
NÁDRAŽNÍ - MĚSTSKÁ TŘÍDA1.A

Urbanistické řešení
Cílem návrhu je vytvořit jasnou propojující linii nádraží s centrem a v rámci důležitých míst také definovat  přilehlé 
veřejné prostory. V rámci vymezeného území a zadání soutěže se výraznější urbanistické zásahy omezují pouze 
na prostory před budouvou nádraží a prostoru před Střední zdravotnickou školou. V ostatních částech je řešeno 
především materiálové ztvárnění povrchů, zeleň a mobiliář.
V prostoru před nádražím návrh rozšiřuje pěší prostor před budovou nádraží na úkor stávajících pozemních 
komunikací. Před budovou nádraží vzniká velkorysý nástupní prostor se stromy a možností posezení vodními 
liniovými prvky. Návrh počítá s odstraněním stávajích budov obchůdků severozápadně u nádraží a jejich nahra-
zení informačním bodem s půjčovnou kol a elektro-kol. Půjčovna ze západní strany uzavírá veřejný předprostor 
nádražní budovy. Na půjčovnu navazuje drobná parková plocha tvořící měkký přechod k přilehlému parkovišti 
u Kauflandu. Z prostoru přednádraží je vedena hlavní pěší cesta přes protilehlý park mezi bytovými domy na 
východní stranu ulice nádražní. Tato strana je navržena jako hlavní pěší trasa spojující nádraží s centrem.
 
Druhý výraznější urbanistický zásah navrhujeme v prostoru před SZŠ u lice Dvořákova. Vytváříme zde zástavbu 
třemi polyfunkčími objekty s veřejným prostorem v rámci „vnitrobloku“. Z ulice Dvořákovi vytváříme pěší třídu 
navazující na hustě obydlenou lokalitu v ulici Palachova. Navržené funkce v polyfuknčních domech kombinují 
služby, bydlení a ubytování hotelového typu. Nově navržená zástavba přechází k ulici Smetanova formou „ze-
leného“ parkoviště, které vizuelně přijatelnou formou doplňuje parkovací kapacity místa a opticky dále navazuje 
na parkovou úpravu u ulice Sadová. Památník v parku ulice sadová je dlažbou osově propojen s památníkem v 
parku U Ivana a spojuje takto plochy zeleně v blízkosti centra města.
 
Architektonické řešení
Celým územím probíhá výsadba zeleně tvořící linii mezi nádražím a náměstím Republiky. V rámci pěší zóny je 
liniový charakter a směr podpořen řešením odvodnění formou průběžné štěrbiny v ose pěší zóny. 
Polyfunkční domy v prostoru u ulice Dvořákova mají navržené zvýšený, opticky průhledný prostor přízemí se 
službami. Další patra jsou konzolována nad přízemí a tvoří tak kryté pěší trasy prostorem „náměstí“ a ulicí Dvo-
řákova. 
Z hlediska řešení povrchů je pracováno s liniovým kladením dlažby v rámci směrů komunikace a její postupné 
„rozpouštění“ od řezané dlažby, přes dlažbu s trávou až po plochy trávníku. Stejnou formou jsou řešeny i přecho-
dy dlažeb, vše plynule přechází z jednoho do druhého.
Prostor před nádražím upravuje plochy ve prospěch pěších, vytváří samostatný pruh zastávky autobusů.
Ulice nádražní mezi kruhovými objezdy je navržena s oddělenými jízdními pruhy pro cyklisty po obou stranách. 
Po západní straně jsou navržena podélná parkovací stání oddělená zelení. Hlavní těžiště pěších je na východní 
straně ulice.
Od kruhového objezdu  Nádražní - Strojírenská po pěší zónu je navržena zkidněná komunikace s možností 
průjezdu MHD. Cyklodoprava je zde svedena do sploečného prostoru s auty a dále pak propojena pěší zónou s 
centrem. Tyršova a Husova je řešena vyvýšením, retardérem a změnou materiálu, které by mělo vést ke zklid-
nění komunikačního uzlu, vzhledem k návaznosti na pěší zónu.
Hlavní pěší propojení nádraží s centrem je situováno na východní stranu Nádražní ulice. Chodník je rozšířen a 
směrem od silnice přechází k polyfunčním budovám, plochám zeleně a veřejným prostorům. V ulici Dvořáková 
je navržena hlavní propojující ulice s hustě obydlenou zónou v ulici Palachova a je zde vytvořen prostor náměstí 
a nové polyfunčkní budovy .
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IV. ETAPA

