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SHRNUTÍ ANALÝZY MĚSTA

     Město Uhlířské Janovice leží v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji, cca 60 
km od Prahy, žije zde přibližně 3100 obyvatel.
     V obci se nachází mateřská a základní škola, zdravotní středisko, značné množ-
ství obchodů, restaurací a mnoha dalších služeb. Je zde vlaková zastávka, přímé 
autobusové linky propojují město s Prahou, Kutnou Horou, Kolínem ad. To vše činí 
z Uhlířských Janovic důležité centrum v rámci regionu.
     Důsledkem velkého množství lidí přijíždějících z okolních obcí (i z okraje samot-
ných Janovic) osobním automobilem je přetížení města dopravou v klidu. Hlavní 
autobusová zastávka i většina služeb se nachází na hlavním náměstí, ze kterého se 
bezezbytku stala parkovací plocha.
     Město je dále zatíženo dopravou tranzitní. Problémy s hlukovou zátěží, praš-
ností a sníženou bezpečností provozu jsou nejvíce patrné právě v historickém cent-

ru, kde jsou uliční profily  úzké a chodníky jsou místy redukovány až na necelý metr 
šířky. V této souvislosti se již několik desítek let plánuje obchvat města, nelze však 
předpokládat, že by k jeho realizaci došlo v blízké době.
     Městu chybí jasná koncepce územního plánování. Bezmála deset let sta-
rý územní plán nevymezuje podmínky pro tvorbu smysluplného systému veřejných 
prostranství. V případech, kdy plán alespoň rámcově regulací stanoví (například de-
finicí osy uličního prostranství), není regulace často vymáhána a nová zástavba se 
nekoordinovaně rozrůstá do krajiny. Při stávající regulaci je obtížné vytvořit přirozené 
rozhraní města a krajiny, které v současné době zpravidla chybí.
     Samostatnou kapitolou v rámcí územního plánování je hlavní (Václavské) náměstí. 
Kromě dopravní zátěže je zde patrný celkově špatný formální stav místa (povrchy, 
vybavení...) a zejména chybějící blok domů vybouraný na konci 80. let. Plochu, na 
které po staletí stály měšťanské domy, platný územní plán definuje jako nezastavi-
telnou. Velmi problematická studie obnovy náměstí, která byla v minulém volebním 

období zadána, většinu stávajících problémů ještě prohlubuje.
     Prostorové vztahy na veřejné i soukromé úrovni jsou obecně jedním z hlavních 
témat celého území. Širší centrum města disponuje prostorovými rezervami, které 
jsou v současné době prakticky nevyužité. Většina bytových domů, ať už se jedná o 
zástavbu starou či plánovanou, je typickým příkladem sídlištní zástavby v bezprizor-
ním prostoru neupravené zeleně a parkovacích ploch. Uliční šíť tvoří na některých 
místech extrémně rozehlé, neprostupné bloky, neregulovaná nově vznikající zástav-
ba tento trend dále podporuje.
     Z opačného pohledu jsou ale Uhlířské Janovice městem mnoha pozitiv a pří-
ležitostí. Kromě výše zmíněné kvality občanské vybavenosti a propojení se sídly 
v měřítku kraje je třeba zmínit mimo jiné přírodu ve městě i v jeho okolí. Městský 
park je velmi příjemným prostředím necelých 250m od hlavního náměstí. Rozmanitá 
krajina okolo města má potenciál pro rozvoj pěší i cykloturistiky. Ačkoliv z celkového 
historického výrazu obce se dochovaly pouze fragmenty, nachází se zde několik 

kulturních památek, které si zaslouží pozornost.
     V obci je patrný zájem o společenské vyžití, existuje zde množství sportovních 
klubů, zájmových sdružení, organizují se společenské, sportovní a kulturní akce. V 
této souvislosti je často zmiňovaným problémem současný stav hlavního tanečního 
sálu. V budově na okraji průmyslové zóny obce se nachází sál, který po dlouhá léta 
sloužil pro účely tanečních kurzů, tanečních soutěží, koncertů a jiných kulturních 
akcí. Jeho současný technický stav však neumožňuje další provoz, což je většinou 
místních obyvatel vnímáno jako významná ztráta.
     Uhlířské Janovice jsou živým městem, kde nechybí základní občanská vybave-
nost, pracovní příležitosti, ani aktivní společnost. Problémem města je především 
formální úroveň prostředí a nedostatky prostorových vztahů. Pro funkční software je 
třeba najít odpovídající hardware.

