údržby
navrhujeme založení podrostu (např. z
břečtanu) a vytvoření pestrého, atraktivního porostního lemu ze stínomilných trvalek. Spolu s navrhovaným
doplněním schodiště, přechodu přes
potok a přírodních hracích prvků se
může tento zapomenutý kout stát plnohodnotnou součástí veřejných prostor sídliště s velmi osobitým charakterem.
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DOPLNĚNÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ, KTERÉ ZVÝŠÍ EKOLOGICKOU I ESTETICKOU PESTROST ÚZEMÍ
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Stromořadí podél komunikací
V nově navržených pásech parkovacích míst podél ulic jsou navržena nová
stromořadí. Stromy jsou v dostatečné
vzdálenosti od fasád okolních domů,
lze tedy uvažovat s druhy s korunami o
průměru kolem 10m. Nutné je použít
stromy s nasazením koruny min. 2,2m.
Při založení je třeba použít takovou
technologii, která jednak zaručí stromům dostatečný a kvalitní kořenový
prostor a zároveň zabrání prorůstání
kořenů do zpevněných ploch.
Různě udržované travnaté plochy
Dnes jsou v území všechny trávníky
udržovány stejně. V budoucnu navrhujeme vytipovat travnaté plochy,
které budou využívány jako pobytové
trávníky – travnatá plocha v „Parku
na potokem“, či volná travnatá plocha
mezi bytovými domy č.p. 140 a 747 a
ty udržovat dle technologických standardů I. intenzitní třídy údržby. Ostatní
travnaté plochy navrhujeme založit a
udržovat v podstatě jako travnaté louky – tím se zvýší pestrost a ekologická
stabilita těchto ploch, ale sníží se i nároky na jejich údržbu.
Extenzivní travobylinné záhony
Jedná se o typ smíšených trvalkových
záhonů s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní péčí. Základem je zvolení pro konkrétní stanoviště vhodné
druhové skladby. Barevnost a textura
záhonů mohou jednotlivých prostorů
dodat v různých ročních obdobích zcela svébytný charakter. V podrostech
stromů bude zvoleny porosty stínomilných dřevin a trvalek. Údržba dobře
založených záhonů se skládá zejména
z pletí případných náletů.
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

různá údržba travnaté plochy

využití terénní modelace pro umocnění zážitku

travobylinné záhony lemující pobytové trávníky

skupiny stromů s podrostem stínomilných rostlin

kvalitní pobytové trávníky

nové výsadby stromů v kombinaci s extenzivními záhony
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POLOSOUKROMÉ PROSTORY - PŘEDZAHRÁDKY

JA

VO

R

C
NI

TŘ

KÉ

HO

ČESKÝCH BRATŘÍ

EB

ÍZS

KÉ

HO

VA

NÝM

TO

JERO

Š

É
KR

OVA

U POTOKA

POD K

ASINE

LEGENDA
POLOSOUKROMÉ PŘEDZAHRÁDKY

M

Samostatným úkolem je nabídka vytvoření polosoukromých předzahrádek u jednotlivých bytových domů. Při
jejich založení není možné postupovat
„shora“. To znamená, že nemohou být
založeny městem a dány bez předchozí komunikace do užívání obyvatelům
domů. Doporučujeme v samostatné
studii jasně stanovit pravidla pro fungování, ale i estetické řešení předzahrádek – například způsob jejich oplocení, využití vyvýšených záhonů, použití
mobiliáře, drobné architektury, druh
povrchů zpevněných ploch. S těmito pravidly pak mohou být vymezené
plochy nabídnuty k užívání obyvatelům
domů.

bylinková zahrádka

pěstování zeleniny ve vyvýšených záhonech

posilování sousedských vztahů při péči o zahrádky

prostory je možné vybavit mobiliářem, oplotit

polosoukromé prostrory moho být místem posezení se sousedy

individuální přístup k řešení - intimní prostor posezení

Polosoukromé předzahrádky mohou
sloužit jak pro zahradničení, tak jako
místo setkávání obyvatel jednotlivých
domů. I přes dodržení předem daných
pravidel mohou mít jednotlivé předzahrádky osobitý charakter. Mohou zde
růst ovocné stromy, vonět záhony bylin, vyrůstat zelenina či kvést pestrobarevné květinové záhony.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní
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Povrchy - hospodaření s
vodou
Žijeme v době měnícího se klimatu, která se projevuje stále častějšími
změnami počasí, nárazovými srážkami silné intenzity. Změna klimatických
podmínek vyžaduje, aby se město na
tuto skutečnost postupně adaptovalo, má-li se s těmito podmínkami vyrovnat. Vzrostlé stromy napomáhají
městu tím, že dešťovou vodu okamžitě
vstřebávají kořenovým systémem. Při
hospodaření se zelení a povrchy se řídíme pravidlem, že nejlepší voda pro
město je taková, která neproteče kanalizačním systémem.