I. ETAPA

II. ETAPA

III. ETAPA

dlažba /žulová kostka/

odvodňovací pás

malokorunné kvetoucí 
stromy

strom v trávníku

dlažba /žulová kostka/ - pěší

dlažba /žulová kostka/
auta a cyklisté

parkovací stání /
kamenná dlažba/

Pomník vojákům Rudé armády

travnaté plochy přecházející do dlažby

Pomník obětem I. světové války

parkoviště /zatravněná dlažba/

velkokorunné stromy

dlažba /betonové pásky/

malokorunné kvetoucí stromy

silnice /asfalt/

dlažba /betonové pásky s travnatou spárou/

nově navržené budovy /1 NP/

cyklostezka /asfalt/

cyklostezka /asfalt/

nově navržené budovy /přesah budov nad parter/

parkování /kamenná dlažba/

parkování /kamenná dlažba/

zemní svítidla

chodník /dlažba, žulová kostka/

lavice

malokorunné kvetoucí stromy

půjčovna kol + informační bod 

kiosek 

vlakové nádraží

vodní prvky
předprostor vlakového nádraží /kamenná dlažba/

trvalkový záhon
parkování /kamenná 
dlažba/

malokorunné kvetoucí stromy
velkokorunné alejové stromy

lavice

odpadkový koš

osvětlení

stojany na kola

mlatová odpočinková plocha 
s lavičkami

pěšiny /betonové pásky 
s travnatou spárou/

VIZUALIZACE HORNÍ ČÁSTI ULICE NÁDRAŽNÍ 

VIZUALIZACE PŘEDPROSTORU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ 
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ŘEZ A - A‘ - PĚŠÍ ZÓNA, M 1:100

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY

VIZUALIZACE ZÓNY 30

NOVĚ NAVRŽENÉ BUDOVY

ŘEZ B - B‘ - ZÓNA 30, M 1:100
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lavice
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kostka/ - pěší

autobusové zastávky

osvětlení
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dlažba /žulová kostka/
auta a cyklisté

parkovací stání /
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Pomník vojákům 
Rudé armády

travnaté plochy přecházející do dlažby

Pomník obětem I. světové války

parkoviště /zatravněná dlažba/
velkokorunné stromy

dlažba /betonové pásky/

malokorunné kvetoucí stromy

dlažba /betonové pásky s travnatou spárou/

nově navržené budovy /1 NP/

stojany na kola

cyklostezka /asfalt/

nově navržené budovy /přesah budov nad parter/

zemní svítidla
lavičky

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY

žulová kostka 
sekaná

žulová kostka 
řezaná

přechod zatrav-
ňovací kostky do 

trávníku

parkoviště - zatravňovací 
dlažba

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ DLAŽBY
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ŘEZ C - C‘ - CESTA Z NÁDRAŽÍ, M 1:200

UKÁZKY POUŽITÉHO MOBILIÁŘE A ROSTLIN
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lavička bez opěradla
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stojany na kola odpadkové koše osvětlení

stůl lavička s opěradlem
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silnice /asfalt/

cyklostezka /asfalt/

parkování /kamenná dlažba/
chodník /dlažba, žulová kostka/

malokorunné kvetoucí stromy
velkokorunné alejové stromy

parkování /kamenná dlažba/

lavice o pěradlem

dopadkový koš

stojany na kola

osvětlení

VIZUALIZACE - POHLED OD NÁDRAŽÍ  NA UL. NÁDRAŽNÍ

VIZUALIZACE PŘEDPROSTORU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ

malokorunné kvetoucí stromy

půjčovna kol + informační bod

kiosek 

vlakové nádraží

mobiliář /křesla stolky, lavičky/

vodní prvky

předprostor vlakového nádraží /kamenná dlažba/

stojany na kola

trvalkový záhon

parkování /kamenná 
dlažba/
zemní svítidla

mlatová odpočinková plocha 
s lavičkami

pěšiny /betonové pásky 
s travnatou spárou/

lavičky s opěradlem

osvětlení

žulová kostka 
sekaná
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VIZUALIZACE PĚŠÍ ZÓNY

VIZUALIZACE NOVÝCH DOMŮ

VIZUALIZACE ÚPRAVY PŘEDPROSTORU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ


