
ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ:
ÚS.24 KLATOVY - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA

I I I. ČISTOPIS
BÍZA ARCHITEKTI s.r.o.
Na Usedlosti 387/21
147 00  Praha 4
IČ: 02885026
t.: +420 777 034 431
www.bizaarch.cz



OBJEDNATEL
Město Klatovy, 
nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy

FÁZE
III. Čistopis

ZPRACOVATEL
Ing. arch. MgA Jiří Bíza
Na Usedlosti 387/21, 147 00  Praha 4

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: 
ÚS. 24 KLATOVY - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA

OBSAH

Sociálně - antropologický výzkum
Císařské otisky mapy stabilního katastru
Historická fotodokumentace regulace Drnového potoka
Územní plán 2016
Mapa vlastnických vztahů
Schéma úprav podél potoka
Schéma úprav koryta potoka
Schéma dopravy v klidu
Schéma docházkových vzdáleností od MKD Družba
Schéma dopravního propojení Na Pazderně

Hlavní výkres s širšími návaznostmi
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 1
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 2
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 3
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 4
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 5
Hlavní výkres s širšími návaznostmi - výřez 6

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.6.1
C.7
C.7.1
C.7.2

C.8
C.8.1
C.8.2
C.8.3
C.8.4
C.8.5
C.8.6

TEXTOVÁ ČÁST

Identifikační údaje
Seznam podkladů
Průvodní zpráva

GRAFICKÁ ČÁST

Situace územních studií

Širší vztahy
Schéma vymezení veřejných prostranství
Schéma systému veřejných prostranství

Ortofotomapa 2015

Výkres hodnot a problémů

Hlavní výkres
Hlavní výkres - výřez 1
Hlavní výkres - výřez 2
Hlavní výkres - výřez 3
Hlavní výkres - výřez 4 
Hlavní výkres - výřez 5
Hlavní výkres - výřez 6

Výkres zeleně

Schéma dopravního řešení

Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 1
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 2
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 3
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 4
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 5
Koordinační výkres hlavních inženýrských sítí  - výřez 6

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
VP1 - Park na Bělidle
Řez 1
Skica

A

B

B.0

B.1.1
B.1.2
B.1.3

B.2

B.3

B.4
B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5
B.4.6

B.5

B.6

B.7
B.7.1
B.7.2
B.7.3
B.7.4
B.7.5
B.7.6

B.8
B.8.1
B.8.1a
B.8.1b

NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

B.8.2
B.8.2a
B.8.2b
B.8.3
B.8.3a
B.8.3b
B.8.4
B.8.4a
B.8.4b
B.8.4c
B.8.4d
B.8.4e
B.8.4f
B.8.4g
B.8.4h
B.8.5
B.8.5a
B.8.5b
B.8.5c
B.8.5d
B.8.5e
B.8.6
B.8.6a
B.8.6b
B.8.6c
B.8.7
B.8.7a
B.8.7b
B.8.7c
B.8.8
B.8.8a
B.8.9
B.8.9a

B.9
B.9.1
B.9.1a
B.9.2
B.9.3
B.9.3a
B.9.4
B.9.4a
B.9.5

VP2 - Plácek v ul. Na Bělidle
Řez 2
Skica
VP3 - Náměstí u Antonína Švehly
Řez 4
Skica
VP4 - Okolí MKD Družba
Řez 6 - Pobytové schody u Družby
Skica 
Řez 7 - Mezi MKD a Tyršovou
Skica
Řez 8a - Domažlická
Skica
Řez 8b - Nová ulice za MKD
Skica
VP5 - Ulice Sídliště U Pošty
Řez 9 - Nádražní, před poštou
Skica
Řez 11 - Ulice Sídliště U Pošty
Skica
Řez 12 - Ulice Sídliště U Pošty
VP6 - Husovo náměstí
Řez 10
Skica
Skica
VP7 - Tylovo nábřeží
Řez 13 - Tylovo nábřeží, Nábř. Kpt. Nálepky
Řez 14 - Kollárova
Skica
VP8 - Park u Pazderny
Řez 17
VP9 - Odpočívadlo Ke Svrčovci
Řez 19

ŘEZY ULIČNÍMI PROFILY
Řez 3 - Ul. Na Bělidle
Skica
Řez 5 - Aretinova, V Řekách
Řez 15 - Nábř. Kpt. Nálepky, Nádražní
Skica
Řez 16 - Nábř. Kpt. Nálepky, Nádražní
Skica
Řez 18 - Franty Šumavského

PARÉDATUM
05/2019



NÁVRH



OBJEDNATEL
Město Klatovy, 
nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy

FÁZE
III. Čistopis

ZPRACOVATEL
Ing. arch. MgA Jiří Bíza
Na Usedlosti 387/21, 147 00  Praha 4

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: 
ÚS. 24 KLATOVY - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA

TEXTOVÁ ČÁST

A

Územní studie veřejných prostranství
ÚS.24 Klatovy - Údolí Drnového potoka

PROJEKT

Město Klatovy, 
nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy

OBJEDNATEL

Bíza architekti s.r.o.
Na Usedlosti 387/21, 147 00  Praha 4
IČ: 02885026
t.: +420 777 034 431
www.bizaarch.cz

ZPRACOVATEL

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

05/2019DATUM

AUTORSKÝ TÝM Ing. arch. MgA Jiří Bíza
Ing. arch. Iva Kolajová
Ing. arch. Tomáš Novotný

spolupráce:
Ing. arch. Barbora Skalová
Bc. Žanna Bilecka

spoluautor:
Trevisan atelier+
Ing. Jitka Trevisan

doprava:
Projekce dopravní Filip s.r.o.
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Bc. Luboš Thomayer

Městský úřad Klatovy, 
nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy

POŘIZOVATEL

SEZNAM PODKLADŮ

Platný Územní plán 2016
Strategický plán města
Generel dopravy 2004
Generel zeleně 2001
Katastrální mapa
Ortofotomapa 2015
ZABAGED polohopis, výškopis
Záplavová území Drnového potoka

Sociálně antropologický průzkum Klatovy 2018
Sociálně antropologický průzkum Drnový potok 2018
Křižovatkové dopravní průzkumy Klatovy 2018
Územně analytické podklady
publikace Workshop 10x10 - nápady pro Klatovy
Úprava Drnového potoka v Klatovech 1930-1933 - fotografie
Mercandinovy sady - Obnova historického parku
archivní mapy
historické fotografie
místní průzkum
pracovní setkání s občany

PODKLADY POSKYTNUTÉ 
MĚSTEM

DALŠÍ PODKLADY

PARÉDATUM
05/2019



OBJEDNATEL
Město Klatovy, 
nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy

FÁZE
III. Čistopis

ZPRACOVATEL
Ing. arch. MgA Jiří Bíza
Na Usedlosti 387/21, 147 00  Praha 4

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Ing. arch. Iva Kolajová

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ: 
ÚS. 24 KLATOVY - ÚDOLÍ DRNOVÉHO POTOKA

TEXTOVÁ ČÁST

A

1  ANALYTICKÁ ČÁST
1.1  ÚVOD
ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Územní studie veřejných prostranství je územně plánovací podklad, který lze jakožto celek či jeho část 

využít pro úpravy stávajících či návrh nových veřejných prostranství či podklad pro změnu územního plánu. 
Studie identifikuje charaktery a určuje náplně jednotlivých veřejných prostranství, zároveň je podkladem 
pro práci s celým systémem veřejných prostranství v sídle. V procesu jejího pořizování se nabízí příležitost 
k zapojení veřejnosti do plánování města v problematice lidem blízké, jelikož jsou veřejných prostranství 
každodenními uživateli.

Územní studie veřejných prostranství je rovněž dokumentem koncepčním. Je jak podkladem pro běžné 
operace v území, tak i vizi budoucího směřování rozvoje veřejných prostranství. Úkolem územní studie je 
stanovit základní koncepci rozvoje veřejných prostranství, najít vzájemné vztahy a uspořádání částí řešeného 
území. Při následném rozhodování v území je pak územní studie neopominutelným podkladem a odchýlení 
se vůči ní musí být řádně odůvodněné.

Veřejná prostranství jsou nositelem svébytné identity místa a jsou určující pro charakter sídla. Jsou 
základním prvkem prostorové struktury sídla. Utváření prostranství má zásadní vliv na kvalitu pobytu v něm i 
v zástavbě, která ho obklopuje. Kvalitní veřejná prostranství výrazně přispívají k identifikaci obyvatel s daným 
místem a mohou být důvodem, proč jsou obyvatelé na svoji obec hrdí.

OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Cíl a účel pořízení územní studie veřejných prostranství
Účelem pořízení územní studie je získání podkladu pro rozhodování v území. Předmětem územní studie 

jsou veřejná prostranství a veřejná zeleň na území města Klatovy vymezené platným územním plánem 
města Klatovy ve stanoveném rozsahu plochy ÚS.24. Konkrétně se jedná o revitalizaci veřejné zeleně – 
údolí Drnového potoka, včetně veřejných prostranství na údolí Drnového potoka navazujících. Plochy 
vymezené rozsahem ÚS.24 představují klíčové rekreační a krajinné plochy v intravilánu obce, významný 
biokoridor protínající město od severu k jihu, jehož rekreační, krajinný i městotvorný potenciál je v současné 
době zásadně potlačen.  Svojí polohou a návazností má řešené území předpoklad k vytvoření klíčového 
společensko-rekreačního prostranství města, „ Zelené osy“ města. Potenciál dané lokality je umocněn 
přímou pohledovou i provozní vazbou na hradební okruh a MPZ Klatovy.

Cílem územní studie ÚS.24  Klatovy – údolí Drnového potoka je na základě celkové koncepční, 
multioborové rozvahy stanovit zásady obnovy nefungujícího rekreačního území a veřejných prostranství 
města na živý zelený parter, tvořící „Zelenou osu„ města. Podpořit promenádní a pobytový charakter místa, 
umožnit zpřístupnění vodní plochy a jeho zapojení do života města. Umocnit genia loci.   Zlepšit – zejména 
– pěší vazby a pohledové propojení údolí Drnového potoka s městem a s historickým jádrem města. Návrh 
veřejného prostranství musí vznikat v závislosti na rozvoji silniční dopravy a místní komunikační sítě. Musí 
umožnit postupnou realizaci v etapách.

Územní studie přitom bude zohledňovat specifické potřeby subjektů, které v této lokalitě působí. Cílem 
je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno veřejností i vlastníky dotčených pozemků, a které bude 
možné realizovat postupně podle potřeby a finančních možností investorů.

V souladu s §25 a §30 stavebního zákona bude územní studie, po schválení pořizovatelem a vložení dat 
do evidence územně plánovací činnosti, sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

1.2  ŠIRŠÍ KONTEXT
Drnový potok je nejdelší přítok řeky Úhlavy. Celková délka toku činí 21,3 km. Do Úhlavy se vlévá 

severozápadně od Klatov v místě meandrů řeky. Přes blízkost většího vodního toku řeky Úhlavy je Drnový 
potok jedinou vodotečí v intravilánu města Klatovy.

Potok se proplétá specifickou morfologií vrchů po obvodu města a ze západu obtéká výše položené 
historické jádro. Kolmo na údolí Drnového potoka jsou navázána údolí vedlejší, představující další směry 
propojení města a krajiny.

1.3  HISTORIE
K Drnovému potoku se obracely zahrady soukromých pozemků obytné zástavby, která se rozrůstala za 

městské hradby. Zastavěné území města se rozšířilo na západ na levý břeh především podél cesty vedoucí k 
Domažlicím. V tomto místě byl zřízen první kamenný most ve městě. Trasy jak vnitroměstského charakteru, 
tak vedoucí do krajiny a okolních vesnic a měst, překonávaly potok dřevěnými lávkami a několika brody.

Nejsevernějším propojením břehů potoka ve městě byl brod u pazderny, od zbytku zástavby izolované 
poslední městské stavby podél potoka. Místo si zachovalo genia loci až do dnešní doby, přesto že se jeho 
okolí radikálně proměnilo. 

Na jih proti proudu potoka byl v Lubech postaven jez, od kterého do Klatov přiváděl vodu náhon nazývaný 
Mlýnská stoka. Ta vedla východně od Drnového potoka přes louky a kolem rybníků, u severního cípu 
Mercandinových sadů se opět přiblížila potoku a dál vedla paralelně s ním na sever, podél hradeb, dnešní 
Masarykovou ulicí, pod Spravedlností a do potoka se opět vlévala až za pazdernou. Na náhonu se nacházely 
mlýny, sádky a vodárenská věž. Za Mercandinovými sady z náhonu odbočovalo zatrubněné rameno ženoucí 
vodu na turbínu hydroelektrárny (uvedené do provozu r. 1923). Její budova se dodnes dochovala a slouží 
jako cukrárna. 

