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„ Architekton ická soutěž o návrh re vitalizace centra města Planá nad Lužn icí“

a)

zdůvodnění zvoleného celkového územního řešení

Planá nad Lužnicí jako založené sídlo při historické komunikaci z Tábora do Českých Budějovic, si svůj
původní charakter zachovala do současné doby. Zástavba se formovala podél komunikace a vytvářila
tak veřejný prostor charakteru uliční návsi. Po roce 1848 se Planá stala samosprávnou obcí a jejímu
rozvoji pomohla výstavba železnice a voroplavba na řece Lužnici. Komunikace vedoucí Planou byla
v roce 1928 vyasfaltována a kolem ní byla realizována i část chodníků. V roce 1932 byla započata
stavba nového hřbitova a starý hřbitov v sousedství kostela byl uzavřen. V letech 1938-39 byla
postavena nová budova obecné a měšťanské školy. Oba břehy Lužnice spojoval před jezem dřevěný
most, po roce 1948 jej nahradila nová železná konstrukce mostu. Později byl tento most odstraněn
a nahrazen novým v místě mezi jezem a ostrovem. Ve středu obce bylo v 80. letech minulého století
postaveno nové sídliště se sto padesáti byty, obchody, mateřskou školou a výškovou budovou.
V návaznosti na původní budovu školy byl vybudován nový pavilon sloužící pro žáky prvního stupně.
V roce 1996 byla postavena nová budova radnice s návazností na domov s pečovatelskou službou
a objektem restaurace. Prostor před objektem radnice se tak stal centrem obce a začal být využíván
pro konání nejrůznějších akcí. V roce 1998 došlo k nástavbě původní mateřské školy v blízkosti
historického objektu fary, v roce 2013 proběhlo další rozšíření a navýšení kapacity směrem k hlavní
silnici. V současné době je v historickém objektu fary umístěna galerie pro krátkodobé výstavy, bylo
otevřeno městské muzeum a zpřístupněna farská zahrada. Navržené řešení respektuje kulturní památky
kostel Sv. Václava, fara, venkovská usedlost č.p. 29 a usedlost č.p. 63. V srpnu 2002 bylo město
postiženo povodní, zaplavena byla větší část centra města a voda vystoupala až na hlavní komunikaci
procházející městem. Donedávna bylo ještě město zatíženo negativními vlivy z automobilové dopravy
dosahující intenzity 20-25 tisíc vozidel za den. Intenzita dopravy se v současné době po otevření úseku
dálnice D3 snížila o čtvrtinu až polovinu původní intenzity.
Navržené řešení v souvislosti se snížením dopravní zátěže se snaží upravit veřejný prostor původního
historického centra města Planá nad Lužnicí. Prověřuje nové prostorové vymezení tohoto prostoru podél
původní komunikace, navrhuje nové materiálové řešení, hlavně povrchů a přináší náměty, varianty
pro jeho možné budoucí využití jakožto veřejného prostoru.
Návrh počítá s využitím rekreačního a pobytového potencionálu po obou březích řeky Lužnice.
V současné době je již v realizaci cyklostezka a úpravy nábřeží Lužnice bezprostředně navazující
na řešený veřejný prostor.
Řešení klade prioritu na celkové zklidnění dopravy v tomto řešeném veřejném prostoru. Návrh vychází
z původních urbanistických souvislostí sídla, kde „shromažďovací“ jádro patří tradičně ke kostelu.
Veřejný prostor vymezený objekty kostelem – farou – školou – původním zájezdním hostincem je
v současné době charakterově i prostorově nesjednocený. Je členěný živými ploty, nevhodnou zelení,
jehličnany tradičně do obcí nepatři a v prostoru pohledově „překáží“, nejednotnou plochou povrchu
a bariérovými prvky v parteru. Z tohoto důvodu navržené řešení odstraňuje nesourodou a z pohledu
budoucího využití rušivou a nevhodnou zeleň. Otevírá se více průhled na dominantu prostoru kostel sv.
Václava a na objekty po obvodu veřejného prostoru. Návrh sice zachovává dvě lípy přilehlé pamětním
deskám u kostela, vzhledem k jejich stavu a stáří se však do budoucna počítá s jejich odstraněním
a doplněním kompozice stromořadí, aleje.
Ústřední myšlenkou je uplatnění zásady co nejmenšího členění plochy. Veřejná plocha je podél
komunikace oddělena alejí a před objektem školy se rozšiřuje, prostor pak dostává svoji výjimečnost
speciálním dlážděním v podobě tmavšího pruhu a doplněním o obdélníkový vodní prvek se zlaceným
prameníkem v jeho těžišti. Plocha umožní pořádání společenských a kulturních akcí masopust
či Svatováclavský jarmark a vánoční trhy. Dřeviny jsou umístěny tak, že nezakrývají pohledově
exponovaná průčelí objektů. Dořešen je vstup do školy a ke kostelu. Stávající hodnotné prvky zeleně
jsou zachovány a jsou doplněny novými dřevinami.
Areál a plocha v návaznosti na kostel sv. Václava, bude obnovena v původních hranicích z doby
založení a po odstranění nevhodných dřevin opatřena trávním parkovým kobercem. Plocha zůstává
ohraničena a část původní zdi je doplněna novým průchozím objemovým vymezením hranice
z plnostěnných ocelových sloupků „tyčí“ s ušlechtilou povrchovou úpravou. Pěší komunikace
procházející plochou okolo kostela dostaly svůj výjimečný charakter speciálním dlážděním – šlapáky
do parkové trávy. Takové vyznačení „církevního okrsku“ je důležité pro udržení souvislostí vztahů

