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hlavní rekreační linie

březová cesta podél zdi

svádění dešťové vody
zadržování vody na pozemcích
systém čištění dešťových vod

zahrádková kolonie

vyhlídka s kavárnou v parku

budova koupadel
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náves

městský park

náměstí

plácek

náměstí

náměstí

sekundární prostupnost bloků

komunitní prostory vnitrobloků

ulice
hlavní veřejná prostranství

návrh vnitřního městského okruhu
cyklo

pěší prostupnost

trasa MHD (bus)
zastávky MHD

navržené podélné stání / parkovací plochy
navržené kapacitní parkování

návrh nového mostu

A

B

C

D

E

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

VRCH KAVČÍN

ČERNÝ LES

MĚSTSKÝ PARK

E55

Tábor / Č. Budějovice

PARK KONOPIŠTĚ

TUŽINKA

PARK KLÁŠTERKA

NÁMĚSTÍ

Vlašim
Benešovský potok

Praha
Praha

přivaděč D3

na okraji lokality, v návaznosti na  radiálu města 
jsou umístěny  parcely sloužící pro malovýrobu 

předělení parcel a možné zahuštění celé lokality

záhumenní cesta

základní podoba parcely (65x15m)

předzahrádky domů směrem do ulice

drobné zemědělství

bydlení s malou provozovnou

příklad bloku sousedství Vlašimky

Černý les

E55

Myslíč, Sklaice

Vlašim

Bedrč

Tužinka

návrh nového mostu

autobusové / vlakové nádraží
fáze vnitřního okruhu

regenerace Táborské ulice

stávající dopravní infrastruktura
návrh dotvoření vnitřního městského okruhu

páteřní cyklotrasy

VLAŠIMKY

U KOUPADELREJDIŠTĚ

TÁBORSKÁ

LOKALITY

PROPOJENÍ

Nová čtvrť nevzniká jako jednolitý monotónní 
celek. Návrh rozděluje území na jednotlivé lokality 
a sousedství, které představují rozdílné charaktery 
veřejných prostranství, typologii bydlení a 
zástavby. Dochází tak k vytvoření rozeznatelných 
charakteristických celků s jasnými spárami a 
vlastními lokálními centry, v jejichž srdci - na 
pomezí - leží škola a park, které tvoří ohnisko nové 
čtvrti a obohacují svým významem strukturu celého 
města města.

Lokality Táborská a U Koupadel zároveň do sebe 
začleňují již stávající strukturu města, čímž vniká 
ještě důslednější propojení nové čtvrti s městem.

SOUSEDSTVÍ JE SOUČÁSTÍ ROZSÁHLEJŠÍ LOKALITY U KOUPADEL SE ZHRUBA 1500 OBYVATELI

sad

M 1:500

M 1:5000

M 1:5000

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ / M 1:10 000 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ / M 1:2 000
M 1:5000

vrch Karlov

nová rozhledna

REJDIŠTĚ

U KOUPADEL

VLAŠIMKY

TÁBORSKÁ

individuální bydlení ve vnitrobloku

parkovací přístřešky

sdílené zahrady bytovách domů

plácek s altánem jako místo
pro potkávání komunity bloku

hybridní formy hromadného 
a individuálního bydlení

nároží tvoří bytové domy 
s možností  aktivního parteru

uliční profil dotvářejí 
předzahrádky jednotlivách domů

modul parcelace umožnuje voněji 
pracovat  s možným typem zástavby

příklad typického bloku lokality

náměstí Na kasárně detail parkuobytné vnitrobloky lokality Rejdiště

rozhledna — dominanta parku

prudký severní svah s pěší stezkou

rozhledna – nová dominanta města

kavárna / restaurace na návršíjižní slunný a mírný svah — hlavní plocha parku

směrem do parku se blok otevírají a vizuálně 
propojují vnitroblok s prostorem parku

soukromé zahrádky bytů

sdílené zahrady

obytný prostor vnitrobloku

vyšší nárožní budovy s aktivním parterem 

příklad bloku lokality Táborská

parkování je v bloku vyřešeno 
především podzemními parkovišti 
jednotlivých budov 

rozmanitost bloku tvoří různé formy 
bydlení (seniorské / startovní)

budovy s převládající administrativní funkcí 
se orientují směrem k železniční trati

Město Benešov bylo v minulosti postiženo 
výraznými urbanistickými zásahy. Jedním z nich byl 
vznik vojenských areálů — kasáren. Tato skutečnost 
konzervovala území na dlouhá léta a omezovala tak 
přirozený rozvoj města. Dnes se situace změnila a 
areály pozbyly své funkce. Městu se tedy naskytla 
jen stěží opakovatelná příležitost pro transformaci 
těchto území a investování energie svého vývoje 
do těchto ploch na úkor rozšiřování svých hranic 
směrem do okolní krajiny. 

