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návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě

Současný stav
Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let
urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených řešením bytového problému unifikovanými zprůmyslněnými stavbami (paneláky).
Ve většině českých měst střední velikosti vznikly enklávy „socialistického urbanismu“,
které často pronikaly až hluboko do historických center a v mnoha případech rozvrátily
historické soubory a totálně narušily jejich měřítko.
V případě Znojma zůstalo historické centrum relativně uchráněno těchto velkoplošných
experimentů, jen severní vstup do historického centra je touto necitlivou invazí
zprůmyslněného stavebnictví silně poznamenán.
Při studiu historických map a dalšího archivního materiálu lze vysvětlit i jeho příčinu :
Přechod kompaktního historického centra a jeho nádherného veřejného prostoru do
severního vesnického předměstí byl už v minulosti neorganický – centrální městský
prostor prorůstá až po severní městskou bránu – za branou byl i v minulosti rozpačitý
přechod do předměstské řidší zástavby, která měla spíše vesnický charakter.
Tento přechod z kompaktního města do různorodého předměstí je m.j. způsoben i
celkovou konfigurací znojemského terénu – severní hrana městského výběžku je
poměrně úzká a padá rychle do údolí Dyje.
Při postupném zesilování průjezdné dopravy samozřejmě původní vesnické uliční profily
nestačily a zřejmě rychle došlo k rozšiřování vjezdových komunikací, nezbytných pro
vedení dopravy na okraji městského centra.
Tímto narušením původní struktury vznikla vítaná plocha pro umístění Severního sídliště,
které svou nemotornou strukturou („urbanismus jeřábových drah“) dokončilo rozpad této
části města. Postupně pak byly v prostoru severního předměstí umístěny další stavby
velkého měřítka – tehdejší sekretariát KSČ, budova bazénu a další – takže jaksi
samovolně, bez jasného plánu bylo vzniklému prostoru ponecháno jméno náměstí
Svobody.
Tento nedefinovaný prostor si jméno „náměstí“ nezaslouží – jedná se spíše o sbírku
vzájemně nesouvisejících budov, které netvoří souvislý veřejný prostor.
Cesta zpátky – k rehabilitaci městského prostoru nebude jednoduchá :
Domníváme se, že je třeba postupným způsobem tuto část města organicky znovu
proměnit tak, aby byla garantována kontinuita městského veřejného prostoru
následujícími kroky :
odkloněním průjezdné dopravy na celoměstský vnější obchvat
dokončením náměstí Svobody jako městského prostoru (náměstí)
přeměnou Sokolské ulice na městskou třídu
uzavřením otevřeného prostoru sídliště směrem do města
Vzhledem k velkému počtu bytů v sídlišti si autoři nedovolili navrhnout likvidaci bytových
domů, byť by taková radikální akce severnímu předměstí z urbanistického hlediska
nesporně velmi prospěla. Bohužel vzhledem k současné politice privatizace bytů v
podobných bytových komplexech a nedostatku finančních prostředků zůstane jejich
likvidace po dlouhou dobu jen zbožným přáním …

Zhodnocení funkčního a provozního stavu území
Z hlediska funkčního a provozního tvoří dnešní náměstí Svobody severní vstupní uzel do
městského centra. Plocha náměstí sloužící jako parkoviště je rozbita na několik funkčních
pruhů, jež jsou podtrženy chaotickým pojednáním povrchů. Na ploše se chaoticky mísí
parkování, zásobování a provoz pěších a cyklistů. Největším nebezpečím pro chodce,
pokoušejícího se dosáhnout severního předměstí, je průtah dálkové dopravy. Každý
přechod přes tuto rušnou a přetíženou komunikaci je riskantním podnikem, především
pro méně pohyblivé spoluobčany.
Náměstí tvoří i nástupní prostor do (dnes) Finančního úřadu, řady obchodů, veřejného
bazénu a dalších funkcí. Důležitý je průchod do městského parku na hradbách, dnes
znehodnocený vietnamským tržištěm přilepeným na zahradní fasádu budovy bazénu.
I na opačné západní straně je průchod ke hradbám skrytý za pavilonem železářství Fiala
a zásobovacím dvorem.
Sídliště je od Pražské ulice odděleno pavilony „vybavenosti“, které z části ztratily
původní funkci a jsou komerčně využívány jako obchody a služby. Jejich orientace do
rušné komunikace a křižovatky, oddělení jakýmsi mini- parčíkem činí z tohoto ostrůvku
dojemného svědka minulosti.
Celkový dojem z tohoto vstupu do historického centra Znojma je velmi neuspořádaný a
není příliš povzbuzující jej detailně popisovat….
PŮVODNÍ STRUKTURA

