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Anotace práce  
Zadáním diplomové práce je urbanistický návrh nábřeží řeky Jihlavy v 

Třebíči, která protéká středovou částí města, a stává její součástí. Vnitřní 

město i povodí řeky je vklíněno do údolí, které je tvořeno skalnatým 

terénem. Řešené území protíná několik částí města Třebíče – Stařečku, 

Vnitřní město, Zámostí a Podklášteří. Území je vymezeno z jihu průtahem 

města a autobusovým nádražím přes ulici Sucheniovu, a dále komunikací na 

ulici Smila Osovského. Ze severu je území lemováno skalnatým terénem, 

památkovou zónou, která je zapsaná na seznam Unesco – Židovské město, 

podzámeckou nivou až po letní plavecký areál Polanka. Výsledným řešením 

je revitalizace území a přeměna na atraktivní městskou strukturu nabízející 

prostory pro zájmové aktivity široké skupině lidí, kteří na území bydlí, ale i 

dočasným návštěvníkům. Řešené území je členěné na několik úseku - úsek v 

blízkosti koupaliště Polanka, dále úsek stávajícího autobusového nádraží a 

podél pravého břehu řeky. Hlavní myšlenkou a cílem je vzájemné  



propojení všech částí, dotvoření městské struktury v návaznosti na původní 

strukturu zástavby. Nová zástavba je převážně obytného charakteru, doplněna o 

administrativní a komerční plochy v prvních třech podlažích. Tato 

administrativní část zároveň vytváří protihlukovou stěnu od hlavního průtahu 

města. Čisté plochy určené k bydlení jsou lokalizovány v západní části 

Stařečky podél řeky. Orientace bytů reaguje na kladný potenciál řeky Jihlavy, 

která nám vytváří příjemný vizuální vjem, proto na jsou na sever orientovány 

klidové zóny pokojů. Podél břehů řeky Jihlavy je navržena klidová zóna se 

sportovně – rekreačním charakterem. Dochází ke střídání pasivních a aktivních 

zón. V bezprostřední blízkosti jsou plochy určeny k bydlení, k rekreaci a 

odpočinku. Nosným cílem je vazba lidí k vodní ploše a dotvoření veřejného 

prostranství kolem toku.  

 
 
 

Anotace práce v 
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jazyce 

The thesis of my dissertation is an urban design of waterfront of Jihlava river in 

Třebíč, which runs through the center of the city and becomes its part. The 

inner city and the river basin are wedged into the valley, which is formed by a 

rocky terrain. The territory I am dealing with concerns several parts of Třebíč – 

Stařečka, the Inner Town, Zámostí and Podklášteří. This area is defined from 

the south by an arterial road and the bus station across the Suchniova street, and 

the main road on the Smila Osovského street. From the north, this area is lined 

by a rocky terrain, conservation area – the Jewish town which is registered on a 

UNESCO World Heritage List, under chateau meadow, continuing up to the 

summer swimming area Polanka. The outcome of this thesis is a total 

revitalization of described area and transformation of this town into an 

attractive Down structure that would offer a wide range of leisure activities, not 

only for people living in this territory but for tourists as well. The described 

territory is divided into several parts – the part in proximity to the outdoor 

swimming pool Polanka, then the part concerning the bus station and the right 

riverside. The main idea is to interconnect these parts and to komplete the 

urban structure following the original structure of the buildings. The new 

buildings would be mostly residential, with commercial and administrative 

areas on the first three floors. This administrative part also creates some sort of 

noise barrier from the arterial road. Clean areas intended for living are localized 

along the riverside in the western part of Stařečka. The flat orientation responds 

to the calm potential of Jihlava river, which creates a pleasant visual 

perception. Therefore, the quiet rooms are orientated to the north. Along the 

banks of the Jihlava river is proposed a quiet zone with both sport and 

recreational character, which helps changes of passive and active zones. In a 

close proximity of these zones are areas intended for housing, recreation and 

relaxation. The main goal is to connect people to the water surface and to form 

a public space around the stream of the Jihlava river.  
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Abstract

 

 

