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PREAMBULE:
CESTA JAKO ZÁŽITEK
Veřejné prostranství Karla Steinera je těžiště lokality Zadních Skvrňan, skrz které denně prochází
množství obyvatel v různých trasách. Studie si klade za cíl oživit tento prostor, a zpříjemnit tak
právě tuto cestu. Studie zlepší mikroklima prostoru odpovědným hospodařením s vodou,
doplněním stromů v alejích a různých typů záhonů. Studie zachovává přirozené pěší trasy a
nabídne i potřebné nové, které budou doplněny prvky kvalitního mobiliáře a prvky vybavenosti.
Studie návrhem a umístěním těchto prvků vytvoří chybějící zážitek; jejich kombinací a odbornou
údržbou dá důvod se zastavit a strávit čas v příjemném prostředí.

DŮVOD PRO ZASTAVENÍ SE
Studie si klade za cíl vytvořit prostor, kde se lidé rádi pozastaví, kde se snadno potkají se svými
známými a blízkými; prostor, ve kterém bude důvod se ještě chvíli zdržet, prohlédnout si právě
rozkvetlé květiny, objednat si kávu, posedět na pohodlné lavičce, v zimních dnech sáňkovat,
v horkých dnech se skrýt ve stínu stromu, ochladit u vodního prvku, občerstvit se; a při menším
dešti nespěchat hned domů, ale schovat se s ostatními do moderního altánu.
Studie nabízí různorodé prostory s různorodými prvky, které nabízí množství možných scénářů
užívání prostoru všem generacím.

PROSTOR PRO VŠECHNY GENERACE
Studie si klade za cíl vytvořit prostor, kde najdou své oblíbené místo všechny generace jeho
uživatel; od nejmenších dětí hrajících si na originálních prvcích nebo užívajících si vodních
hrátek, přes jejich rodiče, kteří je mají stále na očích, ale mohou si klidně povídat s jinými rodiči u
kávy; od mládeže, která najde svůj kout například v parkourovém hřišti přes dospělé, kteří se
vrací z práce a zastaví se na zákusek nebo prohlédnout novou výstavu u knihovny až po seniory,
kteří si zajdou společně zahrát pétanque, pohlídat vnoučata nebo si najít klidný kout před
knihovnou.
Prostor nabízí jednotlivci třeba houpací síť nebo poklidné posezení s výhledem; prostor nabízí
skupině dětí z blízké školky nové hřiště; prostor nabízí i možnost konání kulturního programu, na
který se přišli podívat místní v jarní podvečer.
Studie podtrhuje význam veřejného prostranství Karla Steinera jako těžiště lokality Zadní
Skvrňany.
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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1.

Důvody pro zpracování dokumentu

Studie je zpracována na základě podnětu Městského obvodu Plzeň 3 a na základě projektu Regenerace
sídliště Plzeň – Skvrňany (ÚKRMP, 2018), který upozornil na potřebu zpracování podrobnějšího projektu
vymezeného území.
V řešeném území proběhla celková rekonstrukce mezi lety 2010 a 2014, projekt této rekonstrukce nebyl
konzultován s veřejností, která je se současným stavem prostoru nespokojena.
Tato studie si klade za cíl zapojení odborné i laické veřejnosti do procesu jejího zpracování. Dále
stanovuje celkovou koncepci, která stanovuje cílový stav postupných revitalizací v řešeném území.
Těžiště Skvrňan může opět plnit svoji urbanistickou, společenskou a environmentální funkci.

1.2.

Použité podklady

a)

Územní plán Plzeň (ÚKRMP, 2016)

b)

Strategický plán města Plzně (ÚKRMP, 2018)

c)

Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany (ÚKRMP, 10/2017)

d)

Generel veřejných prostranství (ÚKRMP, 2018)

e)

Akce Úprava VP K. Steinera ve Skvrňanech (Červený J.)

f)

Digitalizovaná katastrální mapa

g)

Vlastní průzkumy

h)

Podněty, připomínky a vyjádření s občany - veřejné projednání 05/2019 a 11/2019

i)

Podněty, připomínky a vyjádření z projednání rozpracované dokumentace

Ptačí perspektiva s vyznačenými důležitými pěšími vstupy do řešeného území
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2.
2.1.

ANALÝZA

4. 4. 1. Podmínky pro využití veřejných prostranství

Vymezení území a majetky

Vybraná veřejná prostranství jsou z hlediska přístupnosti plochou veřejně přístupnou, z hlediska
zastavitelnosti plochou nezastavitelnou.
Podle charakteru lze na veřejném prostranství umisťovat pouze prvky městského mobiliáře (např.
lavičky, pítka, restaurační předzahrádky, odpadkové koše, osvětlení, výtvarné artefakty atd.) včetně
některých drobných objektů: např. stánků.

Řešené území se nachází v těžišti lokality 3_63 Zadní Skvrňany a je vymezeno ulicemi Terezie Brzkové
na jižní straně, Macháčkovou ulicí na východní a severní straně a ulicí Karla Steinera při východní a severní
straně. Řešení zahrnuje převážně nedávnou rekonstruované povrchy, tedy „promenádu“ při východní straně
obchodního domu Albert, „centrální prostor“ s dosadbou a vodním prvkem a předprostor oblastní pobočky
městské knihovny. Oproti proběhlé rekonstrukci je zahrnut i zelené prostranství s dětským hřištěm.

Na veřejném prostranství lze dále umisťovat nezbytně nutné prvky technické a dopravní infrastruktury.

Území je ohraničeno nízkopodlažními budovami vybavenosti, které jsou v soukromých rukách (kromě
jmenované knihovny), plochy veřejně přístupných prostranství jsou v majetku Statutárního města Plzně
– viz výkresovou část B.2 – Majetkoprávní vztahy.

2.2.

Nadřazené dokumentace a generely

Pro řešené území stanovuje požadavky Územní plán Plzeň účinný od 1. 10. 2016 (dále jen ÚP Plzeň).
2.2.1. Územní plán Plzeň (ÚKRMP, 2016)
Pro řešené území stanovuje požadavky Územní plán Plzeň účinný od 1. 10. 2016 (dále jen ÚP Plzeň).
Dle ÚP Plzeň se řešené území nachází v plochách s rozdílným způsobem využití smíšené obytné
v rámci lokality 3_63 Zadní Skvrňany. ÚP Plzeň stanovuje prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj
lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot v kapitole 6.3.3.3. A to zejména následující požadavky:
3_63 Zadní Skvrňany
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

rozvíjet rezidenční charakter lokality;
rozvíjet a chránit strukturu veřejných prostranství a jejich prostupnost;

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:
-

Výřez z výkresu č. 4 Koncepce uspořádání krajiny ÚP Plzeň

5. 2. 7. Plochy urbanistické zeleně

respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.07a - Ul. Karla Steinera, č. 3.07b - Ul. Karla Steinera, č. 3.07c Ul. Karla Steinera,

Plochy urbanistické zeleně (PUZ) vymezené v Územním plánu Plzeň jsou nezastavitelné. Tyto plochy
představují plochy stávající kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o
veřejně přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem obytných
domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové záhony). Kromě vegetace
mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např. cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a
dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel (například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební
prvky, sportovní hřiště, stojany na kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a
dopravní infrastruktura.
2.2.2. Strategický plán města Plzně (ÚKRMP, 2018)
1.1.1. Zlepšovat využití veřejného prostoru ve městě formou drobnějších úprav, pokračovat v regeneraci
sídlišť
Specifikace aktivity: Estetická úprava menších, lokálně významných veřejných prostranství, která povede
k jejich lepšímu využívání veřejností ke krátkodobé rekreaci. Jedná se o veřejně přístupné plochy nejen na
sídlištích, ale i v obytné zástavbě a v okrajových částech města. Je nezbytné neopomenout péči o jejich
čistotu a údržbu.
3.2.3. Požadovat realizaci opatření pro zadržování vody na území města (např. parkoviště, odvodnění
zpevněných ploch formou průlehů, apod.)

Výřez z výkresu č. 2 Hlavní výkres ÚP Plzeň
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Závěr analytické části dokumentu:

Specifikace aktivity: Při posuzování konkrétních investičních projektů prosazovat řešení podporující HDV
(propustné či polopropustné plochy, zasakovací průlehy, zatravňovací pásy, výsadba stromů). Tato řešení
prosazovat již před vznikem tzv. Standardů řešení HDV. Ve zpracovávaných plánovacích studiích navrhovat
opatření pro kvalitní hospodaření s vodou.

„Regenerace centrálních prostor sídliště – vymezení zájmového území pro zpracování podrobnějších
studií. Potřeba nové organizace prostoru, kvalitního architektonického detailu a materiálového řešení
s ohledem na významnost prostoru, bezbariérovost a bezpečnost pěších tahů, adaptační opatření na změnu
klimatu ve města aj.“

3.3.4. Zajistit nové výsadby nebo obnovu uličních alejí a stromořadí, kvalitní sadovnické úpravy
vnitroblokové zeleně a další zeleně na veřejných prostranstvích

„Nejpalčivějšími problémy v této konkrétní oblasti sídliště, které potvrdila i anketa mezi obyvateli, jsou
především nedostatečné možnosti parkování, neuspokojivý stav zelených ploch, jejich vybavení a využití,
nedostatečná síť a kvalita pěších komunikací (absence odpočinkových míst, průšlapy v zeleni) a
nedostatečná vybavenost vnitrobloků pro hry dětí, pobyt, krátkodobý oddech a relaxaci seniorů a především
absence sportovního vybavení pro vyžití mládeže. Důležité je dále vytváření nových možností pro kulturní a
sportovní vyžití obyvatel a dále hledání prostorů pro kontakt a společenské setkávání obyvatel (…).“

Specifikace aktivity: Při realizaci nových či obnově stávajících veřejných prostranství je třeba zajistit
kvalitní výsadbu i následnou péči o zeleň a kvalitní sadovnické úpravy vnitroblokové zeleně. Podél
komunikací je třeba dbát o novou výsadbu, obnovu i péči uličních alejí a stromořadí. Důležitý je výběr
vhodných dřevin pro městské podmínky, kvalitní jejich výsadba a následná péče.
2.2.3. Generel veřejných prostranství (ÚKRMP, 2017)
Výřez 03_46 Karla Steinera a výřez 03_47 Karla Steinera – Albert a jejich klasifikace je součástí
dokladové části této zprávy v kapitole č. 6 – Dokladová část.

2.3.

2.2.4. Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany (ÚKRMP, 10/2017)

2.3.1. Lokalita a její těžiště

Analytická část - hlavní nedostatky:
-

Charakter lokality, způsob využití a širší vazby

Řešený prostor se nachází v těžišti lokality 3_63 Zadní Skvrňany a skládá se z několika částí, které jsou
podrobněji popsány níže. Prostranství se nachází ve faktickém i pomyslném těžišti lokality a je
charakterizován křížením mnoha pěších tras. Hlavní pěší trasa vede z jihu, od zastávky MHD směrem
k severu – k jednotlivým bytovým domům skrz právě řešené území.

rozsáhlé plochy veřejných prostranství bez jasně čitelné funkce a využití
absence architektonických detailů a uměleckých intervencí, nekvalitní povrchy
nekvalitní či zanedbané plochy zeleně s nedostatečnou péčí a údržbou (druhově nevhodná skladba
zeleně, neudržované keřové porosty, zanedbané trávníky)
nadbytek zpevněných nepropustných ploch zhoršujících mikroklima i estetickou kvalitu prostoru
chybějící stromořadí či aleje u hlavních pěších tahů
chybějící sportovní prvky pro dospívající a vyšší věkové kategorie obyvatel
nedostatek míst pro setkávání, pobyt a odpočinek vybavených kvalitním mobiliářem

Lokalita je charakteristická volnou sídlištní zástavbou; konkrétně vícepodlažní bytové domy volně
rozmístěné v parkové zeleni doplněné nízkopodlažní vybaveností. Právě nízkopodlažní zástavba
vybavenosti vymezuje řešený prostor, ohraničuje jej a vytváří intimní prostor „vnitrobloku“. Stavby jsou
v soukromém vlastnictví; jedinou stavbou veřejné instituce je oblastní pobočka knihovny města Plzně
v severní části lokality. V jižní části se nachází prodejna Albert a několik dočasných staveb rychlého
občerstvení. Neexistuje vazba na parter objektů, objekty se do prostranství obracejí buď slepými a
zaslepenými fasádami.
V prostoru etapově probíhala rekonstrukce s následnou dosadbou stromů, která vytvořila neatraktivní
prostor bez možnosti pobytu: Chybí mobiliář, kvalitní sadovnická úprava, není naplněn potenciál
předzahrádek.
Rekonstrukce neřešila náhradu zastaralé technické infrastruktury, nebyly kvalitně řešeny podkladní
vrstvy s možností růstu kořenového systému a zasakování srážek v místě dopadu. Kombinace těchto
faktorů vede k degradaci a úhynu osazených stromů v prostranství.
Celoplošné předláždění neřešilo zeleno – modrou infrastrukturu, nakládání s dešťovými vodami a
zhoršuje lokální mikroklima, zvláště v letním období je snížena obyvatelnost prostoru.
V následujících kapitolách jsou popsány charaktery a vybavenost v pracovně pojmenovaných částech
řešeného prostranství.
2.3.2. „Promenáda“
Prostor na východ od obchodního domu Albert je významnou pohledovou i faktickou osou propojující
ulici Terezie Brzkové (se zastávkou MHD) a centrální prostor – těžiště lokality Zadní Skvrňany.
V roce 2010 proběhla rekonstrukce zpevněných ploch této osy. Roku 2012 byla vysazena do dlažby,
jejíž podkladní vrstvy nejsou známy, alej dvaceti kusů dřezovce trojtrnného. Každý strom má v dlažbě vlastní
prostor pro zasakování dešťových vod, jeho rozměry jsou nedostatečné a pro další perspektivní vývoj aleje
je nutné jeho rozšíření.

