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Pr vodní zpráva

Hodnocení vývoje území a sou asného stavu

ešené území leží p i okraji historické zástavby m sta T ešt .
ešené území za íná na východ historickou zástavbou na nám stí T.

G. Masaryka. Touto adou dom ješt v roce 1878 kon ila zástavba. V
dnešní Barví ské ulici kon ily zahrady t chto dom a domy zde m ly
hospodá ské budov patrn d ev né. Za Barví skou ulicí roztroušen
bylo ješt pár obdobných staveb a zahrad. Historická zástavba
vystupovala podél ulice Nerudovy- enkovské. P i ústí Nerudovy do
nám stí T. G. M. byl malý blok domk . Naproti tomuto bloku byla budova
lihovaru. Nad lihovarem nad Barví skou ulicí byl malý rybní ek. Nebyla
proražena ulice K. H. Máchy. Teprve pozd ji vznikla zástavba na tzv.
tržišti (ulice B. N mcové, Fialková, Kosmákova) a zástavba v míst
dnešního sídlišt . V 50. letech byl postaven Kulturní d m. V dob
pozd jšího socialismu byla starší zástavba nahrazena panelovým
sídlišt m a byly také postaveny dva domy ob anské vybavenosti na
nám stí a d m družstva Vývoj na rohu ulic K. H. Máchy a Franze Kafky.
Domy ob anské vybavenosti kupodivu p ibližn zachovávají d ív jší
uli ní áru, která také vystupovala do prostoru a tak uzavírala nám stí.
Sídlišt již ctí ulice jen omezen p i ulicích Barví ská, Fialková, spodní
ásti Nerudovy ulice. Stabilita až rigidnost stávající kompozice daná

velikostí a umíst ním panelových dom , nez ídka nap í
komunika ními tahy, nedává p íliš prostoru k rozsáhlejším prom nám.
Nejvýrazn jším objektem v tomto sm ru je d m Barví ská 2-8
postavený nap í osou pr chodu z nám stí, která mohla pokra uje až
do prostoru mezi tra a bodové domy, bohužel pouze na map . V
nedávné dob prob hla úprava nám stí. Vzhledem k použitým prvk m
drobné architektury a použití více velkých javor 2 r zných druh p ed
st ední odbornou školou je pon kud rozporuplné, avšak celkov citlivé.
Úprava též sjednotila historickou ást nám stí a prostor p ed
socialistickými domy ob anské vybavenosti. Dále také prob hla obnova
2 bodových panelových dom . Upravené domy však (hlavn díky
použitým balkon m a zrušení pásovosti) p sobí velmi hmotn a ani
zvolená barevná úprava není zrovna š astná. Od dob socalismu
probíhají zjednodušující úpravy až degradace pr elí historických
dom . Za cenné domy se zachovalým rázem pr elí lze ozna it domy
p. 107, 104, 105, 101, 100 na nám stí, p. 565, 564 v ulici B. N mcové,
p. 557, 575 v Kosmákov ulici a p. 546 v Fialkové ulici.

Zele v ešeném území je v obdobné situaci jako urbanismus
území. V historické zástavb jsou to stromo adí na nám stí a p evážn
ovocné stromy v zahradách dom . Sídlištní zele je typická vysokým
podílem jehli nan hlavn smrku pichlavého (z listná se uplat uje
nej ast ji b íza, p íp. ke e). Tato zele místy proniká až do historické
zástavby (ulice K. H. Máchy, okolí Kulturního domu, Nerudova ulice,

okolí socialistických dom ob anské vybavenosti). Tyto sadovnické úpravy
nemají žádný vztah k historické zástavb a p sobí ve m st i v i okolní krajin
cizorod . Z rozsáhlé zelen jsou opravdu významné a respektuhodné jsou
pouze dva vegeta ní prvky. Prvním je stromo adí u kulturního domu v ulici
Boženy N mcové a druhým je skupina mezi kotelnou a nám stím.

Domy v blízkosti nám stí mají nápl v souladu se svým umíst ním
(smíšená funkce). V oblasti sídlišt v podstat chybí ob anská vybavenost. U
železni ní trat je opušt ná kotelna.

Objekty v zájmovém území mají standardní dopravní obslužnost z místních
komunikací, a jejich kapacita je v podstat vyhovující. Rozsah dopravy v klidu je
poplatný dob jejich vzniku obytného souboru a v sou asnosti neodpovídá
pot ebám, stejn tak jako nemá jakoukoliv vazbu na nyní platné normy (nelze ani
použít formulaci “sleduje je ze zdvo ilého odstupu”), ve skute nosti již dávno
ztratil stopu a ke kolapsu nedochází pouze díky relativn malému po tu
automobil .