Zadáním diplomové práce je urbanistický návrh nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči, 
která protéká středovou částí města, a stává její součástí. Vnitřní město i povodí 
řeky je vklíněno do údolí, které je tvořeno skalnatým terénem.  Řešené území 
protíná několik částí města Třebíče – Stařečku, Vnitřní město, Zámostí a 
Podklášteří.  Území je vymezeno z jihu průtahem města a autobusovým nádražím 
přes ulici Sucheniovu, a dále komunikací na ulici Smila Osovského. Ze severu je 
území lemováno skalnatým terénem, památkovou zónou, která je zapsaná na 
seznam Unesco – Židovské město, podzámeckou nivou až po letní plavecký areál 
Polanka. Výsledným řešením je revitalizace území  a přeměna na atraktivní 
městskou strukturu nabízející prostory pro zájmové aktivity široké skupině lidí, 
kteří na území bydlí, ale i dočasným návštěvníkům.
Řešené území je členěné na několik úseku - úsek v blízkosti koupaliště Polanka, 
dále úsek stávajícího autobusového nádraží a podél pravého břehu řeky. Hlavní 
myšlenkou a cílem je vzájemné propojení všech částí, dotvoření městské struk-
tury v návaznosti na původní strukturu zástavby. Nová zástavba je převážně obyt-
ného charakteru, doplněna o administrativní a komerční plochy v prvních třech 
podlažích. Tato administrativní část zároveň vytváří protihlukovou stěnu od 
hlavního průtahu města. 
Čisté plochy určené k bydlení jsou lokalizovány v západní části Stařečky podél 
řeky. Orientace bytů reaguje na kladný potenciál řeky Jihlavy, která nám vytváří 
příjemný vizuální vjem, proto na jsou na sever orientovány klidové zóny pokojů.  
Podél břehů řeky Jihlavy je navržena klidová zóna se sportovně – rekreačním 
charakterem. Dochází ke střídání pasivních a aktivních zón. V bezprostřední 
blízkosti jsou plochy určeny k bydlení, k rekreaci a odpočinku.  Nosným cílem je 
vazba lidí k vodní ploše a dotvoření veřejného prostranství kolem toku.  

Třebíč, řeka Jihlava, revitalizace nábřeží, památková zóna, stávající zástavba, 
rekreační plochy, obytné soubory, podzemní garáže, pěší lávky

The thesis of my dissertation is an urban design of waterfront of Jihlava river in 
Třebíč, which runs through the center of the city and becomes its part. The inner 
city and the river basin are wedged into the valley, which is formed by a rocky 
terrain. The territory I am dealing with concerns several parts of Třebíč – 
Stařečka, the Inner Town, Zámostí and Podklášteří. This area is defined from the 
south by an arterial road and the bus station across the Suchniova street, and the 
main road on the Smila Osovského street. From the north, this area is lined by a 
rocky terrain, conservation area – the Jewish town which is registered on a 
UNESCO World Heritage List, under chateau meadow, continuing up to the 
summer swimming area Polanka. The outcome of this thesis is a total revitaliza-
tion of described area and transformation of this town into an attractive town 
structure that would offer a wide range of leisure activities, not only for people 
living in this territory but for tourists as well. 
The described territory is divided into several parts – the part in proximity to the 
outdoor swimming pool Polanka, then the part concerning the bus station and 
the right riverside. The main idea is to interconnect these parts and to complete 
the urban structure following the original structure of the buildings. 



Keywords

The new buildings would be mostly residential, with commercial and administra-
tive areas on the first three floors. This administrative part also creates some sort 
of noise barrier from the arterial road. Clean areas intended for living are local-
ized along the riverside in the western part of Stařečka. The flat orientation 
responds to the calm potential of Jihlava river, which creates a pleasant visual 
perception. Therefore, the quiet rooms are orientated to the north. 
Along the banks of the Jihlava river is proposed a quiet zone with both sport and  
recreational character, which helps changes of passive and active zones. In a 
close proximity of these zones are areas intended for housing, recreation and 
relaxation. The main goal is to connect people to the water surface and to form a 
public space around the stream of the Jihlava river.

 

Třebíč, Jihlava river, waterfront revitalization, conservation area, the existing 
buildings, recreation areas, residential facilities, underground parking, pedes-
trian bridges 



Bibliografická citace VŠKP  
  
Bc. Sylva Kadlecová Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči.  Brno, 2014. 10 s., 
19 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  
 
 
 
 

 



  
  
  
  
  
Prohlášení:  
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 
použité informační zdroje. 
  
  
  
V  Brně dne 23.5.2014  
  
  
  
                                                             ………………………………………………………  
                                                                                           podpis autora 

 Bc. Sylva Kadlecová  



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:  
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 23.5.2014  
  
  
  
                                                             ………………………………………………………  
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Bc. Sylva Kadlecová  



Poděkování:  
 
 
Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. arch. Tomášovi Pavlovskému, Ph.D.  za pedagogickou  
a odbornou pomoc a dalš í cenné rady při zpracování mé práce. 