VIZE: UHLÍŘSKÉ JANOVICE 2050
Centrum regionu, město příjemné pro život
Uhlířské Janovice jsou dnes městem, které zdejším domácnostem zajišťuje většinu zá-
kladních potřeb. Ve městě je k dispozici mateřská i základní škola, zdravotní středis-
ko, úřad, obchody, restaurace, sportoviště, kultura, příležitosti zaměstnání... Po funkční 
stránce se jedná o relativně prosperující sídlo, které dokáže obsluhovat i menší okolní 
obce. Problematická je v mnoha směrech zejména prostorová, formální úroveň města.
Tento problém je dokonale ilustrován stavem hlavního náměstí. Nejdůležitější veřejný pro-
stor města slouží jako parkoviště. Je zahlcen betonovými květináči, reklamními plochami, 
bariérami všeho druhu. Historická dlažba je skrytá pod vrstvami vyspravovaného asfaltu, 
architektonická úroveň fasád jednotlivých domů je (až na výjimky) po mnohých přestav-
bách žalostná. Nejlépe však současnou krizi reprezentuje chybějící městský blok v sever-
ním čele náměstí. Blok, který byl vybourán na konci osmdesátých let. Blok, na jehož místě 
bylo zřízeno parkoviště. Blok, který byl po staletí zastavěn měšťanskými domy, ale nesmí 
být zastavěn dle platného územního plánu.

Vizí této studie je město, které nebude pouze funkční ve smyslu dostupnosti služeb, ale 
město obytné, které poskytuje každému z rezidentů i návštěvníků výjimečně příjemný 
prostor k životu. Místní obyvatele takové město vybízí k posezení na zahrádce kavárny, 
děti láká na hřiště se spolužáky. Reprezentativní charakter obce se stává důležitou sou-
částí vlastní identity.
Jedním z prvních kroků k tomuto cíli musí být úplná revize koncepce územního plánování. 
Současný územní plán veskrze nenastavuje vhodné podmínky pro pozitivní změny, stá-
vající stav naopak stabilizuje.
V analytické části této práce je jako jeden z významných problémů města uváděna tran-
zitní doprava. Při rozvaze celkového konceptu návrhu byla proto zásadním tématem pro-
veditelnost obchvatu města. Po důkladném zvážení jsem došel k závěru, že výstavbu 
obchvatu v blízké době nelze předpokládat, tudíž by nebylo vhodné tímto momentem 
podmiňovat významné části návrhu (například obnovu hlavního náměstí). Studie řeší vizi 
Uhlířských Janovic bez obchvatu, v relativně krátkodobém horizontu třiceti let.
Toto období může být kapitolou, ve které město zvýší životní úroveň místních obyvatel, 

získá zpět svůj reprezentativní potenciál, stane se iniciátorem bohatého společenského 
života a nabídne zdravý domov dalším generacím.
Ve chvíli, kdy dojde na výstavbu obchvatu města, nebo vyčerpání zde předložených vizí, 
otevře se kapitola nová.

HLAVNÍ CÍLE NÁVRHU
Definice přirozených hranic města
Hranice města tvoří v současném stavu zpravidla oplocení průmyslových areálů a zahrad 
zástavby rodinných domů. Na oplocení přímo navazují plochy zemědělské půdy.
Tradiční rozhraní intravilánu a extravilánu je jiné. Spočívá v pozvolném přechodu urbani-
zované krajiny do krajiny přírodní. Tento přístup zajišťuje funkční propojení obou prostředí 
z pohledu ekologické rozmanitosti (prosperity organismů v prostředí), vzájemné ochrany 
(eliminace vzájemných negativních vlivů typu záplav, či půdní eroze) i obytných kvalit (např. 
záhumenní cesty fungují jako příjemné prostředí v krajině).

