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1. Úvod 
 
Tato práce má za cíl vyjmenovat a popsat místa, která snižují urbanistickou hodnotu 

města Plzně a na základě poznatků z oblasti architektury, městského plánování, veřejných 

prostor a na základě způsobu, jakým jedinec vnímá své okolí vysvětlit v čem spatřuji zásadní 

problémy těchto míst. Dále bych chtěl popsat vliv nedostatků míst na jejich charakter a na 

místa přiléhající, potažmo na celé město. 

Téma jsem si vybral na základě nespokojenosti se současným stavem Plzně a touhy po 

poznání příčin tohoto stavu. Chystám se ke studiu architektury a urbanismu a veřejné prostory 

jsou v současnosti hlavní problematika, které bych se v budoucnu při svém studiu a práci rád 

věnoval. V této práci jsem se rozhodl zaměřit svou pozornost hlavně na centrum města a jeho 

vztah k okolí, ale neopomíjel jsem ani dílčí problémy, které považuji za závažné.  

Při popisu problematických míst jsem se snažil začít u historického jádra města a poté 

postupovat do okrajovějších částí, ne vždy to ale bylo možné, jelikož s problémem 

začínajícím v centru města může souviset problém centru vzdálen (např. problematika průtahů 

městem) a přísné dodržování postupu “od středu ven“ by mohlo mít za následek nelogické 

uspořádání práce. Začal jsem tedy historickým jádrem a poté oblastmi jádro přímo 

obklopujícími, s těmi v mnoha oblastech souvisely průtahy městem, které zabraly velkou část 

mé práce. Dále jsem se zaměřil na problematiku úpravy v okolí plzeňských řek a částečně 

dílčích problémů, jako je poloha Centrálního autobusového nádraží a univerzitního areálu na 

Borských polích, které však zároveň ovlivňují i jiné části města. 

Ve své práci jsem čerpal z poznatků dánského architekta Jana Gehla, jehož kniha 

Život mezi budovami, která se stala mezi architekty legendární, popisuje vliv veřejných 

prostor a jejich kvality a charakteru na chování uživatelů. Tato kniha mi posloužila jako 

základ.  Christian Norberg- Schulz a jeho opět legendární kniha Genius locí pro mě byli 

velkou inspirací v oblasti vnímání prostorů a jejich vlivu na jedince. 

Největší podnět pro mě však znamenala setkání s vedoucím práce Ing. arch. Petrem 

Domanickým, jenž se problematice urbanismu Plzně věnuje dlouhou dobu. Právě jeho názory, 

vědomosti, poznatky a postřehy, které jsem od něj postupně získával při rozhovorech, či jeho 

výkladech mě formovaly ve způsobu, jakým se dnes na veřejné prostory a městský 
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urbanismus dívám.1 Za všechny vědomosti a zkušenosti, kterými podnítil můj současný i 

budoucí zájem o veřejné prostory a touhu se jimi zabývat mu velmi děkuji! Jsem přesvědčen, 

že tuto zkušenost využiji i při studiu architektury a jsem za ni velmi vděčný. 

2. Hypotéza 
 

Genius loci (duch místa) je pojem, kterým ve zkratce pojmenováváme charakter 

určitého místa. Naši předkové tohoto ducha považovali za protivníka, s nímž je potřeba dobře 

vycházet, aby člověk mohl spokojeně žít a bydlet na určitém místě.2 Míním, že Plzeň a její 

obyvatelé s tímto geniem vycházet neumí, staví se k němu zády, nerespektují ho a na základě 

své neznalosti a nekompetentnosti, která vede k nepochopení místa a jeho charakteru, toto 

místo postupně ničí a likvidují jeho existenciální kvalitu a právě jeho charakter. „Charakter je 

zároveň obecnějším i konkrétnějším pojmem než prostor. Na jedné straně jím označujeme 

obecnou celkovou atmosféru, na druhé straně konkrétní formy a podstatu složek, které prostor 

definují.“3 Nerad bych se pouštěl do hlubokého rozboru charakteru města Plzně, nicméně 

osobně ho považuji za silně specifický díky dvěma aspektům. První jest přírodní poloha 

místa. Město je situováno v údolí a okrajové čtvrti jsou tudíž situovány výše, než centrum. 

Dalším zásadním přírodním aspektem místa je skutečnost, že městem protékají 4 řeky. Druhá 

záležitost, která zásadně ovlivňuje charakter Plzně je jeho bohatá historie, která nám 

zanechala mnoho kulturního dědictví v podobě historických staveb, jako jsou kostely, 

měšťanské domy a také továrny. Způsob, kterým je k Plzni a její výše popsaném charakteru 

při územním plánování přistupováno, je známkou nepochopení podstaty města a vytváří 

nepříjemné napětí, které ničí kvalitu veřejného prostoru. 

Ve své práci se pokusím obhájit tvrzení, že město Plzeň, ve kterém od narození žiji, je 

nemocné. Je nemocné z urbanistického a architektonického hlediska a tato nemoc se plynule 

šíří i na další oblasti, které jsou s veřejným prostorem a městským plánováním spojené. Pokud 

přijmeme fakt, že architektura je existencionálním základem člověka, který ho zásadně 

definuje, musí nás zákonitě napadnout myšlenka, zdali nejsou touto „infekcí“ postihnuti také 

obyvatelé města a jejich aktivity s veřejným prostorem spojené. Tyto aktivity můžeme 

                                                 
1 Základní poznatky a názory na urbanismus města Plzně, jeho veřejné prostory a jednotlivá místa prezentované 
v této práci  jsem většinou získal od vedoucího práce Ing. arch. Petra Domanického na základě našich rozhovorů 
při poměrně častých a příjemných setkáních 
2 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci, Praha 1994, s.10 
3 Tamtéž, s. 13 
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rozdělit na nezbytné a volitelné.4 „Jsou-li venkovní prostory nekvalitní, vyskytují se v nich 

jenom nezbytně nutné aktivity. Když mají venkovní prostory vysokou kvalitu (…) objeví se 

široká škála volitelných aktivit, protože místo a situace nyní lákají lidi, aby se zastavili, 

posadili se, jedli, hráli a tak podobně.“5 Právě tento typ aktivit Plzni a převážně jejímu centru 

fatálně chybí, poněvadž veřejný prostor není těmto aktivitám příliš nakloněn. Důsledkem 

tohoto stavu je skutečnost, že lidé následně hledají místo pro trávení volného času a snad také 

pro společenský život v nákupních centrech, které ovšem sídlí na perifériích města a kam se 

tudíž většina obyvatel dopravuje autem. Přijde mi absurdní, že městský člověk musí sednout 

do auta a odjet na kraj města, nezřídka kdy po stejné silnici kudy vede výpadovka, aby 

vykonal aktivity jak nezbytné (nakoupit, využít služeb apod.), tak volitelné (návštěva 

restaurace, setkání s přáteli, návštěva kina apod.). Jinými slovy přesně ty aktivity, které patří 

do centra města a z velké části se podílí na jeho životě. 

