Textová část

Architektonická soutěž o návrh revitalizace
centra města Planá nad Lužnicí
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Úvod
Planá nad Lužnicí je půvabné malé městečko. Jeho půvaby jsou ale vnímatelné až když opustíte
vyhřezlé, tranzitní dopravou utrápené, centrum města a zahnete do příčných ulic, které vás odvedou
od nevábné páteřní silnice I.třídy. Ani ne pár desítek metrů od centra obce můžete zakusit romantický
opar nad zrána se probouzející Lužnicí anebo se pokochat zapadajícím sluncem nad historickým
panoramatem městečka, tvoře
ným siluetou školy, kostela a fary. To všechno tvoří kvalitu života, která ale v nedávné minulosti byla
neutuchajícím proudem automobilů zadupaná do země. Koroze veřejného prostoru je stále
všudypřítomná – převládající asfaltové plochy, chaotické parčíky, lidé uskakující před stále přítomnými
automobily až po necitlivé úpravy domů kolem centra.
S odkloněním tranzitní dopravy město přišlo také o tranzitní zákazníky. Co tím ale získá bude jen a jen
na něm. Město musí vrátit život centru, musí centrum intenzifikovat, oživit základní funkce veřejného
prostoru a tím také nastartovat zkvalitnění služeb i architektonické kvality stavebního fondu v centru
města. Jenom tak se lidé vrátí do centra a vytvoří z něho pobytové komunitní centrum města.

Základní architektonická koncepce veřejného prostorou v centru města.
1. uklidit centrum – odstranit všechny chaotické nánosy ve prospěch svobodného a
bezbariérového pohybu chodce - chodec musí ovládnout centrum.
2. omezit zbytek centrem protékající dopravy na nejmenší možnou míru, vtěsnat ho do nejužšího
průjezdného koridoru a tím ho přirozeně zpomalovat
3. spojit obě půlky centra do jednoho pro chodce bezpečného a přehledného prostoru, je nutné
pomocí geometrického rastru dlažby vytvořit nový městský „korzet“ a jeho pomocí sešít obě
odtržené poloviny dohromady. Objevení nových souvislostí.
4. stabilizovat stávající dominanty centra – kostel, škola, fara, hotel. Stabilizovat znamená
obnovit jejich vliv na centrální prostor, obnovit ztracenou rovnováhu mezi prostorem, okolními
objekty a novým prostorovým hráčem – panelovým domem. Zachovat starou mentální mapu
historického prostoru a pokusit se o nové sblížení s panelovým domem.
5. tematizování veřejného prostoru (v současnosti je centrum jenom průchozí koridor), vytvořit
z centra terminální prostor – rozčlenit ho na komerční prostor (korzo a arkády) a
shromažďovací reprezentační prostor (kostel, škola), hierarchizování aktivních bodů centra –
akupunktura – posílit žádoucí prvky a utlumit nežádoucí efekty.

Návrh nového dopravního řešení.
Řešení dopravy spočívá především v jejím zpomalení. Retardováním dopravy se minimalizují
negativní vlivy dopravy na centrum – bezpečnost, hluk, prašnost, atmosféra ve městě. Zpomalením
dopravy se osvobodí nejenom chodec a cyklista, ale především se nastartuje komerční parter středu
města, což je životně důležité pro zdravé fungování komunitní složky veřejného prostoru.
1. snížení rychlosti dopravy protékající městem na 30km/hod
2. zúžením dopravního koridoru na profil 3,25 + 3,25m s podélnými odstavným stáním o šířce
2,20m (pasivní podélné retardéry)
3. zavedení bezbariérového přechodu přes hlavní silnici vyvolá navýšení nivelety vozovky
v rozsahu náměstí na úroveň dlažby náměstí, silnice takto bude zpomalována dalšími
pozvolnými (1:20) rampami při vstupu na náměstí, v rozsahu náměstí budou do živičné vozovky
zabudované příčné zpomalující žulové pásky
4. vizuální zúžení dopravního koridoru – vytvoření hmoty stromořadí podél trasy v řešeném území.
Stromy sníží prašnost i hluk z dopravy, nebudou však bránit volnému pohybu chodců!
5. vytlačení parkovacích míst z náměstí a z komerčního korza do podélných stání kolem hlavní
silnice a do bočních příčních ulic. Auta parkující podél silnice budou ještě více přirozenou
formou zpomalovat projíždějící dopravu. Zvětšením vzdálenosti nakupujících aut od provozem
se naopak návštěvnost zvýší. Řidiči se stanou chodci. Zadání mluví o zachování stávajícího
počtu parkovacích stání – na jedné straně je obtížně vyhodnotit (kromě parkování před
komerčním parterem) kolik je to vlastně stání, na druhé straně současná nabídka parkovacích
stání nebyla nikdy zcela naplněna a spíš zeje prázdnotou.
Návrh dopravního řešení byl konzultován na oblastním ŘSD.
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Návrh cyklistické dopravy.
Tranzitní cyklistickou dopravu bychom rádi odklonili k řece Lužnici, kde je vybudovaná při povodňové
zdi nová trasa s živičným povrchem. Pro cyklisty bude příjemnou změnou, když budou moci objevit
řeku za městskými dvory.
Pro vnitřní cyklistickou dopravu nebude problém sdílet veřejný prostor společně s chodci (jak je to
běžné např. v Rakousku a Německu).