Výřez z výkresu N.01b – Celková koncepce návrhu

Balastní zpevněné plochy a dožívající konstrukce v kompozičním těžišti sídliště vytvářejí neatraktivní
prostor bez možnosti pobytu: Chybí mobiliář a kvalitní sadovnická úprava, neexistuje vazba na parter
objektů, objekty se do veřejného prostoru obracejí slepými fasádami, potenciál předzahrádek zůstává

Výřez z výkresu N.08b - Urbanistický design
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nevyužit. Dočasné objekty rychlého občerstvení před vstupem do prodejny Albert a podél dotčené osy
zabírají nevhodnou polohu v těžišti území a svým účelovým materiálovým a konstrukčním řešením evokují
spíše tržiště na periférii. Předimenzované zpevněné plochy betonové dlažby bez dostatečného osvětlení a
bez smysluplného využití navíc zhoršující mikroklima prostoru. V prostoru nejsou využity prvky modro –
zelené infrastruktury a srážky jsou odváděny do jednotné kanalizace.

Parter bez interakcí s veřejným prostranstvím

Oblíbený vodní prvek v rozsáhlých zpevněných plochách

2.3.4. Hřiště

Balastní stánky s občerstvením, „ochrana“ stromů

Ve východní části se nachází rozsáhlejší travnatá plocha vedená jako tzv. Jednoznačná plocha generelu
zeleně. Plocha je svažitá a je ohraničena na západě listnatými stromy (osazenými bez koncepce) a
v ostatních částech stromy jehličnatými. Dále se v prostoru nacházejí rozsáhlé skupiny keřů, které tvoří
vizuální i fyzickou bariéru, snižuje orientaci v prostoru, snižuje pocit bezpečí (i z důvodu míst pro přespávání
bezdomovců). Prostor není dostatečně obsloužen veřejným osvětlením.

Prostor nevybízející k pobytu

Dětské hřiště v jeho centrální poloze není zastíněno, v letních dnech je snížena jeho obyvatelnost.
Prostor není prostupný a hřiště není zpřístupněno pěšími trasami a zpevněnými cestami. Jednotlivé hrací
prvky jsou nízké vizuální i uživatelské úrovně. Údržba prostoru je pouze základní a neodpovídá významu
prostoru.

2.3.3. „Centrální prostor“
V roce 2014 proběhla rekonstrukce zpevněných ploch ve „vnitrobloku Karla Steinera“ mezi obchodní
pasáží, poštou a knihovnou. Touto změnou došlo ke snížení podílu zelených ploch (tzn. ploch vhodných pro
vsakování dešťové vody).
V současné době se v jižní části této plochy nachází tři soliterní jedinci jasanu úzkolistého a dále dvanáct
kusů dřezovce trojtrnného a osm kusů stejného druhu v severní části lokality. Všechny výše zmíněné stromy
jsou zasazeny v dlažbě, jejíž podkladní vrstvy nejsou známy, s ponecháním prostoru pro vzduch a
vsakování dešťové vody vyplněného kačírkem, jeho rozměry jsou však spíše minimálního rozsahu a pro
další perspektivní vývoj je nutné jeho rozšíření. Mříže byly doplněny nevhodně orientovanými lavičkami zády
k sobě – bez možnosti posezení a konverzace.
Balastní zpevněné plochy v kompozičním těžišti sídliště vytvářejí neatraktivní prostor bez možnosti
pobytu: Chybí další mobiliář a vybavenost, chybí kvalitní sadovnická úprava, neexistuje vazba na parter
objektů a potenciál předzahrádek zůstává nevyužit. Negativně je vnímána pivnice Šárka.
Vodní fontána tvoří jediný funkční vodní prvek v sídlišti s nezanedbatelnou funkcí mikroklimatickou,
estetickou i pocitovou. Prvek však neumožňuje interaktivní využití pro hry. Velikost prvku je nedostatečná.
V prostranství se nenachází umělecká díla ani jiná vybavenost pro mládež, či vybavenost pro kulturní využití.
Ve východní části se nachází přístup k bytovému domu, tato část je v současnosti obsazena nelegálně
parkujícími auty, která tak blokují plnohodnotné pěší trasy.

Dětské hřiště s balastními hracími prvky a „chráněné“ křovinami

2.3.5. Prostor před knihovnou a M-Klubem
V roce 2014 proběhla rekonstrukce zpevněných ploch ve „vnitrobloku Karla Steinera“ mezi obchodní
pasáží, poštou a knihovnou. V severní části řešeného území byly nahrazeny terasy jednotnou vydlážděnou
plochou, terénní kaskády a schodiště byly nahrazeny plošinami, které působí problémy chodcům v zimním
období. Ve východní části bylo vysazeno několik listnatých stromů bez kompozice. Dále jsou zachovány dva
vzrostlé platany před vstupem do knihovny a jeden platan ve střední části.
Oblastní pobočka města Plzně a M-Klub tvoří významnou městskou instituci, prostor před knihovnou
neodpovídá společenské funkci, chybí vybavenost a mobiliář. Chybí možnost interakce veřejné instituce a
veřejného prostoru.
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vodního prvku, 5) doplnit a upravit mobiliář. Podrobnější vyhodnocení je přiloženo k nahlédnutí v části 6.
Dokladová část.
2.5.2. Dotazníkové šetření 06/2019
Za účelem ověření a posílení reprezentativnosti závěrů z osobního setkání byl na základě Setkání nad
mapou z května 2019 vytvořen dotazník, který reflektoval nejčastější požadavky a komentáře k řešenému
území. V dotazníku mohli respondenti vyjádřit svoje názory ohledně: 1) přání, požadavků či komentářů k
současnému stavu, 2) typu vodního prvku, 3) přání, požadavků či komentářů k prvotnímu konceptu řešení,
který vznikl na základě projektu Regenerace sídliště Skvrňany, který byl veřejně projednán v únoru 2018.
V průběhu června 2019 bylo možné vyplnit dotazník online. Dotazník vyplnilo 235 respondentů. Závěry
z osobního Setkání nad mapou byly potvrzeny. Podrobnější vyhodnocení je přiloženo k nahlédnutí v části 6.
Dokladová část.

Předprostor knihovny bez interakcí s veřejným životem

Usychající stromy neplnící svoji funkci v létě

Příklady výsledků šetření (více v kapitole č. 6 Dokladová část)

Terénní zlomy způsobující problémy v zimě

2.4.

2.5.3. Veřejné projednání 11/2019

„Lesík“ nepřinášející přidanou hodnotu prostoru

V listopadu 2019 byl návrh řešení území představen veřejnosti. Veřejnost byla seznámena s průběhem
participačního procesu, jak bylo utvořeno zadání projektu a následně se samotným návrhem řešení.
Současně byla možnost vyplnit anketu ohledně postupu realizace a probíhal sběr návrhů možné nové
identity prostoru.

Limity využití území

2.4.1. Ostatní limity

Veřejného projednání se zúčastnilo přibližně 80 lidí. Podrobnější zápis z veřejného projednání je přiložen
k nahlédnutí v kapitole č. 6 Dokladová část.

Ostatní limity jsou popsány v kapitole č. 5 Technická infrastruktura.

2.5.4. Anketa 11-12/2019

2.5.

Po veřejném představení návrhu v listopadu 2019 byla spuštěna anketa ohledně postupu realizace a
sběr návrhů možné nové identity prostoru. Anketu bylo možné vyplnit online na webu ÚKRMP nebo skrze
formulář, který byl součástí obvodního zpravodaje Trojka.

Participace

2.5.1. Setkání s občany 05/2019
V květnu 2019 proběhlo první zapojení veřejnosti do projektu, participační metodou Setkání nad mapou.
Při tomto setkání se respondenti vyjadřovali: 1) formou pocitové mapy k současnému stavu, 2) formou
hlasování k nabídce řešení a prvků, 3) formou otevřené ankety svoje přání, požadavky a komentáře
k prostoru, 4) formou pocitové mapy k prvotnímu konceptu řešení, který vznikl na základě projektu
Regenerace sídliště Skvrňany, který byl veřejně projednán v únoru 2018. Setkání se zúčastnilo přibližně 50
občanů.
Jako hlavní závěry tohoto setkání lze uvést: 1) více zeleně a méně zpevněných betonových ploch, 2)
kavárna či cukrárna s venkovním posezením, 3) upravení a zastínění dětského hřiště a okolí, 4) rozšíření
5

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ SKVRŇANY – KARLA STEINERA

3.

NÁVRH

3.1.

Základní cíle a principy řešení

Studie stanovuje hierarchii jednotlivých částí a umožňuje jim nové scénáře dějů, které se v prostoru
mohou odehrávat. Dále studie mění poměr zpevněných a nezpevněných částí, který umožní novou výsadbu
stromů a různých typů záhonů. Hierarchie je podtržena architektonickými akcenty v podobě altánu,
pobytových teras či vodního prvku. Studie definuje možnosti zlepšení parametrů parkování s ohledem na
pěší trasy a možnosti nakládání s dešťovými vodami.
Podtržení významu veřejného prostranství Karla Steinera bude podtrženo odbornou péčí a údržbou
všech prvků zeleně a vybavenosti.

3.1.1. Cíle této studie
Cílem této studie je zpracování ucelené koncepce revitalizace veřejného prostranství Karla Steinera,
která bude naplňována postupnými kroky formou jednotlivých etap po jednotlivých sektorech v delším
časovém horizontu. Tato koncepce jednotlivé etapy a sektory provazuje prostorově a časově a vytváří
žádaný cílový stav. Pro udržitelnost této koncepce je do procesu zapojena odborná i laická veřejnost.

3.1.2. Principy řešení
Pro dosažení výše vytčených cílů jsou stanoveny tyto základní principy:

„Cesta jako zážitek“
Veřejné prostranství Karla Steinera je těžiště lokality Zadních Skvrňan, skrz které denně prochází
množství obyvatel v různých trasách. Studie si klade za cíl oživit tento prostor, a zpříjemnit tak právě tuto
cestu. Studie zlepší mikroklima prostoru odpovědným hospodařením s vodou, doplněním stromů v alejích a
různých typů záhonů. Studie zachovává přirozené pěší trasy a nabídne i potřebné nové, které budou
doplněny prvky kvalitního mobiliáře a prvky vybavenosti.

ETAPIZACE

Studie návrhem a umístěním těchto prvků vytvoří chybějící zážitek; jejich kombinací a odbornou údržbou
dá důvod se zastavit a strávit čas v příjemném prostředí.

-

stanovení celkové koncepce celého prostranství

-

rozdělení prostoru do dílčích etap – prostorových sektorů

-

vzájemná nezávislost realizace sektorů a etap

-

prostorová provázanost sektorů a etap

-

zapojení veřejnosti do časového harmonogramu sektorů a etap

„Důvod pro zastavení se“

MODRO – ZELENÁ INFRASTRUKTURA

Studie si klade za cíl vytvořit prostor, kde se lidé rádi pozastaví, kde se snadno potkají se svými známými
a blízkými; prostor, ve kterém bude důvod se ještě chvíli zdržet, prohlédnout si právě rozkvetlé květiny,
objednat si kávu, posedět na pohodlné lavičce, v zimních dnech sáňkovat, v horkých dnech se skrýt ve stínu
stromu, ochladit u vodního prvku, občerstvit se; a při menším dešti nespěchat hned domů, ale schovat se
s ostatními do moderního altánu.
Studie nabízí různorodé prostory s různorodými prvky, které nabízí množství možných scénářů užívání
prostoru všem generacím.
„Prostor pro všechny generace“
Studie si klade za cíl vytvořit prostor, kde najdou své oblíbené místo všechny generace jeho uživatel; od
nejmenších dětí hrajících si na originálních prvcích nebo užívajících si vodních hrátek, přes jejich rodiče, kteří
je mají stále na očích, ale mohou si klidně povídat s jinými rodiči u kávy; od mládeže, která najde svůj kout
například v parkourovém hřišti přes dospělé, kteří se vrací z práce a zastaví se na zákusek nebo
prohlédnout novou výstavu u knihovny až po seniory, kteří si zajdou společně zahrát pétanque, pohlídat
vnoučata nebo si najít klidný kout před knihovnou.

-

změna poměrů zpevněných a nezpevněných ploch při zachování pěších tras

-

retence srážek v místě jejich dopadu – nahrazení podkladních vrstev retenčním substrátem

-

povrchové odvodnění srážek formou průlehů

-

zlepšení podmínek stávajícím stromům – retence – výměna podloží – substrát

-

výsadba nových stromů využívajících závlahu ze srážek

-

redukce množství srážek odvedených do jednotné kanalizace

-

zlepšení mikroklimatických podmínek užívání prostoru
VYBAVENOST A MOBILIÁŘ

Prostor nabízí jednotlivci třeba houpací síť nebo poklidné posezení s výhledem; prostor nabízí skupině
dětí z blízké školky nové hřiště; prostor nabízí i možnost konání kulturního programu, na který se přišli
podívat místní v jarní podvečer.
Studie podtrhuje význam veřejného prostranství Karla Steinera jako těžiště lokality Zadní Skvrňany.
Součástí studie je zhodnocení současného stavu a nalezení kvalit k zachování, např.: zachování
stávajících stromů a zlepšení jejich staničních podmínek, potvrzení dětského hřiště a posílení jeho významu,
zachování zpevněné části v blízkosti vodního prvku a potvrzení prostoru pro různorodé scénáře s doplněním
vybavenosti, mobiliáře a nových alejí.
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-

kvalitní a jednotné vizuální provedení vybavenosti a mobiliáře podtrhující význam prostoru

-

vhodné rozmístění mobiliáře (orientace do prostoru, stín stromů, možnost konverzace)

-

rozšíření možností trávení volného času, různorodých scénářů a dějů v prostoru

-

umožnění užívání prostoru všem generacím formou nabídky celé škály mobiliáře

-

umožnění užívání prostoru v různých situacích (např.: den/noc, déšť, zima, horko, …) – zlepšení
mikroklimatických podmínek rozšířením vybavenosti prostoru

-

zlepšení mikroklimatických podmínek formou dodatečných prvků mobiliáře (pítka, mlžítka)
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3.2.

