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Mikroúroveň uzlová místa

 V měřítku lokality ukazuji fun-
gování koncepce v urbanistickém de-
tailu. Vybírám tři uzlová místa v úseku 
městského parku, tedy v místě s nej-
větším přestavbovým potenciálem a 
ověřuji zde návrh z hlediska charakteru 
povrchů, škály rostlinné druhovosti a 
prvků mobiliáře pro jednotný ráz cha-
rakteru městského parku v říční lokalitě 
a přístupů k řece.
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Papírenská lávka

Plovárenská lávka

Plovárenský most
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Glorit Parkový trávník Dřevěné plato v úrov-
ni hladiny

Světlý aslfalt Zpevněné kamenné 
břehy

Dlážděné chodníky 
žálové kostky
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Povrchy

 Povrchy jsou určené dle cha-
rakterů břehů.
Levý morfologicky semknutější má za-
chovaný přírodní ráz. Povrchy jsou pev-
né propustné až polopropustné (glorit, 
dřevo) s maximální snahou recyklovat 
stávající použité materiály a omezit 
náročnost realizace. Čím více se přibli-
žujeme městskému jádru, tím se povr-
chy zpevňují (beton, kámen, kostky) a 
hrany jednotlivých materiálů zjasňují.
Pravý břeh jako otevřenější a velkorysý 
prostor spojuje měkkost přírodna s ofi-

ciálném kulturních hubů čistými pří-
rodními povrchy asfaltu, MZK a dřeva, 
které do zástavby přechází do dlažby. 
Světlý asfalt jako sjednocující prvek 
břehů a říční lokality se proje-vuje na 
přístupových ulicích k řece ve formě 
akupunkturních intarzíí či v plném roz-
sahu povrchu, pokud je to umožněno. 

Sjednocování povrchů a jejich intarzie 
do k řece přimknutých ulic má za účel 
sjednocovat říční lokalitu v detailním 
návrhu povrchů, barev, infografiky a 
materiálu a vytvářet vodítko ve veřej-
ném prostoru.
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 Cílem návrhu je navrátit Rad-
buze přirozené prostředí z hlediska dru-
hového složení rostlin, kam by se měly 
navracet přirozené skladby biotopů. 
Druhová skladba je tvořena stromy a 
rostlinami charakteristickými pro bře-
hy českých řek. Princip návrhu je v dru-
hové proměně rostlinných druhů, čím 
blíže se k řece nacházím. Tedy již na 
přístupech k řece se objevují pro řeku 
typické stromy a rostliny v souvislosti s 
jednotnými prvky mobiliáře a povrchy, 
napovídající přibližující se řece.
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lavička stůl odpadkový koš sloupek stojan na kola zábradlí pítko mříže ke stromům
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Mobiliář navrhuji subtilní formy ze 
dřeva a kovu. Jeho prvky nejsou rušivé 
v měkkém prostředí říční nivy a působí 
samozřejmě. Dřevo pro pohodlnost, 
kov pro pevnost a jasnost. Samozřej-
mostí jsou pítka, která mají ve veřej-
ném prostoru své pevné místo. Mobi-
liář by měl reagovat na blízkost řeky 

a říční nivy stejně jako povrchy. Na 
přístupech k řece se proměňuje jeho 
barevnost a plně se projeví přímo na 
nábřeží řeky. Tedy již v přístupové ulici 
vedoucí k řece se mi objevují například 
sloupky a stojany jednotné barevnosti 
řeky, kterou jsem vzhledem k charak-
teru projektu zvolila žlutou,
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Urbanistické řezy

Řezy jsou voleny pro demonstraci jed-
notlivých charakterů a v závislosti na 
zvolených uzlových místech pro měřít-
ko lokality mikroúrovně.

