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HRADEC KRÁLOVÉ
doplnění městské struktry

 Předmětem diplomové práce je návrh 
nové městské čtvrti okolo severní části Gočárova 
okruhu, který se pod náporem dopravy stal 
bariérou v jádru města. V poměrně blízkém 
horizontu se tranzitní doprava přesune na 
vybudované dálnice a obchvaty. Projekt zkoumá 
možnosti proměny silnice na městský bulvár 
a růstu intenzivní městské struktury kolem něj. 
Projekt reaguje na aktuální problémy současných 
českých měst ve specifickém prostředí 
Hradce Králové.

 První částí diplomního projektu je 
diplomní seminář - analytická část, ve které 
jsou zmapovány jednotlivé vrstvy města jako 
celku a podrobněji i oblast vnějšího městského 
okruhu. Analytická část odkrývá historický vývoj, 
dopravní koncepci města, blokovou strukturu 
nebo demografii. Z jednotlivých vrstev vyplývají 
problémy, které jsou sepsány v závěru diplomního 
semináře. 

 Vlastní návrh je reakcí na zjištěné 
skutečnosti analýz, je názorem na řešení jedné z 
problematických lokalit města.

 Struktura návrhu vychází ze struktury 
diplomního semináře tak, že je možné výchozí 
a navržený stav snadno porovnat. Návrh je pro 
snadné pochopení rozdělen do jednotlivých vrstev, 
které jsou vzájemně prolnuty v  závěrečné části 
projektu, kterou nazývám aplikací.

 Výsledkem práce je urbanistický 
návrh městské čtvrti se sítí veřejných prostorů a 
struktury města, které je vymezují.
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HRADEC KRÁLOVÉ
obecné informace

 Hradec Králové je statutární krajské 
město ležící na severozápadě Čech na soutoku řek 
Labe a Orlice. 

 Město leží v rovinatém území, které 
bývalo protkáno sítí ramen řek a bažin. Jedinými 
vyvýšeninami jsou pahorky historického centra a 
Nového Hradce Králové. 

 Za svou historii město zaznamenalo 
růst, pád i stagnaci, kdy nejvýznamnější dobu 
stagnace - pevnostní období - vystřídala doba 
neobyčejného rozkvětu. Z této doby pochází 
přezdívka města „salon republiky“, která 
reflektovala moderní přístup v tvorbě města, 
stejně jako moderní architekturu samotnou. 

 V současné době se město profiluje 
jako centrum vysokého školství. Kromě univerzity 
Hradec Králové jsou zde zastoupeny  i fakulty 
Univerzity Karlovy a Univerzity Obrany. Na nižších 
úrovních vzdělávacích institucí zde figurují četná 
gymnázia a technicky založené střední školy a 
odborná učiliště.

 Město se dnes potýká s úbytkem 
obyvatel, dopravní přetížeností, úpadkem stavební 
kultury a dalšími jevy, které v diplomním projektu 
představím a následně se je pokusím reflektovat v 
návrhové části. Věřím totiž, že se ve městě skrývá 
velký potenciál, který je však třeba znovu odhalit.

Hradec Králové
Praha



-11-

go
čá

ro
vo

 s
ch

od
iš

tě
, 1

90
9

st
ud

ijn
í a

 v
ěd

ec
ká

 k
ni

ho
vn

a,
 2

00
9

lo
ub

í s
tř

ed
ov

ěk
ýc

h 
do

m
ů





-13-

HISTORICKÝ VÝVOJ
utváření podoby sídla
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KRÁLOVSKÉ MĚSTO
sídlo od 10. století do roku 1650

 Návrší nad bažinatou krajinou soutoku 
řek Labe a  Orlice bylo atraktivním místem pro 
osídlení již od pravěku. Významu sídlo nabylo 
v  desátém století, kdy zde vzniklo hradiště 
slovanského rodu Slavníkovců - důležitý bod na 
obchodní stezce z  Prahy do Krakova. 

 Významným milníkem se stal rok 1225, 
kdy král Přemysl Otakar I. povýšil sídlo s  hradem 
a  tržištěm na svobodné královské město. Václav 
II. ho následně svým verdiktem připojil k  věnu 
českých královen, které zde pobývaly po ovdovění. 
 
 Na rozkvětu města se kromě kupců 
a  řemeslníků podíleli i  němečtí kolonisté, 
díky kterým bylo osídleno celé návrší, později 
obehnané hradbou. Další osídlení vznikalo v  
okolních meandrech řek a  na ostrovech, které byly 
přirozeně chráněny všudypřítomnou bažinatou 
půdou. 

 Městu byla v  průběhu staletí přiznána 
práva posilující jeho pozici a  chránící postavení 
cechů a  řemeslníků. Ve městě bujela stavební 
činnost, rostl počet obyvatel a  Hradec Králové 
se stal jedním z  nejvýznamnějších měst zemí 
Koruny české.  Památkou na tuto éru je chrám sv. 
Ducha, který byl budován od počátku 14. století. 
Dalších sedm kostelů, dva kláštery a  tři špitály 
byly vystavěny na předměstích, která se rozrůstala 
mezi rameny řek.
 
 V  době husitských válek se město 
přiklonilo na stranu kališníků a  podporovalo Jana 
Žižku z  Trocnova, který z  Hradce vyhnal německé 
katolíky a  pobořil hrad. Po ukončení válek se 
město dostalo do přízně Jiřího z  Poděbrad i  
Vladislava Jagellonského, stará privilegia mu 
byla potvrzena, nová přiznána, a  tak opět začalo 
vzkvétat. 

 Po nástupu Habsburků na český trůn 
začal rod uplatňovat novou mocenskou politiku, 
proti které se řada měst, včetně Hradce Králové, 
postavila. To však vyústilo v  omezení jejich 
pravomocí, autonomie a  v  konfiskaci majetku. 
Rozkvětu se město dočkalo za primase Martina 
Cejpa z  Peclinovce, který inicioval renesanční 
přestavbu města, při níž vznikla i  významná 
dominanta - zvonice zvaná Bílá věž. 

 Éru kulturního i  vzdělanostního růstu 
města ukončila až třicetiletá válka. Po švédských 
výpadech zůstalo město poničeno a  předměstí 
vypálena.

16. století
přibližný stav

veduta města
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MĚSTO SEVŘENÉ V PEVNOSTI
město mezi lety 1650 - 1890

 Období baroka ve městě odstartoval 
příchod Jezuitů a zřízení biskupství, díky čemuž 
se z chrámu sv. Ducha stala katedrála. Hradec 
procházel rekatolizací a byl obohacen o novou 
stavební vrstvu, kterou ve velké míře financovala 
právě církev. Město vzkvétalo po duchovní i 
kulturní stránce. 

 Mezi významné památky pocházející z 
tohoto období patří Biskupská rezidence, chrám 
Nanebevzetí Panny Marie s Jezuitskou kolejí, 
morový sloup a klášter minoritů s kostelem sv. 
Jana Nepomuckého situovaný na místě někdejšího 
hradu. 

 Rozkvět města byl narušen vpády 
pruských vojsk, která ho vypálila. Tato a další 
podobné intervence ze strany Prusů, stejně 
jako jeho příhodná poloha, byly podnětem pro 
přebudování Hradce Králové na vojenskou 
pevnost. Při její výstavbě mezi lety 1766 a 1789 
byly zregulovány toky řek a  zbourána okolní 
předměstí. Jejich obyvatelé byli vystěhováni do 
nově založených vzdálenějších sídel - Kuklen, 
Nového Hradce Králové nebo Pouchova. 
 
 Jelikož bylo pevnostní město sevřené 
v hradbách, průmysl se rozvíjel spíše na 
předměstích, kde byla vybudována železnice, 
cukrovar a další podniky, jako například továrna na 
klavíry Petrof. 

 Pro svou strategickou polohu měl 
Hradec Králové sehrát významnou roli v bitvách 
mezi Pruskem a Rakouskem. Rozhodující střet se 
však odehrál roku 1866 na Chlumu, tedy daleko 
od opevněného města. Po bitvě bylo jasné, že 
hradecká pevnost pozbyla svého významu. 

 Roku 1882 byla jmenována pevnostní 
komise, kterou vedl Jan Pospíšil. Jeho 
přičiněním byla ve Vídni vyjednána dohoda o 
zrušení pevnostního statutu Hradce Králové 
a o zkušebním bourání opevnění. Roku 1893 
byla tehdejší starostou Františkem Ulrichem 
dojednána smlouva o odkoupení pevnosti 
i s pozemky, přičemž náklady na bourání byly 
hrazeny státem. 

 Demolice pevnosti probíhala až do 
třicátých let dvacátého století. 

pevnost vybudovaná v letech 1766 -1789

pohled na centrum přes 
bastiony a palisády
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SALON REPUBLIKY
město mezi lety 1890 - 1946

 Během vyjednávání o bourání pevnosti 
si vedení města uvědomilo, že bez jasného plánu 
by mohlo následně dojít k živelné výstavbě bez 
koncepce. Představitelé města se tak dohodli na 
vypsání architektonické soutěže na regulační plán, 
podle kterého by se město smysluplně rozvíjelo. 

 V soutěži z roku 1884 město stanovilo 
základní podmínky pro navrhovatele. Centrem 
města mělo i nadále zůstat historické jádro, nové 
plány musely navazovat na stávající komunikace 
a bylo nutné vyčlenit plochy pro průmysl, obchod i 
městskou zeleň. 

 Za éry, kdy město vedl starosta 
František Ulrich, bylo vypsáno mnoho soutěží a 
vypracován nespočet návrhů a pozměňovacích 
plánů, které během prvních desítek let nastavily 
směřování rozvoje Hradce Králové. 