v prostoru, urbanismu a kontinuity minulosti ve vědomí obyvatel. Návrh zachovává průchody zdí okolo
kostela sv. Václava a cestu od školy - k tělocvičně - městskému úřadu.
Památníky obětem I. a II. světové války jsou nově rozmístěny před novou „zdí“ areálu kostela.
Navazují tak přirozeně na původní umístění dřevěného kříže. Ve veřejném prostoru u řeky Lužnice
se nachází ještě socha Jana Nepomuckého.
Podél páteřní komunikace v řešeném území navrhujeme pohodlný pohyb chodců i cyklistů.
Komunikaci oddělujeme od plochy veřejného prostoru dvouřadou alejí stromů. Tato alej podél hlavní
komunikace tvořená vzrostlými stromy v pravidelných rozestupech, je znovu založena v historické stopě
a plní svoji funkci. Nezakrývají pohledově exponovaná průčelí objektů. Veřejný prostor tak může
být doplněn o předzahrádky restaurací, kaváren a jiných provozoven na západní straně mezi alejí
a průčelími objektů.
Před výškovou budovou nově vyniká definovaný prostor díky úpravě spočívající v odstranění bariér
a ocelových přístřešků. Celá plocha je bez těchto bariér sjednocena a souvislá až k historické zdi fary.
Prostor za farou (před bytovým domem) je formován pomocí zelených ostrovů se stávajícími herními
prvky. Ostrovy mají amorfně tvarován reliéf povrchu.
Stanoviště pro sběr tříděného odpadu je umístěno v ulici v jižní příčné ulici k řece Lužnici.
b)

zdůvodnění zvoleného architektonického a dopravního řešení

Profil hlavní komunikace je řešen a navržen s ohledem na současnou intenzitu dopravy. Návrh vše
redukuje ovšem ve prospěch pěších, cyklistů a možnosti intenzivního využívání veřejných ploch.
Dopravně je řešené území zpracováno v souladu s normovými hodnotami (ČSN 73 6110) a počítá
zejména se snížením dopravní zátěže, intenzity průjezdné dopravy o 25-50% oproti stavu
před otevřením úseku dálnice. Současná komunikace I/3 (E55) procházející městem je navržena
v kategorii II. třídy. Parkovací stání v řešeném území jsou v současném počtu stání zachována ve
stávajícím rozsahu a jsou řešena jako krátkodobá, podélná po obou stranách komunikace a to i před
výškovým objektem. Zklidněná pojížděná plocha pro dopravní obsluhu je při západní straně objektů,
která přechází do obou příčných obslužných komunikací ve směru od hlavní komunikace k řece Lužnici.
Ty jsou podobně řešeny jako zklidněné komunikace obytné ulice („pojížděný chodník“) zakončená
obratištěm. Ostatní parkovací stání jsou uvažována jako šikmá v obou ulicích k řece Lužnici, odkud jsou
objekty a obchody snadno dostupné. Značené přechody pro chodce jsou zachovány v řešeném území.
Jižní z přechodů pro chodce je posunut na spojnici vstupů do objektů fary a školy, druhý je zůstává
se světelnou signalizací.
Cyklistická doprava je v komunikaci řešena v obou směrech pomocí cyklistických piktokoridorů. Řešení
plnohodnotné cyklistické dopravy je uvažováno po břehové linii řeky Lužnice po cyklostezce. Návrh
respektuje systém autobusových zastávek beze změny. Autobusová zastávka ve směru od Tábora je
posunuta, tak aby se do řešeného prostoru ve směru od zastávky „vstupovalo“. Pro oživení severní části
veřejného prostoru by bylo vhodné do budoucna realizovat, v původní historické stopě, poloze, lávku
pro pěší a cyklisty.
c)
výčet a popis použitých povrchových materiálů, mobiliáře a sadovnického řešení
Povrchy veřejného prostoru:
vozovka živičný kryt stávající komunikace
dlažba podélných parkovacích stání
dlažba kamenná hladká střední formát a velko-formátová grandiorit
šlapáky do travnatých ploch
Zeleň a dřeviny:
trávník parkový
okrasné traviny
stávající stromy
stromy listnaté Tilia Cordata (lípa srdčitá)
Prvky mobiliáře:
mobiliář je navržen z kovových prvků s ušlechtilou povrchovou úpravou tmavé barvy
sloupy tyče ohrazení areálu kostela