kvalitní detail řešení pojízdných ploch

zelená parkovací stání

velké mlatové plochy umožňující vsakování

práce s rastrem spar, bez obrubníků

kvalitní architektonický detail propustného povrchu

parkovací plocha s propustným krytem

Nezbytné je věnovat pozornost podpoře přirozeného vsakování a odpařování vody, zpomalení jejího povrchového
odtoku, koncipování plošných záhonů
a ploch pokrytých druhově pestrou
vegetací, použití vodopropustných dlažeb a povrchů.
Velké množství srážkové vody je odváděno z povrchu komunikací do kanalizace. V každé projekční přípravě
stavebních záměrů (stavební úpravy
komunikací) je nezbytné prověřit možnost likvidace vody vsakováním, možnost ponechání vody v území. To by
měla být jedna ze zásadních priorit každého projektu. Obdobně je zapotřebí
řešit problematiku likvidace dešťové
vody z ploch střech.

* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

Povrchy - doporučené
materiály

PŘÍKLADY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ - INSPIRACE

Důležitou částí budoucího návrhu
bude koordinovaný výběr vhodných
materiálů v kombinaci s kvalitním mobiliářem. Vhodnější a doporučený je
menší materiálový rozptyl, ale větší
práce s detailem, měřítkem a rastrem.
Výběr jednotlivých prvků by měl nabídnout větší flexibilní použití. Sídliště jsou intenzivně využívaná, a proto
je potřebné vybírat materiály a prvky,
které jsou vysoce odolné vůči dlouhodobé zátěži. Urbanistický celek byl
komponován v modernistickém duchu, a proto je historizující a ornamentální materiálová paleta pro prostor
nevhodná. Důležitý je i tvar a odstín
barevnosti jednotlivých skladebních
prvků. Doporučujeme vždy konzultaci
s architektem. V průběhu dalších projektových prací doporučujeme použití
následujících materiálů:
Doporučené materiály s propustným
povrchem
• mlat
• štěrkový trávník (zátěžový trávník) /
trávník
• kačírek
• žulová dlažba s proměnnou šířkou
spáry
• betonová dlažba (preferujeme čtvercový formát) s proměnnou šířkou
spáry
Doporučené materiály s propustným
povrchem
• asfalt
• kartáčovaný beton
• sportovní guma
64

65

BLAHOVSKÝ
POTOK

ŠIRŠÍ VZTAHY
Blahovský potok pramení ve Svitavské
pahorkatině západně od obce Javorníček a po cca 10-ti kilometrech vtéká
do města Vysoké Mýto, ve kterém následně ústí do „Průmyslového náhonu
Loučné“. Povodí vodního toku je charakteristické vysokým podílem zemědělsky využívaných pozemků, které
jsou navíc meliorovány. Na toku nejsou žádné příčné stavby (poldry, vodní nádrže atp.), které by mohly uměle
ovlivňovat průtoky, tedy snižovat v
případě kulminační průtoky povodní,
nebo nalepšovat průtok vody v korytě
v období sucha.
Řešený úsek Blahovského potoka se
nachází mezi ulicemi Javornického a Jeronýmova (říční kilometr 0,555 - 0,889).
Koryto má v tomto úseku přímý směr,
lichoběžníkový tvar a je opevněné
pouze v břehových patách. Doprovodný břehový porost tvoří linie stromů
(javory) v parkové úpravě na břehové
hraně, případně na břehových svazích
(břízy), keřové patro je nesouvislé a
jednodruhové, bylinné patro chybí.
TECHNICKÉ PARAMETRY KORYTA
V ŘEŠENÉM ÚSEKU
• délka řešeného úseku:
334 m
• šířka koryta ve dně:
cca 2-3 m
• hloubka koryta:
až 2,5 m
• celková šířka koryta:
cca 11 m
• plocha povodí:
21 (resp. 28) km2
• průměrný dlouhodobý průtok:
168 l/s
• neškodný povodňový průtok:

6,6 m3/s
• korytotvorný průtok:
0,35 m3/s = Q30d = dimenzování kynety
• průměrný sklon koryta v území:
0,48% = na 300 m výškový rozdíl 1,5 m
• opevnění kamennou rovnaninou a
zatravňovacími žlabovkami v patách
NEDOSTATKY
• příliš široká kyneta koryta
• malá hloubka vody
• absence kvalitní doprovodné vegetace
• málo atraktivní pro vodní organizmy –
ryby, obojživelníky
• vyústění odlehčovacích stok jednotné
kanalizace – technický problém v případě havárií
• nátok nečištěných odpadních vod
pravděpodobně z nefunkčních domovních ČOV
• zanášení koryta sedimenty, zahnívání
• místy poškozené opevnění – uvolněné žlabovky
• příčné objekty – mostky a propustky v
různém technickém stavu
Z hlediska územního plánu se tok nachází v lokálním biokoridoru a protéká
v zájmovém území klidovou zónou určenou pro bydlení, kde jeho úprava do
podoby městského parku určeného
pro relaxaci je vysoce žádoucí.
ZHODNOCENÍ PODKLADŮ
• „Vysoké Mýto – Studie proveditelnosti revitalizace Blahovského potoka“,
Šindlar s.ro., 11/2017
• základní výchozí podklad pro tuto
studii, který řeší totožný úsek koryta
Blahovského potoka
• rozšíření údolní nivy je ve studii navrženo v maximální možné míře bez
ohledů na další vazby, především ko-