3. Historické jádro 

 
Zásadní problém historického jádra Plzně je nedostatek podnětů k bohatému 

společenskému životu a vykonávání volitelných venkovních aktivit6 (posedávání, pozorování 

okolního života), které způsobuje rozšířená automobilová doprava. „Na ulicích a městských 

prostranstvích nízké kvality se odehrává jen minimum aktivit. Lidé spěchají domů.“7 A přesně 

tento problém, Plzni vlastní, má na svědomí příliš mnoho aut v centru města. Na náměstí 

například vede pouze jedna pěší zóna a to ulicí Bedřicha Smetany. Ta je ovšem díky své 

jedinečnosti v okolí cílem mnoha dealerů a lidí nabízejících nejrůznější produkty a příspěvky 

na charitu. Tato ulice se proto stala pro mnoho Plzeňanů nepopulární. 

3.1 Náměstí Republiky 
„V době založení města bylo se svými rozměry 139 x 193 m jedním z největších 

v Evropě.“8 Dominantu náměstí tvoří kostel sv. Bartoloměje s věží vysokou 102 metrů. 

Náměstí je součástí pravoúhlé sítě, na základě které byly vystavěny i okolní ulice. Na náměstí 

míří celkem deset ulic. V každém rohu se setkávají dvě na sebe kolmé ulice, plus v prostředku 

                                                 
4 GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno 2000, s. 13 
5 Tamtéž 
6 Tamtéž, s. 11 
7 Tamtéž, s. 13 
8 PECUCH, Martin: Náměstí Republiky, in: plzen.eu, http://www.plzen.eu/uzij-si-plzen/turisticka-nej/namesti-
republiky/namesti-republiky.aspx 
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obou delších stran náměstí po jedné ulici. Po kratších stranách náměstí vedou tramvajové 

linky a celé náměstí je pak sepnuté po obvodu silnicí pro auta, která zde mají volný přístup.  

Pro plzeňské náměstí je typické, že svojí rozlohou překračuje to, co Jan Gehl nazývá 

společenské zorné pole , tedy „vzdálenost mezi 70 a 100 metry kdy je možné s odpovídající 

mírou jistoty určovat pohlaví, přibližný věk a to, co daná osoba dělá.“9 Je samozřejmé, že 

rozloha náměstí tyto míry překračující může mít za následek umrtvení prostoru. S tím se ale 

úspěšně vypořádává  Katedrála sv. Bartoloměje, která v prostoru náměstí vytváří „další okraj“ 

a také trojice nově stojících kašen, které prostor náměstí člení a dávají mu lidský rozměr. 

„Vždycky jsem si byl jistý, že chrliče nebudou činit prostor drtivým, jak se spousta lidí 

obávala, ale naopak náměstí zútulní.“10 říká Ondřej Císler v rozhovoru pro archiweb.cz. Co 

však tuto potenciální útulnost zabíjí je přítomnost aut. Pro Náměstí Republiky je 

charakteristické, že popírá to, co Jan Gehl ve své knize Život mezi budovami nazývá „efekt 

okraje“11. Neboli fakt, že „oblíbené zóny pro postávání byly zjištěny podél průčelí v prostoru 

(…). Jako zóny pro zastavení byly preferovány (…) hranice prostor a okraje prostor 

v prostranství.“12 Zjednodušeně řečeno lidé zaplňují větší prostory z kraje. Postávají, či 

posedávají na kraji většího prostoru a pozorují ho a teprve následně například při větším počtu 

lidí se rozhodnou ho zaplnit. „ Na okraji lesa nebo u domovního průčelí je člověk méně 

exponován, než vně, uprostřed prostoru.“13 Právě tato skutečnost umožňuje uživateli 

veřejného prostoru cítit se bezpečně a tím pádem také příjemně. 

Na Náměstí Republiky je však okraj umrtven projíždějícími auty. Pokud tedy člověk 

stojí na okraji, mezi ním a prostorem je silnice, kde parkující a projíždějící auta narušují jeho 

pozorování prostoru. Pokud silnici překročí je již uprostřed prostoru. Kde mu chybí útulný 

prostor pro pobývání. Přirozený přechod mezi okrajem a prostorem je smazán a to má za 

následek umrtvení celého náměstí.  

Jeden z nejzávažnějších problémů náměstí je fakt, že nejen že jsou chodci automobily 

rušeni, ale nejsou proti nim ani dostatečně chráněni. Na náměstí chybí propracovanější systém 

přechodů pro chodce a ti tím na mnoha místech postrádají autonomní prostor pro přejití 

                                                 
9 GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno 2000, s. 67 
10 LOPATOVÁ, Kateřina: Kašny víří město, in: archiweb.cz, 
http://www.archiweb.cz/salon.php?type=11&action=show&id=9009 
11 GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno 2000, s. 151 
12 Tamtéž 
13 Tamtéž 
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silnice, kde by měli přednost.14 Nejvážnější je tento jev v rohu náměstí, kde se setkávají ulice 

Františkánská a Zbrojnická. Přejít zde silnici je přinejmenším nepříjemné, ne-li však mnohdy 

nebezpečné. Řidiči totiž musí v tomto místě dávat přednost tramvajím a jejich pozornost je 

oslabena. 

Faktem, že radní z části volné plochy náměstí nechali vybudovat parkoviště pro svá 

auta  mi přijde špatný nejen z urbanistického, ale také mravního hlediska. A proto ji zde také 

nechci dále rozebírat, neboť základem pro tuto skutečnost je podle mého názoru nedostatek 

slušnosti a tím se tato práce nezabývá.  

3.2 Přiléhající síť ulic 
Síť ulic historického jádra trpí stejným problémem, jako náměstí a to rušivou 

automobilovou dopravou v ulicích. Vzhledem k tomu, že byla budována ve 13. století, není 

pro automobilovou dopravu stavěna. Například ulice Bezručova se mi jeví pro chodce až 

nepřátelskou. Auta zde parkují po obou stranách ulice a je velmi nepohodlné jít i ve dvojici 

vedle sebe po chodníku, jelikož zde překáží dopravní značky a parkovací automaty. Tento jev 

je vlastní pro většinu ulic v historickém jádru města.  

„Jak je důležité zlepšovat kvalitu pro denní a sociální aktivity ve městech, můžeme 

pozorovat tam, kde byly v existujících městských oblastech zřízeny ulice pro pěší nebo pěší 

zóny. Ve velkém počtu příkladů vedlo zlepšení fyzických podmínek ke zdvojnásobení počtu 

chodců, k prodloužení průměrné doby strávené venku a ke značně širšímu spektru venkovních 

aktivit. Při výzkumech byly zaznamenány všechny aktivity probíhající v centru Kodaně na 

jaře a v létě roku 1986 a bylo zjištěno, že počet ulic a náměstí pro chodce se v městském 

centru mezi léty 1968-1989 ztrojnásobil. Souběžně s tímto zlepšením fyzických podmínek byl 

zaznamenán trojnásobek postávajících a sedících lidí.“15 Pokud by se historické jádro 

přeměnilo na území pro pěší, je pravděpodobné, že by došlo k nárůstu pěších a hlavně jejich 

zdržování se v centru města, jelikož by zde pouze nepřecházeli z bodu A do bodu B, jako je 

tomu ve většině případů nyní, ale došlo by k plnohodnotnému využívání veřejného prostoru. 

Asi není nutné připomínat, jakou radost by z této transformace měli místní obchodníci. 

