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ČÁST B – NÁVRH ÚPRAVY TYRŠOVY ULICE 

Z rozboru stávajícího stavu řešeného území vyplynulo několik nejzásadnějších problémů vyplývajících ze současného dopravního 
režimu v Tyršově ulici. Jedná se především o tyto problémy: 

 Řidiči často nedodržují povolenou rychlost v místech vjezdu do města, ale následně i na dlouhých rovných úsecích ulice. Obzvláště 
v úseku u základní školy tak vznikají velmi nebezpečné dopravní situace! 

 Velmi časté porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel, včetně kamionové dopravy, projíždějící přímo před školní budovou. 
 Absence systému na sebe navazujících bezpečných pěších tras a jejich bezbariérová úprava. 
 Chaotické uspořádání uličního prostoru v oblasti předpolí základní školy, absence vhodně řešených parkovacích a odstavných ploch 

pro doprovod dětí do školy. 
 Nedostatečné vybavení parteru vhodným městským mobiliářem. 
 Zastaralé a nevyhovující veřejné osvětlení. 
 Neuspokojivý stav ploch a prvků veřejné zeleně. 

 

POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 

Návrh úpravy dopravního řešení – opatření ke zkl idnění průjezdné dopravy 

 V souvislosti s návrhem uceleného systému nových pěších tras, vedených v celé délce Tyršovy ulice, je navržena také 
komplexní úprava šířkového profilu komunikace. S ohledem na fakt, že jsou Tyršovou ulicí vedeny trasy několika autobusových linek, 
byl zvolen základní profil komunikace o šířce 6,5 m. Reálně to znamená, že na mnoha místech dochází touto úpravou k rozšířením 
stávající vozovky. Ve vazbě na nově navržené vedení chodníků dochází na velké části komunikace také k úpravě stávající podoby 
krajnice a vozovka je z velké části nově vedena mezi silničními obrubami (podrobněji viz dále).  

Navrženo je několik zásadních změn, jejichž cílem je zklidnění průjezdné dopravy. V místech vjezdu komunikace do intravilánu 
obce je po konzultaci s PČR navrženo lokální zúžení průjezdného profilu vozovky, vymezené oboustranně silničními obrubami. Cílem 
úpravy je zbrzdění vozidel přijíždějících do města. Především na východní straně, ve směru příjezdu od dálnice D7, předchází počátku 
města dlouhý rovný úsek silnice, který umožňuje vysokou rychlost jízdy. Na obou místech je tato úprava doplněná také osazením 
radarů na koncích rovných úseků, které následují za zúženími místy. Navržen je systém měření aktuální rychlosti vozidel a současná 
detekce SPZ, umožňující následné řešení případných přestupků.  

Problematika zklidnění průjezdné dopravy je nejpalčivější především ve střední části ulice, v lokalitě okolí základní školy. Jistě 
nelze předpokládat, že by zpomalovací opatření navržená na obou počátcích ulice byla účinná v celé její délce. Proto jsou navrženy 
také zásadní úpravy dvou důležitých křižovatek, které vymezují střední problematický úsek. Jedná se o křižovatky ulic Tyršova – 
Vrapická – Slepá a Tyršova – Revoluční. Obě tyto křižovatky jsou v návrhu řešeny jako zklidněné se zvýšenou niveletou vozovky 
(formou zpomalovacího prahu). Toto řešení účinně zbrzdí přijíždějící vozidla přesně v místech, kde je to zapotřebí. (Úpravy křižovatek 
budou podrobně popsány v samostatné kapitole.) 
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PODROBNÝ POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV KŘIŽOVATEK A MEZILEHLÝCH ÚSEKŮ 

Následující podrobný popis navrhovaných úprav je zaměřen především na změny související s úpravami stávajícího dopravního 
řešení v území. Navazujícím problematikám, jako např. sadovým úpravám a inženýrským sítím jsou věnovány samostatné kapitoly. Popis 
je veden po jednotlivých úsecích ulice, vždy v rozmezí mezi sousedními křižovatkami. Pro přehlednost je veden ve směru od západu 
k východu, tedy od Kladna k dálnici D7.  

 

1. úsek západního vjezdu do města 

V místě vjezdu do města je navrženo zklidňující opatření – lokální zúžení průjezdného profilu vozovky. V místě zúžení je vozovka 
oboustranně vymezena silniční obrubou s pásem vnější přídlažby.  

 

2. křižovatka Tyršova – Sluneční 

Celkové tvarové řešení křižovatky zůstává zachováno beze změn, dochází pouze k optimalizaci šířkového profilu Tyršovy ulice na 
šíři vozovky 6,5 m. Šířka vozovky ve Sluneční zůstává zachována beze změn. Nově je po jižní straně Tyršovy navržen chodník v šířce 
1,7 m, který je pomocí nově zřízeného místa pro přecházení napojen na stávající chodník, vedený po západní straně Sluneční ulice. 
V místě pro přecházení bude nástup na stávající chodník bezbariérově upraven a doplněny budou také příslušné hmatové bezpečnostní 
prvky. Zřízením chodníku dojde také ke zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce, ve směru výjezdu ze Sluneční do centra. Pěší přecházení 
Tyršovy ulice není uvažováno. 

 

3. úsek mezi ulicemi Sluneční a Okružní  

V tomto úseku je navržen nový jednostranný chodník, vedený při jižní straně vozovky. V současnosti je v šíři tohoto chodníku 
odvodňovací příkop komunikace, který musí být při realizaci chodníku nahrazen jiným řešením odvodnění vozovky. V současnosti zde 
dešťová kanalizace neexistuje a vozovka je odvodňována pouze ke krajnici a následně příkopem. Bude tedy nutné současně s chodníkem 
zbudovat i dešťovou kanalizaci, a to nejméně v úseku cca po ulici U Cihelny. Šířka vozovky bude upravena na 6,5 m, severní hrana vozovky 
bude opět upravena pouze krajnicí bez silniční obruby, jako je tomu v současnosti. Svah na severní straně nebude upravován, pouze 
dle doporučení v kapitole sadové úpravy. Svah na jižní straně bude tvarově upravován pouze v závislosti na navazujícím chodníku, k zásadním 
změnám terénní konfigurace, ani nutnosti podchytávání stávajícího svahu opěrnými zídkami by zde nemělo dojít.  

 

4. křižovatka Tyršova – Okružní 

Také zde nedochází k žádným zásadním změnám. Stávající tvar křižovatky zůstává rovněž zachován, včetně úpravy šířkového profilu 
vozovky Tyršovy ulice. Součástí křižovatky se nově stává chodník vedený po jižní straně Tyršovy. Přechod Okružní ulice je opět řešen 
formou místa pro přecházení. Jelikož je šířka uličního profilu Okružní ulice na minimálních hodnotách a v současné době zde žádný chodník 
neexistuje, není ani v návrhu počítáno s jeho zřízením. Z hlediska prostorového uspořádání to ostatně ani není možné. V úseku mezi 
nově navrženým chodníkem (Tyršova) a počátkem obytné zóny (Okružní) proto nebude žádný chodník zřizován. Pěší přecházení Tyršovy 
ulice není uvažováno. 

 

5. úsek mezi ulicemi Okružní a U Cihelny  

Úprava v tomto úseku je prakticky totožná jako u úseku předcházejícího.  
 