Místo u vodní elektrárny se historicky využívalo jako bělidlo. Pozvolný břeh a větší šířka a hloubka 
vodoteče zachované i po regulaci koryta umožnili využití místa pro malé potoční lázně, koupaliště nazývané 
„Na Plivátku“ a také k plavení koní z nedalekých dragounských kasáren. Malé koupaliště konkurovalo větším 
městským říčním lázním na Úhlavě svou polohou přímo ve městě.

Po velkých povodních a protržení jezu v Lubech bylo koryto potoka v roce 1932 zregulováno do dnešní 
podoby. Samotná vodoteč je vedena lichoběžníkovou kynetou a ohraničena bermou. Podélné opevnění je 
řešeno buďto svahováním, tedy koryto tvaru dvojitého lichoběžníku, anebo svislými kamennými stěnami 
v úseku v blízkosti centra města. Tímto zásahem se sice zamezilo vylití potoka při povodních mimo jeho 
koryto v prostoru intravilánu města, současně však došlo k uzavření do podoby ryze inženýrského díla a ztráty 
původního charakteru vodoteče ve městě.

1.4  VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Řešené území ÚS.24 zaujímá plochu 19,572 ha a 3,16 km délky Drnového potoka. 
Začíná na hranici Mercandinových sadů, kde potok přechází od krajinného rázu do zastavěného území. 

Za mostem v ul. 5. května potok meandrem obtáčí první strukturu zástavby a na jeho břeh navazuje plocha 
bývalého bělidla. K severozápadu pokračuje území skrz obytnou zástavbu mezi Tyršovou a Dragounskou ulicí. 

Západní hranice vymezeného území je po celé délce od dragounských kasáren na jihu a železniční viadukt 
na severu společná nebo paralelní s hranicí územních studií 6 Sever a Jih.

Při křížení Dragounské a Vrbovy ulice potok tečně míjí severní roh dragounských kasáren. Do řešeného 
území je zahrnut klín volného prostranství, které mezi sebou svírají potok a kasárna, a který dříve sloužil jako 
předprostor vstupu do kasáren s přímým napojením na centrum města. Nedokončený blok obytné zástavby 
na pravém břehu sousedící s hranicí území se k potoku otevírá volnou plochou areálu HZS.

Území dále pokračuje liniově podél potoka s přidružením zbytkové plochy kolem nákupního centra v 
bývalém průmyslovém areálu Škodovky. Na pravém břehu potok sousedí s obytnou zástavbou zachované 
historické struktury.

Na úrovni historického centra potok míjí místo, kde starší zástavba ustoupila stavbě budovy kulturního 
domu. Řešené území zabírá parkové a parkovací plochy kolem něj a dostává se tak až na hranici obvodu 
centra města, kde se úzce dotýká a navazuje na území další současně řešené územní studie 1 Hradební 
okruh. Do řešených ploch je zahrnut i prostor mezi budovou pošty a korytem potoka. S blízkostí centra 
dochází ke změně charakteru okolní zástavby, rodinné domy střídají městské veřejné instituce.

Levý břeh má společnou hranici s územními studiemi 6 Sever a Jih, kde důležitým bodem jejich setkání 
je vyústění Domažlické ulice.

Dále k severu se území rozšiřuje. Potok je sevřen mezi špalíček starší zástavby a sídliště panelových domů, 
ze západní strany pak špalíček vymezuje prostor Husova náměstí. Obě části se opět spojují u Tylova nábřeží, 
Kollárovy a Nádražní ve volné otevřené veřejné ploše nově vzniklé v minulém desetiletí.  

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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Potok se stáčí k severozápadu, liniové území je po pravém břehu lemováno dalšími institucemi jako soud 
a škola, na levém břehu strukturou historických výrobních areálů podél ulice Nádražní.

K poslednímu rozšíření řešeného území dochází U Pazderny u místa tečny železničního náspu a viaduktu, 
dopravní křižovatky a zároveň přechodu k městské periferii. Kříží se tu zástavba dopravních objektů, garáží, z 
východu se přibližuje zahrádkářská osada a na severu za viaduktem navazuje průmyslová zóna. Tady navazuje 
na územní studii 6 Sever.

Poslední třetina území je čistě liniová, prochází průmyslovou zónou a podél otevřené plochy polí. Závěr 
u křižovatky silnic je zároveň koncem zastavěné plochy města. Kontextem je volná krajina a výhledy na vrchy 
kolem Klatov. 

1.5  MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Koryto potoka - kyneta, bermy, svahy a stěny - je ve vlastnictví Povodí Vltavy. Přilehlé komunikace a 

ostatní plochy vlastní město Klatovy. Vymezené území sousedí s pozemky soukromých vlastníků – fyzických 
osob i právnických subjektů, institucí městských a krajských. Pouze v několika místech vymezené území na 
tyto pozemky zasahuje. Jde o státní silnice - 5. května u Mercandinových sadů, Domažlickou, Koldinovu, o 
zbytkovou plochu u nákupního centra Škodovka, a železniční trať u nádraží.

1.6  SOCIÁLNĚ ANTROPOLOGICKÝ VÝZKUM
Výtah ze sociálně antropologického výzkumu 01/2018
Mgr. et Mgr. Michaela Malá, Bc. Štěpánka Stehlíková

V myslích klatovských obyvatel Drnový potok existuje (viz výsledky lynchovské analýzy Klatov) jako:
• Hranice uvnitř města - odděluje i pomyslně spojuje dvě části města, které jsou vnímány odlišně.
• Cesta - problematická, přerušovaná silnicemi.
• Dominanta - důležitý orientační bod, který slouží jako navigační prvek.

Klady a negativa
Na první dobrou působí okolí Drnového potoka na Klatováky neutěšeně, nezajímavě, nevyužívaně, 

neudržovaně, vlastně je nenapadá hned, co by s tím stálo za to udělat, jak „potřebnou revitalizaci okolí 
zrealizovat“. Až po chvíli vyzdvihují pozitivní místa v okolí nebo naopak zmiňují ty negativní.

Mezi kladně hodnocená místa řadí úsek „u ptáků“. Je tu hodně zeleně, klidová zóna odříznutá od hluku 
aut, kterou Klatováci rádi prochází, ale nezastaví se v ní, neposadí se tam. „Je to taková promenáda.“ Další 
hodnotu vidí lidé v samotné zeleni podél podél potoka, především kaštany na severu území, také pro stín, 
který v létě přinášejí.

Zároveň jako problematický je vnímán právě úsek „u ptáků“, kde často pobývají lidé bez domova. 
Negativně hodnotí Klatováci nadzemní parovod vedený korytem potoka, který podle nich hyzdí své okolí. V 
okolí MKD Družba chybí lidem lavičky a přívětivé místo k posezení, vidí v něm ale potenciál.

Vize pro Drnový potok
Velkým tématem zvláště pro ty Klatováky, kteří v blízkosti Drnového potoka žijí, je navrácení korytu jeho 

přírodní ráz a jeho následná přístupnost a využití.
• odstranění parovodů
• více laviček po celé délce Drnového potoka
• zpřístupnění Drnového potoka a vybudování sestupů ke korytu
• využít koryto k zpřístupnění města – po vodě, pěší stezkou, cyklostezkou

Mezi Klatováky také rezonuje revitalizace okolí MKD Družba.
„Nelíbí se mi, je to tam kolem asfaltová placka, chce to tam udělat prostředí, třeba nějakou zeleň, ale P 

je tam plný, takže asi je potřeba.“
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„Není to místo pro sezení, zastavení, max. pro starší lidi na odpočinek, když jdou z Kauflandu. Kdo by 
chtěl sedět u hlavní silnice, že jo?“

„Je tam krásnej ďolík s velikým stromem, rozmlácenej chodník, bazén, kterej nefunguje a je hroznej. 
Místo toho by to chtělo nějakou fontánku.“

2  ŠIRŠÍ VZTAHY
2.1  SYSTÉM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Drnový potok v Klatovech chápeme jako linii, na níž jsou navázány uzly, body. Linie při průchodu městem 

mění svůj charakter. Mění se druh koryta potoka a s ním přilehlé plochy „nábřeží“. Od přirozeného průtoku 
Mercandinovými sady přes městskou krajinu až po krajinu průmyslovou na severozápadě města. Podle 
toho se proměňují i uzly, jednotlivé veřejné prostory. Od lokálních bodů na okrajích území po celoměstsky 
významné prostory blíže centru.

2.2  ZELENÁ INFRASTRUKTURA V SÍDLE
Jakožto přirozený biokoridor Drnový potok propojuje Mercandinovy sady na jihu a oblast meandrů 

Úhlavy na severozápadě od města. Při průtoku městem se dotýká dalších ploch veřejné zeleně. V centru 
přes prostor kolem kulturního domu navazuje na parkový hradební okruh, na parkové plochy sídlišť a plochy 
u železničního nádraží na levém břehu a Šibeniční vrch na pravém.

Potok je ve většině své délky lemován stromořadími, kromě dvou pomlk – od dragounských kasáren k 
nákupnímu centru Škodovka a u křížení cest a u železničního nádraží. 

V jižní části je převládajícím druhem ve stromořadích bříza, v části u kulturního domu Lípa srdčitá. 
Stromořadí podél špalíčku „U Ptáků“ tvoří javory, na protějším břehu u Sídliště U Pošty kaštany. U Tylova 
nábřeží a nábřeží Kpt. Nálepky se střídají lípy a kaštany, U Pazderny lípy a platany. Průmyslovou zónou 
prochází lípy, javory, lísky a duby.

2.3  KOMPOZIČNÍ VZTAHY, PRŮHLEDY, POHLEDY
Řešené území je ovlivněno okolní krajinou a její morfologií. Zelené vrchy, mezi nimiž město leží, jsou 

významnými pohledovými prvky i cíli rekreačních tras z města. 
Na severním konci Klatov se pohled otevírá do volné krajiny polí a zalesněných svahů na severu. 

Pohledově nejvýraznější je zde klatovská Hůrka, průhledy na ni skrz průmyslovou zástavbu se objevují až 
k lokalitě Na Pazderně. Východním směrem je možné dohlédnout vrcholek blízkého Křesťanského vršku.

Při průchodu podél toku Drnového potoka se naskytují drobné průhledy do uliční sítě navázané 
kolmo na linii Drnového potoka i dlouhé průhledy hlavními městskými radiálami. V jižní polovině území se 
pohledově nejvíce uplatňuje historické jádro s výraznou dominantou Černé věže. Nejpůsobivější je průhled 
Vrbovou ulicí od Dragounských kasáren a z okolí kulturního domu Družba, avšak v menších výřezech se 
objevuje i dále na jih  díky současným prolukám v zástavbě podél koryta potoka.

2.4  OBECNÉ ZÁSADY PŘÍSTUPU 
Drnový potok je vnitřní osou města. Je vnímán jako orientační bod díky tomu, že propojuje důležité části 

města – centrum – nádraží – sady. Je cestou spojující sever a jih města a navazující krajiny.
V současnosti však spíše plní funkci inženýrského díla, městem prochází bez větší pozornosti, přestal být 

důležitým městotvorným prvkem, ztratil svůj potenciál. Jeho stavu nepřispělo ani „snadné“ řešení vedení 
sítí technické infrastruktury vložením do koryta, které z něj činí ještě více technickou stavbu. Přestože se ve 
značné části okolí Drnového potoka nacházejí mnohé veřejné městské instituce a probíhá blízkostí centra, 
charakter veřejného parteru podél něj tomu neodpovídá. Čitelnějším a pro místní přívětivějším je potok v 
částech se svahovanými břehy mimo centrum.

Cílem návrhu bylo podpoření linie potoka, pěší a cyklistické trasy skrz město, z města do krajiny, po 
městě. Posílení možnosti rekreace přímo ve městě, vytvoření prostoru pro společenské dění. To souvisí 
s nutností umožnění bezpečných návazností, přechodů. Žádoucí je vnesení charakteru městské promenády.
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Rozdílný charakter má každý z břehů Drnového potoka. Podél levého vede celoměstsky významná 
komunikace, sousedí s průmyslovými areály, obchodními centry a dopravními uzly. Je rušný, rychlý. Pravý 
břeh prochází podél obytné zástavby, veřejných a kulturních institucí, navazuje na centrální historickou 
část Klatov. Je klidný, pomalý, rekreační. Přesmyk těchto charakteristik nastává na severu území na hraně 
přechodu městské struktury v průmyslovou periferii.