 Plány postupně definovaly základní 
kompozici města. Kolem historického jádra byla 
vytvořena okružní třída s přiléhající blokovou 
zástavbou, která je převzetím půdorysné stopy 
pevnosti upomínkou na minulost. Směrem na 
západ se na druhém břehu Labe rozvíjí zástavba 
kolem pětice paprsčitých os.

 Stěžejní se stala soutěž na zástavbu 
Labské a Orlické kotliny z roku 1909 - na základě 
prvního a druhého místa byl vypracován generální 
zastavovací plán, vyhotovený autory oceněných 
návrhů (Vladimír zákrejs, Václav Rejchl ml., Oldřich 
Liska a Otakar Klumpar). Plán, který mimo jiné 
zadefinoval druhý okruh, se přitom věnoval i 
regulativům zástavby. 

 Vznik samostatného státu v roce 
1918 byl podnětem pro vypracování nového 
plánu „Velkého Hradce“,  který by sloučil jádro 
s předměstími. Vizi měla zpřesnit soutěž na 
zástavbu Labské kotliny, kterou se svým návrhem 
vyhrál Josef Gočár a poté v roce 1928 vypracoval 
také regulační plán celého území mezi okruhy, 
včetně koncepce parků a zeleně.

 Dynamické období první republiky 
zakončuje urbanistický plán architektů Havlíčka 
a Bartoše, který vznikl po válce v atmosféře nově 
nabyté svobody. 

 V souladu s regulačními plány byly 
často vypisovány soutěže i na jednotlivé objekty, 
takže šanci dostávali i mladí architekti. Město 
tak bylo postupně doplňováno kvalitní soudobou 
architekturou budov veřejných, rezidenčních, 
průmyslových i sakrálních. 

Hradec Králové mezi lety 1890 - 1946
regulace a plány

ulrichovo náměstí po dokončení
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ROSTOUCÍ METROPOLE
město mezi lety 1948 - 1989

Hradec Králové mezi lety 1948 - 1989
růst sídlišť

stavba Marxovy, dnešní Benešovy třídy

 Po válce město navázalo na 
prvorepublikové vize a dokončovalo rozpracované 
projekty, jakým byla například Halvíčkova Labská 
kotlina. 

 Plánovači zprvu navazovali na 
koncepce Gočára a Havlíčka, takže zástavba 
měla rovnoměrně růst kolem historického jádra, 
později se však přiklonili k plánování zástavby do 
prostoru říčního soutoku, kde byl realizován jediný 
dům. Další objekty rostly na Slezském předměstí 
kolem Pospíšilovy třídy a na Pražském předměstí 
kolem Gočárovy třídy. Silná modernistická tradice 
oprostila budovy o dekor ve stylu socialistického 
realismu. 

 I v tomto období se konaly 
architektonické soutěže, například na dostavbu 
náměstí 28. října, na sídliště na soutoku nebo 
na sídliště v Orlické kotlině.  K jejich realizaci 
však nedošlo. V šedesátých letech se započalo 
s výstavbou z prefabrikovaných dílců systému 
HK, který umožňoval stavbu bytových domů i 
občanské vybavenosti. 
V plochách za druhým okruhem tak začala růst 
sídliště tvořená deskovými domy. Například 
panelová výstaba Slezského Předměstí - sever 
pojala 17 000 obyvatel. 

 Důležitým milníkem pro vývoj města se 
stalo jeho jmenování krajským městem nových 
územně správních celků roku 1960. 
V následujících letech se město rozrůstalo o 
budovy vybudované během povinně dobrovolných 
akcí. Stavěly se mateřské školy a tělovýchovná 
zařízení. Z tohoto období pochází mimo jiné také 
Všesportovní stadion.

 Předmětěm soutěže byl i prostor 
severně od městských lázní, kde měla vyrůst 
čtvrť s divadlem. Ve městě vyrostly také kvalitně 
architektonicky pojaté solitéry Hotelu Černigov 
nebo obchodního domu Don. 

 V sedmdesátých letech byl dokončen 
druhý městský okruh a do hry znovu vstoupil 
zamýšlený okruh třetí. Město se plošně rozrůstalo 
a zároveň se zvyšoval i jeho počet obyvatel. Nová 
sídliště byla budována na radiálách vycházejích 
z předválečných plánů. Velkokapacitní obytné 
soubory vyrostly podél Rašínovy ulice, v 
Malšovicích a především na jihu na Moravském 
Předměstí, kde vzniklo největší hradecké sídliště, 
jehož osou se stala Marxova třída (dnes třída 
Edvarda Beneše). 

 Poslední desetiletí éry socialismu 
završila stavba tranzitní telefonní ústředny od 
Václava Aulického.
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STAGNACE MĚSTA
město od roku 1989  do současnosti

 Po převratu se město začalo rekultivovat. 
Domy i veřejná prostranství se dočkaly opravy, ale 
nové architektury vznikalo jen pomálu. Nová doba 
s sebou přinesla i další architektonické soutěže, 
mimo jiné i na nový regulační plán města (1997). 
Za zmínku stojí návrh Romana Kouckého, který 
plánoval město obepnout třetím okruhem, jenž by 
znamenal hranici, za kterou se město nebude moci 
rozrůstat. 

 Ze soutěží vzešlo také mnoho budov 
areálu fakultní nemocnice, které se dočkaly 
realizace. Úspěchem skončila soutěž na Studijní 
a vědeckou knihovnu (Projektil) naproti Gočárově 
koželužské škole a také na blízkou lávku přes řeku 
Orlici (Mirko Baum). Nezdarem dopadly soutěž na 
pomník Františka Ulricha, rekonstrukci Velkého 
náměstí nebo klientské centrum magistrátu 
města. 

 V centru města a v meziprostoru okruhů 
se dnes téměř nestaví. Městský okruh se stal 
v podstatě vnitromětskou rychlostní silnicí s 
periferním charakterem, který je navíc umocněn 
přítomností velkoplošných obchodních center a 
budov řetězců rychlého občerstvení. 

 Rozrůstá se areál univerzity Hradec 
Králové, který zabírá místo původně plánovaného 
sídliště Orlická kotlina. Nové univerzitní budovy 
rostou také v kampusu Univerzity Karlovy 
v blízkosti fakultní nemocnice. V žádném z 
uvedených případů nelze hovořit o kvalitní 
architektuře, natož o tvorbě kvalitního prostředí. 

 Mnoho nákladných veřejných investic 
ve městě bylo realizováno bez architektonické 
soutěže. Zpravidla se jedná o architekturu 
snažící se o efektní působení a stavící se do role 
dominanty, ať už jde o dopravní terminál,  kruhový 
objezd či nákupní cetrum.

 Nová bytová výstavba roste většinou 
vzdálena od centra až za stávajícími panelovými 
sídlišti. Přístupem k veřejnému prostoru se 
od sousedů neliší, vyjímá se však barevností. 
Obyvatel Hradce Králové ubývá, neboť si lidé plní 
sen o bydlení v rodinném domě za městem. Okolní 
obce se tak rozrůstají do krajiny, zatímco město z 
hlediska rezidenční hustoty řídne.

 Nedávno proběhlé architektonické 
soutěže se mají dočkat svého naplnění. V blízké 
budoucnosti by měla vyrůst lávka přes Labe 
(Ing. arch. Akad. arch. L. Kábrt), sídlo ČSOB a 
revitalizace severních teras  (Projektil) a sídlo Lesů 
České republiky (Chybík + Kryštof).

Hradec Králové od roku 1989 
stagnace města

terminál hromadné dopravy z roku 2008
 projekt vybraný na základě nabídky  
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REGULAČNÍ PLÁNY
definování tváře města
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projekt pevnosti s  regulací řek, 1767 císařský otisk stabilního katastru , 1824-1843 

druhé místo v soutěži na regulační plán města, 1885
Josef Reiter, Alois Štěpán

pozměňovací návrh prvního regulačního plánu, Tomáš Suhrada, 1904
návrh okružní ulice se zástavbou na stopě pevnosti

první místo v soulěži na regulační plán „Velkého Hradce“, 1909
Vladimír Zákrejs, Josef Šejna, Václav Rejchl ml. 

druhé místo v soutěži na regulační plán „Velkého Hradce“, 1909
Oldřich Liska, Otakar Klumpar
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generální zastavovací plán města, 1911
Oldřich Liska, Václav Rejchl ml. 

Velký Hradec Králové, 
plán s vyznačeným druhým městským okruhem,

1925, Vladimír Zákrejs

upravovací plán „Velkého Hradce“, 1919
Oldřich Liska

návrh regulace pravého břehu Labe, 1925
Josef Gočár

regulační plán města, 1926-28
Josef Gočár
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územní plán města, 1997
Roman Koucký

směrný územní plán města, 1975
Břetislav Petránek, Jan Zídka

schéma regulace města, 1925
Josef Gočár
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SOUČASNÝ HRADEC KRÁLOVÉ
jeho slabé stránky a nedostatky
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DOPRAVA
okruhy a radiály

 Na celorepublikovou síť je město 
napojeno silnicemi na Pardubice, na Olomouc 
přes Litomyšl nebo Šumperk, na Trutnov nebo 
Náchod přes Jaroměř, na Liberec přes Jičín a na 
Prahu přes Nymburk. V roce 2017 bylo dokončeno 
napojení města na dálnici z Prahy, která bude dále 
pokračovat severně na Trutnov a dál do Polska. Od 
roku 2019 by se měla začít budovat dálnice D35, 
která se od stávající D11 odděluje před Hradcem 
Králové a bude směřovat do Mohelnice, kde se 
napojí na hotový úsek směřující na Olomouc. 

 Hlavní železniční tahy vedou na Prahu, 
na Liberec, na Náchod, na Rychnov nad Kněžnou 
a na Pardubice, kde je důležitý republikový 
železniční uzel. 

