




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILSEN QUAYS 
Plzeň - skrytý potenciál řek a nábřeží 

- 

Průvodní zpráva projektu 

 



 

Výběr místa 

 

 Město plzeň jsem si vybral protože z něj pocházím. Chápu jeho problémy a vnímám jeho 

potenciály. 

 Městem protékají čtyři řeky stékající se v jednu, Berounku. Význam řek ve městě je zásadní.  

Krajina s nimi ve spojení prochází městem několika směry. Důležitá je minimální vzdálenost krajiny od 

centra.  

Přítomnost přírody je v Plzni cítit velice silně. Krajinné koridory protínající město nejsou ani nijak 

přerušovány průmyslem, ikdyž průmysl a výroba má v Plzni velice silnou základnu.  

 

 Konkrétních míst spojených s řekami bylo tedy několik. Dvěma řekami protékajícími skrz 

centrum jsou Mže a Radbuza. Na těchto řekách tedy ony potenciální místa leží. Jednalo se  

o dopravou vytížené břehy řeky Mže mezi centrem a Roudnou (severní část města nejblíže k centru),  

které představovaly příliš mnoho problémů, u kterých by bylo nutno řešit celoměstské koncepční 

úpravy hlavně z hlediska dopravy.  

 Dalším místem bylo ''Anglické nábřeží''. To, i přes svůj název, neplní funkci nábřeží podle 

současných představ a potřeb moderního města. Řeka je v tomto místě svedena do hlubokého koryta 

a po břehu blíže k centru vede čtyřproudá komunikace. Ta není vytížená tak, aby nedovolovala práci s 

tímto místem. Ale jelikož nábřeží není tvořeno pouze břehy, ale také tím, co se kolem něj děje, jaké 

typy budov jsou v jeho blízkosti, je toto místo výjimečné. Je to místo, kde ještě na podzim roku 2012 

stával socialistický Dům Kultury. Pozemek byl koupen developerskou společností Amadeus Real.  

V lednovém referendu rozhodli občané města zamítnout výstavbu plánovaného dalšího obrovského 

obchodního bloku.  

 Přes vysoký potenciál samotného nábřeží, jsem si toto místo nevybral, vzhledem k rozsáhlosti 

přilehlých parcel a komplexnosti území, které by vyžadovalo do návrhu zahrnout celoměstskou 

koncepci a vizi do budoucna. 

 

 Čím dál více si uvědomujeme, že základní jednotkou dobrého města je spokojený občan. Je 

základní esencí dobře a různorodě fungujícího města.  

Vybrané místo má potenciál se stát polyfunkčně všestranně fungující městskou částí. A to nejen pro 

lidi, kteří zde najdou místo k bydlení, ale pro ty,  

kteří tímto místem procházejí už dlouhá léta. Určitý průchod - tok lidí územím je zaručen i v 

současnosti, bez jakýchkoliv úprav. Je tedy možné dále pracovat se zájmem lidí a atraktivitou místa ke 

zvýšení využití území lidmi.  

Lidé používají průchod tímto územím jako zkratku a spojnici mezi Bory (Jižním předměstím) a 

Slovany. Chůzí tudy je trasa zvládnutelná za 15 min. a tramvají skrz centrum s přesedáním je to 20-

25min. 

 

 



 

Veřejný prostor 

 stávající veřejný prostor vykazuje mnoho nedostatků. Místo o sobě samo říká, že je periferií. 

Je hranou mezi (nefungujícím) městem a čistou přírodou.  

Nejvýraznějším rysem místa vytvořeným lidskýma rukama je historicky hodnotný komplex továrních 

budov bývalé papírny, jehož období slávy již pominulo.  

Bohužel dnes tento areál nefunguje k čemu byl určen. Vlastník, Krkonošské papírny Investment, 

pronajímá prostory po malých částech různým firmám bez zásadnější strategie.  

Alespoň převážná funkce výroby se v areálu udržela. Funkce, která znamenala od roku 1873 až do let 

před rokem 2006 mnoho pracovních míst pro obyvatele z okolí. 