PŮVODNÍ PĚŠÍ TRASY

PŮVODNÍ DOPRAVA

PŮVODNÍ ZELEŇ

Zásady řešení v širších souvislostech
Nové řešení severního vstupu do centra Znojma vyžaduje postupnou strategii, jež bude
směřovat ke znovuvytvoření městského veřejného prostoru. Prostorové, funkční i
dopravní uspořádání je řešeno v několika navzájem se překrývajících vrstvách, jež tvoří

složitý celek. Nejdůležitější podmínkou je úprava dopravy v navrhovaném prostoru,
která nemusí být finančně neúnosná (viz dále). Poté je možno začít krok po kroku
budovat nové prostory jako doplnění stávajících.
Hlavní zásadou nového řešení je jednoznačná preference prostoru pro chodce, přičemž
automobilová doprava (především obslužná) bude řešena technickými prostředky a bude
minimalizována. Prostorově budou vytvořena z dosavadního rozsáhlého prostoru dvě
náměstí, jež budou mít ambivalentní vzájemný vztah. Navážeme tím na soustavu
náměstí, kterými je Znojmo výjimečné a která jsou největší kvalitou centrálního
městského prostoru.
Náměstí Svobody bude zmenšeno na plochu cca 80 x 45 m.
Jeho stěny budou jakýmsi pokračováním městského interiéru, byť v současné podobě.
Na severní straně bude umístěn objekt – „obecní dům“ – dům městských služeb
(informace, výstavy, koncerty a pod.), který náměstí uzavírá směrem ke zjednodušené
průjezdní ulici Pražská - Sokolská.
Druhé náměstí – Tržní - mezi finančním úřadem a nově navrženou tržnicí, má zcela
odlišný charakter, ale je jakýmsi pokračováním městského interiéru a zasahuje až do
severního předměstí. Pod tímto náměstím jsou umístěny veřejné garáže a zároveň je
vytvořen přechod z úrovně Pražské ulice na úroveň vstupu do Finančního úřadu.
Sídliště sestávající ze 4 a 8 patrových paneláků se přesunutím komunikace dostane do
otevřenější polohy. Navrhujeme západní hranu sídliště doplnit menšími bytovými objekty
a uzavřít zelenou stěnou, která vytvoří novou uliční frontu Pražské ulice.
Na východní straně řešeného území bude změněn profil Sokolské ulice rozšířením
budovy bazénu tak, aby vznikla souvislá stěna podél ulice. Nově vytvořený objem je
navržen jako aquapark, wellness a fit-centrum s vazbou na stávající venkovní bazén a
veřejný park, tak jak je preferováno v zadání soutěže. Stávající bazén a další prostory
budou více otevřeny do zeleného prstence kolem starého města.
NOVÁ STRUKTURA