Pokud by totiž bylo příjemnější v prostoru pobývat, lidé by se s největší pravděpodobností 

mnohem více zastavovali u výkladních skříní, navštěvovali obchody, kavárny a restaurace. Na 

bohatém společenském životě by zákonitě zbohatli také provozovatelé služeb a prodejci. 

                                                 
14 viz. Příloha 1 
15 Tamtéž, s. 35 
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Přirozené se mi totiž jeví, že centrum města je nejlákavější adresou jak pro obchody, tak pro 

bydlení a tudíž jej zaplňují obchody s kvalitními výrobky a dobré restaurace a kavárny, 

bydlení je zde drahé, ale zároveň příjemné. Plzeňská skutečnost je však diametrálně odlišná. 

Zatímco pro obchody kvalitních značek tvoří útočiště hypermarkety na samých okrajích 

města, centrum je v tomto ohledu velmi chudé a bydlení zde je podle místních za trest. 

Například moje známá musí kvůli hluku způsobeným opilci, spát v malinké místnosti 

namířené do dvora, namísto spaní v rozlehlé ložnici, která je však namířená do ulice.16 Je 

samozřejmě složité určit, který obchod je luxusní a která restaurace je lepší, tato hodnocení 

jsou velmi subjektivní. Nicméně si troufám tvrdit, že herny a non-stop bary nejsou tím, čím 

by se mělo zaplňovat reprezentativní jádro města s památkově chráněnými stavbami.  

4. Za hranicí historického jádra 
 

4.1 Americká ulice 
Americká ulice je jednou z nejznámějších ulic. Je kolmá k ulici Klatovská na 

křižovatce U práce, tento uzel je jedním z nejrušnějších dopravních bodů města. Na druhé 

straně vede Americká ulice směrem k Hlavnímu nádraží Českých drah., kde končí na 

křižovatce s ulicí Sirková. V první polovině má Americká ulice svažitý ráz, který končí u řeky 

Radbuzy. Jakmile ji překročíme po Wilsonově mostě napojíme se na bulvár vedoucí právě až 

téměř k nádraží. 

Problémem Americké třídy je opět automobilová doprava, tentokrát však nejen 

v kontextu chodců, ale také městské hromadné dopravy. V roce 2008 byla Americká ulice 

zcela rekonstruována. Toto omezení přes očekávání nepřinesla závažné důsledky pro 

plynulost dopravy v Plzni, začalo se tedy uvažovat o tom, že část ulice zůstane pro osobní 

automobily uzavřená. „Když rekonstrukce ulice končila,většina zastupitelů prosadila, že 

Americká třída zůstane zcela průjezdná. Zasadila se o to zejména ODS a ČSSD i přesto, že 

odborníci na dopravu doložili, že když byla Americká rok při přestavbě neprůjezdná, 

nepůsobilo to v provozu v centru Plzně žádné velké komplikace.“17 

Doprava nejen že zde také umrtvuje venkovní aktivity (viz. kapitola Přilehlá síť ulic), 

ale také brzdí dopravu hromadnou, jelikož sem byla koncentrována síť trolejbusových linek. 
                                                 
16 MAŘÍKOVÁ, Eva: informaci jsem získal ve vzájemném internetovém rozhovoru, 28. 2. 2001 
17 NEDVĚD, Jaroslav: Z Americké třídy v centru Plzně mohou zmizet auta, rozhodnou o tom volby, in. 
Plzen.idnes.cz, http://plzen.idnes.cz/z-americke-tridy-v-centru-plzne-mohou-zmizet-auta-rozhodnou-o-tom-
volby-1a6-/plzen-zpravy.asp?c=A100929_165404_plzen-zpravy_alt 
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Projíždí jich zde osm z devíti. Auta, která tudy jezdí jejich plynulý průjezd zpomalují, 

zejména pak na čtyřech křižovatkách řízených světelnou signalizací, kde se tvoří fronty a 

trolejbusy zde často čekají až na druhou zelenou. Toto je příklad, kdy osobní doprava ubírá 

prostor dopravě hromadné.18 

Automobilový provoz na této ulici by podle mého názoru měl být co nejvíce omezen. 

Může být totiž adekvátně nahrazen v ulici U trati, kudy vede čtyřproudá silnice stejným 

směrem, jízdu autem neruší trolejbusy vyjíždějící ze zastávek a parkující auta, kde jízdu může 

přerušit pouze jeden semafor a která je vzdálena dva obytné bloky. Zůstává tedy otázka proč 

si řidiči i tak  ke své jízdě vybírají ulici Americkou. Odpověď mi dal můj otec, který mi 

jednou při jízdě autem jako spolujezdec řekl: „Vezmi to po Americký, tam je to hezčí.“ Tato 

zdánlivě nevinná věta leccos vysvětluje. Člověk ačkoliv sedí v autě, tak má potřebu pozorovat 

okolní život a venkovní aktivity chodců. „Posun od pěšího provozu k motorovému znamená 

zhoršení jak pro ty, kteří chtějí pozorovat pohyb lidí kolem sebe, tak také pro ty, kteří kolem 

daného místa projíždějí, a chtěli by pozorovat, co se děje. Ve městech chodců se lidé pohybují 

svým městem; ve městech automobilů jsou na ulicích jenom auta. Lidé a události jsou 

samozřejmě přítomni ve vozidlech, ale při pozorování z chodníku je obraz příliš útržkovitý a 

příliš krátký na to, aby bylo možné vidět, kdo projíždí a co se děje. Pohyb lidí se stal 

automobilovou dopravou.“19 

4.2 Ulice Sirková 
Sirková ulice je dalším velkým šrámem na urbanistické mapě Plzně a snoubí se zde 

několik problémů dohromady. Sirkovou ulici v první řadě obklopují dvě křižovatky, které 

mají velmi neblahý vliv zejména na chodce a jejich pohyb městem. První z nich je křižovatka, 

kde se setkávají ulice Sirková, Americká, Šumavská a Mikulášská.. Tuto křižovatku zásadně 

definuje skutečnost, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších dopravních uzlů města, jelikož 

v jejím těsném sousedství za krátkým viaduktem v ulici Mikulášská se nachází Hlavní nádraží 

Českých drah, dále poblíž této křižovatky v ulici Americká se nachází zastávka pro drtivou 

většinu trolejbusové dopravy (viz. kapitola Americká ulice). A v ulici Sirková se nachází 

zastávka pro dvě ze tří tramvajových linek, které v Plzni existují a jejichž trať navíc vede 

právě podél Hlavního nádraží. Namísto klidného místa, které by sloužilo přestupům mezi 

jednotlivými dopravními prostředky, kde by chodci mohli v klidu a bezpečně přecházet 

                                                 
18 viz. Příloha 2 
19 GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno 2000, s. 129 
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jednotlivé silnice a které by mohli například využívat jako veřejné prostranství pro venkovní 

aktivity a využívání služeb, se zde nachází křižovatka, jíž pevně vládnou automobily a chodci 

jsou v důsledku toho “uklizeni“ do podchodu, který nemá pro toto místo velký význam.20 