Návrh zeleně.
Návrh zeleně spočívá ve vytvoření životodárného filtru mezi dopravou a pobytovým veřejným
prostorem. Dvě dvouřadové stromořadí „zaparkované“ před komerčními zónami zásadním způsobem
mění atmosféru celého prostoru.
1. obalová hmota stromů cudně halí nedokonalé uliční fasády
2. stromy filtrují – a tedy mění světlo v difúzní oblak, snižují jeho intenzitu i kontrast, lavičkám
poskytují stín
3. hmota stromů vytlačená nad podélné stání vizuálně „stísňuje“ dopravní koridor, čím přispívá
ke snižování rychlosti
4. člení prostor ulice a náměstí na tvrdou pochozí zónu dlažby a měkkou mlatovou část
5. mění zvukové interference mezi pěší zónou a dopravním koridorem
6. vytváří „letiště“ pro řadu druhů ptáků
Náměstí – návrh počítá se zachováním historických lip. Zbylé stávající dřeviny a keřové porosty
považuje za nevhodné a navrhuje jejich odstranění. Improvizované okrasné trávníky nahrazuje
kamennou dlažbou.
Korzo – návrh nepočítá se zachováním řady nevhodných mladých jasanů s nízkou okrasnou
hodnotou a podprůměrným zdravotním stavem. Na jejich místo navrhuje dvojitou alej okrasných třešní
anebo hrušní, vhodnější do daného provozu. Tito kultivary přizpůsobené uličnímu interiéru jsou díky
vitální i estetické hodnotě v době květu daleko více perspektivní pro již zmíněné funkce.
Arkády – návrh spočívá v odstranění všech solitérů a jejich nahrazení dvojitým stromořadím
okrasných třešní a hrušní. Rozdílná geometrie korun třešní a hrušní má podpořit hravější a
neformálnější atmosféru na hraně pobytové zóny.

Návrh umístění autobusové zastávky.
Ve vylidněném centru je autobusová zastávka jednou z mála nutností kam chodec musí dojít.
Představuje proto jeden z důležitých oživovacích nástrojů. Autobusová zástavka se zároveň stává
symbolem ukončení automobilové nadvlády v centru města. Návrh počítá s přesunutím jedné
zastávky na náměstí (na chodníku zastávka překážela) a s ponecháním druhé na původním místě.
Obě zastávky jsou v jejich staronových pozicích branami do centra. Obě těží z přilehlého parčíku,
kterého jsou součástí. S vyvýšenou podestou (kvůli jednoduššímu nastupování) se z nich stávají
altány městského mobiliáře.
Vybavení autobusové zastávky se může různit – je to komunikační info-point, který může být nosičem
vlastivědných tabulí, ale také nosičem aktuálních informací obecního úřadu. Součásti zastávky je
lavička, odpadkový koš, osvětlení ale také kabinka veřejného WC. V zadní části pod střechou je
umístěné depo pro kola.
Konstrukce zastávky z patinující oceli (Corten) propůjčuje objektu přívětivou nadčasovost. Podhled i
paluba je navržena ze sibiřského modřínu.