 Městská dopravní síť je postavena na 
systému dvou okruhů a radiál, které je protínají. 
Okruhy zprvu tvořily rámec pro rozvoj města. V 
západní části se druhý okruh chová jako městská 
třída s alejí a hustou okolní zástavbou, v části 
dokonce s funkčním parterem. Vede přes něj 
řada přechodů a kromě křižovatek je provázán 
i jednostrannými napojeními. Tyto aspekty 
přispívají  k humanizaci okruhu.

 Druhý okruh byl dokončen v 70. 
letech, což se podepsalo na jeho charakteru 
výsostně dopravní stavby pouze s nejnutnějšími 
velkokapacitními napojeními. V některých místech 
zůstala sídliště a zamýšlený výstavní bulvár (dnes 
Benešova třída) napojena pouze sekundárně.

 V současné době plní druhý městský 
okruh funkci tranzitního uzlu, který se postupným 
růstem města dostal hluboko do jeho struktury. 
Okruh je přetěžován, ucpává se a tvoří dopravní 
bariéru tam, kde má spojovat jednotlivé čtvrti. 

 Dopravní charakter okruhu je posilován 
zvýšenou povolenou rychlostí, malou četností 
jeho spojení s radiálami nebo jejich odstraněním. 
V jedné ze svých částí je okruh dokonce vyzdvižen 
nad úroveň okolního terénu, takže se s radiálami 
úplně míjí. V mnoha svých segmentech je tak 
okruh původcem periferního charatkeru svého 
okolí.

 Město i v současnosti bere okruh 
jako vnitřní obchvat a namísto toho, aby řešilo 
současnou situaci vybudováním vnějších obchvatů 
a spoluprací na budování dálnic, nechává 
projektovat změny křižovatek druhého okruhu na 
kapacitní mimoúrovňové kruhové objezdy nebo 
křižovatky s oddělnými odbočovacími pruhy; 
v obou případech se striktně odděleným pěším 
provozem. 

 Takováto dopravní díla (např. křižovatka 
Mileta) do města v žádném případě nepatří. 
Přespříliš nákladná investice přinese do území 
jen více problémů a nevyřeší příčinu přetíženosti 
komunikace. 

 Investovat do takovýchto děl je 
nesmyslem když si uvědomíme, že dobudování 
dálnic je otázkou blízkého časového horizontu. 
Odhady hovoří o zprovoznění dálnice k hranici s 
Polskem v roce 2024 a dálnice na Olomouc by měla 
být zprovozněna roku 2027. 

 Dopravou je zatížené i historické Velké 
náměstí, které je dnes spíše parkovištěm než 
náměstím. Činností spolků nedošlo k naplnění 
architektonické soutěže z roku 2009, na základě 
které se mělo opět proměnit v plnohodnotný 
veřejný prostor.
 
 Hradec Králové je protkán funkčním 
systémem MHD, který je alternativou k individuální 
automobilové dopravě v místech, kde má město 
periferní charakter a pro pěšího je nevlídné. 
Jednotlivé městské části jsou propojeny 
autobusovými a trolejbusovými linkami, jejichž 
uzlem je vnitřní okruh. 

 Jakožto město na rovině má Hradec 
Králové ideální předpoklady pro rozvoj cyklistiky. 
Ta z velké části využívá infrastruktury pro 
motorizovanou dopravu, doplněna je však i o 
cyklostezky vedoucí po nábřežích podél řek až do 
krajiny mimo město. 
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BLOKOVÁ MAPA MĚSTA
stabilizované    nestabilizované

 Mapa ukazuje území s ustálenou, 
definovanou urbánní strukturou a území, 
která je možné dodefinovat, doplnit nebo 
přetransformovat, jinými slovy vnitřní rezervy 
města.

 Urbánním blokem rozumím zastavitelné 
území bez ohledu na funkci, které je ohraničené 
veřejným prostorem. 

 V historickém jádru města i blokové 
zástavbě 19. a 20. století jsou bloky jasně čitelné 
a ve velké míře stabilizované. Některé byly 
poškozeny druhotným bouráním v posledních 
letech - například ve vilové čtvrti na druhém 
okruhu. Za nestabilizované bloky považuji 
Vrbenského kasárna, která čekají na využití, nebo 
i blok s Kotěrovým muzeem, kde vidím možnost 
dostavby nového křídla nebo budovy. 

 Za stabilizované oblasti považuji jádra 
předměstí a bývalých vesnic i bloky vilové zástavby 
v jejich okolí, které je začaly doplňovat v období 
mezi válkami. 

 Nestabilní bloky jsou často v okolí 
druhého okruhu, kde roste zástavba bez 
komplexního plánování, rozlehlé průmyslové 
a obchodní areály, které vytváří velkoplošné 
neprostupné bloky. Obrovské plochy vytváří i 
sídliště panelových domů s velmi řídkou mírou 
zastavěnosti. Za pozitivní považuji fakt, že dochází 
též k výstavbě v prostorech mezi panelovými 
domy.  
 Problémy nastávají v okrajových částech 
města, kde se zástavba potkává s krajinou 
a vytváří se tak rozlehlé bloky, které nejsou 
definované ze všech stran. 

 Za nestabilizované plochy považuji i 
areály nemocnice, sportovišť a univerzit, které je 
možné doplnit novými budovami. 

 Současná výstavba bytových domů 
je parafrází na urbanismus panelových sílišť. 
Zástavba bez strukturovaného veřejného prostoru 
roste na okrajích původních sídlišť. Intenzivně 
narůstá i řídká zástavba rodinných domů. Nové 
veřejné budovy okupují prostor místo toho, aby 
ho vytvářely. Do budoucna je vhodné doplnit tato 
území tak, aby vznikly kvalitní městské prostory. 

 Z mapy je patrné, že bloky na západní 
straně města jsou drobné, město je dobře 
propustné, vzdušné a přívětivé pro pohyb pěších. 
Vše potřebné je dosažitelné v pěší vzdálenosti. 

 Na východ od Labe bloky plošně rostou 
a zároveň nejsou pevně definované. Prostupné 
jsou systémem slepých ulic a jsou řídce zastavěné. 
Vnější okruh je možné překonat v místě křižovatek, 
jinak má charakter bariéry.
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ZELEŇ VE MĚSTĚ
strukturovaná, v zástavbě, přírodní 

C/ vegetace divoká
 v suchých poldrech, nivách

B/ vegetace v zástavbě 
na sídlištích, v areálech sportovních a 

nemocničních

A/ kultivovaná zeleň
parky, sady, aleje, 

stromořadí, hřbitovy

 Město je velkou měrou prostoupeno 
vegetací. Ta se přirozeně rozrůstá podél vodních 
toků Labe a Orlice, ale je patrný i její častý výskyt 
v okolí okruhu. V mapě je znázorněna jen ta veřejně 
přístupná, kterou jsem rozdělil do tří kategorií 
podle intenzity údržby. 

A / Strukturovaná zeleň je zastoupena 
parky, sady, nábřežími, alejemi a hřbitovy.  Jedná 
se o husté komponované porosty vzrostlých 
stromů; například Jiráskovy sady na soutoku, 
Žižkovy sady na sever od historického jádra, 
Šimkovy sady v severní části mezi okruhy, alej 
v západní části okruhu a nábřeží řek. 

B / Zeleň v zástavbě je charakterizována 
vegetací na sídlištích, na sportovištích a v areálech 
budov. Je méně intenzivní, často má výplňový 
charakter. Najdeme ji například v areálu fakultní 
nemocnice, sídliště Labská kotlina, sídlišť na 
předměstích a na sportovištích. 

C / Další kategorií je přírodní vegetace, 
která má divoký charakter. Roste podél řek mimo 
zastavěné území, rozrůstá se kolem slepých 
ramen řek, potoků a náhonů. Jedná se také o zeleň 
v suchých poldrech a v podmáčené půdě. 

 Výsostné postavení mají městské lesy, 
které se ve výrazném rastru propisují do plánů na 
jihozápadě katastru. Jedná se o rekreační oblast 
významnou pro celé město, která v sobě zahrnuje 
i lesní hřbitov. 

 Mimo strukturovanou vegetaci ve městě 
najdeme také náletovou zeleň, zarostlé parcely, 
stromy na velkokapacitních parkovištích a zeleň 
doplňující dopravní infrastrukturu, jako je tomu v 
jižní části okruhu.

 Městské parky se staly důležitou 
součástí moderního Hradce Králové. Už při vzniku 
prvních regulačních plánů se objevovaly velké 
plochy městské zeleně, které byly realizovány 
významnými představiteli českých krajinářských 
architektů, například Františkem Thomayerem. 

 I v současné době vznikají nové parky, 
a to zpřístupněním a úpravou hradebních teras. 
Žižkovy sady se severními terasami by se měly 
dočkat revitalizace podle návrhu ateliéru Projektil.

 Hradec Králové je skutečně město 
prostoupené zelení, avšak velká část má výplňový 
charakter nebo je dokonce odrazem zanedbání 
lokalit. Vegetace do města patří, jde však o její 
kultivaci a zkvalitnění veřejného prostoru. 
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plácky
122 ha

svobodné dvory
250 ha

věkoše
70 ha

pražské předm. střed
56 ha

pražské předm. jih
34 ha

farářství
97 ha

kukleny
151 ha

plotiště nad labem
222 ha

správčice
243 ha

za tratí
46 ha

1991
0 obyv.

1991
0 obyv.

1991
1119 obyv.

1991
2070 obyv.

1991
2603 obyv.

1991
2637 obyv.

1991
2353 obyv.

1991
3066 obyv.

1991
1863 obyv.

1991
1585 obyv.

1991
1 obyv.

1991
4 obyv.

2011
1183 obyv.

2011
2127 obyv.

2011
2437obyv.

2011
2092 obyv.

2011
2087 obyv.

2011
2942 obyv.

2011
2187 obyv.

2011
1763 obyv.

