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Tento dokument „Strategická studie Město a voda 2020“ vychází z a rozpracovává “Strategický plán města na České Budějovice na období
2017 - 2027”. Jedná se o prioritu C.3 - “Využívat vodních toků a blízkých prostor pro zvýšení atraktivity města”. Zároveň tento dokument navazuje
na dokument „Strategická studie – Město a voda, historie a současnost“ zpracovaný v roce 2004.
Předmětem řešení této studie je:
a.
b.

variantně řešit možnosti splavnění řeky Vltavy dle Zákona o vnitrozemské plavbě nad Jiráskův jez a zároveň,
řešit břehy a území rozprostírající se v sousedství řeky Vltavy od jezu v Rožnově (ř. km. 243,5) po sportovní areál Lídy Polesné v Českém
Vrbném (ř. km. 232,7), řeky Malše od Velkého jezu (ř. km. 2,4) po soutok s řekou Vltavou a také Mlýnské stoky v celé její délce.

V této studii vnímáme jako zcela zásadní obrácení města, městské zástavby i pozornosti obyvatel směrem k řekám. Zlepšení přístupnosti
k břehům je základním předpokladem pro naplnění vize. Je třeba posílit také příčná spojení města s řekou a podpořit příčná propojení
městských částí přes řeky.
Řeky při průtoku městem výrazně mění svůj charakter. Řeka Vltava má v Rožnově výrazně přírodní charakter, který je až k Jiráskově jezu
postupně urbanizován. Pod Jiráskovým jezem se stává bariérou, která rozděluje město. Od Voříškova dvora směrem k Českému Vrbnému opět
získává přírodní charakter. Řeka Vltava je splavná pro velká plavidla až po Jiráskův jez. Řeka Malše má přírodní charakter až k Malému jezu, dále
se její břehy urbanizují až po nejvyšší míru urbanizace (nábřežní zeď na Zátkově nábřeží) v centru města. Mlýnská stoka má přírodní charakter (je
opomíjena a zapomenuta) až k zatrubnění pod Senovážným náměstím. V parku Na Sadech je vedena zděným korytem a od soutoku se Slepým
ramenem Malše má opět výrazně přírodní charakter.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
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Spojit město, z vody - dnešní bariéry - učinit atraktivní téma
a obohacující prvek života obyvatel města i jeho návštěvníků.
Voda má město spojovat, má se změnit z bariéry - vodní překážky a prázdna v těžišti
města - v jeho základní motiv a pojivo struktury města.

SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI

TÉMATA NÁVRHOVÉ ČÁSTI

•

•

Voda rozděluje

Vodní toky jsou liniovými bariérami brání prostupnosti
území. Historické město krátkých vzdáleností dnes
postrádá příčné vazby přes řeky - chybí mosty a lávky,
které by umožnily bezkolizní pohyb obyvatel města.
•

Nemůžeme k vodě

Břehy řek neumožňují dostatečný kontakt obyvatel
města s vodou. Nábřeží svým charakterem připomínají
spíše technickou infrastrukturu.
•

Nemůžeme pobývat u vody

Počet míst, kde se dá trávit volný čas v blízkosti vodních
toků je velmi limitovaný.
•

Nevíme, jak vodu využívat

Místa u vody nejsou pro obyvatele města dostatečně
atraktivní.
•

Město postrádá nábřeží

Vltava a Malše neprotékají centrem města, historické
centrum tak postrádá klasická městská nábřeží. Vodním
tokem, který má kontakt se středem města, tak zůstává
Mlýnská stoka.
•

Potenciál pro rekreaci

Obyvatelé města chtějí pobývat u vody, trávit zde volný
čas, či používat trasy podél řek pro pohyb ve městě.
•

Potenciál pro turismus

Zatraktivnění vodních toků, a to i pomocí lodní dopravy,
zvýší turistický potenciál města a jeho okolí.
•

Město žije s vodou

Přestože vodní toky a jejich okolí využívají svůj potenciál
pouze z části, obyvatelé města využívají a hledají možnosti
jak trávit čas u vody.
•

Spojení s Evropou

Prodloužení vodní cesty do centra města propojí fyzicky
i mentálně České Budějovice s evropskými vodními
cestami.

Voda rozděluje

Odstranění bariér, hledání logických příčných vazeb,
propojení břehů řek a doplnění nových mostů a lávek.
•

Nemůžeme k vodě

Úprava profilu břehů a nábřeží povede ke zvýšení
přístupnosti vodních toků.
•

Nemůžeme pobývat u vody

Zvýšit možnosti přístupu k vodě na úrovni hladiny řek
a tím umožnit kvalitnější trávení volného času obyvatelům
a návštěvníkům města.
•

Nevíme, jak vodu využívat

Vytipovat vhodná místa a zatraktivnit je pomocí vhodně
zvolených opatření.
•

Město postrádá nábřeží

Maximálně využít ta nábřeží, kterými město disponuje
(Zátkovo nábřeží), zvýšit jejich potenciál pro trávení
volného času.
•

Potenciál pro rekreaci

Doplnit stávající rekreační cíle o vhodnou infrastrukturu
a nalézt obdobná místa v těsném kontaktu i v okolí řek.
•

Potenciál pro turismus

Prověřit varianty splavnění, tedy protažení vodní cesty
nad Jiráskův jez, vyhodnotit jejich přínos pro město.
•

Město žije s vodou

Posílit vztah obyvatel k vodním tokům a nabídnout jim
dostatečný prostor pro trávení volného času.
•

Spojení s Evropou

Umožnit a prověřit trasy vodní cesty, navrhnout nová
přístaviště a kotviště.

Vodní toky jsou liniovými bariérami v prostupnosti území. Nyní je třeba
tyto bariéry odstranit. Mosty byly v historii stavěny tam, kde to rozvoj
města vyžadoval. Cílem je propojit oba břehy a umožnit rozvoj městských
čtvrtí okolo řek.
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VODA ROZDĚLUJE

NEMŮŽEME K VODĚ

Břehy řek byly vybudovány jako technická infrastruktura bez ohledu
na možnost nebo nemožnost užívání řeky obyvateli města. Z urbánního
hlediska je třeba břehy přetvarovat tak, aby obyvatelé mohli k vodě,
mohli žít společně s řekou a mohli ji vnímat jako samozřejmou součást
veřejného prostoru.

NEMŮŽEME POBÝVAT U VODY

Pokud se obyvatel nebo návštěvník města dostane do blízkosti vody,
stále je od ní velmi daleko. Navrhujeme opatření, aby byla voda volně
přístupná.

NEVÍME, JAK VODU VYUŽÍVAT

28/02/2020, ČB

I v případech, kdy se obyvatel nebo návštěvník města může pohybovat
u vody, nemá ponětí, jak vodu využívat. Navrhujeme takové stavby, aby byl
pobyt u vody co nejpřitažlivější.

Na základě Analytické části byla definována klíčová témata, která
byla v rámci návrhové části dále propracována a vyhodnocena.
Společným principem je nalézání příčných vazeb, které povedou
k propojení částí města dnes oddělených vodními toky.
Centrum města tak získá další atraktivní plochy, zvýší se dostupnost
a zkrátí se docházkové vzdálenosti ve městě, lidé získají důvody proč
ve městě žít a trávit volný čas.
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SPOJIT MĚSTO + ROZŠÍŘIT CENTRUM

ROZŠÍŘIT CENTRUM + SPOJIT MĚSTO
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SPOJIT MĚSTO

S ohledem na Analytickou část byly určeny lokality, které jsou
klíčové pro naplnění vize propojení města a posílení významu vodních
toků ve městě.
Předmětem návrhové části bylo řešení kompletního využití vodních
toků a jejich okolí na území města, v rámci vyhodnocení analytické
části bylo území rozděleno na dílčí lokality, které se liší svým
charakterem, významem i prioritou.
Pro území s nízkou prioritou jsou navrhována základní opatření,
zaměřená především na zatraktivnění a zpřístupnění břehů, pro území
se střední prioritou jsou navrhována o něco rozsáhlejší opatření,
která mají zpravidla doplnit stávající infrastrukturu, nebo upravit
území tak, aby mohlo lépe plnit svoji roli. Pro území s nejvyšší
prioritou je doporučováno, abych jejich řešení bylo koncepční,
ideálně pak formou navazujících, podrobněji zpracovaných studií, či
architektonických soutěží, v jejichž rámci budou zohledněny veškeré
důležité aspekty týkající se daného území a bude navrženo takové
řešení, které bude v maximální možné míře respektovat dále popsané
principy a vzájemný vztah těchto lokalit.
Byly tedy stanoveny tzv. Transformační plochy, pro které byly
v části dokumentace Koncepce určeny základní principy, které
byly v rámci části Masterplan podrobněji rozpracovány. Především
byly stanoveny principy řešení a přístupu k jednotlivým lokalitám,
kdy byl velký důraz kladen na jejich vzájemný vztah. Souvislosti mezi
jednotlivými lokalitami pak měly vliv i na jejich vymezení.
Na základě podrobnějšího prověření v rámci Koncepce byla
definována tzv. Klíčová území, která pokrývají logicky provázané
části Transformačních ploch a byla dopracována do podrobnosti
Masterplan. V rámci Masterplanu byl stanoven i další postup k řešení
Klíčových území, způsob jejich řešení, popř. vymezení témat pro
architektonické soutěže či samostatné dokumentace.

T10

T7

T5

T6
T8

T1 		

Zátkovo nábřeží a kulturní čtvrť

T2		

Slepé rameno Malše

T3		

Park Háječek a Krumlovské aleje

T4		

Ústí Mlýnské stoky

T5		

Park Na Sadech

T6		

Senovážné náměstí

T7		

Vrchlického nábřeží od Čechovy ulice po DK Metropol

T8		

Park Malý jez

T9		

Vltava pod Jiráskovým jezem

T10		

Přírodní park

T11		

Nové městské bloky v lokalitě Rožnov

T1

T2

T3

T4

TRANSFORMAČNÍ PLOCHY | 18-19
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T11

KONCEPCE
Cílem kapitoly Koncepce je na základě provedených analýz navrhnout principy řešení, stanovit využití břehů a popsat
klíčová území pro podrobnější řešení v navazujících částí této dokumentace.
N a základě vyhodnocení analytické části byly definovány charakteristiky jednotlivých částí vodních toků ve městě, a
to jedinečné koncepce pro Vltavu, Malši a Mlýnskou stoku. Podrobný popis navrhovaného řešení je pak uveden v kapitole
Masterplan, která pro jednotlivá území obsahuje popis výchozí situace, návrh možného řešení předmětné části vodních
toků a jejich okolí a obsahujespecifikaci klíčových záměrů.

Podle stupně urbanizace a druhu využití toků jsme navrhli pro
každou část města jeden z následujících pěti charakterů břehů:
1. Městské nábřeží
Jako městské nábřeží vnímáme plně urbanizovaný břeh. Většinou se
jedná o nábřežní hranu ve velkorysé vzdálenosti od zástavby, aby mohl
vzniknout pobytový prostor mezi domy a řekou (popř. s náplavkou).
2. Městský park
Městský park byl založen jako místo pro relaxaci obyvatel při
procházkách v blízkosti centra města. Měl by být pečlivě navržený,
urbanizovaný a udržovaný. V současné době jsou v Českých
Budějovicích čtyři takové parky:
- Park na Sadech, který vznikl v místě původního barokního
opevnění. Dnes je jeho vegetace na hraně své životnosti,
park působí tmavým dojmem.
- Park Dukelská již nevyhovuje své funkci.
- Park Háječek a Krumlovské aleje jsou pravděpodobně nejtmavším
a nejvlhčím parkem v okolí centra města.
- Park na Sokolském ostrově byl do povodně v roce 2002 tmavým
místem, ale po redukci zeleně povodní se stal nejatraktivnějším
parkem v ČB a lidé tam intenzivně tráví čas.
3. Sportovně – rekreační park
Sportovně-rekreační park je místem pro volnočasové aktivity
obyvatel města, je cílem procházek i menších výletů stejně jako
sportovního a aktivního vyžití. Nachází se většinou na okraji města,
ale měl by se ve větší míře objevit i blíže k centru - pravý břeh Vltavy
u Pražského sídliště, park Dlouhá louka.
4. Rekreační zóna
V letním období slouží jako doplněk sportovně-rekreačních parků.
Obyvatelé využívají přilehlé břehy ke koupání.
5. Přírodní břeh
Břehu je ponechán jeho přírodní charakter.
Tam, kde to pokládáme za důležité, jsme pro lepší prostupnost
územím navrhli mosty a lávky.
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MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ

STÁVAJÍCÍ STAV
Název Mlýnská stoka působí negativně a vyvolává pocit
zanedbaného místa. Je otázkou, zda se nepokusit ji přejmenovat na
např. Mlýnský náhon nebo jiný libější název.
Mezi Velkým jezem a ulicí Čechova má výrazně přírodní charakter.
Dále protéká územím Vrchlického nábřeží, je obklopena řadovými
garážemi a parkovacími stáními, takže ji místní vnímají spíš jako
hrozbu a problém.
V centru města byla v 60. letech 20. století zatrubněna pod
Senovážným náměstím.
V parku Na Sadech je Mlýnská stoka zaříznuta hluboko pod úroveň
parku a obyvatelé města jsou od ní odděleni.
U střední školy obchodní se Mlýnská stoka ztrácí a po soutoku
s přepadem ze Slepého ramene Malše má opět ryze přírodní charakter.

NÁVRH
Principem řešení je otevřít a přiblížit Mlýnskou stoku lidem. Na
Vrchlického nábřeží je cílem urbanizovat její břehy, odstranit bariéru
aut a využít aktivit místních obyvatel, kteří se intenzivně zajímají
o veřejný prostor podél.
Na Senovážném náměstí navrhujeme její znovuotevření v návaznosti
na proměnu celého území.
V parku Na Sadech navrhujeme její zapojení do života obyvatel
města.
U Zadního mlýna a výtoku ze slepého ramene Malše je cílem
zpřístupnit pravý břeh, aby mohla být dokončena cesta podél vody
okolo centra města. V případě využití varianty 2 splavnění, bude tato
část Mlýnské stoky součástí vodní cesty.

URBANIZACE MLÝNSKÉ STOKY

- zapojení obou břehů Mlýnské stoky do života svého okolí
- redukce zeleně v sousedství Mlýnské stoky
- zpřístupnění koryta pobytovými schody a plovoucími moly
- propojení kultury s vodou - kulturní linie podél Mlýnské stoky

- uvolnění břehů od parkujících aut
- zpřístupnění břehů obyvatelům
- zobytnění břehů (podélný pěší pohyb, mobiliář, dětská vybavenost)
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MĚSTSKÝ PARK “NA SADECH”

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH
- ponechání charakteru břehů

SPOJIT MĚSTO + ROZŠÍŘIT CENTRUM

- zajištění pěší a cyklo prostupnosti
- dokončení možnosti obejít celé historické
centrum města

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ

- téma znovuotevření koryta Mlýnské stoky
- transformační místo s potenciálem znovuoživení a zcelení této části města
- prostor vhodný pro architektonicko-urbanistickou soutěž
- otevření Mlýnské stoky bude mít vliv na veřejný prostor

MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ
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PŘÍRODNÍ BŘEH

SILNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

JEZ
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PĚŠÍ MOST / LÁVKA
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ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPNOSTI PRAVÉHO
BŘEHU

STÁVAJÍCÍ STAV
Řeka Malše má až k Malému jezu výrazně přírodní charakter
využívaný především k rekreaci obyvatel. Mezi Havlíčkovou kolonií
a parkem Dukelská jsou její břehy částečně urbanizovány, avšak
nejsou plně přístupné.
Od parku Dukelská až po soutok s řekou Vltavou je její koryto plně
urbanizováno, graduje nábřežní zdí na Zátkově nábřeží a bohužel opět
platí, že obyvatelé města jsou od vody odděleni - žijí vedle řeky a ne
s řekou.
Řeka Malše včetně slepého ramene je přemostěna 5 silničními
mosty, 1 železničním mostem a 2 pěšími lávkami.

NÁVRH
Navrhujeme různými formami (schody, bermy) zpřístupnit břehy
v celé délce toku.
Zátkovo nábřeží je místem s obrovským potenciálem, s největšími
domy v centru města, které zároveň mají dostatečný odstup od
vysoké nábřežní stěny. Navíc je celé nábřeží osvětleno jižním sluncem,
což přímo vybízí k vytvoření atraktivního a obyvatelného veřejného
prostoru - náplavky.
Na Slepém rameni Malše vznikne po protažení plavební cesty
(variantou 1 splavnění) městský přístav (pro sportovní plavidla)
s přístavními hranami na obou březích, kde budou lodě stát podélně za
sebou. V parku Háječek navrhujeme přístavní hranu pro dvě turistické
lodě. Ve variantě 2 splavnění bude ve slepém rameni vedena hlavní
plavební dráha.
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ZÁTKOVO NÁBŘEŽÍ

REKREAČNÍ ZÓNA

- urbanizované městské nábřeží
- vytvoření náplavky
- vznik důstojného předprostoru DK Slavie (ne parkoviště)

- prostor pro odpočinek obyvatel
- doplnění městského mobiliáře

OPEN AIR GALERIE
MĚSTSKÉ PŘÍSTAVIŠTĚ

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK “MALÝ JEZ”

MĚSTSKÝ PARK “DUKELSKÁ”

- přístavní hrana pro kotvení lodí
na obou březích slepého ramene
(v případě varianty 1 splavnění)

- prosvětlení parku
- doplnění zázemí - šatny, koupací molo

- transformace a revitalizace prostoru
- propojení s DK Slavie
- propojení břehů Malše

ROZŠÍŘIT CENTRUM + SPOJIT MĚSTO

SLEPÉ RAMENO

- půjčovna loděk, šlapadel

MĚSTSKÝ PARK
“SOKOLSKÝ OSTROV”

MĚSTSKÝ PARK U KNIHOVNY

PŘÍRODNÍ BŘEH

- architektonická soutěž
na rozšíření knihovny
- propojení s parkem Dukelská

- doplnění zázemí pro
městské přístaviště

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

- rozšíření chodníku (jednání o odkup
pozemků areálu pivovaru)

- mostem propojený pravý a levý břeh

MĚSTSKÝ PARK HÁJEČEK

REKREAČNÍ ZÓNA

- doplnění vybavenosti a mobiliáře

MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ

REKREAČNÍ ZÓNA

ŽELEZNIČNÍ MOST

PAROVODNÍ MOST

MĚSTSKÝ PARK

PŘÍRODNÍ BŘEH

SILNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

JEZ

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA
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SEVERNÍ SPOJKA
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- otevření a zpřístupnění soutoku
Malše a Vltavy
- přístaviště pro turistické lodě
-> impuls pro rozvoj lokality

STÁVAJÍCÍ STAV
Jak řeka Vltava protéká městem, mnohokrát změní svůj charakter.