 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
URBANISTICKÁ ŘEŠENÍ NÁBŘEŽÍ ŘEKY JIHLAVY V TŘEBÍČI 

DIPLOMOVÁ PRÁCE KVĚTEN 2014  ▪  VEDOUCÍ PRÁCE  PROF. ING. ARCH. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ , PH.D.  ▪ AUTOR   BC. SYLVA KADLECOVÁ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  ▪  FAKULTA STAVEBNÍ  ▪  ÚSTAV ARCHITEKTURY 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH
1.0  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.0  CÍL ŘEŠENÍ

3.0  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

4.0  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

5.0  HODNOTY ÚZEMÍ - SWOT ANALÝZA

6.0  URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 6.1. KONCEPT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
 6.2. ARCHITEKTONICKO - URBANIZAČNÍ ŘEŠENÍ
  6.3. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ
 6.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
  
7.0  ZELEŇ

8.0  URBANISTICKÉ UKAZATALE, BILANCE 

SEZNAM PŘÍLOH   



 2.0.  CÍL ŘEŠENÍ

Cílem urbanistické studie je vyhodnotit problémová místa a v návaznosti na ně vytvořit návrhové řešení 
nového funkčního a provozního využití. Důraz je kladen na plochy podél toku Jihlavy ve vazbě na 
historické centrum města a stávající zástavbu. Cílem je vytvoření zájmových ploch v bezprostřední blízko-
sti řeky a nábřeží, které budou sportovně-rekreačního charakteru a zároveň se propojí dvě odlišné 
funkce - bydlení a rekreace. Důležité je při návrhu to, aby bylo docíleno atraktivního a lákavého území 
nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele a majitele bytů. V návrhu dominuje střídání pasivní a aktivní 
zóny. Nově řešené a zástavba má nabídnout lukrativní plochy pro bydlení a prostory pro procházky a 
pobyt v blízkosti vody a kontakt s ní. 
     

Řešené území se nachází na území kraje Vysočina, ve městě Třebíč. Třebíč je město o přibližně 40 tis. 
obyvatel. Je složeno ze 17 městských částí, které mají odlišnou strukturu zástavby v závislosti na rozvoji 
území a dobu výstavby. Terén v Třebíči je svahovitý, se skalnatým charakterem. Vnitřní část města leží v 
údolí řeky Jihlavy, která svou linií město dělí na 2 části. Řešené území protíná několik městských částí 
Třebíče. Jsou to městské části - Stařečka, Vnitřní město, Zámostí a Podkláštěří. Hranice území je 
ohraničena z jihu hlavním průtahem města ulicí Sucheniovou, přes autobusové nádraží, a dále jdoucí 
podélně kolem středu města k Novodvorskému mostu. Ze severu je území lemováno strmým skalnatým 
převisem a ohraničeno památkovou zónou - Židovským městem, které je zapsáno na seznam Unesco. 
Dále řešené území protíná podzámeckou louku a jde až k letnímu plaveckému areálu Polanka. Území je 
dobře dopravně obslouženo MHD. 
Hlavním cílem práce je komplexní urbanistická studie řešící revitalizaci území podél řeky Jihlavy, která 
protéká vnitřní částí města. Struktura zástavba je různorodá a velmi rozmanitá. Jádro města je kompak-
tní.
     

3.0. VYMEZENÍ ÚZEMÍ

1. 0  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ INFORMACE

NÁZEV PROJEKTU REVITALIZACE NÁBŘEŽÍ ŘEKY JIHLAVY V TŘEBÍČI
DRUH PROJEKTU DIPLOMOVÝ PROJEKT
DRUH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ STUDIE
ZPRACOVATEL PROJEKTU Bc. SYLVA KADLECOVÁ
VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. arch. TOMÁŠ PAVLOVSKÝ, Ph.D
DATUM  KVĚTEN 2014

UMÍSTĚNÍ ÚZEMÍ KRAJ VYSOČINA
  STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘEBÍČ
  MĚSTSKÁ ČÁST - VNITŘNÍ MĚSTO, STAŘEČKA, ZÁMOSTÍ, 
PODKLÁŠTĚŘÍ

FUNKČNÍ VYUŽITÍ FUNKCE BYDLENÍ, FUNKCE VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ, 
  KRAJINNÁ A MĚSTSKÁ ZELEŇ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, 
  VEŘEJNÁ KOMUNIKACE, VODNÍ PLOCHY

PLÁNOVANÁ ZÁSTAVBA BYTOVÉ DOMY, SLUŽBY A OBCHOD, ADMINISTRATIVA
  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
  SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ PLOCHY

1



Řešené území má z velké části významnou historickou hodnotu. Nachází se zde významné památky. 
Podél levého břehu Jihlavy najdeme unikatní židovskou čtvrť, která je zapsaná na seznam Unesco a dále 
se nad hladinou tyčí dominanta - bazilika sv. Prokopa se zámeckým areálem.
Historické jádro se nachází při pravém břehu Jihlavy. Zaujímá plochu obvodově podél Karlova náměstí. 
Centrum města je součástí každodenního cyklu. Jádro  město je plně funkční, je zde soustředěna pestrá 
občanská vybavenost. Díky pohybu lidí, neboť jsou zde lokalizovány základní a střední školy, město je 
stále živé, hojně navštěvované.
Objekty v cetru města mají polyfunkční charakter. Řešený  úsek v blízkosti Polanky je dnes funkčně 
využitý pro administrativnu, služby a obchodní účely. Struktura na Polance je dost poznamenaná 
neřízenou výstavbou. Je zde několik  halových objektů, skladové prostory, RD zástavba, sportovní 
zařízení.  Toto území není řešeno jako funkční celek, nevyužívá svůj kladný potenciál vůči poloze centra a 
blízkosti řeky.
Řešené území v místě autobusového nádraží je dobře dopravně obslouženo. Jsou zde soustředěny 
obchodní domy a služby. Autobusové nádraží v současnosti je velký problém v území, slouží spíše jako 
odstavná plocha pro autobusy. Tato plocha je velmi hodnotná  díky své poloze a  dopravní dostupnosti.