Etapizace

3.2.1. Koncepce etapizace a sektorů
Základním cílem této studie je vytvoření celkové a ucelené
koncepce revitalizace tohoto veřejného prostranství. Tato
koncepce studie zahrnuje možnost postupné realizace
jednotlivých částí – sektorů v delším časovém horizontu.
Jednotlivé sektory a jejich revitalizace jsou tedy na sobě jak
časově, tak prostorově nezávislé; celková koncepce a její
postupné naplňování zajišťuje provázanost celého projektu a
jeho prostorovou a časovou udržitelnost. Z důvodu celkové
udržitelnosti byla do procesu návrhu zapojena odborná i laická
veřejnost.

Současný stav

Návrh změny poměru zpevněných a nezpevněných povrchů

3.3.2. Zlepšení podmínek stávajících stromů

Rozdělení sektorů a etapizace

3.3.

Modro – zelená infrastruktura

Pojmem modro - zelená infrastruktura (MZI), se označuje soubor opatření, či prvků v prostředí měst,
které kombinují technické či přírodní řešení pro nakládání, resp. hospodaření s dešťovou vodou (HDV)
a řešení podmínek pro kvalitní fungování flory, tj. vegetace. Mezi tyto prvky se počítají zelené střechy a
fasády, zasakovací a akumulační zařízení, jako průlehy, dešťové zahrádky a zasakovací plochy v ulicích,
nebo na parkovištích, které zároveň zajišťují vláhu pro výsadby a ve větším měřítku třeba parky a celý
systém městské zeleně. Uplatňování prvků MZI zvyšuje biodiverzitu, kvalitu půdy a stav podzemní vody,
omezuje znečištění ovzduší a erozi, šetří energii, zmírňuje mikroklima, omezuje přehřívání či zmírňuje riziko
zahlcení kanalizací či přívalových povodní. Město Plzeň na základě svých koncepčních materiálů uplatňuje
tyto principy ve svých projektech.

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 1: Stav - v současnosti pouze dlažba, malé mříže, voda odtéká do jednotné kanalizace,
nevyužité srážky pro stromy. Stromy neprosperují, nemají dostatek vláhy, kyslíku a jsou vystavovány
teplotnímu stresu z vyprahlé rozpálené plochy, dochází k zatěžování kanalizace při deštích a špatné
obytnosti prostoru. Neznáme složení vrstev pod dlažbou, stav podloží a půdy – vzhledem ke stavu stromů
(neprosperující nebo umírající) se předpokládá nedostatečná kvalita a prostorové podmínky pro kořenovou
zónu.

3.3.1. Změna poměrů zpevněných a nezpevněných ploch
Prvním krokem je redukce velkých zpevněných ploch, tj. jejich nahrazení plochami nezpevněnými
a propustnými. Stávající zpevněné plochy z důvodu jejich rozlehlosti, neurčitosti a vyprahlosti neplní
urbanistickou, společenskou, ani ekologickou funkci, zhoršují celkové mikroklima a obyvatelnost prostoru (viz
v jiné kapitoly). V rámci prověřovaných možností řešení nových nezpevněných, či propustných povrchů
(využití mlatu, vsakovací dlažby, nebo vegetačního krytu), bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější řešení
vytvoření nového vegetačního krytu, extenzivního (např. xenofitního) trávníku s možností doplnění o
štěrkové záhony – toto řešení zároveň nejpřirozeněji integruje prvky HDV a vytváří udržitelné stanovištní
podmínky pro stromy.

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 2, 3 a 4: Z důvodu zlepšení jak stanovištních podmínek stromů (zajištění přísunu vody a
vzduchu a dostatečného objemu pro rozvoj kořenového systému), tak minimalizace nátoku dešťových vod
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Průlehy mohou být řešeny interaktivně – formou kamenných potoků, jednoduché travní rýhy, doplnění
vysokými travinami apod. Detailní popis systému je popsán v kapitole č. 5.2 Kanalizace a v kapitole č. 6
Dokladová část.

do jednotné kanalizace, studie navrhuje odstranění vrstev a výměnu podloží, resp. vytvoření kořenového a
hydroakumulačního prostoru vyplněného strukturálním substrátem, buď formou řádků /hřebínků nebo rastru
mezi stávajícími vysazenými stromy v sektoru A, B a E. V případě nutnosti zásahu do kořenových zón
stávajících stromů je nutné ošetření kořenů vzduchovým rýčem.

Schéma 5

Schéma 6

Průleh se základní zahradnickou úpravou

Schéma 5: Tento hydroakumulační prostor bude napojen na mělký průleh - rýha (typ F.4 dle TNV 75
9011), nový povrch by měl být převážně propustný, tj. primárně extenzivní trávník v kombinaci se
zpevněnými pochozími povrchy.

Průleh se zahradnickou úpravou

3.3.4. Kácení a odůvodnění
V řešeném území, v sektoru [C], se nachází velká skupina křovin v okolí dětského hřiště. Tato skupina
bude odstraněna a nahrazena modelací terénu (Landscape) z důvodu zvýšení bezpečnosti (v současnosti
křoví slouží jako místo pro přespávání bezdomovců) a zlepšení orientace v prostoru. Landscape plní
současnou funkci křoví – odstínění od přilehlé vozovky. Ve stejných polohách se nachází i skupiny
jehličnatých stromů, převážně v nárožích, které jsou odstraňovány jednak z důvodu usychání jehličnanů
v intravilánu a riziku zranění, jednak z důvodu kom\pozice pěších tras, které provazují dětské hřiště
s přiléhajícími částmi sídliště a které zlepšují prostupnost územím. Na západní straně od dětského hřiště
jsou odstraněny čtyři stávající stromy z důvodu změny povrchů, kompozici nového altánu a celkové nové
koncepci prostoru formou ucelené kompoziční výsadby nových alejí.

Schéma 6: V případě zajištění financování údržby odpovídající významu prostoru – tento princip
umožňuje umístit i různé typy záhonů – s rozdílným typem náročnosti údržby a umístění dalších prvků
vybavenosti a mobiliáře v tomto prostoru.

Řešení stanovištních podmínek při využití prokořenitelných boxů a levnější řešení pomocí strukturního substrátu

3.3.3. Systém odvodnění a retence
Veškerá srážková voda v řešeném území je v současné době odváděna do jednotné kanalizace. Tento
stav, kdy jsou srážkové vody odváděny bez regulace jednotnou kanalizací, je z pohledu moderních trendů
nakládání s vodou nevyhovující. Principem by měla být snaha o retenci srážek, které mohou dotovat stromy,
záhony a trávníky. Z tohoto důvodu jsou v jednotlivých sektorech navrženy prostory, kde je možné umístit
vsakovací zařízení ve formě průlehu nebo průlehu-rýha.

Křoviny a jehličnaté stromy

Dětské hřiště a křoviny

V blízkosti centrální dlážděné plochy jsou odstraněny stromy z důvodu jejich opakovaného usychání a
nahrazování. Odstraněné stromy budou nahrazeny novou výsadbou s lepšími stanovištními podmínkami.
Druhým důvodem je ucelená kompozice centrální dlážděné plochy. Tato plocha je vymezena dvěma novými
řadami stromů po její severní a jižní hraně skládající se jak ze stávajících stromů, tak stromů nově
dosazených do této kompozice. V prostoru sektoru [D] je tato kompozice také dodržena.

Průlehy jsou mělká povrchová vsakovací zařízení se zatravněnou humusovou vrstvou. Průleh-rýha se
skládá z průlehu se zatravněnou humusovou vrstvou a z růhy vyplněné štěrkovým materiálem, která je
umístěná pod ním. Alternativně můžu být prostor rýhy vyplněn také prefabrikovanými bloky.
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Studie navrhuje odstranit stromy nevhodné do intravilánu (jehličnany) bránící potřebné kompozici a
vybavenosti prostoru a stromy opakovaně odumírající. Studie se snaží zachovat maximální množství stromů
a zlepšit jejich podmínky dalšího růstu.
Byl proveden základní průzkum dřevin. Studie vyžaduje, aby proběhl podrobný dendrologický průzkum
v dalších stupních PD.
3.3.5. Výsadba, principy a opatření, taxony
Hlavním principem pro výsadby je postup kdy základem je stanovení vhodných taxonů z hlediska jejich
maximálního přínosu pro prostorové a ekosystémové/mikroklimatické působení a následný návrh řešení
stanovištních podmínek, byť technicky náročnějších.
Další stupně PD musí společně s konkrétním návrhem výsadeb navrhnout i povýsadbovou péči, resp.
zpracovat plán péče a údržby.
Obecné požadavky na taxony – listnaté stromy, středo a velkokorunní taxony vysoko posazenou
korunou.

Štěrkový záhon s oplocením

(Vídeň)

Štěrkový záhon s oplocením (Plzeň)

3.3.6. Záhony
Z důvodu podtržení společenského, urbanistického a environmentálního významu veřejného prostranství
Karla Steinera studie navrhuje různorodou typologii záhonů do nově vzniklých i stávajících nezpevněných
ploch. Studie předkládá ilustrativní možnosti a základní propočty takového řešení. Podrobný návrh
krajinářských úprav, konkrétní typy záhonů a velikost, koordinaci krajinářských úprav, veřejného osvětlení a
rozmístění vybavenosti a mobiliáře navrhne odborník – krajinářský architekt – jako autorské dílo.
Předkládané schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní.

Štěrkový záhon s oplocením

Trvalkový záhon s vysokou úrovní údržby

Studie dále navrhuje užití takzvaných štěrkových záhonů, které vyžadují drobné oplocení, minimální
velikost a odbornou péči.
Studie dále předkládá propracovanou zahradnickou úpravu v okolí průlehů, které se mohu stát
interaktivním prvkem pro hru dětí, nebo pasivní využívání formou např. užitím vysokých travin v jejich okolí.
Extenzivní záhon se specificky míchanou směsí květin

Ve studii nejsou navrhovány trvalkové záhony, které vyžadují nejnáročnější údržbu, či jiná typologie
návrhů. Studie nevylučuje užití jiných typů záhonů.

Extenzivní záhon s méně častým sekáním (Lochotínský park)

Základním řešením nezpevněných ploch je pravidelně udržovaný trávník zahrnující i průlehy (popsané
výše). Nástavbou je takzvaný extenzivní záhon (květnatá loučka v kap. č. 6 Dokladové část) – méně často
sekaný trávník, který umožňuje kvetení konkrétních květin.

Jednotlivé typy záhonů jsou podrobněji popsány v kapitole č. 6 Dokladová část.
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Užití vysokých travin

Průleh se zahranickou úpravou

Studie stanovuje směr záměru krajinářských a sadovnických úprav, které budou rozpracovány v dalších
stupních PD. Studie upozorňuje, že kromě odborného návrhu a založení úprav, je nezbytná průběžná
odborná péče a kvalita údržby a s tím odpovídající výběrové řízení a finanční náročnost.
Na základě nadstavbových studií (Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany, ÚPP) se jedná o významné
veřejné prostranství celé čtvrti a takovéto zahradnické úpravy a s nimi spojené finanční a odborné nároky
jsou odpovídající.
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3.4.

Trasy a materiály

3.4.1. Všeobecné principy
Studie jasně definuje hierarchii jednotlivých prostorů, která je podtržena i volbou jednotlivých povrchů.
Místa s vyšším významem jsou nově řešena jako nezpevněná s kvalitní zahradnickou úpravou, s nově
řešenými trasami i trasami stávajícími převážně formou nabarvených asfaltových chodníků. Významný
prostor altánu je podtržen betonovým povrchem. Prostory stabilizované jsou ponechány ve stávající dlažbě,
narušené části zpevněných povrchů budou nově předlážděny dlažbou z nově vzniklých nezpevněných částí;
dlažbou bude tvořena i nová obytná zóna. Pro zvýšení pobytových vlastností prostoru jsou umístěny
dřevěné terasy a pobytové schody určené pro posezení. Dětské hřiště je řešeno barveným kačírkem ve
stejném odstínu jako asfaltové trasy z důvodu jednotného designu prostoru.
3.4.2. Stávající dlažba
Nabarvený asfaltový povrch, vymezené dětské hřiště plotem

Rozsah stávající dlažby degraduje obyvatelnost prostoru, z toho důvodu jsou rozsáhlé plochy
transformovány do ploch nezpevněných a kvalitně zahradnicky upravených. Odstraněné části dlažby budou
použity na předláždění částí jinak degradovaných částí (jižní část řešeného území), předláždění rušených
prvků (místa veřejného osvětlení) nebo doplnění nových prvků (nový vodní prvek). Dlažba je zachována
v blízkosti jednotlivých staveb nebo v centrální zpevněné ploše. Jedná se o plochy, kde je zachováno i
spádování pro odvod srážek.