2011
9 obyv.

2011
0 obyv.

okrouhlík - sever
40 ha

plotiště nad labem - jih 
27 ha

chaloupky
399 ha

kukleny - prům. obvod
70 ha

okrouhlík - jih
13 ha

u labe
55 ha

orlická kotlina
66 ha

u orlice
67 ha

resslova 
16 ha

smetanovo nábřeží
15 ha

ulrichovo náměstí 
27 ha

historické jádro 
24 ha

labská kotlina I
25 ha

labská kotlina II 
52 ha

labská kotlina II - východ 
9 ha

borovinka 
407 ha

1991
468 obyv.

1991
207 obyv.

1991
159 obyv.

1991
585 obyv.

1991
838 obyv.

1991
1353 obyv.

1991
2628 obyv.

1991
28 obyv.

1991
1513 obyv.

1991
1169 obyv.

1991
5312 obyv.

1991
1685 obyv.

1991
1794 obyv.

1991
5793 obyv.

1991
98 obyv.

1991
19 obyv.

2011
518 obyv.

2011
248 obyv.

2011
163 obyv.

2011
580 obyv.

2011
717 obyv.

2011
983 obyv.

2011
2469 obyv.

2011
108 obyv.

2011
1233 obyv.

2011
895 obyv.

2011
3746 obyv.

2011
1289 obyv.

2011
1269 obyv.

2011
4574 obyv.

2011
74 obyv.

2011
63 obyv.

nemocnice
104 ha

moravské předm. III
34 ha

nová třebeš
41 ha

moravské předm. V
81 ha

kluky
131 ha

kopec sv. jana
75 ha

stará třebeš
24 ha

březhrad
54 ha

březhrad - obch. zóna
56 ha

červený dvůr
74 haplačice

324 ha

podzámčí
27 ha

moravské předm. II
31 ha

moravské předm. I
38 ha

moravské předm. VII
5 ha

1991
35 obyv.

1991
3522 obyv.

1991
1720 obyv.

1991
6785 obyv.

1991
2337 obyv.

1991
101 obyv.

1991
124 obyv.

1991
543 obyv.

1991
248 obyv.

1991
162obyv.1991

719 obyv.

1991
1906 obyv.

1991
5671 obyv.

1991
821 obyv.

2011
134 obyv.

2011
2985 obyv.

2011
1551 obyv.

2011
5350 obyv.

2011
1968 obyv.

2011
161 obyv.

2011
565 obyv.

2011
554 obyv.

2011
446 obyv.

2011
151 obyv.2011

673 obyv.

2011
779 obyv.

2011
3608 obyv.

2011
573 obyv.

u okruhu 
66 ha

za lázněmi 
17 ha

1991
98 obyv.

1991
10 obyv.

1991
0 obyv.

2011
36 obyv.

2011
1 obyv.

v polabinách
175 ha

temešvár
51 ha

1991
2 obyv.

1991
51 obyv.

2011
33 obyv.

2011
72 obyv.

v lukách
128 ha

u hřbitova
131 ha

u metelky
46 ha

plotiště nad labem - 
prům. obvod

53 ha

u jičínské silnice
75 ha

u jaroměřské silnice
105 ha

1991
7 obyv.

1991
6 obyv.

1991
1 obyv.

1991
0 obyv.

1991
4 obyv.

1991
4 obyv.

2011
1 obyv.

2011
9 obyv.

2011
1 obyv.

2011
0 obyv.

2011
0 obyv.

2011
9 obyv.

u malšovického
 stadionu

23 ha

moravské předm. VI
19 ha

2011
5111 obyv.

za šimkovými sady 
5 ha

na střezině 
15 ha



věkoše
70 ha

kluky
131 ha

moravské předm. I
38 ha

moravské předm. VII
5 ha

1991
2337 obyv.

2011
1968 obyv.

1991
10 obyv.

HUSTOTA OSÍDLENÍ
1:30000

plachta
28 ha

malšovice - jih
51 ha

malšovice - sever
214 ha

malšovice - u kolejí
27 ha

na plachtě
81 ha

malšova lhota
194 ha

na kotli
8 ha

nd jezem
195 ha

svinary
260 ha

svinárky
82 ha

slatina
8414 ha

piletice
303 ha

rusek
478 ha

pouchov - skladištní 
oblast
71 ha

u letiště - západ
158 ha

slezské předměstí - východ
111 ha

slezské předměstí - východ
304 ha

slezské předměstí - střed
88 ha

pouchov
85 ha

u letiště - východ
92 ha

slezské předměstí - jih
42 ha

slezské předměstí - sever
23 ha

nový hradec králové
95 ha

novohradecké lesy
1918 ha

u malšovického
 stadionu

23 ha

na brně
47 ha

1991
0 obyv.

1991
4084 obyv.

1991
2585 obyv.

1991
2227 obyv.

1991
75 obyv.

1991
113 obyv.

1991
518 obyv.

1991
914 obyv.

1991
42 obyv.

1991
484 obyv.

1991
157 obyv.

1991
652 obyv.

1991
171 obyv.

1991
308 obyv.

1991
1 obyv.

1991
103 obyv.

1991
179 obyv.

1991
150 obyv.

1991
5753 obyv.

1991
1889 obyv.

1991
0 obyv.

1991
2581 obyv.

1991
2826 obyv.

1991
2381 obyv.

1991
9 obyv.

1991
0 obyv.

2011
672 obyv.

2011 
3501 obyv.

2011 
2657 obyv.

2011 
1770 obyv.

2011
130 obyv.

2011
813 obyv.

2011
709 obyv.

2011
104 obyv.

2011
825 obyv.

2011
205 obyv.

2011
797 obyv.

2011
201 obyv.

2011
396 obyv.

2011
249 obyv.

2011
102 obyv.

2011
265 obyv.

2011
217 obyv.

2011
5014 obyv.

2011
1813 obyv.

2011
8 obyv.

2011
2000 obyv.

2011
2193 obyv.

2011
1285 obyv.

2011
4 obyv.

2011
1 obyv.

2011
137 obyv.

moravské předm. VI
19 ha

2011
2546 obyv.

2011
5111 obyv.

za šimkovými sady 
5 ha

na střezině 
15 ha

1991
1035 obyv.

2011
13 obyv.

2011
878 obyv.
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DEMOGRAFIE
informace o vývoji obyvatelstva

tabulka vývoje počtu obyvatel

data k roku 2017

legenda k mapě

vývoj růstu obyvatel okolních obcí

Vysoká nad Labem Třebechovice pod Orebem Opatovice nad Labem

100 - 140 obyv./ha60 - 100 obyv./ha30 - 60 obyv./ha10 - 30 obyv./ha0 - 10 obyv./ha

1921
13 115

počet obyvatel 
92 917
44 602 
48 315

narození
994
506 
488

přistěhovaní
2078
1040
1038

0 -14 let
13 748
6 994
6 754

úmrtí
993
487
506

vystěhovaní
2091
1039
1052

celkem
muži
ženy

celkem
muži
ženy

celkem
muži
ženy

15 - 59 let
51 148
25 693
25 455

60 - 64 let
6 407
2 989
3418

65 a více
21 614

8 926
12 688

2001
617

2001
4417

2001
1411

1930
17 819

2017
1626

2017
5750

2017
2524

1980
95 588

1961
55 136

2001
97 155

1950
44 809

1991
99 917

1970
77 541

2011
94 314

2018
92 917

 Krajské město Hradec Králové je 
devátým nejlidnatějším městem České republiky 
(dle údajů k roku 2018). Svou rozlohou však 
převyšuje i daleko lidnatější města. Hustota 
osídlení je tak nižší, než u měst s menším 
počtem obyvatel. 

 Od meziválečného období počet 
obyvatel rostl a z malého města se postupně stalo 
stotisícové krajské město. Vrcholu dosáhlo roku 
1991, kdy mělo 99 917 obyvatel, od té doby toto 
číslo opět klesá. 

 Lidé se stěhují na okraj města do nových 
sídlišť, do rodiných domů na předměstí nebo 
do obcí za město, kde ve velkém bují satelitní 
městečka, odkud obyvatelé dojíždějí. Důvodem 
je mimo jiné fakt, že nová výstavba vzniká jen 
pomalu, poptávka převyšuje nabídku a ceny 
nemovitostí závratně rostou. Hradec Králové 
dokonce patří k městům s nejvyššími nájmy. 

 Mapa zobrazuje hustotu obyvatel v dané 
základní sídelní jednotce. Nejhustěji osídlena je 
bloková část města kolem Ulrichova náměstí (139 
ob/ha), o něco nižší rezidenční hustota je pak na 
panelových sídlištích na Moravském a Slezském 
Předměstí (kolem 135 ob/ha).

 Stejně jako klesá počet obyvatel města, 
klesá postupně i osídlenost jednotlivých sídelních   
jednotek. Jen v několika málo případech dochází 
k jejímu růstu. Zpravidla se jedná o lokality na 
předměstích a na okrajích města.

 Naopak v obcích za městěm, jako je 
Vysoká nad Labem, Býšť, Opatovice nad Labem, 
Třebechovice pod Orebem nebo Stěžery počet 
obyvatel roste. 
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plácky
122 ha věkoše

70 ha

pražské předm. střed
56 ha

pražské předm. jih
34 ha

1991
1119 obyv. 1991

2603 obyv.

1991
2637 obyv.

1991
2353 obyv.

2011
1183 obyv. 2011

2437obyv.

2011
2092 obyv.

2011
2087 obyv.

okrouhlík - sever
40 ha

okrouhlík - jih
13 ha

wonkova
8 ha

u labe
55 ha

orlická kotlina
66 ha

u orlice
67 ha

resslova 
16 ha

smetanovo nábřeží
15 ha

ulrichovo náměstí 
27 ha

historické jádro 
24 ha

labská kotlina I
25 ha

labská kotlina II 
52 ha

labská kotlina II - východ 
9 ha

1991
468 obyv.