4.0. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

V řešeném území je několik významných hodnotných ploch a objektů.  Mezi pozitiva patří historická 
struktura, která je z velké části dochována.  V území je i několik památkových objektů. Mezi pozitiva se 
dá zařadit poloha a s tím spojená dobrá dostupnost a obslužnost území. Dále v přímé vazbě na cetrum 
můžeme najít krajinně - reakreační plochy v podobě lesoparků - Libušino údolí, na převisu část 
označovanou jako Hrádek a plochu zámeckého parku. Velkým pozitivem v území je tok řeky Jihlavy. Řeka 
v tomto území má velký potenciál, především v rozvoji rekreačních ploch a ploch pro bydlení, kde v inter-
akci může dojít k symbióze a propojení těchto celků v jeden a vytvoří se bydlení v zeleni s rekreačním 
přírodním rázem. A to i v případě, že území jsou součástí centrální části města. Plochy při řece jsou 
klidnějšího charakteru.

Mezi negativa v území patří  při pravém toku řeky - část Polanka, kde jsou soustředěny skladové, výrobní 
prostory a sídla malých firem. Struktura zástavby je zde nevyhovující, je nesourodá, přestože je potenciál 
místa veliký.  Potenciálem je lokace. V těchto prostorách je klid, nenajdeme zde žádný rušící element, 
ideální plocha pro bydlení.
Dále k negativům patří autobosuvé nádraží, které zaujímá v centru města plošně velkou část, přestože v 
současnosti tyto prostory jsou předimenzovány a tak obrovská plocha již není třeba. Pro autobosy se 
stalo nádraží pouze odstavnou plochou a točnou. Dalším negativem je pravá straná nábřeží , obrácená 
část domů z Karlova náměstí. Přestože je to nábřežní plocha, tato plocha nemá rekreační charakter. Jsou 
zde situovány skladové přístavby, nájezdy pro zásobování. Vnímání člověka z tohoto prostoru není 
pozitivní.

5.0. HODNOTY V ÚZEMÍ - SWOT ANALÝZA
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Základní nosnou myšlenkou z hlediska urbanismu je maximální využití potenciálu řeky Jihlavy, která 
protéka centrem města, a po obou březích řeky jsou situovány historicky významné plochy. Na pravém 
břehu toku Jihlavy se nachází nejstarší historicky významná část Stařečka, dále navazuje historické jádro 
Třebíče, které bylo do 19. století obehnáno hradbami. Na levém břehu se tyčí u nás jedna z nejstarších 
románsko-gotických staveb zapsaná na seznam Unesco - bazilika sv. Prokopa a k ní přiléhá zámecký areál. 
Na toto území navazuje další památka Unesco - Židovská čtvrť, jejíž součástí je levé nábřeží, které je 
propojeno podél toku s částí Kočičina. 

Koncept řeší eliminaci negativních míst, které vytváří v blízkosti řeky bariéry. Návrhové řešení se zabývá 
vazbami mezi centrem města a ostaními městskými částmi. Řešení navrhuje vhodné pěší napojení a 
překonání  vytčených bariér. Prostory nábřeží při pravém toku řeky Jihlavy jsou vyčištěny od skladových 
ploch a halových přístaveb, proluky jsou vhodně dostavěny s funkčním využitím vůči poloze  a orientaci 
k řece.
Hlavními body konceptu řešeného území jsou především přirozené vazby na stávající strukturu zástavby 
a vazba na historické hodnoty. Podstatou celé idei řešení je nabídnout lidem prostor, kde mohou trávit 
volný čas, kde se mohou procházet, s přímou vazbou pěší dostupnosti. Do prostorů nábřeží jsou kom-
ponovány bytové domy tak, aby  veřejné prostranství  plynule navázalo na nábřeží, břehy koryta a samot-
nou řeku.
Koncept respektuje stávající dopravní infrastruktutu a zástavbu spolu s krajinným charakterem. Důraz je 
kladen na člověka jako pěší element. Pro něj jsou tvořeny nábřežní plochy a dostupnost vodních ploch.