Kačírek jako dopadová plocha dětského hřiště

3.4.5. Betonový povrch
Betonový povrch se v řešeném prostoru vyskytuje ve dvou podobách. V místech křížení pěších tras a
probíhajícího průlehu jsou umístěny betonové desky (lávky), které průleh bezbariérově překonávají. Druhá
poloha užití betonového povrchu se nachází v nově vytvořené ploše mezi sektory [B] a [C]. Betonový povrch
podtrhuje materiálovou čistotu a designovou jednoduchost na něm umístěného altánu. Zároveň plocha řeší
nové odvedení srážek.
3.4.6. Zasakovací dlažba
Zasakovací (zatravňovací) dlažba je použita v prostoru nově upravené obytné zóny. Dlažba bude
osazena v místech parkovacích stání. Dlažba je použita z důvodu zvýšení retence srážek.

Stávající dlažba

Příklad nabarveného asfaltu (Pardubice, park Na Špici)

3.4.3. Asfaltový povrch
V rámci nově stanovených nezpevněných částí jsou navrženy chodníky z natřeného asfaltu. Trasování
jednotlivých částí vychází z podrobného mapování stávajících pěších tras a z nově vyžadovaných tras. Dále
chodníky propojují těžiště sektoru [C] – dětské hřiště s okolní sítí chodníků. Asfalt bude natřený (ne
nabarvený či probarvený) přírodním odstínem blížícím se mlatové stezce a bude barevně sjednocen s
„kačírkem“ dopadové plochy dětského hřiště. Požadavek studie na nátěr asfaltu je z důvodu jednotného
designu nově vytvořených povrchů a podtržení parkových úprav celého prostranství.
3.4.4.

Příklady zasakovací dlažby

3.4.7. Dřevěné terasy a pobytové schody
Studie navrhuje umístění dřevěných teras pro zvýšení pobytových vlastností a atraktivity prostoru. Terasy
jsou umístěné na nových – nezpevněných – částech, studie ale svým založením umožňuje (a vybízí)
umístění nových teras – předzahrádek – v parteru okolních staveb. Terasy budou osazeny jak parkovými
lavičkami, tak mobilními stolky a židlemi.

Kačírek

V těžišti sektoru [C] se nachází prvky dětského hřiště. Dopadová hřiště bude řešena formou „kačírku“,
který bude vizuálně (rozuměj barevně) sjednocen s barvou asfaltového nátěru. Barva bude laděna do
přírodních odstínů blížícím se mlatové stezce.

V řešeném území je navržena série menších teras. Hlavní pobytová terasa je umístěna v blízkosti altánu,
s přímým vizuálním kontaktem dětského hřiště a ve stínu nově osazených stromů. Druhá terasa
s integrovaným schodištěm, bezbariérovým přístupem, nově osazenými stromy a dalšími prvky vybavenosti
je navržena jako předprostor oblastní pobočky městské knihovny v sektoru [f].
Terénní zlomy (v sektoru [C] a [E]) jsou částečně osazeny dřevěnými pobytovými schody, které umožní
překonání terénní nerovnosti a zároveň umožní pobyt a posezení.
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Příklad pobytového schodiště

3.5.

Příklad dřevěné terasy

Pražské stolky a židle (decentní mobiliář)

Dřevěné sedací prvky

Spektrum mobiliáře doplňují sedací prvky rozdílné typologie: kruhové lavice kolem stromů, velkoformátové
dřevěné sedací prvky a lavice v prostoru altánu. Právě sedací prvky jsou doplňkem k pobytovým schodům.
Studie tímto přístupem navrhuje směry postupu návrhu v dalších stupních PD.

Vybavenost a mobiliář

V blízkosti laviček, stolů a dalších sedacích prvků budou umístěny odpadkové koše v dostatečném
množství, blízkost bude přiměřená s ohledem na hmyz a zápach v letních měsících.

3.5.1. Mobiliář – lavičky a další sedací prvky
V současnosti se v řešeném veřejném prostranství nachází množství relativně vysoké množství laviček
s nevhodnou orientací. Právě orientace neumožňuje trávení času ve skupinách, nevybízí k různorodým
dějům či sledování okolí. Dále se v prostoru nachází pouze několik dětských prvků nízké vizuální,
materiálové a uživatelské kvality drobný (zato hojně využívaný a oblíbený) vodní prvek.
Z důvodu zvýšení pobytových kvalit studie navrhuje různorodé sedací prvky; od laviček a mobilních židlí
přes pobytové schody po sedací dřevěné prvky.
Studie nahrazuje stávající lavičky novým mobiliářem s novým rozmístěním a orientací. Lavičky jsou
umístěny ve stínu stromů či altánu, s opěradly umožňující delší pobyt. Zásadní pro rozmístění je orientace
laviček: s pohledem sedícího do prostoru, do centra dění, nevhodná je orientace pohledu do fasády, či
s nekrytými zády. V neposlední řadě jsou lavičky rozmístěny do různorodých poloh v řešeném prostoru tak,
aby každý návštěvník nalezl své oblíbené místo.
Z důvodu rozšíření rekreačních možností prostranství bude prostor doplněn i stoly v jednotném
materiálovém a vizuálním provedení. Lavičky se stoly budou pevně umístěny do podkladu.

Pobytová dřevěná paluba

Pobytový sedací prvek

Vzhledem k významu řešeného prostranství studie doporučuje využití vizuálně kvalitních převážně
dřevěných a kovových prvků s vhodnou ochranou proti vnějším vlivům v přirozených odstínech,
nedoporučuje prvky plastové, výrazně barevné. Jako zcela nevhodné je rozmísťovat a dlouhodobě používat
velkoplošné reklamní plochy, lavičky s potisknutelnou plochou a obdobné prvky nevhodných reklamních
nosičů.

Příklad kvalitního návrhu mobiliáře (soutěž IPR Praha)

Příklad požadovaného provedení mobiliáře (mmcité)

Studie předpokládá užití mobilních stolků a židlí. Režim užívání tohoto typu mobiliáře (úklid, skladování,
údržba, …) bude řešen v rámci nájemní smlouvy provozoven. Židle a stolky jsou primárně určeny do
prostorů velkých teras v blízkosti altánu, stánků a v prostoru knihovny.
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3.5.3. Dětské hřiště
Poloha dětského hřiště a jeho význam je studií potvrzen v rámci sektoru [C]. Studie řeší okolí samotného
hřiště a jeho plnohodnotného navázání na sousedící části (trasování chodníků, landscape, pobytové schody,
výsadba, atd.) podrobněji popsáno v kapitole 3.8 Sektor [C].
Hřiště bude vymezeno nízkým (cca 1 m vysokým) plotem z důvodu zamezení vstupu psů. Dětské hřiště
bude vybaveno dostatečným množstvím laviček, stojany na kolo, odpadkovými koši a dalšími prvky
mobiliáře. Hřiště bude osazeno novými (listnatými) stromy, které zajistí potřebný stín. Dopadová vrstva hřiště
bude řešena kačírkem.

Kruhová lavice

Pobytové dřevěné schodiště

3.5.2. Další prvky vybavenosti
Význam prostranství je podpořen umístěním širokého spektra prvků mobiliáře. Studie nestanovuje
konkrétní prvky, stanovuje cíle při tomto výběru. Výběr prvků bude vizuálně a materiálově kvalitní, prvky
podpoří pěší a cyklistickou dopravu (cyklo stojany, stojany na koloběžky), jednotný vizuál a design
(informační a reklamní tabule) a celkové rekreační a pobytové vlastnosti prostranství (houpací sítě apod.) a
v neposlední řadě jeho mikroklimatické vlastnosti (mlžítka, pítka).

Houpačka i pro dospělé uživatele

Příklad skluzavky využívající terén / landscape

Jednotlivé prvky dětského hřiště (prolejzačky, skluzavky, houpačky apod.) budou navrženy jako autorské
dílo odborníkem v dalších stupních PD. Předkládané schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní.
Studie doporučuje osazení převážně dřevěnými a kovovými prvky s vhodnou ochranou proti vnějším
vlivům v přirozených odstínech, nedoporučuje prvky plastové a výrazně barevné. Jako zcela nevhodné je
rozmisťovat prvky s reklamou a lavičky s potisknutelnou plochou.
Je vyloučené v rámci návrhu a realizace dětského hřiště zvláště v místech oplocení hřiště umisťovat
reklamu. Je vyloučené umístění katalogových prvků dětského hřiště.
Příklad rámů na kola

Celkový návrh hřiště a jeho bezprostředního okolí bude konzultován s autory této studie. Dětské prvky
budou významným uměleckým vstupem a akcentem v nově revitalizovaném prostranství.

Příklad parkových houpacích sítí

Originální oplocení hřiště bez vizuálních bariér

Příklady dalších prvků vybavenosti
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3.5.4. Parkour hřiště
V rámci sektoru [D] je navržena realizace parkour nebo street - workout hřiště. Toto hřiště bude
provedeno v jednotném vizuálním standardu a ve vysoké materiálové kvalitě.

Příklady interaktivních hracích prvků využívající vodní element

3.5.7. Altán
Parkour hřiště (Plzeň, Košutka)

Význam prostranství Karla Steinera je podtržen návrhem konstrukce altánu v rámci sektoru [B]. Studie
slouží pro upřesnění zadání pro tuto konstrukci, která bude navržena a řešena jako autorské dílo
odborníkem v dalších stupních PD. Předkládané schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní.

Hřiště na pétanque zakomponované do parku

3.5.5. Hřiště na pétanque

Altán bude řešen jako moderní minimalistická konstrukce umožňující umístění foodtrucku nebo
prodejního stánku. Altán bude sloužit převážně jako slunolam (zajistí stín v letních měsících) a v některých
částech zajistí přístřeší v případě mírného deště. Projekt zváží integraci veřejného osvětlení v rámci
konstrukce. Případně osvětlení bude orientováno shora dolů z důvodu eliminace světelného smogu.
Součástí návrhu altánu bude řešení bezprostředně souvisejících povrchů. Součástí návrhu altánu budou
sedací prvky a jejich rozmístění.

Z důvodu rozšíření nabídky rekreačních možností studie umísťuje v rámci sektoru [B] hřiště na
pétanque. Toto hřiště dostává významnou centrální polohu, není účelem studie tyto prvky vybavenosti
odsouvat na okraj zájmu a okraj tohoto veřejného prostranství.
Hřiště je navázáno přiléhající pěší trasu, je doplněno sedacími prvky a bude mít rozměry minimálně 12 x
3 metry. Materiálové provedení bude řešeno v dalších stupních PD a bude brát zřetel na průběh sítí
technické infrastruktury a kořenový systém sousedního stromu.
3.5.6. Vodní prvek
Současná vodní fontána je oblíbeným prvkem, který zároveň podtrhuje význam řešeného prostranství.
Zájem o rozšíření vodního elementu byl i závěr z participativního šetření (viz kapitolu 2.5 Participace).
Význam prostranství Karla Steinera je podtržen rozšířením vodního prvku v rámci sektoru [B]. Studie
vymezuje umístění tohoto prvku s ohledem na celkové prostorové a koncepční vazby a s ohledem na
technické infrastruktury. Studie dále stanovuje, že prvek nebude řešen jenom jako plocha se stálou vodní
hladinou, ale že prvek bude řešen jako interaktivní, bude doplněn hracími prvky využívajícími vodní element.
Vodní prvek bude navržen jako autorské dílo odborníkem v dalších stupních PD. Předkládané
schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní.
Projekt zváží integraci veřejného osvětlení v rámci konstrukce. Případně osvětlení bude orientováno
shora dolů z důvodu eliminace světelného smogu. Součástí návrhu vodního prvku bude řešení
bezprostředně souvisejících povrchů a konkrétních typů hracích prvků. Je vyloučené vytvářet plochy a prvky
pro umístění reklamy.

Parkový altán a betonové povrchy (Pardubice, Tyršovy sady)

Altán nesmí tvořit prostorovou a vizuální bariéru v prostoru, je vyloučené vytvářet ucelené boční plochy.
Je vyloučené v rámci konstrukce altánu vytvářet reklamní plochy.

Návrh vodního prvku bude konzultován s autory této studie.
Vodní prvek bude významným uměleckým vstupem a akcentem v nově revitalizovaném prostranství.

Návrh altánu bude konzultován s autory této studie. Je vyloučené umístění katalogového typu altánu.
Altán a jeho podoba budou nejvýznamnějším architektonickým vstupem a akcentem v nově
revitalizovaném prostranství.
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Parkový altán a formy veřejné osvětlení (Pardubice, Tyršovy sady)

Parkový altán (Litomyšl, nábřeží řeky Loučná)

Příklad vkusného provedení prodejního stánku

3.5.8. Prodejní stánky a služby

Příklad vkusného provedení foodtrucku

3.5.9. Rozmístění veřejného osvětlení

Cílem studie je znovuoživení potenciálu obchodního parteru a jeho přidané hodnoty k upravenému
veřejnému prostranství. Současné stánky a obchody jisté služby nabízejí, ty se však „uzavírají do sebe“ a
nedochází k interakci s přiléhajícím veřejným prostranstvím.

Současný stav nočního osvětlení veřejného prostranství Karla Steinera není dostatečný a neodpovídá
jeho významu. Rozmístění jednotlivých světelných míst kopíruje pouze hlavní pěší trasu a není zajištěno
osvětlení např. dětského hřiště nebo tras vedlejších.

Revitalizace zlepší pobytové prostoru, nabídne prostory k pobytu (terasy, mobiliář). Paralelním krokem
k oživení je doplnění dalších stánků a prostorů k obchodu. Z participativního řešení je patrná silná poptávka
po službách spojených s trávením volného času jako cukrárna, kavárna apod.