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH
- ponechán beze změny

Mezi Rožnovem a Jiráskovým jezem má převážně přírodní břehy.
Od areálu TJ Meteor k Lučnímu jezu využívají obyvatelé města řeku ke
koupání. Dále směrem do centra je řeka zcela opomíjena.
Vltava pod Jiráskovým jezem rozděluje město na část “před
a za řekou”. Od Voříškova dvora směrem z města má Vltava opět
přírodní charakter. Po řece plují rekreační lodě, břehy jsou využívány
k procházkám a koupání obyvatel přilehlých sídlišť.

PŮVODNÍ MEANDR VLTAVY

PROPOJENÍ ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA

- obnova původní trasy koryta
- obnova starého kamenného jezu
- zapojení do vycházkových tras obyvatel města

- 1 silniční most a 2 lávky

PLÁNOVANÉ PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY SEVERNÍ SPOJKOU
- přidružena bude i lávka pro cyklisty a pěší

NÁVRH
Na levém břehu u TJ Meteor navrhujeme kemp pro vodáky, u Lučního
jezu vznikne pobytová rekreační plocha pro obyvatele města.
Park Dlouhá louka má potenciál proměnit se ve sportovně rekreační park se zvýšenou koncentrací sportovních ploch. Park
Háječek a Krumlovské aleje potřebují koncepční řešení, aby mohly
opět fungovat jako místo pro vycházky obyvatel města.
Mezi Dlouhým mostem a Strakonickou ulicí je cílem město spojit,
propojit břehy a vnést do míst kolem řeky nový život. Břehy je
třeba protnout sérií mostů. Území je bez jakékoli atraktivní plochy.
Navrhujeme proto vznik nového slunečného ostrova s brouzdalištěm
v pravém meandru Vltavy. V prostoru dnešní asfaltové plochy doplnění
sportovních hřišť. Smíšená cyklostezka a pěší cesta v tomto území je
velmi intenzivně využívána, proto navrhujeme rozmělnění provozu
návrhem cyklostezky na levém břehu pod zklidněnou levobřežní
komunikací.
Od Strakonické ulice směrem k Českému Vrbnému má Vltava
přírodní charakter, který navrhujeme dále rozvíjet. Ve vybraných
úsecích vzniknou pobytové plochy pro letní rekreaci, přibude
bariérová zeleň.
V původním meandru Vltavy u dvoru Suchomel navrhujeme obnovu
jeho koryta a vznik naučné stezky.

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ PARK “VODÁCKÝ AREÁL”

- možnost vytvoření rekreačního zázemí pro obyvatele města
- ochranný přístav
- proběhla rekonstrukce sportovního kanálu, nyní probíhá
rekonstrukce objektů zázemí
- návrh propojení pravého a levého břehu Vltavy pomocí pěší a cyklo
lávky, čímž dojde k zokruhování výletní trasy z ČB
- nová lávka přes sportovní kanál
- vytvoření diváckých tribun na levém břehu sportovního kanálu
- poslední vodácká zastávka na území města

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH

REKREAČNÍ ZÓNA
PŘÍSTAVNÍ HRANA

- zpřístupnění k vodě
- vytvoření nové cyklostezky pod
levobřežní komunikací

- vytvoření pláže a přístupů do vody
- občerstvení, WC

PŘÍRODNÍ PARK
- doplnění zeleně

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK “METEOR”

- propojení jednotlivých sportovních aktivit
- možnost vytvoření nových sportovních příležitostí

- vytvoření pobytového ostrova
- brouzdaliště a koupání
- travnatá pláž na ostrově

MĚSTSKÝ PARK “HÁJEČEK“

PŘÍSTAVIŠTĚ PRAVÝ BŘEH

PŘÍRODNÍ BŘEH

PŘÍRODNÍ BŘEH

- zapojení do života města
- otevření a zpřístupnění soutoku
Malše a Vltavy
- přístaviště pro turistické lodě
-> impuls pro rozvoj

- přístavní hrana dlouhá 200 m pro vyvázání lodí
- nové sportovní aktivity v místě dnešní asfaltové
plochy
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SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ
PARK

VODÁCKÝ KEMP

- vstupy do vody
- stromy za korunou hráze

- minimální zázemí

SPOJIT MĚSTO

úprava Rožnovského jezu
pro vodáky

nová lávka přes mlýnský náhon

- možnost vyvázání lodí pro vodáky

2 VARIANTY PLAVEBNÍCH KOMOR

- přes Jiráskův jez
- Mlýnskou stokou do Slepého ramene Malše

PŘÍRODNÍ BŘEH
- schody do vody

REKREAČNÍ ZÓNA

- vstupy do vody a travnatá pláž

protažení ulice Papírenská k vodě
a vznik nových městských bloků

MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ

REKREAČNÍ ZÓNA

ŽELEZNIČNÍ MOST

PAROVODNÍ MOST

JEZ

MĚSTSKÝ PARK

PŘÍRODNÍ BŘEH

SILNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

NÁVRH PROTAŽENÍ PAPÍRENSKÉ ULICE

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

SEVERNÍ SPOJKA

P rojekt /P roject
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NOVÉ MĚSTSKÉ NÁBŘEŽÍ

- místo s velkým potenciálem po zklidnění
levobřežní komunikace
- smíšená pěší a cyklostezka na bermě u
vody

úprava Trilčova jezu pro vodáky

AREÁL VALCHA

S ohledem na předchozí analýzy a stanovení koncepce řešení území
byla stanovena tzv. Klíčová území, která jsou základním členěním pro
další část dokumentace - Masterplan. Rozsah těchto území byl určen
tak, aby bylo pokryto celé území, které je předmětem zadání.
Klíčová území jsou dále členěna na samostatné části v rámci
Masterplanu, jejich podrobnost byla zvolena s ohledem na potřebu
zobrazit důležitost řešení jednotlivých lokalit. Nejzásadnější území
byla doplněna i vizualizacemi a úměrnou mírou detailu.
Na této situaci je pro přehlednost znázorněn klad listů, které
odpovídají jak prostorovému, tak i tématickému členění řešeného
území. Vyznačené mapové listy jsou pak samostatně dopracovány,
podrobnost zpracování území přímo souvisí s jejich prioritou.
PŮVODNÍ MEANDR VLTAVY U SUCHOMELU

JIRÁSKOVO A VLTAVSKÉ NÁBŘEŽÍ

VLTAVA U VOŘÍŠKOVA DVORA
VODÁCKÝ AREÁL ČESKÉ VRBNÉ

1. Centrum
•
•
•
•
•
•
•

MALÝ JEZ
CENTRUM

Malše od parku Dukelská na Zátkovo nábřeží
Slepé rameno Malše
Soutok Vltavy a Malše - Háječek
Vltava u Jiráskova jezu
Slepé rameno Malše a ústí Mlýnské stoky
Mlýnská stoka v parku Na Sadech
Mlýnská stoka na Senovážném náměstí

2. Jiráskovo a Vltavské nábřeží
• Část 1
• Část 2
3. Malý jez
4. Vrchlického nábřeží
5. Sportovní areál Meteor
6. Luční jez a okolí
7. Vltava u Voříškova dvora
8. Původní meandr Vltavy u Suchomelu
9. Vodácký areál České Vrbné
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KLÍČOVÁ ÚZEMÍ
VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ

LUČNÍ JEZ A OKOLÍ

P rojekt /P roject
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M ěřítko /S cale
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SPORTOVNÍ AREÁL METEOR

MASTERPLAN
Cílem kapitoly Masterplan je navrhnout řešení pro klíčová území a definovat parametry tohoto řešení. Tato kapitola
má dále městu sloužit jako podklad pro posuzování souladu rozvojových záměrů s tímto dokumentem.

PLAVEBNÍ KOMORA NA JIRÁSKOVĚ JEZU

VARIANTA 2
LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL

PLAVEBNÍ KOMORA
“U PŘEDNÍHO MLÝNA”

PLAVEBNÍ KOMORA
“U JIRÁSKOVA JEZU”

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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V DALŠÍ ČÁSTI DOKUMENTACE, Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ
JEJÍ PŘEHLEDNOSTI JE UVEDENA POUZE JEDNA
VARIANTA, A TO VARIANTA 1 - PLAVEBNÍ KOMORA
JIRÁSKOVÝM JEZEM.

28/02/2020, ČB

VARIANTA 1
PLAVEBNÍ KOMORA JIRÁSKOVÝM JEZEM

PŘEKONÁNÍ JIRÁSKOVA JEZU PRO LODNÍ DOPRAVU
V RÁMCI SPLAVNĚNÍ VLTAVY JE MOŽNÉ ŘEŠIT
VARIANTNĚ, A TO BUĎ VOROVOU PROPUSTÍ JIRÁSKOVA
JEZU NEBO VYBUDOVÁNÍM PLAVEBNÍCH KOMOR V
PROSTORU MLÝNSKÉ STOKY A SLEPÉHO RAMENE
MALŠE.

VÝCHOZÍ SITUACE
Centrum města je obklopeno Malší, Vltavou i Mlýnskou stokou.
Charakter i potenciál toků se výrazně liší.
Obecně lze říct, že potenciál vodních toků je v centru města zcela
nevyužit. Město České Budějovice žije vedle vody, nikoli na vodě.
Obyvatelé využívají vodní toky relativně málo – v létě ke koupání (Malý
jez, Vltava u Lučního jezu i na meandrech u sídliště Vltava) a při tuhé
zimě k bruslení.
Oblast centrální části města je z důvodu nutné větší podrobnosti
zpracování členěna na podoblasti, které jsou vyznačeny v zobrazeném
schématu.
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MLÝNSKÁ STOKA V PARKU NA SADECH

MALŠE OD PARKU DUKELSKÁ NA ZÁTKOVO NÁBŘEŽÍ

SLEPÉ RAMENO MALŠE A ÚSTÍ MLÝNSKÉ STOKY
SLEPÉ RAMENO MALŠE

SOUTOK VLTAVY A MALŠE - HÁJEČEK

VLTAVA U JIRÁSKOVA JEZU

VŠESPORTOVNÍ HALA

LEDNÍ HOKEJ

DIVADLO

VÝVAZIŠTĚ

HVĚZDÁRNA

KULTURNÍ STAVBY

SPORTOVNÍ STADION

KINO

KNIHOVNA

KAVÁRNA

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SPORTOVNÍ STAVBY

PLOVÁRNA

SPOLEČENSKÝ SÁL

MUZEUM / GALERIE

RESTAURACE
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MLÝNSKÁ STOKA NA SENOVÁŽNÉM NÁMĚSTÍ

NÁVRH
Vize: Spojit město, z vody – dnešní bariéry – učinit atraktivní téma
a obohacující prvek života obyvatel města i jeho návštěvníků.
Zcela zásadní je obrácení města, městské zástavby i pozornosti
obyvatel směrem k řekám. Zlepšení přístupnosti k břehům je
základním předpokladem pro naplnění vize. Je třeba posílit a podpořit
příčná propojení městských částí přes řeky.
• Od parku Dukelská k Železnému mostu navrhujeme vytvořit
nábřežní promenádu s náplavkou sníženou na úroveň vody.
• V parku Háječek navrhujeme zrušení plotu u hvězdárny, pročištění
břehů a jejich zpřístupnění tak, aby se soutok Vltavy a Malše stal
oblíbeným místem. Na levém břehu Malše plánujeme přístaviště pro
turistickou loď, variantně pak kotviště pro menší lodě, park Háječek
se tak stane vstupním bodem do města.
• Na slepém rameni Malše vznikne městský přístav s přístavními
hranami vhodnými pro podélné stání lodí.
• Na trávníku u Biskupské zahrady navrhujeme vytvořit pobytovou
platformu s pozvolnými schody do vody.
• V parku Dlouhá louka chceme vytvořit lehká sportoviště
a odpočinkové plochy pro rekreaci obyvatel města.
• Pro Senovážné náměstí chceme najít novou tvář, formu a náplň,
společně s otevřením koryta Mlýnské stoky.
• V parku Na Sadech navrhujeme na vybraných místech v linii
kolem Mlýnské stoky redukci zeleně a vytvoření severní promenády
s pobytovými schody.
• Ústí Mlýnské stoky je zapomenuté, navrhujeme vyřešit
prostupnost areálů středních škol a dokončit tak okruh kolem centra
města.
Jak již bylo uvedeno, překonání Jiráskova jezu pro lodní dopravu
je možné řešit variantně a to buď vorovou propustí Jiráskova jezu
a nebo vybudováním plavebních komor v prostoru Mlýnské stoky a
Slepého ramene Malše. Pro zachování přehlednosti jsou tyto varianty
rozpracovány v samostatné části této studie. V rámci Masterplanu je
pak ve výkresech zohledněna pouze Varianta 1.
V návrhu pracujeme s architektonicko-urbanistickou soutěží.
Soutěž může mít různé formy:
• ideová soutěž
• soutěž o návrh
• krajinářská soutěž
• soutěž s omezeným počtem účastníků
• soutěžní dialog
• studentská soutěž
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HVĚZDÁRNA

KAVÁRNA

KAVÁRNA / OBČERSTVENÍ - NÁVRH

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

HLAVNÍ PĚŠÍ CESTY

PĚŠÍ CESTA - NÁVRH

UZLOVÝ BOD

VŠESPORTOVNÍ HALA

DIVADLO

RESTAURACE

OPEN AIR GALERIE - NÁVRH

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA

PROMENÁDA (NÁBŘEŽÍ)

STROMY / STROMOŘADÍ

SPORTOVNÍ STADION

KNIHOVNA

SPOLEČENSKÝ SÁL

REKREAČNÍ ZÓNA - NÁVRH

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

JEZ

NÁVRH PROPOJENÍ

PLOVÁRNA

MUZEUM / GALERIE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PLOCHA BARBECUE - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

ŽIVÝ PARTER

LEDNÍ HOKEJ

KINO

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

SPORTOVIŠTĚ- NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODY - SCHODY

VYČIŠTĚNÍ BŘEHU
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VÝVAZIŠTĚ

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím jsou oba břehy Malše od parku Dukelská po ulici
Biskupská.
Zátkovo nábřeží slouží jako veřejný prostor, který zdaleka nevyužívá
svůj potenciál. Je zde parkoviště, kontejnery na komunální odpad,
kontejnery na tříděný odpad, cyklostezka oddělena od zbytku nábřeží
vysokými obrubníky a podél vody se krčí úzký chodník. Těžko lze nalézt
důvod, aby zde obyvatelé města chtěli trávit čas.
NÁVRH
Zátkovo nábřeží má potenciál stát se jedním z nejkrásnějších
a nejživějších míst v Českých Budějovicích. Svítí na něj jižní slunce
a jeho velkolepá šíře přímo vybízí k transformaci.
Na pravém břehu od Krumlovského mostu po Železný most
navrhujeme vytvořit pěší korzo s náplavkou u vody nad úrovní Q5,
která by byla bezbariérově přístupná od DK Slavie a z dalších míst po
schodech. Prostor nábřeží je natolik velkorysý, že je možné u náplavky
vybudovat i zázemí (komerční prostory). Za mostními pilíři Zlatého
mostu bude průchod mezi náplavkami. Po celé délce bude možné
umístit kotvící prvky pro krátkodobé vyvázání malých lodí. Prostor
není zásadně limitován vedením technické infrastruktury.
V horní úrovni bude vedena pěší zóna se smíšeným provozem
s cyklisty a zásobováním, přibudou pobytové plochy. Bude uvolněn
předprostor Slavie.
Klíčem k úspěchu je znovuoživení parteru a navrácení kavárny.
DK Slavii navrhujeme opět propojit s parkem Dukelská vrátit jí její
původní zahradu.

STÁVAJÍCÍ STAV

Park Dukelská chceme pěší lávkou spojit s protilehlým parkem
u knihovny a posílit tak pěší tah od všesportovní haly k nádraží.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

Na levém břehu navrhujeme před budovou krajského soudu
vybudovat kapacitní podzemní parkoviště s kapacitou přibližně 150
stání. Na povrchu vznikne open-air galerie.

STAV 30. LÉTA 20. STOLETÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

4

1
2

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
PARK DUKELSKÁ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: proběhla architektonická soutěž

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

5

VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
PROPOJENÍ DK SLAVIE S PARKEM DUKELSKÁ

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

2

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB

5

NÁPLAVKA A PĚŠÍ ZÓNA NA ZÁTKOVĚ NÁBŘEŽÍ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

3

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

6

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
PĚŠÍ LÁVKA MEZI PARKEM DUKELSKÁ
A KNIHOVNOU

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
OPEN AIR GALERIE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

VŠESPORTOVNÍ HALA

5

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB

VÝVAZIŠTĚ

MUZEUM

KAVÁRNA

DIVADLO

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

PROMENÁDA

KAPACITNÍ PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ

PĚŠÍ CESTA

NÁVRH PROPOJENÍ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

PŘÍSTAVNÍ HRANA

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

ŽIVÝ PARTER

KULTURNÍ STAVBY

PĚŠÍ TAH - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

KNIHOVNA

SPOLEČENSKÝ SÁL

KAVÁRNA - NÁVRH

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OPEN AIR GALERIE - NÁVRH

6

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
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HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ ZÁTKOVA NÁBŘEŽÍ A
KULTURNÍ ČTVRTI

NÁDRAŽÍ

SPOLEČENSKÝ SÁL

KNIHOVNA

KAVÁRNA

DIVADLO

VÝVAZIŠTĚ

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

KAVÁRNA - NÁVRH

OPEN AIR GALERIE - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

ŽIVÝ PARTER

PĚŠÍ ZÓNA - NÁVRH

PROMENÁDA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY

PŘÍSTAVNÍ HRANA

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ - NÁVRH

KNIHOVNA

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OPEN AIR GALERIE - NÁVRH

ŽIVÝ PARTER

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

PROMENÁDA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

PĚŠÍ ZÓNA - NÁVRH

LÁVKA / PROPOJENÍ - NÁVRH

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY
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SPOLEČENSKÝ SÁL

DK SLAVIE

ZLATÝ MOST

CHODNÍK

OPEN - AIR GALERIE

MALŠE

CHODNÍK

PARKOVÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

DK SLAVIE

ZLATÝ MOST

CHODNÍK

MALŠE

NÁPLAVKA

NAVRHOVANÝ STAV

NÁBŘEŽÍ

M ěřítko /S cale
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KRAJSKÝ
SOUD

ŽELEZNÝ MOST
STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ

CHODNÍK

PARKOVÁNÍ

CYKLOSTEZKA
CHODNÍK
CHODNÍK

MALŠE

CYKLOSTEZKA
CHODNÍK

PARKOVÁNÍ

CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ STAV

KRAJSKÝ
SOUD

OPEN - AIR GALERIE
ŽELEZNÝ MOST
STÁVAJÍCÍ INŽ.SÍTĚ

CHODNÍK

PARKOVÁNÍ A
PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

MALŠE

NÁPLAVKA

NÁBŘEŽÍ
- SMÍŠENÝ PROVOZ

ZÁZEMÍ

ŽIVÝ
PARTER

NAVRHOVANÝ STAV
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P rojekt /P roject

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím jsou břehy Malše a slepého ramene od Železného
mostu k soutoku s řekou Vltavou.
Jediný břeh, který je využíván k rekreaci obyvatel města, je na
Sokolském ostrově. Prostor před Biskupskou zahradou velmi získal po
odstranění zábradlí, ale stále se nedaří lidi k vodě přitáhnout. Břehy
parku Háječek jsou omezeny hustým porostem.