Přechod se na této křižovatce nachází pouze na polovině jedné silnice v ulici Sirková, kudy 

proudí největší množství lidí. Troufám si však tvrdit, že ani tento v roce 2007 vybudovaný 

přechod není pro toto místo adekvátní. Chodci musí místo pohodlného přejití ulice např. při 

cestě na nádraží, sejít o úroveň níže, což jejich cestu prodlužuje a znepříjemňuje. Negativní 

vliv má tato skutečnost i na venkovní aktivity. Podle studií H. Whytea je „důležitá (…) linie 

výhledu. Jestliže lidé prostor nevidí, nebudou ho používat. (…) Není-li k tomu závažný 

důvod, otevřený prostor by nikdy neměl být zanořen. Až na dvě či tři výjimky jsou zapuštěná 

náměstí mrtvými prostory.“21 

Druhým problémem Sirkové ulice jsou následky demolice z 2. poloviny 80. let22. Část 

obytného bloku mezi ulicí Nádražní a Sirková byla zdemolována a uvolněný prostor posloužil 

pro rozšíření silnice právě v ulici Sirková na čtyřproudou. Tato transformace měla na toto 

místo velmi neblahý důsledek, jelikož z částí domů, které dříve směřovaly do dvora a jejich 

fasády tudíž nebyly srovnány v jedné linii, ani jiným systematickým způsobem se rázem stala 

strana směřující do ulice. Výsledný efekt se dá bez pochybností označit za vizuální chaos, 

který činí místo neuchopitelným a ničí jeho tvář.23 Tuto situaci můžeme nazvat ztrátou místa 

ve smyslu, v jakém toto slovní spojení používá Christian Norbert-Schulz v knize Genius locí. 

„M ěstská tkáň „je otevřená“, je narušena kontinuita městských „zdí“ a poškozena souvislost 

městských prostorů. V důsledku toho ztrácejí uzly, cesty a oblasti svou identitu a není snadné 

představit si obraz města jako celku.“24 Připočítáme-li k tomuto problému fakt, že po většinu 

délky okrajů ulice nejsou žádné chodníky, ačkoliv je na druhé straně od obytných domů 

obchodní dům, dostaneme základní představu o nevyužitelnosti této ulice pro chodce.25 

 

 

                                                 
20 viz. Příloha 3 
21 Tamtéž, s. 101 
22 DOMANICKÝ, Petr – BERNHARDT, Tomáš – SKÁLA, Adam – WASKOVÁ, Marie – ŠIROKÝ, Radek: 
Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, Praha 2009, s. 35 
23 viz. Příloha 4 
24 NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci, Praha 1994, s. 189 
25 viz. Příloha 5 a 6 
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5. Průtahy městem 

 

Historické jádro je ovlivněno také situacemi, které vznikají za jeho těsnými hranicemi. 

Z východní a jižní části jej totiž obepíná torzo prstence okružních sadů. Území v těchto 

směrech a místa na ně navazující jsou pro venkovní aktivity o něco vhodnější, než ve zbylých 

dvou směrech. Odráží se to také na charakteru místa, je zde více obchodů a restaurací. Ze 

zbylých dvou stran totiž na historické jádro přiléhají čtyřproudé silnice ze sedmdesátých a 

osmdesátých let. Obě slouží jako průtah městem. První z nich, která vede přes ulici U 

Prazdroje a navazuje ulicí Tyršova přes Rychtářku kolem kulturního domu Peklo je hojně 

využívána kamiony a druhá, jenž vede přes Sady Pětatřicátníků funguje jako severojižní 

průtah městem. 

Tyto silnice mají katastrofální důsledky na kvalitu veřejného prostoru v místech kudy 

vedou i v místech na ně navazujících.. Citát Louise I. Kahna, že „Centrum města je místo, 

kam se jede – nikoliv kudy se projíždí.“26 zde bohužel ani v nejmenším neplatí. Nejedná se o 

problém, který by měla pouze Plzeň, potýkalo se s ním a potýká jistě mnoho měst. Je to 

problém, který již byl řešen a toto řešení by se našlo jistě i pro Plzeň, pokud by k němu bylo 

přistupováno koncepčně. Česká republika, tedy nejen Plzeň má oproti západním zemím 

v lecčems zpoždění a vývoj urbanismu není výjimkou. Richard Burdett tento jev v panelové 

diskuzi Jaké jsou limity urbanizace? v Praze komentoval mimojiné slovy: „I tady v Praze 

(Plzni) je velmi silný tlak na budování nových dálnic, oddělených rychlostních silnic. Zatímco 

v jiných třiceti čtyřiceti světových městech utrácíme miliardy, abychom se jich naopak 

zbavili.(…) Dokonce město New York začalo redukovat prostor zabíraný automobily. Proto 

by mě zajímalo, co to tady v Praze (Plzni) provádíte, že to děláte právě naopak.“27 

Pravděpodobně namítnete, že Plzeň není New Yorkem, to však neznamená, že ji 

automobilová doprava dostatečně neochromuje. Tento postup je důkazem nekoncepčnosti při 

navrhování města. „Do jisté míry to vyjadřuje rozdíl mezi městy v rozvinutých a rozvojových 

zemích. Ty první plánují dopředu, promýšlejí budoucnost. Zato města v rozvojových zemích 

hlavně lepí problémy – pokud se nemůžu dostat někam autem, tak přidám jeden silniční pruh 

                                                 
26 KAHN, Louis I.: Ticho a světlo, Praha 2002, s. 26 
27 Záznam diskuze Jaké jsou limity urbanizace?, Časopis ERA 21, 1. 11. 2010, č. 5, s.49-52 
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nebo vykopu tunel pod městem.“28 Tento popis Adama Gebriana naprosto sedí na situaci, 

které jsme v Plzni svědky 

 

5.1 Průtah městem z Bor na Lochotín 
 

5.1.1 Klatovská třída 

Klatovská ulice má již od svého počátku funkci spojení historického jádra města 

s předměstím Bory, čemuž slouží přítomnost tramvajové linky, která byla vybudována dříve 

než lemující domy a tím i výstavbě významně pomohla29. Dále je důležitým aspektem třídy 

fakt, že ji v určitých intervalech doplňuje trojice náměstí (nám. T. G. Masaryka, Chodské 

náměstí a náměstí Míru). Klatovská ulice má tedy ze své podstaty charakter široké tepny 

s logicky uspořádanými uzly a proto dříve plnila funkci hlavního městského bulváru30 a byla 

velmi lukrativní adresou. Vlastnění bytu v této ulici, nebo její blízkosti znamenalo za první 

republiky větší luxus, než soukromý dům ve vilové čtvrti ve svahu Lochotína31. 

Tento potenciál dodnes nevymizel, je však degradován faktem, že Klatovská třída se 

stala částí průtahu městem spojujícím Lochotín a Bory a po celé její délce vede čtyřproudá 

silnice s výjimkou tramvajových zastávek. Ulice tedy dnes slouží z drtivé většiny pouze 

nezbytným venkovním aktivitám- chození do školy a do práce, čekání na autobus (tramvaj), 

různé zařizování, roznášení pošty.32  Přítomnost velkého množství aut, navíc většinou ve dvou 

pruzích na každé straně značně znepříjemnily prostor pro chodce mj. úzkými chodníky a ti 

nemají důvod se déle zdržovat. Namísto výstavního bulváru města se tedy Klatovskou ulicí 

vine velkokapacitní silnice vedoucí auta do centra města. 