Nová hierarchie prostoru, nové trasování, umístění nových prvků (altán) a nová výsadba stromořadí
vedou k potřebě nového rozmístění světelných míst. Světelná místa jsou volena do křížení pěších tras a do
rytmu sponů jednotlivých stromořadí. Studie umožňuje integraci veřejného osvětlení do konstrukce altánu,
v tom případě by navržené lampy v podélné ose altánu nebyly umístěny. Veřejné osvětlení bude ctít zásady
na snižování světelného smogu. Případně osvětlení integrované v altánu bude směřovat shora dolů.

Znovuoživení parteru se projeví jako interakce mezi stavbou a veřejným prostorem formu např.
předzahrádek, pro které je ve studii vymezený prostor a které nahradí dočasné řešení v prostoru altánu.

Návrh veřejného osvětlení provede odborník v koordinaci s krajinným architektem. Studie nevylučuje
užití jiných typů osvětlení s vyloučením zemních svítidel mířících vzhůru.

Studie navrhuje umístění obchodních stánků, které budou provedeny ve vysoké vizuální a materiálové
kvalitě, která bude sjednocena s dalším mobiliářem v prostoru. Cílem tohoto sjednocení je čistota a čitelnost
prostoru odpovídající významu tohoto prostranství. Jako příklad řešení mohou být použity upravené
kontejnerové stavby umožňující rychlou realizaci i demontovatelnost a nabízejí snadné vizuální sjednocení.

Etapizace této studie silně ovlivňuje veřejné osvětlení, principy řešení jsou popsány v kapitole č. 5
Technická infrastruktura.

Návrh stánků bude konzultován s autory této studie. Je vyloučené dlouhodobé umisťování stánků mimo
vymezené území touto studií při západní hraně sektoru A. V případě mimořádné akce konané na centrální
dlážděné ploše je možné prostor doplnit dočasnými stánky (např. trhy).
Pod altánem v sektoru [B] je vymezený prostor pro umístění dočasné služby nabízející gastronomický
provoz formou takzvaný. ‚foodtrucku‘. Foodtruck zajistí dočasnou požadovanou sužbu (nabídka kávy a
drobného sortimentu), řeší problematiku sezóny, nevyvolává vysoké nároky na technickou infrastrukturu.
Studie zajišťuje přípojné místo elektrické energie, definuje a umisťuje pobytovou terasu; hygienické
potřeby návštěvníků je možné na základě konzultace řešit v pobočce městské knihovny. V odůvodněných
případech je možné pod altán místo ‚foodtrucku‘ umístit prodejní stánek stejné charakteristiky popsané výše.
Studie vyžaduje přiměřený způsob prezentace gastronomického provozu a služeb v kontextu
významného veřejného prostranství. Předkládané schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní.
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3.6.

stupních projektové dokumentace. Základní koncepce záhonů je patrná v příloze D.1 – Schéma sektoru
[A].

SEKTOR [A]

3.6.1. Stav

V sektoru [A] není v prostoru hlavní dvouřadé aleje navržena dosadba stromů. Dosadba stromořadí je
navržena v západní části sektoru tak, aby spon stromořadí umožnil osazení novými stánky.

Vymezený sektor [A] je nástupním prostorem do těžiště Zadních Skvrňan od zastávky MHD. Jedná se o
faktickou i pohledovou osu podtrženou dvouřadou alejí. Balastní zpevněné plochy vytvářejí neatraktivní
prostor bez možnosti pobytu bez aktivního parteru, bez mobiliáře, bez kvalitní sadovnické úpravy. Popis
stavu je detailněji popsán výše v kapitole 2.3.2. „Promenáda“.

V sektoru [A] studie stanovuje nové řešení odvodnění dešťových srážek; detailněji v kapitole č. 5
Technická infrastruktura.
V sektoru [A] je nově řešeno veřejné osvětlení; je zdvojnásoben počet světelných míst a umístěn do
logických pěších tras a uzlů; více v kapitole č. 5 Technická infrastruktura.
Studie navrhuje úpravu zdi přiléhajícího objektu, která bude vyrovnána a opatřena street artovou malbou,
která podtrhne význam řešeného území. Návrh opatření je nutné diskutovat se soukromým majitelem
objektu.
V sektoru [A] je vymezený prostor pro umístění nových stánků. Studie stanovuje, že případné nově
umístěné stánky budou provedeny v kvalitním jednotném vizuálním stylu. Jednotný vizuální styl stánků by
měl být použit i na stánky stávající. Návrh kombinuje umístění řady stánků s dřevěnými palubami
s mobiliářem (včetně mobilních stolků a židlí v režimu kontroly nájemců stánků) vyzívajícími k pobytu
v prostoru.

Perspektivy
Ptačí perspektiva sektoru [A]

3.7.

3.6.2. Návrh
Cílem úpravy prostranství je podtržení pohledové a faktické nástupní osy, doplnění kvalitního mobiliáře,
sadovnických úprav a vizuální sjednocení případných stánků jako dočasného vytvoření aktivního parteru.

SEKTOR [B]

3.7.1. Stav

Úprava prostoru je založena na vyjmutí dlažby v prostoru dvouřadé aleje, úprava podloží pro zlepšení
podmínek stávajících alejí (dle popisu v kapitole 3.3 MZI) a nahrazení dlažby nezpevněnými plochami se
sadovnickými úpravami a s prvky MZI jejichž důležitým prvkem je i prostorové umístění průlehu.

Vymezený sektor [B] je centrálním prostorem „vnitrobloku“ Karla Steinera – prostor vymezený z jihu a
západu nízkopodlažní veřejnou vybaveností. Interakce mezi stavbami a veřejným prostranstvím nefunguje.
Ze severu je sektor vymezen centrální dlážděnou plochou s vodním prvkem, z východu pak terénním
zlomem a parkové části s dětským prvkem (sektor [C]).

Studie detailně řeší finální podobu povrchových úprav. Stanovuje možnosti příčného překonání
nezpevněné plochy bez vzniku průšlapů formou asfaltových chodníků. Dále studie umožňuje umístění
dřevěných teras, které rozšiřují pobytové možnosti zvláště v kontextu stánků či v budoucnu aktivního parteru
přiléhajících budov. Tyto terasy budou osazeny mobiliářem v jednotném vizuálním stylu. Studie umožňuje
umístění mobilních židlí a stolků v režimu spojeným s navrhovanými stánky (viz níže).

Prostor je charakteristický rozsáhlou předlážděnou plochou s 15 do rastru vysazenými dřezovci, u
kterých jsou osazeny zády k sobě lavičky. Balastní zpevněné plochy vytvářejí neatraktivní prostor bez
možnosti pobytu bez aktivního parteru, bez mobiliáře, bez kvalitní sadovnické úpravy. Popis stavu je
detailněji popsán výše v kapitole 2.3.3. „Centrální prostor“.

Ve studii jsou popsány možnosti povrchových úprav formou různé typologie záhonů (3.3.6 Typy
záhonů). Základní formou je intenzivně udržovaný trávník, nástavbou je forma extenzivního trávníku (méně
často sekaná květnatá louka). Studie dále zahrnuje návrh štěrkových záhonů. Spektrum doplňuje možná
zahradnická úprava samotného průlehu. Studií jsou nastaveny směry řešení zahradnických a sadovnických
úprav, podrobné řešení založení i údržby a nároky na ní bude navrženo krajinným architektem v dalších
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Studie detailně řeší finální podobu povrchových úprav. Stanovuje možnosti překonání nezpevněné
plochy bez vzniku průšlapů formou asfaltových chodníků ve směru hlavních i vedlejších pěších tras. V těžišti
nově pojaté plochy je umístěné hřiště na pétanque doplněné množstvím laviček a sedacích prvků. Hřiště je
navázáno na další vybavenost v prostoru a dostává se do centra dění. Studie dále navrhuje umístění
dřevěných teras v blízkosti altánu. Tyto terasy budou osazeny mobiliářem v jednotném vizuálním stylu.
Studie umožňuje umístění mobilních židlí a stolků v režimu spojeným s umístěným stánkem / foodtruckem;
případně při aktivování přiléhajícího parteru.
Ve studii jsou popsány možnosti povrchových úprav formou různé typologie záhonů (3.3.6 Typy
záhonů). Základní formou je intenzivně udržovaný trávník, nástavbou je forma extenzivního trávníku (méně
často sekaná květnatá louka). Studie dále zahrnuje návrh štěrkových záhonů. Spektrum doplňuje možná
zahradnická úprava samotného průlehu. Studií jsou nastaveny směry řešení zahradnických a sadovnických
úprav, podrobné řešení založení i údržby a nároky na ní bude navrženo krajinným architektem v dalších
stupních projektové dokumentace. Základní koncepce záhonů je patrná v příloze D.2 – Schéma sektoru
[B].

Ptačí perspektiva sektoru [B]

3.7.2. Návrh

Perspektivy

Cílem úpravy prostranství je zásadní zlepšení mikroklimatických podmínek prostoru a rozšíření
pobytových možností všem generacím, dalším cílem je doplnění kvalitního mobiliáře, sadovnických úprav a
vizuální sjednocení všech použitých prvků a iniciace aktivního parteru. Studie má ambici vytvořit z tohoto
sektoru hierarchicky nejdůležitější prostor v rámci řešeného území.

V sektoru [B] není v prostoru rastru vysazených stromů navržena další dosadba stromů. Dosadba je
navržena v severní části sektoru, tato dosadba vytváří nové stromořadí vymezující přiléhající centrální
dlážděnou plochu a zlepšují prostředí (stín, klimatizace) v prostoru stávajícího i nově navrženého stromořadí.
V sektoru [B] studie stanovuje nové řešení odvodnění dešťových srážek; detailněji v kapitole č. 5
Technická infrastruktura.

Úprava prostoru je založena na vyjmutí dlažby v prostoru výsadby, úprava podloží pro zlepšení
podmínek stávajících alejí (dle popisu v kapitole 3.3 MZI) a nahrazení dlažby nezpevněnými plochami
s asfaltovými chodníky ve směru hlavních pěších tras, se sadovnickými úpravami a s prvky MZI jejichž
důležitým prvkem je i prostorové umístění průlehu při východní straně nezpevněné části, kde průleh obslouží
odvod srážek z nové zpevněné (betonové) plochy určené pro umístění altánu.

V sektoru [B] je nově řešeno veřejné osvětlení; je zdvojnásoben počet světelných míst a umístěn do
logických pěších tras a uzlů; více v kapitole č. 5 Technická infrastruktura.
Studie vymezuje v severní části sektoru (a de facto v těžišti celého řešeného území) prostor pro nový
vodní prvek, který rozšíří pobytové vlastnosti tohoto prostoru. Prvek je umístěný v návaznosti na další
významné prvky a prostory – na centrální dlážděnou plochu a stávající vodní prvek, navazuje na altán,
parkour hřiště. Prvek je cíleně umístěn do stínu již osazených stromů a bude doplněn mobiliářem. Při
umístění v této části není nutné budovat rozsáhlou technickou infrastrukturu. Vodní prvek bude reagovat na
průběh kanalizace a její ochranné pásmo.
Návrh vodního prvku bude proveden odborníkem, bude interaktivní a vybavený hracími prvky. Prvek je
možné realizovat nezávisle na revitalizaci sektoru [B] a jeho jednotlivých částí.
Nejvýraznějším prvkem celé revitalizace veřejného prostranství Karla Steinera je altán, který podtrhuje
význam prostoru formou architektonického akcentu. Altán je vrcholem v hierarchii vybavenosti, stává se
„sponou“ pro sektory [B] a [C], navazuje vizuálně i fakticky na další významné části prostoru.
Detailní popis konstrukce a požadavků této studie na ní je v kapitole 3.7.3. Altán.

Perspektivy

17

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ SKVRŇANY – KARLA STEINERA
3.8.2. Návrh
Cílem úpravy sektoru [C] je zachování silných stránek prostoru, jejich posílení a doplnění prvků a dějů,
které atraktivitu prostoru zvýší.
Mezi silné stránky prostoru patří dětské hřiště a jeho odstínění od přilehlé silnice na východě.
Studie navrhuje odstranění skupiny křovin a jehličnatých stromů z důvodu zlepšení orientace,
přehlednosti a zvýšení pocitu bezpečí v prostoru. Prostor bude opatřen novým trasováním chodníků, které
propojí jeho okraje jak diagonálně tak se středem, ve kterém je umístěno nové dětské hřiště. Chodníky jsou
tvořeny nabarveným asfaltem (barevně navozujícím mlatové cesty). V meziprostorech je křoví nahrazeno
landscape úpravou, která při zajištění otevřenosti prostoru vizuálně a hlukově odstíní přiléhající silnici. Toto
svahování vytvoří menší prostory intimnějšího charakteru doplněné mobiliářem a odpočinkovými prvky
s vizuální orientací do středu. Landscape rozšíří spektrum pro dětské hry formou nové skluzavky či zimních
her a spektrum možnosti pobytu formou pobytového schodiště v jihozápadní poloze propojující významnou
dřevěnou terasu a dětské hřiště v těžišti tohoto sektoru.

Perspektivy

3.8.