6. křižovatka Tyršova – U Cihelny 

Základní tvar křižovatky zůstává zachován. Vozovka v Tyršově ulici bude rozšířena na 6,5 m a z obou stran bude vymezena 
silničními obrubami. Stávající šířkové i prostorové uspořádání ulice U Cihelny zůstává zachováno. Součástí křižovatky se stává také 
oboustranný chodník podél Tyršovy ulice. Přechod ulice U Cihelny je opět řešen formou místa pro přecházení, jehož zřízení je však 
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problematické především vzhledem k poloze stávajícího vjezdu do objektu č.p. 324 v jihozápadním rohu křižovatky. Nově je zde navržen 
přechod pro chodce přes Tyršovu ulici, jehož úkolem je převést páteřní pěší trasu z jižní na severní stranu Tyršovy ulice. Tento odklon je 
navržen především z důvodu, že je obtížné zřídit bezbariérový chodník na jižní straně v celé délce úseku mezi ulicemi u Cihelny a Bezručova. 
Nově zřízený přechod bude řešen bezbariérově, bude vybaven bezpečnostními hmatovými prvky a bude osvětlen.  

 

7. úsek mezi ulicemi U Cihelny – Bezručova 

V tomto úseku se již mění charakter uliční zástavby a uliční prostor je obestavěn z obou stran. Jižní strana ulice je lemována 
řadou domů, jejichž průčelí je situováno na uliční čáře.  Severní strana ulice je lemována zástavbou samostatně stojících domů umístěných 
v zahradách dále od uliční čáry. Prostor ulice je vymezen ploty.  

Pro vybudování nového chodníku byla po vyhodnocení prostorových možností zvolena severní strana ulice. Stávající nevyužívaná 
plocha svahování bude upravena, svah bude částečně odtěžen, pata svahu bude po obvodu lemována nízkou zárubní zídkou, zhotovenou 
např. z betonových pískovaných bloků. Osazení boků umožní změnu současné terénní konfigurace, zmírnění spádů travnatých ploch a tím 
usnadní i jejich následnou údržbu. Na bloky je možné osadit sedáky umožňující odpočinek pěších. Podél chodníku je navržena výsadba 
nového stromořadí v rozsahu ploch, které jsou v majetku města. Na jižní straně ulice současná terénní konfigurace, a především značné 
rozdíly ve výškách vjezdů a vstupů do jednotlivých objektů, neumožňují vybudování souvislého bezbariérově řešeného chodníku. Hlavní 
pěší proud byl proto přesměrován na protější severní stranu. Podél objektů je navržen pouze úzký propojovací (spíše okapní) chodník, 
který navazuje na chodník v Bezručově ulici. V návrhu je řešena také problematika odstavu vozidel podél jižní fronty domů za současné 
snahy o zřízení oboustranné aleje stromů. Případná výsadba stromů v jižním zeleném pásu bude ale díky značnému množství chaoticky 
vedených inženýrských sítí dost komplikovaná. Pro docílení dojmu ucelené zelené plochy je část ploch určená pro odstav vozidel řešena 
pomocí zatravňovací dlažby.  

Celková šířka vozovky bude upravena na 6,5 m a vozovka bude oboustranně lemována silničními obrubami.  
  

8. křižovatka Tyršova – Bezručova 

Celkový tvar průsečné křižovatky zůstává zachován, šíře vozovky v Tyršově bude upravena na základní profil 6,5 m, šířky vozovek 
v obou navazujících úsecích Bezručovy budou ponechány na současných hodnotách. Součástí křižovatky bude nový chodník vedený po 
severní straně Tyršovy ulice. Z hlediska propojení důležitých pěších tras je také zde navrženo zřízení nového přechodu pro chodce, jehož 
účelem je napojit stávající západní chodník v jižní části Bezručovy ulice na nově zřizovaný severní chodník v Tyršově. Nově zřízený přechod 
bude řešen bezbariérově, bude vybaven bezpečnostními hmatovými prvky a bude osvětlen. Pro zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce 
je navrženo odstranění stávajícího živého plotu na nároží domu č. p. 303. Obdobně také na protější straně u č. p. 445. 

 

9. úsek mezi ulicemi Bezručova – Vrapická 

Na jižní straně vozovky bude zachováno stávající řešení – krajnice bez obruby, na kterou navazuje svahování silničního násypu. 
Na severní straně bude rozšířen stávající chodník vedený podél průčelí domů. Tento chodník bude veden dále k východu až do prostoru 
před pomníkem, kde bude navazovat na nově navržený přechod pro chodce. Před domy bude zřízen parkovací záliv pro odstav vozidel 
rezidentů. Z důvodu zajištění přehlednosti křižovatky Tyršova – Bezručova bude odstraněn stávající živý plot, bránící v rozhledu do křižovatky. 

 

10. křižovatka Tyršova – Vrapická – Slepá – Zahradní  

Zde je navržena celková razantní změna prostorového řešení křižovatky. Při návrhu úpravy bylo nutné zvažovat celou řadu problémů, 
které tuto křižovatky v současnosti provází. Nejpalčivějšími problémy jsou velmi nepříznivé rozhledové poměry v křižovatce (především 
při výjezdu z Vrapické ulice) a naprostá absence bezpečné pěší trasy křižovatkou. Velkým negativem je také poměrně značná plošná 
náročnost současného řešení se zvýšeným středovým ostrůvkem. Značným problémem je rovněž časté porušování povolené rychlosti, 
především při příjezdu vozidel po dlouhém rovném úseku ve směru od západu od Kladna. Tato vozidla následně vjíždějí do dopravně 
velmi exponované lokality u základní školy a zvyšují tak riziko kolize s chodci ve vozovce, či s neukázněnými řidiči, kteří se ve vozovce 
před školou nekontrolovatelně otáčejí… 
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V návrhu tedy byla komplexně řešena celková úprava geometrie křižovatky, jejímž hlavním cílem bylo zpřehlednění stávající situace, 
a především zklidnění průjezdné dopravy. Navrženo je zde zrušení stávajícího středového ostrůvku v křižovatce a změna základního tvaru 
stykové křižovatky Tyršovy a Vrapické ze současného „Y“ na „T“. Namísto dvou samostatných větví Vrapické, které se připojují k Tyršově 
pod velmi nepříznivými úhly, sledujíce tak především historickou stopu silnice v době, kdy ještě nebyla obestavěna domy jako je tomu 
dnes, bude Vrapická nově napojena kolmo k ose Tyršovy. Takto dojde k zásadní změně rozhledových poměrů v křižovatce, tyto změny 
budou jednoznačně na straně bezpečnosti! Napojení ulice Slepé je upraveno ve vazbě na nově navrženou úpravu návazného úseku Tyršovy 
ulice ve směru k východu (ke škole). Slepá ulice již nebude napojena přímo na Tyršovu jako je tomu dnes, ale nově pouze na ulici Vrapickou, 
směrem k západu. Celá plocha křižovatky bude upravena formou zvýšeného zpomalovacího prahu dle grafické části návrhu. Tato úprava 
donutí zpomalit vozidla jak ve směru příjezdu od Kladna Tyršovou ulicí, tak ve směru příjezdu od severu ulicí Vrapickou.  