munikační
• principy revitalizace přebíráme, rozsah upravujeme dle limitů území a celkové koncepce řešení území
• „Studie proveditelnosti k realizaci
přírodě blízkých protipovodňových
opatření v Mikroregionu Vysokomýtsko – aktualizace 2017“, Šindlar s.ro.,
08/2017
• zabývá se transformacemi průtoků v
povodí Blahovského potoka návrhem
poldrů P1 a P2
• soustava poldrů P1 a P2 je dle aktuálních hydrologických dat schopná
transformovat průtoky Q20 a nižší na
definovaný neškodný odtok 6,6 m3/s
• pro naši studii není tento podklad
zásadní – průtočné charakteristiky je
nutné zachovat, v této studii proto kapacitu koryta nesnižujeme
• terénní průzkum vč. fotodokumentace
• bylo provedeno ověření stavu na místě a zdokumentování stavu v různých
ročních obdobích
• byl potvrzen nátok nečištěných, nebo
špatně čištěných odpadních vod z úseku nad řešeným územím
• zápisy z jednání – zadavatel, občané,
projektanti
• v návrhu byly zohledněny požadavky zadavatele a občanů v koordinaci s
řešením dopravní obslužnosti, návrhu
zeleně a celkové koncepci řešení

přímý lichoběžníkový tvar koryta

přístupy ke korytu, drobná odpočinková stavba

břehový porost v korytě - břízy

stejný úsek koryta v letním období – suchý extrém

příčné objekty - ing. sítě, mostek – limitují návrh úpravy

poškozené opevnění koryta - zatravňovací žlabovky
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Obecné principy zlepšení
aktuálního stavu
Základní zásady zlepšení aktuálního
stavu v rámci řešeného úseku:
• rozvlnit a zúžit niveletu
• ochrana koryta pružným, ale stabilním opevněním
• doplnit v korytě vhodnou vegetaci
Zásady pro zlepšení stavu v rámci
povodí:
• omezit nátok splavenin ze zemědělských pozemků
• identifikovat a zabránit vypouštění
nevyčištěných odpadních vod do toku
• doplnit příčné stavby – vodní nádrže,
poldry
Kvalita vody – lze zlepšit:
• eliminací nátoku znečištění (nejen kanalizace, ale i splachy ze zemědělských
pozemků – v povodí je velký podíl orné
půdy
• výškovým i směrovým rozvolněním
proudu a vhodnou výsadbou
Suchá období
• „vodní“ extrémy se dlouhodobě prohlubují a týkají se maximálních i minimálních průtoků
• v rámci této studie je nelze ovlivnit a
suchým extrémům se tedy nevyhneme
Kapacita koryta
• zachovat kapacitu, která je aktuálně
dostatečná v rámci převádění běžných
povodňových průtoků
• koryto musí splňovat požadavky na
převod neškodného průtoku, tj. 6,6
m3/s (při tomto průtoku je aktuálně
hloubka vody cca 1,2 m), maximální
kapacitu úseku však budou ovlivňovat
propustky a mostky
• zmenšením a rozvolněním kynety navrhujeme zvětšit hloubku vody a zvýšit
vinutí

NEDOPORUČENÉ PŘÍSTUPY

DOPORUČENÉ PŘÍSTUPY

technické řešení kotryta - stoka

přírodě blízké řešení revitalizace toku

technické řešení - meandrující kyneta

přírodě blízké řešení revitalizace toku - v omezeném profilu

technické řešení - korýtko

modelace vodního toku - snadná udržba břehových hran
* zdroj: www.landezine.com / obrázky jsou pouze ilustrativní

VARIANTA 1 - "STÁVAJÍCÍ STAV" pouze oprava koryta + "okysličení"
• minimalistické řešení – eliminace neúměrných nákladů, bez významných
stavebních úprav břehů, bez výstavby
opěrných zdí, zachování současné trasy toku
• technické opatření pro zlepšení údržby dna potoka: např. betonové koryto
v celém úseku nebo pouze ve středovém úseku od čp. 756 po 757; možná
kombinace betonové koryto + kamenná rovnanina
• středová část potoka by měla být přístupná – uvažovat s místem pro schody, pohybem dětí/lidí v korytě toku
• na konci úseku uvažujeme místo pro
překonání potoka: např. po kamenech
v korytě, nebo po jiném prvku vsazeném do koryta; není zde uvažovaná
nová lávka
• možná kombinace betonové koryto /
divoké květiny (polobahení)
Klady a zápory:
+ levná varianta
+ snadná údržba
+ zachování totožné kapacity koryta
- nejedná se o revitalizaci
- negativa spojená s širokou kynetou,
absencí „života“ v potoce a vnímáním
vodního toku obyvateli sídliště se nezmění
VARIANTA 2 - "MÍRNÁ MODELACE" mírná modelace + oprava koryta +
"okysličení"
• cílem je mírné rozvolnění dnes přímé
linie toku, zúžení kynety pro převádění
korytotvorného průtoku
• břehové hrany koryta budou zachovány, dojde pouze k drobné modelaci