SEKTOR [C]

3.8.1. Stav
Vymezený sektor [C] je hlavním parkovým prostorem v řešeném území, z východu omezen silnicí, ze
severu mateřskou školkou a na východě navazuje na sektor [B]. Celá plocha je svažitá, vedená jako JPGZ,
v těžišti se nachází dětské hřiště s prvky nízké kvality, přesto se jedná o navštěvovanou a oblíbenou plochu.
Ze severu a východu je hřiště odcloněno skupinou keřů tvořících vizuální a fyzickou bariéru. U hřiště
absentují stromy, po okrajích jsou dosazeny stromy bez kompozice. Stav provedení i údržba je pouze
základní a neodpovídá významu prostoru. Popis stavu je detailněji popsán výše v kapitole 2.3.3. „Hřiště“.
Perspektivy

Toto hřiště elipsového tvaru je provázané s okolím sítí nových tras, samotné hřiště bude vymezeno
novým oplocením (cca 1 m vysokým) z důvodu zamezení vstupu psů, nebude řešen jako vizuální bariéra,
nebude sloužit jako nosič reklamy. Po obvodu hřiště bude osazen potřebný mobiliář, např.: stojany na kola,
odpadkové koše, informační tabule, sedací prvky a lavičky s orientací do středu. Po obvodu hřiště bude
doplněna výsadba stromů, které zajistí potřebný stín v letních měsících. Povrch vymezeného hřiště bude
řešen jako dopadová plocha formou kačírku v obdobném barevném odstínu jako přilehlé asfaltové chodníky,
povrch bude vizuálně sjednocovat hřiště.
Prvky dětského hřiště budou v době revitalizace morálně i fyzicky dožilé a budou nahrazeny prvky
novými. Studie požaduje, aby jednotlivé prvky byly řešeny jako autorské dílo odborníkem v dalších stupních
PD. Předkládané schématické vizualizace jsou pouze ilustrativní. Studie doporučuje osazení převážně
dřevěnými a kovovými prvky s vhodnou ochranou proti vnějším vlivům v přirozených odstínech,
nedoporučuje prvky plastové a výrazně barevné. Jako zcela nevhodné je rozmisťovat prvky s reklamou a
lavičky s potisknutelnou plochou. Je vyloučené v rámci návrhu a realizace dětského hřiště zvláště v místech
oplocení hřiště umisťovat reklamu.
Studie doporučuje osazení hřiště houpačkami (i pro dospělé uživatele), lanovkou (která se již v území
nachází), pískoviště a lavičky se stoly. Další prvky budou zpracovány v dalších stupních PD.
Celkový návrh hřiště a jeho bezprostředního okolí bude konzultován s autory této studie. Dětské prvky
budou významným uměleckým vstupem a akcentem v nově revitalizovaném prostranství. Detailní popis
hřiště a požadavků této studie na něj je v kapitole 3.5.3. Dětské hřiště.
V sektoru [C] bude rozšířeno spektrum sedacích prvků, kromě laviček i o houpací sítě, pobytové
schodiště, kruhové lavice, pobytové dřevěné paluby a pobytové sedací prvky.
Ptačí perspektiva sektoru [C]
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3.9.2. Návrh

Sektor [C] bude po celém obvodu osazen stromy s vysoko posazenou korunou a s pravidelným sponem,
do něhož bude zasazeno i veřejné osvětlení. Nové stromy budou osazeny i v těžišti sektoru, po obvodu
hřiště i v jeho středu, i zde bude osazeno veřejné osvětlení. Konkrétní výběr taxonu bude reagovat na
sousedící altán. Studie nestanovuje podmínku jednotného taxonu pro obvodová stromořadí.
Důležitým prvkem návrhu této studie je umístění velké dřevěné terasy v jihozápadním rohu v návaznosti
na sousedící altán a vybavenost. K terase je navázáno pobytové schodiště respektující terén.

Cílem úpravy sektoru [D] je oživení jinak nevyužívaného prostoru a naplnit jej programem, který rozšíří
možnosti užívání celého prostranství pro všechny generace. Studie navrhuje umístění parkour hřiště
(případně street workoutového hřiště) nejen pro mládež. Cvičební prvky a nástroje budou provedeny
v jednotném vizuálním standardu a ve vysoké materiálové kvalitě s odpovídající dopadovou plochou. Hřiště
bude opatřeno stojany na kola a další potřebnou vybaveností.

Studie nezvažuje sadovnické a zahradnické úpravy v tomto sektoru, studie tuto úpravu nevylučuje a
doporučuje její kombinaci s landscape. Případný návrh bude řešen v dalších stupních PD krajinářským
architektem.

Z důvodu navržené celkové kompozice stromořadí vymezující centrální dlážděnou plochu budou
odstraněny dva menší stromy v současném rabatu. Spon nových stromořadí naváže na vzrostlý strom. Na
spon stromořadí naváže veřejné osvětlení.

V sektoru [B] je nově řešeno veřejné osvětlení; je zdvojnásoben počet světelných míst a umístěn do
logických pěších tras a uzlů; více v kapitole č. 5 Technická infrastruktura.

Studie navrhuje úpravu zdi na jižní hraně sektoru, která bude vyrovnána a opatřena street artovou
malbou, která podtrhne význam řešeného území. Návrh opatření je nutné diskutovat se soukromým
majitelem objektu.
Studie nestanovuje konkrétní cvičební prvky, předkládané schématické vizualizace jsou pouze
ilustrativní.

3.10. SEKTOR [E]
3.10.1. Stav
Vymezený sektor [E] je charakterově klidný, před proběhlou rekonstrukcí se v místě nacházel terénní
zlom a více úrovní teras, které byly nahrazeny rabatem se stromy různého stáří a jednotnou dlážděnou
plochou s plošinami nahrazujícími bariérové terasy. Právě tyto plošiny reagující na dvě terénní úrovně
způsobují v zimě problémy s překonáním prostoru a vizuálně a pocitově znásobují rozsah dlážděných ploch
a jejich negativní konotace (mikroklima, absence vybavenosti a mobiliáře apod.). Stromy v rabatu jsou
vysazeny bez celkové kompozice. V prostoru terénního zlomu se nachází 8 vysazených dřezovců, které jsou
orientovány v ose hlavní pěší trasy. Tyto stromy byly díky špatným staničním podmínkám několikrát
nahrazovány.

Perspektivy

3.9.

SEKTOR [D]

3.9.1. Stav
V současnosti se ve vymezeném sektoru [D] nachází rabato s dvěma vysazenými a jedním vzrostlým
stromem. Prostor navazuje z východu na sektor [C] a navržený vodní prvek, ze severu centrální dlážděnou
plochou a z jihu a západu je prostor vymezen nízkopodlažní stavbou vybavenosti. Stavba se do prostoru
obrací slepou fasádou a zamřížovanými okny, nedochází k žádné interakci a potenciál prostoru je
nenaplněn.

Perspektivy
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Perspektivy

Ve studii jsou popsány možnosti povrchových úprav formou různé typologie záhonů (3.3.6 Typy
záhonů). Základní formou je intenzivně udržovaný trávník, nástavbou je forma extenzivního trávníku (méně
často sekaná květnatá louka). Studie dále zahrnuje návrh štěrkových záhonů. Spektrum doplňuje možná
zahradnická úprava samotného průlehu. Studií jsou nastaveny směry řešení zahradnických a sadovnických
úprav, podrobné řešení založení i údržby a nároky na ní bude navrženo krajinářským architektem v dalších
stupních projektové dokumentace. Základní koncepce záhonů je patrná v příloze D.3 – Schéma sektoru
[E]. V prostoru bude zajištěn podrobný dendrologický průzkum. Předkládané schématické vizualizace jsou
ilustrativní.
V sektoru [E] studie stanovuje nové řešení odvodnění dešťových srážek; detailněji v kapitole č. 5
Technická infrastruktura.
V sektoru [E] je nově řešeno veřejné osvětlení; je zdvojnásoben počet světelných míst a umístěn do
logických pěších tras a uzlů; více v kapitole č. 5 Technická infrastruktura.

Ptačí perspektiva sektoru [E]

3.10.2. Návrh

Studie navrhuje část plošiny v terénním zlomu nahradit schodištěm s mírným sklonem z důvodu
vyloučení klouzání v zimě. Takto upravený terén / schodiště bude doplněno sedáky, a rozšíří tak pobytové
vlastnosti prostoru formou pobytového schodiště. Mírný sklon schodiště umožní umístění výstavních panelů
či jiné prezentace kultury a reprezentace v režii města, potažmo pobočky městské knihovny. Knihovně je
umožněno „vkročení“ do veřejného prostoru. Řez schodištěm je patrný v grafické příloze č. C.5 Řez C-C‘.

Cílem úpravy prostranství sektoru [E] je zachování jeho klidového charakteru a zajištění všech pěších
tras. Ambicí studie je zvýšení reprezentativního charakteru tohoto sektoru a jeho optické i faktické propojení
předprostoru knihovny a centrální dlážděné plochy, potažmo altán s dětským hřištěm.
Úprava prostoru je definována založením dvou příčně řešených alejí dávající nový řád do jinak
neuchopitelného prostoru. Tyto aleje zahrnou stávající stromy v mřížích (ostatní stromy budou odstraněny) a
stromy v rabatu. Aleje budou řešeny v nově vytvořených nezpevněných plochách s průlehy, které budou
podporovat hospodaření s dešťovou vodou právě v příčném směru ke svahování. Celkově dojde k rozšíření
jak stávajícího rabata, tak i celkový poměr nezpevněných ploch. Směry pěších tras jsou zachovány formou
asfaltových chodníků (ve stejném barevném odstínu) a mostků.

V místě křížení pěších tras se nachází místo, kde studie navrhuje umístění uměleckého artefaktu /
sochy. Studie doporučuje řešit umělecký artefakt formou soutěže, ideálně jako artefakt interaktivní. Studie
doporučuje do řešení artefaktu i jeho nejbližšího okolí včetně řešení přilehlého pobytového schodiště. Terén
a umělecký artefakt jsou v přikládaných vizualizacích zobrazeny pouze ilustrativně (šachová figura).

Úprava bude řešena s úpravou podloží (z důvodu zlepšení podmínek stávajících stromů) a případnou
úpravou nezpevněných ploch sadovnickými a zahradnickými úpravami s prvky MZI.

3.11. SEKTOR [F]

Studie detailně řeší finální podobu povrchových úprav. Stanovuje možnosti příčného překonání
nezpevněné plochy bez vzniku průšlapů formou asfaltových chodníků. Dále studie umožňuje umístění
dřevěných teras. Tyto terasy budou osazeny mobiliářem v jednotném vizuálním stylu.

3.11.1. Stav
Sektor [F] je definovaný touto studií jako předprostor oblastní pobočky knihovny města Plzně a M-Klubu.
Tento předprostor neplní svoji společenskou úlohu a nedochází k interakci mezi institucí a veřejným
prostorem. V prostoru absentuje výsadba stromů, veřejné osvětlení a odpovídající mobiliář.
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Předláždění nástupního prostoru

Perspektivy

Centrální dlážděná plocha

Studie ponechává tzv. centrální dlážděnou plochu mezi sektory [D] a [E], kde dochází ke křížení mnoha
významných i podružných pěších tras. Prostor je doplněn dvěma stromořadími, vybaveností a mobiliářem a
odpovídajícím veřejným osvětlením. Pro ucelení prostoru jsou odstraněny dožívající stromy v mřížích.
Současný vodní prvek je zachován.

3.11.2. Návrh
Studie navrhuje posílení interakce mezi knihovnou ú M-Klubem a centrální dlážděnou plochou a dále
posílení interakce instituce s bezprostředním veřejným prostorem v jejím předprostoru.

Tato centrální dlážděná plocha plní funkci náměstí se všemi svými urbanistickými, společenskými a
environmentálními hodnotami, tedy podtrhuje význam čtvrti svou reprezentací a nabízí ucelenou plochu pro
konání různorodých dějů a scénářů jako kulturní akce, koncert, výstava, trhy, vánoční trhy, umístění
vánočního stromu, volební meeting a v neposlední řadě jako místo pro sousedská setkávání. Studie
zajišťuje i přístup pro zásobování a přípojná místa elektrické energie.

Posílení vztahu ve vizuální i faktické rovině k ostatním sektorům je založeno na novém osazení alejí.
Tyto aleje doplněné o nezpevněné plochy, průlehy, veřejné osvětlení a dřevěné terasy s příslušným
mobiliářem propojují jednotlivé sektory. V tomto prostoru může knihovna realizovat kulturní a výstavní akce.
Posílení vztahu knihovny a bezprostředního okolí je řešeno formou nové dřevěné terasy, do které bude
integrován bezbariérový přístup včetně všech doprovodných prvků, dále veřejné osvětlení, osazení stromů a
záhonů a další potřebné prvky vybavenosti jako např. stojany na kola. Vysazení stromy zajistí potřebný stín
a zlepšení mikroklimatu tak, aby prostor vybízel k posezení a trávení času, čímž dojde ke zvýšení interakce
stavby a veřejného prostoru.

3.12.2. Nové parkování
Pro dosažení ucelené koncepce prostoru Karla Steinera byl do řešeného územ zahrnut i prostor
v blízkosti bytového domu a mateřské školky ve východní části řešeného území. Parkovací stání nemají
odpovídající parametry, parkující automobily blokují přirozené pěší trasy, pro dosažení míst je třeba pojíždět
chodník atd.

Studie navrhuje vytvoření chodníku mezi hlavním vstupem do knihovny a nižší úrovní stavby z důvodu
zlepšení zásobování knihovny (vztah výdejny a skladu).
Studie navrhuje rozšíření dřevěných teras do blízkosti vzrostlých platanů naproti hlavnímu vchodu.

Studie navrhuje odstranění nevhodného severojižního ramene parkujících aut a jejich nahrazení širokým
chodníkem v přímé trase a rozšíření nezpevněných tras. Do této části bude po rekonstrukci zakázán vjezd.
Bude však zajištěn zásah IZS a zásobování jak bytového domu, tak přilehlé centrální dlážděné plochy.

3.12. Prostranství mimo vymezené sektory

Východní rameno je nově řešeno jako obytná zóna, kde je zajištěna podélná pěší trasa a nově je
vytvořena i příčná pěší trasa spojující areál mateřské školky a dětského hřiště. Obytná zóna bude provedena
ve stejné výškové hladině jako navazující chodníky. Rekonstruované rameno nabízí mírně navýšený počet
parkovacích stání při zajištění všech potřebných pěších vazeb, při zajištění místa pro výsadbu stromů a
veřejného osvětlení. Nelegální parkování je řešeno rozmístěním zahrazovacích sloupků. Parkovací stání
jsou řešena zasakovací dlažbou.

