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Zásady kontextu řešeného prostoru z pohledu širších vazeb města a čtvrti
Hlavním kontextem řešeného území vůči svému okolí, ale převážně centru města, je
pro nás jeho organické zapojení do urbanismu vysoce hodnotného středu města, k němuž
svojí polohou u řeky Radbuzy, pivovaru Prazdroj a hlavního vlakového nádraží
bezpochyby přináleží. Pro dosažení fungujícího propojení v našem návrhu využíváme
stávajících i nově navrhovaných komunikačních struktur, stejně tak jako maximální
využití dnešních urbanistických dominant k jasné a rychlé navigaci tímto nově
upravovaným prostorem.

Popis základní koncepce návrhu
Jsme přesvědčeni, že byť je lokalita od centra Plzně oddělena linií řeky, svojí polohou
do něj stále ještě funkčně patří. Proto jsme území v našem návrhu řešili funkčně
a měřítkově odpovídající stávající zástavbě nedalekého centra. Celý řešený trojúhelníkový
prostor mezi Radbuzou a ulicemi Americká a Sirková jsme, na rozdíl od předchozí
i nedávno uvažované zástavby, učinili urbanisticky i hmotově kompaktní a hlavně místu
odpovídající. V symbióze se zmíněnou kompaktností jsme ale již od počátku návrhu
počítali s tím, že bude celé území maximálně průchozí mnoha směry pro dopravu pěší a
zároveň i dostupné pro dopravní obslužnost místních obchodů, kanceláří i bytů, aniž by
spolu tyto dva typy dopravy navzájem kolidovaly. Toho všeho jsme docílili jak
samotných urbanistickým tvarováním funkčních ploch, tak i využitím rozdílné výškové
úrovně území na jihu u Americké ulice vůči severní části u Denisova nábřeží.

Průhledové osy a vazby uvažované, respektive dotvořené naším návrhem:
Americká ulice – Hlavní vlakové nádraží
Hlavní vlakové nádraží – Západočeské muzeum
Pařížská ulice – Business Centre Bohemia
Velké nábřeží před Komerční bankou – Malé nábřeží přes řeku

Stanovení hlavních principů navrhovaného řešení
Půdorysem de facto trojúhelníkové území je řešeno jako dva jasně vymezené a do sebe
zapadající bloky. Z geometrické logiky věci jasně vyplývá, že pro nejúčelnější obsluhu
našeho velkého trojúhelníkového území je nejúčelnější vytvoření „vnitrobloku“
obdobného avšak menšího tvaru, v našem případě jakéhosi vnořeného zaobleného
trojúhelníkového klínu a to ve směru od nábřeží.

Tento vnitřní blok jsme definovali novou vnitřní komunikační a pohledovou osou Hlavní
vlakové nádraží – Západočeské muzeum a samozřejmě návazností na stávající objekt
polikliniky na Denisově nábřeží. Jeho funkčním využitím bude převážně bydlení a
částečné též rozšíření provozu polikliniky, respektive náhrada za zadní dvorní trakt
polikliniky v našem návrhu uvažovaný k odstranění. Díky tomuto zásahu tak dojde
k vytvoření kompaktního bloku bydlení a služeb s kvalitním vnitřním zeleným prostorem,
namísto dnešního nevhodného stavu mnoha na sebe nalepených hmot bez žádného
využitelného vnitrobloku.

Sousední plošně výraznější obvodový blok tvaru „V“ je tvořen stávajícími (bývalé
Městské

lázně,

Krajské

ředitelství

Policie

ČR,

OD Tesco)