Jedním z prvních kroků návrhu je definice hranic (resp. rozhraní) sídla a krajiny. Uvnitř 
jasně stanovených mantinelů může být navrhována vnitřní struktura města.

Vytvoření funkčího systému veřejných prostranství
Z provedených analýz vyplývá, že jedním z hlavních nedostatků řešené obce je stav systé-
mu veřejných prostranství, respektive nesprávné nastavení jeho regulace. Studie si klade 
za cíl vytvořit systém veřejných prostranství, který bude funkční a srozumitelný z hlediska 
formy i obsahu.

Využití prostorových rezerv
V souladu s principy udržitelného rozvoje je třeba při návrhu využití rozvojových ploch 
postupovat od centra sídla k periferii. Studie se primárně soustředí na využití vnitřních 
rezerv - transformačních ploch. Až v druhém plánu nastavuje základní principy regulace 
zástavby na okraji města.  
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Obnova severního bloku
Severní fronta náměstí je obnovena v původní historické stopě. Tvoří ji bu-
dova tanečního sálu a dvou menších budov.

Taneční sál na náměstí
Taneční sál se dlouhou dobu nacházel na periferii obce - v průmyslové 
zóně. Studie navrhuje opačný přístup - umístění do čela náměstí.

Přesun parkování autobusů
Parkoviště pro autobusy studie přesouvá k bývalaému hospodářskému 
dvoru. Na náměstí jsou pouze zastávky pro průjezd v obou směrech.

Přesun odstavného parkování
Větší část parkovacích míst bude z náměstí přeložena k parkovišti autobu-
sů. Vjezd na náměstí bude umožněn pouze pro zásobování.

Zklidnění tranzitní dopravy
Doprava v severní části náměstí bude zpomalena zvýšením vozovky. Tyto 
úpravy budou přípravou na další fázi revitalizace historického centra.

Parkoviště za tanečním sálem
Placené parkování za tanečním sálem o kapacitě 39 stání bude časově 
omezeno. Ve večerních hodinách obsluhuje taneční sál.

Vytvoření funkční plochy náměstí
Studie navrhuje jako hlavní plochu pro trhy a jiné společenské akce využívat 
severní část náměstí před kostelem.

Výsadba stromů
Západní alej chrání prostor náměstí před dopravou, východní alej je inte-
gračním prvkem mezi náměstím a přilehlými provozovnami.

Nový kruhový objezd
Na místě nebezpečné křižovatky v Jungmannově ulici je navržena malá 
okružní křižovatka. Účelem této změny je zklidnění dopravy zde i v centru.

Ulice Bernarda Mandelíka
Podél východní hranice areálu hospodářského dvora je navržena nová ulice 
nahrazující dopravní funkci stávající ulice 1. Máje.

Organizace veřejných a soukromých ploch
Hlavním cílem změn v území bylo vytvořit funkční veřejná prostranství a poskytnout 
všem bytovým domům v území vlastní polosoukromý dvůr, či zahradu.

Vytvoření zahrad a dvorů
Každý bytový dům má nově přístup na polosoukromý dvůr či zahradu. 

Náměstí 1. Máje
Navržený bytový dům ze severní strany vymezuje nové náměstí. Jedná se 
o obytný prostor lokálního významu.

Reorganizace parkování
Většina parkovacích míst v území je v návrhu přeložena do prostorů při 
poloveřejné trase 1. Máje, případně do přilehlých uličních prostranství.

Objekty pro parkování, skladování kol aj.
Polosoukromé dvory u ulice Bernarda Mandelíka uzavírají jednopodlažní 
objekty určené např. pro skladování kol.

Parkové úpravy na náměstí
Na části náměstí jsou navrženy parkové úpravy - obytné prostředí se stro-
my a lavičkami.

Protažení ulice Za Sokolovnou
Ulice Za Sokolovnou v návrhu pokračuje v původním směru podél stáva-
jících objektů.

Pokračování Štursovy ulice
Řešený blok byl novým uličním prostranstvím rozdělen na dvě části. Z blo-
ku o ploše cca 2,5ha se tak staly dva městské bloky o ploše do 1,5ha.