NOVÝ POHYB PĚŠÍCH

NOVÁ DOPRAVA

NOVÁ ZELEŇ

Základní principy Urbanisticko – architektonického řešení území
Základní prostorový koncept – soustava dvou propojených náměstí a proměna průjezdné
komunikace na městskou třídu – je doprovázen architekturou přiměřeného měřítka při
použití charakteristických materiálů.
Stavební zásah do území je koncentrován v podstatě do čtyř budov :
bytové zástavby se službami v parteru, která je prodloužením západní strany
Velké Michalské do prostoru nového náměstí
dostavby bazénu, která změní jeho podobu směrem do veřejného prostoru
nové budovy s veřejnou funkcí na severní straně nového náměstí Svobody,
jež je ve svém parteru propustným a transparentním oddělením obou náměstí
budovy tržnice (či jiného veřejného účelu) podél Pražské ulice, uzavírající nové
Tržní náměstí
a dalšími úpravami (oddělením prostoru sídliště, úpravami nové komunikace,
stavbou velko-kapacitních garáží pod Tržním náměstím)
Navržené funkce (bydlení, obchody a služby) jsou flexibilně zaměnitelné, budoucí
investoři mají možnost změny programu při zachování základního prostorového
konceptu. Důležitá je přitom určitá sevřenost a jednolitost stěn nového nám. Svobody,
které by mělo být dosaženo jak zvolenou výškou, tak i použitím poměrně tradičních
materiálů a barev. Zásadou je i parter s důsledně viditelnou veřejnou funkcí (obchody,
kavárny, služby).
Okraje nového Tržního náměstí budou naopak velmi různorodé :
na jihozápadní straně je tvořeno již existující zástavbou. Na severovýchodní straně pak
novou tržnicí, která by měla mít velmi otevřený charakter ze strany náměstí a
zastřešovat jeho část i v odpoledních a večerních hodinách, kdy už trh skončí…

Popis mobiliáře, povrchů a zeleně
Tři nově vzniklé prostory budou důsledně dokončeny třemi různými způsoby tak, aby byl
podtržen jejich městský charakter a odlišnost jejich použití :
nové náměstí Svobody bude vydlážděno obdobně jako trojúhelníkový prostor
Velké Michalské tak,aby tyto dva prostory tvořily kontinuální závěr pěší části
městského centra. Totéž se týká použití městského mobiliáře (pouliční svítidla,
lavičky a odpadkové koše, event. informační kód)
Nově navržená zeleň v náměstí Svobody bude vysázena jako vzrostlé
(cca 25 leté) stromy, které propojí již existující promenádu podél
hradeb na obou stranách náměstí. Stromy budou vyrůstat z „mlatového koberce“,
pokrývajícícho střed náměstí. Na západním rohu prostoru náměstí
bude pavilon železářství odstraněn a doplněn park na hradbách, který bude
pronikat průhledy novou zástavbou do náměstí.
nové Tržní náměstí bude mít odlišný typ kamenné dlažby od předchozího
popisu, včetně stupňů v prostoru náměstí směrem k Finančnímu úřadu. Dlažba
bude doplněna jednoduchými vodními plochami a možností sezení v dopoledním
sluníčku s pohledem na aktivity trhovců.
I toto náměstí je navrhováno jako pěší prostor s min. možností zásobování bytů a
obchodů.Zeleń existující před Fin. úřadem bude pokud možno použita, vzrostlé
smrky jsou ovšem pro tyto záměry zcela nevhodné a budou nahrazeny
adekvátními dřevinami.
Pod zastřešením tržiště budou umístěny kamenné stoly, jež budou pronajímány
managementem tržiště a v odpoledních hodinách budou použitelné pro mládež a
různé jiné účely.
- nová městská třída Pražská / Sokolská se důsledně změní i v použití
materiálů a povrchů tak, aby byl podtržen její vnitroměstský charakter. Charakter
vozovky, dlažby chodníků i pouliční osvětlení budou koordinovány s podobou ulice
v celém jejím dalším průběhu okolo městského centra až po jižní okraj centra.
Řešení této úlohy představuje samostatný problém, jehož řešení přesahuje rámec
soutěže.