Na pravém klidném břehu Drnového potoka ve středním úseku vymezeného území umisťujeme stezku 
společnou pro chodce a cyklisty. Průběh stezky přechází na levý břeh na jihu od Vrbovy ulice, kde se od něj 
odklání silniční provoz, a na sever od železničního mostu, kde se naopak připojuje dopravně významná ulice 
Koldinova.

Městský kulturní dům Družba a veřejný prostor kolem něj se nachází na spojnici mezi dvěma centry 
města. Mezi historickým, vymezeným hradebním okruhem, a současným obchodním centrem Škodovka 
na západ od Drnového potoka. Právě umístění obchodního centra nikoliv na periferii, ale v rámci městské 
struktury, a jeho blízkost středu města s sebou přináší mnohé negativní externality, ale také potenciál živosti 
obou center i spony, která je propojuje. Veřejný prostor v okolí MKD tak musí především umožnit snadnou 
komfortní prostupnost. Jako opozit zpevněných ploch ulic historického jádra i utilitárních ploch a parkovišť 
nákupních domů může nabídnout pobyt a odpočinek u potoka a v zeleni.

Regulace koryta Drnového potoka z 30. let 20. století pevně vymezila jeho břehy. Na zpevněné koryto 
s lichoběžníkovou kynetou a bermami po stranách navazují také z části kamenem zpevněné svahy. V centrální 
části místo svahů ohraničují koryto kamenné stěny. 

Cílem návrhu úprav samotného potoka je umožnit kontakt s potokem - fyzický i optický. Navrhujeme 
zpřístupnění koryta stávajícími schodišti a novými pobytovými schody. Schody jsou průchodem i hledištěm. 
Do kynety navrhujeme lokálně umístit skupiny velkého kamene, které pohledově zatraktivní tok vody 
a pobídnou ke hrám s vodou/u vody. Stávající zábradlí na korunách kamenných zdí je vhodné nahradit za 
subtilnější variantu, která potok nebude opticky clonit.

3  ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Drnový potok je přírodní páteří, která provádí krajinu skrz zástavbu Klatov, tvoří severojižní „zelenou 
osu“ města. Jeho značný rekreačně-společenský potenciál návrh ÚS podporuje a rozvíjí. Potok neomezuje 
na autonomní netečnou linii, ale navazuje jej na okolní strukturu veřejných prostranství a zapojuje do celku 
města.

Potok je propojující nit veřejných prostranství v jeho údolí. Celoměstsky významným veřejným 
prostranstvím je okolí kulturního domu MKD Družba a Tylovo nábřeží, resp. prostor na křížení ulice Kollárova a 
Nádražní. Za lokálně významné můžeme označit Husovo náměstí, prostranství před Dragounskými kasárnami 
u pomníku Antonína Švehly, parkovou plochu Na Bělidle a U Pazderny. Z celoměstsky významných ulic v 
zájmovém území lze jmenovat severo-jižní Nádražní a Domažlickou od hradebního okruhu na západ. Lokální 
význam má Koldinova (spojnice severní průmyslové zóny s Plzeňskou) a příčné ulice napojené k linii podél 
potoka - Havlíčkova, Vrbova, Voříškova, Kollárova, Cibulkova a Dr. Sedláka.

Podpořit všední pohyb po městě na kole a pěšky – na nádraží, do práce, vyřešit dopravně a bezpečnostně 
problémová místa.

Využít potenciál Drnového potoka jako zelené osy města, která se těsně dotýká parkového hradebního 
okruhu historického centra. Vytvořit propojení na jih k Soběticím, na severozápad k meandrům Úhlavy 
u Tajanova. Drnový potok jako výchozí místo turistických tras z města do přírody.

Důležitou součástí návrhu je přeložení nadzemního trubního vedení parovodu na podzemní horkovod, 
přičemž uvažovat s etapizací provedení a zkvalitnění prostorů při stávajícím stavu s přihlédnutím k náročnosti 
takové investice.

Dalším cílem je regenerace koryta potoka. Bude sestávat z drobných zásahů, doplnění přírodních prvků,  
umožnění přístupu do koryta nejen v místech stávajících schodišť v jeho stěnách. U stávajících sestupů 
doplnit zábradlí a tím je poměrně snadno otevřít k užívání obyvateli.

Vhodně rozmístit parkovací plochy, posunout a nově vymezit stávající plochy přímo sousedící s korytem 
pro zprůchodnění území, nastavit pevnější hranice plochám s živelným parkováním, přitom zachovat 
dostačující počty stání, které město momentálně kapacitně potřebuje.

Je třeba začlenit potok do struktury systému městské zeleně a dopravy, s nutností citlivého postupu 
a uměřenosti zásahů. Důraz klást na etapizaci, postupnou revitalizaci prostředí.

Okolí Drnové potoka má být krásné.
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4  ČLENĚNÍ CELKU NA JEDNOTLIVÉ NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI
4.1  HIERARCHIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Územní studie veřejných prostranství údolí Drnového potoka je specifická svou vymezenou plochou. 

Nejedná se o samostatný kompaktní celek, o jednu čtvrť nebo lokalitu, není to struktura zástavby, která 
vymezuje ulice, náměstí a parky. Je řetězcem veřejných prostranství. Zastavěné plochy, které je vymezují, 
jsou zároveň hranicí řešeného území.

Pro návrh je stěžejní pochopení významu jednotlivých prvků veřejného prostoru v kontextu celku města 
a jejich vzájemné uspořádání. Význam prostranství podél Drnového potoka se odvíjí od jejich polohy vůči 
historickému centru. Od prostranství celoměstkého významu na spojnici mezi historickým jádrem a nákupním 
centrem, přes prostranství významná v rámci čtvrti,  prostranství místní až po prostranství krajinná nebo 
na volnou krajinu přímo navazující. 

Dostřednou škálu významnosti prostranství přebírá i síť spojení mezi těmito uzly. Jako cestu 
celoměstského významu kromě Domažlické v řešeném území chápeme také Nádražní a v její návaznosti 
severní úsek Koldinovy. Propojení na jihu území mají charakter lokalitní nebo místní.

Samotný Drnový potok je spojnicí krajinného rekreačního charakteru a celoměstského významu. Zároveň 
je bariérou limitující prostupnost celého území.

V rámci zlepšení vzájemných vazeb obou břehů potoka na stávající strukturu doplňujeme nové lávky pro 
pěší na historicky ověřených místech i tam, kde jsou s ohledem na dnešní kontext žádoucí. Nové propojení 
pro silniční dopravu, vycházející z platného územního plánu, navrhujeme v severní části území.

4.2  ETAPIZACE
Etapa 1 - Stezka společná pro chodce a cyklisty 
• dostavba v chybějících úsecích, propojení ve spojitou linii
• rozšíření mostu ve Vrbově ulici pro převedení stezky na druhý břeh

Etapa 2 - Drnový potok
• otevření stávajících a vytvoření nových přístupů do koryta potoka, lokální úpravy břehů
• vytvoření odpočinkových míst a hřišť
• výsadby - lze provádět průběžně v rámci souvisejících etap

Etapa 3 - Komplexní úpravy
• výstavba nových křižovatek, úpravy napojení ulic
• výstavba objektů na vymezených zastavitelných plochách
• komplexní revitalizace prostranství  - okolí MKD Družba, Tylovo nábřeží, Husovo náměstí
• přeložení nadzemního vedení parovodu na podzemní horkovod 

(zvláště po etapách - Tylovo nábřeží - železniční most, železniční most - sever)

1
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2b

2c
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3b
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5  ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

VP1 PARK NA BĚLIDLE
Vymezené území začíná na jihu u Mercandinových sadů. Navrhujeme posunout propojení stezky a pěších 

tras přes ul. 5. května blíže k mostu a tím zjednodušit nutné překonání komunikace. 

Park na Bělidle je travnatou plochou ohraničenou stromy přimykající se k meandru Drnového potoka. 
Obnovujeme ztracené propojení horní travnaté plochy a koryta potoka. Vizuálně odstraněním náletové 
zeleně z břehů a fyzicky novými schodišti ve svahu koryta. 

Jako místo kontaktu a hraní s vodou i jako sentiment po bývalém koupališti „Na Plivátku“ zde navrhujeme 
brouzdaliště. Rozšířením kynety regulovaného koryta a vložením velkých kamenů se zpomalí a zpestří tok 
potoka.

Horní plocha trávníku je pobytová, doplní ji veřejné ohniště/gril a další mobiliář pro odpočinek a rekreaci. 
Stromy budou pročištěny o jehličnaté druhy, stromořadí po obvodu se doplní novou výsadbou.

Stezka společná pro chodce a cyklisty vede přímo skrz parkovou plochu pod stromy na hraně břehu 
potoka. Jako variantní řešení je vyznačena napřímená trasa stezky. Pozemek, kterým je vedena, je v 
soukromém vlastnictví, přidružený objektu bývalé hydroelektrárny. (Vzhledem k současnému využití objektu 
pro komerční provoz, navrhujeme k uvážení jednání s majitelem pozemku o jeho možném zpřístupnění - 
zprůchodnění, jakožto přínosu pro město i provozovatele.)

Nový přístup může vzniknout také ze sousedícího areálu Domova dětí a mládeže v úrovni stávajícího 
příčného prahu. Schody a plošina propojí oba břehy.

VP2 PLÁCEK V UL. NA BĚLIDLE
Ulice Na Bělidle se rozšiřuje v nejasnou plochu asfaltu a travnatý pruh u potoka se sušáky prádla. 

Sousedící soubor bytových domů je k potoku obrácený zády objektu bývalé vojenské jídelny. Ta prochází v 
současnosti úpravou na byty s pečovatelskou službou. 

Stezka pro chodce a cyklisty zůstává v návrhu vedena ve stávající trase po Krejčího nábřeží. Ulici Na 
Bělidle řešíme jako obytnou zónu, plácek má charakter klidného zákoutí, místa na odpočinek a hřiště pro 
děti.

Travnatou plochu rozšiřujeme, přidáváme herní prvky a lavičky. Od vozovky ji vymezuje nízký živý plot. 
Ke stávající rampě v břehu potoka přibudou i nová schodiště. Asfaltovou plochu jasně dělíme na průjezdnou 
část a parkovací stání u paty domu. 

Doporučujeme přeložení stávající obslužné komunikace podél řady garáží, čímž se uvolní prostor po 
straně domu, kde může vzniknout odpočinkové místo pod stromy přímo před vedlejším vstupem bytů s 
pečovatelskou službou.

NÁBŘEŽNÍ OBYTNÁ ULICE – NA BĚLIDLE, KREJČÍHO NÁBŘEŽÍ
Úzká ulice podél svažitého zatravněného břehu koryta potoka v obytné zástavbě s klidným rezidenčním 

charakterem a intimnějším měřítkem. Zklidnění dopravy pomocí jednosměrného provozu popř. úpravy na 
obytnou zónu. V úsecích může fungovat pouze jako stezka pro pěší a cyklisty. Stromořadí v travnatých svazích 
potoka podél obou jeho břehů. Drobná zastavení s lavičkami na hraně břehu nebo malá podesta nad břehem 
s výhledem na potok a průhledem na Černou věž.

Inspirační foto
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VP3 NÁMĚSTÍ U ANTONÍNA ŠVEHLY
Prostor vymezený Drnovým potokem a ulicemi Vrbova a Dragounská nemá být pouze parkovištěm. 

Navracíme hodnotu místu v předpolí Dragounských kasáren.
Parkovací stání přesouváme od hrany nábřežní zdi na okraj plochy. Střed se uvolňuje a nábřeží je 

průchozí pro pěší. Nové stromořadí naváže na ulici V Řekách, místo padlé vrby stromy podél Dragounské. 
Socha Antonína Švehly, podle kterého byl pojmenován klatovský dragounský pluk, dnes stojí čelem k jihu, v 
zádech mívala majestátní vrbu. V nové situaci sochu obracíme směrem k centru města. Dostává důstojnou 
pozici, místo trávníku ji stavíme do zpevněné mlatové plochy. Trávník vymezujeme mezi mlatem a chodníkem 
se stromořadím. Nedefinované místo na křížení ulic se stává městským prostorem, náměstím s jasným 
charakterem, dalším prostorem na lince potoka k odpočinku a trávení času.