s ohledem na stávající a novou výsadbu
• opevnění koryta lomovým kamenem
v konkávních obloucích – stabilní a přírodě blízké řešení
• variantní doplněním opěrných zdí v
místech s potenciálem pobytové kvality nebo častějšího výskytu obyvatel;
přístup k potoku v centrální části ze
strany od „loučky“;
• na konci úseku uvažujeme místo pro
překonání potoka: např. po kamenech
/ betonových blocích v korytě, nebo po
jiném prvku vsazeném do koryta; neuvažujeme s novou lávkou (její návrh
by musel být zdůvodněn např. nemožností umístění prvků pro příchod do
koryta)
• zvlnění trasy uvažováno zejména ve
středním úseku; předpoklad úpravy
sklonu břehových hran v místech vyosení; rozbití dlouhých průhledů výsadbou dřevin např. vrby s převislými
korunami (možnost jejich tvarování)
• hra s výškou hladiny pro zkvalitnění vody okysličením – cílit na zdržení
vody, tůňka/přepad, vytvořit zvuk vody

VARIANTA 3 - "PŘÍRODA"
• varianta vychází z návrhu firmy
ŠINDLAR s.r.o., nepopírá ho, naopak z
něho přebírá principy, které usazuje v
souvislostech přímo navazujícího území; návrh je však střídmější a cílí na potlačení neúměrných nákladů, omezení
nákladných přeložek technické infrastruktury, nevyvolá významné kácení
stromů
• přírodní charakter koryta; hra s výškou hladiny pro zkvalitnění vody okysličením – cílit na zdržení vody, tůňka/
přepad, vytvořit zvuk vody

Klady a zápory:
+ přírodě nejbližší varianta
+ kapacita koryta nebude negativně
ovlivněna
- nejdražší varianta
- řešení nerespektuje stávající koridor
koryta a budou tedy nutné výraznější
zásahy do ustálených „komunikačních“
vazeb a také do stávající zeleně
- složitější údržba, kterou však lze v některých místech vhodnými bezúdržbovými výsadbami zlepšit

STÁVAJÍCÍ STAV

MODELACE

Klady a zápory:
+ řešení respektuje stávající koridor
toku a zároveň používá přírodě blízké
revitalizační prvky
+ kapacita koryta nebude negativně
ovlivněna
+ vhodná kompromisní varianta v intravilánu města
- dražší varianta
- mírně složitější údržba, kterou však
lze v některých místech vhodnými
bezúdržbovými výsadbami zlepšit

PŘÍRODA

místo překonání vodního toku - most/ lávka pro pěší/ brod
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NAVRŽENÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ
- ROZMÍSTĚNÍ "HNÍZD" NA KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD

M

Odpadové hospodářství
Obecně nadzemní kontejnery zpravidla působí v prostoru rušivě, proto je
ideální umísťovat je dovnitř objektů
nebo výklenků urbánní struktury. Ty
by měly být opatřeny vrátky nebo jinou
ochranou. Pokud je jedinou možností
jejich umístění do volného prostoru,
je vhodné vybudovat minimální kultivované objekty pro jejich skrytí. Pokud
jsou umísťovány volně, je pro zvýšení
kvality prostranství, ale také pro zlepšení povědomí o třídění odpadu vhodné navrhnout jednotné řešení vizuální
podoby včetně barevnosti, tvaru a materiálu. Typický kontejner by měl být
součástí katalogu vybavení veřejných
prostranství města.

kontejnery snižují rozhledové poměry

kontejnery mimo přístřešek

kontejnery jsou vizuálně rušivé a dominantní

nedostatečná kapacity přístřešku pro kontejnery

přístup a obsluha kontejneru z vozovky

kontejnery v pohledově exponovaných místech

V řešeném území kontejnery působí
v některých místech nejenom jako vizuální závada, ale i znepříjemňují průchod územím, tvoří bariéry a brání rozhledovým poměrům.
Doporučení:
• podzemní i nadzemní kontejnery by
měly být primárně instalovány mimo
chodník tak, aby nepřekážely chodcům
ani provozu
• podzemní i nadzemní kontejnery se
umísťují tak, aby nerušily atmosféru
místa a netvořily vizuální ani prostorovou bariéru
• kontejnery musí být přístupné i osobám se sníženou schopností orientace
a pohybu
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PŘÍLOHA - VYHODNOCENÍ PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
PRO AKCI „KONCEPČNÍ STUDIE ÚZEMÍ VYMEZENÉHO ULICEMI JERONÝMOVA,
POD KASINEM, JAVORNICKÉHO A ČESKÝCH BRATŘÍ, VYSOKÉ MÝTO“