3.12.1. Obchodní parter a centrální dlážděná plocha
Původní rekonstrukce v řešeném území byla založena na sjednocení prostoru pomocí rozsáhlých
předlážděných ploch a odstranění kaskád daných terénními zlomy, čímž vznikl jednolitý a nenápaditý prostor
bez lidského měřítka a potřebné hierarchie jednotlivých částí; význam prostoru nebyl podtržen, snížil se
uživatelský komfort, zhoršilo se mikroklima prostoru a celková (i vizuální) přívětivost se paradoxně snížila.

Úprava této části řešeného území je prostorově a časově nezávislá na revitalizaci ostatních sektorů.

Studie rozsáhlé dlážděné plochy redukuje a nahrazuje různorodými plochami nezpevněnými (spektrum
trávníků a různých typů záhonů) a zpevněnými (asfaltové chodníky, dřevěné terasy atd.).
V blízkosti budov vymezujících prostranství je dlažba ponechána z důvodu možnosti umístění
předzahrádek a dalších možností aktivního parteru. Dále studie navrhuje předláždění některých
degradovaných částí, např. v jižní části „promenády“ při vstupu obchodního domu Albert. Předlážděny
budou plochy po dožitých a odstraňovaných stromech, po rušených místech veřejného osvětlení či
v místech posunů obrubníků.
Předláždění bude probíhat v rámci revitalizace jednotlivých sektorů, užita bude stávající dlažba z míst,
kde je odstraňována.
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Ptačí perspektiva VP Karla Steinera
[81118]

22

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ SKVRŇANY – KARLA STEINERA

4.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

4.1.

Doprava v klidu

4.1.1. Stav
Do řešeného území je zahrnuta slepá komunikace obsluhující panelový dům (Karla Steinera 31-33)
v severní části území. První část komunikace přiléhající k sektoru [C] je široká 6m a její jižní strana je
využívána k podélnému parkování. Druhá část komunikace, která přiléhá ke zmíněnému panelovému domu
je široká jen 3,5m. Tento úzký profil je využíván k podélnému parkování vozidel, přičemž je k pojezdu vozidel
nutno využívat přilehlý chodník. Dochází tak k nebezpečným situacím, kdy jsou řidiči nuceni do slepé
komunikace couvat po chodníku.

4.1.2. Návrh
V rámci studie byly prověřeny 3 možné varianty úprav této komunikace (viz grafická příloha D.5 –
Doprava v klidu).
Varianta 1 doplňuje v první části po obou stranách komunikace podélné stání. Podél jižní strany je
doplněn chodník. Část u bytového domu je navržena ve formě obytné zóny, kde je společný provoz chodců
a automobilů. Varianta umožňuje v rámci zásad hospodaření s dešťovou vodou umístit podél plotu mateřské
školy zasakovací průleh.
Ve variantě 2 je navržena obytná zóna v celé délce řešené komunikace. V části přiléhající k plotu
mateřské školy jsou po jedné straně navržena kolmá stání. Otáčení vozidel je umožněno v ohybu
komunikace. Varianta umožňuje v rámci zásad hospodaření s dešťovou vodou umístit podél plotu mateřské
školy zasakovací průleh.
Ve variantě 3 jsou v první části doplněna kolmá a podélná parkovací stání po obou stranách
komunikace. Podél jižní strany je ponechán chodník. Část komunikace u bytového domu je zrušena a
ponechána jako široký chodník umožňující pojezd složek integrovaného záchranného systému. Varianta
nejlépe eliminuje pololegální a nelegální parkování a nejlépe reaguje na zajištění potřebných pěších tras.
Ve všech variantách se z důvodu zvýšení retence srážek předpokládá na parkovacích místech užití
zasakovací (zatravňovací) dlažby. Počet nově vzniklých parkovacích stání je obdobný u všech variant (1920), a dochází tak k mírnému navýšení oproti stávajícímu stavu, kdy je tolerováno nelegální parkování podél
panelového domu.
V rámci diskuzí a projednání byla jako preferovaná varianta vybrána varianta 3, která navrhuje zrušení
části komunikace před panelovým domem. Důvodem je hlavně bezpečnost silničního provozu eliminací
couvání vozidel v obytné zóně a lepší prostupnost a přehlednost území pro chodce.

4.2.

Zásobování

Režim zásobování se oproti dnešnímu stavu nemění. Všechny provozovny včetně pobočky knihovny
města Plzně a České pošty jsou zásobovány z okolních ulic.
Zásobování centrální dlážděné plochy při konání kulturních akcí, koncertů, trhů či výstav je navrženo
z přilehlé nově upravené obytné zóny.
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5.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

5.1.

Vodovod

úprav stávajícího rozvaděče a počet jednofázových a třífázových zásuvek v nových pilířích bude upřesněn v
dalších stupních projektové dokumentace.
Návrh řešení VO spočívá v přemístění většiny stávajících světelných míst a v přeložení stávajících
kabelových tras VO v souladu s navrhovanými úpravami řešeného veřejného prostoru. Návrh umožňuje
rekonstrukci VO v řešeném území po jednotlivých etapách – sektorech bez větších provizórií, při kterých
budou realizována dočasná krátká propojení nového a stávajícího rozvodu VO. V rámci zpracování
podrobnější dokumentace mohou být kabelové trasy VO a polohy světelných míst správcem upřesněny.

Zásobní vodovodní řady v řešeném území jsou ve 2. tlakovém pásmu – Bory. Byly budovány spolu
s výstavbou sídliště v 70 letech a jsou tedy značného stáří a ve špatném technickém stavu.
Z technických důvodů je nutná celková rekonstrukce vodovodní sítě. Rekonstrukci je možné řešit
v dílčích etapách za podmínky, že z provozních důvodů budou rekonstruovány ucelené úseky mezi
uzávěry. V některých případech jsou stávající vodovodní řady uloženy v nevhodné trase. V těchto případech
je v rámci rekonstrukce navržena nová trasa. Je navržena úprava trasy vodovodní přípojky vedené v sektoru
[A], která je v konfliktu se stánky s občerstvením. V případě, že by tato přípojka byla během rekonstrukce
povýšena na vodovodní řad, je nutné uvažovat se zokruhováním. Ve východní části sektoru [C] je navržena
úprava trasy vodovodu DN 100 z důvodu nevhodného umístění pod obrubou a umožnění nové výsadby.
Přeložka vodovodu před MŠ je vyvolaná novým uspořádáním obytné zóny. Tyto úpravy tras jsou vyznačeny
v koordinační situaci, ve všech ostatních případech je rekonstrukce možná v původních trasách.

5.4.

Horkovod

V řešeném území je proveden rozvod teplé a horké vody, který je součástí Soustavy centralizovaného
zásobování teplem (SCZT). Součástí rozvodu jsou odběrná místa sekundáru a primáru v přilehlých
objektech. Větší část potrubí je uložena v neprůlezných kanálech zhotovených z poloprefabrikátů o šířce cca
1,3 – 1,5 m. Stropní izolace neprůlezných kanálů je na bázi bitumenů (asfalt). Ochranné pásmo je 2,5 m na
obě strany od vnějšího líce potrubí.
V rámci navrhovaných úprav veřejného prostranství není nutno řešit přeložky rozvodů SCZT.

5.2.

Kanalizace

Veškerá srážková voda v řešeném území je v současné době odváděna do jednotné kanalizace. Tato
kanalizace byla budována spolu s výstavbou sídliště v 70. letech a je tedy značného stáří a ve špatném
technickém stavu.

5.5.

V řešeném území se nachází středotlaký (STL) a nízkotlaký (NTL) rozvod zemního plynu.
V rámci navrhovaných úprav veřejného prostranství je severně od sektoru [C] řešena přeložka STL
plynovodu.

Stav, kdy jsou srážkové vody odváděny bez regulace jednotnou kanalizací, je z pohledu moderních
trendů nakládání s vodou nevyhovující. Z tohoto důvodu jsou v jednotlivých sektorech navrženy prostory,
kde je možné umístit vsakovací zařízení ve formě průlehu nebo průlehu-rýha. Prostorová poloha průlehu
byla navržena tak, aby umožnila přirozené odvedení srážkových vod z přilehlých zpevněných povrchů.
Průlehy budou dimenzovány na déšť o periodicitě 0,2 a budou vybaveny bezpečnostním přepadem.
Vzhledem k tomu, že se v území nenachází jiný vhodný recipient, budou bezpečnostní přepady napojeny do
jednotné kanalizace. Konkrétní technická podoba vsakovacích zařízení bude upřesněna v dalších stupních
dokumentace a po zpracování hydrogeologického průzkumu.

5.6.

Elektronické komunikace

V řešeném území je proveden rozvod metalických a optických kabelů, které jsou součástí přístupové sítě
pro poskytování zejména hlasových a internetových služeb.
V rámci navrhovaných úprav veřejného prostranství není nutno řešit přeložky sítí elektronických
komunikací.

Z technických důvodů je nutná celková rekonstrukce kanalizační sítě. Rekonstrukci je možné řešit
v dílčích etapách za podmínky, že z provozních důvodů budou rekonstruovány ucelené úseky. V některých
případech jsou stávající kanalizační řady uloženy v nevhodné trase. V těchto případech je v rámci
rekonstrukce navržena nová trasa nebo zrušení koncových úseků stok. V sektorech [A] a [B], je navržena
úprava trasy jednotné kanalizace DN 300 z důvodu konfliktu se stávajícími stromy. V sektoru [B] bude trasa
kanalizace DN 250 pod stávajícím vodním prvkem zkrácena a vodní prvek bude napojen novou kanalizační
přípojkou. Západně od MŠ je vedena stávající kanalizace DN 250 pod stávající vzrostlou zelení. Koncový
úsek této stoky bude zrušen. Srážkové vody z chodníku budou odvedeny do ploch zeleně.

5.3.

Plyn

Elektrická energie

V řešeném území se nacházejí zemní kabelové rozvody nízkého napětí (NN) včetně kabelů napájejících
veřejné osvětlení (VO). Některé kabely VO nejsou geodeticky zaměřeny. Rozvaděč R026 pro měření a
ovládání VO je situován mimo řešené území při Macháčkově ulici.
Pro možnost konání nárazových kulturních a sportovních akcí v území je navrženo nové odběrné místo
NN tvořené dvěma zásuvkovými pilíři pro možnost připojení spotřebičů pohyblivým přívodem. Jeden
zásuvkový pilíř bude umístěn v prostoru čelní fasády panelového domu Karla Steinera 31, kde je umístěna
stávající rozvodná skříň NN. Druhý zásuvkový pilíř bude umístěn v sektoru [C] při jeho západním okraji.
Zároveň je navržena úprava nebo náhrada stávajícího rozvaděče NN, který je umístěn při čelní fasádě
panelového domu Karla Steinera 31, včetně měření nového odběru elektrické energie. Rozsah případných
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a

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

lávka

lávka

lávka

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY
PRŮLEH

PRŮLEH

ZRUŠENÍ ČÁSTI KANALIZAČNÍ STOKY
(KONFLIKT SE STÁVAJÍCÍMI STROMY)
ÚPRAVA TRASY VODOVODU

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

PRŮCHOD

MATEŘSKÁ
ŠKOLKA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

MACHÁČKOVA

D'

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ PÓDIA

C

PROSTOR PRO
POBYTOVÉ TERASY
A VZNIK
PŘEDZAHRÁDEK

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

CENTRÁLNÍ DLÁŽDĚNÁ PLOCHA
STÁVAJÍCÍ VODNÍ PRVEK

POŠTA
OBYTNÁ ZÓNA
STOJANY NA KOLA

NÁVRH

LANDSCAPE
NOVÝ VODNÍ PRVEK

D

PARKOUR HŘIŠTĚ

OP kanalizace

OP kanalizace

[D]

ALTÁN

LANDS
CAPE

VODNÍ PLOCHA

VODOVOD

PROSTOR PRO VODNÍ PRVEK

VODOVOD - PŘÍPOJKA

PLOT

JEDNOTNÁ KANALIZACE

PLOT DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ - PRŮLEH

PERGOLA

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z PRŮLEHU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ STÁNKU

PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MOBILIÁŘ

SVĚTELNÉ MÍSTO

HOUPACÍ SÍŤ

STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD

GRAFICKÁ A STAVEBNÍ ÚPRAVA ZDI (formou street art)

KA

OD

SK
LU
ZA
V

ST

RA
Ň

OV
AN

Á

KŘ

PL
EC
HO
V

É

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

OV

IN

NÉ

PA

TR

SEDACÍ PRVKY

O

LA

STÁVAJÍCÍ PIVNICE

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

lávka

AP
SC
ND

SEDACÍ PRVKY

PRŮLEH

HŘIŠTĚ NA PETANQUE

[C]

HRACÍ PRVKY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ODSTRAŇOVANÉ KŘOVINNÉ PATRO

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

KA

KY

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

AČ

PRŮCHOD

LAN
OV

UP

[B]

HO

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

E

ÚPRAVA TRASY JEDNOTNÉ KANALIZACE
(KONFLIKT SE STÁVAJÍCÍMI STROMY)

HRACÍ PRVKY

STOJANY NA KOLA

PŘÍPOJNÉ MÍSTO
PÍSK
OVIŠ
TĚ

PRŮLEH

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

B'

PROSTOR PRO STÁNEK

B

ÚPRAVA TRASY VODOVODU
(UMÍSTĚNÍ DO CHODNÍKU MIMO OBRUBU)

NÁVRH - RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PRVKY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

VODOVOD

UMĚLECKÉ DÍLO / SOCHA

VODOVOD - PŘÍPOJKA

PARKOUR / STREET WORKOUT

JEDNOTNÁ KANALIZACE

PÍŠKOVIŠTĚ

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTELNÍ

DŘEVĚNÉ SEDACÍ PRVKY

SVĚTELNÉ MÍSTO

PĚŠÍ TRASY

STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD

PO
B

YT

OV

É

NOVÝ ZÁSUVKOVÝ PILÍŘ

SC

HO
DIŠ

TĚ

E
AP

SC

ND
LA

POBYTOVÁ TERASA

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

HOUPAČKA

lávka

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

ALTÁN

SMĚR ODVODNĚNÍ
LAMPA STAV / RUŠENÍ / NÁVRH

É

V
NO

PROSTOR PRO POBYTOVÉ TERASY
A VZNIK PŘEDZAHRÁDEK

PRŮCHOD

Í
EN

OJ

OP

PR

PROSTOR PRO POBYTOVÉ TERASY
A VZNIK PŘEDZAHRÁDEK

NOVÝ ROZVADĚČ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

PRŮLEH

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JE ZNAČNÉHO STÁŘÍ A VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU. JE
NUTNÁ JEJÍ CELKOVÁ REKONSTRUKCE. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH JE VHODNÉ UPRAVIT TRASU VODOHOSPODÁŘSKÉ
INFRASTRUKTURY NAPŘ. Z DŮVODU KONFLIKTU SE STÁVAJÍCÍMI STROMY. TYTO ÚSEKY JSOU VYZNAČENY V SITUACI.
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH JE REKONSTRUKCE MOŽNÁ V PŮVODNÍCH TRASÁCH.