Návrh nového městského mobiliáře.
Po vysvobození veřejného prostoru od různých nánosů, improvizací a bariér, které spíše
znemožňovaly volný pohyb chodců v prostoru, je mobiliář dalším důležitým nástrojem jak
z vyčištěného prostoru udělat prostor pobytově-komunitní.
Lavičky a odpadkové koše byly zvolené dle ekonomických možností města z portfolia výrobce mmcité. Vandalu-vzdorné ocelové konstrukce ponesou masivní dřevěné opláštění. Bollardy, ohraničující
pobytové plochy, jsou podobně jako stožáry svítidel z pozinkované oceli a dle možnosti radnice
opatřené LED zdroji.
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Veřejné osvětlení je nakonec to, co po západu slunce rozhoduje o atmosféře veřejného prostoru. LED
zdroje nám umožňují prostor tematizovat pomoci teploty světla. Studené intenzivnější zdroje budou
osvětlovat hlavní dopravní koridor – měkčí teplejší světlo naopak bude zdůrazňovat pobytové plochy.
Španělský výrobce Indal, nabízí moderní svítidla, které vhodně doplňují historické budovy. Hlavní třídu
ČSLA nasvětlují 8m stožáry s 1.5m výložníky a svítidlem Stela Long po cca 30m. Ostatní plochy
včetně náměstí a příčných uliček řešeného území nasvětlují 4m vysoké stožáry se svítidlem Stela
Square po cca 20m. Tato iluminace je doplněna spodními do dlažby zapuštěnými reflektory
nasvětlujícími kostel a památníky na náměstí.
Vydláždění řešeného území podporuje filozofii svazujícího korzetu; rastrem 10x10m je proložený
hlavní prostor náměstí, přiléhající prostor arkád i prostor městské promenády -korza. Dohromady
vytváří Centrum města, jehož měřítko i rytmus je takto cítit v celém prostoru. Koberec korsetu je
doplněný měkkými, ale stabilizovanými mlatovými plochami, které budou lákat děti, ale i hráče různých
společenských her např. oblíbeného Pétanque. Dlažba je výlučně ze žuly (místy doplněná čedičovou
mozaikou). Méně akcentované plochy jsou ponechány v původní betonové zámkové dlažbě.
Památníky první a druhé světové války nepovažujeme za nutné, už kvůli zachování mentální mapy,
přemísťovat. Jejich pozice je nenásilně zdůrazněná v geometrii dlažby.
Panelový dům – nepopulární výšková budova je a bude součástí náměstí. Svým měřítkem nevhodně
konkuruje kostelní věži. Z dostupných prostředků se tak návrh se pokouší o kompenzaci této
diskrepance pomocí:
1. předsunutou hmotou stromořadí
2. navýšení střechy loubí – arkády – s dřevěným podhledem a výrazným stropním osvětlením
3. dřevěným obkladem dvou – do náměstí otočených fasád. Tento záměr by také pomohl
ohraničit náměstí z chybějící strany – aktivizace orientace neutrálního věžáku.

Stavební náklady navrženého řešení.
Plochy
Demolice, demontáže
Mlatové povrchy
Zastávky s vybavením a dřevěnou platformou
Dřevěné objekty molo na Lužnici + platforma na rybníku
Betonová dlažba
Kamenná dlažba
Živičné povrchy mimo hlavní vozovku
Stromy 95ks

800 000,1 000 000,2x450 000 = 900 000,380 000,2 400 000,8 500 000,900 000,350 000,-

Veřejné osvětlení
Výkopy, měď kabel
Stožáry 10+29ks, bollardy 30ks, podlahové reflektory 8ks
Mobiliář
lavičky 14ks, koše 14ks (mimo zastávkové) betonové sezení 4ks, pítko
1ks, úprava památníků 2ks
Nová zídka u kostelu
Panelový dům – dřevěná podlaha arkád, navýšení střechy arkád +
podhled a osvětlení, obklad a zateplení dvou stran paneláku
Stavební úpravy

1 200 000,960 000,-

380 000,220 000,1 600 000,500 000,-

Celkem

20 090 000,-

Celkem (s DPH 21%)

24 308 900,-
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Seznam příloh:
Grafická část
-2 panely o rozměrech 100x70cm

Textová část
Obálka
-Prohlášení o právním vztahu (PO) a autora / prohlášení o autorství
-Údaje účastníka soutěže
-Čestné prohlášení o oprávnění k uzavření smlouvy o dílo
-Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle soutěžních podmínek – odst. 4.1. písm.
a) až f)
-Obálka obsahující 1 × DVD
obsahující:
a)
grafickou část ve formátu *.pdf a *.jpg pro publikování soutěžního návrhu,
b)
textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock)
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