Tuto tradici místa práce se snažím ve své práci obnovit a nastavit tak, aby byla kompatibilní s trendy 

dnešní či budoucí doby. Areál je téměř uzavřený, s jediným vstupem - vrátnicí. 

To by se mělo podstatně změnit. Prostor mezi budovami bude možný využívat veřejností. Je zásadní 

nutností otevřít areál veřejnosti a tím umožnit vzniku interakcí lidí opravdu využívajících budovy a lidí z 

okolí. Nevalný stávající veřejný prostor víceméně gradující s blízkostí břehů řeky se propojí s prostory 

po dlouhá léta ukrytými.  

 

 Řeka a její břehy, nikoliv nábřeží, jsou pro okolí kromě zmiňované zkratky hlavním a jediným 

místem, které opravdu lidé v tomto území využívají. Místo je odpočinkovou a relaxační zónou a velice 

tichým a příjemným prostředím. 

 To ovšem platí pouze ve dne. V noci je toto místo místem, kam bych se bál jít. Chybí osvětlení 

u cest kolem řeky a v jejím nejbližším okolí. A nejbližší ulice, ikdyž jsou osvětlené, představují z 

hlediska určité periferiálnosti místa i tak poměrně nedůvěryhodnou scenérii. Na břehu Cukrovaru to 

dokresluje areál Plzeňských městských dopravních podniků, který se zdá být anonymním prostorem,  

kde pouze parkují autobusy a trolejbusy. Dále jsou zde poměrně kvalitní městské ale monofunkční 

domy pro bydlení obývané z velké části rómy. Mezi tím vším je v území mnoho proluk a budov ve 

špatném technickém stavu.  

 I přesto, že ulice Doudlevecká (na břehu Cukrovaru), se zdá být v tomto jižním předměstí 

živější tepnou, a od břehů je vzdálená pouhých 250metrů, řešenému místu, které je oproti této ulici 

utopené v údolí, nepřináší větší bezpečí. Na opačném břehu je nejbližším veřejným prostorem 

Mikulášské náměstí, které samo o sobě a i prostory s ním propojené fungují poměrně městsky a 

bezpečně. Hlavním důvodem určité nebezpečnosti řešených břehů je jejich utopenost v údolí, kde 

není nic jiného než nefunkční areály a příroda. V noci je zde tedy tma a přes den tudy lidé procházejí 

nehledě na to, jestli je toto prostředí městské nebo ne. 

Určitý aspekt fungování areálu ve dne i v noci bude mít také zásadní vliv na změnu povědomí obyvatel 

o tomto místě a jistě bude prvotně příjemnějším a tedy více využívanějším, než dnes. 

 

 

 

 



 

Vyhodnocení předdiplomové práce 

 Díky předdiplomnímu projektu jsem se dozvěděl o řešených lokalitách mnohem více,  

nežli jsem do té doby, během mého života v Plzni, stihnul, ikdyž jsem místo znal a čas od času jím 

prošel, nebo jsem o něm něco slyšel.  

 Pochopil jsem onen zásadní faktor a potenciál, který je ještě více nosný, než samotné, na 

první pohled velice zajímavé areály současných brownfields. Jedná se o probíhající poměrně s 

oblibou využívanou pěší spojnici dvou částí Plzně, které jsou od sebe odděleny řekou a výrazným 

údolím.  

 Nebýt předdiplomního projektu, bylo by opravdu složité se v tak krátkém čase dokázat vyznat 

v tak specifickém, známém, problematickém, frekventovaném, a zároveň půvabném místě. Nebylo by 

možné pochopit podle mě velice provázanou kombinace všech pozitiv, problémů a jevů, které v tomto 

území jsou, nebo se díky tomu každodenně dějí. 

 V předdiplomové práci jsem načal několik myšlenek, jak naložit s danou lokalitou.  

 V myšlenkách týkajících se levého břehu řeky Radbůzy, na místě bývalého Cukrovaru, jsem 

se snažil pokračovat a ještě více je rozvinout. 