NÁVRH
Navrhujeme řešit území komplexně, nicméně lze provést okamžité
zásahy, které umožní využití břehů a nábřeží.
Park Háječek a Krumlovské aleje je nutné proměnit. Navrhujeme
otevřít pozemek kolem Hvězdárny (zrušit plot), aby se stala přirozenou
součástí veřejného prostoru. Břehy je nutno vyčistit, prosekat
a doplnit mobiliář tak, aby bylo možné vnímat soutok Vltavy a Malše.
Na levý břeh Malše v parku Háječek jsme umístili přístavní hranu
pro výletní lodě, případně kotviště pro malá plavidla. Tato poloha
umožňuje výstup a nástup cestujících na méně užívaném břehu, avšak
stále velmi blízko centra města, aniž by byly dotčeny ostatní břehy
určené pro rekreaci obyvatel města.
Před Biskupskou zahradu navrhujeme pobytovou platformu v celé
ploše dnešního trávníku. Součástí platformy je městský mobiliář
a pozvolné schody směrem k vodě. Obyvatelé zde budou moci
posedět, odpočívat a při západu slunce si užívat zcela jedinečnou
atmosféru vodní plochy před nimi.

STÁVAJÍCÍ STAV

Ve slepém rameni Malše navrhujeme městský přístav pro malá
sportovní plavidla (např. hausbóty, motorové čluny) - s podélným
stáním na obou březích. V ústí slepého ramene je navržen variantně
klapkový jez, případně plavební komora, obě tato opatření umožní
bezproblémové pročištění koryta. Obě varianty vyžadují vybudování
nového mostu v hlavě slepého ramene.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

Pěší lávka přes slepé rameno má pojezdnou výšku 2,0m. Pokud by
měly v přístavišti kotvit lodě s větší výškou, je nutné vybudovat novou
pěší lávku nebo její střed přebudovat na zvedací.

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
POBYTOVÁ PLATFORMA U BISKUPSKÉ ZAHRADY

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

6

4
5

1

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
PŘÍSTAVIŠTĚ HÁJEČEK

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

2

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
MĚSTSKÝ PŘÍSTAV SLEPÉ RAMENO MALŠE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

3

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
KLAPKOVÝ JEZ V ÚSTÍ SLEPÉHO RAMENE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ SLEPÉHO RAMENE MALŠE

4

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
MOST PŘES KLAPKOVÝ JEZ

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
ZDVIŽNÁ LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO MALŠE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

HVĚZDÁRNA

SPORTOVNÍ STADION

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

TENIS

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PLOVÁRNA

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

REKREAČNÍ ZÓNA

RESTAURACE

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU - POBYTOVÉ SCHODY

PĚŠÍ CESTA

VYČIŠTĚNÍ BŘEHU

PROMENÁDA

KULTURNÍ STAVBY

ŽIVÝ PARTER

SPORTOVNÍ STAVBY

ZDVIŽNÝ MOST - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
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KAVÁRNA

6

SOKOLSKÝ OSTROV

SLEPÉ RAMENO MALŠE

TRÁVNÍK

SMÍŠENÁ
STEZKA

BISKUPSKÁ ZAHRADA

STÁVAJÍCÍ STAV
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DŘEVĚNÁ LÁVKA

ZVEDACÍ
LÁVKA

SLEPÉ RAMENO MALŠE

POBYTOVÉ
NÁBŘEŽÍ

SMÍŠENÁ
STEZKA

BISKUPSKÁ ZAHRADA

NAVRHOVANÝ STAV
P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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SOKOLSKÝ OSTROV

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím je především park Háječek a Krumlovské aleje
- zelený prostor kolem řek Malše a Vltavy od ulice F. A. Gerstnera až
k Mánesově ulici.
Park je přestárlý s vysokými stromy a přerostlými keři, které brání
slunci prosvitnout až na trávník. V těžišti parku je budova planetária
obehnána plotem, a proto dnes není možné vnímat soutok Vltavy
a Malše. Druhou velkou stavbou v areálu parku je letní kino s mateřskou
školou. V minulosti bývala v parku botanická zahrada.

NÁVRH
Park Háječek a Krumlovské aleje je nutné proměnit. Kvalitu stromů
je nutno vyhodnotit dendrologickým průzkumem, špatné stromy
odstranit.
Navrhujeme otevřít pozemek kolem Hvězdárny (zrušit plot), aby se
stala přirozenou součástí veřejného prostoru. Břehy je nutno vyčistit,
prosekat a doplnit mobiliářem tak, aby bylo možné vnímat soutok
Vltavy a Malše.
Park dostane nový impuls díky nově navržené přístavní hraně pro
výletní lodě, která může variantně sloužit jako kotviště pro menší
sportovní lodě a hausbóty. Tato poloha umožňuje výstup a nástup
cestujících na méně užívaném břehu, avšak stále velmi blízko centra
města, aniž by byly dotčeny ostatní břehy určené pro rekreaci obyvatel
města.
U zimního stadionu pod pěší lávkou na pravém břehu navrhujeme
vývaziště, které může sloužit také jako zastávka lodní MHD.

MOTIV ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
		
Pozemkový fond ČR

2

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
PŘÍSTAVIŠTĚ HÁJEČEK

1

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
VYČIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHŮ

5

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

3

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
		
Pozemkový fond ČR

4

NÁBŘEŽNÍ HRANA PRO VYVÁZÁNÍ LODÍ

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
		
Pozemkový fond ČR

RESTAURACE

VŠESPORTOVNÍ HALA

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU - POBYTOVÉ SCHODY

HVĚZDÁRNA

TENIS

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

VYČIŠTĚNÍ BŘEHU

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PLOVÁRNA

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

PROMENÁDA

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

LETNÍ KINO

ZIMNÍ STADION

KULTURNÍ STAVBY

ŽIVÝ PARTER

REKREAČNÍ ZÓNA

SPORTOVIŠTĚ - NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ
NA PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ PARKU HÁJEČEK A
KRUMLOVSKÝCH ALEJÍ

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím je park Dlouhá louka na levém břehu Vltavy mezi
řekou a ulicemi Volejbalistů a Na Dlouhé louce.
Park funguje jako tranzitní mezi Sokolským ostrovem a centrem
města (pravá strana Vltavy) a parkem Stromovka a lokality Na Sádkách
(levá strana Vltavy).
Park je v územním plánu veden jako nezastavitelné území zeleně
parků (významný krajinný prvkem). Má sloužit pro odpočinek
a rekreační aktivity. V území je možné zřizovat hřiště, odpočívadla,
altánky a kavárny pavilónového typu.

NÁVRH
Navrhujeme využít plochu mezi všesportovní halou a tenisovými
kurty pro rekreaci obyvatel. Na ploše blíže ke všesportovní hale
chceme vytvořit volnočasová hřiště (např. pro petanque) se zázemím
v nové kavárně, která by měla fungovat také jako půjčovna vybavení.
Na ploše blíže k tenisovým kurtům navrhujeme vznik rekreačních
ploch barbecue s instalovanými grily a piknikovými stoly, kde by
obyvatelé města mohli trávit odpoledne a večery společně s přáteli.
Pokud bude jako varianta splavnění zvolena plavební komora na
Jiráskově jezu bude nutné řešit novou lávku přes Vltavu tak, aby
splňovala potřebný podjezdný profil.
Vltavské břehy potřebují vyčistit a udržovat tak, aby byly z parku
možné výhledy na plovárnu a centrum města.

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ
P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

PLAVEBNÍ KOMORA (VARIANTNĚ) - JIRÁSKŮV JEZ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES VLTAVU
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

2

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
SPORTOVIŠTĚ SE ZÁZEMÍM

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB

7

REKREAČNÍ PLOCHA BARBECUE

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

2

VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
VYČIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHŮ

5

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

6

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

3

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
Pozemkový fond ČR

1
4

VYVÁZÁNÍ LODÍ PRO VODÁKY - VALCHA
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JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

7

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., Junák

VŠESPORTOVNÍ HALA

SPORTOVNÍ STADION

PLOCHA BARBECUE - NÁVRH

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

HVĚZDÁRNA

TENIS

REKREAČNÍ ZÓNA - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PLOVÁRNA

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

REKREAČNÍ ZÓNA

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

SPORTOVIŠTĚ - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

CYKLOSTEZKA
PĚŠÍ CESTA
ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU - POBYTOVÉ SCHODY
PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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VYČIŠTĚNÍ BŘEHU

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím je Mlýnská stoka a její břehy od Rabenštejnské
věže po její ústí a Slepé rameno Malše po soutok s Mlýnskou stokou.
Mlýnská stoka se u Rabenštejnské věže zcela ztrácí z dohledu
i vnímání obyvatel města. Z urbanizovaného koryta se promění ve
zcela přírodní. Kolem Mlýnské stoky nelze projít.
Slepé rameno Malše je ukončeno propustkem, jehož průtok je velmi
malý a řeka zde v podstatě mizí a obyvatelé města nemají pocit, že
vstupují na Sokolský ostrov. Propustek zásadně omezuje možnosti
řešení čistoty vody a průtok v době povodní.

NÁVRH
Ve slepém rameni Malše navrhujeme městský přístav pro malé
lodě - s podélným stáním na obou březích. V ústí slepého ramene je
navržen klapkový jez nebo plavební komora, obě tato opatření umožní
bezproblémové pročištění koryta a v případě potřeby provede část
povodňových vod. Přes klapkový jez bude nutné vybudovat nový most.
Tím chceme posílit vjem vstupu na Sokolský ostrov. U hotelu Budweis
mohou vzniknout pobytové schody.
U Mlýnské stoky chceme zpřístupnit její pravý břeh. Tím bude
dokončena možnost procházky kolem celého centra města. Jako
varianty se nabízí buď výkup přilehlých pozemků nebo vybudování
mola nad vodou, které bude sloužit jako chodník.
Rabenštejská věž má v budoucnosti sloužit jako galerie
umění s prostory pro dílny a workshopy. Jako taková si zaslouží
místo parkoviště
důstojný předprostor. Navrhujeme vznik
“Rabenštejnského náměstí“ - pěší lávka bude z inženýrského díla
přeměněna v urbanizovanou pěší lávku, plocha náměstí bude
navazovat na budovy okolních galerií a bude sloužit pouličnímu umění.
Na Mlýnské stoce na protějším (pravém) břehu navrhujeme vznik
pobytových schodů.

MOTIV ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, JčK
		
(SŠO, SZŠ a VOŠZ), STINGO s.r.o.

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

6

KLAPKOVÝ JEZ / PLAVEBNÍ KOMORA V ÚSTÍ SLEPÉHO

2

RAMENE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

5

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

4

MOST PŘES KLAPKOVÝ JEZ

2

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

3

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
POBYTOVÉ SCHODY

1

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: STINGO s.r.o.
ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRAVÉHO BŘEHU MLÝNSKÉ STOKY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

5

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, JčK
(SŠO, SZŠ a VOŠZ)
RABENŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ S POBYTOVÝMI
SCHODY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
KAVÁRNA

SPORTOVNÍ STADION

TENIS

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

PLOVÁRNA

SCHODY K VODĚ

CYKLOSTEZKA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU

TOKY LIDÍ A ENERGIE

PĚŠÍ CESTA

NOVÁ PĚŠÍ CESTA KOLEM VODY

KULTURNÍ STAVBY

MOST / LÁVKA - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

ŽIVÝ PARTER

POBYTOVÉ SCHODY - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

6
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ ÚSTÍ MLÝNSKÉ STOKY
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RESTAURACE

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím je celý park Na Sadech (včetně obou břehů
Mlýnské stoky) od ulice Kanovnická po Obchodní akademii.
Park je v ulici Na Sadech velmi zatížen městskou dopravou (funguje
jako součást vnitřního okruhu). Domy u Mlýnské stoky se od ní odvrací
a veřejný prostor funguje jako parkoviště a prostor pro popelnice.
Park jako takový je velmi tmavý a nevlídný. Chodci jsou od Mlýnské
stoky daleko a v podstatě ji nevnímají jako součást veřejného prostoru.

NÁVRH
Celý park je nutné řešit koncepčně jako celek. Navrhujeme
dendrologický průzkum, redukci špatných stromů u Mlýnské stoky
a vytvoření severní promenády a korza.
Parková zeleň bude ve frontě kolem ulice Na Sadech intenzivně
dosázena tak, aby odstínila dopravu od parkových ploch. Zároveň se
bude směrem k Mlýnské stoce rozvolňovat.
Promenáda bude kopírovat stopu dnešního chodníku, bude
rozšířena a na několika místech doplněna pobytovými schody (před
konzervatoří na levém břehu, u ulice Kněžská, u Malého divadla, mezi
Krajinskou a Českou ulicí a u Rabenštejnské věže - vše na pravém
břehu). Cyklostezka bude převedena na chodník blíže k ulici Na
Sadech.
Prostor před objekty na levém břehu Mlýnské stoky navrhujeme
vyčistit od popelnic i dlouhodobě parkujících aut. Parkování pro
možnost vyložení nákupu apod. musí zůstat zachováno.

STÁVAJÍCÍ STAV

Oživení parku je možné také vytvořením trvalých míst pro současné
umění a tím vytvoření “kulturní linie” podél vody.

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

3

5

1

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

1

2

2

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

4

ZDŮRAZNĚNÍ VSTUPNÍCH BRAN
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

6

2

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
POBYTOVÉ SCHODY

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

WC

POBYTOVÉ SCHODY A MOLO U DIVADLA

5

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

3

REDUKCE ZELENĚ A VÝSADBA BARIÉROVÉ
ZELENĚ

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
ZMĚNA TRASY CYKLOSTEZKY

2

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ PARKU NA SADECH

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
DIVADLO

CYKLOSTEZKA

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

POBYTOVÉ SCHODY - NÁVRH

BRÁNY DO MĚSTA

SCHODY K VODĚ

PROMENÁDA

KULTURNÍ STAVBY

ZASTÁVKA MHD

AKTIVNÍ PARTER

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

KNIHOVNA

GALERIE

P rojekt /P roject
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M ěřítko /S cale
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RESTAURACE

PARK
“NA SADECH”

ULICE
“NA MLÝNSKÉ
STOCE”
PARKOVÁNÍ

SMÍŠENÁ
STEZKA

“STOKA”

ULICE
“NA SADECH”

TRÁVA

CHODNÍK

ZASTÁVKA MHD

OBJEKTY

CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ STAV

PARK
“NA SADECH”

ŽIVÝ PARTER

“NÁHON”

POBYTOVÉ
SCHODY

PROMENÁDA

TRÁVA

BARIÉROVÁ
ZELEŇ

ULICE
“NA SADECH”
SMÍŠENÁ
STEZKA

ZASTÁVKA MHD

OBJEKTY

CHODNÍK

NAVRHOVANÝ STAV
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F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

NO SCALE

28/02/2020, ČB

P rojekt /P roject

VÝCHOZÍ SITUACE
Mlýnská stoka byla na Senovážném náměstí zatrubněna v 60. letech
minulého století. Zástavba na Senovážném náměstí byla demolována
v souvislosti s výstavbou Krumlovského mostu a převedením dopravy.
Prostor náměstí byl po demolicích přibližně dvojnásobný a otevřel
se průhled na budovu muzea. Jako náměstí plocha bohužel nikdy
nefungovala a ještě před rokem 2000 zde vzniklo parkoviště.

NÁVRH
Navrhujeme transformaci Senovážného náměstí a jeho okolí
v rozsahu ulic Dukelská, Jirsíkova, Kanovnická, Senovážné náměstí,
Krumlovský most. Je nutno zahrnout předprostory všech sousedících
objektů. Na místě je diskuse nad jeho funkcí, náplní a redukcí
volných ploch. Navrhujeme otevření koryta v maximální možné délce
s ohledem na budoucí funkci celého prostoru.
Před budovou konzervatoře navrhujeme pobytové schody na levé
m břehu Mlýnské stoky.

STÁVAJÍCÍ STAV

HISTORICKÁ POHLEDNICE

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MAJETKOVÁ MAPA

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

MĚSTO A VODA 2020

1

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

2

DALŠÍ ZÁMĚR
POBYTOVÉ SCHODY

1

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KNIHOVNA

SPOLEČENSKÝ SÁL

DIVADLO

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

PROMENÁDA

PĚŠÍ CESTA

PĚŠÍ CESTA - NÁVRH

NÁVRH PROPOJENÍ

PŘÍSTAVNÍ HRANA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ MLÝNSKÉ STOKY

POBYTOVÉ SCHODY - NÁVRH

ZASTÁVKA MHD

ŽIVÝ PARTER

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

KULTURNÍ STAVBY

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

1:2 000
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MUZEUM
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ

VÝCHOZÍ SITUACE
Řeka Vltava a její břehy mezi Dlouhým mostem a Strakonickou ulicí
rozdělují město na dvě poloviny. Pražské sídliště a výstaviště nejsou
nijak propojené. Rozdělení města podporuje levobřežní rychlostní
komunikace společně s vysokou zdí (plotem) výstaviště.
Na území dlouhém téměř 2 km není žádný silniční most, jediná
lávka se nachází 400m od Strakonické ulice.
Podél levého břehu Vltavy byla postavena levobřežní rychlostní
komunikace, která je využívána tranzitní dopravou. Po otevření dálnice
D3 jako obchvatu města se předpokládá zklidnění dopravy.
Pravý břeh Vltavy je obyvateli města využíván jako tranzitní
cyklostezka a pěší cesta vhodná k procházkám. Intenzita využívání
této cesty je velmi vysoká a dochází zde ke kolizím mezi jejími
uživateli. Zástavba se točí k řece zády - jsou zde areály základních
škol a sportovní areál SKP.
Bermy jsou v aktivní záplavové zóně, a proto nejsou nijak využívány.
Území je z důvodu jeho rozhlehlosti a potřeby podrobnějšího měřítka
rozděleno na dva výkresy - listy.