Dopravní řešení
Základním východiskem navrhovaného dopravního řešení je plánované odvedení
tranzitní dopravy Znojmem (silnice I/38 - E59) na nově budovaný městský obchvat.
Po jeho dokončení se předpokládá radikální změna v intenzitách i skladbě dopravy
v severní části centra města.
Za tohoto předpokladu je pak navržena přeměna ulic Pražské a Sokolské na obslužné
komunikace charakteru městské třídy s vyloučením tranzitní dopravy. Tato úprava
dovoluje změnu profilu komunikací i jejich vedení blíže podél městské zástavby.
Cílem návrhu je – v přiměřené míře – celkové zklidnění dopravy v řešeném území,
včetně např. možnosti omezení rychlosti na 30 km/h. V této souvislosti jsou křižovatky
městské třídy (Pražské a Sokolské ulice) s ostatními komunikacemi navrženy jako
okružní, které svým charakterem přispívají ke zpomalení dopravy a ke zvýšení její
bezpečnosti. K těmto opatřením se bezprostředně váže zjednosměrnění ulice Bulharské
ve směru od Pražské ulice a úprava dopravního režimu v části ulice Velká Michalská na
obytnou zónu dovolující průjezd přes nově navržené náměstí.
Obslužná doprava v řešeném území využije existujících komunikací. V nově navrhovaných náměstích, kde je důsledně upřednostněn pohyb chodců, bude rovněž možno zásobovat přilehlé obchody a služby vjezdem do obytné zóny či na povolení. Tvrdé povrchy
dovolí i záchranným a veřejným službám přístup ke všem objektům v řešeném území.
Pozn.: V profilu Sokolské ulice bude z praktických důvodů zachován přístup k panelovým domům
z městské strany, byť je tato strana obytného komplexu velmi nevzhledná (zadní strana bloku není
použitelná); je třeba ovšem tuto část obytné zástavby vizuálně a akusticky chránit před dopravním
zatížením Sokolské ulice.

Návrh sleduje problém harmonizace nároků jednotlivých druhů dopravy na městský
prostor a klade zvláštní důraz na dopravu pěší. V prostorách náměstí by měla být
zajištěna absolutní přednost chodců. Umístění přechodů pro chodce v prostoru městské třídy reaguje jednak na důležité pěší osy v řešeném území, jednak na aktuální
dopravně-bezpečnostní zásady návrhu přechodů; samozřejmě i bezbariérové přístupy.
Pozn.: Pěší parková promenáda na východní straně městských hradeb by měla být viditelně
protažena i do západní části městského opevnění. Dnešní spojení je sice možné, ale není
dostatečně zvýrazněno jako procházková trasa.

Návrh zohledňuje vedení komunikací pro cyklisty přes řešené území. Ve snaze dále
zlepšit komfort a bezpečnost provozu cyklistů je v osách současných přerušovaných
pruhů pro cyklisty zřízena kontinuální cyklistická stezka ve formě obousměrného pásu o
šířce 3 m. Důraz je kladen na zajištění bezpečnosti v místech střetu cyklistů s chodci i
dalšími druhy dopravy.
Z hlediska obsluhy území veřejnou dopravou je nadále počítáno s autobusovým
provozem. Stávající zastávky rozmístěné na velké asfaltové ploše jsou nahrazeny zálivy
s odpovídající kapacitou v obou směrech v ulici Sokolské. Tato úprava přináší snížení
prostorových nároků autobusových zastávek a naopak výrazné zvýšení bezpečnosti i
komfortu nejen pro chodce, kteří využívají autobusovou dopravu.
Současné parkování na povrchu bude nahrazeno podzemní garáží pod Tržním
náměstím, jejíž vjezdy jsou situovány do ulice Pražské. Do požadovaného počtu
parkovacích míst v zadání je kapacita této podzemní garáže v řešeném území doplněna
sítí „pohotovostních“ povrchových parkovišť. Samotná garáž může být variantně
rozšířena (je možnost jít i do hloubky 2-3 podzemních podlaží). Parkování na obslužných
komunikacích bude i nadále povoleno v prostoru sídliště a ve stávajících ulicích mimo
dvě nová náměstí.
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