 Na pravém břehu s továrními budovami bývalé Papírny to nebylo tak jasné. Díky bližšímu 

studováním ekonomických jevů měst, současné ekonomické situace a vlastností tohoto konkrétního 

místa jsem se rozhodl jít cestou, která by měla pomoci městu Plzeň především co se týká ekonomické 

prosperity a potenciálnímho růstu. Příčila se mi možnost vytvořit na tomto místě s úctyhodnou historií 

pouze ''potěšení'' pro lokální uživatele.  

 Čerpal jsem z vlastních pocitů jako i z pocitů, které kolem sebe slýchávám.  

''V Plzni asi nezůstanu. Budu tady mít nízký plat a nebo si tady ani práci nenajdu.'' Obecně je mi velice 

líto, že města České Republiky poskytují svým obyvatelům vzdělání na velice dobré úrovni, ale  

po dokončení těchto škol se obyvatelé dostanou do situace, že chtějí tuto zem opustit a uplatnit se 

jinde ve světě lépe. K čemu potom jsou peníze investované do školství, když je pak naše města 

nedokáží zpětně zúročit zaměstnáním těchto kvalitně vzdělaných lidí k tomu, aby pomohli této zemi  

k rychlejšímu rozvoji, spíše než ke stagnaci, či úpadku. 

 Proto se z tohoto místa má stát celé území podporující tyto ''své'' kvalitní lidi v jejich rozvoji  

a tím tedy i v rozvoji Plzně. Z mnoha chytrých vysokoškoláků se bohužel vyvinuli spíše zaměstnanci  

na prahu nezaměstnanosti bez myšlenky, že je tady stále možnost vzít budoucnost právě do svých 

rukou. Že vše nezávisí jen na tom, jestli si najdou dobré místo.  

 Chci, aby v Plzni, nebo kdekoliv jinde byl dán prostor lidem, kteří by rádi šli tou druhou cestou, 

ale nejsou si úplně jisti ve svém konání. Těm, kteří chtějí vzít budoucnost do vlastních rukou a stát se 

samostatně výdělečně činnými. Protože svět je neustále otevřen dalšímu vývoji a vývoj se snad nikdy 

nezastaví, měla by být i Plzeň v tomto směru otevřená a dát svým obyvatelům podpůrnou ruku v 

zájmu urychlení tohoto rozvojového procesu. Čili Papírna by měla být mimo jiné především místem  

podporujícím vznik nových tvůrčích a výdělečných subjektů s důrazem na rozvoj a export. Přes tuto 

poměrně jasnou, suchou a nelítostnou podnikatelskou definici jsem se snažil naložit s územím tak,  



aby ho nerozdělovalo a nebylo něčím cizím, ''kde se spřádají ty tajné plány'', ale naopak tvořilo takové 

podmínky, aby ho chtěli rádi využívat nejen rozvíjející se podnikatelé, ale i místní široká veřejnost.  

 Přítomnost řeky Radbuzy a přírody výrazně napomáhá k lidskosti a příjemnosti  

a tedy i k určitému osvojení si tohoto místa a oblíbení si ho místními obyvateli, jeho návštěvníky,  

či jen kolemjdoucími. 

 

Kvalitnější veřejný prostor 

 by byl v místě spouštěcím elementem pro pozdější rozvoj celé lokality. Místo, Papírenská 

lávka, je známo snad každému Plzeňákovi. Je tu cítit silná historie na obou březích Radbuzy. 

Papírna + Cukrovar. A zároveň okouzlující krajina jdoucí od Doudlevec (městská čtvrť jižně 1km) k 

mostu Milénia. Toto místo má větší potenciál, než by se zdálo. Vede tudy pěší zkratka mezi dvěma 

částmi Plzně. Bory (Jižní Předměstí) a Slovany. Ta se protíná s řekou a krajinou, která řeku obklopuje. 