OBCHODY

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ STÁNKU

lávka

ÚPRAVA TRASY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
(UMÍSTĚNÍ MIMO STÁVAJÍCÍ STANKY A OBRUBU)
ÚPRAVA TRASY JEDNOTNÉ KANALIZACE
(KONFLIKT SE STÁVAJÍCÍMI STROMY)

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

a

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

lá
vk

vk

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

PRŮLEH

lá

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

[A]
a

GRAFICKÁ ÚPRAVA ZDI (formou street art)

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

PRŮLEH

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY

A

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ

EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ

KARLA STEINERA

A'
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C.2

ŘEZ A - A´
CELKOVÝ ROZSAH ÚPRAV - SEKTOR [A]

STAV
ZACHOVANÝ POVRCH

TRÁVNÍK

STÁNEK

STAV

NOVÉ NEZPEVNĚNÉ POVRCHY

CHODNÍK

STROMOŘADÍ

PRŮLEH

STROMOŘADÍ / EXTENZIVNÍ ZÁHON / TERASA

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

18,9
1,4

STÁVAJÍCÍ STAVBA

6,9

4,4

13,1

RUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO

2,0
9,0
2%

1,0

2,0

7,5

0,5
4,0

7,4
2%

2%

EXTENZIVNÍ ZÁHON

2%

POBYTOVÁ TERASA

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU

ZRUŠENÍ ULIČNÍ VPUSTI
A ZMĚNA SPÁDOVÁNÍ DO NAVRŽENÉHO PRŮLEHU

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU

ZAHRADNICKY UPRAVENÝ PRŮLEH

1,5

ALBERT

PŘÍPADNÉ UMÍSTĚNÍ STÁNKU

0,5 1,1

1,5

1,1

2,0
20,3

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

JEDNOTNÁ KANALIZACE DN250-300

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VODOVOD

VODOVOD

24,6
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C.3

ŘEZ B - B´
CELKOVÝ ROZSAH ÚPRAV - SEKTOR [B]

STAV
CHODNÍK

STROMOŘADÍ / ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

CHODNÍK

STROMOŘADÍ / ŠTĚRK. ZÁHON

STAV / sektor [C]

STROMOŘADÍ / EXTENZIVNÍ ZÁHON / TERASA

CHODNÍK

PRŮLEH

ALTÁN S BETONOVÝM CHODNÍKEM

DĚTSKÉ HRIŠTĚ

34,0
27,0

7,0

ALTÁN

2,2

10,6

10,2

2,0

2,0

0,5 1,0

4,0

1,5

0,5

2,0

RUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO
ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

2%

EXTENZIVNÍ ZÁHON

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU
STROMOŘADÍ SEKTORU [C]
STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU
ZRUŠENÍ ULIČNÍ VPUSTI
A ZMĚNA SPÁDOVÁNÍ DO NAVRŽENÉHO PRŮLEHU
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KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

5,7

JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300

JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300

2,1

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

9,7
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Tomáš Martinec

M 1: 100

C.4

ŘEZ D - D´
CELKOVÝ ROZSAH ÚPRAV - SEKTOR [F]

STAV
NOVÉ NEZPEVNĚNÉ POVRCHY

CENTRÁLNÍ PROSTOR

PRŮLEH

ZACHOVANÝ POVRCH

STROMOŘADÍ

NOVÝ ZPEVNĚNÝ POVRCH

CHODNÍK

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ

ZACHOVANÝ POVRCH

NOVÉ NEZPEVNĚNÉ POVRCHY

CHODNÍK

PRŮLEH

31,2
21,2

5,0
2,0

STAV

3,0

8,5

STROMOŘADÍ

CHODNÍK

STAVBA

3,8
5,0
7,1

5,6

2,0

3,0

RUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO
RUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO

2%

SPORT BAR
SKVRŇANY

UMĚLECKÉ DÍLO

2%
2%

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU
STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU

0,5

2,0

2,0
0,5

2,8
3,0

0,2
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3,5

2,0

0,3

DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN200

3,0

1,6

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1,4

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

2,0

VEŘEJNÉPROSTRANSTVÍ
SKVRŇANYK
- ARLASTEN
I ERA

ULČ
I NŘ
Í EZCC
-'

STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

12/2019

Tomáš Martinec

M 1: 100

C.5

ŘEZ D - D´
STAV / sektor [C]

ROZSAH ÚPRAV

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

CHODNÍK

PARKING

OBYTNÁ ZÓNA

1,4

2,0

5,5

STAV
PARKING / STROMOŘADÍ

ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLKY

13,9
4,5

0,5

RUŠENÉ SVĚTELNÉ MÍSTO

1,5

1,0

2%

1,8

2%

2%

2,5%

2%

2%

STROMOŘADÍ SEKTORU [C]
STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ TERÉNU

1,0
1,5
2,6
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VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

2,9

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1,0

STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD

1,5

VODOVOD

1,5

STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD

1,0

JEDNOTNÁ KANALIZACE DN300

3,4

VODOVOD

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

0,5

VEŘEJNÉPROSTRANSTVÍ
SKVRŇANYK
- ARLASTEN
I ERA

ULČ
I NŘ
Í EZDD
-'
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12/2019

Tomáš Martinec

M 1: 100

C.6

PRŮCHOD

KNIHOVNA
M-KLUB

[F]
[E]
MATEŘSKÁ
ŠKOLKA

PRŮCHOD

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OP kanalizace

[D]

OP kanalizace

POŠTA

[C]
[B]

OBCHODY

PRŮCHOD

PRŮCHOD

[A]

ALBERT

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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VEŘEJNÉPROSTRANSTVÍ
SKVRŇANYK
- ARLASTEN
I ERA

SCHÉMAVYMEZENS
ÍEKTORŮ

STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

12/2019

Ing. arch. Josef Váně

M 1:1 000

D.0

LEGENDA
[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[A3] - BETON

[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA

[Z1] - TRÁVNÍK

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[A1] - BARVENÝ ASFALT

PRŮLEH

dřezovec trojtrnný

[A1] - BARVENÝ ASFALT

lá
vk

a

[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK
[A2]

[Z4]

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[Z3]

[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ
STROM - STAV

[A2]

99 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

4 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z1] - TRÁVNÍK

LAVIČKA / MOBILIÁŘ

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

LAMPA: STAV / RUŠENÍ / NÁVRH

[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

STROM - NÁVRH

lávka

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[A3] - BETON

[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

[Z1]

107 m²

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

SMĚR ODVODNĚNÍ

POZNÁMKA:

328 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

99 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

PRACOVNÍVERZE

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

154 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

215 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z1]

PRŮLEH

[A1]

lá

vk

a

[Z3]

dřezovec trojtrnný

[A1]
[Z4]

[A1]

[A2]

PRŮLEH

[Z1]

[Z4]

[Z3]

dřezovec trojtrnný
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VEŘEJNÉPROSTRANSTVÍ
SKVRŇANYK
- ARLASTEN
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SCHÉMASEKTORU[A]

STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

12/2019

Ing. arch. Josef Váně

M 1: 250

D.1

LEGENDA

[A1] - BARVENÝ ASFALT

[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[A3] - BETON

[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA

[A1] - BARVENÝ ASFALT

[A4] - BARVENÝ KAČÍREK
[A5] - VODNÍ PRVEK A OKOLÍ
[Z1] - TRÁVNÍK
[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK
[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON
[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ
STROM - STAV
STROM - NÁVRH
KONSTRUKCE ALTÁNU

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

251 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

66 m²
VYMEZENÝ PROSTOR PRO VODNÍ PRVEK

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

ALTÁN

[A3] - BETON
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

408 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[A1]

[A4] - BARVENÝ KAČÍREK
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

dřezovec trojtrnný

67 m²

[Z3]

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z2]
[Z4]
lávka

[Z1] - TRÁVNÍK
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

309 m²

[A2]

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

LAVIČKA / DŘEVĚNÝ SEDACÍ PRVEK

[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK

POZNÁMKA:
Altán - významná investiční položka
Vodní prvek - významná investiční položka

[Z1]

387 m²
dřezovec trojtrnný

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

275 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z2]
[A1]

135 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z2]

dřezovec trojtrnný

[A2]

[A4]

[Z1]

dřezovec trojtrnný

[Z1]

[Z1]

[Z3]

[Z4]

POBYTOVÁ TERASA

PRŮLEH

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[Z4]

HRIŠTĚ NA PÉTANQUE

PRACOVNÍVERZE

[Z1]

[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ

SEDACÍ PRVKY

SMĚR ODVODNĚNÍ

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

PRŮLEH

LAMPA: STAV / RUŠENÍ / NÁVRH

[A1]

[Z2]
[Z3]

[A2]

lávka

jasan úzkolistý

ALTÁN

[Z4]
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Ing. arch. Josef Váně

M 1: 250

D.2

LEGENDA

[Z1]

[A1] - BARVENÝ ASFALT
[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA

[Z4]

[Z4]
lávka

[A3] - BETON

[A2]

PRŮLEH

PRŮLEH

[Z1] - TRÁVNÍK

[Z3]
[Z2]

[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK
ka

láv

[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON
[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ
STROM - STAV

[Z4]

[Z1]

[A1]
STROM - NÁVRH

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ
LAVIČKA / DŘEVĚNÝ SEDACÍ PRVEK
LAMPA: STAV / RUŠENÍ / NÁVRH
lá

vk

a

SMĚR ODVODNĚNÍ

POZNÁMKA:
Umělecké dílo - významná investiční položka

PRACOVNÍVERZE
[A1] - BARVENÝ ASFALT
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

[Z2]
SOCHA - NÁVRH
(vymezený prostor)

122 m²

[Z3]

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z4]

[A2]

[A2] - DŘEVĚNÁ TERASA
[A1]
[A3]

[Z4]

[Z4]
lávka

000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z1]
lávka

31 m²

lávka

PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

PRŮLEH

PRŮLEH

[A3]

[A3] - BETON
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

22 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z1] - TRÁVNÍK
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

295 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z2] - EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

293 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z3] - ŠTĚRKOVÝ ZÁHON
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

43 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok

[Z4] - PRŮLEH A OKOLÍ
PLOCHA:
CENA:
investice:
údržba:

323 m²
000 Kč / m²
000 Kč / m² / rok
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SCHÉMASEKTORU[E]

STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

12/2019

Ing. arch. Josef Váně

M 1: 250

D.3

VARIANTA 1
-DOPLNĚNÍ PODÉLNÝCH STÁNÍ
-OBYTNÁ ZÓNA U BYTOVÉHO DOMU
-PRŮLEH PODÉL PLOTU ŠKOLKY
-RIZIKOVÉ COUVÁNÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ
-RIZIKO NELEGÁLNÍHO PARKOVÁNÍ V MÍSTĚ OTÁČENÍ
-19 PARKOVACÍCH MÍST

VARIANTA 2
-DOPLNĚNÍ KOLMÝCH STÁNÍ
-OBYTNÁ ZÓNA V CELÉM ÚSEKU
-PRŮLEH PODÉL PLOTU ŠKOLKY
-RIZIKOVÉ COUVÁNÍ V OBYTNÉ ZÓNĚ
-RIZIKO NELEGÁLNÍHO PARKOVÁNÍ V MÍSTĚ OTÁČENÍ
A NA OKRAJI PARKU
-19 PARKOVACÍCH MÍST

VARIANTA 3
-DOPLNĚNÍ KOLMÝCH A PODÉLNÝCH STÁNÍ
-ZRUŠENÍ ČÁSTI KOMUNIKACE U BYTOVÉHO DOMU
-OBYTNÁ ZÓNA V CELÉM ÚSEKU
-BEZ PRŮLEHU
-20 PARKOVACÍCH MÍST

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON
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VOZOVKA

KATASTRÁLNÍ MAPA
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POVRCHOVÁ MAPA - STAV

OBYTNÁ ZÓNA

DOPRAVA - NÁVRH

PROSTOR PRO OTÁČENÍ VOZIDEL

STROM - STAV

STROM - NÁVRH
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