ŘÍJEN 2018

SLOVA NA ÚVOD

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
Plánovací setkání proběhlo 1. října 2018 od
16:30 do 18:15 hod v zasedací místnosti
městského úřadu a bylo vstupním setkáním
s veřejností v rámci přípravy „KONCEPČNÍ
STUDIE ÚZEMÍ VYMEZENÉHO ULICEMI JERONÝMOVA, POD KASINEM, JAVORNICKÉHO A ČESKÝCH BRATŘÍ, VYSOKÉ MÝTO“.
Cílem setkání bylo informovat obyvatele o
připravované studii, důvodech pro její zadání, dalším postupu, budovat důvěru obyvatel v připravovanou koncepci území, zamezit případným neopodstatněným obavám
a přispět k pocitu, že rozvoj území bude
probíhat se spoluúčastí obyvatel území.
Hlavním bodem jednání byla diskuse nad
hodnotami, problémy, potřebami obyvatel a
jejich prioritami rozvoje území. Cílem setkání nebylo nalezení shody na řešení jednotlivých témat, ale sběr podnětů, které projektant využije pro práci na koncepční studii.

hodnot, problémů a potřeb, které pro ně
mají největší důležitost.
Po ukončení práce u jednotlivých stolů
představili moderátoři všem přítomným
hlavní výstupy z diskuse u každého stolu –
tedy ty hodnoty, problémy a potřeby, které
v jejich skupině získaly největší počet prioritních bodů.
Výstupy ze setkání využije projektant při
práci na návrhu koncepční studie, který
bude s obyvateli prodiskutován v průběhu
listopadu / prosince 2018. Finální koncepční
studie, upravená podle výsledků prosincové
diskuse s obyvateli, bude městu předána v
lednu 2019.

Setkání se zúčastnilo více než 40 obyvatel,
pan starosta František Jiraský, pan místostarosta Martin Krejza, zástupci Odboru rozvoje města a zástupci projektanta – Štěpán
Vacík, Aleš Hlavatý, Karolína Koupalová. Po
úvodním slovu pana starosty a zástupce
projektanta se přítomní rozdělili ke třem
pracovním stolům. Diskuse u jednotlivých
stolů probíhala ve třech blocích pod vedením moderátorů z řad projektanta a s účastí
zástupců města. Nejdříve byly diskutovány
a zaznamenány hodnoty území (co je zde
dobře, co je pro obyvatele důležité, co je potřeba chránit a dále rozvíjet), dále problémy
území (co nefunguje, co by potřebovali obyvatelé zlepšit, co se musí změnit, co hrozí,
když se něco nezmění) a nakonec potřeby
obyvatel (přeju si aby…, nerad bych aby….,
konkrétní návrhy řešení potřeb a problémů). Na závěr každé části diskuse označili
přítomní třemi body ty ze zaznamenaných
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HODNOTY ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
OZNAČENÍ V MAPĚ

1

3
2

HODNOTY

POZNÁMKA

PRIORITNÍ
BODY

Zelěň

U všech pracovních stolů byl jako jednoznačná hodnota zmíněn dostatek zeleně, vzrostlých stromů, které
v horkém létě poskytují stín i okolním bytům a úktyt ptákům.

43

Klid pro spokojené bydlení

Lokalita je klidná, bez zásadního zatížení dopravou, bez rušivých aktivit v území - je místem s kvalitním
prostředím pro život.

13

Přítomnost vodního prvku

Přestože tento rok voda v Blahovskému potoce zcela vyschla (podle pamětníků poprvé), považují obyvatelé
vodní prvek za hodnotu území. Kapacita koryta je dostačující - voda zatím nikdy nepřetekla, avšak min. 2x
do roka se vodou zaplní celé koryto. Pokud je dostatek vody, po vodě plavou i vodní ptáci.

11

Blízkost centra města

Hodnotou území je i blízkost a dobrá dostupnost centra. To sebou přináší i dostatečnou občanskou vybavenost v okolí - škola, školky, Tesco, drobné obchody a restaurace směrem k náměstí.

9

Herní plácek

Řešené území má poměrně členitý terén. V podstatě rovná travnatá plocha mezi potokem a ulicí Českých
bratří je v území jediná, která slouží pro hru dětí.

7

Není zde výrazná transitní doprava

Území není zatížené průjezdnou dopravou, vjedou sem v podstatě jen zde bydlící obyvatelé.

5

Bezpečný prostor podél potoka

Prostor mezi domy, kolem potoka je bez dopravy, je bezpečný i pro volný pohyb dětí.

4

Mosty a lávky

Přes potok je v území dostatek lávek pro pěší - území je dobře průchodné, prostupné.