1991
838 obyv.

1991
249 obyv.

1991
1353 obyv.

1991
2628 obyv.

1991
28 obyv.

1991
1513 obyv.

1991
1169 obyv.

1991
5312 obyv.

1991
1685 obyv.

1991
1794 obyv.

1991
5793 obyv.

1991
98 obyv.

2011
518 obyv.

2011
717 obyv.

2011
263 obyv.

2011
983 obyv.

2011
2469 obyv.

2011
108 obyv.

2011
1233 obyv.

2011
895 obyv.

2011
3746 obyv.

2011
1289 obyv.

2011
1269 obyv.

2011
4574 obyv.

2011
74 obyv.

nemocnice
104 ha

moravské předm. III
34 ha

moravské předm. II
31 ha

1991
35 obyv.

1991
3522 obyv.

1991
1906 obyv.

2011
134 obyv.

2011
2985 obyv.

2011
3608 obyv.

u okruhu 
66 ha

za lázněmi 
17 ha

1991
98 obyv.

1991
0 obyv.

2011
36 obyv.

2011
1 obyv.

na kotli
8 ha

správčice
243 ha

slezské předměstí - jih
42 ha

slezské předměstí - sever
23 ha

u malšovického
 stadionu

23 ha

1991
914 obyv.

1991
1 obyv.

1991
2581 obyv.

1991
2826 obyv.

1991
0 obyv.

2011
709 obyv.

2011
9 obyv.

2011
2000 obyv.

2011
2193 obyv.

2011
1 obyv.

nová třebeš
41 ha

moravské předm. I
38 ha

1991
1720 obyv.

1991
5671 obyv.

2011
1551 obyv.

2011
5111 obyv.

malšovice - sever
214 ha

malšovice - u kolejí
27 ha

slezské předměstí - střed
88 ha

na brně
47 ha

1991
2585 obyv.

1991
2227 obyv.

1991
75 obyv.

1991
5753 obyv.

2011 
2657 obyv.

2011 
1770 obyv.

2011
5014 obyv.

2011
137 obyv.

moravské předm. VII
5 ha

1991
821 obyv.

2011
573 obyv.

stará třebeš
24 ha

1991
124 obyv.

2011
565 obyv.

za šimkovými sady 
5 ha

na střezině 
15 ha

1991
10 obyv.

1991
1035 obyv.

2011
13 obyv.

2011
878 obyv.

v lukách
128 ha

1991
7 obyv.

2011
1 obyv.

pouchov - skladištní 
oblast
71 ha

1991
1 obyv.

2011
249 obyv.

střelecká
6 ha

1991
170 obyv.

2011
130 obyv.

pouchov
85 ha

1991
1889 obyv.

2011
1813 obyv.

 1
:1

50
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VNĚJŠÍ OKRUH
shrnutí problémů

 Z výše rozvedených analýz vychází 
druhý (vnější) okruh jako problémová lokalita. Od 
svého dokončení způsobil mnoho problémů, které 
z něj v součtu udělaly liniovou bariéru negativně 
ovlivňující i lokality navazující. 

 Počátečním záměrem bylo vytvořit 
okružní městskou třídu. Tohoto charakteru 
bylo dosaženo nakonec jen v západní části, kde 
okruh prochází hustou městskou zástavbou, 
má mnoho napojení a je překonatelný pro pěší 
i cyklisty v jedné úrovni. Doprava je přiměřeně 
regulována a prostor je humanizován i alejí ve 
středu ulice. Důležité bylo to, že zástavba i okružní 
ulice vznikaly současně a vzájemně tak vytvořily 
urbánní prostor. 

 Na druhém břehu Labe v této době vznikl 
jen fragment okruhu s blokovou zástavbou po 
obvodu. Pozdějším vybudováním nadjezdu v úrovni 
2NP obytných domů došlo k úpadku celé oblasti. 
Zbytek okruhu byl dokončen v sedmdesátých 
letech a vinul se územím, které v té době stále 
čekalo na svůj urbánní rozvoj. Tuto lokalitu 
charakterizuje čistě dopravní řešení rychlostní 
silnice s minimem křížení. 

 Přilehlým čtvrtím ubližuje i to, že je po 
okruhu veden veškerý tranzit. Tuto situaci měl 
řešit třetí okruh, který se v plánech objevoval již 
od meziválečného období a přetrval i v novodobém 
plánu Romana Kouckého. Současnou nevyhovující 
situaci by mělo nakonec vyřešit dobudování dálnic 
D11 a D35 (na sever do Polska a na východ na 
Olomouc), které povedou tranzitní dopravu mimo 
město. 
 V okolí vnějšího okruhu v minulosti 
vznikly velké bloky, které dělají město hůře 
prostupným. Charakteristická je pro ně řídká 
zástavba doplněná o izolační zeleň. Okruh je 
v této části možné překonat pouze v místech 
velkokapacitních křižovatek. Charakterem se 
jedná o převážně dopravní stavbu, vytvářející 
vnitřní periferii, nikoliv městský prostor. 

 Na okruh se nabalily velkoplošné 
prodejny, parkoviště, zbytkové plochy zarůstající 
nálety a řídká zástavba, která se od něj odvrací 
a tím posiluje jeho čistě dopravní charakter. Jde 
o vzájemné působení sil, kdy si budovy udržují 
odstup a tím jeho dominanci ještě přiživují. 

 Je přitom zřejmé, že okružní ulice 
s městem koexistovat může. Západní část 
města je toho důkazem. Zároveń se jedná o 
nejintenzivněji obydlenou lokalitu.  

 V současnosti problémová oblast má 
však silný potenciál stát se městskou třídou tak, 
jak jak byla původně zamýšlena. V neposlední 
řadě také skýtá řadu příležitostí jak propojit nyní 
izolované čtvrti navazující na okruh. 
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STRUKTURY MĚSTA
obytná zástavba na okruhu a její intenzita

BLOKY

zastavěnost

34%

33%

14%

11%

13%

66%

67%

86%

89%

87%

63%

48%

14%

11%

75%

37%

52%

86%

89%

25%

139 obyv. / ha

110 obyv. / ha

51 obyv. / ha

88 obyv. / ha

21 obyv. / ha

5

4

4

13

2+

veř. prostor hustota obyv. max. podlažnost

OTEVŘENÉ BLOKY

ŘÁDKOVÁ ZÁSTAVBA

VILOVÁ ZÁSTAVBA

BODOVÉ DOMY
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ZADÁNÍ
území - hranice, plochy, náplň 

bourané objektynezpevněné plochy zachovávané objekty budoucí objekty hranice území

 Předmětem diplomové práce bude 
území na severu vnějšího okruhu (ulice Pilnáčkova) 
vymezené Šimkovými sady z  jihu, železnicí ze 
severu, řekou Labe ze západu a  ulicí Pouchovskou 
z východu. Celková plocha tohoto území je 62 ha.

 Cílem je vytvoření nové městské čtvrti, 
doplnění a  provázání stávajících struktur a  
prověření možností humanizace ulice Pilnáčkovy. 

 Vycházím z  předpokladu, že se okruhu 
po dokončení dálnic a obchvatů uleví, nápor 
tranzitu opadne a  bude možné kolem něj opět 
budovat město. 

 Pro potřeby úlohy zachovávám 
budovu kongresového centra, nové a  vznikající 
administrativní budovy, areál dopravního podniku 
a  telefonní ústřednu Václava Aulického, jakožto 
památku normalizační architektury.

 Bourám velkoplošné nákupní objekty, 
budovy rychlého občerstvení, areál vojenské 
police, solitér vybydleného panelového domu při 
kongresovém centru a  čerpací stanice. 

 Další premisou je krátká životnost 
montovaných staveb komerce a  jejich relativně 
snadná likvidace. Odstraňované prodejní plochy 
budou v  novém urbanismu adekvátně nahrazeny.
 
 Návrh by měl dát městu impuls k  
zamyšlení se nad jeho současným rozvojem a  
kriticky poukázat na jeho nedostatky.  Měl by 
ukázat, jakým by Hradec Králové opět mohl být, 
pokud se zvolí vhodné strategie. 

celkem

 celková plocha  62,2 ha

 bourané celkem  3,8 ha

bourané plochy jednotlivě

 komerce   3,0 ha

 vojenská policie  0,6 ha

 zbylé   0.2 ha

plochy
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FOTODOKUMENTACE
aktuální stav
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NÁVRHOVÁ ČÁST



-52-

základní body návrhu

A/ okruh jako městský bulvár

 Redefinice okružní ulice včetně jejího 
profilu. Dostat do jejího středu alej, jako tomu je 
v západní části této důležité tepny. Obklopit ulici 
městskou zástavbou.

B/ propojení místních částí

 Doplnit uliční síť tak, aby došlo k 
provázání stávajících čtvrtí, které jsou v současné 
době více či méně izolovány. Zprůchodnit území, 
vytvořit město krátkých vzdáleností. 

C/ typologicky bohatá čtvrť 

 Návrh městských struktur, které 
reagují na své okolí. Různorodost prostorů, různá 
kvalita prostředí, která se odvíjí od místních 
podmínek. Návrh na umístění staveb občanské 
vybavenosti dle potřeb čtvrti i města. Měnící se 
intenzita městské struktury s ohledem na kontext 
sousedních  struktur.

D/ revize stávající zástavby

 Zhodnotit stávající zástavbu a následně 
bourat nebo zachovat objekty či provozy. Doplnit 
městskou strukturu okolo kongresového centra 
Aldis tak, aby vznikla městská zástavba s 
celodenním režimem a vnesla řád do chaoticky 
rostoucí oblasti. 