Nová rampa podél nábřežní zdi zpřístupní spodní náplavku Drnového potoka. Průchod podél tekoucí vody 
až k Tylovu nábřeží umožní vyhnout se povrchovým křížením s dopravou Domažlické a Kollárovy. Komfortní 
pohyb zajistí rozšíření náplavky a provedení úpravy povrchu schůdnou/sjízdnou dlažbou.

Trasa stezky se v místě křížení Vrbovy ulice přesmýkne na druhý břeh Drnového potoka. Důvodem 
jsou omezené prostorové možnosti ulice V Řekách, zároveň je pravý břeh v centrální části města přirozeně 
klidnější, oproti levému s dopravně vytíženou komunikací.

VP4 OKOLÍ MKD DRUŽBA
Hlavním tématem návrhu veřejného prostoru v okolí městského kulturního domu Družba (MKD) je 

scelení ploch v jasně čitelné celky s definovaným charakterem a způsobem využití. Od toho odvisí omezení 
nevyužitelných a komplikovaně udržovatelných travnatých ploch u paty kulturního domu, reorganizace 
parkovacích ploch, venkovní prostor pro pořádání kulturních akcí a zapojení a zpřístupnění potoka.

Mezi MKD a Tyršovou ulicí místo stávající struktury chodníků a roztříštěných trávníků navrhujeme jednu 
celistvou mlatovou plochu. Vymezuje ji chodník se stromořadím po obvodu ulic a podél kulturního domu. 
Posunutí chodníku blíže k budově eliminuje „krček“ vstupu do restaurace, přímé pokračování podél budovy 
otevírá zákoutí letní zahrádky, zpřehledňuje prostor. Výškový rozdíl paty budovy a horní plochy je řešen 
opěrnou stěnou namísto meziprostoru svahu s hradbou keřů.

Využíváme stávající prvky, které se v novém kontextu stávají hlavními motivy plochy. Fontána již není 
utopená v trávníku, ale je přístupná a součástí prostoru. Památný strom a prohlubeň jeho původního terénu 
ohraničuje sedací obruba, umožňuje pobyt v jeho stínu.

Cestní síť před hlavním vstupem MKD narovnáváme a hierarchizujeme. Jehličnaté stromy navrhujeme 
ke kácení, budou nahrazeny skupinami listnatých stromů s velkou korunou umístěnými v trávníku dále od 
budovy.

Jako prostor pro pořádání venkovních akcí je určena dlážděná plocha mezi kulturním domem a břehem 
potoka. Bude sloužit jako víceúčelová s možností využití pro kapacitní parkování při větších akcích v MKD. 
Podél ní prochází stezka společná pro chodce a cyklisty od Aretinovy ulice. Stezka překračuje Domažlickou 
ulici za mostem v blízkosti křižovatky. Možnou variantou je podejití mostu náplavkou v korytě potoka.

Doporučujeme zadat samostatnou studii, která by prověřila i vazby vnitřních provozů MKD na parter a 
případně navrhla související úpravy.

Kolmé kamenné stěny regulace otevíráme a Drnový potok zpřístupňujeme pobytovými schody na obou 
jeho březích. Narovnaný tok narušujeme velkými kameny, které jej oživují a vybízejí ke hrám. 

Ulička vedoucí za kulturní dům se propojí s Tyršovou ulicí a bude sloužit pro obsluhu MKD a parkovací 
stání. 

Kruhovou křižovatku ulic Domažlická, Nádražní a V Řekách nahradí průsečná křižovatka s menšími 
prostorovými nároky. Návrh umožňuje realizaci v etapách se stávající kruhovou křižovatkou.

HLAVNÍ MĚSTSKÁ TŘÍDA – DOMAŽLICKÁ
Domažlická tvoří spolu s Plzeňskou hlavní propojení mimo i vnitroměstské dopravy v Klatovech. Zároveň 

je sponou mezi historickým jádrem, jeho hradebním okruhem a nákupním centrem Škodovka. 
Návrh Domažlické v rámci ÚS24 navazuje na sousedící územní studii ÚS6 a její prostorové uspořádání 

tak plynule přechází.
Domažlickou jakožto hlavní městskou třídu navrhujeme podpořit výsadbou trojřadé aleje. Střední pás 

zeleně oddělí pruhy vozovky a zkultivuje dopravně vytížené prostředí. Po stranách vozovky umisťujeme 
podélná parkovací stání, cyklostezku a velkorysý chodník se stromořadím. Inspirační foto
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VP5 POŠTA, ULICE SÍDLIŠTĚ U POŠTY
Prostor mezi budovou pošty a korytem potoka je řešen jako dlážděná celistvá plocha. Bude sloužit pro 

parkování, s možností využití pro pořádání venkovních akcí mimo otevírací dobu pošty. Pod stromořadím u 
potoka vede stezka společná pro chodce a cyklisty, od plochy parkoviště ji vymezuje nízký živý plot.

Na levém břehu potoka navrhujeme novou zastavitelnou plochu. Vzniklý objekt uzavře jižní konec 
Husova náměstí a prostor u potoka bude snáze přístupný a odcloněný od křižovatky Nádražní, Domažlické 
a V Řekách. 

Vzniklé nábřeží bude osázeno stromořadím. Přístup k náplavce potoka umožní nová rampa ve stěně 
koryta, jako další přístupový bod mezi upraveným úsekem mezi náměstím u Antonína Švehly a Tylovým 
nábřežím. 

Zvláště vymezená odlišným formátem dlažby je „piazza“ s bosketem, rastrem vyšších stromů na severní 
straně nové zastavitelné plochy. Ve stínu pod stromy může najít prostor třeba zahrádka kavárny nebo 
restaurace v parteru možného nového objektu.

V ulici Sídliště U Pošty bude stávající travnatá plocha podél koryta Drnového potoka doplněna o herní 
prvky, které budou tvořit liniové dětské hřiště, a mobiliář pro odpočinek. Chodník a podélná parkovací stání 
oddělí nízký živý plot a pevněji vymezí hřiště. Stezku zde vedeme těsně při stěně koryta potoka. Přináší 
optický kontakt s vodou při běžném pohybu. Podél ulice budou podélná stání a kapacitní kolmá parkoviště 
na straně sídliště.

Navrhujeme novou pěší lávku, která propojí park/hřiště s prostorem „u ptáků“. Místo tak bude 
přístupnější/průchodnější, více sociálně kontrolovatelné, přesto si zachová svůj obraz a charakter.

Inspirační foto
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VP6 HUSOVO NÁMĚSTÍ
Procházející ulici Nádražní v jižní části prostranství odkláníme od Drnového potoka. Nová zastavitelná 

plocha mezi Nádražní ulicí a potokem opticky uzavírá Husovo náměstí, jak tomu bylo historicky. Náměstí 
dostává pevný půdorys.

Ulice Voříškova rozděluje náměstí na dvě části. Severní definujeme jako parkové, před budovou bývalé 
ZŠ ponecháváme a doplňujeme trávník se stromy, zachováváme průjezdnost pouze pro dopravní obsluhu.

Jižní část má charakter zpevněné plochy stíněné korunami stromů. Stávající travnatou plochu nahradí 
mlat, místo nevhodných druhů jehličnanů doplní prostor skupiny listnatých stromů s velkou korunou. 
Nevymezené živelné parkování bude kultivováno a umístěno podél dlážděného chodníku po obvodu. 
Mlatovou plochu navrhujeme doplnit o vodní prvek (kašna, fontána) a mobiliář. Podél západní uliční fronty 
bude zpevněná plocha pro obsluhu přilehlých budov a parkování jejich rezidentů.

Nakolmením ústí ulice vedoucí přes most od pošty dostává historický špalíček budov v čele s památkově 
chráněným sloupem sv. Antonína dostatečný prostor. Nejasné seskupení stromů, které plochu rozbíjí, 
nahrazujeme jediným solitérem s velkou korunou. Chodník při západní uliční frontě špalíčku je rozšířen o 
parkovací stání se stromy.

VP7 TYLOVO NÁBŘEŽÍ
Návrh veřejného prostranství při Tylově nábřeží je zachovává stávající rozdělení prostoru na plochu parku 

a plochu pro parkování, parkovou plochu ovšem kultivuje a zpřístupňuje připojením k „zelené ose“ potoka.

Stávající charakter autobusových stání na Tylově nábřeží vytváří duplicitu uzlů veřejné hromadné dopravy.  
V návaznosti na přesun autobusového nádraží do předpolí nádraží vlakového navrhujeme Tylovo nábřeží jako 
běžnou zastávku. Prostorově umožňujeme umístění stávajícího počtu autobusových stání.

V parkové části navrhujeme pobytový trávník. K potoku je opticky připojen ohraničením stromořadím 
podél Kollárovy a Nádražní. Průchod podél koryta je jako cesta parkem navržen v mlatu, „vnější“ chodníky 
dlážděné, se sedací hranou u autobusové zastávky. V trávníku hřiště a kiosek, skupiny stromů pro dostatek 
stínu.

Koryto potoka zpřístupňujeme pomocí velkorysých pobytových schodů. Stávající lávka je zachována, v 
případě jejího dožití je navržena nová pozice v prodloužení chodníku při Nádražní ul. Nový vstup k náplavce 
potoka zajistí rampa v nábřežní stěně koryta, která uzavře upravený úsek od náměstí u Antonína Švehly. 
Rampa naváže přímo na stávající cyklo lávku a spojení se stezkou na pravém břehu.

Parkoviště je řešeno jako celistvá plocha v jedné výškové úrovni, prostor stání vymezují sloupky. Plocha 
tak zůstane dostatečně variabilní a přizpůsobitelná možným budoucím změnám nároků na parkovací plochy. 
Vjezd na parkoviště je přesunut do ulice Nádražní.

Tím dostává vstup střední zdravotnické školy odpovídající předprostor bez průjezdu automobilů. Plochu 
kolem památného stromu lemuje sedací hrana/lavice pro pobyt studentů.

NÁBŘEŽNÍ ULICE – NÁDRAŽNÍ
Nádražní na levém břehu Drnového potoka zůstává rušnější dopravní ulicí. 

V jejím prostorovém řešení doplňujeme chybějící chodník po obou stranách vozovky. Na straně potoka 
prochází pod stromořadím a navazuje na něj měkký travnatý svah koryto. Podél chodníku zachováváme a 
doplňujeme podélná parkovací stání.

NÁBŘEŽNÍ ULICE ZKLIDNĚNÁ - NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY
Pravý břeh potoka v úseku mezi poštou a Pazdernou je navržen ve zklidněném režimu pomocí 

jednosměrného provozu a zúžení profilu vozovky.

Podél potoka na hraně travnatého břehu se stromořadím vedeme stezku společnou pro pěší a cyklisty, 
která zpřístupňuje pohledový kontakt s Drnovým potokem. Parkovací stání umisťujeme na protilehlou stranu 
vozovky vedle chodníku, dle prostorových možností buďto jako podélná nebo v části jako kolmá.
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VP8 PARK U PAZDERNY
Respektujeme stávající objekt bývalé pazderny, uvažujeme jej jako solitér v parku. V návaznosti na platný 

územní plán doporučujeme po dožití stavby začlenit plochu do parku.
Park lemuje a uzavírá stávající doplněné stromořadí podél potoka a nově navržené u Koldinovy. Cesty 

pro pěší vedou po obvodu pod stromy. Ve středu zůstává solitér - památný strom dub U Pazderny. Vyrovnání 
terénu umožní přímou návaznost na stezku a stávající lávku. Mlatová plocha slouží jako křížení pěších směrů 
a zároveň místo odpočinku a hřiště. Schodiště v břehu potoka je posledním navrženým novým přístupem k 
potoku.

Stezka pro chodce a cyklisty prošla centrem města po pravém břehu, na hraně periferie se opět vrací na 
druhý levý břeh. Dopravně významnější je v tomto úseku Koldinova, levý břeh je klidnější (zjednosměrněná 
Nádražní, slepá Franty Šumavského). 

ULICE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ - UL. FRANTY ŠUMAVSKÉHO
Živelné parkoviště před sběrným dvorem kultivujeme a doplňujeme výsadbou stromů mezi parkovacími 

stáními. Asfaltové plochy vozovky jsou minimalizovány. Stezka vede podél potoka pod doplněným 
stromořadím na hraně břehu.