Papírenská lávka

Městské nábřeží

Městský soutok

Plovárenská lávka

Malostranský soutok

Plovárenský most

Příměstský park

Městský park

vymezené úseky řeky s odlišným charakterem
(odlišnost pravého a levého je již morfologicky 
definována)

uzlová místa rozpracovaní v 1:1000



Urbanistický řez _severní soutok_charakter  městský park sportovně - rekreační 1:1000



Urbanistický řez _Anglické nábřeží_charakter  městská promenáda 1:1000



Urbanistický řez _u Doudlevecké lávky_charakter  příměstský park 1:1000



Urbanistický řez _jižní soutok_charakter  krajinný park 1:1000
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Perspektivy

 Vizualizace slouží pro ilustraci 
dojmu z charakterů nábřeží. Jsou po-
jednány formou koláže. Pro celkovou 
orientaci je ukázán městský park v 
nadhledové perspektivě a poté koláže 
charakteru městského parku a krajin-
ného parku.
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5
Sebereflexe

Již na počátku jsem si byla vědoma 
nelehkého úkolu, tedy výběr zadání di-
plomové práce ve svém rodném městě. 
Při závěrečném zamyšlení jsem toho 
názoru, že to byla věc pozitivní. 
Mít dokonale načtené město a lokali-
tu je výhodou a i přesto, jakmile se na 
místo podíváte znovu a znovu, nachá-
zíte další skutečnosti, které ve vaší men-
tální mapě nebyly.
Největší poučení nastalo především při 
pohledu na celé město a hledání jeho 
potenciálu. Uvědomění si, že Plzeň i 
přes svou současnou „děravost“, nedo-
končenost a neprostupnost se dokáže 
vzchopit a že hledaná spása nám leží 
hned za zadními vrátky našeho domu 
(a nejen tam) a mluvíme o ni vždy při 
představení Plzně. Hned po té větě s pi-
vem. To pravé zlato nám teče v řekách, 
které neumíme ukázat. A především to 
nejcennější teče přímo centrem města.

Dostat město k řece a řeku do města. 
Daný návrh je kompromisem mezi 
nutným zachováním stávajícího a 
umožněním nové struktuře města plně 
se rozepnout k řece, je to přístup mož-
ný a realizovatelný, který ctí současné 
a vymezuje budoucí.
Je to jemné zrcadlení, postupné, citlivé, 
které reaguje na možný scénář vývoje.
Třeba daný scénář dokáže být ještě 
více optimistický, třeba Plzeň umí mno-
hem víc, než jí předurčuji. Možná…

Cílem diplomního projektu bylo defi-
novat názor města k jeho řece. Probu-
dit městskou identitu – historickou, tra-
diční, industriální a krajinnou, přiblížit 
město k řece a vytvořit příjemné místo 
pro rekreaci. Myslím, že tyto cíle byly 
naplněny.

Samozřejmě plnohodnotné rozpraco-
vání jednotlivých částí, které jsou zpra-
covány rámcově pro dokreslení atmo-
sféry, by byly dalším krokem projektu. 
Například krajinné prvky, prvky mobi-
liáře, návrh detailů lávek. Na druhou 
stranu projekt tohoto typu není zadá-
ním pro jednoho člověka, v časovém 
horizontu jednoho semestru, ale prací 
pro tým odborníků na několik let.



Poděkování

po
dě

ko
vá

ní
zá

vě
r

Děkuji všem, kteří mě v průběhu studia podporovali.

Děkuji v první řadě vedoucímu a konzultantům mé diplomové práce – Ing. arch. 
Romanu Kouckému za jeho neochvějnou víru ve znovu a lépe a víru v Plzeň..

Za konzultace a morální podporu Ing.arch. Zuzaně Paclové, Ing.arch. Kateřině 
Tomáškové a Ing.arch. Tereze Soubustové.

A v poslední řadě své rodině s neutuchající podporou mých bezmezných vizí a 
cílů bez které bych nebyla tam, kde jsem nyní

Konzultanti

.
Ing. Ivana Marešová, CSc.
Fakulta stavební / katedra hydrauliky a hydrologie

Ing. Petr Vicenda
vedoucí oblastního vodohospodářského dispečinku
Povodí Vltavy, státní podnik

doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Fakulta dopravní, ČVUT

Ing. Radmila Fingerová
krajinářská architektura
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