KONCEPCE NÁVRHU
základní myšlenky, východiska, směřování

 Záměrem je vytvořit urbanistický návrh 
nové městské čtvrti v severní části tzv. Gočárova 
okruhu a upozornit tak na zanedbanost této 
lokality a na nekoncepčnost rozvoje současného 
města. 

 Návrh je vizí toho, co může nastat 
po dobudování dopravních obchvatů a dálnic, 
které ulehčí vnitřnímu městu. Jde o navázání na 
skvělý urbanistický základ města, který se však v 
průběhu dalšího urbanistického vyvoje nepodařilo 
rozvinout a nekoncepční přístup tak vedl k dnešní 
rozervanosti městské struktury s množstvím 
dopravních bariér a vnitřních periferií.
 
 Projekt reaguje na skutečnosti 
posledních let. Město trápí dlouhodobý růst 
nájmů i prodejních cen bytů. V těchto ohledech 
se město drží na předních pozicích v rámci ČR. 
Příčinou je poptávka, která převyšuje nabídku. 
Důsledkem nejsou jen vysoké nájmy, ale také 
růst příměstských satelitů a stěhování obyvatel 
do sousedních obcí, kde vyjde pořízení vlastního 
bydlení podstatně levněji.

 Návrh nové městské čtvrti na místě 
vnitřní periferie tak uspokojí poptávku po bytech, 
zamezí odlivu stávajících obyvatel a má potenciál 
přilákat nové. Zároveň omezí rozrůstání sídla 
do  krajiny.
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8 prodejna Kaufland
9 klub
10 dozorčí posádky
11 dopravní podnik města
12 solitérní rodinný dům
13 ruina ubytovny
14 pronajímatelné objekty

BOURÁNÍ
popis a důvody jeho rozsahu

 Území zanesené balastem je třeba 
vyčistit, aby se mohlo dál smysluplně rozvíjet. 
Aby nevzniklo kompromisní řešení kvůli situaci, 
která je dočasná, která nebyla plánovaná pro 
blouhodobý horizont. 

 Pro účely návrhu bourám zástavbu 
montovaných hal komerčních prostorů, 
podniků rychlého občerstvení a čerpacích 
stanic pohonných hmot, které z území vytvořily 
periferní  oblast. 

 Na východě území se nachází areál 
dopravního podniku a areál vojenské policie, které 
jsou svým charakterem uzavřené, neprostupné. 
Vytváří plotem obehnané bariéry, které přispívají k 
neobyvatelnosti území. 

 Areál Dozorčích posádek bourám, 
přesunout se může na příhodnější místo.
 
 Areál dopravního podniku města 
reorganizuji tak, aby mohl být součástí městské 
čtvrti, aniž by ji degradoval a vytvářel bariéru. 
Stávající budovy tak bourám, ale v návrhu s 
potřebnými plochami počítám.  
 
 Bourám také solitérní rodinný dům, který 
leží mezi Piletickým potokem a dráhou. 

 Posledním objektem, který lokalitě 
ubližuje, je ruina dělnických ubytoven z 
panelového systému. Dům byl potřeba při stavbě 
Kongresového centra, v současnosti se jedná o 
vybydlený objekt, který degraduje celé okolí.

1 prodejna OBI
2 drogerie, samoobsluha
3 prodejna JYSK
4 čerpací stanice
5 rychlé občerstvení KFC
6 prodejna Jamall
7 prodejna Mountfield
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VÝCHOZÍ BODY NÁVRHU
rámec navrhovaného urbanismu

A / okruh a radiály

 Hranicí území je severní část městského 
okruhu, který celou oblast vyživuje. Je tepnou 
městského organismu. Cévami jsou dvě radiály, 
které se z okruhu odpojují směrem na místní 
části Věkoše a Pouchov. V současnosti přetížený 
okruh čtvrti ubližuje, odpuzuje od sebe projevy 
městskosti. 

B / železnice

 Ve východozápadním směru je území 
rozříznuto jednokolejným železničním spojením 
hlavního nádraží a Slezského předměstí. Trať 
dále vede směrem na východ na Třebechovice 
pod Orebem, Kostelec nad Orlicí a další města, 
odkud dojíždí studenti do Hradeckých středních 
škol a gymnázií.  V území samotném se nachází 
skromná stanice Hradec Králové - zastávka, která 
má potenciál obsloužit novou čtvrť a být přestupní 
stanicí na MHD. 

C / Piletický potok

 Drobný potok, jehož průběh byl v 
historii několikrát změněn a koryto zregulováno. 
Protéká za zády obchodní oblasti, ale může se stát 
důležitým prvkem nové čtvrti. 

D / městský park

 Z jihu k městskému okruhu přiléhají 
Šimkovy sady, které patří k největším kultivovaným 
parkovým plochám ve městě už od třicátých let, 
kdy vznikly. Rozlehlost parku vychází naprázdno, 
jelikož obytnou zástavbou je ohraničen minimálně. 
Místo toho se kolem něj rozprostírá řídká 
nahodilá zástavba a ze severu ho obepíná bariéra 
tranzitní komunikace.

E / stávající zástavba

 Nosnou osnovu dotváří stávající budovy, 
které jsem se rozhodl zachovat. Budovy v území 
rostly víceméně nahodile a vytváří rozpačitý 
soubor solitérů, nikoliv však městské prostředí. 
Kongresové centrum Aldis, dějiště plesů a 
konferencí. Administrativní budovy operátorů 
a softwarerové společnosti. Katastrální úřad 
města. Bývalá telefonní ústředna, nyní sídlo 
operátora. Areál a sídlo dopravního podniku 
města, který ponechávám na místě, ale navrhuji ho 
reorganizovat, zjasnit jeho provoz a transformovat 
ho tak, aby s městem koexistoval.

1 telefonní ústředna
2 centrála ČSOB
3 kongresové centrum Aldis
4 centrála T-mobile
5 administrativní budova GIST
6 katastrální úřad
7 dopravní podnik 
8 průmyslový areál Rubena
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ULIČNÍ SÍŤ
provázanost, prostupnost, obslužnost

 Základem pro návrh nové uliční sítě je 
stávající struktura ulic, na kterou ve velké míře 
navazuji a vytvářím její nová propojení. 

  V návrhu zároveň vycházím z 
meziválečné koncepce okruhů a radiál, která 
udává ráz města. Novou uliční síť navrhuji v 
souladu s touto koncepcí a svým návrhem 
ji  potvrzuji.

 Okruh a stávající radiály (ulice 
akademika Bedrny a Buzulucká) si ponechávají 
svůj význam, jsou nosným systémem.

 Páteřními komunikacemi a osami nové 
čtvrti jsou dvě nové ulice.  Ulice rovnoběžná s 
okruhem ve východozápadním směru a ulice 
na něj kolmá - nová radiála místní důležitosti v 
severojižním směru.

 Rovnoběžná ulice navazuje na 
Gagarinovu ulici na Slezském předměstí, která je 
osou tamního sídliště. Prochází řešeným územím 
dokud se nestočí před telefonní ústřednou, kde 
podjede mostní nájezd a vytvoří osu území na jih 
od okruhu, kde se napojí na stávající komunikaci. 

 Radiála je protažením ulice Široké ve 
Věkoších, podjíždí železniční val, překováná potok 
a navazuje na okruh. 

 Uliční síť je doplněna o vlásečnice, 
ulice místního charakteru, které přejímají směry 
páteřních komunikací, ale přizpůsobují se lokálním 
podmínkám, například směru potoka. Jsou to 
obslužné, klidné ulice.

 Čtvrť je dále provázána pěšími 
komunikacemi, které zlepšují prodyšnost celého 
území. Navazují na stávající nábřežní cesty 
kolem Labe, vedou podél potoka a procházejí 
navrhovanou zástavbou. 
 
 Na mapě jsou zakreslena stávající 
náměstí. Je patrné, že veškeré takové prostory 
vznikaly na západ od historického jádra - tedy 
ve směru na hlavní vlakové nádraží. Stávající síť 
náměstí rozšiřuji o nový městský veřejný prostor, 
který leží v těžišti navrhované čtvrti.

 Diagonálně ho protíná Piletický potok, 
ke kterému se břehy plynule svažují. Náměstí 
má podobu zpevněné mísy, do které je vyříznuté 
koryto potoka - ten je možné překonat přes 
kamenné bloky.  

řez Gočárovým okruhem

2 × 3,5 2 × 3,59,0 4,0

+16,5

4,5Šimkovy sady

významná ulice

obslužná ulice

řez náměstím

6,02,5

2,5 2,53,0 6,0 6,0 3,0 předzahrádkapředzahrádka

8,5

+16,5

+10,0

+13,5

+13,5

2 × 3,5

3,5
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BLOKOVÁ MAPA
hledání velikosti urbánního bloku

 Město si lze představit jako celistvou 
hmotu, která je komunikacemi, veřejnými prostory 
a přírodními složkami rozřezána na jednotlivé 
bloky - strukturu města. 

 Mapa zobrazuje velikost urbánního 
bloku navrhované čtvrti ve vztahu k okolnímu 
městu. Jedná se o přímý odraz návrhu komunikací. 
Bloková struktura udává měřítko města. 

 Velikost bloku udává charakter 
čtvrti a její obsáhnutelnost člověkem, jakožto 
jejím  uživatelem.
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PROGRAM ČTVRTI
náplň bloků, funkční rozvržení

 Městské bloky v sobě nesou funkce, 
které udávají a dále rozvíjí  charakter čtvrti. 
Funkce musí být v dobrém poměru, aby byla čtvrť v 
rovnováze.

 Navrhovaný program čtvrti reaguje 
na základní potřeby člověka a společenství. 
Bydlet, vzdělávat se, pracovat, rekreovat se, 
důstojně  stárnout.

 Bloky vyplňuji čtyřmi základními 
funkcemi obecného charakteru.