Poloha bývalých kasáren vůči centru města, 
nádraží a dostupnost okolní krajiny nabízí výhodné 
podmínky pro rozvoj oblasti. Další důležitou 
hodnotou území je jeho identický charakter. Výrazné 
morfologické členění, vzrostlá zeleň a existující 
cesty vytváří silné genius loci místa a podporují jeho 
atraktivnost. 

Základním pilířem návrhu je poukázat na hodnotnou 
rozvojovou rezervu města, která představuje 
alternativu k zastavování ploch na jeho okraji.

INTENZITA
Fenoménem spojeným se zástavbou na okrajích 
města je její nízká intenzita. Okolo města vnikají 
oblasti velice řídké zástavby nízkopodlažního 
bydlení, které jsou svým charakterem 
neměstotvorné. Táborské kasárny jsou územím, 
přímo navazujícím na nejintenzivnější strukturu 
města — centrum. Poloha území umožňuje navázat 
na stávající intenzitu a strukturu centra dokončit. 
Organizace intenzity zástavby v závislosti na 
polohách a existujících charakterech území se stala 
dalším důležitým tématem práce.

 Cílem návrhu je vytvořit intenzivní živou čtvrť, 
která bude tvořit sebevědomou obytnou část města.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  
Podstatným klíčem k dobře fungujícímu městu je 
struktura, organizace a hierarchizace veřejného 
prostoru. Přehledné a jasné členění veřejného 
prostoru napomáhá k identifikaci a orientaci v 
území.  Cílem je jasně definovat strukturu veřejného 
prostoru, určit jeho charakter, hierarchii a určit 
místa vhodná pro vnik vybavenosti v území, místa 
pro mnohost dějů, akcí a potkávání.

INTENZITA A VEŘEJNÉ 
PROSTRANSTVÍ

PROSTUPNOST A 
NAPOJENÍ

PŘÍLEŽITOST

PESTROST
Jedním z klíčů hledání alternativy k současné formě 
monotónního bydlení na okraji města je hledání 
pestrosti a mnohosti v různých směrech. Návrh 
se snaží vytvořit rozmanité charaktery veřejných 
prostranství, druhy typologií zástavby a bydlení, 
vztažených k jednotlivým charakterům lokalit. 
Návrh také klade důraz na sociální rozmanitost, 
kterou podporuje kombinací různých forem bydlení, 
vytvářením sousedství a lokálních center.

Návrh klade důraz na propojení nově vzniklé části 
města s jeho stávající strukturou a okolní krajinou 
a to jak v lokálním, tak v celoměstském měřítku. 
Snahou je podpořit možnost výběru cest a vytvořit 
tak rozmanitost v území.

BENEŠOV — PŘESTAVBA TÁBORSKÝCH KASÁREN
TOMÁŠ KLAPKA

ATELIÉR KOHOUTICHÝ — DP
XIV. semestr

HIERARCHIZACE 
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

DOPRAVA A PROSTUPNOST 

KONCEPCE ZELENĚ 
A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

VLAŠIMKYREJDIŠTĚTÁBORSKÁ NOVÝ MĚSTSKÝ PARK 1 750 7102 500 167 os/ha 2-4 podlaží ~2 podlaží4-5 podlaží 65 os/ha210 os/ha 4,5 ha

CESTA Z CENTRA DO 
MĚSTSKÉHO PARKU
URBANISTICKÝ ŘEZ

Pro návrh městského prostředí je důležitým 
faktorem struktura, hierarchizace a organizace 
veřejného prostranství. Návrh jasně definuje 
charaktery a významy jednotlivých prostranství. 
Mimo klasických forem prostranství, jako jsou ulice 
a náměstí, pracuje návrh se sekundární prostupností 
bloků s odlišnou mírou soukromí a s množstvím 
míst a plácků.

Vliv na organizaci území má potřeba dokončení 
vnitřního městského okruhu. Okruh je dopravní linií 
vedoucí okolo centra, která pomáhá organizovat 
dopravu a napomáhá jeho zklidnění. Zároveň je 
proudem energie, která přivádí do jednotlivých 
území život a intenzitu. Pro úplné dokončení okruhu 
je nutná další transformace území podél železniční 
trati a výstavba nového mostu přes trať. Návrch části 
okruhu vedoucího skrze řešené území bude však 
funkční i bez zmíněných úprav.