mříž ke stromům
vodní prvek
přístřešek autobusové zastávky
sloup veřejného osvětlení 4, 6, 8 m
lavička
zahrazovací sloupek
stojan na kola
odpadkový koš
d)
orientační propočet nákladů stavby
Návrhy respektuje ekonomické možnosti vyhlašovatele soutěže v předpokládané výši investičních
nákladů (tj. nákladů na úpravy veřejného prostoru bez nákladů na rekonstrukci infrastruktury a tělesa
komunikace) max. 25. 000. 000,- Kč včetně DPH (slovy dvacet pět milionů Korun českých), včetně
rozumné míry nákladů na údržbu.
specifikace materiálu, výrobku

m.j

vozovka živičný kryt
3. 150 m2
dlažba
pojížděná kamenná dlažba
6. 766 m2
pochozí kamenná dlažba
3. 384 m2
kanalizační vpusti, včetně napojení 36x
odstranění nevhodných dřevin
průměr kmene 500-600 mm
22x
odstranění pařezu
průměr kmene 500-600 mm
22x
strom listnatý Tilia Cordata (lípa srdčitá)
v kontejneru 50 -500 l
38x
výsadba stromu s balem 2,5 – 3,5 m 38x
založení trávníku parkového
2600 m2
sloupy ohrazení
54 bm
mříž ke stromům
31x
vodní prvek
1x
přístřešek autobusové zastávky
2x
sloup veřejného osvětlení do v. 8 m 39x
lavička
15x
zahrazovací sloupek
186x
stojan na kola
9x
odpadkový koš
8x
památníky přemístění
2x
dopravní značení včetně svět. signal. 1x kpl
ostatní stavební a dokončující práce 20%
Celkem propočet investičních nákladů stavby

cena za m.j.

nezapočítává se

- - - - ,- Kč

1. 499,- Kč
699,- Kč
7. 825,- Kč

10. 142. 234,- Kč
2. 365. 416,- Kč
281. 700,- Kč

7. 590,- Kč

166. 980,- Kč

6. 680,- Kč

146. 960,- Kč

5. 833,- Kč
2. 925,- Kč
54 – 75,- Kč
8. 475,- Kč
12.580 – 30. 580,- Kč
232. 000,- Kč
84. 000 – 194. 000,- Kč
36. 000,- Kč
24.000 – 31. 000,- Kč
5. 580 – 7. 580,- Kč
15. 580 – 19. 580,- Kč
9. 580 – 13. 580,- Kč
37. 500,- Kč

Náklady na údržbu
řez stromů netrnitých průklest do 2m 42x
trávník seč včetně odvozu do 20 km 2600m2

cena

455,- Kč
3,75 – 7,30 Kč

221. 654,- Kč
111. 150,- Kč
195. 000,- Kč
457. 650,- Kč
947. 980,- Kč
232. 000,- Kč
388. 000,- Kč
1. 404. 000,- Kč
465. 000,- Kč
1. 409. 880,- Kč
176. 220,- Kč
108. 640,- Kč
75. 000,- Kč
435. 000,- Kč
3. 946. 093,- Kč
23. 676. 557,- Kč
19. 110,- Kč
18. 980,- Kč

Návrh deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací je možné návrh realizovat za výše uvedenou cenu
(23. 676. 557,- Kč s DPH). Navržené řešení, respektuje uvedené maximální náklady.
e)
1.
2.
3.
4.

seznam všech příloh soutěžního návrhu
grafická část
01.
grafická část
02.
textová část
obálka autor s CD