a

navrhovanými

administrativními objekty podél ulic Americká a Sirková, které v našem návrhu tvoří
přirozenou ochranu bytových objektů a (polo)veřejných prostranství situovaných uvnitř
území směrem k řece.
Do vrcholu tohoto „V“ bloku umisťujeme nově utvořený a v logice našeho návrhu velmi
důležitý prostor „náměstíčka u Tesca“, které se stane logickým zakončením Americké
ulice a prostorem obdobného typu jakým je dnes „náměstíčko U Práce“ na jejím druhém
konci, které funguje jako významný komunikační a setkávací uzel. Samotný prostor
nového náměstíčka vytváříme jak novou zástavbou u Sirkové ulice, tak i umístěním dvou
solitérních objektů u křižovatky Americká – Sirková a taktéž i logickým trojúhelníkovým
uzavřením bloku domů u železniční tratě. Podstatným protorotvorným prvkem je pak
i vytvoření nové reprezentativní fasády OD Tesco za pomoci výškově vygradované
přístavby k tomuto dnes ne příliš výraznému objektu. Dopravní křížení pěší a
automobilové dopravy v rámci křižovatky Americká – Sirková uvažujeme primárně
v jedné úrovni, byť zapojení stávajících podchodů je v rámci našeho návrhu možné.
Východní část obvodového „V“ bloku sousedí se stávající zástavbou mezi Sirkovou ulicí
a budovou Okresního osudu Plzeň–město, která je dnes nevzhlednou připomínkou

v minulosti odstraněné zástavby. Proto v tomto místě ideově uvažujeme s hmotově
podélným administrativním blokem, který by na rozdíl od dnešního stavu působil
kompaktně a spolu s novou zástavbou na druhé straně ulice by jasně definoval dnešní
rušnou ulici Sirková a spolu s tím i prostor křižovatek na obou jejích koncích. V rámci
našeho návrhu se jedná o ideální budoucí stav, kterého by se dalo výhledově dosáhnout
výstavbou novou či asi pravděpodobněji architektonickou úpravou dnešních nevzhledných
objektů. Výše zmíněnou novou zástavbu podél Sirkové ulice uvažujeme z podélných
administrativních objektů hmotově se rozplývajících směrem k pivovaru Prazdroj.
Důležitou funkcí těchto objektů je vytvoření prostoru promenádního typu mezi nimi
samotnými a stávajícími objekty OD Tesco a Krajským ředitelstvím Policie ČR. Tento
meziprostor tak vytváří zklidněnou pěší komunikaci mezi dvěma důležitými místy, a to
„Náměstíčkem u Tesca“ a křižovatkou u Prazdroje.
Poslední a neméně důležitá jižní část „V“ bloku je tvořena relativně kompaktní hmotou
nové dvoublokové zástavby s vnitřními zelenými intimními poloveřejnými a veřejnými
prostory ve výškové úrovni odpovídající Americké ulici – v této části tak vzniká jakýsi
sokl s podzemním parkingem a dalšími možnými doplňkovými prostory nad sousedním
trojúhelníkovým klínem polikliniky. Celá tato hmota je definována–ohraničena dvěma
hlavními pohledovými osami, Americká ulice – Hlavní vlakové nádraží a Hlavní vlakové
nádraží – Západočeské muzeum, které zároveň odpovídají dvěma místně významným
komunikačním trasám. Důležitým urbanistickým prvkem v našem návrhu je pak
bezesporu dotvoření uliční kompozice Americké ulice novou výstavbou podél celé její
délky v dimenzích a rytmu dle protější stávající zástavby převážně z meziválečného
období. Americká ulice v našem návrhu nadále zůstává hlavní komunikací maximálně
veřejného charakteru s provozem pěší, osobní automobilové a městské hromadné dopravy.
Naopak nově vytvořená osa uvnitř řešeného území je uvažována jako více intimní, to jest
pouze pro pěší s možností plynule odbočit do jednoho z vedlejších poloveřejných prostorů
či se zastavit v rámci jednoho z několika sousedních ozeleněných prostorů. Zároveň je
tato pěší komunikační osa díky svažitému terénu, respektive soklu, výškově oddělena od
jakýchkoliv obslužných komunikací uvnitř řešeného území.