Koncepční schéma řeší otázky:

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY - DOSTAVBA DO PROLUK v blízkosti řeky, REKONSTRUKCE BUDOV - výrobních 
areálů, které vytváří nevzhledný obraz vůči historickému jádru města
- respektování významných a hodnotných míst a dominant.
- veškeré parkové úpravy ----> revitalizace - doplnění vhodného mobiliáře, výsadba nových stromů a 
údržba o zatravněné plochy
- parkovácí plochy situované do vnitrobloků stávající zástavby nebo do podzemních částí objektů

ŘEKA - POTENCIÁL - budoucí obraz města
- linii toky řeky lemuje krajinný obraz v podobě městských sadů, lesoparků, nábřežní zeleně.

PLOCHY NOVÉHO ÚZEMÍ JSOU JASNĚ DEFINOVÁNA linií nábřeží ---> propojení veřejného prostransví s 
bydlením
- vstup krajiny do centra města - provázanost území se zámeckám parkem a Lesoparkem Libušino údolí
- nábřeží lemováno zelení - přírodní charakter, bez tvrdých linií, umístění pontonů a vyhledových platforem
- odpora zájmových aktivit - ATRAKTIVITA ----> přilákat lidí, střet pohybu a setkávání

levý břeh - rekreační a sportovní charakter - sportovní hřistě na louce, zpevněné plochy pro sportovní 
využití, letní kino, terasy, vyhlídková plocha s posezením,  koupaliště Polanka, minigolf

pravý břeh - situováno bydlení - návrh pěších tras, procházky po nábřeží, cyklostezka, přístupy k vodní 
hladině, kavárna, plochy pro střetávání se s lidmi, dětská hřiště
   
NOVÝ FUNKČNÍ CELEK = BYDLENÍ + ZELEŇ + sportovně-rekreační plochy
+ CHARAKTER OBYTNÝCH DOMŮ  
+ V PARTERU - SLUŽBY
 orientace preferovaná pohledovou osou do zeleně a k nábřeží
 dispozice  jsou řešeny s klidovými zónami k řece
VÝŠKA STAVEB - RESPEKTOVÁNÍ DOMINANT V ÚZEMÍ - PAMÁTEK

6.0.  URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

6.1 . KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ
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Základní nosnou myšlenkou z hlediska urbanismu je maximální využití potenciálu řeky Jihlavy, která 
protéka centrem města, a po obou březích řeky jsou situovány historicky významné plochy. Na pravém 
břehu toku Jihlavy se nachází nejstarší historicky významná část Stařečka, dále navazuje historické jádro 
Třebíče, které bylo do 19. století obehnáno hradbami. Na levém břehu se tyčí u nás jedna z nejstarších 
románsko-gotických staveb zapsaná na seznam Unesco - bazilika sv. Prokopa a k ní přiléhá zámecký areál. 
Na toto území navazuje další památka Unesco - Židovská čtvrť, jejíž součástí je levé nábřeží, které je 
propojeno podél toku s částí Kočičina. 

Koncept řeší eliminaci negativních míst, které vytváří v blízkosti řeky bariéry. Návrhové řešení se zabývá 
vazbami mezi centrem města a ostaními městskými částmi. Řešení navrhuje vhodné pěší napojení a 
překonání  vytčených bariér. Prostory nábřeží při pravém toku řeky Jihlavy jsou vyčištěny od skladových 
ploch a halových přístaveb, proluky jsou vhodně dostavěny s funkčním využitím vůči poloze  a orientaci 
k řece.
Hlavními body konceptu řešeného území jsou především přirozené vazby na stávající strukturu zástavby 
a vazba na historické hodnoty. Podstatou celé idei řešení je nabídnout lidem prostor, kde mohou trávit 
volný čas, kde se mohou procházet, s přímou vazbou pěší dostupnosti. Do prostorů nábřeží jsou kom-
ponovány bytové domy tak, aby  veřejné prostranství  plynule navázalo na nábřeží, břehy koryta a samot-
nou řeku.
Koncept respektuje stávající dopravní infrastruktutu a zástavbu spolu s krajinným charakterem. Důraz je 
kladen na člověka jako pěší element. Pro něj jsou tvořeny nábřežní plochy a dostupnost vodních ploch.

Koncepční schéma řeší otázky:

DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY - DOSTAVBA DO PROLUK v blízkosti řeky, REKONSTRUKCE BUDOV - výrobních 
areálů, které vytváří nevzhledný obraz vůči historickému jádru města
- respektování významných a hodnotných míst a dominant.
- veškeré parkové úpravy ----> revitalizace - doplnění vhodného mobiliáře, výsadba nových stromů a 
údržba o zatravněné plochy
- parkovácí plochy situované do vnitrobloků stávající zástavby nebo do podzemních částí objektů

ŘEKA - POTENCIÁL - budoucí obraz města
- linii toky řeky lemuje krajinný obraz v podobě městských sadů, lesoparků, nábřežní zeleně.