Okolo okruhu jsou navržena velkokapacitní 
podzemní parkoviště, která zadržují dopravu poblíž 
okruhu a zvyšují kapacitu parkovacích míst v území.

REKREAČNÍ LINIE
Návrh klade důraz na propojení nové obytné čtvrti 
s okolní krajinou. Územím vedou hlavní linie se 
silnějším rekreačním charakterem, které propojují 
nový městský park s oblastí kolem Benešovského 
potoka. Na tyto linie jsou navěšeny jednotlivá lokální 
centra.

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU
Návrh se snaží být citlivý k využívání dešťové vody 
a alespoň částečně navrátit koloběh vody do života 
města. Dešťová voda je vsakována na pozemcích a 
včetně absorbce plochami zelených střech objektů. 
Možný přebytek a voda ze zpevněných ploch je 
sváděna do páteřní zelené osy, kde napománá 
zavlažování veřejné zeleně. Tato osa ústí do polderu, 
kde se čistí a navrací vlévá do Benešovského potoka. 

BŘEZOVÁ CESTA PODÉL ZDI
Po otevření areálu bývalých kasáre zbývá v území 
stará betonová zeď, která oddělovala areál a okolní 
pozemky.  Zeď v území zůstala a je podpořena 
cestou, lemovanou břízami. Tato cesta tvoří spáru 
mezi lokalitou Rejdiště a sousedstvím Vlašiky 
a přidává do území místo s tichou a útulnou 
atmosférou.

PARK
Park nabízí pestrou škálu využití — od různých 
druhů sportů, až po možnost konání kulturních 
akcí (např. divadlo v přírodním amfiteátru, 
cirkusový stan na louce, nebo hudební festival.)

ROZHLEDNA
Společně s vrchem Karlov tvoří park dvojici kopců 
uvnitř struktury města. Na vrcholu parku je 
umístěna rozhledna — nová dominanta v území.
 

VESNICKÝ CHARAKTER
Sousedství Vlašimky je součást lokality Na 
Koupadlech. Její relativně malá hustota je 
důsledkem odlišného charakteru. Sousedství  
se svým charakterem a hustotou stává blízké 
vesnické zástavbě. Nabízí další možnou 
alternativu k bydlení na předměstí propsané 
do jasně čitelného centra sousedství a pestrosti 
veřejných prostranství. Sousedství nemá ambici 
se stát lokalitou se silným centrem. Jeho poloha je 
adekvátní jeho hustotě. Jde o konec města s velmi 

DOTVOŘENÍ CENTRA MĚSTA

Intenzivní lokalita vzrostlá podél ulice Táborská 
a nově navrženého městského okruhu dotváří 
a douzavírá stávající strukturu centra města. 
Stává se jeho součástí. Dobrá dostupnost centra 
a především vzdálenost od nádraží umožňuje 
rozvoj pracovních příležitostí a rozvoj nových 
institucí celoměstského významu, jako například 
střední, či vysoké školy. 

Centrem lokality se stává předprostor historické 
budovy kasáren, která tvoří charakteristickou 
dominantu území. 

SILNÁ SOUSEDSTVÍ
Intenzivní lokalita, nabízející pestrou škálu forem 
bydlení  (individuálního i hromadného) a veřejných 
prostranství, dává vzniknout opravdovým živým 
sousedstvím. Rezidenční hustota lokality umožňuje 
umísťování základní vybavenosti čtvrti — obchod, 
knihovna, lékař a školka. 

Bloky lokality Rejdiště jsou tvořeny pestrou škálou 
typologií, které podporují sociální pestrost v 
území. Najdeme zde bytové domy se zaměřením na 
komunitní a startovní bydlení, rodinné individuální 
bydlení a městské bytové domy a jejich hybridní 
formy. 

DUALITA CHARAKTERŮ
Charaktery dvou kopců (vrchu Karlov a nového 
parku) jsou odlišné. Karlov je historickou 
dominantou města s kostelem a jeho věží — je 
upomínkou historie, pro město důležitou. Nový 
park se záměrně snaží být jiným. Je živým a 
aktivním místem plným dějů, místem rekreace, s 
rozhlednou, jako dominantou poplatné současné 
době.

dobrým napojením na krajinu a radiálu, vedoucí 
do centra. 
Příklad bloku ukazuje možnou škálu využití 
parcelace, která je v lokalitě specifikem. Jde o 
parcely o rozměrech 15x65 metrů, které je možné 
využít různým způsobem. Bávrh počítá také s 
možným zahušťováním.

Benešov—přestavba Táborských kasáren
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