TENIS

KULTURNÍ STAVBY

KAVÁRNA

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

VOLEJBAL

SPORTOVNÍ STAVBY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SPOLEČENSKÝ SÁL
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SPORTOVNÍ STADION

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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STRATEGICKÁ STUDIE
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PŘÍSTAVIŠTĚ

NÁVRH
Naším cílem je město spojit a sjednotit.
Navrhujeme vybudovat v souladu s územním plánem jeden most v
ulici U Trojice a dvě pěší lávky v ulici Nerudova a jižně u areálu SKP.
Díky zklidnění levobřežní komunikace bude možné mosty na levém
břehu umístit na terén a nikoli nad terén, jak bylo doposud uvažováno.
Z levobřežního obchvatu města chceme vytvořit městskou třídu, tedy
zúžit ji na dvoupruhovou komunikaci a doplnit středovým pásem
zeleně a prostornými chodníky po obou stranách.
Výstavba mostů přinese do území novou energii a následně
poptávku po zahuštění zástavby na volných plochách Jiráskova
nábřeží i na plochách areálu výstaviště.
Na Jiráskově nábřeží zcela chybí vybavenost pro sport a rekreaci
pro obyvatele města. Na pravé bermě v meandru Vltavy navrhujeme
vytvoření Slunečného ostrova. Berma bude protnuta průtočným
brouzdalištěm a vznikne tak ostrov s novou městskou pláží. Na horní
hraně nábřeží doporučujeme doplnit vybavenost a zázemí.
Součástí Jiráskova nábřeží je také asfaltová plocha u Dlouhého
mostu, navrhujeme tuto plochu využít pro sportoviště a upravit její
povrch na vodopropustný (tráva, mlat). Rovněž zde vznikne dlouhá
přístavní hrana pro vyvázání lodí. Může zde být umístěna také zastávka
lodní MHD. Na travnaté ploše u Dlouhého mostu navrhujeme různá
sportovní hřiště pro obyvatele města.
Pravobřežní cyklostezka i pěší cesta je tranzitní s vysokou
intenzitou užívání. Navrhujeme odlehčit cestě na horní hraně
oddělením cyklostezky na úrovni břehu v celé délce mezi Dlouhým
mostem a současnou pěší lávkou. Pod levobřežní komunikací na
těžko přístupné bermě navrhujeme vytvořit smíšenou cyklostezku
nad úrovní vody.
Celé Jiráskovo nábřeží je důležité řešit koncepčně jako celek!
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SÍDLIŠTĚ
VLTAVA
SÍDLIŠTĚ
MÁJ

JIHOČESKÁ UNIVERZITA

PŘÍSTAVIŠTĚ

SPORTOVNÍ STADION

SPORTOVIŠTĚ - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NÁVRH

KAVÁRNA

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

VÝSTAVBA - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

VOLEJBAL

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

REKREAČNÍ PLOCHA - NÁVRH

SPOLEČENSKÝ SÁL

TENIS

KOUPÁNÍ - NÁVRH

POHYB LIDÍ A ENERGIE

CYKLOSTEZKA

MOST / LÁVKA - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

PŘÍSTAVNÍ HRANA

KULTURNÍ STAVBY

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

STROMY / STROMOŘADÍ

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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STRATEGICKÁ STUDIE
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SUBCENTRUM
(IGY)

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím jsou oba břehy Vltavy jižně od pěší lávky přibližně
na úroveň ulice Kubatova.
Břehy jsou obyvateli města málo využívané - na levý břeh není
vhodný přístup, pravý břeh slouží jako tranzitní cyklostezka. Chybí
příčná propojení a atraktivity v území.
NÁVRH
Na pravobřežní bermě navrhujeme prokopat průtočné brouzdaliště
a umožnit tak vznik “Slunečného ostrova“, který bude sloužit k rekreaci
obyvatel města. Vstup na ostrov bude zajištěn z pěších lávek a také po
kamenných nášlapech umístěných v korytě. Na ostrově bude travnatá
pláž s pozvolným vstupem do brouzdaliště. Brouzdaliště navrhujeme
v šíři 15m, nejhlubší část v šíři 9m. Přístup do vody bude pozvolný,
aby byl zajištěn komfort koupání pro všechny. Od hlavního toku bude
brouzdaliště odděleno vlnolamy. Všechen drobný mobiliář musí být
připevněn. Zázemí navrhujeme na horní hraně Jiráskova nábřeží.
Vltavu bude možné překročit po mostě a pěších lávkách, které
budou na levém břehu napojeny přímo na terén. Navrhovaná poloha
respektuje platný územní plán.
Abychom odlehčili intenzivní dopravě na pravobřežní smíšené
cyklostezce, navrhujeme protažení cyklostezky kolem vody až k pěší
lávce u ulice Plzeňská.
Na levém břehu, na velmi špatně udržovatelné bermě pod levobřežní
komunikací, navrhujeme smíšenou cyklostezku cca 1m nad úrovní
vody. Tato cyklostezka navazuje na dnešní pěší cestu vyšlapanou od
pěší lávky u Plzeňské ulice a na chodník na Vltavském nábřeží.

STÁVAJÍCÍ STAV

Po otevření dálnice D3 a zklidnění dopravy na levobřežní komunikaci
navrhujeme její proměnu v městskou třídu - vytvořením prostoru pro
parter a zastavěním hrany výstaviště městskými domy.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

VÝSTAVIŠTĚ ČB

MAJETKOVÁ MAPA

Na pravém břehu navrhujeme doplnit a zahustit zástavbu na volných
plochách mezi areálem SKP a Jiráskovým nábřežím.

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, stát
(ŘSD ČR, Ministerstvo zemědělství, Úřad pro zastupování
státu)

3

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY - PRAVÝ BŘEH
SLUNEČNÝ OSTROV S BROUZDALIŠTĚM A ZÁZEMÍM

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

1

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

1

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

2

PĚŠÍ LÁVKA MEZI UL. NERUDOVA A VÝSTAVIŠTĚM
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

2

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

1

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, ŘSD
PRAVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA U VODY

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

5

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

6

DOPLNĚNÍ ZÁSTAVBY U AREÁLU SKP
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

7

4

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY - LEVÝ BŘEH
LEVOBŘEŽNÍ SMÍŠENÁ STEZKA U VODY

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., ŘSD ČR
ZKLIDNĚNÍ LEVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

SPORTOVNÍ STADION

VOLEJBAL

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

REKREAČNÍ PLOCHA - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

VÝSTAVBA - NÁVRH

SPORTOVNÍ STAVBY

TENIS

KOUPÁNÍ - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

CYKLOSTEZKA

NÁVRH PROPOJENÍ - LÁVKA

PĚŠÍ CESTA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU - PLÁŽ

PŘÍSTAVNÍ HRANA

NÁVRH SMÍŠENÉ CYKLOSTEZKY

POHYB LIDÍ A ENERGIE

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: ŘSD ČR, Výstaviště ČB
DOPLNĚNÍ ZÁSTAVBY U LEVOBŘ. KOMUNIKACE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

7

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Výstaviště ČB

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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SPOLEČENSKÝ SÁL

6
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU BŘEHŮ VLTAVY POD JIRÁSKOVÝM JEZEM

AREÁL
VÝSTAVIŠTĚ

LEVOBŘEŽKA

BERMA

BERMA

VLTAVA

CYKLOSTEZKA

CHODNÍK

JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÁ VÝSTAVBA

URBANIZOVANÁ
LEVOBŘEŽKA

SMÍŠENÁ
STEZKA U VODY

VLTAVA

SLUNEČNÝ OSTROV

KOUPÁNÍ

CYKLOSTEZKA

CHODNÍK

URBANIZOVANÉ
JIRÁSKOVO NÁBŘEŽÍ

NAVRHOVANÝ STAV

M ěřítko /S cale
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F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

NO SCALE

28/02/2020, ČB

P rojekt /P roject

VÝCHOZÍ SITUACE
Řešeným územím jsou oba břehy Vltavy přibližně od úrovně ulice
Kubatova k Dlouhému mostu.
Břehy jsou obyvateli města málo využívané - Vltavské nábřeží (levý
břeh) působí dojmem periferie, na pravém břehu vedle sebe nefungují
městské bloky s kavárnou na horní části nábřeží a prázdná asfaltová
plocha na bermě.

NÁVRH
U stávající asfaltové plochy vznikne v roce 2020 200m dlouhá
přístavní hrana pro stání plavidel.
U Dlouhého mostu navrhujeme vytvořit volnočasová hřiště pro
veřejnost - např. beachvolejbal. Kůly pro protažení sítě musí být
demontovatelné a instalovány pouze pro hru. V blízkosti bude potřeba
zajistit zázemí pro obsluhu sportovišť. Na stráni mezi kavárnou a hřišti
navrhujeme pobytové schody, které mohou sloužit také jako tribuny.
Asfaltovou plochu navrhujeme pomocí terénních úprav proměnit
v park aktivit nejen pro děti.
Nevyužívané plochy výstaviště a Vltavského nábřeží doporučujeme
zastavět a přetvořit v městskou strukturu.
Po zklidnění dopravy bude možné urbanizovat křižovatku na Dlouhé
louce s důrazem na využití prostoru na všech čtyřech stranách
křižovatky. O křižovatce je nutné smýšlet v městském měřítku a co
nejvíce zmenšit její rozměrnost. Je nezbytné ji řešit jako celek,
neboť se jedná o jedno z klíčových území města, a to jednou z forem
architektonické soutěže.

MOTIV ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

VÝSTAVIŠTĚ ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, stát
(ŘSD ČR, Ministerstvo zemědělství, Úřad pro zastupování
státu)

3

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY - PRAVÝ BŘEH
PŘÍSTAVNÍ HRANA NA PRAVÉM BŘEHU VLTAVY

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

4

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
SPORTOVIŠTĚ (NAPŘ.BEACH VOLEJBAL)

1

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
TRIBUNY VE STRÁNI

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

5

SPORTOVIŠTĚ V MÍSTĚ ASFALTOVÉ PLOCHY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

4

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

6

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY - LEVÝ BŘEH
ZMĚNA CHARAKTERU ZÁSTAVBY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

5

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty,
JčK (DDM), ŘSD ČR
URBANIZACE KŘIŽOVATKY DLOUHÁ LOUKA
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
SPORTOVIŠTĚ - NÁVRH

KAVÁRNA

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NÁVRH

OBYTNÁ ZÁSTAVBA - NÁVRH

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

POBYTOVÉ SCHODY / TRIBUNY - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

PŘÍSTAVNÍ HRANA

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

6

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, stát (ŘSD ČR,
Ministerstvo zemědělství, Úřad pro zastupování státu)

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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PŘÍSTAVIŠTĚ

JIRÁSKOVO A VLTAVSKÉ NÁBŘ. - ČÁST 2 | MASTERPLAN | 74-75

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU BŘEHŮ VLTAVY POD JIRÁSKOVÝM JEZEM

VÝCHOZÍ SITUACE
Lokalita Malý a Velký jez patří k vyhledávaným cílům procházek
obyvatel města stejně jako k rekreaci a koupání během letních měsíců.
Mezi levým a pravým břehem Malše funguje jediná pěší lávka
u Velkého jezu, dalším mostem po proudu je až Modrý most.
U Malého jezu na pravém břehu celoročně funguje velké dětské
hřiště, na levém břehu se nachází fotbalové hřiště SK Slavia ČB se
zázemím.
NÁVRH
Podmínky pro vstup do vody nad Malým jezem nejsou ideální, a proto
navrhujeme koupací molo, ze kterého by byl vstup do vody pohodlný.
Samotný park je tmavý a chladný. Město pracuje na obnově
brouzdaliště, do kterého bohužel nesvítí žádné slunce. Naším cílem je
prosvětlit část parku u řeky tak, aby vznikla travnatá pláž doplněná
o nové šatny určené k dlouhodobému pronájmu. Cílovou skupinou
jsou obyvatelé Havlíčkovy kolonie a okolí, proto není třeba budovat
rozsáhlé zázemí.
Aby byla lokalita Malého jezu dobře dostupná i pro obyvatele
levého břehu, navrhujeme novou pěší lávku přimknutou k tělesu
železničního mostu. Zároveň by mohli uživatelé parku využívat zázemí
u fotbalového hřiště.
Na levém břehu u fotbalového hřiště navrhujeme nové vývaziště.
Kolem Velkého jezu není třeba žádných velkých zásahů. Navrhujeme
pročistit břehy, udržovat volné vstupy do vody a pravidelně sekat
trávu.
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WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

CYKLOSTEZKA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU

FOTBAL

BROUZDALIŠTĚ

PĚŠÍ CESTA

MOST / LÁVKA - NÁVRH

OBČERSTVENÍ

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

JEZ

MOLO PRO KOUPÁNÍ - NÁVRH

TENIS

REKREAČNÍ PLOCHA - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA

ŠATNY - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

KOUPÁNÍ - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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VÝVAZIŠTĚ

STAV
Řešeným územím je západní část parku Malý jez - mezi řekou Malší
a chodníkem.
NÁVRH
Město pracuje na obnově dětského brouzdaliště. Navrhujeme
proměnit park v městské koupaliště pro obyvatele z okolí. Nutná je
pravidelná údržba, postupná redukce přerostlých stromů tak, aby
mohla vzniknout travnatá pláž. Aby byl vstup do vody jednodušší
a bezpečnější, doplnili jsme koupací molo v bezpečné vzdálenosti
od Malého jezu. V parku lze vybudovat nové šatny, které budou
dlouhodobě pronajímány.
Pro lepší dostupnost lokality z levého břehu Malše navrhujeme
novou pěší lávku přimknutou k tělesu železničního mostu.
Na levém břehu u fotbalového hřiště navrhujeme nové vývaziště.
Cyklostezka kolem areálu pivovaru Samson je úzká a hrbolatá.
Navrhujeme problém řešit odkupem pozemků a cestu rozšiřit.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

STÁVAJÍCÍ STAV

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE - ANALYTICKÁ ČÁST

1:10 000

o

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
OBNOVA PŘÍTOKU BROUZDALIŠTĚ

1

1

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

3

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU PARKU MALÝ JEZ

VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB

2

KOUPACÍ MOLO
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

2

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

4

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

5

PRONAJÍMATELNÉ ŠATNY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

3

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB

6

DALŠÍ ZÁMĚRY
LÁVKA PŘES MALŠI PŘIMKNUTÁ K ŽELEZNIČNÍMU
4
MOSTU
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, stát (Správa železnic)
NOVÉ VÝVAZIŠTĚ LEVÝ BŘEH

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
FOTBAL

TENISOVÉ HŘIŠTĚ

OBČERSTVENÍ

VÝVAZIŠTĚ

BROUZDALIŠTĚ

KOUPÁNÍ - NÁVRH

REKREAČNÍ PLOCHA - NÁVRH
VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

PĚŠÍ CESTA

ŠATNY

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU U AREÁLU SAMSON

PŘÍSTAVNÍ HRANA

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

SCHODY K VODĚ

MOST / LÁVKA - NÁVRH

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

PRAVIDELNÁ INTENZIVNÍ ÚDRŽBA
TRAVNATÉ PLÁŽE

VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, Pivovar Samson a.s.

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

MALÝ JEZ | MASTERPLAN | 80-81

ŽELEZNIČNÍ MOST

TRÁVA

PĚŠINA

MALŠE

SMÍŠENÁ
CYKLOSTEZKA

TRÁVA

STÁVAJÍCÍ STAV

LÁVKA PŘIMKNUTÁ K ŽELEZNIČNÍMU MOSTU

PĚŠINA

KOUPACÍ MOLO

MALŠE

SMÍŠENÁ
CYKLOSTEZKA

TRÁVA

NAVRHOVANÝ STAV
P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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TRÁVA

STAV
V území Vrchlického nábřeží zůstává Mlýnská stoka neobjevena. Je
obklopena řadovými garážemi a parkovacími stáními, takže ji místní
vnímají spíše jako hrozbu a problém.
NÁVRH
Principem řešení je otevřít a přiblížit Mlýnskou stoku lidem. Cílem
je urbanizovat její břehy a odstranit bariéru aut.
Navrhujeme vznik parku - od hromadných garáží v ulici Polní
k Mánesově ulici. V parku bude doplněn mobiliář, pobytové schody
a ve volných plochách u teplárny vznikne dětské hřiště.
Od ulice Mánesova k DK Metropol chceme vytvořit pobytové nábřeží
se schody do vody.
Navrhujeme využít iniciativy místních obyvatel, kteří se intenzivně
zajímají o veřejný prostor kolem Mlýnské stoky.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB, JčK,
Teplárna ČB, stát (Úřad pro zastupování státu, Státní
pozemkový úřad)

1

1

2

JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY
PARK VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

1
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ NA
PODOBU CELÉHO ÚZEMÍ VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ
OD ČECHOVY ULICE PO DK METROPOL

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB, Povodí Vltavy s.p.
POBYTOVÉ NÁBŘEŽÍ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

21

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

VÝVAZIŠTĚ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PŘÍSTAVNÍ HRANA

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

DIVADLO

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NÁVRH

SCHODY K VODĚ

BARIÉROVÁ ZELEŇ

KNIHOVNA

CYKLOSTEZKA

PĚŠÍ CESTA - NÁVRH

KULTURNÍ STAVBY

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

PĚŠÍ CESTA

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

SPOLEČENSKÝ SÁL

PĚŠÍ LÁVKA

NÁVRH PROPOJENÍ - LÁVKA

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB, Povodí Vltavy s.p.