Tuto zkratku, si myslím, budou lidé i kdyby okolí vypadalo jakkoliv hrozně. Je jen na městu, 

investorech a hlavně na lidech samotných, jak s daným místem naloží. Silueta Papírny místu  

v současnosti spíše ubližuje. Proč si místo nezformovat k lepšímu obrazu svému a nevyužít ho se 

vším, co nám nabízí? Variant se nabízí hned několik. Jsou rozděleny podle náročnosti. 

 

Břeh cukrovaru - specifikace 

Budovy: 

 Bývalý Cukrovar (historicky nejhodnotnější, konec 19. stol.), ''Křižíkova'' vozovna (před 19. 

stol. pro potřeby Františka Křižíka při vzniku tramvajové dopravy v Plzni), ''Hangár'' (účelová budova 

dopravních podniků), Hala pro opravu autobusů (účelová budova) 

 

 Tyto čtyři budovy navrhuji ponechat a změnit jejich využití na obchodně kulturní. Jsou určitými 

pilíři břehu Cukrovaru a svým stavebně technickým stavem jsou využitelnými budovami pro mnoho 

účelů pouze s nutnou částečnou rekonstrukcí. 

 

 Vytvářím zde plochy bydlení, které ctí tyto důležité budovy a různými způsoby se na ně 

napojují, či je nechávají volně soliterními. Nová struktura se skládá z převážně tří až čtyř podlažních 

bytových domů, které svým uspořádáním kopírují stoupající terén. Jedná se o blokovou zástavbu se 

semi-privátními dvory. Kde to bylo možné, domy využívají toku procházejícíh obyvatel územím a 

partery těchto domů jsou komerční. 

 

Městotvorné kvalitní nábřeží 

 Soutěž Europan08 ukázala mnoho zajímavých řešení. Všiml jsem, že ale žádný návrh 

nevyužil plně obrovského potenciálu místa. Je to spojení a blízkost stavby a vody. V návrzích jsem si 

vážil snahy nějak optimálně omezit zástavbu, aby nedosahovala až k břehu, kde tím vznikal vždy park 

u vody. Myslím si, že vytvořením ’’náhonu’’ se dostane na oboje. Jak na kvalitní polyfunkční (až 

částečně obchodní) nábřeží lépe pracující se zaručeným stálým průtokem lidí jdoucích ’’zkratkou’’,  



tak i na kvalitní parkový prostor, který může být jakkoliv dále využíván. Tato změna je dalekosáhlejší, 

urbánního rozměru. Jejím vyvrcholením je ovšem ještě kvalitnější veřejný prostor vykazující určitou 

otevřenost v možnostech využívání. Čistě jižně a jihovýchodně orientované schody, zátočina, náhon. 

Jsem si jist, že by tato proměna urychlila investorské tendence  

a umožnila rychlejší vývoj tohoto nadějného území. 

 

Břeh Papírny 

Základním problémem je samotný areál papírny 

- v současnosti zde vše pozbývá smyslu, chybí hierarchie prostorů, chybí odlišení důležitých a 

nedůležitých staveb 

- množství výplňových objektů v převážně špatném technickém stavu 

- vytipování budov a demolice, či zvážení co s ostatními budovami je naprosto 

zásadní pro další kroky 

- areál není připraven na odstranění oplocení a zdí, které jej obklopují po celém 

obvodu 

- Areál stávajících hal na jihu pozemku je prozatím využíván stávajícími firmami - 

výroba + sklady 

- snaha o zachování stávajících podnikatelů na jejich místech bude důležitá i pro 

další kroky vyčleňování, které budovy ponechat a které zdemolovat 

 

Dotvoření hodnotné struktury 

- Hierarchizace prostorů - Papírenské náměstí + hlavní ulice + vedlejší uličky 

- je zapotřebí, protože jen odstranení plotů a hradeb nestačí k vytvoření 

plnohodnotného městského prostoru, který bude vzorem pro starší město, 

na které navazuje a zároveň i vzorem pro novou zástavbu, která zde bude 

v nadcházejícíh letech vyrůstat. 