Základem navržených úprav je rehabilitace p ších cest v území a to jak
úpravou trasování stávajících, tak otev ením nových pr chod . Byl otev en nový
pr chod z k ižovatky ulic Nerudova a Revolu ní do vnitrobloku za kinem a
pr chod z nám stí T. G. M. dvorním traktem objektu .p. 104 k objektu staré
kotelny. Díl í evoluce trasování cest pak nastala na v tšin , a již jako reakce na
up esn ní komunikací nebo jako kompozi ní nástroj

.

Hlavní rozvojová lokalita je umíst na do prostoru bývalé pískovny. Zde
navrhovaná dvou- až šestipodlažní bloková zástavba reflektuje stávající i
navrženou cestní sí , mezi kterou umís uje blokovou zástavbu m stského typu,
která svojí hmotou tvo í p echod od zástavby za tratí k bodovým dom m v
Nerudov ulici. V pohledu z Šibeni ního vrchu by navrhované domy tvo ily
pozadí pro bodové domy, který by tolik nevy nívaly na úrove st ech m sta
T ešt . Terénní rozdíly v lokalit jsou využity k prostorovému spojení objekt pro
parkování s terénem a minimalizaci jejich prostorového ú inku. Na tuto lokalitu
navazuje ada menších dom sm ující k škole na jižních koncích pozemk
dom ve Fialkové ulici. Tyto jedno- až trojpodlažní domy se snaží vytvo it
p echod mezi p evážn jednopodlažní zástavbou starších rodinných dom na
severu vyššími domy panelovými a navrhovanou zástavbou na jihu. Je dopln na
uli ní fronta v ulici K. H. Máchy jedno- až trojpodlažní budovami. P ízemí t chto
budov by bylo možno využít pro podnikání a ostatní podlaží pro bydlení (u
jednopatrových i p ízemí). V objektu staré kotelny u nám stí je navržena zm na
využití na restauraci i tržnici v souvislosti s vazbou na nové komunika ní
propojení. V zahrad škol p i Nerudov ulici by mohl vzniknout náznak uli ního
prostoru. Navrhujeme zde kratší adu dvoupodlažních dom , které by sloužily
jako ob anská vybavenost nebo zázemí k budovaným sportovištím (posilovna,
prodejna, p j ovna i opravna sportovních pot eb, ob erstvení apod.), pop . k
bydlení v pat e.

Popis ešení

Rozvojové lokality

Ohledn dopravy v klidu navrhované ešení z eteln zlepšuje stav,
napl uje stávající požadavky obyvatel a p ibližuje ho norm “tém na dohled”.
Za daného stavu v cí a na ešeném území je to však nejlepší dosažitelný stav
(celkem 331 parkovacích stání na terénu v ešeném území). Nov budované
objekty budou mít parkování ešeno dle platných norem (pravd podobn v
suterénu objekt ).

Narozdíl od sou asného stavu - malé, špatn udržované, s málo prvky
h išt pro nejmenší v každém bloku - náš návrh h išt seskupuje do 2 oblastí,
kde budou h išt nejen pro nejmenší, ale i pro starší d ti a dosp lé. Jedná se o
stávající a upravené h išt ZŠ a MŠ a nová h išt za kinem Máj.

V rovin historických kontext je h išt evokující vodní plochu situováno v
míst bývalého rybní ku.

V rovin pohádkových p íb h jde o stopu obra, který šlápl na kámen (nyní
kope ek vybíhající do oblázkového pole), noha se mu svezla stranou a vzniklá
stopa se posléze zaplnila vodou.

V rovin praktické nápln pak h išt p edstavuje realizaci principu “málo
velkých prvk ” p evážn soust ed ných na vybíhajícím kope ku (kamenu, který
bolestiv rýpl obra do chodidla). Z vodní hladiny (oblázkové pole) pak vy nívají
drobné artefakty (balvany, naplavené kmeny etc.), které rozvíjí tematickou nápl
h išt a zárove slouží jako záchytné body d tských her. Motiv vodní plochy je
podpo en i materiálen diagonální cesty, který evokuje lávku (d ev né fošny). Na
kope ku je navržen herní prvek typu hrad a k n mu vede p es vodní plochu
lanovka. Toto h išt je ur eno mladším d tem. Pro starší d ti i pro dosp lé jsou
navržena 2 h išt na košíkovou a odbíjenou u základní a mate ské školy. H išt
bude v dob školní výuky využíváno d tmi ze ZŠ a MŠ. V odpoledních hodinách
by bylo otev eno i pro ve ejnost. H išt by bylo na noc zamykatelné.