STAV
Řešeným územím jsou břehové partie řeky Vltavy v Rožnově. Na
pravém břehu se nachází protipovodňový val s cyklostezkou, na levém
břehu jsou rozlivné plochy aktivní zóny záplavového území.
Sportovní areál Meteor nabízí venkovní hřiště pro řadu sportů a také
sportovní halu o rozměrech 36 x 18 m. Součástí areálu je vodácké
tábořiště. Areál obklopují volné areály v soukromém vlastnictví.
NÁVRH
Navrhujeme protažení Papírenské ulice k řece, dotvoření uliční sítě
a doplnění zástavby plochami pro bydlení.
Na levém břehu Vltavy navrhujeme novou lávku přes ústí mlýnského
náhonu Stecherova mlýna, aby mohla vzniknout paralelní levobřežní
cyklostezka od Lučního jezu až k nové lávce přes Vltavu v Rožnově.
U nové lávky může vzniknout vodácký kemp s minimálním zázemím
(nacházíme se v záplavovém území Q5).
Pravobřežní stezku protahujeme podél vody dál na jih do Rožnova.
V rámci rekonstrukce rožnovského jezu navrhujeme doplnění
sportovní propusti pro vodáky.

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

OKOLNÍ OBCE

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE - ANALYTICKÁ ČÁST

1:10 000

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

o

100

200

MOTIV ŘEŠENÍ

500m

1

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty

4

DALŠÍ ZÁMĚRY
LEVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA S LÁVKOU PŘES
MLÝNSKÝ NÁHON

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

3

5

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., soukromé
subjekty
KEMP PRO VODÁKY

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., soukromé
subjekty, obec Planá u ČB
PROTAŽENÍ PRAVOBŘEŽNÍ STEZKY KOLEM VODY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ
NA NOVÉ MĚSTSKÉ BLOKY V LOKALITĚ ROŽNOV

4

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

2

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
soukromé subjekty
ÚPRAVA ROŽNOVSKÉHO JEZU PRO VODÁKY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

5

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

TENIS

KEMP

SCHODY K VODĚ

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

HOKEJBAL

KEMP - NÁVRH

NOVÁ ULIČNÍ SÍŤ - NÁVRH

JEZ - NÁVRH ÚPRAVA

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

OBYTNÁ ZÁSTAVBA - NÁVRH

NAVRHOVANÉ PROPOJENÍ - LÁVKA

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

VOLEJBAL

CYKLOSTEZKA

PRODLOUŽENÍ PRAVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKY KOLEM VODY

OBČERSTVENÍ

PĚŠÍ CESTA

TRANSFORMAČNÍ PLOCHY

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

STAV
Řešeným územím jsou břehy řeky Vltavy od Litvínovického mostu
na jih k Trilčovu jezu. Břehové partie jsou stabilizované s občasnými
vstupy do vody. Na pravém břehu se nachází cyklostezka v celé délce,
na levém břehu cyklostezka končí v lokalitě Luční jez.
NÁVRH
V lokalitě Luční jez byl v roce 2019 realizován vstup do vody (na
levém břehu před pěší lávkou) a obyvatelé začali přilehlou bermu
využívat k letní rekreaci. Navrhujeme vytvoření rekreační plochy
s travnatou pláží doplněné o další vstup do vody. Bude využívána
obyvateli z blízkého okolí, proto není třeba budovat objekty zázemí.
Na pravém břehu u pěší lávky chceme vybudovat vývaziště, které by
mohlo sloužit také jako zastávka lodní MHD. Další nábřežní hrana, která
by mohla sloužit pro vyvázání lodí, je umístěna mezi Litvínovickým
mostem a areálem Povodí Vltavy na levém břehu.
Na levém břehu Vltavy chceme protáhnout levobřežní cyklostezku
až k lávce u TJ Meteor. Aby mohla cyklostezka vzniknout, je nutné
vybudovat lávku přes mlýnský náhon ze Stecherova mlýna.
Trilčův jez je nyní pro vodáky sjízdný pouze po předchozí domluvě
s Povodím Vltavy. Navrhujeme vytvoření užší sportovní propusti
v retardérové propusti.

STÁVAJÍCÍ STAV

POVODÍ VLTAVY

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

MĚSTO ČB

OKOLNÍ OBCE

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

P rojekt /P roject

F áze /S tage

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE - ANALYTICKÁ ČÁST

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

REKREAČNÍ PLOCHA S TRAVNATOU PLÁŽÍ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty
VÝVAZIŠTĚ

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

2

LEVOBŘEŽNÍ CYKLOSTEZKA

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
soukromé subjekty, stát (Úřad pro zastupování státu),
obec Litvínovice

1

ÚPRAVA TRILČOVA JEZU PRO VODÁKY

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
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JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

3

VÝVAZIŠTĚ

CYKLOSTEZKA

SPORTOVIŠTĚ SK DYNAMO ČB

FOTBALOVÝ STADION

PĚŠÍ CESTA

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SCHODY K VODĚ

SCHODY K VODĚ - NÁVRH

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

PŘÍSTAVNÍ HRANA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

KOUPÁNÍ - NÁVRH

JEZ - NÁVRH ÚPRAVA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ BŘEHU - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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4

STAV
Řešeným územím jsou břehy řeky Vltavy vymezené pěší lávkou přes
Vltavu u Plzeňské ulice, silnicí I/20 na levém břehu, křižovatkou s ulicí
Labská s ulicí Labská a cyklostezkou na pravém břehu.
Jedná se o rozsáhlé bermy s přírodními břehy, které obyvatelé
přilehlých sídlišť využívají k rekreaci a koupání v letních měsících.
Plochy mezi levobřežní cyklostezkou a silnicí I/20 jsou buď prázdné
nebo zarostlé náletovou zelení. V lokalitě existuje jediná možnost
občerstvení - Přístav u Dudáka.
NÁVRH
V území mezi ulicí U Staré trati a levobřežní cyklostezkou povede
teplovod. Díky vedení teplovodu dojde k vyčištění náletové zeleně.
Aby mohla berma i nadále sloužit rekreačním účelům, je nutné vysadit
bariérovou zeleň s ochrannou funkcí před teplovodem i silnicí I/20.
V tomto území město plánuje vybudovat také workoutové hřiště.
Navrhujeme jasné definování ploch určených pro rekreaci obyvatel
(na obou březích Vltavy). Na těchto plochách bude probíhat pravidelné
sečení trávy, aby mohly sloužit jako travnaté pláže. V ostatních
plochách je možné trávu sekat méně často a ponechat jim luční
charakter. U rekreační plochy na levém břehu navrhujeme vybudovat
zázemí (šatny a WC) s občerstvením (sociální dohled).
Na levém břehu na prázdné louce jižně od Strakonické ulice
navrhujeme vytvořit přírodní park - území doplnit bariérovou zelení
a mobiliářem - s přesahem na rekreační plochu s travnatou pláží.
Je možné vytvořit také plochy barbecue s instalovaným grilem
a piknikovými stoly.

POVODÍ VLTAVY

STÁVAJÍCÍ STAV

Pod pěší lávkou na pravém břehu Vltavy a u křižovatky ulice Na
Staré trati se silnicí I/20 navrhujeme vytvoření nábřežních hran, které
by mohly sloužit jako vývaziště i zastávky lodní MHD.

MOTIV ŘEŠENÍ

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

ČESKÁ REPUBLIKA

MOTIV ŘEŠENÍ

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

1

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty

6
DALŠÍ ZÁMĚRY
REKREAČNÍ PLOCHA S TRAVNATOU PLÁŽÍ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

2

2

ZÁZEMÍ REKREAČNÍ PLOCHY

5
3

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

4

VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
VEDENÍ TEPLOVODU

6

41

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
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ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ
NA PŘÍRODNÍ PARK

51

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: město ČB
PŘÍSTAVNÍ HRANY

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

REKREAČNÍ PLOCHA

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

CYKLOSTEZKA

PŘÍSTUP K VODĚ - NÁVRH

BARIÉROVÁ ZELEŇ

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

WORKOUT HŘIŠTĚ - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

PRAVIDELNÁ INTENZIVNÍ ÚDRŽBA
SEČENÁ LOUKA 1x TÝDNĚ

BUFET

OBČERSTVENÍ - NÁVRH

SEVERNÍ SPOJKA PLÁN

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

PLOCHA PRO ARCHITEKTONICKO
- URBANISTICKOU SOUTĚŽ

PLOCHA BARBECUE - NÁVRH

KOUPÁNÍ - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

1:5 000

O

50

100

250m

28/02/2020, ČB

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

STAV
Řešeným územím je původní meandr Vltavy u dvoru Suchomel
a jeho okolí. Území je v současné době nevyužívané a zapomenuté.
Východní část meandru byla za minulého režimu zavezena odpady,
proto území v místě nevypadá jako původní říční koryto.
V území je navržena trasa severní spojky (součást obchvatu města),
je nutné zvážit zdali toto dopravní propojení nenaruší jedinečný
charakter tohoto místa, zvláště když je nyní upřednostňována tzv.
severní tangenta, která dopravní zátěž přenese ve větší vzdálenosti
od města.
Povodí Vltavy pouští do původního meandru stálé množství vody,
které slouží k jeho samočištění, zvýšení kapacity tohoto průtoku není
nutné. V části koryta za dvorem Suchomel voda stojí a hnije. Povodí
Vltavy ve spolupráci se soukromými subjekty zpracovává projekt na
pročištění i této části toku.
NÁVRH
Navrhujeme odstranění staré ekologické zátěže a alespoň
částečnou obnovu původního koryta meandru.
Kolem meandru chceme vybudovat naučnou stezku, která povede
po březích a umožní obyvatelům objevit nejen historii tohoto místa.
V korytě meandru navrhujeme očistit starý kamenný jez a vytvořit
z něj pobytové schody. Na březích obnoveného meandru navrhujeme
vysadit stromové aleje.
POVODÍ VLTAVY

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

ČESKÁ REPUBLIKA

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MĚSTO ČB

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

ZÁMĚR SEVERNÍ SPOJKA

1

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., soukromé
subjekty
PROČIŠTĚNÍ KORYTA ZA DVOREM SUCHOMEL

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)

7

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., soukromé
subjekty
ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
A OBNOVA KORYTA

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

5

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

4

DOKONČENÍ CYKLOSTEZKY

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
soukromé subjekty

5

NAUČNÁ STEZKA

1

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty
OČIŠTĚNÍ STARÉHO JEZU A PŘEBUDOVÁNÍ
NA POBYTOVÉ SCHODY

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty
OBNOVA ALEJÍ

7

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: město ČB, soukromé subjekty

CYKLOSTEZKA

STARÝ JEZ

CYKLOSTEZKA - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

ZATRUBNĚNÍ KORYTA

NAUČNÁ STEZKA - NÁVRH

PLÁNOVANÁ TRASA
SEVERNÍ SPOJKY

JEZ - NÁVRH

OBNOVA KORYTA - NÁVRH

ALEJ - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

STAV
Vodácký areál Lídy Polesné v Českém Vrbném leží u cyklostezky
mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Za slunného
víkendu tudy projede 7 000 lidí, ročně je to až 100 000 lidí. V rámci
první etapy splavnění Vltavy zde byl vybudován ochranný přístav.
Vodácký areál je postupně modernizován a upravován tak, aby
mohl sloužit nejen sportovcům, ale také široké veřejnosti. V první
etapě byla kompletně přestavěna slalomová dráha. Nyní probíhá
druhá etapa, při níž jsou rekonstruovány objekty zázemí.
Areál je cílem výletů pro obyvatele Pražského sídliště a sídliště
Vltava a cyklovýletů pro obyvatele z celých Budějovic.
NÁVRH
V areálu navrhujeme doplnit lávku přes slalomovou dráhu. Na
levém břehu navrhujeme také divácké tribuny.
Aby mohly být výlety obyvatel města zokruhovány, navrhujeme
výstavbu nové lávky přes řeku Vltavu. Tím dojde ke zpřístupnění
areálu také obyvatelům pravého břehu Vltavy (např. Kněžské Dvory,
Nemanice).
U kempu chceme vybudovat novou hranu pro vyvázání lodí.
POVODÍ VLTAVY

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

ČESKÁ REPUBLIKA
MĚSTO ČB

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV

MOTIV ŘEŠENÍ

MOTIV ŘEŠENÍ

MAJETKOVÁ MAPA

MOTIV ŘEŠENÍ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: SK Vodní slalom ČB
LÁVKA PŘES SLALOMOVOU DRÁHU

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
TRIBUNY PRO DIVÁKY

3

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
LÁVKA PŘES VLTAVU

4

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

4

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB,
soukromé subjekty

5

NÁBŘEŽNÍ HRANA - VÝVAZIŠTĚ
C

2

5

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

1

HORIZONT REALIZACE: střednědobý (3-5 let)

B

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

A

3

PŘÍSTAVIŠTĚ

KEMP

CYKLOSTEZKA

NÁVRH MÍSTA PRO LÁVKY

VÝVAZIŠTĚ

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

PĚŠÍ CESTA

PŘÍSTAVNÍ HRANA - NÁVRH

SLALOMOVÁ DRÁHA

PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE

PŘÍSTAVNÍ HRANA

PĚŠÍ CESTA - NÁVRH

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

REZERVA PRO PARKOVÁNÍ

JEZ

TRIBUNA - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ VODÁCKÉHO AREÁLU
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JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

SPLAVNĚNÍ
Cílem této kapitoly je analyzovat současné využití řeky Vltavy a navrhnout dvě varianty překonání Jiráskova jezu
(přes Jiráskův jez nebo ústím Mlýnské stoky do slepého ramene Malše) včetně všech doplňkových infrastruktur (např.
přístaviště).

POLSKO
Magdeburg

Drážďany

NĚMECKO
ČESKO

Praha
České Budějovice

SLOVENSKO
České Budějovice jsou cílem a konečným bodem vodní cesty vedoucí ze Severního moře
přes Hamburk, Drážďany a Prahu až do Českých Budějovic. Jsou symbolickým posledním
korálkem na náhrdelníku zážitků.

RAKOUSKO

Dle zákona č. 114/1995 Sb. (Zákon o vnitrozemské plavbě) je Vltavská vodní cesta vedena
jako dopravně významná využitelná vodní cesta I. třídy až po ř. km 241,4 nad Litvínovickým
potokem včetně výústní části Malše po ř. km 1,6 (pod Malý jez). V současné době je Vltavská
vodní cesta splavná k Jiráskovu jezu v Českých Budějovicích (ř. km 293,5).
Překonání Jiráskova jezu a možnost dostat se ke Slepému rameni Malše bude pro město
novým impulsem, přílivem energie, vizuálním “divadlem”, které táhne. Potenciálem je
rekreační turistická plavba malými i velkými loděmi.
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Severní moře

Zadáním bylo popsat ve variantách řešení překonání Jiráskova jezu
z pohledu dopadu na možnosti využití vodních toků a jejich okolí.
Pro prodloužení vodní cesty nad Jiráskův jez jsou možné 2 varianty:
• Plavební komorou ve vorové propusti Jiráskova jezu
• Lannovým plavebním kanálem z ústí Mlýnské stoky ke slepému
rameni Malše
Obě varianty pak zcela specificky vyvolávají nároky na další
infrastrukturu - lávky, mosty, přístaviště, vývaziště.
Přístaviště pro jednu až dvě výletní lodě navrhujeme pod Železným
mostem na levém břehu Malše u parku Háječek. Tyto lodě se mohou
pohodlně se otočit jak na soutoku Vltavy a Malše, tak na soutoku Malše
a jejího slepého ramene. Pro menší plavidla je uvažováno s městským
přístavem ve slepém rameni Malše. Další velká plavidla mohou zůstat
stát na navrhované nábřežní hraně u náplavky na pravém břehu Vltavy
pod Jiráskovým jezem.
Obě varianty splavnění s sebou přináší také nutnost rekonstrukce/
stavby nových lávek na místě současných lávek s nevyhovujícími
plavebními výškami pro návrhové plavidlo (minimální plavební výška
se u jednotlivých variant liší, pohybuje se v rozmezí 2,5 - 5,25 m).
Na březích Malše navrhujeme doplnit vývaziště na levém břehu
pod Malým jezem a na pravém břehu na Sokolském ostrově. Na Vltavě
u Lučního jezu na obou březích (nikoliv v místě plánované rekreační
pláže), u Krumlovských alejí, na břehu parku Dlouhá louka, pod pěší
lávkou na Pražském sídlišti a na levém břehu u lokality zvažované pro
aquapark.

Malše
hladina nadržení
ř. km.
-

most
lávka přes slepé rameno

384,15 m n. m.
spodní hrana mostovky

světlá výška

386,15 m n. m.

2,00 m

0,211

Železný most

386,61 m n. m.

2,46 m

0,28

Zlatý most

386,82 m n. m.

2,67 m

0,522

Krumlovský most

387,96 m n. m.

3,81 m

0,805

most Kosmonautů

386,00 m n. m.

1,85 m

1,155

Modrý most

386,33 m n. m.

2,18 m

hladina nadržení

379,00 m n. m.

Malše

Vltava
ř. km.

hladina nadržení

237,5

most
Nový most

386,07 m n. m.

7,07 m

-

386,15 m n. m.

2,00 m

237,86

pěší lávka

383,70 m n. m.

4,70 m

0,211

Železný most

386,61 m n. m.

2,46 m

237,87

technologická lávka

384,25 m n. m.

5,25 m

0,28

Zlatý most

386,82 m n. m.

2,67 m

239,42

Dlouhý most

386,05 m n. m.

7,05 m

0,522

Krumlovský most

387,96 m n. m.

3,81 m

0,805

most Kosmonautů

386,00 m n. m.

1,85 m

1,155

Modrý most

386,33 m n. m.

2,18 m

hladina nadržení
239,922 Dlouhá lávka
240,292 lávka u zimního stadionu
240,582 Litvínovický most
240,988 lávka Emila Pittera

světlá výška

384,15 m n. m.

spodní hrana mostovky

384,15 m n. m.
údaj není dostupný
údaj není dostupný
386,86 m n. m.
údaj není dostupný

2,71 m

ř. km.

most
lávka přes slepé rameno

Vltava
hladina nadržení
ř. km.

spodní hrana mostovky

světlá výška

379,00 m n. m.
spodní hrana mostovky

237,5

most
Nový most

386,07 m n. m.

7,07 m

237,86

pěší lávka

383,70 m n. m.

4,70 m

237,87

technologická lávka

384,25 m n. m.

5,25 m

239,42

Dlouhý most

386,05 m n. m.