 

5.1.2 Sady Pětatřicátníků 

Sady Pětatřicátníků jsou jedním z největších jizev na tváři Plzně. Namísto logického 

pokračování okružních sadů historického jádra, které v tomto místě přirozeně ukončovaly 

Klatovskou třídu a napojovaly ji na historické jádro zde od začátku sedmdesátých vede 

čtyřproudá silnice z Klatovské pokračující po Karlovarské ulici na Lochotín. Plzeň tak přišla 
                                                 
28 NEZBEDA Ondřej, VITVAR Jan H.: Chci bydlet blízko magistrály, Respekt, 25. 7. 2010, č. 30, s. 44-47 
29 DOMANICKÝ, Petr – BERNHARDT, Tomáš – SKÁLA, Adam – WASKOVÁ, Marie – ŠIROKÝ, Radek: 
Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, Praha 2009, s. 32 
30 Tamtéž 
31 DOMANICKÝ, Petr, odborný pracovník Západočeské galerie, informace zaznamenána 25. listopadu 2010 na 
přednášce Loosov interiéry v Plzni 
32 GEHL, Jan: Život mezi budovami, Brno 2000, s. 11 
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o velmi cenný kus místa v samém centru města, které sloužilo jako veřejné prostranství a 

zároveň bylo přirozeným urbanistickým uzlem- článkem řetězu spojující střed města 

s předměstími. „Devastace a bourání centra však postupně přerostly v ničení nejcennější a pro 

Plzeň nepostradatelných budov, prostorů a parků, v rozvrácení zažitých struktur města a jeho 

logiky.“33 

 

5.1.3 Karlovarská třída 

Karlovarská třída navazuje na sady Pětatřicátníků velkým kruhovým objezdem- 

Rondelem, který v sobě ale spojuje pouze hlavní silnici s vedlejší napojující se silnicí. 

Rondel, který se měl stát součástí dálnice vedoucí podle dřívějších urbanistických plánů po 

nábřeží Mže na Roudnou34 je dnes silně předimenzován a nepřirozeně narušuje okraj Přední 

Roudné a jeho potenciálnímu pokračování právě po Karlovarské třídě, čemuž napovídá 

orientace rohového domu v ulici Křížkova do společné linie s dvěma osamoceně stojícími 

domy za Rondelem.  

O kus výše v lochotínském svahu způsobil průtah znevážení vilové čtvrti vybudované 

za první republiky, jelikož narušil harmonické uspořádání bloků a pozemků přiléhajících 

k vilám, jejichž architektonická kvalita je vzhledem k majetnosti tehdejších investorů 

v mnoha případech vysoká. Jako příklad uveďme secesní vilu Karla Kestřánka od Františka 

Krásného35, jíž čtyřproudá silnice Karlovarské třídy ukrojila část pozemku v místech vchodu 

a tím omezila její funkčí užívání.   

 

5.2 Průtah městem z Doubravky na Skvrňanskou ulici 
 

5.2.1 Rokycanská ulice, Dlouhá ulice a ulice U Prazdroje 

Rokycanská ulice, na kterou dále navazuje ulice U Prazdroje, je přímým 

pokračováním silnice vedoucí na dálnici a tím pádem hlavním tahem na Prahu. Silnice je po 

celé své délce čtyřproudá a v horní části je obklopena hřbitovem a obchodními objekty, jako 

jsou autosalony ve spodní části ji pak obklopuje zástavba od Doubravky k Lobzům. Právě 

                                                 
33 DOMANICKÝ, Petr – BERNHARDT, Tomáš – SKÁLA, Adam – WASKOVÁ, Marie – ŠIROKÝ, Radek: 
Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, Praha 2009, s. 35 
34 Tamtéž 
35 DOMANICKÝ,Petr: stať Navzdory malomyslné okresní zatvrdlosti. SZVU a architektura v knize Umění 
českého západu, Plzeň 2010, s. 76 
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v tomto místě silnice nepříznivě rozděluje jinak poměrně kompaktní zástavbu rodinných 

domů a domů bytových. Rozdělení zástavby, která by jinak mohla mezi sebou přirozeně 

komunikovat umocňuje protihluková zeď vybudovaná na jedné straně ulice v místech na 

křižovatkou U Pietasu. Život a volitelné venkovní aktivity okolo silnice jsou navíc naprosto 

umrtvené, příčinu na tom nese především rušná silnice. 

Podobné problémy sebou nese Dlouhá ulice, jenž je kolmá k Rokycanské a velmi 

podobným způsobem rozděluje zástavbu mezi Doubravkou a Lobzy. 

Ulice U Prazdroje je také ochromena množstvím aut ve čtyřech pruzích. Venkovní 

aktivity v tomto místě jsou prakticky nulové ačkoliv se zde nachází několik bytových domů. 

Zhoršení se navíc očekává po dokončení stavby obchodního centra se stavebním materiálem 

(viz. kapitola Budoucnost). Blíže křižovatce U Jána způsobila výstavba čtyřproudé silnice 

rozbití kontinuity zástavby, což má dodnes za následky vizuální chaos tohoto místa.36 

 

5.2.2 Křižovatka U Jána 

Křižovatka U Jána, jenž ukončuje ulici Sirkovou z druhé strany sebou nese velmi 

podobný problém jako křižovatka u Hlavního nádraží, nicméně v mnohem drastičtějším 

měřítku. Touto křižovatkou prochází z ulice U Prazdroje jeden z širokých průtahů městem, 

který dále pokračuje ulicí Tyršova a který je sám o sobě problémový ve většině míst, kudy 

vede. Z další strany přichází čtyřproudá ulice Sirková a dále se na tuto křižovatku napojuje 

ulice Pražská, kudy vede mj. tramvajová trasa do historického jádra města. Zatímco na 

křižovatce popisované v předešlé kapitole, byli chodci pouze omezeni, tady se s nimi nejspíš 

ani nepočítalo. V křižovatce není ani jeden přechod pro chodce! V ulici U Prazdroje má tento 

handicap suplovat lávka, jejíž dlouze točitý přístup, který délku chůze po lávce 

zdvojnásobuje37 však odradí většinu potenciálních uživatelů a chodci raději riskují přecházení 

po čtyřproudé silnici, kudy jezdí velké množství kamionů.38 Z podobného důvodu riskují 

chodci také na přiléhající straně křižovatky, kde jim příležitost k překročení silnice, dává 

pouze nenápadná cedule upozorňující na podchod vzdálený přibližně sto metrů.39 

Připočítáme-li k tomuto aspektu i obecnou pověst o bezpečnosti podchodů (hlavně v nočních 

hodinách) je jasné, jakou variantu si většina z chodců vybere. Je důležité upozornit na fakt, že 

                                                 
36 Viz. Příloha 7 
37 Viz. Příloha 8 
38 Viz. Příloha 9 
39 Viz. Příloha 10 
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v těsné blízkosti křižovatky se nachází Plzeňský prazdroj, který v současnosti s expozicí o 

výrobě piva a restaurací funguje jako jedna z největších turistických atrakcí města 

připomínající slavný vývozní artikl a slavnou tradici a historii města. Turisté putující 

z pivovaru do historického jádra města, kde sídlí např. Pivovarské muzeum se tedy musí 

s tímto místem vypořádat. Výjimečné nejsou ani kulturní akce pořádané v areálu pivovaru, 

jenž každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Při jednom z minulých ročníků PilsnerFestu40 

nechala dokonce policie podél Tyršovy ulice natáhnout plot zabraňující lidem silnici přejít. 