Nově se součástí křižovatky stává také přechod pro chodce, který je situován na počátku Vrapické. Tento přechod umožní bezpečné 
bezbariérové převedení hlavní severní pěší trasy vedené od západu dále do centra k základní škole. Směrem ke škole na tento přechod 
navazuje nová rozsáhlá pěší plocha, která bezpečně zpřístupňuje parter před školou a má přímou vazbu na nově navržený parkovací 
pruh podél severní strany Tyršovy.  

Změnou tvarového řešení křižovatky dojde k uvolnění poměrně rozsáhlé plochy, která je v současnosti vozovkami blokována. 
Její využití – viz následující popis úseku Vrapická – Revoluční. 

Návrh celkové změny uspořádání křižovatky se dotýká také vyústění Zahradní ulice. Ta již nadále nebude součástí křižovatky 
s Vrapickou jako je tomu dnes, ale její napojení na Tyršovu se stane samostatnou stykovou křižovatkou ve tvaru „T“. V podstatě zůstane 
zachováno současné tvarové řešení, při němž zůstane zachováno směrové vedení osy Zahradní ulice. Navržena je pouze mírná úprava 
směrového vedení osy Tyršovy ulice, a to v úseku mezi křižovatkami Tyršova – Vrapická a Tyršova – Revoluční. Na rozhledové poměry 
v křižovatce to však nebude mít téměř žádný vliv. Mírný odklon osy Tyršovy směrem k jihu vyvolá patně nutnost drobné úpravy výškového 
napojení vozovky Zahradní na Tyršovu.  

 

11. úsek mezi ulicemi Vrapická a Revoluční 

Tento úsek je nejexponovanější řešenou lokalitou z celého řešeného území. Jedná se o provozně velmi zatížené prostranství 
v okolí základní školy. Současnou situaci lze jedním slovem popsat jako „chaos“. Šíře uličního koridoru je před budovou školy nedostatečná 
a stávající funkční uspořádání ploch naprosto nevyhovuje každodenním potřebám návštěvníků školy (především doprovodu dětí). V současnosti 
lze sledovat neblahý trend individuálního přivážení dětí do školy, což vede při celkové kapacitě školy ke značným dopravním obtížím. 
Stávající odstavné plochy v těsné blízkosti jsou zcela nevhodně řešeny, parkování je spíše intuitivní, neboť oficiálně vyznačené odstavné 
plochy prakticky neexistují. Jistou provozní kolizi způsobuje i současné umístění autobusové zastávky přímo před vchodem do staré 
školní budovy. Záliv zastávky je nevhodně řešen a řidiči osobních aut je často blokován.  

V návrhu proto bylo hledáno komplexní řešení, které by v maximální možné míře reflektovalo stávající potřeby a provozní vazby 
v této složité lokalitě. Navržené změny jsou nejradikálnější v celém řešeném území. 

Z analýzy dopravního řešení vyplývá, že je nutné zajistit před budovou možnost krátkodobého zastavení vozidel (K+R), které 
by umožnilo vystoupit dítěti z auta a pokračovat samostatně do školy. Dále nabídnout plochu pro možnost krátkodobého zastavení pro 
děti, které do školy doprovázejí i rodiče, případně pro rodiče, kteří vyzvedávají děti ze školní družiny. Hledána byla také co nejpřímější 
a bezpečná pěší vazba na školní budovy.  

Základem nově navržené úpravy je mírná změna směrového vedení osy Tyršovy ulice v úseku mezi křižovatkami Tyršovy s Vrapickou 
a Revoluční ulicí, a především snížení plochy zvýšené školní zahrady před starou budovou na úroveň vozovky v Tyršově ulici. Touto zásadní 
terénní úpravou dojde k žádoucímu rozšíření volné rozptylné pěší plochy před školní budovou, ale především k optickému otevření celého 
prostoru a zapojení této ladem ležící cenné plochy do veřejného městského parteru. Díky odstranění stávajících předsazených teras 
bude možné přímo před budovou školy zřídit v obou směrech podélný parkovací pruh, který bude (minimálně v době školních provozních 
špiček) fungovat v režimu K+R (z anglického Kiss and Ride, česky „Polib a jeď“). To umožní zastavit, vysadit dítě a pokračovat v jízdě. 
Stávající autobusový záliv bude zrušen a bude posunut dále k západu, těsně za křižovatku Tyršovy se Zahradní.  
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Odklon osy komunikace v Tyršově mírně k jihu byl navržen tak, aby byl směr osy rovnoběžný s jižní uliční čárou, což umožní logické a 
pravidelné členění ploch podél vozovky a tím jejich optimální využití. Na jižní straně nejprve v úseku mezi Vrapickou a Zahradní ulicí pokračuje 
úsek s krajnicí bez silniční obruby a svahovaným ozeleněným silničním náspem, avšak mírně posunutý směrem k jihu (cca o 1,5 m). 
Od ulice Zahradní směrem ke škole je nově navržen prostorný chodník, který napojí hojně využívanou pěší trasu ze Zahradní ulice. 
Chodník následně přechází v nástupiště autobusové zastávky. Za zastávkou pokračuje rozšířený chodník směrem k hlavnímu pěšímu přechodu 
přes Tyršovu, který je součástí křižovatky Tyršova – Revoluční. Šířka chodníku je zvětšena na 2,5 m i s ohledem na předpokládaný 
pohyb osob podél parkovacího pruhu K+R. Tento parkovací pruh o šířce 2,2 m je navržen v celé délce mezi autobusovým zálivem a 
křižovatkou. Do plochy parkovacího pruhu však na třech místech zasahují plochy vjezdů do jednotlivých domů. Plochy vjezdů budou 
vyznačeny vodorovným žlutým dopravním značením. Na těchto plochách zastavit nelze, přesto byl volen průběžný tvar parkovacího 
pruhu, který celkově umožní snadnější a rychlejší nájezd a výjezd vozidel.  

Zcela nově budou uspořádány rozsáhlé plochy na severní straně ulice. Celkovou úpravou geometrie křižovatky s Vrapickou ulicí a 
odklonem osy Tyršovy jižním směrem vzniká před domy č.p. 312, 311 a 299 nová prostorná pěší plocha. V tomto úseku je také navržen 
průběžný parkovací pás s kolmým uspořádáním stání. Tyto odstavné plochy jsou prioritně určeny těm návštěvníkům školy, kteří musí 
své děti do školy doprovodit. Mezi vozovkou a parkovacím pruhem je ponechán bezpečnostní odstup 1 m. Kolmé uspořádání stání je 
zvoleno záměrně, aby bylo možné do stání zajíždět rovnocenně z obou směrů jízdy. Navržená poloha parkování je výhodná i z pohledu 
přímé vazby na pěší plochu, která umožňuje přímý bezbariérový přístup ke školní budově, bez nutnosti překonávat vozovku v Tyršově. 
Podél parkovacího pásu je navržena výsadba nového stromořadí, které bude lemovat nový chodník až ke stávajícímu parčíku u pomníku. 
Od vozovky ve Slepé ulici bude chodník oddělen nízkým stříhaným živým plotem. Chodník od parkovacího pásu pokračuje dále k východu 
podél objektu samoobsluhy a volně přechází do prostorného prostranství před starou školní budovou. Po snížení nivelety stávajících 
nevyužívaných předzahrádek do úrovně ulice zde vznikne vzdušný kapacitní pěší prostor. Od přímého kontaktu s dopravním provozem 
bude tato plocha oddělena nízkou zídkou a s ní souběžným nízkým živým plotem. Tyto fyzické zábrany zamezí volnému nekontrolovatelnému 
vbíhání dětí do vozovky. Linie živého plotu je doplněna i výsadbou nového stromořadí, které zpříjemní atmosféru nového parteru a v letním 
období poskytne dětem potřebný stín. Podrobný návrh řešení této nově vznikající plochy před školní budovou bude podrobně řešen 
v následném stupni projektové dokumentace, či formou samostatné návazné studie. Je vhodné řešit nové vstupní schodiště do školní 
budovy, včetně zajištění bezbariérového přístupu k jižnímu vstupu do ní. Součástí návrhu by mohla být o konstrukce částečně kryté 
pergoly navazující na hojně využívanou „zahrádku“ samoobsluhy. Takováto konstrukce by mohla sloužit také jako vhodné „útočiště“ 
pro děti čekající delší dobu na příjezd autobusu. Prostor by měl nabídnout dětem takové aktivity, které přirozeným způsobem přitáhnou 
jejich pozornost a odvedou je z dopravně exponovaných, a tudíž i nebezpečných ploch. V neposlední řadě by mělo nové řešení reflektovat a 
umocňovat monumentalitu historické školní budovy a respektovat její architektonické členění. 