7,05 m

hladina nadržení
239,922 Dlouhá lávka

384,15 m n. m.
údaj není dostupný

světlá výška
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VARIANTA 1

BŘEH S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ LODÍ - NÁVRH

ŽELEZNIČNÍ MOST

PAROVODNÍ MOST

LÁVKA - KOLIZE

IMPULS - NOVÁ ENERGIE

SILNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

PLAVEBNÍ KOMORA - NÁVRH

KONEC VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

SEVERNÍ SPOJKA

JEZ

PŘÍSTAVIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ

VÝVAZIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ - NÁVRH

VÝVAZIŠTĚ - NÁVRH

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale
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VARIANTA 2

Tato varianta překonání Jiráskova jezu navazuje na dosud
realizované aktivity související se splavněním Vltavy. Dle zákona č.
114/1995 Sb. má návrhové plavidlo I. klasifikační třídy rozměry 45x5,4m,
plavební komora musí být navržena o rozměrech 45x6m. Mosty, pod
kterými má návrhové plavidlo proplout, musí splňovat plavební výšku
4,5m. Výška hladiny nad Jiráskovým jezem je 384,15 m n. m., pod ním
379,00 m n. m., výška k překonání plavební komoru je 5,15m.
Navrhujeme plavební komoru vysunout do horní vody, aby byl pohled
na Jiráskův jez z Dlouhého mostu co nejméně ovlivněn.
Přístaviště pro návrhové plavidlo jsme umístili na levý břeh Malše
v parku Háječek. Tato poloha umožňuje výstup a nástup cestujících
na méně užívaném břehu, avšak stále velmi blízko centra města, aniž
by byly dotčeny ostatní břehy určené pro rekreaci obyvatel města.
Návrhové plavidlo se může otočit na obratišti na soutoku Malše
a jejího slepého ramene, stejně jako na soutoku Malše a Vltavy. Toto
řešení vyžaduje výstavbu nové pěší lávky přes Vltavu na Sokolský
ostrov. Pravý břeh Malše u Biskupské zahrady lze využít pro vytvoření
pobytové plochy s pozvolnými schody do vody.
Běžná výletní loď nemá rozměry návrhového plavidla, ale z důvodu
možného dojezdu plavidel s rozměry danými zákonem je potřeba
vybudovat infrastrukturu pro návrhové plavidlo I. klasifikační třídy.
Plavební komorou mohou proplouvat i výrazně menší výletní
a rekreační plavidla (např. čluny, hausbóty). Pro tyto je navržen
městský přístav (nikoli marina) ve slepém rameni Malše. Stání jsou
navržena podélná, po obou březích toku. Pěší lávka vedoucí z centra
města má plavební výšku 2,0 m. Pokud by zde měly kotvit i vyšší lodě,
bude nutné vybudovat novou zdvižnou lávku.
Z důvodu možnosti proplachu koryta slepého ramene, je vhodné
v jeho konci vybudovat klapkový jez (proplachový kanál s klapkovým
uzávěrem). Tento klapkový jez bude udržovat stále stejnou hladinu
nadržení, pouze z důvodu pročištění koryta nebo povodně budou
klapky spuštěny a voda proteče. Přes jez je navržen nový most pro
pěší i automobily.
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U hotelu Budweis navrhujeme pobytové schody.
Odhad nákladů:
• Plavební komora			
400 mil. Kč
• Nová lávka přes Vltavu 		
100 mil. Kč
• Nová lávka přes Slepé rameno
20 mil. Kč
• Klapkový jez Slepé rameno
20 mil. Kč
• Celkem			
cca 540 mil. Kč
Výhody této varianty:
• Plavební komora s návrhovými parametry dle zákona č. 114/1995 Sb.
• Umístění plavebního zařízení v korytě řeky na pozemcích Povodí
Vltavy s.p.
• Zvýšení průtočné kapacity Jiráskova jezu použitím klapkových vrat
v horním ohlaví plavební komory
• Umístění plavební komory v trase vodní cesty dané zákonem a tím
i možnost jednat o využití finančních prostředků na rozvoj vodních
cest
• Odstranění obtížného plavebního manévru prováděném při dnešním
otáčení plavidel pod Jiráskovým jezem
• Možnost vybudovat plnohodnotný městský přístav ve slepém rameni
Malše
Nevýhody této varianty:
• Výstavba ve vodním toku
• Nutnost přebudovat pěší lávku přes Vltavu a přes Malši na Sokolský
ostrov tak, aby vyhovovala z hlediska podjezdné výšky (dle normy
min. 5,25 m)
• Vyšší finanční náročnost vyvolaných investic
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PŘÍSTAVIŠTĚ PRO NÁVRHOVÉ PLAVIDLO

3

NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA

JIRÁSKOVA JEZU

nevyhovující podjezdná výška 2 m

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

8

6

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES VLTAVU

hladina 384,15

5
4

KLAPKOVÝ JEZ

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

OBRATIŠTĚ 50 m

2

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

MĚSTSKÝ PŘÍSTAV
SLEPÉ RAMENO

VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.
PŘÍSTAVNÍ HRANA PRO NÁVRHOVÉ PLAVIDLO
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

3

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
MĚSTSKÝ PŘÍSTAV SLEPÉ RAMENO MALŠE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

4

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
KLAPKOVÝ JEZ V ÚSTÍ SLEPÉHO RAMENE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
OBRATIŠTĚ 50 m

5

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
MOST PŘES KLAPKOVÝ JEZ

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
ZDVIŽNÁ LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO MALŠE
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2
hladina 384,15

7

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

NOVÁ PĚŠÍ LÁVKA

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

nevyhovující podjezdná výška 2,5 -2,8 m

POBYTOVÁ PLATFORMA U BISKUPSKÉ ZAHRADY

hladina 379,00

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

8

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

1
PLAVEBNÍ KOMORA NA JIRÁSKOVĚ JEZU

POBYTOVÉ SCHODY

9

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka
HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: STINGO s.r.o.
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9

1

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

7

NOVÝ MOST

PLAVEBNÍ KOMORA VOROVOU PROPUSTÍ
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JEDNOTLIVÉ ZÁMĚRY

Tato varianta pomůže oživit dnes zcela zapomenuté ústí Mlýnské
stoky do řeky Vltavy. Jedná se o dvě plavební komory rozměrů
28x6m, jedna je navržena u Předního mlýna, druhá u ústí Mlýnské
stoky. V rámci této studie bylo prověřeno prostorově nejnáročnější
řešení. Slepé rameno není dle zákona č.114/1995 Sb. součástí vodní
cesty, parametry vodních komor a návazné infrastruktury tak nejsou
ničím stanoveny a jejich velikost by měla být zvolena s ohledem na
potenciální poptávku a s tím spojené očekávané přínosy ve vztahu k
předpokládaným nákladům. Výška hladiny ve slepém rameni Malše
je 384,15 m n. m., ve Vltavě pod Jiráskovým jezem 379,00 m n. m.,
v kanálu mezi komorami je výška hladiny 382,30 m n. m. Komora
u Předního mlýna překoná výšku 1,85 m, komora u ústí Mlýnské stoky
překoná výšku 3,3 m. Plavební výška pod současnými mosty v ulicích
Sokolský ostrov a Resslova je navržena 3,0 m. Toto řešení vyžaduje
výstavbu nového zdvižného mostu v ústí slepého ramene Malše.
Přístaviště pro dvě výletní lodě, případně kotviště pro menší lodě
a hausbóty jsme umístili na levý břeh Malše v parku Háječek. Tato
poloha umožňuje výstup a nástup cestujících na méně užívaném břehu,
avšak stále velmi blízko centra města, aniž by byly dotčeny ostatní
břehy určené pro rekreaci obyvatel města. Výletní loď se může otočit
na obratišti na soutoku Malše a jejího slepého ramene, na řeku Vltavu
nebude zajíždět. Aby mohla výletní loď dojet k přístavišti, je navržena
nová zdvižná pěší lávka z centra na Sokolský ostrov (podjezdná výška
musí být alespoň 3,0 m). Pravý břeh Malše u Biskupské zahrady lze
využít pro výstavbu pobytové plochy s pozvolnými schody do vody.
Zvolené parametry plavebních komor a od nich odvezené šířky
plavební dráhy ovlivní mimo jiné i využitelnost této části řeky pro
kotvení lodí. V závislosti na velikosti plavidel, kterým bude umožněno
proplutí k centru města se šířka plavební dráhy může lišit v rozmezí
cca 6 – 14 m, což v konečné podobě ovlivní kapacitu plánovaného
„městského přístavu“ na slepém rameni Malše. I tento aspekt by
proto měl být zohledněn při finální volbě parametrů infrastruktury
v rámci této varianty. Kromě zpřístupnění centra města přispěje
realizace této varianty k pročištění slepého ramene Malše a k zvýšení
průtočnosti v případě povodní.
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Lannův plavební kanál pomůže při provedení povodňových vod řeky
Vltavy.
Odhad nákladů - plavební komora 28 x 6:
• Plavební komory			
500 mil. Kč
• Nová lávka přes Slepé rameno
20 mil. Kč
• Celkem			
cca 520 mil. Kč
Odhad nákladů - plavební komora 12 x 4:
• Plavební komory			
340 mil. Kč
• Celkem			
cca 340 mil. Kč
Výhody této varianty:
• Výstavba mimo hlavní vodní tok
• Zatraktivnění této části centra města
• Dosažení menší vzdálenosti k centru města kratší cestou
• Větší atraktivita pro obyvatele i turisty při proplavování lodí
• Vyčištění břehů Mlýnské stoky a vody ve Slepém rameni
• Možnost využití klidné vody nad Jiráskovým jezem
• Eliminace vyvolaných investic (lávka přes Vltavu)
Nevýhody této varianty:
• Nedosažení parametrů plavební komory dle zákona č. 114/1995 Sb.
a tedy nemožnost vjezdu návrhového plavidla I. klasifikační třídy
• Financování by bylo hrazeno z jiných zdrojů než z prostředků na
rozvoj vodních cest
• Nemožnost vybudovat plnohodnotný přístav ve slepém rameni Malše
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LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL
PŘÍSTAVIŠTĚ PRO VÝLETNÍ LODĚ

4
nevyhovující podjezdná výška 2 m

2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

2

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

hladina 384,15

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

plavební dráha
šířky 20 m

NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA PŘES SLEPÉ RAMENO
3
MALŠE

VÝVAZIŠTĚ

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

OBRATIŠTĚ 30 m

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)

82,3

0
hlad
ina 3

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
PŘÍSTAVNÍ HRANA PRO 2 VÝLETNÍ LODĚ
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

4

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
podjezdná výška 3 m

VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
POBYTOVÁ PLATFORMA U BISKUPSKÉ ZAHRADY
ZPŮSOB ŘEŠENÍ: architektonická soutěž

1

5

HORIZONT REALIZACE: krátkodobý (do 3 let)
VLASTNÍCI POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
VÝVAZIŠTĚ SOKOLSKÝ OSTROV

6

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

PLAVEBNÍ KOMORA
“U JIRÁSKOVA JEZU”

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB
ÚZEMNÍ REZERVA PRO MARINU Č. BUDĚJOVICE

podjezdná výška 3 m

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

dno 377,10

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p., město ČB

LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL
hladina 379,00

7

7
ÚZEMNÍ REZERVA PRO MARINU
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PLAVEBNÍ KOMORA
“U PŘEDNÍHO MLÝNA”

NOVÝ ZDVIŽNÝ MOST NA SOKOLSKÝ OSTROV

5

NOVÝ ZDVIŽNÝ MOST

HORIZONT REALIZACE: dlouhodobý (5 a více let)
VLASTNÍK POZEMKŮ: Povodí Vltavy s.p.

NOVÁ ZDVIŽNÁ PĚŠÍ LÁVKA

3

1

ZPŮSOB ŘEŠENÍ: veřejná zakázka

VARIANTA 2 - LANNŮV PLAVEBNÍ KANÁL | SPLAVNĚNÍ | 102-103
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Zajištění obslužnosti v okolí vodních toků je jednou z podmínek
plnohodnotného využívání vodních toků a jejich okolí pro rekreaci
obyvatel. Dobrá dostupnost umožní lidem trávit volný čas v místech,
která jsou atraktivní a již dnes jsou vyhledávána.
Je tedy nezbytné uvažovat o zajištění všech typů dopravy, a to
včetně dopravy lodní, která není doposud rozvinuta. Prodloužení vodní
cesty do centra města České Budějovice bude mít zcela jistě vliv na
rozvoj lodní dopravy (individuální i hromadné), nelze však opomenout,
že tento rozvoj zvýší i nároky na ostatní typy dopravní infrastruktury.
•

Městská hromadná doprava

České Budějovice disponují kvalitní a rozvinutou sítí linek
hromadné dopravy. Přestože neexistují speciální linky, které by
sloužily k obsluze rekreačních cílů ve městě, stávající trasy, a to
i díky přirozené dostupnosti zelených či sportovních ploch, dokáží
saturovat potřeby obyvatel města. Vzhledem k tomu, že doprava ve
městě je řešena autobusovými a trolejbusovými linkami, je schopna
v případě autobusů reagovat i na nově vzniklou poptávku.
•

Automobilová doprava

Individuální automobilová doprava je stále důležitou složkou
dopravy obyvatel ve městě. Centrum města disponuje omezenými
parkovacími kapacitami, ale vzhledem k odlišnému časovému
vytížení těchto ploch v pracovní době a v době volna, tyto plochy
dokáží pokrýt poptávku. Deficit parkovacích míst v místě rekreačních
cílů (hřiště, cyklostezky) je nyní řešen na úkor soukromých parkovišť
u obchodních center nebo v místech s obytnou zástavbou. V rámci
této studie byla tedy vytipována místa, kde by bylo vhodné parkovací
plochy doplnit.
•

Pěší a cyklistická doprava

Cyklistická doprava je díky morfologii terénu ve městě jedinečným
fenoménem. Je velmi hojně využívána, a to v podstatě celoročně.
Páteřní cyklostezky a trasy jsou vedeny zcela logicky podél vodních
toků a jsou jejich přirozenou součástí. Na místě je přemýšlet
o zvýšení jejich kapacity, aby byly eliminovány případné kolize. Pěší
korza podél řek jsou dlouhodobou součástí života ve městě.
•

Lodní doprava

Doprava po vodě, v minulosti naprosto přirozená součást života ve
městě, je nyní upozaděna. Přestože pokusy o její oživení probíhají
již několik let, zatím se nestala plnohodnotnou součástí dopravních
forem ve městě. V rámci studie bylo tedy navrženo prověření této
možnosti. Jsou navrženy nové trasy lodní MHD, které doplňují
ty stávající. Nové zastávky lodní MHD mohou vznikat u nově
vznikajících přístavních hran v závislosti na další koncepci a rozvoji
potenciálních míst.
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LINKA 2

ZASTÁVKA MHD

ZASTÁVKA LODNÍ MHD

ZASTÁVKA LODNÍ MHD - NÁVRH

PARKOVIŠTĚ

LINKA MHD

LINKA LODNÍ MHD

LINKA LODNÍ MHD - NÁVRH

PARKOVIŠTĚ - NÁVRH

JEZ
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LINKA 1

Řeka Vltava patří mezi oblíbené vodácké cíle. Splutí z Vyššího Brodu
do Boršova nad Vltavou trvá obvykle tři dny. Na březích je vybudovaná
široká infrastruktura kempů, míst s občerstvením i půjčoven lodí
a raftů (včetně odvozu apod.). Vodáků, kteří pokračují z Boršova nad
Vltavou do Českých Budějovic, je zatím velmi málo.
Při splouvání do Českých Budějovicích již není řeka tak atraktivní
jako na horním toku, avšak České Budějovice jako takové by mohly
vodáky lákat k návštěvě. Cestou je nutno překonat celkem 4 jezy
– jez v Plané, v Rožnově, Trilčův jez a Jiráskův jez. Jez v Plané
byl rekonstruován v roce 2015 (při výstavbě MVE) a je sjízdný na
fotobuňku. Jez v Rožnově býval do rekonstrukce Stecherova mlýna
sjízdný vorovou propustí uprostřed, nyní je většina vody svedena do
náhonu a je nutné přenést loď vpravo. Trilčův jez je při vyšším stavu
vody sjízdný retardérovou propustí vlevo, běžně se musí lodě vlevo
přenášet. Na Jiráskově jezu je nutné lodě přenést vlevo, pod jezem je
obtížný vstup zpět do vody.
Naším cílem je umožnit vodákům bezproblémové proplutí městem
až do Českého Vrbného.
Navrhujeme upravit jez v Rožnově a Trilčův jez tak, aby bylo splutí
sportovní propustí bezpečné a zároveň nenarušovalo chod MVE, jako
příklad lze uvést jez v Plané.
V Rožnově na levém břehu u TJ Meteor navrhujeme vytvořit vodácký
kemp s minimálním zázemím (jedná se o povodňové území), případně
s využitím stávajícího zázemí TJ Meteor. Odtud mohou pokračovat do
centra města linkami MHD.
V centru města mohou vodáci vyvázat své lodě v parku Dlouhá
louka u areálu Valcha, případně na Sokolském ostrově. Jiráskův
jez překonají plánovanou plavební komorou na Jiráskově jezu nebo
Lannovým kanálem.
Další zastávkou, kdy vodáci opouštějí území města České
Budějovice, je vodácký areál Lídy Polesné v Českém Vrbném.
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VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ

UVÁZÁNÍ LODÍ

JEZ - NUTNÉ ÚPRAVIT

VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ - NÁVRH

POSLEDNÍ ZASTÁVKA NA ÚZEMÍ MĚSTA
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ANALYTICKÁ ČÁST

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

VYSOKÁ INTENZITA LIDÍ

ČOV
NEPROSTUPNÉ
BYDLENÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
POBYT. LOUKA

POVODÍ

VODÁCKÝ AREÁL

POBYT. LOUKA
NEPROSTUPNÉ

POBYT. LOUKA
?

PARKOVIŠTĚ

ŠKOLY
AREÁL
SKP

PRŮMYSL

BYDLENÍ

•

•

HAVLÍČKOVA KOLONIE

PARKING

SPORT
MALÝ JEZ

PARK

?

SAMSON

ALEJ

HÁJEČEK

ZAHRÁDKY

SOKOLÁK
SOKOL

Místa u vody nejsou pro obyvatele města dostatečně
atraktivní.

?