Mezi výše popisovanými, dvěma do sebe zapadajícími, bloky dle logiky našeho přístupu
vzniká obslužná komunikace mající v našem návrhu formu zklidněné městské ulice
s maloplošnými obchodními prostory umístěnými do výše zmiňovaného soklu jižní
zástavby tohoto území. Tato obslužná komunikace pak ve své části kopíruje vizuální osu

Hlavní vlakové nádraží – Západočeské muzeum, respektive vede v souběhu a výškově
pod pěší komunikační osou stejného směru. Z této komunikace budou obsluhovány jak
všechny stávající objekty v území, tak i nová zástavba na výškové úrovni Denisova
nábřeží. Objekty na výškové úrovni Americké ulice bude možné dopravně obsluhovat
z křižovatky Americká – Pařížská. Odtud bude navíc fungovat i pěší propojení Americké
ulice s níže položenými vnitřními částmi řešeného území, a to pomocí uličního schodiště
mezi dvěma navrženými bloky jižní zástavby.

Dopravu v klidu uvažujeme v celé ploše území řešit podzemním parkováním pod všemi
většími navrhovanými objekty, doplňkově i pod zpevněnými veřejnými prostory a
komunikacemi v sousedství nové zástavby.

Posledním zmiňovaným ale nikoliv méně důležitým komunikačním prvkem jsou v našem
návrhu tři nové lávky zajišťující lepší prostupnost územím a zejména pak jeho
bezproblémové zapojení do provozu vnitřního i širšího centra města. Pravděpodobně
nejdůležitější z nich je lávka zajišťující propojení prostoru před Západočeským muzeem
s novým „náměstíčkem u Tesca“, respektive s pěší komunikační osou uvnitř řešeného
území. Tato lávka je v našem návrhu uvažována jako „víceúrovňová“, což znamená že
v tomto místě zpřístupňuje i náplavku Radbuzy pod ní.
Sousední navrhovanou lávkou je pak jednoduchá komunikační spojnice opět mezi
„náměstíčkem u Tesca“ a výrazným–významným objektem Business Centre Bohemia,
v podstatě odpovídající prodloužení severního konce vnitřní obslužné komunikace tvaru
„U“.
Třetí a poslední navrhovanou lávkou je jakási lávková sestava nad rozlehlou a rušnou
křižovatkou ulic Sirková – U Prazdroje, kde je ale nyní plánováno zřízení několika
nových přechodů pro chodce. Naše navrhované řešení plánované přechody spíše doplňuje
než nahrazuje, s tím že ideálně by budoucí stav měl dle našeho názoru směřovat spíše
k mimoúrovňovému křížení, které je bezpečnější i plynulejší. Je ale nutno podotknout, že
konkrétně v tomto místě by takového řešení bylo možno dosáhnout pravděpodobně pouze
osazením sestavy několika lávek, které by odpovídaly pěti hlavním pěším komunikačním
vektorům.

Zdůvodnění hlavních principů navrhovaného řešení
Námi vypracované řešení tohoto území vzešlo z touhy vytvořit ideový návrh části města,
která by svým měřítkem, funkčním využitím a tvarováním hmot zapadala a bez problémů
vizuálně i dopravně komunikovala se svým okolím, primárně pak se středem města.
Urbanisticky se tato mnohočetná orientace odráží ve hmotové gradaci celého území
od klidnějšího nábřeží k rušnějším komunikacím Americká a Sirková, kde vyšší
administrativní stavby přirozeně ochraňují stavby a prostory obytné pod nimi. Důležitým
principem v našem návrhu je snadný a přehledný pohyb, čímž je myšlen jak pohyb
po obvodu území, tak i pohyb uvnitř něj, a to jak ten průchozí, tak i samotné kmitání
jednotlivců uvnitř více či méně veřejných prostor. Co se týče setkávání se různých typů
dopravy, šlo nám především o maximálně bezproblémové soužití všech jejích v místě
potřebných typů. Velký význam v našem návrhu má pak výškové oddělení hlavní pěší
tepny s přilehlými veřejnými prostory od vnitřní obslužné komunikace, které pokládáme
za funkčně i vizuálně velmi hodnotný prvek. V rámci pohodlného provozu a samotného
žití v území, je pak již samozřejmostí schování parkovacích a dalších obslužných ploch
pod terén, který tímto naopak uvolňujeme pro maximum ploch zeleně a pobytových ploch
rezidentů i procházejících.

c) Zmenšené výkresy soutěžních panelů ve formátu A4