Samozřejmě, že účelem byla především bezpečnost návštěvníků, zároveň však tato opatření 

fungují jako důkaz o neutěšenosti tohoto místa.  

Můžete namítat leností chodců, ale troufám si tvrdit, že užívání města má být 

pohodlné a zároveň i logické a že pohodlí jedince v autě, tedy v podstatě soukromém prostrou 

by nemělo v žádném případě omezovat pohodlí a kvalitu veřejných prostor.  

 

 

5.2.3 Tyršova a Jízdecká ulice 

Tyto dvě ulice se čtyřproudou silnicí vedoucí od křižovatky U Jána kolem 

Štruncových sadů přes Rychtářku po nábřeží Mže až ke křižovatce u bývalého výstaviště 

znamenají pro město velmi vážné omezení. 

V místech od řeky Radbuzy až k Rychtářce silnice velmi nepřirozeně odděluje 

historické jádro města od cípu mezi řekami Radbuza a Mže, který má potenciál pro velkou 

plochu zeleně a vzhledem k přítomnosti tenisových kurtů, sokolovny a fotbalového stadionu 

s atletickým zázemím také dobré předpoklady stát se sportovně rekreačním centrem Plzně. 

Obyvatel, kteří by tohoto potenciálu využívalo je podle mého názoru málo. Domnívám se, že 

absence čtyřproudé silnice by atraktivitu tohoto místa mnohonásobně zvýšila jeho užívání by 

se stalo snadnější a příjemnější. Na druhé straně od silnice jsme navíc svědky poměrně velké 

plochy samotného centra města, plné neutěšeného vizuálního chaosu, která zůstává naprosto 

nevyužita pro stavební účely, jelikož přítomnost jednoho z hlavních průtahů městem činí toto 

místo pro bydlení neatraktivní.41 

Silnice pokračuje za Rychtářkou ke kulturnímu domu Peklo, kde působí podobnou 

pohromu, jako v předešlém úseku. Tentokrát odděluje historické jádro od řeky Mže, přes 

kterou vede pěší lávka na Roudnou. Cesta od Roudné přes lávku je tedy nepřirozeně 
                                                 
40 Festival hudby a piva každoročně pořádaná Plzeňským prazdrojem 
41 Viz. Příloha 11 
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ukončena a v podstatě ústí do silnice.42 Umístění vysokokapacitní silnice vychází z územního 

návrhu z let 1948-1952, které chybně definovalo řeku Mži jako okraj centra, nikoliv jeho 

osu43. Nábřeží Mže a Roudná jsou tím pádem umrtveny, jelikož silnice nenabízí podmínky 

pro pohyb pěších z centra. Ondřej Císler to charakterizoval slovy, že tento problém v centru 

města se podobá situaci, kdy někdo přišel o ruku44. 

Jízdecká ulice navazující na Tyršovu přináší totožný problém odstřižení centra od 

řeky. To však v tomto případě není tak markantní, jelikož stejnou “funkci“ zastávají již 

rovnoběžné Sady Pětatřicátníků. 

 

5.2.4 Přemyslova ulice a Palackého náměstí 

Nejukázkovější příklad negativního vlivu velkokapacitní silnice na městskou zástavbu 

v centru Plzně můžeme spatřit na Palackého náměstí spojující Sady Pětatřicátníků a Jízdeckou 

ulici. Namísto lukrativního prostoru přeměněného na kvalitní bydlení, nebo jiné funkce patřící 

do  centra města, se zde nachází blátivé prostranství sloužící jako parkoviště a stanoviště pro 

cirkusy. Prostor je zástavbou ukončen pouze ve straně směřující do Sadů Pětatřicátníků. 

Z druhé strany domů jsme však svědky naprostého vizuálního chaosu45 částí domů dříve 

směřujících do dvora. Tato katastrofální estetická a urbanistická neutěšenost je navíc 

umocněna billboardy směřujícím na Palackého náměstí, které jsou zde navíc většinou 

realizovány ve formě přívěsů pro automobily “ozdobené“ plochou pro reklamu.  

V tomto místě má v budoucnosti stát nová budova divadla. Ačkoliv je stavba divadla 

ve své podstatě pozitivní čin, považuji za nešťastné místo, které bylo pro stavbu vybráno. 

Vzhledem k přítomnosti velkokapacitních silnic se domnívám, že beztak nebude moci dojít 

k přirozenému využití divadla jako kulturního centra v kontextu s přiléhající zástavbou. 

Silnice pokračuje v Přemyslově ulici a dále v ulici Skvrňanská. Na křižovatce, kde se 

setkávají tyto dvě silnice můžeme spatřit silný vizuální chaos spojený s narušením zástavby 

čtyřproudou silnicí. Jedná se tedy o další ránu pro estetický ráz města nedalo od Palackého 

náměstí.  

                                                 
42 Viz. Příloha 12 
43 DOMANICKÝ, Petr – BERNHARDT, Tomáš – SKÁLA, Adam – WASKOVÁ, Marie – ŠIROKÝ, Radek: 
Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, Praha 2009, s. 34 
44CÍSLER, Ondřej, akademický architekt, informace zaznamenána 26. ledna 2011 na přednášce Ondřeje Císlera 
45 Viz. Příloha 13 
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6. Řeky 
 

Velký nedostatek Plzně shledávám také ve stavu poblíž řek, které městem a jeho 

centrem protékají. Plzeň je známá právě počtem řek, které do ní přitékají. Jak každý ví, jsou 

čtyři- Úslava, Úhlava, Radbuza, Mže. Poslední dvě jmenované obepínají historické jádro 

města z východní a ze severní strany. V mnoha městech se řeky stávají přirozenými tepnami 

pohybu, trávení volného času a také sportovních a rekreačních aktivit. Tento přírodní aspekt 

dává městům nezaměnitelný ráz a jejich nábřeží se stávají velmi atraktivními prostory. 

Mnoho slavných měst je neodmyslitelně spjato s řekami, které jimi protékají. Namátkou- 

Praha- Vltava, Paříž- Seina, Bratislava- Dunaj apod. Plzeňské řeky jsou samozřejmě o mnoho 

menší, než tyto slavné toky, to však ani v nejmenším nesnižuje jejich potenciál pro to stát se 

reprezentativními a atraktivními částmi města. 