VP9 ODPOČÍVADLO KE SVRČOVCI
Odpočívadlo je posledním zastavením na severu stezky v rámci města, dále pokračuje do volné krajiny. 

Je řešeno jako zpevněná mlatová plocha s mobiliářem a nově vysázenými stromy stínícími západní slunce.
V místě odpočívadla propojuje břehy potoka nová lávka pro pěší v návaznosti na křížení Koldinovy 

a Jateční ulice. Lávka se nachází v blízkosti autobusových zastávek u průmyslových areálů a umožňuje tak 
větší variabilitu tras pro cesty do práce jejich zaměstnancům. Je novým propojením uprostřed dlouhého 
úseku mezi mostem Dr. Sedláka a mostem na SZ obchvatu.

Výhledově je možné navázat pokračování cesty podél polí na západ, napojit na ul. Dr. Sedláka a zokruhovat 
tak konec vycházkové trasy.

CESTA PODÉL POLE
Cesta na přechodu města do volné krajiny. Stávající obslužnou komunikaci mezi potokem a polem 

navrhujeme využít jako prodloužení stezky společné pro chodce a cyklisty. 

ZASTAVENÍ ZA MĚSTEM
U mostu na křižovatce s obchvatem navrhujeme výsadbu skupiny stromů a umístění lavičky, jakožto 

zastavení s výhledem na klatovskou Hůrku. Místo může doplnit sochařský nebo výtvarný objekt. 
Nad rámec vymezeného území doporučujeme vysázení stromořadí podél silnice a stezky k západu k 

Tajanovu. 
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6  PODMÍNKY PRO UMISŤOVÁNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. 

V územní studii  údolí Drnového potoka ÚS24 je převážná většina hranic vymezujících zastavitelné plochy 
a veřejná prostranství zároveň samotnou hranicí řešeného území. Na území pravého břehu Drnového potoka 
se jedná o stabilizovanou zástavbu s jasně definovanou stávající uliční čárou. V převažující části levobřežní 
hranice sousedí řešené území s územní studií ÚS6 Sever a Jih. Na tomto rozhraní návrh ÚS24 přebírá 
prostorové regulativy stanovené v rámci ÚS6 Sever a Jih. 

PROSTOROVÉ REGULATIVY

Uliční čára - určuje hranici mezi zastavitelnou plochou a nezastavitelným veřejným prostorem. Člení území 
na jednotlivé zastavitelné bloky.

Stavební čára - určuje nepřekročitelnou hranici zastavění v rámci zastavitelné plochy (bloku).
• uzavřená - rozhraní vymezující zastavění souvisle a úplně, přičemž zástavba nesmí od tohoto rozhraní 

nikde ustupovat
• otevřená - rozhraní vymezující zastavění přerušitelně, přičemž zástavba nesmí od tohoto rozhraní nikde 

ustupovat
• volná - rozhraní vymezující zastavění přerušitelně, přičemž zástavba smí od tohoto rozhraní ustupovat

Podlažnost  - stanovuje maximální přípustný počet nadzemních podlaží zástavby. Počítá se po hlavní římsu. 
Hodnota je uvedená ve formátu „počet úplných podlaží + počet ustupujícího podlaží nebo podkroví“.

Pro zástavbu v řešeném území platí dále následující upřes ňující podmínky:
• veškeré stavby je třeba přizpůsobit kontextu okolní zástavby
• parkování řešit vždy na pozemcích investora

NAVRŽENÉ BLOKY
Návrh na svém řešeném území vymezuje jedinou novou zastavitelnou plochu. Nachází se mezi Nádražní, 

Domažlickou a nábřežím Drnového potoka. Uzavírá jižní konec Husova náměstí, cloní dopravu přilehlých ulic 
od nábřeží a předprostoru pošty a vytváří klidné nábřeží. 

Prostorové regulativy navrženého bloku jsou uvedeny v Hlavním výkrese.
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7.2.1.1 Intenzity
Z hlediska intenzit dopravy je silniční dopravou nejvíce zatížen průtah silnic I/22 a I/27, kde byly naměřeny 

průměrné intenzity 11-12 tis. voz/den. Nutno podotknout, že zmiňované hodnoty intenzity dopravy jsou 
převzaty z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2016. V části Plzeňské ulice, která leží na silnici I/27 
a je také jednou z významných přístupových komunikací směrem do centra města, byla zjištěna intenzita 
dopravy přesahující až 16 000 voz/den z toho 1 800 voz/den činí těžká nákladní doprava. Na následujícím 
obrázku 3 jsou zobrazeny jednotlivé intenzity dopravy nejvýznamnějších pozemních komunikací na území 
města i na důležitých příjezdových komunikacích do Klatov. 

Intenzity dopravy v Klatovech dle CSD 2016 (zdroj scitani2016.rsd.cz)

7.2.2  Cyklistická doprava
7.2.2.1  Funkce cyklistické dopravy
Doprava je nedílnou součástí života státu a dotýká se zájmů všech občanů, vytváří živý tep státu, ale 

přináší rovněž výrazné negativní dopady. Filozofie řešení dopravy musí vycházet z principu udržitelného 
rozvoje, který je nezbytný při dynamickém nárůstu automobilizace posledních let. Cílem dopravního 
plánování už proto nemůže být jen přizpůsobování se nárůstu automobilové dopravy, ale i systematická 
podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí s tendencí brzdit nárůst motorizace a udržovat dopravu 
v přiměřených objemech. Do této skupiny je řazena i cyklistická doprava. Integrace cyklistické dopravy do 
celkového dopravního systému se tak stala důležitým úkolem naší doby.

7  ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
7.1  ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Město Klatovy leží v Plzeňském kraji vzdálené asi 40 km jižně od Plzně (viz. obr. 1). 

Poloha Klatov na mapě ČR (podklad mapy.cz)

7.2  SOUČASNÝ STAV
7.2.1 Silniční doprava
Dopravní síť je definována průtahy silnic I. a II. třídy procházejících městem (viz. Obr. 2). Jedná se o silnici 

I/27 (Most – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda) a I/22 (Domažlice – Klatovy – Strakonice – Vodňany). Zvláště tyto 
dvě silnice přivádějí do města těžkou tranzitní kamionovou dopravu, která je zdrojem hluku a exhalací. Dále 
komunikační síť tvoří silnice II/185 (Staňkov – Klatovy), II/186 (Klatovy – Defurovy Lažany), II/191 (Rožmitál 
pod Třemšínem – Nepomuk – Klatovy – Svatá Kateřina [DE]).  

Širší dopravní vztahy (podklad mapy.cz)
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V dnešní rychle se měnící a vyvíjející společnosti představuje jízdní kolo ve městech pružný dopravní 
prostředek – cyklistická doprava zde udržuje pohyb a zabraňuje a snižuje dopravní zácpy. Je tedy důležité 
zajistit místo pro cyklisty v celém dopravním systému a provozu. To vyžaduje pozornost všech městských i 
státních projektantů, kteří by tak zajistili, aby se většina cest v blízkém okolí a v přijatelném okruhu mohla 
uskutečnit i na kole. Vyžaduje to také dopravní plánování, kde bude cyklistická doprava považována za 
rovnocenný dopravní prostředek co do hodnoty i funkčnosti. Zejména ve vyspělých zemích je zvýšený zájem 
o problematiku cyklistické přepravy, která se již delší období promítá do dopravních projektů a územního 
plánování. Zde je významným faktorem zvyšující se užití jízdního kola jako alternativního dopravního 
prostředku samozřejmě příznivá konfigurace terénu (například v Nizozemsku, Dánsku, Finsku, ale i ve většině 
měst Německa) a klimatické podmínky bez extrémních výkyvů, což vede k rovnoměrnému využívání jízdních 
kol během všech čtyř ročních období.

Nutností je proto projektování takové dopravní infrastruktury, aby byly konflikty mezi cyklisty a ostatními 
účastníky provozu minimalizovány. V závislosti na dané situaci to předpokládá například vzájemné oddělení 
různých druhů doprav nebo regulaci rychlosti automobilové dopravy.

Existuje totiž stále více důvodů, které hovoří ve prospěch užívání kola jako dopravního prostředku do 
zaměstnání, za nákupem, kulturou, ale i pro aktivní pohyb zmírňující důsledky sedavého způsobu života. 
Nespornými klady jsou i bezhlučnost a neznečišťování životního prostředí (nulové emise, ale i snížení 
exhalací od automobilové dopravy tím, že se k přepravě místo automobilu použije jízdní kolo), podporování a 
upevňování zdraví (např. prevence civilizačních chorob, která je prokázána už při půlhodinové jízdě každý den 
v týdnu), finanční nenáročnost (kolo je nejlacinější dopravní prostředek), úspora času a pohotovost, cyklisté 
nemají žádný problém s hledáním parkovacích míst, s dopravními kolapsy a zácpami. Dalším aspektem je 
rekreační motiv pro jízdu na kole a přínos cestovnímu ruchu.

Z hlediska místa a profilu komunikace užívání jízdních kol šetří prostor a cyklistické vybavení je efektivní. 
Až na výjimky lze říci, že cyklisté jsou pro ostatní uživatele komunikací jen minimální překážkou. Z hlediska 
sociálního může zvýšené užívání jízdního kola zlepšit přístup k pracovním aktivitám a příležitostem a má 
samozřejmě výrazný pozitivní vliv na zdraví veřejnosti, jelikož upevňuje tělesné zdraví uživatelů a poskytuje 
konkrétní formu aktivního odpočinku.

V rámci územních studií byly navrženy nové páteřní trasy cyklistických komunikací. Byl především kladen 
důraz na propojení důležitých zdrojů a cílů dopravy ve městě.

7.2.2.2  Bezpečnost cyklistické dopravy
Na jedné straně přispívá ježdění na kole svým pozitivním působením na zdraví k prodlužování délky 

života, na druhé straně jsou cyklisté (a chodci) při nehodách vystaveni vyššímu riziku zranění, než ostatní 
účastníci silničního provozu. Proto je třeba navrhovat komunikace pro pěší a cyklisty takovým způsobem, 
který eliminuje riziko jejich zranění. 

U drtivé většiny nehod patří poranění hlavy k nejčastějším a zároveň nejčastějším zraněním. Dále může 
dojít k poranění trupu i končetin, a to od odřenin po závažná zranění mající vliv na motorické ústrojí člověka. 
Riziko těžkých následků nehod je zvláště vysoké jak u mládeže či dětí, tak i u starších lidí. Mnohé nehody jdou 
na vrub špatného vizuálního kontaktu mezi účastníky dopravy. Nošení helmy a ochranných prostředků jsou 
tak alespoň částečnou ochranou před úrazy, které by byly bez nich smrtelné. Bezpečnou jízdu zaručí také 
povinné vybavení jízdního kola včetně odrazek a za snížené viditelnosti i svítilen, jelikož stejně důležité jako 
„vidět“ je „být viděn“.

7.2.2.3  Síť cyklistických komunikací v Klatovech
Problémem je v současnosti absence cyklistických komunikací na území města a tím i menší bezpečnost 

cyklistické dopravy. Klatovy jsou nicméně napojeny na kvalitní síť cyklistických komunikací, chybí zde ovšem 
jejich kvalitní a komplexní propojení na území města. Záměrem Klatov je do budoucna budovat vyhrazené 
komunikace pro cyklisty v ulicích Plánická a Plzeňská, čímž se bude zvyšovat kvalita cyklistické infrastruktury 
ve městě. Schéma současného stavu cyklistických komunikací je zakresleno na obrázku 4.

Současná síť cyklistických komunikací – fialová barva (podklad geoportal.cuzk.cz)

7.3  NÁVRH KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
7.3.1  Silniční doprava 
Návrh počítá s vybudováním východního obchvatu Klatov, jehož výstavba by měla být zahájena na jaře 

roku 2020. Tato komunikace bude sloužit pro odklon tranzitní dopravy mimo centrum města ve směrech 
Domažlice, Plzeň, Horažďovice a Železná Ruda a přispěje ke zvýšení plynulosti dopravy v dotčeném území. 
Vlivem této stavby lze uvažovat s převedením některých komunikací na silnice vyšší třídy a naopak (viz. Obr. 
5). 

Návrh dopravní sítě (podklad geoportal.cuzk.cz)
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Návrh bere v úvahu zařazení východního obchvatu do kategorie silnice I. třídy. Dále je navrženo převedení 
severozápadního obchvatu spojující směry na Domažlice a Plzeň také na kategorii silnice I. třídy. Stávající 
příjezdy silnic I. třídy do města by byly převedeny na silnice nižší třídy (II. nebo III. třída). 