•

SPORT

•

LINECKÉ PŘEDMĚSTÍ

JIRÁSKŮV JEZ

ZIMNÍ
STADION

SPORT

PARKING

NESOURODOST

•

STROMOVKA

Potenciál pro turismus

Zatraktivnění vodních toků, a to i pomocí lodní dopravy,
zvýší turistický potenciál města a jeho okolí.
•

Město žije s vodou

Přestože vodní toky a jejich okolí využívají svůj potenciál
pouze z části, obyvatelé města využívají a hledají možnosti
jak trávit čas u vody.

VOD.VĚŽ
FOTBALOVÝ
STADION

•

BYDLENÍ

PRŮMYSL

VÝSTAVIŠTĚ

Potenciál pro rekreaci

Obyvatelé města chtějí pobývat u vody, trávit zde volný
čas, či používat trasy podél řek pro pohyb ve městě.

NEPŘÍSTUPNÉ
PARK

Město postrádá nábřeží

Vltava a Malše neprotékají centrem města, historické
centrum tak postrádá klasická městská nábřeží. Vodním
tokem, který má kontakt se středem města, tak zůstává
Mlýnská stoka.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ

Nevíme, jak vodu využívat

Spojení s Evropou

Prodloužení vodní cesty do centra města propojí fyzicky
i mentálně České Budějovice s evropskými vodními
cestami.
NEMOCNICE
BYDLENÍ
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STABILIZOVANÉ ÚZEMÍ

•

PARK

SOUKROMÉ

Nemůžeme pobývat u vody

Počet míst, kde se dá trávit volný čas v blízkosti vodních
toků je velmi limitovaný.

OTEVŘENÍ KORYTA

CENTRUM

Nemůžeme k vodě

Břehy řek neumožňují dostatečný kontakt obyvatel
města s vodou. Nábřeží svým charakterem připomínají
spíše technickou infrastrukturu.

BYDLENÍ

PARK

Voda rozděluje

Vodní toky jsou liniovými bariérami brání prostupnosti
území. Historické město krátkých vzdáleností dnes
postrádá příčné vazby přes řeky - chybí mosty a lávky,
které by umožnily bezkolizní pohyb obyvatel města.

SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI | 108-109

•

ANALÝZA ÚZEMÍ

Součástí Analytické části je i rozbor vztahu urbanismu města České
Budějovice a vodních toků, které ve všech historických epochách
významně promlouvaly do jeho struktury.
Strategické poloha města na soutoku dvou řek umožňovala
základní princip fungování středověkého města - ochranu před
vnějšími hrozbami (vojenskými, obchodními) a zároveň kontrolu nad
obchodními trasami generujícími ekonomický přínos pro město.
Uliční síť současného města České Budějovice má základ ve
struktuře středověkého města, kdy pravidelný, ortogonální systém
po svém obvodu naráží na měkkou křivku přirozeného, či umělého
vodního toku.
Z uvedených schémat je patrné, že zatímco Malše a uměle
vybudovaná Mlýnská stoka postupně zarůstaly do rozvíjejí ho se
města, řeka Vltava zůstávala po dlouhá staletí především dopravní
trasou a vytvořila bariéru, která byla zásadněji překročena až
v druhé polovině 20. století. Výsledkem je patrnější urbanizace,
těsný kontakt města a Malše (Mlýnské stoky), vznik nábřeží tvořených
významnými městskými budovami (Krajský soud, Jihočeské
divadlo, Jihočeská knihovna, KD Slavie). Vltava si naopak zachovala
i v dnešní době k městu odstup, charakterizovaný vesměs přírodními
břehy, doplněnými průmyslovými areály těžícími z přítomnosti vody
(Jihočeské papírny).
Dále uvedené mapové podklady přesněji popisují, a to se všemi
souvislostmi, jak vodní toky ovlivňovaly rozvíjející se město.

gotické hradby

•
•
•
•

MĚSTO KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ

ve středověkém městě pouze 2 mosty / brody přes Vltavu a Malši
voda tvoří bariéru, vstup do města opevněnými bránami
mosty jako součást barokního fortifikačního systému - přístup k opevnění
struktura založeného města se po odstranění hradeb přenesla do rostlého
města 19. století

•
•
•
•
•
•
•
•

až do 1. poloviny 20. století byly České Budějovice “městem krátkých
vzdáleností”
město se osvobozuje ze sevření hradebních systémů
centrum města je pro veškeré obyvatele dostupné pěšky
dopravní skelet vycházel z historických tras a koncepce pravidelné
struktury založeného města
rozvoj města neprobíhal západním směrem - Vltava tvoří bariéru, město
inklinuje k železnici a rozvíjí se podél vody
příčné vazby ve městě - mosty - nebylo nuté zásadně posilovat
regulace Malše vytváří předpoklad pro vznik nových nábřeží
rozvoj průmyslu založeném na potřebě vody (papírenství)

EXPANZE MĚSTA
•
•
•
•
•
•

téměř polovina obyvatel žije na levém břehu Vltavy
motorizace města po roce 1945 přinesla výstavbu dvou silničních mostů
příčné vazby mezi oběma břehy Vltavy jsou nedostačující - chybí mosty
součástí výstavby D3 jsou 2 mosty - severní a jižní tangenta - mimo katastr
města
po roce 1989 vznikly pouze 3 lávky pro pěší a cyklisty!
město žije z infrastruktury vybudované v minulosti
HISTORICKÉ PŘÍČNÉ VAZBY VE MĚSTĚ (DO 1945)
MOSTY 1945 - 1989
MOSTY PO ROCE 1989
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MĚSTO V HRADBÁCH
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barokní hradby
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zdroj: Archivní mapy
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1827 - Originální mapy stabilního katastru Čech
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1745

zdroj: Národní památkový ústav
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zdroj: Národní technické muzeum

P rojekt /P roject

F áze /S tage

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

1920

28/02/2020, ČB

1895 - nástěnná mapa politického okresu ČB

zdroj: Historický atlas měst České republiky
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zdroj: Historický atlas měst České republiky
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1986 - ČB na vojenském plánu města
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1934 - vojenské mapování

zdroj: Archivní mapy ČÚZK
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1936

zdroj: Národní technické muzeum

Malše vždy byla v těsném kontaktu s centrem města a přestože
nábřeží byla doplněna až po výstavbě veřejných staveb, působí
i neregulovaná hrana řeky městským dojmem.
Přítomnost vodního toku ve v centru města logicky vede k jeho
intenzívnímu využití, a to jak pro práci, tak i pro rekreaci.
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1

Nejurbanizovanější částí nábřeží je nábřeží Malše u Krajského
soudu. Reprezentativní vzhled a rozměry veřejných budov dávají
tomuto místu velkoměstský charakter.
V 19. století s i v tomto místě mísil přírodní, až venkovský ráz
u dnešního parku Dukelská s nově vznikajícím nábřežím poté, co se
centrum města vymanilo z hradeb.
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V minulosti byla Malše u Předního mlýna plnohodnotným vodním
tokem, Sokolský ostrov více ostrovem než nyní. Zúžení profilu řeky
a její faktické zaslepení u soutoku s Mlýnskou stokou zbavilo toto
místo původní velkorysosti a půvabu.
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V partii u soutoku a nynějšího slepého ramene lze porovnat rozdíl
mezi historickými a dnešními snímky. Je patrné, že i díky absenci
zábradlí, bylo naprosto přirozené pohybovat se na hraně břehů, které
byly přístupné i z důvody dopravy po řece.
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Urbanistický i ekonomický rozvoj města České Budějovice byl vždy
a je tomu tak i nyní, velice úzce spjat s vodními toky. Soutok řek byl
logickým výběrem středověké lokace historického města, které
profitovalo ze své strategické polohy.
Poté co se původně středověké město vymanilo ze systému
opevnění, jeho rozvoj směřoval podél vodních toků, či reagoval na
další významné dopravní trasy - železnici.
Těžiště města se během let několikrát posunulo, přesto
historické centrum zůstává přirozeným a jedinečným místem
s neopakovatelným geniem loci.

KONĚSPŘEŽNÁ DRÁHA 1832

ROZVOJ MĚSTA 19. A 20. STOLETÍ

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

řeka Vltava jako zdroj vody
osada Budivojovice u brodu přes Vltavu na křižovatce
obchodních cest
méně významná lokace než jižněji položené
Stradonice (Rožnov)
poloha mimo záplavová území

•
•
•
•

založení města - významný politický a urbanistický
čin
strategická poloha na soutoku dvou řek
vodní toky zásadní součástí fortifikačního systému
bezpečnost a soběstačnost města - impulz pro
hospodářský rozvoj
veškeré hospodářské aktivity se neobejdou bez
zdroje vody (rybníkářství, rybářství, mlynářství...)

•
•

propojení Dunaje a Labe
počin nadregionálního významu
impulz pro rozvoj města a jeho hospodářství (doprava
soli)
vzniká potřeba regulace toku
po realizaci železnice na východní straně města
zůstává Vltava zásadní trasou voroplavby
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rozvoj města vyžaduje regulaci toků
regulace řek významně mění jejich charakter ve městě
úbytek vodních ploch v katastru města
vzniká význam řek a nábřeží jako rekreačních cílů
obyvatel města
koridory podél řek jsou využity pro trasy nově
vznikajících páteřních komunikací
budoucí dopravní trasy budou vedeny zcela mimo
koridory vodních toků
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STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
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PŘED ROKEM 1265

Téma vodácké turistiky je velice úzce spjato s Vltavou, Malše je
tímto sektorem rekreace využívána jen minimálně. Tradiční vodácká
trasa začíná nad jezem ve Vyšším Brodě a končí v Boršově nad
Vltavou. Vltava je s jistými obtížemi již dnes sjízdná i od Boršova, dále
na po směru vodního toku.
Vltava nad Českými Budějovicemi není díky průmyslovým podnikům
na jejím břehu a regulaci dostatečně atraktivní pro vodáky, nicméně
jistě stojí za to přemýšlet o přítomnosti vodáků v centru města České
Budějovice, kteří by si zcela jistě našli důvod proč ho navštívit.
Vodácká
turistika
potřebuje
nezbytnou
doprovodnou
infrastrukturu, tedy tábořiště se službami a zázemím, které má
velké nároky na dopravu. Podél břehů Vltavy v katastru města České
Budějovice taková možnost není, jedinou příležitostí je tábořiště
u vodáckého areálu v Českém Vrbném. Přestože tradiční individuální
vodáctví není z pohledu Českých Budějovic hlavním tématem,
strategická studie by se měla tímto sektorem individuální turistiky
zabývat.
Potenciálem vodácké turistiky pro město České Budějovice není
pouhé prodloužením tradiční trasy Vyšší Brod - Boršov nad Vltavou,
ale především uvědoměním si významu celé vodní cesty přes
Hlubokou nad Vltavou a dále po proudu, kdy město České Budějovice
budou jednou z významných zastávek.

ŠIRŠÍ VZTAHY - ORTOFOTO | ANALÝZA ÚZEMÍ | 132-133

ČESKÉ BUDĚJOVICE
konec vodní cesty
Lannova loděnice

vodácké tábořiště
České Vrbné

marina
Hluboká nad Vltavou
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

konec vodácké cesty
Vyšší Brod - Boršov
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BORŠOV NAD VLTAVOU

Vývojové fáze města České Budějovice respektují charakteristickou
krajinu v okolí města. intenzivněji zregulovaná Malše je velmi těsně
obklopena městskou strukturou všech období, severní část města
zatím nestihla zareagovat na mladší regulaci Vltavy.
Vzhledem k tomu, že historickým centrem města řeky přímo
neprotékají, město nedisponuje velkým množstvím tradičních
nábřeží. Hustá urbánní struktura městského typu nikdy nepřekročila
levý břeh Vltavy tak, jak se tomu stalo například v Praze.

ŠIRŠÍ VZTAHY - VÝVOJ MĚSTA | ANALÝZA ÚZEMÍ | 134-135
ZÁSTAVBA 2. POL. 20. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 19. / 20. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 21. STOLETÍ

ZÁSTAVBA 1. POL. 20. STOLETÍ
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MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE

Z uvedeného grafického výstupu je patrné, že typ zeleně podél
Vltavy, Malše a Mlýnské stoky je velmi úzce spjat s charakterem toku
a principy zástavby v jeho okolí. Malše je obklopena spíše urbánní
zelení městských parků, zatímco Vltava si zachovala přírodní okolí.
Významným fenoménem je průnik zeleně do centra města od
Stromovky, a to i díky Sokolskému ostrovu. Fakt, že lidé rádi pobývají
u vody a volný čas tráví především obklopeni zelení, vytváří, do jisté
míry již dnes naplněný , velký potenciál pro rekreaci obyvatel.
Cílem strategické studie je tedy i prověřit a posílit možnost
trávení volného času v blízkosti řek a zkvalitnění ozeleněných ploch
je tak nosným tématem. Velmi důležitá je pestrost zelených ploch,
které mohou vytvořit širokou škálu ploch, od silně urbanizovaných,
až po čistě přírodní. Tzv. „modrozelená infrastruktura“ je již dnes
v Českých Budějovicích naprosto přirozeným jevem a její vliv na
město stačí pouze posílit.
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Dopravní vazby ve městě jsou významně ovlivněny přítomností
vodních toků, které vytvářejí především bariéry pro skelet všech
typů komunikací. Výjimkou je páteřní komunikace E49, která je
vedena podél Vltavy a tím přispívá k nežádoucímu rozdělení města,
které postrádá příčné vazby mezi pravým a levým břehem Vltavy.
Žádoucí by bylo tyto příčné vazby posílit dalšími mosty, či lávkami pro
pěší.
Zahájená výstavba obchvatu města (D3) umožní humanizaci
tranzitních komunikací, které neúměrně zatěžují městskou dopravní
infrastrukturu.
Samostatným tématem je výstavba tangent na severu městské
aglomerace, kdy tzv. Severní tangenta reprezentuje koncepční
přístup k budoucímu fungování města a jeho dopravní sítě, na rozdíl
od tzv. Severní spojky, která vrací tranzitní intenzívní dopravu blíže
k jádru města.

D3 - Rakousko

Praha

Praha

Plzeň

Severní tangenta

Severní spojka

E49
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Plzeň

Obě řeky na začátku 20. století sloužily také k letní
rekreaci obyvatel města (např. koupání v Sokolské plovárně
u Předního mlýna). Po znečištění Vltavy průmyslovými
podniky ve druhé polovině 20. století sloužila k rekreaci
především Malše. Díky výraznému zlepšení kvality vody
ve Vltavě v posledních třiceti letech se plně projevil její
rekreační potenciál a obyvatelé města Vltavu a její břehy
opět začali využívat k volnočasovým aktivitám.

P rojekt /P roject

F áze /S tage

M ěřítko /S cale

MĚSTO A VODA 2020

STRATEGICKÁ STUDIE

1:10 000

O

100

200

500m

ORTOFOTO - HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ | ANALÝZA ÚZEMÍ | 140-141

Z důvodu velkého znečištění Vltavy ve dvacátých letech
20. století se od r. 1931 stala Malše zdrojem pitné vody pro
město.

28/02/2020, ČB

Centrum města České Budějovice leží na soutoku řek
Malše a Vltavy. Ze západu a severozápadu ho obtéká také
Mlýnská stoka. Obě řeky byly velmi důležité pro vývoj města
a jeho hospodářství. Vltava sloužila několik desetiletí jako
říční dopravní tepna, s čímž souvisel také rozvoj obchodu
a řemesel. Vltava poháněla mlýny i větší průmyslové
podniky (např. papírny), později vodní elektrárny. I Malše
sloužila k přepravě dřeva.
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Na územním plánem určený pás zeleně pak navazují
v jejich okolí plochy s rozdílným způsobem využití s funkcí
odpovídající současnému stavu, tedy převážně plochy
stabilizované.

ÚZEMNÍ PLÁN | ANALÝZA ÚZEMÍ | 142-143

Územní plán města České Budějovice v principu vytváří
podél obou vodních toků pásy zeleně různé šíře a využití,
tedy se zaměřuje především na jejich rekreační potenciál.
Nejsou navrhována nová zastavitelná území podél břehů
obou řek, ve většině případů je navržena i ochrana zeleně,
většinou ve formě prvků ÚSES.

Dotčené subjekty, které ovlivňují využití vodních toků:
• Statutární město České Budějovice
• Povodí Vltavy s.p.
• Ředitelství vodních cest ČR
• Jihočeský kraj
• Jihočeská centrála cestovního ruchu
• AQUA ENERGIE s.r.o. - malé vodní elektrárny u Trilčova
a Jiráskova jezu
• Průmyslové podniky – odběratelé vody z řek, vlastníci
přilehlých pozemků velkých areálů
• Provozovatelé aktivit spojených s vodními toky (gastro,
doprava apod.)
•

ČESKÁ REPUBLIKA

OKOLNÍ OBCE

VÝSTAVIŠTĚ ČB

JIHOČESKÝ KRAJ

PRÁVNICKÉ / FYZICKÉ OSOBY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

MĚSTO ČB
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Toky samotné a jejich bermy vlastní státní podnik Povodí
Vltavy.

28/02/2020,ČB
22/11/2019,
ČB

V intravilánu města je většinovým vlastníkem pozemků
přiléhajících k vodním tokům město České Budějovice.
V některých lokalitách (pravý břeh Vltavy v Rožnově, levý
břeh Malše u Malého jezu, levý břeh Vltavy u Pražského
sídliště a levý břeh Vltavy v k. ú. České Vrbné) jsou pozemky
města velmi úzké a sousedí s různými soukromými vlastníky
(právnické i fyzické osoby). Severně od Strakonické ulice
nevlastní město žádné pozemky na pravém břehu Vltavy
(vše je vlastnictvím soukromých osob).

Malše nad přerušením vytvořila slepé rameno, kdy
byla řeka degradována na pouhý propustek s minimálním
průtokem. Zároveň byl na Vltavě vybudován Jiráskův
válcový jez, který zvedá hladinu pro vodní elektrárnu.
Vltava pod soutokem řek je vedena mezi říčními
terasami u Pražského sídliště a sídliště Vltava. Terasy
slouží k zachycení povodňových průtoků a také pro rekreaci
obyvatel. Mezi severním okrajem města a Českým Vrbným
je na obou březích vedena cyklostezka do Hluboké nad
Vltavou. Vltava pod Jiráskovým jezem byla splavněna při
prohrábce dna po povodních v r. 2002.
Mlýnská stoka byla vedena upraveným korytem od
začátku 20. století. Úpravy umožnily vznik Vrchlického
nábřeží. Při přestavbě městské elektrárny na teplárnu byla
v 50. letech narovnána a zkrácena. V šedesátých letech byl
uskutečněn záměr zakrytí koryta na Senovážném náměstí.