A / funkce obytná
 
 plochy pro bydlení v nejobecnějším 
smyslu, podle charakteru zástavby s možností 
aktivního parteru, který naplní přidružené potřeby

B / funkce smíšená

 bloky, které kombinují různé funkce 
tak, aby nevznikaly monofunční oblasti s denním 
režimem, který by přinášel vylidňování v závislosti 
na denní době. Funkce se doplňují a zároveň se 
vzájemně neoslabují 

C / vzdělávání

 vzdělávání jakožto příznak zdravé 
společnosti. Vzdělanou a informovanou 
společnost je třeba formovat už od mládí. V těžišti 
čtvrti tak stojí základní devítiletá škola

D / kultura

 kulturní vyžití pro obyvatele čtvrti 
nebo čtvrtí sousedících. Kulturní dům s 
diverzifikovaným vlastním programem. Obsahuje 
multifunkční sál, pobočku městské knihovny, 
pronajímatelné ateliéry, dílny a kanceláře

1        areál dopravního podniku 
           s městským nájemním bydlením

2       dům s pečovatelskou službou a školka

3       komerce, bydlení a administrativa

4        administrativa, bydlení, hotel, komerce

A/ funkce obytná B/ funkce smíšená C/ vzdělávání D/ kultura
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REGULAČNÍ PLÁN
definice a parametry zástavby

  Regulační plán je nástroj, který formoval 
podobu města již od prvních úvah o bourání 
pevnosti. Vysoutěžené plány vytvořily rámec, který 
dal vzniknout kvalitnímu městskému prostředí a 
skvělé architektuře. Je to další logický krok, který 
vede k návrhu vlastní struktury města. 

 Systematika  a definice pojmů regulační-
ho plánu vychází z pražských stavebních předpisů 
- nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

základní regulativy

 A / stavební blok
ucelená část území, tvořená souborem pozemků, jedním 
pozemkem nebo jeho částí, zpravidla ohraničená uličním 
prostranstvím a vymezená uliční čarou

B / uliční čára
vymezuje v zastavitelném území hranici uličních 
prostranství a bloků. Bloky rozlišujeme stavební 
a nestavební 

C / stavební čára
 hranice vymezující v rámci stavebního 
bloku jeho zastavitelnou a nezastavitelnou část, míru a 
intenzitu zastavění

 1. uzavřená - zástavba nesmí nikde 
ustupovat, hranice musí být v celé své délce 
souvisle zastavěná
 2. otevřená -  zástavba nesmí nikde 
ustupovat, hranice nesmí být v celé své délce souvisle a 
úplně zastavěná
 3. volná -  zástavba může libovolně ustupovat, 
hranice může být v celé své délce souvisle a úplně 
zastavěná 
 4. podzemních garáží -  nepřekročitelná 
hranice podzemních garáží, definuje plochu vnitrobloku, 
kde mohou růst stromy

D / aktivní parter
požadavek na umístění podlahy 1NP na úroveň 
veřejného  prostranství
 
E / veřejná zeleň
parkově upravené rekreační plochy doplněné o sportoviště

F / stromořadí
převážně souvislá liniová výsadba stromů ve vymezeném 
prostoru, zejména podél ulic a cest. Nutnost koordinace s 
technickou infrastrukturou.

E / náměstí
zpěvněný veřejný reprezentativně rekreační prostor 
v urbánním prostředí, kterému dominují stavby občanské 
vybavenosti

F / vjezdy do garáží
rampy do podzemních garáží musí být umístěny za uliční 
čárou 

LEGENDA

4

B I.

C I.

D I.

D II.

C II.

A I.

X

A II.

B II.
5

0,56

6
0,48

7
0,54

4
1,15

5
1,50

4
0,35

4
1,68

4
0,58

5
1,40

17,1 
1,0

19,5 
1,0

23,0 
0,7

13,5 
0,6

16,5 
0,5

13,5
0,5

13,5
0,35

13,5
0,5

16,5 
0,5

uliční čára

stavební čára uzavřená 

stavební čára otevřená

stavební čára volná

hranice podzemních garáží

aktivní parter

stromořadí

lokální změna
podlažnosti

veřejná zeleň
 
veřejná prostranství
 
náměstí

vjezd do garáží

vjezd do areálu DP

požadavek na 
průchodnost

max. přípustná 
podlažnost

výška k římse, m

zastavěnostplocha pozemku, ha
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4
1,55

4
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4
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5
0,86

5
1,20

5
1,21

5
1,87

4
1,18

4
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0,5
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0,5
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0,5
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0,6
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0,35
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0,5
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0,5

13,5
0,35
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0,35
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0,35
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0,8
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0,6
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0,6

16,5
0,6

16,5
0,6

13,5
0,6

13,5
0,5

veřejná zeleň
 
veřejná prostranství
 
náměstí

vjezd do garáží

vjezd do areálu DP

požadavek na 
průchodnost

specifické bloky
B I. polyfunkční dům
D I. hotel
G kulturní dům se sálem, pobočkou městské   
 knihovny, výstavními prostory, 
 pronajímatelnými dílnami, ateliéry a kancelářemi
I areál DP s městským nájemním bydlením
S základní škola, devítiletka
U dům s pečovatelskou službou a školka
W železniční zastávka

3

3

3

3
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STRUKTURY ČTVRTI
stopa zástavby, její charakter 

 Výkres zobrazuje schwarzplan nově 
navžené čtvrti a charakter struktury, která 
vyplňuje definované bloky.

 Jedná se o názor na to, jak by měla 
čtvrť vypadat na základě vytvořené regulace. 
Co regulace umožňuje, jaké typy zástavby dovolí 
navrhnout a jak různorodá čtvrť můze vzniknout co 
se škály charakterů týče.

 Stopa domů vypovídá o prostupnosti 
čtvrti, o měřítku domů i veřejného prostoru. Plno 
a prázdno. Nová struktura ve vztahu ke stávajícím 
strukturám města.
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OBYTNÉ STRUKTURY
stopa zástavby, její charakter 

 Stopa navržených obytných staveb, 
jejich charakter, měřítko, fungování organismu. 
Typologická bohatost, různé charaktery prostředí.

bloková struktura
 nejhustší zástavba co se zastavěnosti 
i počtu obyvatel týče. Přiléhá k okruhu a tvoří 
jeho pevnou hranu.  Charakteristický je intimní 
vnitroblok přístupný pouze obyvatelům bloku. 

otevřený blok
 ze tří stran uzavřená struktura s 
vnitroblokem, kam je vidět, ale nelze tam vejít - 
patří pouze jeho obyvatelům.

rozvolněný blok
 nesouvislá struktura drží uliční 
čáru a vymezuje vnitroblok, který je průchozí, 
přístupný všem. K domům náleží směrem dovnitř 
orientované soukromé pozemky, předzahrádky. 
veřejný vnitroblok je drobným parkem s dětským 
hřištěm

hřebínek
 liniový dům, který je směrem do ulice 
pevný, ale směrem k potoku se jeho hrana 
rozvolňuje. Vybíhají směrem k němu byty, které tak 
mohou chytat sluneční světlo z východu i západu. 

domy v zahradě
 bodové domy s byty v parteru. Jsou o 
tři metry uskočené od uliční čáry, obklopuje je 
předzahrádka. Struktura je propustná, domy mezi 
sebou svírají přístupné intimní meziprostory, kde 
se nachází dětská hřiště nebo venkovní posilovny. 

areál dopravního podniku
 v parteru se dům chová jako areál 
s dvěma budovami - kryté stání autobusů a 
trolejbusů stojí naproti dílnám a kancelářím. Nad 
krytým stáním ční šest deskových pavlačových 
domů - městské nájemní bydlení. Celek je jednou 
investicí města.

stavby převážně obytné
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STRUKTURY VYBAVENOSTI
stopa zástavby, její charakter 

 Výkres stopy domů občanské 
vybavenosti. V následujících odstavcích 
představím jednotlivé domy, nastíním jejich 
program a funkci v nové čtvrti. 

A / dům s pečovatelskou službou a školka
 spojení dvou domů skrze společné záze-
mí. Soužití nejmenších s nejstaršími

B / základní škola
 devítiletá základní škola s tělocvičnami a 
sportovišti. Dům definující náměstí

C / kulturní dům
 se sálem, pobočkou městské knihovny, 
výstavními prostory, pronajímatelnými dílnami, 
ateliéry a kancelářemi. Dům na náměstí

D / hotel
 ubytovací zařízení pro potřeby provozu 
kongresového centra Aldis

E / administrativní budovy
 Domy přiléhající k okruhu, doplňují okolní 
administrativní domy, které v lokalitě vyrostly. Mož-
nost využití části parteru pro komerční účely

F / polyfunkční dům
 parter zabírá velkoplošný komerční 
prostor, na severní straně na něj dosedá bytový 
dům, z jihu kancelářský dům. Dohromady tvoří 
jeden organismus.