Radbuza má navíc díky tomu, že protéká mezi čtvrtěmi Slovany, Doudlevce a Bory a 

tvoří tak jejich přirozenou hranici, potenciál stát se i tepnou pro pěší a cyklisty a spojit tyto 

čtvrtě mezi sebou a s centrem. Ačkoliv toto místo je využíváno, zejména díky množství 

zeleně a přírodnímu charakteru místa, domnívám se, že k tomu nedochází v takové míře, 

v jaké by mohlo. Problémem je hlavně neutěšená podoba okolí a nedostatečná kvalita pěších a 

cyklistických komunikací. V mnoha místech kopíruje řeku pouze metrový chodníček, kde je 

nepohodlná i chůze ve dvojici vedle sebe. Míjení se s dalšími chodci se proto stává rušivé až 

nepříjemné a to kazí dojem z pobytu v tomto místě. Pravý břeh Radbuzy je využíván cyklisty 

a lidmi na in-line bruslích. Tyto aktivity v blízkosti řeky jsou samozřejmě správné a do tohoto 

místa patří. Ale vzhledem ke kvalitě a především šířce chodníku je často velmi těžké aby 

chodci zůstávali chráněny před střetem s cyklistou. Chodník je bohužel příliš úzký na to, aby 

zajistil jak chodcům, tak cyklistům autonomní prostor pro pohyb a tím pádem pro bezpečné a 

pohodlné využívání celého okolí řeky. Tento problém nejspíš nejvíce pociťují matky s dětmi, 

protože ve chvíli, kdy nemají jistotu bezpečného pohybu svých potomků, místo pro ně 

přirozeně ztrácí na atraktivitě. Nedostatečná je v těchto místech také možnost posedět na 

lavičce, či se posadit na upravený trávník, nebo jinou plochu určenou pro venkovní aktivity. 

Namísto veřejného prostoru kde by se lidé mohli mnohem více zdržovat a z řeky by se mohla 

stát jakási žíla města, jenž ve své blízkosti koncentruje sportovní a volnočasové aktivity 

obyvatel jsme bohužel svědky neupraveného a často opuštěného místa “nikoho“, jenž 

nenabízí dostatečný komfort svým návštěvníkům. 
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S nedostatečně upravenými místy okolo řeky souvisí také zástavba, která se zde 

objevuje. Podle mého názoru by atraktivita místa na volnočasové aktivity sebou přinesla také 

atraktivitu bydlení v jeho okolí a citlivá bytová zástavba by byla pro místo velkým přínosem. 

Zatím jsme však svědky situace, kdy se v přímé blízkosti řeky nachází vozovna trolejbusů a 

autobusů. Marnění příležitosti je podle mého názoru také současné využití bývalé papírny. 

Industriální architektura tohoto komplexu by mohla být využita pro vytvoření dnes tolik 

žádaných loftových bytů v příjemné lokalitě. Zatím se však v prostorách bývalé továrny 

prohánějí motokáry. 

Hodnotu řeky Mže pro centrum města snižuje převážně čtyřproudá silnice v Tyršově 

ulici (viz. kapitola Tyršova a Jízdecká ulice). Další problém přináší neupravené okolí řeky 

v určitých oblastech, nicméně ne v takové míře jako u řeky Radbuzy.  

7. Univerzitní areál 
 

Jedním z dílčích problémů, na které bych ve své práci rád upozornil je poloha budov 

Západočeské univerzity na Borských polích. V této lokalitě se nachází zázemí především 

technických oborů univerzity a vedení. K tomuto přemístění některých částí z centra, pro 

které by více studentů znamenalo více života došlo v 80. letech minulého století46. 

K problémům spojeným s odchodem z centra musím zmínit i problém, který 

v současnosti studenty dojíždějící na Borské pole trápí nejvíce a to je nevyhovující spojení 

s centrem a dalšími částmi města pomocí hromadné dopravy. Studenti na tento problém 

upozorňují již několik let. Při jednom z protestů se pokusili o rekord v počtu lidí, kteří se 

vmačkají do jednoho autobusu, protože právě autobusová linka 30 je zejména při špičkách 

velmi vytížená. Ačkoliv má současná rada města Plzně v Programovém prohlášení jako cíl 

dokončení majetkových a projektových příprav a v případě zajištění finančních prostředků i 

realizaci prodloužení tramvajové linie k areálu na Borských polích47, poslední zprávy 

realizaci tohoto projektu nenahrávají. „"Je na zvážení, zda už k tomu nepominuly důvody. Jde 

o velké peníze. A pokud jsou někde vyhrazené finance pro budoucí stavbu trati, dokázali 

                                                 
46 DOMANICKÝ, Petr – BERNHARDT, Tomáš – SKÁLA, Adam – WASKOVÁ, Marie – ŠIROKÝ, Radek: 
Historický atlas měst České republiky svazek č. 21, Praha 2009, s. 35 
47 Programové prohlášení Rady města Plzně pro období 2010 až 2014, s. 2 
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bychom je využít jinde," prohlásil Martin Zrzavecký. Ten tvrdí, že politici ČSSD mají pocit, 

že doprava autobusy a trolejbusy na Borská pole je dostatečná.“48 

8. Centrální autobusové nádraží 
 

Poloha autobusového nádraží přináší Plzni, ale převážně jejím návštěvníkům a lidem 

skrze Plzeň cestujícím komplikace při cestování a ubírá cestujícím na komfortu. Centrální 

autobusové nádraží se totiž nelogicky nachází ve Skvrňanské ulici, namísto umístění poblíž 

nádraží vlakového, což by se vzhledem k nutnosti přestupů zdálo přirozenější. Cestující, kteří 

přestupují z vlaku na autobus, tedy musí přesednout nejprve na tramvajovou linku číslo 2, 

přičemž musí překonat poměrně dlouhou cestu podchodem od nádraží k zastávce49 a poté 

tramvají cestovat 5 zastávek. Po výstupu nejbližší cesta vede skrze tmavý, nevábně vypadající 

a mnohdy zapáchající podchod, ve kterém chybí i základní směrové cedule, člověk tedy neví, 

jaký východ vede na jaké nástupiště a jaký do hlavní haly. Autobusové nádraží v Plzni nepatří 

mezi vizuálně nejatraktivnější a nejestetičtější místa ve městě. Je se svým okolím poměrně 

neudržované a to má za následek ztrátu atraktivity i pro přilehlé okolí, např. náměstí Emila 

Škody a Kolárovu a Husovu ulici, které jsou známé svým hojným výskytem heren a non-stop 

barů. Tato čtvrť ačkoliv patří do centra města není pro bydlení atraktivní a svou zásluhu na 

tom podle mého nese i nedaleko ležící autobusové nádraží. 

V případě přesunutí autobusového nádraží blíže k vlakovému by se v samotném centru 

města uvolnila poměrně velká plocha pro výstavbu např. bytů a případné zklidnění 

Skvrňanské ulice by tuto oblast podle mého názoru proměnilo v atraktivní část města. 

9. Budoucnost 
 

Bohužel ani budoucnost nenabízí mnoho šancí pro získání pocitu naděje na město 

přátelštější k plnohodnotnému využívání veřejného prostoru, jeho tepnám a uzlům a také 

venkovním aktivitám. Určitou “zásluhu“ na tom mají stavby nových hypermarketů přímo 

v centru města, které probíhají, nebo se do budoucna plánují.  

                                                 
48 NEDVĚD, Jaroslav: Politici začínají couvat od tramvajové linky na Borská pole, in. plzen.idnes.cz, 
http://plzen.idnes.cz/politici-zacinaji-couvat-od-tramvajove-linky-na-borska-pole-pq7-/plzen-
zpravy.asp?c=A101215_112529_plzen-zpravy_alt 
49 viz. kapitola Ulice Sirková 
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V ulici U Prazdroje v současnosti vzniká stavba nákupního centra se stavebním 

materiálem, což bude pro město znamenat další dopravní zátěž. Lidé totiž pro tak těžký a 

objemný materiál budou muset tak jako tak jezdit automobily a k tomu se musí připočítat 

zátěž způsobená zásobováním tak objemného obchodu. 