PLOCHY NOVÉHO ÚZEMÍ JSOU JASNĚ DEFINOVÁNA linií nábřeží ---> propojení veřejného prostransví s 
bydlením
- vstup krajiny do centra města - provázanost území se zámeckám parkem a Lesoparkem Libušino údolí
- nábřeží lemováno zelení - přírodní charakter, bez tvrdých linií, umístění pontonů a vyhledových platforem
- odpora zájmových aktivit - ATRAKTIVITA ----> přilákat lidí, střet pohybu a setkávání

levý břeh - rekreační a sportovní charakter - sportovní hřistě na louce, zpevněné plochy pro sportovní 
využití, letní kino, terasy, vyhlídková plocha s posezením,  koupaliště Polanka, minigolf

pravý břeh - situováno bydlení - návrh pěších tras, procházky po nábřeží, cyklostezka, přístupy k vodní 
hladině, kavárna, plochy pro střetávání se s lidmi, dětská hřiště
   
NOVÝ FUNKČNÍ CELEK = BYDLENÍ + ZELEŇ + sportovně-rekreační plochy
+ CHARAKTER OBYTNÝCH DOMŮ  
+ V PARTERU - SLUŽBY
 orientace preferovaná pohledovou osou do zeleně a k nábřeží
 dispozice  jsou řešeny s klidovými zónami k řece
VÝŠKA STAVEB - RESPEKTOVÁNÍ DOMINANT V ÚZEMÍ - PAMÁTEK

KONCEPT DOPRAVY

6.2. ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 

REDUKCE KOMUNIKACÍ - přizpůsobení novému návrhu zástavby, uzavření průjezdů ulic
a vytvoření pěších zón

ZKLIDNĚNÍ PRŮJEZDNOSTI V OBYTNÝCH A HISTORICKÝCH ČÁSTECH MĚSTA
- částěčné omezení průjezdnosti přes Karlovo náměstí - MHD,  zásobování
- zajištění plynulého toku - dostatek alternativních možností na zklidnění komunikací

PARKOVACÍ PLOCHY
- vybudování parkovacích domů a podzemních garáží pro veřejné parkování
- vymezení parkovacích stání mimo pohledové osy, v podzemních částech obytných zón

Hlavní klidová zóna při nábřeží je vytvořena v části ulice Polanka, kde jsou situovány bytové domy o 
4 - 3. NP. K této obytné zóně přilehá nábřežní část řeky Jihlavy, která je z části dostupná lidem a je 
umožněn přímý kontakt lidí s řekou. V současné době jsou tyto části obehnány zdí a nedovolují 
člověku se k břehům řeky v těchto místech dostat. Je tak vytvořena bariéra ČLOVĚK x VODA. Proto 
jsou tyto prostory v návrhu zpřístupněny pomocí pontonů na vodě a betonových odpočívadel nad 
hladinou řeky. Bytové domy jsou umístěny na platformě, pod níž se skrýva podzemní parkovací 
garáže. Dále je řešeno území v místě autobusového nádraží. Zde jsou navržena při ulici V. Nezvala 
bytové soubory. Podél hlavního průtahu jsou objekty se smíšenou funkcí. V parteru se nacházejí 
služby a vybavenost, ve 2. NP jsou kanceláře, ve zbývajících podlaží jsou situovány byty. Pod objekty 
jsou podzemní garáže. Garáže pro veřejnou vybavenost jsou situovány při ulici Sucheniova. Tato 
zástavba nevytváří pohledovou bariéru, umožnuje kontakt s okolní zástavbou. Vnitřní prostory pros-
tranství dotváří Stařečský potok, který  v tomto komplexu protéká. Vytváří nám prostory pro 
odpočinek a rekreaci.
Podél nábřeží vzniká nová zástavba polyfunkčního charakteru. Služby jsou situovány v parteru a 1. NP. 

Nábřežní plochy na pravém toku se stávají součástí města, vzniká zde promenáda ohraničena linií 
řeky a zástavbou z bytových domů. Nábřeží je lemováno  protipovodňovými zdmi, v nichž jsou navrh-
nuty vstupy k vodě pomocí betonových platforem, které slouží pro odpočinek a rekreaci.  Tyto 
přístupy k vodě v případě povodní budou zahrazeny montovanými protipovodňovými stěnami.

6.3. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

Území je především naplněno plochami pro bydlení, pro komerční využití, smíšenými plochami a 
doplněna plochami parků a zeleně, především v blízkosti řeky. 
Západní část řešeného území je vyčleněna převážně pro funkci čistého bydlení - pro své prostředí a 
krajinný ráz s přístupy k vodě a kontakt s ní. V obytných zónách území tak vnizká otevřený veřejný 
prostor, který je napojen na nábřežní plochy, které jsou určeny ke sportu, k zábavným,rekreačním 
aktivitám nejen místních obyvatel. Území je nově napojeno severo - jižně pomocí 2 pěších lávek. V 
prostoru Komenského náměstí, kde se dnes nachází obchodní komplex Máj, je nově navržena 
zástavba, určena pro smíšenou funkci jako polyfunkční domy, kde se v prvních 2 NP nacházejí služby 
a občanská vybavenost, ve vrchních podlažích je situováno bydlení.  Parkování je řešeno formou 
podzemních parkování. Zástavba podél nábřeží je funkčně vyčleněna pro bydlení, v pateru s funkcí 
obchodu a služeb.