Přemístění parkování autobusů
Parkoviště autobusů je v rámci studie přesunuto z náměstí mezi hospodář-
ský dvůr a vlakovou trať.

Přemístění parkování osobních automobilů
Kapacita tohoto parkoviště (63) přibližně odpovídá kapacitě současného 
parkoviště na místě zaniklého bloku na náměstí (60).

Transformace hospodářského areálu
Hospodářský dvůr je transformován na blok se smíšenou funkcí. Východní 
část bloku je poloveřejná, západní část tvoří zejména rezidenční zástavba.

Komunitní centrum
Část domů při východním okraji je navržena jako komunitní centrum, pří-
padně se sociálním bydlením.

Obnova barokní sýpky
Pro barokní sýpku se nabízí kulturní využití např. jako malé městské galerie 
či muzea s kavárnou v přízemí.

Piazzetta u sýpky
Odstraněním přistavěných budov dojde k uvolnění prostoru u jižní fasády 
sýpky. Zde vznikne piazzetta využitelná pro zahrádku kavárny.

Severní náměstí
V místě, kde dochází k protínání několika stávajících a navrhovaných komu-
nikací, vzniká hlavní náměstí celé oblasti.

Doplnění bloku u náměstí
Skupinu stávajících bytových domů návrh slučuje do jednoho uzavřeného 
městského bloku. Díky tomu vzniká obytný polosoukromý vnitroblok.

Nová mateřská škola
Současná mateřská škola je od předmětné lokality vzdálena přes 1km (pěší 
trasa). Studie navrhuje zřízení malé MŠ pro obyvatele předměstí.

Propojení uliční sítě
Pro další rozvoj oblasti je zásadní zajistit propojení se stávající uliční sítí. Ve 
východním směru se toto propojení nabízí v ose ulice Revoluční.

Obnovení historické cesty
Návrh obnovuje historickou cestu procházející územím v severovýchodním 
směru. Tím dochází k propojení Okružní ulice s ulicí Kolínskou.

Východní hrana náměstí
Stávající bytový dům na východní straně je k náměstí otočen slepým štítem. 
Studie zde navrhuje stavbu, která vymezí východní frontu po celé délce.

Poloveřejný vnitroblok
Doplněním zástavby řadových domů v Okružní ulici vzniká poměrně roz-
sáhlý městský blok s vnitřními poloveřejnými prostory.

Radiální ulice
Návrh navazuje na systém radiálních ulic severního předměstí. Nově navr-
žená ulice je založena na širším uličním profilu.

NÁVRH V MĚŘÍTKU MĚSTA

ANALÝZY

Centrum
Centrum města tvoří Václavské náměstí a bloky v jeho blízkém okolí. V této 
oblasti je největší koncentrace občanské vybavenosti.
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Před Tratí
Oblast před tratí je neuspořádaným uzemím různých typologií s velkým množ-
stvím prostorových rezerv.
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U Hřiště
V okolí fotbalového hřiště se nacházejí bytové i rodinné domy. Uliční síť je (s 
výjimkou nové zástavby okolo "smyčky") ortogonální.
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Severní předměstí
Severní předměstí tvoří převážně zástavba rodinných a bytových domů. Uliční 
síť je založená na radiálních ulicích.
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Mezi mlýny
Oblast Mezi mlýny se charakterově velmi blíží vedlejšímu Severnímu předměstí. 
Obě oblasti od sebe dělí Kolínská ulice.
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Předměstí nad potoky
Tato oblast se rozkládá nad soutokem Janovického potoka a Výrovky. Nalezne-
me zde převážně novější zástavbu rodinných domů.
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U Potoků
Na rovinatých plochách podél Janovického potoka se nachází několik relativně 
malých bloků nízkopodlažní zástaby. Jedná se převážně o historickou strukturu.

Nad Rybníkem
Oblast nad rybníkem tvoří směs rodinných a bytových domů, doplněných stav-
bami občanské vybavenosti.
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Jižní předměstí
Jižní předměstí je území vyvýšené mezi Janovickým potokem a Výrovkou. Na-
chází se zde relativně nová zástavba rodinných domů, která tvoří dlouhé bloky.