Také na této severní straně vozovky je v úseku od samoobsluhy po křižovatku s Revoluční ulicí navržen podélný parkovací pruh, 
provozovaný v časově omezeném režimu K+R. Podél parkovacího pruhu je navržen průběžný chodník, lemovaný zídkou (viz výše).  

 

12. křižovatka Tyršova – Revoluční 

Obdobně jako u předcházející křižovatky, je i zde navrženo celkové zklidnění dopravy formou realizace zvýšeného zpomalovacího 
prahu v rozsahu celé plochy křižovatky. Navržena je také drobná úprava napojení Revoluční ulice na Tyršovu, spočívající ve změně vedení 
osy komunikace (v Revoluční) ve směru kolmějším k ose Tyršovy tak, aby byly zajištěny lepší rozhledové poměry v křižovatce. Vyústění 
stávající obslužné komunikace z areálu základní školy zůstává zachováno beze změny, stávající šířka a směr jízdního pruhu se nemění, 
jelikož to místní podmínky neumožňují. Situace napojení této komunikace není vzhledem ke způsobu jejího využívání ideální (např. zásobování 
kuchyně, svoz odpadu apod.), ale jiné řešení lze najít jen stěží.  

Provozně vhodnější variantou dopravního napojení školního areálu by bylo zřízení nového vjezdu v místě zásobovací uličky podél 
západního průčelí objektu samoobsluhy. Takováto poloha obslužné komunikace by znamenala pro školní areál značnou úlevu, neboť by 
bylo možné veškerou dopravu směřovanou do zadní části areálu vést podél západní hranice školního pozemku a nedocházelo by tudíž 
k nežádoucímu provoznímu křížení zásobování a pěšího provozu mezi starou a novou školní budovou. Přesunem této komunikace k západní 
hranici školních pozemků by byl zcela eliminován automobilový provoz na přístupových plochách do obou školních budou, což by žádoucím 
způsobem přispělo ke zvýšení bezpečnosti chodců v areálu! Vznikla by tedy čistě pěší a bezpečná multifunkční plocha, na které by nehrozil 
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střet dětí s vozidly jako je tomu dnes. Současná situace je značně nevhodná a díky nekázni řidičů (rodičů) nerespektující zákaz vjezdu 
do školního reálu skoro alarmující! 

Při návrhu celkové úpravy křižovatky byla brán zřetel na souběžnou projektovou dokumentaci, která se zabývá komplexním návrhem 
úpravy Revoluční ulice (Ing. Břicháčová). Studie úpravy Revoluční je respektována v maximální možné míře, přizpůsobeno je pouze 
vyústění Revoluční ulice do křižovatky. Zcela převzata byla návazná poloha osy komunikace a situování parkovacích pruhů v Revoluční.  

Součástí návrhu je také úprava polohy vjezdu do domu č. p. 269. V průběhu zpracování studie bylo s majitelem této nemovitosti 
dohodnuto, že stávající vjezd bude přesunut z nároží parcely na její severní stranu směrem do Tyršovy ulice. Tato úprava umožní vznik 
nového, velmi důležitého přechodu pro chodce, zajišťujícího napojení jižního chodníku přicházejícího ke škole od východu směrem ke 
školní budově, respektive k přechodu přes Tyršovu ulici.  

 

13. úsek mezi ulicemi Revoluční a Sokolská 

Celkové uspořádání uličního prostoru v tomto úseku zůstává prakticky zachováno, navrženy jsou pouze drobné lokální změny. 
Optimalizace šířky vozovky na 6,5 m a její oboustranné upnutí do silničních obrub. Na jižní straně vozovky bude proveden přesun vjezdu 
(viz předcházející popis úpravy křižovatky) a nově bude osazena silniční obruba podél nízkého stříhaného živého plotu. Tato úprava znemožní 
nežádoucí parkování a najíždění vozidel do živého plotu a omezí tak jeho opakované poškozování. Stávající živý plot bude doplněn až novému 
vjezdu. Jižní chodník bude obnoven v současném profilu 1,5 m, jeho současné oddělení od vozovky živým plotem bude zachováno. Na 
severní straně je navržena úprava stávající zastávky autobusu. Po zvážení možností úprav polohy této zastávky (posun směrem blíže 
ke školní budově), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pozice stávající. Poloha stávající zastávky se tedy nemění. Jelikož šířkový profil 
uličního prostoru neumožňuje zřízení autobusového zálivu jako je tomu v protějším směru, bude zastávka i nadále přímo v jízdním pruhu. 
Upraveno bude pouze nástupiště. Pro zajištění pohodlnějšího a bezbariérového nástupu do autobusů bude zvýšena v celé délce nástupiště 
úroveň nástupní hrany, budou provedeny příslušné bezpečnostní a hmatové naváděcí prvky v ploše dlažby a zastávka bude vybavena 
potřebným mobiliářem – zastávkovým přístřeškem, lavičkou, odpadkovým košem a zastávkovým označníkem. Součástí proskleného 
přístřešku bude také vitrína umožňující vyvěšení jízdních řádů a dopravních informací. Stávající severní chodník bude obnoven ve stávající 
šířce 1,5 m, doplněny budou příslušné bezbariérové úpravy. Stávající zelený pás mezi chodníkem a vozovkou bude zachován cca ve 
stejné šíři, nevhodné keřové výsadby však budou nahrazeny výsadbami stromů, které nebudou blokovat výhledy vozidlům vyjíždějícím 
ze Sokolské ulice.  

 

14. křižovatka Tyršova – Sokolská 

V prostoru této křižovatky jsou navrženy minimální změny. Do současného uspořádání uličního profilu v Sokolské ulici není v návrhu 
zasahováno. Navržena je pouze lokální úprava v místě napojení severního chodníku podél Tyršovy. Upraven bude šířkový profil vozovky 
Tyršovy, opět na šíři 6,5 m. Předpokládá se rovněž realizace silniční obruby podél jižní hrany vozovky v Tyršově ulici, což by mělo účinněji 
bránit nežádoucímu parkování vozidel.  

