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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. variantně řešit možnosti splavnění řeky Vltavy dle Zákona o vnitrozemské plavbě nad Jiráskův jez a zároveň,
b. 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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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

• 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.

TÉMATA NÁVRHOVÉ ČÁSTI

• 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.



28
/0

2/
20

20
, Č

B

NEMŮŽEME POBÝVAT U VODY

NEMŮŽEME K VODĚ

NEVÍME, JAK VODU VYUŽÍVAT
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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.

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. 

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

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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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.
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TRANSFORMAČNÍ PLOCHY -
ÚZEMÍ S NEJVYŠŠÍ PRIOROTOU

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
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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

MĚSTSKÝ PARK

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

REKREAČNÍ ZÓNA 

PŘÍRODNÍ BŘEH

ŽELEZNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

PAROVODNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

SEVERNÍ SPOJKA



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.
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MĚSTSKÝ PARK “NA SADECH”
- 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

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

ZAJIŠTĚNÍ PROSTUPNOSTI PRAVÉHO 
BŘEHU
- zajištění pěší a cyklo prostupnosti
- dokončení možnosti obejít celé historické   

centrum města

URBANIZACE MLÝNSKÉ STOKY
- uvolnění břehů od parkujících aut
- zpřístupnění břehů obyvatelům
- zobytnění břehů (podélný pěší pohyb, mobiliář, dětská vybavenost)

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH
- ponechání charakteru břehů

M
LÝ

N
SK

Á
 S

TO
K

A
 | 

KO
N

CE
PC

E 
| 2

4-
25

SPOJIT MĚSTO + ROZŠÍŘIT CENTRUM

MĚSTSKÉ  NÁBŘEŽÍ

MĚSTSKÝ PARK

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

REKREAČNÍ ZÓNA

PŘÍRODNÍ BŘEH

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

ŽELEZNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

PAROVODNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

SEVERNÍ SPOJKA

JEZ



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

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK “MALÝ JEZ”
- prosvětlení parku
- doplnění zázemí - šatny, koupací molo

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK 
- mostem propojený pravý a levý břeh

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

REKREAČNÍ ZÓNA
- prostor pro odpočinek obyvatel
- doplnění městského mobiliáře

MĚSTSKÝ PARK “DUKELSKÁ”
- transformace  a revitalizace prostoru
- propojení s DK Slavie
- propojení břehů Malše

OPEN AIR GALERIE

MĚSTSKÝ PARK 
“SOKOLSKÝ OSTROV”
- doplnění zázemí pro
   městské přístaviště

SLEPÉ RAMENO
- půjčovna loděk, šlapadel

MĚSTSKÝ PARK HÁJEČEK
- otevření a zpřístupnění soutoku
   Malše a Vltavy
- přístaviště pro turistické lodě
   -> impuls pro rozvoj lokality

MĚSTSKÝ PARK U KNIHOVNY
- architektonická soutěž  
   na rozšíření knihovny
- propojení s parkem Dukelská

REKREAČNÍ ZÓNA
- doplnění vybavenosti  a mobiliáře

PŘÍRODNÍ BŘEH
- rozšíření chodníku (jednání o odkup
   pozemků areálu pivovaru)

ROZŠÍŘIT CENTRUM + SPOJIT MĚSTO

MĚSTSKÉ  NÁBŘEŽÍ

MĚSTSKÝ PARK

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

REKREAČNÍ ZÓNA

PŘÍRODNÍ BŘEH

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

ŽELEZNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

PAROVODNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

SEVERNÍ SPOJKA

JEZ



PŘÍSTAVNÍ HRANA

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH
- zpřístupnění k vodě
- vytvoření nové cyklostezky pod
  levobřežní komunikací

PŘÍRODNÍ PARK
- doplnění zeleně

STÁVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ BŘEH
- ponechán beze změny

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

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

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

REKREAČNÍ ZÓNA
- vytvoření pláže a přístupů do vody
- občerstvení, WC

PROPOJENÍ ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ČÁSTI MĚSTA
- 1 silniční most a 2 lávky

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

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.
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MĚSTSKÝ PARK “HÁJEČEK“
- zapojení do života města
- otevření a zpřístupnění soutoku
   Malše a Vltavy
- přístaviště pro turistické lodě
     -> impuls pro rozvoj

2 VARIANTY PLAVEBNÍCH KOMOR
- přes Jiráskův jez
- Mlýnskou stokou do Slepého ramene Malše

úprava Trilčova jezu pro vodáky úprava Rožnovského jezu  
pro vodáky

protažení ulice Papírenská k vodě 
a vznik nových městských bloků

nová lávka přes mlýnský náhon

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK “METEOR”

PŘÍRODNÍ BŘEH
- schody do vody

PŘÍRODNÍ BŘEH
- vstupy do vody
- stromy za korunou hráze

VODÁCKÝ KEMP 
- minimální zázemí

AREÁL VALCHA
- možnost vyvázání lodí pro vodáky

PŘÍRODNÍ BŘEH

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

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ 
PARK
- vytvoření pobytového ostrova
- brouzdaliště a koupání
- travnatá pláž na ostrově

PŘÍSTAVIŠTĚ PRAVÝ BŘEH
- přístavní hrana dlouhá 200 m pro vyvázání lodí
- nové sportovní aktivity v místě dnešní asfaltové
   plochy

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK
- propojení jednotlivých sportovních aktivit
- možnost vytvoření nových sportovních příležitostí

SPOJIT MĚSTO

REKREAČNÍ ZÓNA
- vstupy do vody a travnatá pláž

MĚSTSKÉ  NÁBŘEŽÍ

MĚSTSKÝ PARK

SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ PARK

REKREAČNÍ ZÓNA

PŘÍRODNÍ BŘEH

TRANSFORMAČNÍ PLOCHA

ŽELEZNIČNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST

PĚŠÍ MOST / LÁVKA

PAROVODNÍ MOST

SILNIČNÍ MOST / PĚŠÍ LÁVKA NÁVRH

SEVERNÍ SPOJKA

JEZ

NÁVRH PROTAŽENÍ PAPÍRENSKÉ ULICE



JIRÁSKOVO A VLTAVSKÉ NÁBŘEŽÍ

VODÁCKÝ AREÁL ČESKÉ VRBNÉ

PŮVODNÍ MEANDR VLTAVY U SUCHOMELU

VLTAVA U VOŘÍŠKOVA DVORA

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.
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SPORTOVNÍ AREÁL METEOR

MALÝ JEZ

CENTRUM

VRCHLICKÉHO NÁBŘEŽÍ
KLÍČOVÁ ÚZEMÍ

1. 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

LUČNÍ JEZ A OKOLÍ