Za Tratí
Oblast tvořená převážně průmyslovými areály je vlakovou tratí oddělena od zbyt-
ku města.
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POTOK VÝROVKA V MĚSTSKÉM PARKUBAROKNÍ SÝPKA V ULICI ZA SOKOLOVNOUSÍDLIŠTĚ 1. MÁJEKOSTEL SV. JILJÍVÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Propojení východních cest
Na východním okraji území je plánována přeložka silnic. Návrh tuto přeložku 
doplňuje pěšinou a stromořadím.

Záhumenní cyklostezka
Cesta za pozemky rodinných domů je doplněná alejí stromů. Její úprava je 
vhodná pro cyklodopravu.

Jižní propojení
Celý navrhovaný systém rozhraní ukončuje krátké propojení mezi silnicí na Ká-
cov a obecním koupalištěm.

Pěšina za městem
Prašná cesta mezi domy a krajinou nemá významnou dopravní funkci, slouží 
především pro pěší a cyklisty.

Budoucí obchvat města
Ačkoliv se studie návrhu samotného obchvatu nevěnuje, doporučuje se výstav-
bu plánovat tak, aby se stal komplementárním prvkem celého systému rozhraní.

Obnova historické cesty
V současné době je historická cesta na severu města přerušena. Doporučuje se 
její obnovení a doplnění stromořadím.

Záhumenní pěšina
Za zahradami předměstí se nabízí vytvoření tradiční záhumenní cesty se stro-
mořadím.

Cesta městským sadem
Na okraji předměstí je navržen nový městský sad. Sadem prochází cesta, jejíž 
osa přímo navazuje na historickou cestu k blízkému mlýnu.
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Václavské náměstí
Václavské náměstí je nejdůležitější veřejný prostor města. V současné době trpí 
mj. dopravní zátěží a špatným technickým stavem povrchů i vybavení.

Hospodářský dvůr
Areál bývalého hospodářského dvora se nachází ve špatném technickém stavu. 
Stejně jako předchozí lokalita však nabízí značné prostorové rezervy a hodnoty.

K Luckému mlýnu
Prostor mezi stávajícím předměstím a potokem Výrovkou je místem mnoha za-
jímavých přírodních a krajinných prvků.

K Lomu
Lokalita na jihovýchodním okraji obce představuje výzvu z pohledu propojení s 
krajinou i propojení se stávající městskou sítí.

Jižní předměstí
Jižní předměstí je nejrozsáhlejší rozvojové území. Ve velkém měřítku je hlavní 
otázkou vytvoření zcela nového systému veřejných a soukromých ploch.

Sídliště 1. Máje
Bytová zástavba okolo ulice 1. Máje se nachází v bezprostřední blízkosti histo-
rického centra. Jedná se o lokalitu typických problémů sídlištní zástavby.

Severní předměstí
Severní předměstí je jednou z nejvzdálenějších lokalit od centra města, soustředí 
se sem většina nové bytové zástavby.

Nad Parkem
Pro lokalitu vyvýšenou nad soutokem Janovického potoka a Výrovky je výzvou 
zapojení přeložky východních silnic do vlastní struktury uličních prostranství.

Plochu intravilánu návrh zvětšuje ze 164,2 ha o 29,5 ha, ( 18%) na celkových 193,7 ha.
Plocha veřejných ploch se zvětšuje z 40,2 ha na 41,8 ha.

Plocha soukromých prostranství se zvětšuje z 124 ha na 151,9 ha.
Poměr soukromých a veřejných ploch se mění z 75,5 / 24,5 na 78,4 / 21,6.

Výměra zastavěných ploch se zvětšuje z 21,7ha o 3,7ha na celkových 25,4 ha, tj. o 16,9%.
Poměr zastavěných a nezastavěných ploch se mění z 13,2 / 86,8 na 13,1 / 86,9.

Celkovou výměru HPP města návrh navyšuje o 8,07 ha.
Počet obyvatel by se po výstavbou všech navrhovaných budov zvýšil o 1 681 tj. o 54,75% oproti současnému stavu.