 

15. úsek mezi ulicemi Sokolská a Náměstí 

V tomto úseku o délce cca 200 m je navržen nový jednostranný chodník o základní šířce 1,75 m vedený po jižní straně ulice. Chodník 
navazuje na stávající chodník od Revoluční ulice a pokračuje směrem k východu jako nová hlavní pěší trasa do východní části města. 
Šířka chodníku je pouze na jednou nároží objektu zúžena dle lokálních možností.  

Pokračování chodníku na severní straně vozovky bohužel prostorové parametry neumožňují. Severní hrana vozovky bude upravena 
jako krajnice bez silniční obruby, zachováno bude i odvodnění komunikace do příkopu.  

V celkové situaci je ve střední části tohoto úseku zakreslena uvažovaná investice soukromého investora, jedná se o dopravní 
napojení plánované výstavby skupiny rodinných domů. V případě realizace této investice bude v tomto místě doplněn pěší přechod, 
zajišťující pěší napojení lokality s domy na jižní chodník v Tyršově ulici. Návazná investice je zakreslena modře.  

 
 



S T U D I E  R E G E N E R A C E  T Y R Š O V Y  U L I C E  V  B U Š T Ě H R A D U  

č á s t  B  –  N Á V R H   

 

16. křižovatka Tyršova – Náměstí  

Tato křižovatka je prakticky tou nejproblematičtější na celé řešené trase. Nachází se v lokalitě s velmi nepříznivou terénní konfigurací 
a celkově nepříznivými prostorovými limity. Prostor křižovatky je limitován především jižním průčelím objektu bývalých pivovarských 
sklepů. Linie tohoto průčelí je natolik předsazena do křižovatky, že zásadním způsobem negativně ovlivňuje rozhledové poměry. Ty jsou 
zhoršovány také nepříznivou terénní konfigurací, kdy silnice ve směru příjezdu od dálnice D7 těsně před křižovatkou prudce klesá a 
zlom její nivelety tvoří nepřehledný horizont. Fasáda sklepů rovněž limituje šířku vozovky ve směru příjezdu od západu. Celková šířka 
vozovky je v místě nároží sklepů podlimitní – cca 5,5 m. Také ve směru výjezdu směrem k východu je šířka nedostatečná. Od jihu je 
šíře vozovky limitována ploty soukromých pozemků. V nejužším místě je dokonce situován vjezd na pozemek parc. č. 1660/1 a 1660/2. 

Jelikož jedním z cílů této studie je zřízení nového uceleného systému pěších tras v rozsahu celé Tyršovy ulice, byly i zde hledány 
možnosti, jak zajistit, aby se pěší trasy staly integrální součástí této křižovatky. V současnosti, a při zachování současného stavu věcí, 
není možné kýženého cíle dosáhnout.  

Po dohodě se zadavatelem byla jako „základní kámen“ návrhu úpravy křižovatky brána úvaha, že bude zásadním způsobem přestavěno 
stávající jižní průčelí pivovarských sklepů. Jelikož je stávající stav konstrukce průčelí ve stavebně nevyhovujícím stavu, je v návrhu zvažována 
jeho celková přestavba.  

Návrh vychází z předpokladu, že stávající průčelí sklepů bude odbouráno a následně nově vystavěno v odsunuté poloze cca 5 m 
k severu – dále od křižovatky. Jelikož jsou samotné sklepy situovány poměrně daleko od jižního vstupního průčelí, je nutné v rámci 
úprav řešit pouze novou úpravu vstupu do sklepů a zajištění přístupu novou vstupní rampou, navazující na stávající klesající klenutou 
chodbu. S ohledem na možné budoucí využívání objektu pro příležitostné kulturní akce by bylo vhodné při úpravách (odsunu průčelí) 
realizovat i základní hygienické zázemí, aby nebylo nutné pro tyto akce zajišťovat WC mobilní. Na prostranství před odsunutou fasádou 
bude možné také vysadit solitérní strom, který vhodným způsobem doplní atmosféru vstupního prostoru nově vznikajícího kulturního 
objektu sklepů.  

Odsunem linie průčelí výše k severu dojede k zásadnímu zpřehlednění prostoru křižovatky a otevření potřebného průhledu ve 
směru příjezdu od D7. Současně s odsunem fasády sklepů musí být adekvátně upravena i linie plotu u objektu trafostanice (východně 
od sklepů). Díky této úpravě bude možné zřídit nový pěší přechod přes Tyršovu ulici, který propojí jižní chodník (Tyršova) s předprostorem 
sklepů a potažmo uvažovanou novou zástavbou rodinnými domy, situovanou severně od sklepů.  

Aby bylo možné zmíněný přechod realizovat, bude nutné dohodnout také drobnou, ale zásadní úpravu půdorysné linie plotů podél 
pozemků parc. č. 1660/1 a 1660/2, včetně úpravy stávajících vjezdů tak, aby bylo možné dosáhnout potřebné šíře chodníku na jižní 
straně Tyršovy ulice. Na tento chodník následně navazují pěší trasy ve směru Náměstí a druhá ve směru dále k východu, vedená po 
jižní straně Tyršovy. V tomto směru je navržen druhý přechod pro chodce. Také pozice navrženého jihovýchodního chodníku částečně 
zasahuje na soukromé pozemky a je nutné to v následném stupni PD řešit.  

Při podrobném výškové řešení úpravy křižovatky by měly být v následných stupních PD hledány možnosti jak pomocí úpravy (snížením) 
nivelety Tyršovy zmírnit nežádoucí omezení průhledu do křižovatky na horizontu při příjezdu od D7.  

Současně s celkovou úpravou prostoru před průčelím pivovarských sklepů bude nově umístěn i stávající kříž, stojící před jihovýchodním 
rohem průčelí sklepů. Z pohledu historie jde již minimálně o druhý přesun, neboť křížek původně stál východněji, v místě vyústění polní 
cesty u vjezdu do areálu nad pivovarskými sklepy. Předpokládá se nové umístění na vznikajícím volném prostranství před odsunutým 
průčelím sklepů.  

 

17. úsek od křižovatky Tyršova – Náměstí až k východní hranici města 

Podél jižní strany vozovky je navržen nový chodník, zajišťující přístup ke skupině rodinných domů. Prostorové podmínky umožňují 
zřízení chodníku pouze v omezení šíři 1,15 m, šířka je limitována obvodem soukromých předzahrádek podél objektů. Vzhledem k předpokládané 
míře využívání (jedná se napojení pouze několika nemovitostí) lze předpokládat, že i chodník v této šířce bude dostatečný. Úsek je opět, 
tak jako na západním vjezd do města, zakončen lokálním zpomalovacím zúžením vozovky.  

Na severní straně vozovky se předpokládá úprava stávající krajnice a obnova odvodňovacího příkopu. Rovněž úprava návazných 
ploch vjezdů do firemního objektu.  
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Tvar napojení stávající polní cesty je převzat z developerského projektu výstavby rodinných domů severně za areálem sklepů. 
V úseku mezi křižovatkou Tyršova – Náměstí a vyústěním polní cesty je navržen chodník i na severní straně vozovky, aby bylo zajištěno 
pěší na napojení uvažované bytové zástavby.  

 

PĚŠÍ TRASY  

Otázka vedení pěších tras v řešeném území byla řešena komplexně s cílem zajistit ucelenou síť na sebe navazujících tras, pokrývajících 
celou délku Tyršovy ulice. Po provedení analýzy stávajícího vedení pěších tras a jejich vzájemného propojení byl současný stav jako 
zcela nefunkční a na mnohých místech nebezpečný!  