Vybudováním východního obchvatu a převedením silnic do jiných kategorií se však tranzitní dopravy 
město pravděpodobně zcela nezbaví. Bude nutné navrhnout další opatření, při kterých řidiči z časových i 
jiných důvodů raději využijí obchvat než komunikace v bližším centru města. Z tohoto hlediska je největším 
problémem propojení směrů Domažlice – Horažďovice. Po zprovoznění východního ochvatu bude potřeba 
zjistit dopravními průzkumy, o kolik se zmenšila intenzita dopravy v jednotlivých relacích a po vyhodnocení 
průzkumů bude možné navrhnout případná vhodná a komplexní opatření ke zklidňování dopravy v dotčených 
ulicích a lokalitách.

Na následujících schématech jsou zakresleny možné budoucí a stávající trasy průjezdů vozidel městem 
(obchvatem). Jsou zde zahrnuty všechny relace mezi jednotlivými hlavními směry (Plzeň, Domažlice, Železná 
Ruda a Horažďovice). Při výpočtu doby jízdy byla uvažována charakteristika dané komunikace, provozu a 
místních podmínek.

Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Domažlice – Horažďovice (podklad geoportal.cuzk.cz)

Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Domažlice – Plzeň (podklad geoportal.cuzk.cz) 

Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Domažlice – Železná Ruda (podklad geoportal.cuzk.cz)

Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Horažďovice - Železná Ruda (podklad geoportal.cuzk.cz)
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Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Plzeň - Horažďovice  (podklad geoportal.cuzk.cz)

 
Porovnání doby a délky jízdy po stávající a nové trase – relace Plzeň – Železná Ruda (podklad geoportal.cuzk.cz)

Doporučením, z pohledu širší dopravy ve městě je, aby město usilovalo o postupné vymístění silnic vyšší 
kategorie mimo území města. Po vybudování obchvatů ve ¾ segmentu města a po propojení se směrem na 
Železnou Rudu je možné přistoupit k opatřením, která vymístí zbytnou dopravu z území města. Jedná se 
například o zpoplatnění vjezdu do centra města, budování záchytných parkovišť a dalších opatření. Tento plán 
je dlouhodobý a není možné jej naplnit ihned.

7.3.1.1  Dopravní průzkumy
V Klatovech byl v červnu proveden dopravní průzkum, který byl zaměřen na intenzity dopravy na dopravně 

nejzatíženějších příjezdových komunikací do města a na podíl tranzitní dopravy projíždějící městem. Ve stejné 
době proběhly zároveň průzkumy i na vybraných křižovatkách (Plzeňská, Domažlická ul.).

Vyhodnocení průzkumu a přepočet na roční průměrnou denní intenzitu vozidel (RPDI) byl proveden 
podle metodiky TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání).

• Projíždějící vozidla byla rozlišována dle jednotlivých kategorií:

•	 Osobní automobily (OA) – bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily 

•	 Nákladní automobily (NA) – lehké, střední a těžké nákladní automobily, speciální nákladní 
automobily, bagry, traktory

•	 Nákladní soupravy (NS) – přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel

•	 Autobusy (BUS) – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají více než 9 míst 
(včetně přívěsů)

•	 Motocykly (M) – jednostopá motorová vozidla bez přívěsů i s přívěsy
• Za tranzitní dopravu považujeme všechna vozidla, která územím pouze projíždí a nemají zde žádný 

zdroj ani cíl cesty. 

Schématická mapa s přepočítaným RPDI pro oba směry na jednotlivých profilech komunikace (poklad mapy.cz)
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Z porovnání intenzit dopravy na vstupech do města, resp. výjezdech z města silnic I/22 a I/27 a dopravního 
zatížení křižovatky Plzeňská x Domažlická x Tyršova, lze říci, že město je pravděpodobně dosti zatížené vnitřní 
dopravou. Vnitřní doprava znamená, že jízdy jsou uskutečňovány pouze v rámci města, to znamená tedy, že 
zdroj i cíl cesty je na území Klatov. Ani po vybudování východního ochvatu se nepředpokládá výrazný úbytek 
intenzit dopravy na současné dopravní síti města. Intenzity dopravy závisí především na dopravním chování 
obyvatel a na jejich možnostech přepravy v rámci vnitroměstské sítě. Na základě dopravních průzkumů lze i 
říci, že denní variace dopravy nevykazují žádné výrazné špičky a sedla. Do budoucna je proto nutné uvažovat o 
zlepšení podmínek hromadné dopravy – častější spoje, jízdy v přepravní špičce, kombinace s mimoměstskými 
autobusy.  Dále i to, že pokud dojde k výstavbě bezpečných komunikací pro chodce a cyklisty, mohla by se část 
dopravních kapacit přesunout na tyto druhy dopravy.  

V budoucnu by se také mělo uvažovat o zkapacitnění SZ obchvatu města pro nákladní dopravu (rušení 
okružních křižovatek a převedení na silnici I. třídy). Možností, jak se zcela zbavit tranzitní nákladní dopravy by 
bylo vymezení zákazu vjezdu nákladní dopravě do města (mimo zásobování).

V následující tabulce 1 jsou zobrazeny detailnější výsledky dopravního průzkumu z hlediska intenzit 
dopravy (voz/24h). 

Tab. 1 Přepočítané intenzity dopravy na RPDI pro oba směry na jednotlivých profilech komunikace

Tab. 2 Podíl tranzitní dopravy na celkové intenzitě dopravy na jednotlivých vstupech do města 

V tabulce 2 jsou přehledně shrnuty výsledky průzkumu podílu tranzitní dopravy v závislosti na celkové 
intenzitě dopravy na jednotlivých vstupech do města. V prvním sloupci jsou vypsány jednotlivé vjezdy do 
města, první řádek charakterizuje jednotlivé výjezdy z města. Buňka ostatní znamená, že řidiči svoji jízdu 
ukončili na území Klatov (cílová doprava) nebo městem projížděli, ale město opustili na výjezdu, na kterém 
nebyla přítomna měřicí technika.

Na základě provedeného průzkumu lze říci, že největší zatížení tranzitní dopravou je ve směru od Plzně 
(25,7%) a od Horažďovic (25,4%). Plánovaný východní obchvat města zajisté odvede větší část tranzitní 
dopravy, ovšem některé relace to nevyřeší. Problémová bude především relace Domažlice – Horažďovice 
(i opačný směr) a Nýrsko – Plzeň (i opačný směr), kde i po vybudování východního obchvatu bude tranzitní 
doprava projíždět městem.

7.3.1.2  Transformační osa
Plánovaná transformační osa námi není podpořena. Původní význam transformační osy spočíval 

v převedení tranzitní dopravy především na relaci Plzeň – Ž. Ruda/Horažďovice a v lepším dopravním napojení 
transformačních území v US.6 jih a sever. Po provedených dopravních průzkumech (které nebyly k dispozici 
v rámci ÚP) docházíme k tomu, že ulice Plzeňská a celý hradební okruh je zatížen především vnitroměstskou 
dopravou a odlehčením na transformační osu by došlo jen k přesunu těchto vazeb a rozmělnění dopravy. Jako 
lepší a levnější opatření považujeme za nutné posílit ostatní druhy dopravy jako přepravní možnosti a vytvořit 
spíše bezpečnou středovou osu pro cyklistickou a pěší dopravu napříč městem.

7.3.2  Cyklistická doprava
V rámci územních studií byly navrženy nové páteřní trasy cyklistických komunikací. Byl kladen především 

důraz na propojení významných zdrojů a cílů dopravy. Nutno podotknout, že návrh se nezaměřuje na konkrétní 
řešení v konkrétních ulicích a lokalitách. V textu níže je však popsána stručná charakteristika užívaných typů 
cyklistických komunikací, které mohou bát aplikovány na návrh jednotlivých lokalit v detailnějším měřítku.

Návrh páteřních cyklistických komunikací (podklad geoportal.cuzk.cz) 
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7.3.2.1  Charakteristiky užívaných typů cyklistických komunikací
a) Cyklistická trasa (cyklotrasa)
Cyklistickou trasou nazýváme liniové vedení cyklistického provozu územím ve vybrané vhodné stopě, 

sloužící cyklistické dopravě, rekreaci, turistice nebo více funkcím najednou.
Cyklistické trasy v hlavním dopravním prostoru, ve kterém není vyčleněn samostatný prostor pro 

cyklistickou dopravu se zásadně nedoporučuje navrhovat na místních komunikacích funkční třídy A a B. 
Ostatní místní komunikace funkčních skupin C a D mohou být integrální součástí sítě cyklistických tras. 
Podmínkou pro jejich využití je to, že neexistují pro cyklisty nějaké zvláštní překážky, jako objížďky, přerušení 
spojení, nerovný povrch, atd. Tyto komunikace jsou obvykle bez zvláštních zařízení pro cyklistickou dopravu a 
jsou zvlášť vhodné, pokud je na nich vyznačeno např.:

•	 omezení nejvyšší dovolené rychlosti
•	 zákaz stání
•	 optické vyznačení okrajů vozovky (motoristé se soustřeďují pak spíše ke středu vozovky, protože ve 

zvýšené míře mohou očekávat na jejím okraji cyklisty)
•	 zákaz průjezdu motorových vozidel a vjezdu nákladních automobilů
Vedení cyklistické dopravy po místních komunikacích s menší intenzitou motorového provozu než 100 

vozidel/h, má být nedílnou částí všech komplexně pojatých řešení cyklistické infrastruktury. S ohledem na 
nízkou intenzitu motorových vozidel se doporučuje je využívat pro obousměrný provoz cyklistů, i když tyto 
obslužné komunikace bývají pro motorový provoz jednosměrné. Výhodné pro vedení cyklistické dopravy jsou 
rovněž slepé ulice s průjezdem cyklistů.

Značení cyklistických tras
Trasy jsou označeny svislým dopravním značením informativních značek směrových z řady IS 19, IS 20 a 

IS 21.

 
 

                                      

         návěst před směrová směrová směrová směrová
 křižovatkou pro cyklisty tabulka pro cyklisty tabulka pro cyklisty tabulka pro cyklisty tabulka pro cyklisty

 (č. IS 20) (zdroj: TP 65) (č. IS 21a) (č. IS 21b) (č. IS 21c) (č. IS 21d)

b) Jízdní pruh pro cyklisty
Jízdním pruhem pro cyklisty se rozumí část pozemní komunikace určená pro jízdu cyklistů v jednom 

jízdním proudu za sebou.
Ochranný pruh pro cyklisty
Část pozemní komunikace vymezená vodorovným dopravním značením, která může být souvisle 

pojížděna též ostatními vozidly, pokud pro ně vedle není dostatek místa; neoznačuje se svislým dopravním 
značením. 

Jízdní pruhy pro cyklisty ve vozovce jsou základním cyklistickým integračním opatřením: 
•	 umožňují částečné nebo případně úplné oddělení cyklistického provozu od ostatních vozidel; 
•	 vyznačují se pouze vodorovným dopravním značením pomocí přerušované čáry a symbolu jízdního 

kola, červené zvýraznění se (zpravidla) neprovádí; 
•	 svislým dopravním značením se ochranné jízdní pruhy pro cyklisty neoznačují. Jízdní pruhy pro 

cyklisty velmi efektivně hospodaří s prostorem komunikace: 
•	 ostatní vozidla mohou podélně projíždět v případě, že pro ně vedle ve vozovce (resp. v souběžném 

jízdním pruhu) není dostatek místa; 
•	 není nutné uvažovat s větším rozšířením vozovky ve směrových obloucích (kvůli vlečným křivkám 

rozměrnějších vozidel). 

příslušné vodorovné dopravní značení (zdroj: TP 179)

Vhodné jsou především na komunikacích s vyššími intenzitami automobilové dopravy (v městské zástavbě 
například na významných ulicích a třídách), kde není možné či účelné vyznačit samostatný vyhrazený jízdní 
pruh pro cyklisty. 

           
 ochranný pruh v Praze v Hlubočepské ulici ochranný pruh v Praze na Florenci
 (zdroj: cyklomesta.cz) (zdroj: prahounakole.cz)

Na komunikacích s nižšími intenzitami automobilového provozu mohou zklidnit a přerozdělit prostor 
vozovky a ekonomicky tak zvýšit bezpečnost a komfort cyklistického provozu bez dalších prostorových 
nároků. V rámci zklidněných komunikací lze takto vyznačit protisměrný průjezd jízdních kol jednosměrnými 
komunikacemi s obousměrným provozem cyklistů, je-li to účelné.