3

Od potoka je dostatečný prostor pro těžší
vozidla pro stěhování

Ve vyjíměčných případech chodník po obou stranách potoka slouží pro příjezd těžších aut (stěhování,
hasiči) k domům ze strany, kde jsou výtahy.

2

Dětské hřiště

Přestože není v dobrém stavu, je dětské hřiště mezi domy čp 751 a 756 pro některé obyvatele hodnotou.

2

Volné travnaté plochy

Pro některé obyvatele jsou volné travnaté plochy na svahu při ulici Pod Kasinem hodnotou. Místní obyvatelé je využívají pro venčení psů, děti zde v zimě sáňkují.

1

PROBLÉMY ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
PROBLÉMY

POZNÁMKA

PRIORITNÍ
BODY

Málo parkovacích míst

U všech stolů byla diskutována otázka nedostatečných kapacit pro parkování.

22

Voda - nečisté koryto

Poprvé co lidé pamatují voda v korytě Blahovského potoka zcela vyschla. Do toku nejspíše ústí kanalizace
- když je málo vody, voda zapáchá, teď je na dně koryta zapáchající bahno. Po větším průtoku zůstávají na
březích odpadky (toaletní papír v trávě).

18

4

Stromy blízko fasád bytových domů

Přestože zeleň byla zmiňována jako největší hodnota území, některé byty, především v přízemí domů ze
strany k potoku, jsou významně stíněné stromy v malém odstupu od domů. Stín a chlad mimo letní období
snižují kvalitu bydlení v těchto bytech.

11

6

Nebezpečná křižovatka

Křižovatka ulic Jeronýmova a Českých bratří je prostorově předimenzovaná, nepřehledná, nebezpečná.

11

OZNAČENÍ V MAPĚ

Nedostatečný interval údržby

Někteří obyvatelé považují údržbu území za nedostatečnou.

10

1

Nevyužitá travnatá plocha

Travnatá plocha na svahu při ulici Pod Kasinem je nevyužitá, nemá náplň.

6

2

Stav dětských hřišť

Pozůstatky dětských hřišť mezi domy jsou nekvalitní, nejsou plně funkční. Na hřišti při ulici U Potoka se
schází večer mládež a hlučí.

6

3

Špatný stav chodníků - někde chybí jejich
návaznost

Některé chodníky v území jsou ve špatném stavu, někde chybí logické návaznosti.

5

5

Stání vozidel - omezující pohyb pěších

Stání vozidel podél silnice brání v průchodu pěších směrem do centra města.

5

12

Vyústění „černé“ kanalizace

Při ulici Jeronýmova jsou do potoka pravděpodobně svedena vyústění nelegálních kanalizačních přípojek.

4

Dosluhující mobiliář

Mobiliář v území je většinou za zenitem životnosti - lavičky, odpadkové koše dosluhují.

4

Nevzhledné výsadby thují

podél domů na západním břehu potoka jsou výsadby thují, které prosychají, jsou nevzhledné, jsou pod
nimi odpadky.

3

Ze silnice i/35 a ulice českých bratří hluk a
smog

Z nedaleké silnice I/35 a ul. Českých bratří, po které přijíždí auta z města k obchodnímu domu Tesco, do
území přichází hluk a smog.

2

Kontejnery - chybí koncepční přístup

Chybí jednotné řešení kontejnerových stání. Shluky kontejnerů na tříděný odpad jsou nevzhledné, někdy
nevhodně umístěné.

2

Parkování na chodníku

Před domy čp 742 - 744 a 745 - 747 parkují auta na chodníku - v případě potřeby nemůže k domu zajet
záchranná služba, hasiči.

1

13

7

Stav opěrné zdi

Opěrná zeď pod ulicíc Třebízského je dle názoru obyvatel ve špatném technickém stavu.

1

Vlhkost v suterénu bytových domů

Zmíněno, že suterén domů je vlhký - výška dna potoka musí být zachována.

1

11

Nebezpečný, nakloněný smrk

Mezi domy čp 79 a 67 v ulici Pod Kasinem stojí nebezpečně nakloněný smrk.

0

10

Popelnice blízko domu - zapáchají

U bytových domů podél ulice Pod Kasinem jsou kontejnery umístěny příliš blízko domů a zápach je cítit až
do bytů.

0

14

Nebezpečné místo u lávky

Prostor mezi horkovodními trubkami a lávkou je nebezpečný pro hry dětí.

0

8

Chybějící pěší vazby

Přes travnatý svah při ulici Pod Kasínem chybí některé pěší vazby - lidé si cestu vyšlapali přes trávník.

0

9
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AKTIVITY PRO ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
OZNAČENÍ
V MAPĚ

1

AKTIVITY

POZNÁMKA

PRIORITNÍ
BODY

Zapojení potoka do území

Obyvatelé chtějí být sezámeni s návrhem řešení úprav Blahovského potoka. Objevili se nejasnosti s tím, jaký vztah má studie
úprav potoka představená obyvatelům v minulosti, ke koncepční studií, ke které probělo dnešní plánovací setkání.