Jelikož jsou prostorové parametry uličního koridoru povětšinou omezené a pevně dané hranicí stávající zástavby, umožňují na 
mnoha místech pouze jednostranné vedení chodníku. V návrhu tedy bylo hledáno optimální vedení trasy hlavních pěších tahů tak, aby 
na sebe provozně navazovaly a celé řešené území bylo bezpečně zprůchodněno. Dle místních podmínek je hlavní pěší trasa vedena buď 
po jižní nebo severní straně ulice. Ve směru od západu od ulice Sluneční, je chodník veden po jižní straně vozovky, neboť tato poloha 
nejlépe zajišťuje přímou návaznost na stávající zástavbu a nevyvolává nutnost přecházení přes vozovku v Tyršově ulici. Po jižní straně 
je hlavní trasa vedena až do místa křižovatky s ulicí U Cihelny, kde je pomocí nově navrženého přechodu pro chodce převedena na stranu 
severní. Po této straně je následně vedena až ke křižovatce s ulicí Revoluční, kde se opět vrací na stranu jižní, po které pokračuje až 
k východnímu konci ulice. Zásadním způsobem se navyšuje počet přechodů pro chodce, ze stávajícího jednoho na 7 (8 při realizaci bytové 
zástavby u pivovarských sklepů), navrženo je také pět míst pro přecházení.  

Zajištěny jsou také lepší provozní vazby na navazující hlavní pěší trasy. Hojně využívaná trasa po chodníku na západní straně jižní 
části Bezručovy ulice je na hlavní severní chodník napojena novým přechodem přes Tyršovu. Doplněno je propojení severní trasy přes 
křižovatku Tyršovy s Vrapickou pěším přechodem u pomníku. Jižní chodník před školou je nově dotažen až k ulici Zahradní a tím je umožněn 
bezpečný přístup ke škole i z této lokality. Zásadní změna je navržena v prostoru křižovatky Tyršova – Revoluční, kde je stávající vyvýšený 
západně odsunutý přechod zrušen a nahrazen novým přechodem, který je přímou součástí křižovatky a směrově přímo navazuje na 
přístupový západní chodník v Revoluční ulici. Také pro bezpečné napojení jižního chodníku vedoucího dále do východní části města je 
navržen nový přechod i přes Revoluční ulici. Za předpokladu, že budou provedeny navržené úpravy objektu pivovarských sklepů, bude 
realizována úprava i této křižovatky, jejíž součástí jsou taktéž dva nové pěší přechody. Bez celkové změny rozhledových poměrů v této 
křižovatce však realizace těchto přechodů není možná (viz popis návrhu úprav dopravního řešení). 

Pro navrhovaný chodník byl zvolen základní šířkový profil 1,75 m (1,6 m + silniční obruba 0,15 m). Veškeré pěší plochy jsou 
řešeny jako bezbariérové a bezpečnostnímu prvky pro nevidomé a slabozraké (signální a varovné hmatové pásy).  

Celkový poměr pěších ploch vůči pojížděným plochám vozovek se zásadním způsobem mění ku prospěchu pěších.  

Vyznačení nových turistických tras v řešeném území není uvažováno.  

 

MATERIÁLOVÁ SKLADBA POVRCHŮ PLOCH 

Povrchy vozovek komunikací 

Na ploše vozovky je v celé délce Tyršovy ulice uvažováno použitá asfaltového krytu. Pouze na plochách zvýšených zpomalovacích 
prahů v křižovatkách Tyršova - Vrapická a Tyršova – Revoluční je uvažované použití probarvené asfaltové směsi v odstínu červeném. 
Materiálové provedení nájezdů na zvýšené plochy křižovatek bude upřesněno v následujících stupních PD v závislosti na konkrétním 
technickém řešení. S ohledem na trvanlivost a dopravní zátěž je uvažováno použití kamenných silničních obrub, minimálně na úsecích, 
kde bude plocha chodníku dlážděna drobnou kamennou mozaikou, ideálně však v celé délce ulice.  

Pro jednoznačné vymezení pojížděných ploch mimo základní šířkový profil asfaltové vozovky a na plochách určených pro parkování 
a odstav vozidel je uvažováno použití štípaných kamenných dlažebních kostek o velikosti 100 mm. Volbou rozdílné barevnosti budou následně 
rozlišeny manipulační plochy od ploch určených pro parkování. Pro odstavné a parkovací plochy bude použito tmavého čediče, pro zbývající 
manipulační plochy, včetně plochy autobusového zálivu, světle šedých žulových kostek.  
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Chodníky a pěší plochy 

Z hlediska zajištění dlouhodobější perspektivy udržitelnosti realizované regenerace je doporučeno použití trvanlivých materiálů, 
především kamenných dlažeb. Tento typ dlažby navíc skýtá pestrou škálu možností výtvarného řešení kladecích vzorů dlažeb a přispívá 
k vytvoření prostředí o velké estetické hodnotě. Na méně významově exponovaných plochách zle kamenné dlažby nahradit např. betonovou 
zámkovou dlažbou. V takovémto provedení by však neměly být realizovány chodníky minimálně v úseku od ulice U Cihelny po uličku vedoucí 
k rybníku (naproti sokolovně). Především před budovou školy by mělo vzniknout esteticky kvalitní prostředí, neboť i ono přispívá k 
estetické výchově dětí.  

Podrobnější materiálová skladba bude upřesňována v následujících stupních PD. 
 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Předkládaná studie se prioritně návrhu úpravy inženýrských sítí nevěnuje. Návrh úprav vozovek, chodníků a souvisejících ploch, 
včetně sadových úprav, byl v maximální možné míře řešen tak, aby nedocházelo ke kolizi se stávajícím vedením inženýrských sítí v řešením 
území. Přesto se na některých místech vzniku takovýchto problémů nelze zcela vyhnout. Při pohledu na koordinační situaci stávajícího 
vedení IS je patrné, že jejich poloha je velmi nahodilá, až chaotická a na mnoha místech blokuje rozvoj území – např. výsadbu nových 
stromů apod. V řešené lokalitě se vyskytují sítě různého stáří a technické kvality, je tedy velmi obtížné přistoupit k věci formou celoplošné 
obnovy všech sítí v prostoru Tyršovy ulice. Pro dlouhodobou udržitelnost navrhované regenerace ulice je však bezpodmínečně nutné 
provést v následné stupni dokumentace podrobnou analýzu reálného technického stavu jednotlivých sítí technické infrastruktury a 
dle závěru této analýzy následně určit vhodnou míru jejich obnovy. 

Stávající IS bez úprav 

Dobrý technický stav lze předpokládat u splaškové kanalizace, která byla realizována v roce 2006. Obdobně je tomu s plynovodem a 
kabelovým sdělovacím vedením CETIN.  

Kompletní výměna stávajících IS, dílčí úpravy a doplnění stávajících sítí 

Stávající rozvodné vedení elektro je již z části vedeno pod zemí, takto však není pokryto celé řešené území. V následném návrhu by 
mělo být řešeno minimálně trasování podzemního vedení kabeláže v úsecích, kde je doposud ještě vedení nadzemní. Tato problematika by 
měla být řešena v součinnosti s projekcí ČEZ, která obnovu vedení řeší. Ideálním stavem by byla dohoda o provedení ukládky vedení do 
země v souběhu s plánovanou regenerací ulice. Nebude-li možní časový souběh realizace zajistit, bylo by vhodné vyřešit alespoň trasování 
kabeláže a uložení příslušných chrániček, které by umožnily instalaci kabeláže dodatečně, bez nutnosti zásahu do nově upravených ploch! 