NOVÁ NAPOJENÍ NA PĚŠÍ TRASY POMOCÍ PRŮCHODŮ Z ULIC A NOVÝCH LÁVEK PŘES ŘEKU - 
DOSTUPNOST

VYMEZENÍ ZÁTOPOVÝCH PLOCH - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
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Hlavní klidová zóna při nábřeží je vytvořena v části ulice Polanka, kde jsou situovány bytové domy o 
4 - 3. NP. K této obytné zóně přilehá nábřežní část řeky Jihlavy, která je z části dostupná lidem a je 
umožněn přímý kontakt lidí s řekou. V současné době jsou tyto části obehnány zdí a nedovolují 
člověku se k břehům řeky v těchto místech dostat. Je tak vytvořena bariéra ČLOVĚK x VODA. Proto 
jsou tyto prostory v návrhu zpřístupněny pomocí pontonů na vodě a betonových odpočívadel nad 
hladinou řeky. Bytové domy jsou umístěny na platformě, pod níž se skrýva podzemní parkovací 
garáže. Dále je řešeno území v místě autobusového nádraží. Zde jsou navržena při ulici V. Nezvala 
bytové soubory. Podél hlavního průtahu jsou objekty se smíšenou funkcí. V parteru se nacházejí 
služby a vybavenost, ve 2. NP jsou kanceláře, ve zbývajících podlaží jsou situovány byty. Pod objekty 
jsou podzemní garáže. Garáže pro veřejnou vybavenost jsou situovány při ulici Sucheniova. Tato 
zástavba nevytváří pohledovou bariéru, umožnuje kontakt s okolní zástavbou. Vnitřní prostory pros-
tranství dotváří Stařečský potok, který  v tomto komplexu protéká. Vytváří nám prostory pro 
odpočinek a rekreaci.
Podél nábřeží vzniká nová zástavba polyfunkčního charakteru. Služby jsou situovány v parteru a 1. NP. 

Nábřežní plochy na pravém toku se stávají součástí města, vzniká zde promenáda ohraničena linií 
řeky a zástavbou z bytových domů. Nábřeží je lemováno  protipovodňovými zdmi, v nichž jsou navrh-
nuty vstupy k vodě pomocí betonových platforem, které slouží pro odpočinek a rekreaci.  Tyto 
přístupy k vodě v případě povodní budou zahrazeny montovanými protipovodňovými stěnami.

6.3. FUNKČNÍ ČLENĚNÍ

Území je především naplněno plochami pro bydlení, pro komerční využití, smíšenými plochami a 
doplněna plochami parků a zeleně, především v blízkosti řeky. 
Západní část řešeného území je vyčleněna převážně pro funkci čistého bydlení - pro své prostředí a 
krajinný ráz s přístupy k vodě a kontakt s ní. V obytných zónách území tak vnizká otevřený veřejný 
prostor, který je napojen na nábřežní plochy, které jsou určeny ke sportu, k zábavným,rekreačním 
aktivitám nejen místních obyvatel. Území je nově napojeno severo - jižně pomocí 2 pěších lávek. V 
prostoru Komenského náměstí, kde se dnes nachází obchodní komplex Máj, je nově navržena 
zástavba, určena pro smíšenou funkci jako polyfunkční domy, kde se v prvních 2 NP nacházejí služby 
a občanská vybavenost, ve vrchních podlažích je situováno bydlení.  Parkování je řešeno formou 
podzemních parkování. Zástavba podél nábřeží je funkčně vyčleněna pro bydlení, v pateru s funkcí 
obchodu a služeb.

6.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

7.0. ZELEŇ

Město disponuje s velkými plochami městské zeleně, převážně v podobě lesoparku a městských 
krajinně rekreačních ploch. Tyto plochy se vyskytují i v blízkosti vnitřního města a vytváří na centrum 
přímě vazby. Tyto vazby jsou podpořeny. Dochází k propojení lesoparku Libušino údolí s částí 
Stařečka, vazba je vytvořena mezi rekreační zelení a tokem řeky. Dále na území při ulici Polanka podél 
toku řeky navazuje krajinně rekreačním zeleň. Je zde vytvořeno veřejné prostranství spolu s řekou, 
zelení a plochami pro odpočinek a rekreaci. V místě nábřeží dochází v jednotlivých usecích ke střídání 
aktivních a pasivních zón, s charakterem zelené plochy a sportovních ploch.