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty 
Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace vymezená vodorovným dopravním 

značením, která nemá být souvisle pojížděna ostatními vozidly; vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je vždy 
označen svislým dopravním značením.

Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro oddělený provoz 
od ostatních vozidel:

•	 jednosměrné jízdní pruhy v hlavním dopravním prostoru určené pouze pro cyklistický provoz;
•	 vyznačené zpravidla při pravém okraji vozovky;
•	 vždy vyznačené příslušným vodorovným a označené příslušným svislým dopravním značením;
•	 vhodné červené zvýraznění zejména úseků křížení (příčných vazeb).

směrová tabule
pro cyklisty (s jedním cílem)

(č. IS 19a) (zdroj: TP 65)

směrová tabule
pro cyklisty (se dvěma cíly)

(č. IS 19b) (zdroj: TP 65)

směrová tabule
pro cyklisty (s jedním cílem)

(č. IS 19c) (zdroj: TP 65)

směrová tabule
pro cyklisty (se dvěma cíly)

(č. IS 19d) (zdroj: TP 65)
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příslušné vodorovné a svislé dopravní značení (zdroj: TP 179)

V rámci integračních opatření ve vozovce se jedná o kvalitativně nejvyšší a zároveň z hlediska prostorových 
nároků nejnáročnější variantu řešení, která je však standardně prostorově efektivnější než samostatné pásy v 
hlavním dopravním prostoru nebo segregační opatření.

         
 vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty v Hradci Králové vyhrazený jízdní pruh v Hrádku nad Nisou
 (zdroj: hradecky.denik.cz) (zdroj: wikimedia.org)

Při vyznačování vyhrazených pruhů pro cyklisty se vždy počítá s rozšířením základní šířky (souběžných) 
jízdních pruhů kvůli vlečným křivkám (dle ČSN 73 6110) – ostatní vozidla vyhrazeným jízdním pruhem nemají, 
resp. běžně nesmějí podélně projíždět.

 Vhodné jsou především na komunikacích s vysokými intenzitami automobilové dopravy (v městské 
zástavbě například na významných ulicích a třídách).

c) Piktogramové koridory pro cyklisty
Piktogramové koridory pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro společný provoz 

s ostatními vozidly. 
vyznačují se pouze pomocí vodorovného dopravního značení složeného z piktogramu cyklisty a 

směrového znaku; 
vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další zvláštní práva ani povinnosti; 
opatření je kombinovatelné s dalšími prvky cyklistické infrastruktury (u návazností jízdních pruhů pro 

cyklisty, u protisměrného cyklistického provozu atd.). 

příslušné vodorovné dopravní značení (zdroj: TP 179)

Z hlediska četnosti značení: 
•	 je vhodné užívat toto opatření přiměřeně především pro vybrané situace a pohyby; 
•	 podstatný je zejména kontext důležitosti cyklistických vazeb a intenzity automobilového provozu, 

intenzita cyklistického provozu přitom nemusí být nutně vysoká; 
•	 provozně ani ekonomicky není žádoucí, aby byly piktogramové koridory nadužívány, zejména pro 

vyznačování všech možných křižovatkových pohybů apod.

     
 piktogramový koridor v Praze u Karlových lázní piktogramový koridor v Praze na Trojském mostě
 (zdroj: prahounakole.cz) (zdroj: prahounakole.cz)

Prostorové nároky

Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty podél obruby (nebo volného prostoru) (zdroj: TP 179)
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Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty u podélného stání (zdroj: TP 179)

d) Stezky
Stezka je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz vybraných bezmotorových uživatelů 

vyobrazených na příslušném dopravním značení: 
•	 zpravidla pro chodce a cyklisty při minimalizaci kontaktu s automobilovou dopravou; 
•	 dopravní režim většinou pro liniové opatření v příslušných prostorových a stavebních parametrech, 

v odůvodněných případech přípustné užití i pro síť komunikací (propojení); 
•	 pěší provoz obousměrný vždy, cyklistický zpravidla také, případně jednosměrný dle kontextu; 
•	 umístění v přidruženém prostoru nebo samostatně (nezávisle na ostatních komunikacích); 
•	 především mimo souvisle zastavěná území a při malém množství příčných vazeb a křížení; 
•	 pro vybrané chráněné cyklotrasy a doplňkové vazby a přesmyky (např. při propojování zaslepených 

komunikací) může být užití vhodné i v souvisle zastavěném území; 
•	 v intravilánu zpravidla prostorově náročnější než cyklistická opatření ve vozovce; 
•	 v rámci dané šířky prostoru bývá bezpečnější stezka se společným provozem v nadstandardní šířce 

oproti stezce s odděleným provozem v minimálních parametrech.
Stezka pro cyklisty
•	 Určena pouze pro cyklistický provoz, nikoliv pro chůzi, může být využívána bruslaři; 
•	 podmínkou zřízení je zajištění alespoň srovnatelně atraktivní souběžné trasy pro chodce; 
•	 provoz je standardně obousměrný, v odůvodněných případech se provádí omezení na jednosměrný 

provoz pomocí dopravního značení obdobně jako na běžné komunikaci.

příslušné vodorovné a svislé dopravní značení (zdroj: TP 179)

      
 stezka pro cyklisty Nový Jičín - Hostašovice stezka pro cyklisty  Bečva
 (zdroj: kolo.cz) (zdroj: valasskomoje.cz)

Stezka pro chodce a cyklisty společná
•	 Určena pro společný pěší a cyklistický provoz v jednom prostoru, může být užívána bruslaři; 
•	 provoz je standardně obousměrný pro všechny uživatele, jednosměrné omezení cyklistického 

provozu se provádí pouze výjimečně v odůvodněných případech; 
•	 režim je vhodný především pro liniová vedení tras, včetně jejich napojení; 
•	 uživatelé se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva; 
•	 zvláště pro zajištění bezkolizního pohybu bruslařů prostorově nejefektivnější řešení; 
•	 v odůvodněných případech je přípustné užití pro vymezenou síť tras a propojení namísto režimu 

zóny či omezení na vjezdu do vymezené oblasti (s omezeným množstvím přístupů).

Obr. 36 – příslušné vodorovné a svislé dopravní značení (zdroj: TP 179)

      
 stezka pro chodce a cyklisty společná z Oslavan stezka pro chodce a cyklisty společná v Libušině údolí
 do Ivančic (zdroj: turistika.cz) v Třebíči (zdroj: wikimedia.cz)
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Stezka pro chodce a cyklisty dělená 
•	 Určena pro oddělený pěší a cyklistický provoz vedle sebe v rámci jednoho prostoru; 
•	 provoz je zpravidla obousměrný v rámci příslušných pásů, jednosměrné omezení cyklistického 

provozu se provádí zpravidla v kontextu širších provozně-prostorových vztahů; 
•	 prostorově relativně náročné řešení, v minimálních návrhových parametrech zpravidla nevyhovuje 

běžnému provozu (nerespektováno jednotlivými uživateli, především chodci);
•	 bez nadstandardních rozměrů problematické pro bruslaře, kteří se teoreticky mohou pohybovat v 

částech stezky určených pro chodce i pro cyklisty.

příslušné vodorovné a svislé dopravní značení (zdroj: TP 179)

      
 stezka pro chodce a cyklisty dělená stezka pro chodce a cyklisty dělená

 v Praze na Roztylech (zdroj: praha.eu) na Podolském nábřeží v Praze (zdroj:prahanakole.cz)

7.4  ÚS.24 DRNOVÝ POTOK
Komunikační síť
Návrh komunikační sítě uvažuje následující:
• Změnu v dopravním chování občanů města i okolních obcí
• Zkvalitnění a zlepšení dopravní obsluhy území (posílení spojů, zkrácení intervalů, budování nových 

autobusových zastávek, koordinace MHD a regionální autobusové dopravy, zajištění návaznosti 
spojů autobusové a železniční dopravy)

• Podpora carsharingu i bikesharingu ve městě
• Budování kvalitních a bezpečných cyklistických komunikací
• Snížení počtu jízd osobními automobily
• Zvýšení kvality prostředí (propojení ploch zeleně a zpevněných ploch)
• Vytvoření kompletních pěších tras (odstranění současných bariér v prostupnosti území)
• Zajištění dopravy v klidu (organizace parkovacích stání)
• Zvýšení bezpečnosti dopravy přehledností a srozumitelností jednotlivých komunikací
• Vybudování východního obchvatu a zkvalitnění podmínek na severozápadním obchvatu města 

(problém okružních křižovatek především pro kamionovou dopravu)
• Novou kategorizaci komunikací (převedení severozápadního obchvatu na silnici I. třídy, převedení 

silnic I. třídy na území města na silnice nižší třídy)

Na základě současných intenzit je stávající okružní křižovatka Domažlická x V Řekách x Nádražní nahrazena 
kapacitnější světelně řízenou stykovou křižovatkou. S ohledem na potřeby snížení zbytných jízd je v dalších 
stupních provedení doporučení provedení nových a podrobnějších dopravních průzkumů a simulace 
dopravy. Výhodou SSZ je i možná koordinace s ostatními SSZ křižovatkami v oblasti a tím vytvoření podmínek 
pro plynulejší provoz silniční dopravy. Z pohledu dopravy je cílem návrhu zklidnění dopravy v Nádražní ulici. 
Nádražní ulice přímo sousedí s Drnovým potokem a pro občany by měla sloužit spíše jako vycházková a 
relaxační zóna. V žádném případě by neměla sloužit jako tranzitní osa (relace průmyslová zóna - centrum, 
nádraží - centrum, oblast Podhůrčí - centrum ) Z tohoto důvodu byl navržen nový podjezd pod železniční 
tratí č. 185 (Horažďovice – Klatovy – Domažlice) a nový most přes Drnový potok. Tyto dvě stavby zajistí nové 
kvalitní napojení dopravního uzlu autobusového nádraží/vlakového nádraží a rozvojové lokality za nádražím. 
Část dopravy by se přemístila do ul. Koldinova, která je svým šířkovým uspořádáním vhodnou alternativou 
pro převedení větších intenzit dopravy, které v současné době zatěžují Nádražní ul.

Na Husově náměstí dochází ke zklidnění a jasnému vymezení dopravních ploch. Podmínky dopravy v 
klidu jsou v této oblasti zachovány.

Hlavní myšlenkou zjednosměrnění komunikací v oblasti sídliště je, aby se oblast stala neprůjezdnou pro 
tranzitní a vnitroměstskou dopravu. Tím dojde k vytvoření zklidněných komunikací a zlepšení podmínek 
veřejného prostoru. 

Veřejná doprava
V rámci celého města by mělo dojít ke zkvalitnění dopravní obslužnosti území (posílení spojů, zkrácení 

intervalů, budování nových autobusových zastávek, koordinace MHD a regionální autobusové dopravy, 
zajištění návaznosti spojů autobusové a železniční dopravy).

Na Tylově náměstí dochází ke zrušení uzlu autobusové dopravy. Navržené zastávky na Tylově nábřeží 
by měly být pouze nácestné. Nedochází k přesunu „terminálu“ na Domažlickou. Návrh počítá i se zrušením 
současné okružní křižovatky, která slouží především pro otáčení autobusů. Otáčení autobusů již nebude 
nutné z důvodu, že veškeré linky autobusové dopravy by měly začínat a končit na novém autobusovém 
nádraží.

Pěší doprava
Chodníkové plochy jsou navrženy v dostatečné šíři, která umožňuje bezpečný a plynulý pohyb chodců. 

Pěším je umožněno i bezpečné přecházení vozovky v podobě přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení. 
V obytných zónách mohou chodci využívat celou šíři vozovky, musí ovšem umožnit vozidlům jízdu.

Cyklistická doprava
V rámci zkvalitnění podmínek cyklistické dopravy je navržena cyklostezka podél Drnového potoka 

od Mercandinových sadů až po hranici města na severozápadě. Tato cyklistická komunikace spojuje na 
území města funkce bydlení a průmyslu v nejkratší ose. Vybudováním páteřní cyklostezky dojde k výraznému 
zvýšení bezpečnosti cyklistů a přispěje k větší atraktivitě cyklistické dopravy ve městě.

Důležitým krokem pro zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Klatovech by mělo být vytvoření cyklistické 
koncepce města, kterou však v současné době nedisponuje.