Kompletní výměna je nutná u vodovodu. Stávající vedení pochází z velké části u doby kolem roku 1920, je tedy na samé hranici 
životnosti, ne-li za ní! V následném stupni PD musí být v součinnosti se správcem této sítě řešen způsob jeho kompletní obnovy, včetně 
domovních přípojek. Předpokládá se, že obnova bude provedena jako souběžná investice jiného investora, provedená v rámci realizace 
revitalizace ulice.  

U řady stávajících sítí neexistuje podrobná dokumentace jejich skutečného provedení. Týká se to dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení a veřejného rozhlasu.  

Dešťová kanalizace v území patrně nějaká existuje, nelze však hovořit o uceleném funkčním systému. Stávající vedení je ve správě 
města. Podrobný technický stav, ani přesná poloha stávajících stok a jejich trasování v návazných lokalitách však není známo. Na několika 
místech jsou instalovány uliční vpusti, povětšinou je však odvodnění vozovky řešeno pouze odvodem vod ke krajnici. Uvažovaná výstavba 
nových chodníků v celé délce ulice sebou přináší i nutnost nově technicky řešit odvod dešťových vod z vozovky, jelikož bude krajnice 
nahrazena zvýšenou silniční obrubou chodníků. Je proto nutné v následném stupni PD provést podrobný průzkum stávající dešťové 
kanalizace, včetně kamerových zkoušek, které prokáží míru její funkčnosti. Následně musí být zpracován návrh nového odvodnění komunikací a 
přilehlých ploch a trasování nových úseků dešťové kanalizace tam, kde je to potřeba. Současně s návrhem úprav dešťové kanalizace 
musí být řešeno i napojení stávajících dešťových svodů z nemovitostí přiléhajících k uliční čáře, aby bylo zabráněno vytékání dešťových vod 
svedených ze střechy na plochy nových chodníků. 
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Veřejné osvětlení bude obnoveno v celém rozsahu, včetně kabeláže. V předkládané studii je zakreslen koncept nového rozmístění 
osvětlovacích stožárů v uličním prostoru. Nově je zde navržena i řada přechodů pro chodce, jejich speciální nasvětlení je rovněž zakresleno 
v celkové návrhové situaci. Souběžně s obnovou VO bude obnoveno i vedení veřejného rozhlasu a předpokládá se, že kabeláž bude provedena 
pod zemí, v souběhu s novým vedením VO. Polohu stožárů je nutné v dalším stupni PD ověřit světelně technickým výpočtem. Navrženo 
je použití cca 7-8 m bezpatkových stožárů konického tvaru s výložníkem pro osazení LED svítidel.  

 

SADOVÉ ÚPRAVY 

Prvky veřejné zeleně jsou neodmyslitelnou součástí městského parteru. Současná podoba veřejných zelených prostranství 
v prostoru Tyršovy ulice působí velmi neutěšeným dojmem. V řešeném území mají zelené plochy spíše charakter ploch zbytkových, 
které již nelze nijak jinak využít. Jednotná koncepce, která by řešila uliční prostor jako celek zde uplatněna není.  

 

Rozsáhlejší zelené plochy jsou v současnosti prakticky pouze tři: 

- Zelený pás na severní straně ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicí U Cihelny a Bezručovou – zde je však současná terénní 
konfigurace nevhodně řešena a plocha má spíše charakter silničního náspu než parkově upravené plochy, díky členitosti terénu je také 
poměrně obtížně udržovatelná. 

- Parčík u pomníku u Vrapické ulice – zde se sice nachází skupina vzrostlých a hodnotných lip, nicméně současné uspořádání 
prostoru kolem pomníku prakticky znemožňuje využívání parku pro rekreaci v celém jeho rozsahu, nebo alespoň v co největší možné míře. 
Pomník je obklíčen úzkým koridorem z thují a ostatní plocha je nepřístupná a odsouzená k ležení ladem. Velkou nevýhodou je také velmi 
obtížný pěší přístup přes velmi rozsáhlou plochu křižovatky. Také sousední ostrůvek v křižovatce, s ne příliš prosperujícími lipami, je 
prakticky nevyužitelný. Nedaleko se nachází ještě nesourodá skupina tří stromů před řadou domů na severní straně ulice. Jedná se 
o jediné „stromořadí“ v délce celé ulice, avšak s ne příliš vhodně volenou druhovou skladbou dřevin.  

- Zahradní terasy před budovou staré školy se skupinou vzrostlých stříbrných smrků – v minulosti jistě dobře míněná úprava 
se v současnosti nachází ve stavu, kdy vzrostlé stromy celoročně brání přístupu denního světla do učeben školy. Plocha předzahrádky 
je oproti úrovni ulice vyvýšena, obehnána pevným plotem s vysokou cihelnou nadezdívkou a v současné době uzavřená a nevyužívaná. 
V návrhu proto bylo hledáno řešení, které by o tuto plochu parter v předpolí školy obohatilo.  

 

V návrhu byly prověřovány možnosti zlepšení současné situace podoby veřejné zeleně. Analýzami bylo zjištěno, že je s prvky zeleně 
možné pracovat především v úseku od ulice U Cihelny po ulici Sokolskou. Ve zbývajících úsecích již celková šířka a uspořádání uličního 
koridoru výsadby nových stromů či keřů neumožňují.  Ve vazbě na nově tvořenou ucelenou síť pěších tras bylo pracováno s prvkem 
stromořadí, jako vhodným doplňkem, poskytujícím pěším žádoucí stín, ale i snížení prašnosti a hluku. Povětšinou je pracováno s jednostrannou 
alejí, neboť celková šíře ulice a velmi členité uspořádání ploch realizaci oboustranných alejí příliš neumožňují. Oboustrannou alej je možné 
zrealizovat pouze v úseku mezi ulicemi U Cihelny a Bezručova. Na severní straně ulice je navržena celková úprava stávající terénní konfigurace 
spočívající v celkové změně modelace stávajícího terénu, podchycení paty svahu zárubní zídkou z betonových bloků a následné vyrovnání 
terénu do rovinatější podoby. Tato úprava přispěje především k optickému rozšíření uličního prostoru, k celkovém „zklidnění“ atmosféry 
a ke snadnější údržbě travnatých ploch. Na nově upraveném terénu je navržena výsadba stromořadí čítající 12 stromů. Výhodou této 
pozice je, že stromy budou stát ve volném prostoru a jejich růst nebude omezován např. fasádami domů. V celkové situaci je zakreslena 
také možná výsadba stromořadí také na jižní straně ulice, zde jsou však podmínky mnohem komplikovanější, a to především z pohledu 
stávajícího vedení inženýrských sítí. Díky všem vlivům, které je nutné brát v úvahu (např. řada nepravidelně následujících vjezdů, nutnost 
zřízení odstavných ploch atd.), je prakticky nemožné realizovat výsadby stromů v pravidelném intervalu vzdáleností jako je tomu na 
severní straně. Zákres jižního stromořadí lze tedy chápat jako prověření možnosti tuto alej vůbec vysázet. Je však možné i v tomto 
úseku dodržet princip pouze jednostranného stromořadím (na severní straně) jako je tomu v následujících úsecích ulice.  