- Dnes po areálu po projetí vrátnicí mohou volně jezdit auta, silnice tu 

neexistují. Areál je uzavřen a na nic nenavazuje. 

 

Propojení obou břehů 

- Teprve funkčností obou břehů řeky - areálů a jejich včlenění do městské struktury může území začít 

plnohodnotně fungovat. Propojením veřejných prostranství přes řeku začíná fungovat již téměř 

zapomenutý ruch mezi Jižním předměstím (Bory) a Slovany s využitím i potenciálu řeky jakožto 

pobytového příjemného 

krajinného prostředí. Pokud by nedošlo k dobrému propojení přes řeku - DRUHÁ LÁVKA - a vytvoření 

příjemného prostředí jako ’’Lapače’’ na širokou veřejnost, oba areály by mohly fungovat svým určitým 

individuálním způsobem, ale teprve maximální atraktivizací samotného nábřeží bude zajištěna 

plnohodnotná 

funkčnost a propojení těchto dvou území. Například by bylo zbytečné provozovat živnosti v parterech 

domů, 



pokud by nebyl zabezpečen dostatečný tok veřejnosti územím. 

 

Bližší řešení Papírny 

 

Jak již bylo řečeno, mělo by se jednat o určitou formu inkubátoru pro začínající podnikatele a vývojáře, 

nebo kohokoliv, kdo má zájem se zdokonalovat a zároveň produkovat, exportovat. 

 

Inkubátory představují  provázaný systém založený na různorodé skladbě lidí, kteří v něm pracují. Lidí 

s různými vědomostmi, kteří si mohou být jeden druhému nápomocni. 

To vše může fungovat, ale inkubátor by měl představovat i vůdčí systém, který poskytuje různé služby 

lidem kteří je potřebují. Služby, které jsou oficiální a nejedná se pouze o učení se z pokusů a omylů 

svých vlastních, ale od lidí kteří jsou skutečnými odborníky ve svých oborech. 

 

Poskytované služby: 

- Mentoring   - pozvaní lektoři, renomovaní ve svém oboru pomáhají svými radami k rozvoji 

začínajících podnikatelé či výrobců 

- Business Angels 

- Get Funding   - odborníci na podnikání poradí jak správně uchopit rozjížděný byznys a 

nejefektivněji proniknout na trh 

- Taxes management  - Ekonomové radí jak postavit a udržet business nebo radí s účetnictvím, 

pomoc ve finančním sektoru všeho druhu 

- Personal coaching  - pomoc zahrnující jak profesní tak i mentální pomoc a konzultaci 

- Law & Order   - skupinové / individuální s právníkem, konzultace na poli práva 

- Git & GitHUB   - konference/workshopy o tom, jak se orientovat a jak uplatňovat současné 

   nekonečné možnosti plynoucí ze zdrojů informací po celém světě (jak se 

   vyznat v současném informačním dění, Jak si vybrat jen to co potřebuji a 

   ostatní neřešit) 

- PR management 

- Hosting and IT  - datová a elektronická základna a podpora pro podnikatele 

- prezentace všeho druhu  - Jak nejlépe vytěžit z Co-Workingu 

     - Jak zacházet nejlépe využívat CNC stroje 

     - prezentace/workshopy - výuka práce s počítačem, vytváření 

      filmů, 2D+3D grafika, animace, současné dění na poli  

      výpočetní technologie, trendy, horké novinky 

     - seberozvoj, manažerské dovednosti, jak nakládat se stresem 

     - StartUp meetingy  - Ti kdo začínají s businessem zde formou 

prezentací (nebo jakkoliv jinak) seznamují ostatní začínající 

      se svým počínáním, skupinové konzultace 

 

- Rezidenční ubytování - pozvaní lektoři, přednášející, mentoři, školitelé, výjimečné návštěvy 



 

 Věřím, že následováním těchto několika kroků a kroků dále popsaných v samotném projektu 

je možné tuto lokalitu opravdu změnit k lepším a obnovit v ní čilý ruch. 
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