Další stavba hypermarketu se plánuje na nábřeží Radbuzy v místě současného domu 

kultury. Ta by však namísto zklidnění centra přinesla další negativní vliv v podobě zvýšené 

automobilové dopravy. „Plány na OC Aréna hovoří o více než sedmi stech parkovacích míst 

s tím, že by Denisovým nábřežím mělo projíždět denně asi čtyři tisíce aut. 

To je strašné. Cílem by mělo být spíše centrum města zklidnit a auta tam nepouštět, nechat tu 

jen městskou dopravu. Vytvořit prostředí, kde se chodec nebojí, že ho něco přejede. Doprava 

navíc obtěžuje hlukem i prachem – do centra nepatří.“50 tvrdí v rozhovoru památkář Pavel 

Domanický. Velmi pozoruhodné se mi jeví vyjádření ředitelky útvaru koncepce a rozvoje 

Ireny Vostracké, která tvrdí: „Neměli bychom se dostat do stupně strašlivé regulace, kdy 

budeme rozhodovat o tom, co všechno máme, nebo nemáme mít v centru města. Říkat 

vlastníkovi, že nemůže postavit obchodní dům, mi přijde docela drsné.“51 S tímto výrokem 

nesouhlasím, pokud má být totiž centrum a s ním celé město funkční a sloužit obyvatelům, 

měla by výkonná moc mít pevný názor na to, čím k takovému výsledku dospěje. K tomu se 

přirozeně pojí i některá omezení. 

Snad nejhorší vyhlídky přináší plán na tzv. Obchvat Roudné, který má za úkol spojit 

severní předměstí s centrem města. Ing. arch. Petr Domanický se k tomuto problému vyjádřil 

následjícími slovy:„Musím (…) říci, že tato magistrála přináší škodu nejen vám (obyvatelům 

Roudné), ale také celému městu. Například v Americe se už poučili, že město prošpikované 

skrz na skrz silnicemi pohodlí do života nepřináší. Teď komunikace ruší a dělají z nich parky 

a pěší zóny. Měli bychom se poučit z jejich zkušeností a ne opakovat jejich chyby. V Praze, 

Hradci Králové a třeba Pardubicích už lidé z radnice tuto skutečnost pochopili a snaží se, aby 

místa v centru města a ještě k tomu nábřeží řek sloužila lidem k životu. Staví obchvaty kolem 

center svých měst. My v Plzni do středu města stavíme k jedné špatné další magistrály.“52 

Výrok kandidátky ODS do zastupitelstva Plzně Ing. Miloslavy Šlajsové z propagačního 

                                                 
50 TOLAROVÁ,  Lucie: Domanický: Další auta v centru? Strašné!, in. Plzensky.denik.cz, 
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/domanicky-dalsi-auta-v-centru-strasne20110217.html 
51 NOVOTNÝ, Jan: Obří dům kultury zřejmě padne. Ale zuří o něj boj, MfD- regionální příloha PLZEŇSKÝ, 
19. 2. 2011 
52 NOVÁ, Vladimíra: “Seance“ v Sokolovně, in. www.roudna.unas.cz, 
http://www.roudna.unas.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008052001   
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materiálu před volbami v roce 2010 je pro mě důkazem nekoncepčního postoje politiků 

k projektu obchvatu Roudné. Na otázku jak vidí Plzeň za čtyři roky, odpověděla doslova: 

„Bude to město, kde bude zklidněná doprava v centru města, (…) kde bude obchvat Roudné, 

který spojí Severní předměstí s centrem města.“53 Způsob jakým by chtěla dosáhnout obojího 

je pro mě záhadný. 

10. Závěr 
 

Na základě vypracování maturitní práce na téma příčiny urbanisticky nefungující 

Plzně jsem poznal město Plzeň skrze jiný úhel pohledu, než jaký jsem jako běžný uživatel 

města měl. Podařilo se mi na základě nastudování současných poznatků a tendencí v oblasti 

městského plánování a užívání veřejných prostor získat poučený a osvěžený pohled na město, 

ve kterém žiji. Namísto pasivního užívání jsem se naučil u většiny míst přemýšlet nad tím, 

jakým způsobem by se mohla upravit, aby lépe vypadala a zvýšila se jejich architektonická 

kvalita. Stal jsem se kritičtějším k mnoha místům a také k tendencím, jaké jsou považovány 

za správné při plánování jejich úprav. Za správnou naopak považuji tendenci zřídit v Plzni 

instituci městského architekta, která by zajistila, že za vývoj města bude mít zodpovědnost 

konkrétní osoba architekta, která by pod sebou zaštiťovala odborníky na jednotlivé úseky 

(doprava, zeleň apod.), namísto současného anonymního úřadu Útvaru koncepce a rozvoje, 

kde mají při vzniku územního plánu největší slovo dopravní inženýři.54 

Při popisování urbanismu města Plzně a jeho neduh jsem došel k závěru, že město 

opravdu nemocné je a ačkoliv k jeho vyléčení vede cesta a možnosti, město po ní bohužel 

zatím nejde a nemoc neustupuje spíše naopak. Přesvědčil jsem se také o tom, že město 

funguje jako organismus a špatná kvalita jedné části má přímý vliv na části další. Takovým 

způsobem by se podle mě k městu přistupovat mělo, namísto řešení jednotlivých úseků 

postupně. Jelikož jedna zdánlivě dobře vyřešená část města, může mít velmi negativní vliv na 

několik dalších. 

Předmětem dalšího zajímavého zkoumání by mohl být vliv špatné kvality veřejných 

prostor na způsob života obyvatel a převážně jejich společenský život a také vztah k městu, 

které obývají. Mojí hypotézou pro takové zkoumání by bylo, že špatná kvalita životního 

                                                 
53 ŠLAJSOVÁ, Miloslava: předvolební propagační materiál ODS- mapa Plzně s názvem Měníme s Vámi Plzeň 
54 DOMANICKÝ, Petr: Sílí střet města pro život s městem pro auta, MfD- regionální příloha PLZEŇSKÝ, 31. 
12. 2010  
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prostoru se zákonitě musí šířit do dalších oblastí života, ve kterých lidé pociťují ať už vědomě 

či podvědomě oslabený vztah k místu, kde žijí a mají tendence místo opouštět a odcházet 

jinam. Špatné venkovní prostory totiž mohou mít vliv na kvalitu mezilidských vztahů a na 

potenciál si nové vztahy a přátelství vytvářet. Mohly by mít negativní vliv na mezilidskou 

komunikaci a skrze život jedinců dále na potenciál, prestiž a silné stránky města. Jsem toho 

názoru, že všechny tyto oblasti lidského života jsou spojené a ovlivňují se navzájem. Zlepšení 

městských prostor by tak mohlo způsobit řetězovou reakci, díky které by se pozitivní vývoj 

přenesl i na další aspekty života obyvatel. Obhájení takového tvrzení však vyžaduje pečlivé 

zkoumání a sbírání poznatků o způsobu života současného člověka. 
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