H išt bude zapojeno do svého okolí pomocí výsadeb vn oplocení, pokud
by nebude omezován provoz h išt tak i uvnit .

V podstat klasicistní budova kulturního domu má z ejmou osovou
dispozici. Bohužel nástupní prostor je v sou asnosti vymezen vozovou hradbou
parkujících automobil , p es kterou osa pokra uje do panelového domu. Krom
z etelného nástupního prostoru je v okolí KD množství zpevn ných ploch bez
z ejmé funkce.

Návrh respektuje osovou kompozici objektu, úpravou parkovacích stání jí
dovádí ke komunikaci a osu ukon uje výsadbou dvou výrazných soliter na
opa né stran komunikace, které odstíní stávající zástavbu. Vložením
diagonálních cest do p edprostoru reflektuje o ekávané p ší tahy a sjednocuje
stávající komunikace. Motiv stromo adí v ulici B. N mcové je zopakován v žné
ulici Fialkové jakožto významný prostorotvorný prvek okolí kulturního domu,
díl í prostor nástupu je proti Barví ské ulici vymezen alejí menších stromk .

Malé p íb hy

- p íb h h išt Šlápota

- p íb h kulturníhodomu

Vhodné by bylo omezit jehli naté výsadby na p im enou míru. Nástupní
prostorby mohl být zd razn n trvalkovými záhony.

Za hradbou novostaveb na jihu západního okraje nám stí je zvláštní
prostor, tém zem nikoho. A koliv jde o prostor v kontaktu s obchodní zónou
na nám stí má charakter “vnitrobloku na kraji m sta“ (tj. „z jedné strany domy a z
druhé pole“) a to jak samotnou úpravou prostoru, tak intenzitou provozu a
obecným p ístupem (p ítomnost zanedbaných ).

Navržené ešení rehabilituje plochu bývalých zahrad dom na nám stí
jako m stský prostor a to jak vytvo ením nových komunika ních propojení (z
rohu Revolu ní a Nerudovy do vnitrobloku za kinem a pr chod z nám stí T.G.M.
dvorním traktem objektu .p. 104 k objektu staré kotelny), tak vložením nových
funkcí (h išt pro malé i v tší, tržnice a restaurace v objektu staré kotelny) nebo
kultivací prvk (pestré výsadby ke a trvalek, kvetoucí stromy, letní zahrádky..).
Zp ístupn ní staré kotelny sebou nese i “vložení” 2 cenných lip, které rostou na
pozemku p iléhajícím ke koteln , do m stského parteru. Do tohoto prostoru
navrhujeme i umíst ní sochy sedící ženy p ed pozadí stávající borovice. P kný
pohled na plastiku se bude otvírat již od pr chodu obchodním domem
"Kedlubna" (Albert).

Mobiliá bude proveden v materiálech tvárná litina, záme nicky a ková sky
zpracované železo a tvrdé d evo z nabídky osv d ených firem nebo místních
emeslník . Jednotlivé prvky budou zpravidla rozmíst ny poblíž uzlových bod

dispozice.

V místech se starší zástavbou by m la být zachována stávající kamenná
dlažba a nové dlažby by m ly být provedeny v podobném duchu. V prostoru
sídlišt je možno použít jednoduchou betonovou dlažbu.

P edložený koncept nachází východiska pro v tšinu nastolených zadání,
odkrývá adu zadání nových a nachází k nim kultivovaná ešení reagující na
požadavky obyvatel a dotvá ející m stský prostor. Navrhované urbanistické
dopln ní prostoru, nové vedení komunikací více odpovídající provozu a
nepostrádající osobitost a dopln ní stávající zelen s ucelen jším zám rem by
mohlo p isp t k nalezení nové podoby a nápln ve ejných prostor a k p itažlivosti
lokality Jednotlivé díl í zám ry v zájmovém území jsou realizovatelné bez pevné
vazby na zbytek území a tedy umož ují flexibilitu a p izp sobení finan ním
možnostem investor (m sta).
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