Nejzásadnějšími změnami prochází střední úsek ulice v oblasti okolí základní školy. Zde dochází ke kumulaci pěších a realizace 
nových rozsáhlejších výsadeb je tedy žádoucí a smysluplná. Nová jednostranná stromořadí navržená podél severní strany ulice jsou 
integrální součástí nově navrženého dopravního řešení a funkčně jej doplňují. V prostoru před starou školní budovou je navrženo snížení 
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současných předzahrádek na úroveň uličního parteru a zapojení této ladem ležící plochy do každodenního života. Jelikož jde o celoplošné 
snížení terénu, nelze zachovat stávající vzrostlé smrky. Nově je však navržena řada pěti stromů v pozici dále od průčelí školní budovy, 
umístěna na rozhraní klidové pěší plochy před vstupem a rušného chodníku podél parkovacího pruhu. Řada stromů je doplněna také 
nízkým stříhaným plotem lemovaným zídkou. Tato bariéra je volena záměrně k zamezení nekontrolovatelného vbíhání dětí do vozovky 
mimo místa tomu určená. Pozice navrhovaných stromů reflektuje geometrii průčelí školy a drží se jeho symetrie. Na čelní řadu stromů 
navazuje stromořadí vedoucí podél východní strany obslužné komunikace vedoucí do areálu školy. Tato alej bude v brzké době vysázena 
jako součást právě probíhajících sadových úprav v areálu školy. Po realizaci úprav v předpolí školy dojde k propojení parteru kolem školy 
do jednoho výtvarného a funkčního celku. u jihovýchodního rohu budovy je umístěn ještě solitérní strom, což je rovněž pokračováním 
obdobného motivu na zabývajících nárožích budovy v areálu školy.  

Jako přímé pokračování nové pěší plochy před vchodem do staré školy je možné vnímat jaké široký pěší chodník vedený ve směru 
k západu, ke stávajícímu parku s pomníkem. Podél chodníku je umístěn parkovací pás. Na rozhraní těchto dvou ploch je navrženo nové 
stromořadí, které je rovněž náhradou za stávající tři dřeviny, jejichž polohu nelze s pozicí parkovacího pásu sladit. Šířkové parametry 
tohoto chodníku mají charakter spíše „promenádní“ a alej vnáší do pateru novou kompoziční osu, zakončenou prostorem stávajícího 
parku s pomníkem. Díky navrženým úpravám křižovatky ulic Vrapická – Tyršova je umožněn také snadný přístup do prostoru parku a 
tím i jeho snadnější využití pro případnou rekreaci, zvětšuje se také jeho celková plocha. Proti nájezdu vozidel ze Slepé ulice je plocha 
chodníku chráněna průběžným nízkým stříhaným živým plotem. Navržena je také radikální změna úpravy okolí samotného pomníku. V návrhu je 
respektována pozice stávajících vzrostlých lip, kompletně jsou odstraněny stávající výsadby thují, které prostor klem pomníku blokují. 
Nově je zde pomocí nízkého stříhaného plotu vymezen komorně laděný prostor, kolem pomníku upravený jako parková mlatová plocha. 
Živý plot dá prostoru jasnější rámec a přispěje k omezení hluku a pocitově vymezí klidový prostor vůči průjezdné dopravě. Nově upravená 
plocha bude vybavena novým mobiliářem – pohodlnými lavičkami a odpadkovým košem. V rámci veřejného osvětlení je možné zvážit 
také možnost výtvarného nasvětlení pomníku.  

Poslední stromořadí je umístěno v ploše zeleného pásu podél severní strany ulice v úseku mezi školou a sokolovnou. Zde budou 
současné keřové výsadby zcela odstraněny a nahrazeny výsadbami stromů, což přispěje k celkovému zpřehlednění prostoru a zlepšení 
rozhledových poměrů v křižovatce se Sokolskou ulicí.  

Výsadba solitérního stromu je uvažována také u křižovatky ulic Tyršova – Náměstí. Strom je umístěn na nově vznikajícím prostranství 
před upraveným vstupem do pivovarských sklepů.  

Konkrétní druhová skladba vysazovaných dřevin bude podrobněji specifikována v následných stupních PD.  

V rámci provedeného dendrologického průzkumu bylo doporučeno také odstraněné náletových dřevin na hraně severního svahu 
v západní části ulice. Zde je původní ořešáková alej atakována nálety, především akáty. Rovněž tuto problematiku je vhodné řešit v následných 
stupních PD, současně s úpravou náletových skupin na svahu podél nového chodníku na jižní straně ulice (mezi Sluneční a Okružní ulicí).  

 

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

Uvažována je celková výměna prvků městského mobiliáře. Jedná se především o výměnu a doplnění laviček, nové rozmístění 
odpadkových košů, osazení přístřešků na zastávkách autobusu a celkovou výměnu stožárů veřejného osvětlení.  

Pro instalaci budou voleny prvky kvalitně řemeslně provedené od certifikovaných výrobců, aby byla zajištěna jejich trvanlivost. 
Jako jednotící prvek je zvolena základní barevnost v odstínu matné tmavě šedé antracitové barvy RAL 7016, která bude použita pro 
finální povrchový lak dodávaných prvků mobiliáře.  

Podrobný návrh druhové skladby a tvarového řešení prvků mobiliáře bude řešen na následných stupních PD.  

 



S T U D I E  R E G E N E R A C E  T Y R Š O V Y  U L I C E  V  B U Š T Ě H R A D U  

č á s t  B  –  N Á V R H   

 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Přes veškerou snahu o celkové zlepšení životního prostředí v řešené lokalitě nelze veškeré problémy zcela uspokojivě řešit. Jedná 
se především o problematiku dopravní zátěže vznikající v těsné blízkosti základní školy. Rozmach individuální dopravy dětí do školy je natolik 
velký, že v daném uličním prostoru již nelze v potřebné kapacitě plochy pro parkování vymezit. Vhodné by proto bylo hledat ještě jiné 
alternativní možnosti řešení této problematiky, pracující s jinými prostředky.  

Nabízí se zde např. možnost zřízení „školního autobusu“, který by do jisté míry mohl omezit alespoň část individuální cílené dopravy 
v době špiček. Takováto městská linka by mohla při vhodně zvoleném trasování zajistit přivážení dětí i ze vzdálenějších městských lokalit 
např. z oblasti nové výstavby v jižním sektoru města. Jistě by nemnoha rodičům usnadnila život v otázce časového stresu při ranním 
odvozu dětí za současné potřeby dorazit včas do svého zaměstnání. K provozování této linky by bylo s výhodou možné použít stávajících 
zastávek před školou.   

Jistě by bylo dobré zvážit také i možný „přesah“ tohoto projektu do návazné volné krajiny. Minimálně na navazujících úsecích 
silnic, které vycházejí z města do čistě zemědělské krajiny, je možné ledacos zlepšit. Stávající technická kvalita těchto komunikací je 
velmi špatná a například stromořadí ořešáků podél úseku příjezdu od dálnice D7 již značně prořídlo. Tento neutěšený stav je dokonalým 
obrázkem kvality péče o veřejný majetek. Snad se v budoucnu podaří vrátit celé silnici její původní krásu? 

 

 

 

Buštěhrad - březen 2018   Ing. arch. Marek Prchal 
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