VEŘEJNÉ
SOUKROMÉ
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Naopak Malše nabízí poměrně velká a v současnosti
i intenzívně využívaná veřejná prostranství (Velký jez, Malý
jez, Park Dukelská) a široké břehové linie na obou stranách
řeky. Soutok obou řek byl ve 30. letech 20. století posunut
západně dál od města a díky regulaci obou řek mohl
vzniknout Sokolský ostrov. Ten byl k městu pevně připojen
protažením Hroznové ulice.

28/02/2020, ČB

Jižní část Vltavy (až po soutok s Malší) nenabízí skoro
žádná veřejná prostranství, a to především díky sevřenému
profilu na pravém břehu a absencí jakýchkoliv aktivit na
břehu levém (jedná se o rozsáhlé záplavové území). Na
pravém břehu je cyklostezka lemována ploty přilehlých
pozemků, částečně se břehová linie otevírá až u zimního
stadionu.
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Obchod se z centra města přesunul na periferie do
velkých obchodních center. Takovéto rozložení funkcí
podporuje migraci obyvatel za prací, na nákupy i do lokalit
určených k rekreaci a trávení volného času.
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Části širšího centra města až periferie slouží především
k bydlení, zatímco v centru a jeho okolí se nachází občanská
vybavenost a bloky se smíšenou funkcí. Podél řek se
nachází také průmyslové a další uzavřené areály.
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ČTYŘI DVORY
3100

Vltava ožívá v Rožnově u TJ Meteor – volejbalové
a tenisové kurty, hřiště pro pozemní hokej, občerstvení.
O kus dál je nepříliš využívané dětské hřiště. Vyžití pro
obyvatele města chybí mezi Pražským sídlištěm a sídlištěm
Vltava – velký potenciál je v množství obyvatel v lokalitě,
kteří nyní nemají důvod trávit čas u vody (chybí potřebná
infrastruktura – park, občerstvení). Cyklisté, bruslaři
i pěší, kteří se vydají podél Vltavy na sever, často končí ve
vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném.
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PŘÍSTAVIŠTĚ / VÝVAZIŠTĚ
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Na Malši žije vlastním životem obyvateli města velmi
oblíbená lokalita Malý jez. Na pravém břehu se rozkládá velký
park, dětské hřiště, stánek s občerstvením a tenisové kurty,
na levém břehu je fotbalové hřiště s restaurací a dětským
hřištěm, dále tenisové kurty a venkovní posilovna.

28/02/2020, ČB

Energie a aktivity ve městě se největší měrou koncentrují
kolem soutoku řek. Okolo Malše jsou umístěny kulturní
objekty (KD Gerbera, Jihočeská knihovna, KD Slavie,
Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, areál soudních
budov, planetárium a letní kino), které společně vytváří
v kontextu města jedinečný „kulturní distrikt“. Kumulace
převážně městských sportovních zařízení u řeky Vltavy
(fotbalový stadion, Budvar aréna, Všesportovní hala,
plavecký stadion, atletický stadion, tenisový klub) je
obdobným fenoménem. Tyto a další aktivity propojují
městské parky (Dukelská, Háječek, Sokolský ostrov, Dlouhá
louka a Stromovka).

Díky rozptýlenosti potenciálních rekreačních cílů není
vybudována ani koncepční síť parkovacích ploch v blízkosti
vodních toků, občané města však mohou využívat parkovací
kapacity primárně určené k jiným účelům, především pak
k uspokojení poptávky v centru města..

ZASTÁVKA MHD

PARKOVIŠTĚ

LINKA MHD

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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Prioritou veřejné dopravy stálé zůstává doprava osob ke
každodenním činnostem - cesty do zaměstnání, domů, či za
jinými cíli ve městě. Samostatné rekreační, či turistické linky
město postrádá. Lidé však zcela přirozeně díky morfologii
terénu využívají individuální cyklistickou dopravy, která je
v radiálním směru vedena přednostně a zcela logicky podél
vodních toků.

28/02/2020, ČB

Město České Budějovice disponuje rozsáhlou a stále se
vyvíjející sítí městské hromadné dopravy. V současné době
vede městem 6 páteřních, 13 běžných, 3 midibusové a 2
noční linky.

ANALÝZA VODNÍCH TOKŮ

Aktivní zóny záplavových území a plochy pro rozliv
až dvacetileté vody jsou u obou řek v polích a nivách
před nátokem řek do urbanizovaných oblastí a poté za
městem za Strakonickou ulicí. Před i za městem se jedná
o území bývalých meandrů řek, které byly při regulaci toků
narovnány.

KORYTO ŘEKY

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q20

AKTIVNÍ ZÓNA

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ Q100
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V novodobé historii došlo k velkým povodním v srpnu
2002, které zaplavily velkou část nově vzniklých čtvrtí
kolem obou řek a ukázaly tak naléhavou potřebu dalších
protipovodňových opatření, které byly následně realizovány
současně se splavněním Vltavy.

28/02/2020, ČB

České Budějovice byly až do regulace toků povodněmi
postihovány často při jarním tání nebo velkých deštích.
Nejčastěji město vyplavovala Malše, méně často Vltava, ale
nejničivější škody způsobovaly povodně z Dobrovodského
potoka. Na začátku 20. století byly řeky i potoky regulovány
ve snaze předejít ničivým následkům povodní.

Řeka Vltava působí nad i pod soutokem spíš jako tranzitní
cyklistická tepna. Chybí infrastruktura, která by nabídla
cyklistům i pěším možnost zastavit a užít si řeku a její
bezprostřední okolí.
Na řece Vltavě také chybí příčné vazby – především
mezi Pražským sídlištěm a levým břehem Vltavy, dále
pak i v Českém Vrbném,dojde tak k rozdělení kapacity
a k zokruhování cyklostezek na obou březích.
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Řeka Malše je na mnoha úsecích zcela nesmyslně
oddělena od chodníku mnoha typy zábradlí, které se liší
barvou i provedením. V centru je řeka od obyvatel oddělena
nábřežní zdí. Že jsou České Budějovice městem na soutoku
je patrné v parku na Sokolském ostrově, který obyvatelé
hojně využívají ke své rekreaci.

28/02/2020, ČB

Stávající aktivní využití břehů obyvateli města prakticky
neexistuje. Řeky jsou prvkem, podél kterého se jezdí do
práce a z práce (cyklisté) případně se překonává přes
některý z mostů. Intenzita využití charakteristických částí
nábřeží byla prověřena i terénním průzkumem. Cyklostezky
vedoucí podél řek jsou díky svému mírnému profilu velmi
intenzívně využívány, což vede k napětí mezi uživateli
nábřeží především u pěší lávky na Pražském předměstí.

Pod soutokem je Vltava vedena v říční nivě s terasami.
Na terase na pravém břehu u Pražského předměstí vede
cyklostezka, ale nemá žádné další využití. Levý břeh je
v tomto úseku využit pro levobřežní rychlostní komunikaci.
U sídliště Vltava je levobřežní terasa využívána obyvateli
města k procházkám a letní rekreaci (město zde nechalo
vybudovat písčité vstupy do vody). Dále po proudu jsou oba
břehy ponechány jako přírodní.
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Malši lemují po obou stranách široké urbanizované, ale
přesto přírodní břehy, které jsou využívány k procházkám
obyvatel města. Oproti tomu Vltava je na pravém břehu až
k Mánesově ulici lemována vysokým a úzkým přírodním
břehem, který slouží také jako protipovodňová ochrana.
Na levém břehu se nachází přírodní břehy, které jsou nižší,
a Vltava se tam může při povodních rozlít do okolních polí.

28/02/2020, ČB

Centrum města je obklopeno řadou městských parků park Na Sadech, park Dukelská, park Háječek a Krumlovské
aleje, park na Sokolském ostrově a park Dlouhá louka. Tyto
jsou udržovány a využívány obyvateli města po celý rok.
U Malše se nachází ještě park u Malého jezu, který slouží
především pro letní rekreaci obyvatel města.

Ke splavnění nad Jiráskův jez byly ve strategické studii
Město a voda z roku 2004 navrženy 2 varianty – buď plavební
komora ve vorové propusti Jiráskova jezu (varianta 1) nebo
2 plavební komory vedoucí ke slepému rameni Malše
(varianta 2). Výhodou první varianty je překonání spádu
pouze jedinou plavební komorou. Výhodou druhé varianty
je omezení vlivu velkých vod na stavby a případně možnost
vybudování úkrytu plavidel před povodněmi.
Obě zvažované varianty nezasahují do hospodaření
s vodou dle Hospodářské politiky ČR. Obě ovlivní (sníží)
množství vody, která bude moci být využívána MVE na
Jiráskově jezu o vodu potřebnou pro proplavání. Z hlediska
ochrany před povodněmi mají obě varianty neutrální vliv.
Z hlediska ochrany před suchem mají obě varianty taktéž
neutrální vliv.
Analýza nových správních rozhodnutí a platné legislativy
- v zákoně č. 114/1995 Sb. v současném znění je Vltavská
vodní cesta vedena jako dopravně významná využitelná
vodní cesta I. klasifikační třídy až po ř. km 241,4 nad
Litvínovickým potokem v ČB včetně výústní části Malše po
ř. km 1,6 (pod Malý jez).

VARIANTA 2

VARIANTA 1

SPLAVNĚNÝ ÚSEK

PŘÍSTAVIŠTĚ / VÝVAZIŠTĚ

PŘÍSTAVIŠTĚ MALÉ LODĚ

PLAVEBNÍ KOMORA

OBRATIŠTĚ

PŘÍSTAVIŠTĚ / VÝVAZIŠTĚ PLÁN

JEZ

PLAVEBNÍ KOMORA PLÁN

OBRATIŠTĚ PLÁN

NESPLAVNĚNÝ ÚSEK
KONEC VODNÍ CESTY
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Splavnost řeky Vltavy byla vyřešena pod Jiráskův
jez, avšak nad ním (v centru města) nyní nejsou řeky pro
návrhové lodě splavné.
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Na základě investice státního investora Ředitelství
vodních cest byly dokončeny stavby plavebních komor u jezu
Hněvkovice, Hluboká nad Vltavou a České Vrbné včetně
doprovodných staveb ochranných přístavů v Hluboké nad
Vltavou a Českém Vrbném. Pod Jiráskovým jezem bylo
zřízeno přístaviště na levém břehu a obratiště plavidel. Tím
byla propojena vltavská vodní cesta až do ř. km 293,50.

Byla zpracována analýza zvažovaných záměrů
v okolí vodních toků. Informace byly získány
od odborů MM České Budějovice, od správce
vodních toků (Povodí Vltavy), dále pak od subjektů,
zabývajícími se podnikáním v cestovním ruchu,
který souvisí s řekami. Do analýzy byly zahrnuty i
záměry, které s vodními toky přímo nesouvisejí, ale
mohou být impulzem pro rozvoj v okolí řek nebo
naopak mohou tento rozvoj limitovat.

Pravobřežní cyklostezka jako součást CYKLOGENEREL

Severní spojka

Pravobřežní cyklostezka vede z města do Hluboké

zadavatel:

SM České Budějovice

nad Vltavou. Její délka je 9 km a díky zpevněnému

rok:

2019

šotolinovému povrchu se na ní nepotkávají cyklisté

fáze:

Krajský úřad Jihočeského kraje zrušil územní rozhodnutí

s bruslaři.

zpracovatel: Pragoprojekt a.s.

Záměry jsou uvedeny k datu zpracování analýzy,
dá se tedy předpokládat, že může dojít k jejich
úpravám, či dokonce může být od některých
upuštěno nebo naopak vzniknou nové.
Tato základní informace slouží k přehlednému
shrnutí, které popisuje vzájemnou synergii, či
kolizi. V případě realizace těchto záměrů je nutná
jejich vzájemná koordinace.

Workoutové hřiště ul. U Staré trati

Rekonstrukce vodáckého areálu Lídy Polesné

Plovárna v ČB

zadavatel:

SK vodní slalom České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2019

rok:

2008

rok:

2019

fáze:

probíhá rekonstrukce objektů

fáze:

vyhledávací studie

fáze:

vyhledávací studie

zpracovatel: -

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Útvar hlavního architekta MM ČB

Kavárna na Sokolském ostrově

Revitalizace parku Dukelská

Bytový komplex u Mlýnské stoky

Revitalizace parku v Lokalitě U Malého jezu

Stavba dočasné dráhy koněspřežky

zadavatel:

SM České Budějovice

Proběhla veřejná zakázka na návrh obnovy parku.

zadavatel:

soukromý

zadavatel:

Nadace Proměny – Parky grantová výzva 2014

rok:

2004

zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

-

rok:

2015

fáze:

strategická studie

rok:		

2019

fáze:

-

fáze:

projektový záměr

fáze:		

představení vítězných návrhů veřejnosti

zpracovatel: Ing. arch. Jan Pala

v České ulici.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2006

fáze:

stavební povolení

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Útvar hlavního architekta MM ČB

zpracovatel: vítězná studie zpracována
			

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

Protipovodňová opatření

ateliérem Rusina Frei s.r.o.

Město měla po povodních v srpnu 2002 ochránit proti
další povodni řada protipovodňových opatření. Realizovat
se však povedlo jen části na Vltavě. Malše, Mlýnská stoka
a Dobrovodský potok nadále zůstávají potenciální hrozbou.
KD Slavie
Vyhlášen soutěžní dialog na architektonické řešení KD Slavie
a formu jejího provozování.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2019

fáze:

registrace účastníků do 4. 11. 2019

zpracovatel: Přístavba Jihočeské vědecké knihovny
Probíhá realizace, park v okolí nebyl ve vztahu k Malši
v soutěži řešen.
zadavatel:

Jihočeská vědecká knihovna

rok:

03/2019 - 12/2020, otevření 01/2021

fáze:

realizace stavby

zpracovatel: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Park Háječek
Proběhla jednokolová ideová urbanistická a architektonická
soutěž.
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2013

fáze:

vyhlášen vítěz, ale další kroky směrem k
realizaci nebyly podniknuty

zpracovatel: Parkovací dům
zadavatel:

SM České Budějovice

rok:

2017 / 2019

fáze:

ověřovací studie / změna ÚP
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Koněspřežka

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. /
Odbor územního plánování MM ČB

Předmětem je dokončení přestavby areálu HOCH a

zadavatel:

SM České Budějovice

synové 1899 s.r.o. na víceúčelové sportovní centrum.

Park Dlouhá louka

rok:

2018

zadavatel:

SM České Budějovice

zadavatel:

SM České Budějovice

fáze:

DSP

rok:

2018

rok:

2017

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

územní studie

fáze:

studie

fáze:

zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o.

zpracovatel: Ing. Pavel Popela
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Multifunkční centrum Dlouhá louka

Územní studie „Dlouhá louka“

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

VYSOKÁ INTENZITA LIDÍ

ČOV
NEPROSTUPNÉ
BYDLENÍ

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ
POBYT. LOUKA

POVODÍ
VODÁCKÝ AREÁL

POBYT. LOUKA
NEPROSTUPNÉ

POBYT. LOUKA
?

PARKOVIŠTĚ

ŠKOLY
AREÁL
SKP

PRŮMYSL

BYDLENÍ

•

•

HAVLÍČKOVA KOLONIE

PARKING

SPORT
MALÝ JEZ

PARK

?

SAMSON

ALEJ

HÁJEČEK

ZAHRÁDKY

SOKOLÁK
SOKOL

Místa u vody nejsou pro obyvatele města dostatečně
atraktivní.

?

•

SPORT

•

LINECKÉ PŘEDMĚSTÍ

JIRÁSKŮV JEZ

ZIMNÍ
STADION

SPORT

PARKING

NESOURODOST

•

STROMOVKA

Potenciál pro turismus

Zatraktivnění vodních toků, a to i pomocí lodní dopravy,
zvýší turistický potenciál města a jeho okolí.
•

Město žije s vodou

Přestože vodní toky a jejich okolí využívají svůj potenciál
pouze z části, obyvatelé města využívají a hledají možnosti
jak trávit čas u vody.

VOD.VĚŽ
FOTBALOVÝ
STADION

•

BYDLENÍ

PRŮMYSL

VÝSTAVIŠTĚ

Potenciál pro rekreaci

Obyvatelé města chtějí pobývat u vody, trávit zde volný
čas, či používat trasy podél řek pro pohyb ve městě.

NEPŘÍSTUPNÉ
PARK

Město postrádá nábřeží

Vltava a Malše neprotékají centrem města, historické
centrum tak postrádá klasická městská nábřeží. Vodním
tokem, který má kontakt se středem města, tak zůstává
Mlýnská stoka.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ

PŘÍSTAVIŠTĚ

Nevíme, jak vodu využívat

Spojení s Evropou

Prodloužení vodní cesty do centra města propojí fyzicky
i mentálně České Budějovice s evropskými vodními
cestami.
NEMOCNICE
BYDLENÍ

BYDLENÍ

ZAHRÁDKY
BEZ
VYUŽITÍ

PAPÍRNY

SPORT

?

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

ZAHRÁDKY
GARÁŽE

ROZLIVNÁ ÚZEMÍ

PROBLÉMOVÁ MÍSTA

STABILIZOVANÁ ÚZEMÍ

ŽELEZNIČNÍ MOST

PAROVODNÍ MOST

VÝZNAMNÝ BOD (LOKALITA)

MÍSTA S POTENCIÁLEM

MÍSTA OHROŽENÁ ZÁPLAVAMI

SILNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

JEZ

SLABÁ MÍSTA

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

SEVERNÍ SPOJKA
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STABILIZOVANÉ ÚZEMÍ

•

PARK

SOUKROMÉ

Nemůžeme pobývat u vody

Počet míst, kde se dá trávit volný čas v blízkosti vodních
toků je velmi limitovaný.

OTEVŘENÍ KORYTA

CENTRUM

Nemůžeme k vodě

Břehy řek neumožňují dostatečný kontakt obyvatel
města s vodou. Nábřeží svým charakterem připomínají
spíše technickou infrastrukturu.

BYDLENÍ

PARK

Voda rozděluje

Vodní toky jsou liniovými bariérami brání prostupnosti
území. Historické město krátkých vzdáleností dnes
postrádá příčné vazby přes řeky - chybí mosty a lávky,
které by umožnily bezkolizní pohyb obyvatel města.
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