Průměrná hustota osídlení celého intravilánu se zvýší ze současných 18,7 ob./ha na 24,5 ob./ha.
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Vytvoření městského sadu
Plocha mezi navrhovanými bloky a potokem je z hydrogeologického hledis-
ka nevhodná k zastavění, byl zde vytvořen nový městský sad.

Cesta městským sadem
Sadem prochází cesta, jejíž osa přímo navazuje na historickou cestu k Luc-
kému mlýnu.

Nový veřejný prostor
Zástavba na konci Jiráskovy ulice rámuje nový veřejný prostor. Kompozice 
stojí na několika principech tradiční návsi.

Dům v čele sadu
Na vyvýšeném terénu u Grégrovy ulice je umístěna multifunkční stavba, jejíž 
stavební program odpovídá poloze v kontaktu s přírodou, u sadu.
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Orientace zástavby vůči přeložce
Východní přeložka plní důležitou dopravní funkci. Obsluha přilehlých po-
zemků byla proto zajištěna z vnitřní komunikace (na západní straně).

Charakter východní přeložky
Přeložka silnic III/12528 a II/335 tvoří východní rozhraní intravilánu a krajiny. 
Přírodní charakter rozhraní vytváří dvojí stromořadí.

Náměstí Nad Parkem
Návrh veřejného prostoru v centru lokality se soustředí na funkční, obytné 
kvality. Severní část tvoří parkové úpravy, jižní mlatová plocha.

Mlatová plocha na náměstí
Jižní část náměstí (40x20m) pojme bez problémů např. volejbalové hřiště 
(18x9m), dětské hřiště i plochu vybavenou lavičkami a stoly.

Zelená polovina náměstí
Severní část náměstí je převážně nezpevněná. Parkově upravený terén a 
zeleň jsou kontrastem formálněji navržené jižní části.

Malá stromovka
V jižní části lokality se pod terénním zlomem nachází skupina vzrostlých 
stromů. Návrh tuto část ponechává ve stávajícím stavu.
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Záhumenní cesta
Záhumenní cesta osově navazuje na východní přeložku mezi silnicemi 
III/12528 a II/335. Tato cesta nemá významnou dopravní funkci.

Vnitřní cesta
Hlavní přístupovou komunikací pro všechny navrhované pozemky je vnitřní 
ulice. Tato komunikace je narozdíl od záhumenní cesty zpevněná. 

Průjezd
Pro kvalitní napojení lokality na stávající městskou šíť je klíčové udržení stá-
vajícího průjezdu do Polní ulice.

Orientace zástavby vůči komunikacím
Stejně jako v předchozím případu je zástavba orientována směrem do ex-
travilánu, přístupová komunikace je na opačné straně pozemku.

Charakter vnitřní komunikace
Cesta mezi navrhovanými pozemky má přírodní charakter. Vozovku rámují 
nezpevněné plochy a předzahrádky.

Typologie zástavby
Část navrhované zástavby tvoří rodinné domy umístěné na pozemky dle 
principů tradiční venkovské zástavby.
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Návaznost na krajinnou osu
Ulice Zahradní je hlavní osou území v severojižním směru. Na tuto osu na-
vazuje prostor Jižního náměstí.

Jižní náměstí
Jižní náměstí je centrálním  prostorem lokality. Význam této pozice podtrhu-
je umístění stavby občanské vybavenosti.

Občanská stavba
V čele Jižního náměstí je umístěna multifunkční stavba občanské vybave-
nosti.

Záhumenní cyklostezka
Rozhraní města a krajiny v oblasti Jižního předměstí tvoří záhumenní cesta, 
která je vhodná pro pěší i cyklodopravu. Cesta je doplněna stromořadím.

Polosoukromý vnitroblok
Vnitřní organizace bloku vytváří polosoukromé komunikace s kapacitami 
pro parkování.

Park Lipová
U Lipové ulice je již dnes nachází dětské kolotoče a malé hřiště. Studie 
navrhuje revitalizaci tohoto prostoru.
Zelený plácek
Menší veřejný prostor za východním blokem má charakter spíše nezpev-
něný.

Prostor ve dvoře
Největší z navrhovaných bloků je členěn vnitřními poloveřejnými komunika-
cemi. Uprostřed bloku se nachází kapacitní prostor s hřištěm.
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