12

Udržovat, čistit potok

Je třeba, aby správce Blahovského potoka pravidelně čistil dno koryta od bahna, odpadků, kamenů tak, aby se zde v období sucha
neusazovalo zapáchající bahno.

8

Hřiště i pro starší děti

V území by ve vhodné lokalitě mohlo vzniknout i hřiště pro teenagery - např. parkur. (ideálně tak, aby nebyli rušeni obyvatelé
sousedních domů)

7

Parková úprava zelené louky

Nejvíce přítomných se shodlo na tom, že nevyužitý travnatý svah při ulici Pod Kasínem by bylo vhodné upravit jako park s různými
aktivitami i místy pro odpočinek.

6

Schovat stojící vozidla v ulici

Část parkujícíh vozidel v ulicích by bylo možno řešit formou krytých stání, či částečným pohledovým
odcloněním.

6

Více parkování

Většina přítomných se shodla na tom, že je v území nutné nalézt více míst pro parkování vozidel.

5

Parkoviště zakryté ve svahu /
parkovací dům

Poměrně diskutovaným tématem bylo řešení nedostatku parkovacích míst ve svahu při ulici Pod Kasínem formou částečně ve
svahu zapuštěného parkovacího domu, nebo ve svahu zaříznutých a částečně krytých parkovacích stání.

4

Zlepšit organizaci dopravy

Bylo by vhodné zamyslet se nad celkovou organizací dopravy v území - některé ulice jsou úzké a problém by vyřešilo zavedení
jednosměrného provozu.

4

Lavičky u potoka

Někteří přítomní by uvítali více laviček podél potoka.

3

Bytový + parkovací dům

Při diskusi o parkovacím domě ve svahu při ulici Pod Kasínem padl i názor na možnost spojení parkovacího domu ve spodních
patrech objektu s bytovým domem v horních patrech. Diskuse na toto téma vyvolala poměrně silné kontroverze.

3

Prostor pro setkávání

V území by mohlo vzniknout místo pro setkávání obyvatel s ohništěm, grilovištěm, altánem.

3

Upravovat stromy, kácet, sázet

Zeleň v území je nutné pravidelně udržovat. Zajistit správný podíl mezi sluncem a stínem, zajistit, aby přízemní byty nebyly stromy
neúnosně přistíněny. Je třeba pravidelně kontrolovat bezpečnost stromů a sázet stromy nové.

2

Meadrující potok dle studie ne

Byla diskutována i otázka řešení úprav koryta dle studie proveditelnosti revitalizace Blahovského potoka představené obyvatelům
v minulosti. Část přítomných se domnívá, že nabídnuté řešení není šťastné - mimo jiné by znamenalo značné kácení vzrotlých
stromů. Při současném vyschnutí potoka není jasné, zda je navržené řešení reálné.

2

Více kvalitní zeleně

Před objekty v ul. U Potoka by mělo být vysázeno více stromů, které zajistí i přistínění bytových domů.

2

Komunitní zahrada

Zmíněna byla i možnost založení komunitní zahrady v území.

2

Lavičky s opěradli

Při dovybavení území mobiliářem by mělo být pamatováno i na pohodlné sezení pro starší občany - alespoň část laviček by měla
mít opěradla.

1

Zakrýt horkovodní trubky

Bylo by vhodné uvažovat o zakrytí horkovodních trubek - prostor mezi trubkami a lávkou je nebezpečný pro děti.

1

Sušáky na prádlo

Některé sušáky na prádlo jsou pravidelně využívány, jiné ne. V území by měla být část sušáků na prádlo zachována.

1

Doplnit chybející pěší vazby

V některých místech - například při nástupu na cestu ve svahu při ulici Pod Kasínem či kolem teplárny chybí propojení pro pěší,
která by bylo dobré v návrhu řešit.

1

Oplocený prostor pro psy

U jednoho stolu byla zmíněna možnost vybudování oploceného výběhu pro venčení psů.

1

3

Přechod pro chodce

U křižovatky ulic Jeronýmova a Českých bratří by bylo vhodné uvažovat o zřízení dalšího přechodu pro pěší.

0

4

Zjednosměrnění ulice

Komunikace podél parkoviště při ulici Českých bratří by mohla být jednosměrná.

0

5

Řešit nepřehlednou křižovatku

Bylo by vhodné přeřešit nepřehlednou křižovatku ulic Jeronýmova a Českých bratří a to včetně přemístění kontejnerového stání,
které brání v rozhledu při vyjíždění z parkoviště do této křižovatky.

0

6

Doplnit podélné parkování

Bylo by vhodné uvažovat o zjednosměrnění ulic Pod Kasínem a Třebíszkého. Zjednosměrnění by umožnilo mimo jiné i zřízení
podélných parkovacích stání.