G / železniční zastávka
 městská vlaková zastávka na 
jednokolejné trati. Pod nástupištěm se nachází 
komerční prostor a parkoviště

H / dopravní podnik
 haly opraven, dílen, skladů, 
administrativní správní budova

stavby občanské vybavenosti
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STRUKTURY STÁVAJÍCÍ
stávající obytná zástavba na okruhu a její intenzita

BLOKY

zastavěnost

34%

33%

14%

11%

13%

66%

67%

86%

89%

87%

63%

48%

14%

11%

75%

37%

52%

86%

89%

25%

255 obyv./ha
139 obyv./ha

190 obyv./ha
110 obyv./ha

115 obyv./ha
51 obyv./ha

260 obyv./ha
88 obyv./ha

75 obyv./ha
21 obyv./ha

5

4

4

13

2+

veř. prostor hustota obyv.
návrhová

reálná

max. podlažnost

OTEVŘENÉ BLOKY

ŘÁDKOVÁ ZÁSTAVBA

VILOVÁ ZÁSTAVBA

BODOVÉ DOMY
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STRUKTURY NAVRŽENÉ
nová obytná zástavba čtvrti a její intenzita

BLOKY

zastavěnost

37%

33%

27%

22%

24%

30%

63%

67%

73%

78%

19%

70%

77%

67%

40%

38%

81%

51%

23%

33%

60%

62%

19%

49%

260 obyv. / ha

240 obyv. / ha

190 obyv. / ha

140 obyv. / ha

130 obyv. / ha

190 obyv. / ha

5

5

5

4

3

4

veř. prostor hustota obyv.
návrhová

max. podlažnost

OTEVŘENÉ BLOKY

ROZVOLNĚNÉ BLOKY

HŘEBÍNKY

DOMY V ZAHRADĚ

PAVLAČOVÉ DOMY
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B / zeleň v zástavbě 
charakterizována vegetací na sídlištích, na sportovištích 
a v areálech budov

 Přirozeně se rozprostírá v okolí 
solitérních budov na Labském nábřeží.

 V navržené struktuře se objevuje 
v severní části mezi potokem a železniční stanicí, 
kde je zástavba rozvolněná do podoby bytových 
domů v zahradě. 

 Dalším projevem je zeleň ve vnitroblocích 
otevřených bloků na východě čtvrti a v bloku mezi 
potokem a domy v zahradě.

C / přírodní vegetace
má divoký charakter, roste podél řek mimo zastavěné 
území, rozrůstá se kolem slepých ramen, potoků a náhonů, 
v suchých poldrech a  v podmáčené půdě

 Jedná se o vegetaci, která je 
pokračováním lineárního parku kolem potoka 
směrem na severovýchod a o zeleň, která roste 
severně podél Labe. 

VEGETACE
strukturovaná, v zástavbě, přírodní 

 V návrhu navazuji na koncepci zeleně, 
která byla tvořena spolu se vznikem prvních 
regulačních plánů.  Byla a je důležitou součástí 
koncepce sídla. Kvalita vegetace ve městě přímo 
ovlivňuje kvalitu života v něm. V současné době 
se důležitost zeleně odráží i ve schopnosti města 
reagovat na klimatické změny, výkyvy teplot 
a dlouhotrvající sucha. 

 Za stěžejní považuji vytvoření propojení 
jednotlivých zelených ostrovů, tak aby vznikly 
koridory pro pohyb společenstev, byť třeba jen 
korunami stromů. V důsledku je to princip, který 
zkvalitňuje městský prostor.

 Na mapě je zobrazena veřejná vegetace 
ve třech kategoriích, které přejímám z analytické 
části práce. 

A / strukturovaná zeleň 
zastoupena parky, sady, nábřežími, alejemi a hřbitovy.  
Jedná se o husté komponované porosty vzrostlých stromů

 Do středu uličního profilu městského 
okruhu umisťuji alej. Dvě řady stromů v 9 metrů 
širokém travnatém pásu. 

 Kolem Piletického potoka navrhuji 
lineární park, který ve svém průběhu mění 
intenzitu a reaguje tak na charakter zástavby 
ve svém okolí. Od místa, kde ústí do Labe, se 
rovnoměrně line až k náměstí, které je zpevněnou 
miskovitou plochou. Na ní park přechází v bodovou 
vegetaci - soliterní stromy nebo jejich seskupení. 
Následně opět zintenzivní, nálevkovitě se rozšíří do 
velké plochy se sportovišti, aby se nakonec zúžil 
na pás lemující potoční břehy.

 Projevem strukturované zeleně jsou 
stromořadí v ulicích, podél páteřních komunikací 
uvnitř čtvrti a podél železnice. 

C/ vegetace divoká
 v suchých poldrech, nivách

B/ vegetace v zástavbě
na sídlištích, v areálech sportovních 

a nemocničních

A/ kultivovaná zeleň
parky, sady, aleje, 

stromořadí, hřbitovy
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APLIKACE



-78-

SCHWARZPLAN
1 : 30 000         
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SITUACE
1 : 3500
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B
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ŘEZY ÚZEMÍM
1 : 3000



řez podélný  A - A‘ 

řez příčný B - B‘

řez příčný C - C‘
 

řez příčný D - D‘
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PARTER A BĚŽNÉ PODLAŽÍ
detailní výkres návrhu 1 : 1250

 Jako zvláštní příloha jsou k portfoliu 
přiloženy dva velké plány. Výkres parteru a výkres 
běžného podlaží. Jedná se o názor na detailnější 
podobu nové městské čtvrti se zamyšlením se 
nad parcelací, podobou vnitrobloků, veřejných 
prostorů a taktéž obsahuje schémata dispozičního 
řešení objektů. 

 Jedná se o prověření navržené regulace 
a ověření fungování domů v navržené stopě, vztahy 
mezi domy, bloky, veřejnými prostory. Různé 
situace, různé úlohy, různý kontext a vazby.

 V detailu výkresů jsou patrné vchody, 
vjezdy do garáží, fungování jednotlivých domů 
ať už bytové nebo jiné funkce. Nejedná se však 
o návrh jako takový. Výkres má přesvědčivě 
ukázat fungování čtvrti jako celého organismu v 
nastavených mantinelech. 
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AXONOMETRIE





VIZUALIZACE
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zástavba okolo Gočárova okruhu
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průhled zástavbou na dominanty historického jádra





-93-

průhled ulicí k telefonní ústředně
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svažité náměstí s Piletickým potokem
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průhled mezi domy v zahradě k zastávce
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BILANCE

 Na základě návrhu je možné číselně vy-
jádřit kapacitu celé čtvrti, ať už se jedná o celkové 
plochy nebo počet obyvatel ve čtvrti. 
 
hrubá podlažní plocha bytové zástavby

 A / bloková struktura
  
   100 300 m2

 B / otevřený blok
 
   32 900 m2

 
 C / rozvolněný blok

   135 150 m2

 D / hřebínky

   20 400 m2

 E / domy v zahradě

   62 450 m2

 F / pavlačové domy

   20 700 m2

 
 celkem  371 900 m2

 čtvrť může pojmout cca 12 000 obyvatel

hrubá podlažní plocha komerčních prostor

 zahrnuje parter a čistě komerční plochy

 celkem  32 500 m2

hrubá podlažní plocha administrativy

 celkem  36 000 m2
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ZÁVĚR

 Na základě diplomního semináře 
vzniklo zadání, které obsáhlo jeden z problémů 
současného Hradce Králové, kterým je absence 
vize budoucnosti města. 

 Snahou bylo na jedné z problematických 
lokalit ukázat, jak lze zareagovat na současné 
problémy města a dopravní změny v blízké 
budoucnosti a následně nabídnout řešení 
konkrétní situace. 

 Výsledkem projektu je nová obytná 
městská čtvrť s širokým programem, která má 
potenciál udržet ve městě jeho obyvatele, zamezit 
rozrůstání sídla do okolní krajiny a pomůže propojit 
v současnosti do určité míry izolované místní části. 
Kolem restrukturalizovaného a zklidněného tzv. 
Gočárova okruhu vznikla intenzivní zástavba a 
nová síť veřejných prostorů, kde obě tyto městské 
složky navazují na to, čím Hradec Králové býval a 
čeho se stal pouhým stínem. 

 Návrh mění postavení stávajících prvků v 
území, ať už se jedná o potok, železniční zastávku 
nebo areál dopravního podniku města  takovým 
způsobem, že se stávají důležitou součástí 
organismu na úrovni čtvrti i celého města. 

 Nová městská čtvrť je bohatá na 
typy městských stuktur, které dávají vzniknout 
prostorům různého charakteru, prostorům s 
různou mírou otevřenosti nebo intimity. Má 
tak schopnost oslovit různé sociální skupiny 
a vytvořit sociálně různorodou čtvrť. Je 
adekvátně prostoupena občanskou vybaveností 
a strukturovanou zelení, která doplňuje stávající 
systém vegetace. 

 Návrh je částečně utopický - řeší ideální 
situaci bez změn vlastníků pozemků, bourá v 
poměrně velkém rozsahu a přetváří areály. Činím 
tak ale s vizí vzniku živé městské čtvrti, která ctí 
principy nastolené meziválečnou dobou. Ctím 
kontext, ale zároveň nechci vytvářet kompromisní 
řešení, která by byla nejasná a výsledek rozpačitý. 

 Diplomní projekt je subjektivní návrh. 
Daleko důležitější rovinou je však vize toho, jak 
se město může proměnit. Jak může navázat na 
meziválečné období, které svými vizemi dalece 
přesahovalo měřítko mnou řešeného území. V 
době, kdy město mělo pod deset tisíc obyvatel, 
byla vytvořena koncepce, podle které vyrostlo 
statisícové město. 

 Byl bych rád, kdyby se tento diplomní 
projekt stal připomínkou toho, že vize, regulace 
a odborné diskuze stály u zrodu města, jemuž se 
přezdívalo „salon republiky“.  Vznosné přízvisko, 
které postupně ztratilo na významu a stalo se 
prázdným pojmem, kterým se ospravedlňuje 
kterýkoliv nekoncepční zásah ve městě. Mojí 
touhou je, aby se tato přezdívka stala opět živou a 
aktuální. 





 Děkuju vám, Tomáši, Kubo a Tomáši, za 
skvělé vedení ateliéru, za předané vědomosti a 
za přátelství. 

 Děkuju všem spolužákům, díky kterým 
jsem do školy chodil rád a od kterých jsem se toho 
tolik naučil. Děkuju Davidovi za to, že mi byl oporou 
a za veškerou pomoc. Děkuju rodině, že mě celou 
dobu podporovala. 

 Poděkování patři i paní Iloně Ducháčové a 
odboru architekta města za poskytnutí podkladů.
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