Stávající doprava v řešením území je tvořena z tří hlavních sběrných komunikací, kterými se vstupuje 
do území. Důležitá je komunikace, která procházím městem.Tato komunice z jihu lemuje řešené 
území. Na tuto komunikaci se napojuje obslužná komunikace, která  vede do obytné zóny na ulice 
Polanka. Dále se na průtah městem  napojuje sběrná komunikace, která vede přes Komenského 
náměstí do městské části Týn. Na tuto sběrnou komunikaci přiléhají dvě zastávky MHD a je zde auto-
busové nádraží. Plocha autobusového nádraží, která je na současnou dobu předimenzována,  slouží 
dnes spíše jako odstavná plocha autobusů, neboť jednotlivé autobusové linky se tu pouze otáčí a 
pokračují v jízdě dál. Proto na místě autobusového nádraží je navrhnuta smíšená plocha bydlení a 
komerce. Autobusové nádraží je podle plánů města přesunuto k areálu vlakového nádraží, kde 
vznikne kolem deseti parkovacích míst pro autobusy a zastávka. Na sběrnou navazuje světelná 
křižovatka. Z ulice V. Nezvala je vjezd do podzemního parkoviště. Centrem města, historickým jádrem 
vede obslužná komunikace, která je dopravně omezena ze západní strany pouze pro průjezd MHD a 
zásobování města. Pro osobní automobilovou dopravu slouží vjezd a výjezd pouze z východní strany 
Karlova náměstí z ulice Smila Osovského. Na náměstí je vytvořena dopravní smyčka podél veřejného 
parkoviště, kde z Karlova náměstí je jednosměrný vjezd do boční ulice, zde je situován dvoupodlažní 
parkovací dům. K parkovacímu domu je nově zpřístupněm jednosměrný vjezd z ulice Bedřicha 
Václavka. Zárověň je zcela zrušen vjezd z průtahové silnice ke kostelu sv. Martina. 

Toto území je pouze obslouženo formou zásobování, pro automobilovou dopravu je vjezd do toho 
území zakázán. Na průtah města přiléha odbočovací rampa do podzemního parkování, které  je 
určeno pro parkování - služby, administrativu a občanskou vybavenost. Tento nájezd bude 
dopravně řízen světelně.

Třebíč je obsloužena MHD. Dopravní uzel vytvaří Karlovo náměstí, kam zajíždí veškeré autobusové 
linky. V řešeném území v návaznosti na Karlovo náměstí jsou 2 zastávky na Komenským náměstí.

Pěších vstupů do území je několik. Nově je zbudován vstup z městské části Nehradov pomocí  pěší 
lávky z ulice V. Nezvala. Na tuto ulici navazuje podchod pod čtyřproudovou komunikací vedoucí po 
ulici Sucheniova. Toto návrhové napojení tvoří vazbu mezi obytnou a rekreační zónu s krajinně 
rekreační plochou lesoparku Libušino území. Dále po toku řeky je nově vybourány domy a nahra-
zeny bytovým domem. V bytovém domu je podchod s přímou návazností na řeku a kontakt s ní. 
Tento průchod vytváří i příjemnou pohledovou osu, neboť na ose  nad hladinou se  tyčí zámek s 
bazilikou sv. Prokopa. Tato pěší komunikace plynule navazuje severovýchodně na protější stranu 
Komenského náměstí, kde jsou situovány komerční plochy. Dalšími vstupy do území jsou pěší trasy 
ze sídlišť a to ze severu i z jihu. 

Vstup od ulice od Polanky je využívám i jako cyklistická trasa. Tato cyklotrasa jde podél pravého 
nábřeží řeky. 
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8.0. URBANISTICKÉ UKAZATELÉ A BILANCE

ROZLOHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ   
STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
NOVĚ NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA

FUNKČNÍ PLOCHY

PLOCHA ČISTĚHO BYDLENÍ 
PLOCHA SMÍŠENÁ BYDLENÍ A SLUŽEB
- Komenského náměstí a nábřežní dom

HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY
BYDLENÍ
část při ulici Polanka
na Komenského náměstí
podél pravého nábřeží řeky Jihlavy

OBCHODU A SLUŽEB
ADMINISTRATIVA

ČISTÁ UŽITNÁ PODLAŽNÍ PLOCHA
BYDLENÍ - Polanka
    - Komenského náměstí a nábřežní domy 
SLUŽBY - Komenského náměstí a nábřežní domy

POČET BYTŮ

POČET OBYVATEL V BYTECH

POČET NAVRŽENÝCH STÁNÍ PRO BYDLENÍ 

POČET NAVRŽENÝCH STÁNÍCH PRO SLUŽBY, ADMINISTRATIVU, 
KOMERCI

STÁVAJÍCÍ PARAKOVIŠTĚ - Karlovo náměstí

557 000 

110 300 
43 000 

14 800

15 300 + 5 700

59 200
30 660

7 500

32 500

47 370
24 500
20 720

810

1785

790

610

110

m2
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