0

7
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* mapa slouží pro upřesnění/zobrazení některých konkrétních míst uvedených v tabulkách hodnocení
HODNOTY
1 - herní plácek
2 - volné travnaté plochy
3 - dětské hřiště
PROBLÉMY
1 - nevyužitá travnatá plocha
2 - stav dětských hřišť
3 - špatný stav chodníků - někde chybí jejich návaznost
4 - stromy blízko fasád bytových domů
5 - stání vozidel - omezující pohyb pěších

6 - nebezpečná křižovatka
7 - parkování na chodníku
8 - chybějící pěší vazby
9 - stav opěrné zdi
10 - popelnice blízko domu - zapáchají
11 - nebezpečný, nakloněný smrk
12 - vyústění „černé“ kanalizace
13 - nevzhledné výsadby thújí
14 - nebezpečné místo u lávky
chybějící pěší vazby

AKTIVITY PRO ÚZEMÍ
1 - parková úprava zelené louky
2 - doplnit chybející pěší vazby
3 - přechod pro chodce
4 - zjednosměrnění ulice
5 - řešit nepřehlednou křižovatku
6 - doplnit podélné parkování
7 - více kvalitní zeleně - přistínění bytových domů

76

77

VYHODNOCENÍ NA ZÁVĚR
VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
Za největší hodnotu území účastníci setkání
označili dostatek zeleně a vzrostlých stromů. Přes to byly diskutovány i problémy
vyplývající z ne zcela promyšleného plánu
výsadeb a nedostatečné údržby. Především
v prostoru obou břehů potoka jsou stromy
místy příliš husté a nadměrně zastiňují byty
v přízemí bytových domů. V budoucnu bude
nutno zeleň citlivě řešit a s obyvateli řádně
diskutovat probírky a dosadby v porostech
tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru
mezi světlem a stínem v území.
Velkým tématem diskuse bylo i využití rozsáhlé travnaté plochy ve svahu při ulici Pod
Kasínem. Shoda v podstatě panovala nad
návrhem založení nového parku. Budování
parkovacího domu spojeného s bytovým
domem či občanskou vybaveností v této
ploše vyvolalo značné kontroverze.
Zmíněna byla i nedostatečná vybavenost
území mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši. V území dožívají dětská hřiště. S
respektem ke všem obyvatelů a jejich rozdílným potřebám je třeba řešit dovybavení
území aktivitami a vybaveností pro všechny
věkové skupiny – od dětský hřišť pro různé
věkové skupiny po klidná místa s posezením
pro starší občany.
BLAHOVSKÝ POTOK
Významnou hodnotou území je Blahovský
potok, který je při dostatečném průtoku dominantou veřejného prostoru území, avšak
v době konání plánovacího setkání byl zcela
vyschlý a na dně obnaženého koryta bylo
zapáchající bahno a odpadky. Téma potoka je jedním ze základních úkolů koncepční
studie území, který je nutno řešit ze všech
hledisek od zjištění důvodů úbytku vody,
přes zmapování zaústění kanalizačních přípojek do potoka až po estetické hledisko.
V minulosti byla obyvatelům představena
studie proveditelnosti revitalizace Blahovského potoka. Účastnící setkání byli zmateni

vztahem této studie a koncepční studie, ke
které proběhlo plánovací setkání. Řada diskutujících nesouhlasila se studií revitalizace
potoka, protože její realizace by znamenala
kácení množství stromů a při současném
vyschnutí potoka lidé pochybují o její reálnosti.
DOPRAVA
Dalším diskutovaným tématem byla doprava a to především doprava v klidu. Mnozí se
shodli, že v území je nedostatek parkovacích míst. Diskutovány byly různé možnosti
vybudování nových parkovacích míst – například ve svahu při ulici Pod Kasínem a to i
formou parkovacího domu. Účastníci setkání se však shodli, že nová parkovací místa
by neměla zásadně ubrat zelených ploch v
území.
Hodnotou území je jeho nezatíženost průjezdnou dopravou. V diskusi padly dílčí podněty na řešení nedostatků v systému dopravy území, jakým je například přeřešení
křižovatky ulic Jeronýmova a Českých bratří,
doplnění přechodu, doplnění návazností
pěších tras či zjednosměrnění některých
komunikací.

zaznamenání hodnot/problémů a aktivit v území

A NĚCO VŘELÉHO NA ÚPLNÝ ZÁVĚR
VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ
Na závěr je třeba poznamenat, že setkání
proběhlo v přátelském a tvůrčím duchu.
Pevně doufáme, že tento pocit sdílí všichni
účastníci setkání a že v podobné atmosféře
budeme společně pokračovat i při dalším
setkání nad návrhem koncepční studie
DĚKUJEME ÚČASTNÍKŮM PLÁNOVACÍHO
SETKÁNÍ ZA AKTIVNÍ ÚČAST, ZAMĚSTNANCŮM ÚŘADU ZA SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ
SETKÁNÍ A POSKYTNUTÍ FOTODOKUMENTACE ZE SETKÁNÍ.
Ing. Karolína Koupalová
Ing. Aleš Hlavatý
Ing. arch. Štěpán Vacík
říjen 2018
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