Doprava v klidu
V analýze byl proveden průzkum dopravy v klidu, kde byly zjištěny stávající počty parkovacích stání. V 

rámci návrhu dochází k úpravám parkování tak, aby nedocházelo ke snižování kapacit legálních parkovacích 
stání. Bilance dopravy v klidu je v této oblasti vyrovnaná.

Cílem návrhu je v oblasti zachovat parkovací a odstavná stání, ale důležité je, aby neovlivňovala pobytovou 
funkci podél Drnového potoka.
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8  ŘEŠENÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
VÝCHODISKA
Koncepční přístup a cíle:
Prvotní filosofií koncepce je jednoduchá etapovitá realizovatelnost a pro město i dlouhodobá udržitelnost. 

Tedy nekomplikovaná péče díky jednoduše čitelnému návrhu a velkorysým dobře udržovatelným plochám a 
kategorizaci jejich významu a tím i náročnosti na péči. Zadáním je řešení veřejných prostor Drnového potoka.

Vzhledem k situaci vlastnických vztahů a komplexnosti možných zásahů (hlavně smysluplnosti z pohledu 
biologického) přímo do prostoru pozemku potoka v tomto zadání a pouze v řešeném území nemohly být 
bohužel intenzivněji navrženy vegetační úpravy či změny péče na samotných březích či bermách a dně 
potoka. 

- Maximální zachování hodnotného stromového patra
- Ctění výskytu 3 památných stromů
- Odstranění zdravotně neperspektivních stromů a přestárlých keřů (KD)
- Výsadba architektonicko - urbanistický návrh podtrhující typů vegetace
- Použití výhradně listnatých a zelenolistých druhů a doporučovaných odrůd pro urbánní prostředí 

(hlavně u stromů)
- Nové keřové patro minimalizováno, pouze jako tvarovaný jednodruhový živý plot (listnatý 

zelenolistý) na odůvodněných místech jako prostorové jasné ohraničení
- Půdní pokryv převážně z travnatých ploch- častost seče od intenzivní u centrálních ploch (KD) a 

pobytových ploch a trávníků (Park Na Bělidle, Náměstí u Švehly apod.) až po extensivnější seč směrem ke 
kraji města (Park u Pazderny)

- Záhony (kvetoucí keře, trvalky, cibuloviny) lze v dalším stupni PD v dostatečně velkých smysluplných 
plochách použít v místech reprezentativnějších (KD) či s vysokým počtem návštěvníků (u DPS, U Sídliště, 
Tylovo nábřeží, Náměstí u Švehly)

NÁVRH
Kácení je navrženo pouze pro stromy již evidované jako neperspektivní (t.č. dle podkladů 3 ks).
Návrh jasně definuje hlavně použitím typologie stromového patra jednoznačnou hierarchizaci řešeného 

území:
1. Hlavní zelená  páteř:  ‚Potoční’ dvouřadá alej podél Drnového potoka - doplnění
2. Promenádní třířadá alej ulice Domažlická - nová
3. Stromořadí ulic a parkování - nové
4. Nová centrální plocha:  KD - Pošta - ul. V Řekách - přeměna
5. Lokální parkové plochy a náměstíčka: Park Na Bělidle, Náměstí u Švehly, Husovo nám., 
 Tylovo nábřeží, U Pazderny - přeměny 
6. Malé sadové úpravy a hřiště - přeměny a nové
7. Památné stromy - stávající
8. Solitery u míst vyhlídek a orientace - nové

ad 1. Hlavní zelená  páteř:  ‚Potoční’ dvouřadá alej podél Drnového potoka - doplnění. Hlavním cílem  je 
podtržení ‘zelené osy’ podél Drnového potoka. Stávající úseky stromořadí po obou březích dle poskytnutých 
údajů generelu zeleně celkově ve velmi dobrém zdravotním a věkovém stavu. I když se některé druhy ne 
zcela hodí jako doprovod vodního toku, veškeré úseky - jak jednodruhové tak smíšené návrh maximálně 
zachovává. Doplnění úseků stromořadí po obou březích návrh umisťuje do maximálního počtu míst, dle 
dnešního stavu umístění sítí apod. Druhově navazujeme vždy na již stávající použité druhy (lípa sp., jírovec 
maďal, bříza bělokorá, dub, líska turecká, platan javorolistý, jasan ztepilý, javor mléč, javor klen.), nové úseky 
jsou však vždy jednodruhové a bez použití lísky turecké a platanu.

ad 2. Promenádní třířadá alej ulice Domažlická - nová výsadba městských velkokoruných stromů (druhy 
nevyskytující se v ‘Potoční‘ aleji) např. platan, resistentní jilmy.

ad. 3. Stromořadí ulic a parkování - nové. Doprovázejí sled vybraných ulic či míst k parkování. Jednodruhové, 
zelenolisté, mohou být kvetoucí, nepříliš exoticky působící středně velké koruny. Druhy jiné než v Potoční a v 
promenádní aleji, např. hloh, jerlín, jírovec pleťový.

ad. 4. Nová centrální plocha:  KD - Pošta - ul. V Řekách - přeměna. Stávající parková úprava kolem KD je 
poplatná době vzniku a neodpovídá dnešním požadavkům na funkci a obytnost. Po odstranění keřového 
patra a přerostlých jehličnanů prostor definuje nově jednak promenádní alej Domažlická a nové stromořadí 
v Tyršově a podél nového parkování za KD. A jednak otevření a oboubřehé zpřístupnění Drnového potoka 
jakož i přeměna parkoviště na centrální předprostor. Plochy původní úpravy jsou nově přehledné, velkorysé, 
přístupné jako trávníkové a zpevněné. Stávající památný strom je zachován, nové stromové skupiny východně 
a před vstupem KD jsou jednotlivé solitery atraktivnějších parkových druhů, např. catalpa, magnolie apod. 
V novém sedacím schodišti u potoka je jednodruhový rastr druhově se jednoznačně odlišující od okolí, 
evokující přítomnost vodního toku, např. vrby, střemchy.

ad 5. Lokální parkové plochy a náměstíčka Park Na Bělidle, Náměstí u Švehly, Husovo nám., Tylovo 
nábřeží, U Pazderny - přeměny 

Tyto prostory mají sloužit lokálnímu využití, tedy v závislosti na nejbližším kontextu. Jsou identifikačním 
bodem, jakož i místem krátkodobého odpočinku. Vždy v maximální míře umožněn přístup či optická vazba 
s potokem. 

Park Na Bělidle, v přímé návaznosti na městské sady, DDM a cukrárnu díky nově vzniklým přístupům k 
vodě vybízí k delšímu pobytu. Je doplněn o několik lip ve stávající řadě na koruně břehu, rámován novými 
uličními stromořadími a pobytové loučce je umístěno několik soliter či skupin stromů evokujících blízkost 
vstupu do vody, pobytu a her na louce hlavně v letním období, tedy poskytující příjemný stín, např. vrba, 
javor stříbrný, bříza bělokorá. 

Náměstí u Švehly malý prostor přináleží bezprostřední blízkosti kasáren. Postačí nově doplněné 
stromořadí ‘potoční‘ a uliční, rámující prostor. Soliterní strom či dvojice důstojně podtrhnou sochu v centru 
např. lípy, u sochy si lze představit záhon kvetoucích dřevin (růží) a trvalek.

Husovo náměstí  - historický rostlý prostor- získává uspořádáním dopravy a povrchů jakož i vykácením 
nevhodných keřů a jehličin na uplatnění původního celkového tvaru i fasád. Viditelnost parteru je 
zajištěna použitím výhradně stromového patra. Náměstí řeší pravidelný rastr stromů v trávníkové ploše 
před monumentální fasádou velkého objektu doplněním stávajících druhů. Kontrastem je rozvolněná 
jednodruhová skupina středně velkých stromů v mlatové ploše ve východní části, např. akát jednolistý.

Tylovo nábřeží změnou dopravního řešení získá na velkorysosti ploch. Oproti sousednímu Husovu náměstí 
se jedná charakterem spíše o malou parkovou plochu. Lemován novými uličními stromořadími vzniká velký 
centrální pobytový trávník s několika skupinami stromů parkového charakteru, např. tulipánovník, jerlín. 

U Pazderny - název a špic původního soutoku potoka s náhonem, odkazuje na blízkost krajiny za městem. 
Prostor definován dosadbou ‘Potočního‘ a uličního stromořadí, s Památným stromem ve svém centru, 
travnaté plochy extensivnějšího charakteru. 

ad 7. Památné stromy - stávající - všechny zachovány a náležitě ‘podtrženy‘ ve svém kontextu.
ad 8. Solitery u míst vyhlídek a orientace - nové definovaná malá místa posezení či orientace - výsadba 

jednotlivých velkých stromů - odpovídající místa umístění v rámci území, tedy na severním konci řešeného 
území v návaznosti na krajinu (lipové stromořadí u potoka) např. jasan, u míst blíže centru např. platan.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
Studie slouží jako hlavní nasměrování charakteru jednotlivých prostor a zároveň celkového pojetí území. 

Při vypracování dalších stupňů PD je třeba přezkoumat detailnější provozní návaznosti na okolní budovy 
či potřeby jejich zásadnějších přeměn (např. KD). Naopak některé navržené zásahy mohou být jednoduše 
proveditelné a s velkým dopadem na kvalitu života města, např. dosadba ‚Potoční‘‘ aleje. Předpokladem 
dlouhodobé kvality je však maximální vylepšení stanovišť pro nové stromy, jakož i správná volba konečného 
taxonu pro jednotlivá místa v závislosti na detailnějším studiu jednotlivých stanovištních podmínek. Pro 
vyšší obytnou kvalitu i rekreační účinek přítomnosti vodního prvku doporučujeme v dalším kroku se zabývat 
možnostmi revitalizace Drnového potoka jako takového. 
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9  ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Úprava infrastruktury je základním předpokladem pro budoucí kvalitní využívání Drnového potoka jako 

společensko-rekreačního prostoru. V tomto stupni je zpracování koncepční.
Hlavním zásahem do technické infrastruktury na území ÚS24 je navrhovaná přeložka stávajícího 

nadzemního parovodního potrubí na podzemní vedení horkovodu. Jedná se o nákladnou investici, návrh 
počítá s etapizací jejího provedení. Primární bude úsek v jižní části trasy v městské obytné zástavbě. 

Přeložky je třeba v rámci zefektivnění celku sdružovat s úpravami profilů přilehlých komunikací, do 
kterých bude umisťováno nové vedení horkovodu.

Výsadby stromů vychází ze stávající polohy infrastruktury. V některých úsecích jsou z důvodů 
nejednotného trasování sítí navrhovaná i stávající stromořadí v konfliktu. Tato místa je třeba chápat jako 
prostorové řešení a vizi při předpokládaných rekonstrukcích těchto sítí.

10  ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Územní studie veřejných prostranství je zpracována jako základní koncepční materiál, navrhující hlavní 

zásady prostorového uspořádání a funkčního využití veřejného prostranství. Představuje ideový přístup k 
obnově důležitého rekreačního území města a přilehlých prostranství na živý zelený parter. Studie prověřila 
vazby na městskou strukturu a širší dopravní vztahy pro pěší a cyklisty. Výsledný návrh zapojuje Drnový potok 
do života města a podporuje jeho společenský význam.

Územní studie nebyla řešena ve variantách. Návrhy vybraných prostranství lze využít jako podklad pro 
další podrobnější studie a projektovou dokumentaci.

Pro realizaci navrhovaných opatření je v dalších stupních PD nezbytné podrobné vyhodnocení možného 
ovlivnění průtočných podmínek Drnového potoka. Současně je třeba projednat související majetkoprávní 
vztahy včetně budoucí údržby upravených úseků koryta. Doporučujeme další jednání nad možnou revitalizací 
samotného koryta potoka.

Během projednání ÚSVP se projevila potřeba prověřit v dalších stupních projektové dokumentace 
technické detaily realizovatelnosti nového dopravního propojení v lokalitě Na Pazderně a jeho návaznosti na 
území za železničním viaduktem.

Zpracovatel doporučuje zpracování samostatné územní studie veřejného prostranství v okolí kulturního 
domu Družba, která by prověřila předložené koncepční řešení i z hlediska vazeb vnitřních provozů objektu na 
parter a případně navrhla související úpravy. 

ZPRACOVATEL ČÁSTI
Ing. arch. Iva Kolajová
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