
legenda - hlavní výkres:

navržená zástavba

stávající zástavba

soukromá zeleò

park, veøejná zeleò

veøejné prostory - dlažba, zpevnìné plochy

komunikace

strom - prùmìr koruny do 6m / nad 6m

hranice øešeného území

REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN 
ÈTYØI DVORY

ØEŠENÉ ÚZEMÍ:
Zadáním projektu je urbanistické øešení bývalého vojenského 
areálu Ètyøi Dvory v Èeských Budìjovicích. Oblast se nachází na 
levém bøehu øeky Vltavy na okraji mìsta, severozápadnì od 
centra, v blízkosti krásné pøírody - PR Vrbenské rybníky, ale také 
lokalita, kde probíhaly cvièení s tìžkou technikou, dnes 
pøedstavuje velmi zajímavý a pestrý pøírodní prostor, který je dnes 
využíván pøedevším na procházky a relaxaci. Øešené území ve 
tvaru trojúhelníku je vklínìno mezi dvì nejvìtší sídlištì – sídlištì 
Máj a sídlištì Vltava, ve kterých žije témìø polovina obyvatel 
mìsta. Dále je zde menší sídlištní celek - sídlištì Šumava a oblast 
s drobnou zástavbou rodinných domù.  Severozápadní hranici 
øešeného území bude èást mìstského okruhu propojující obì 
sídlištì a zlepšující dopravní situaci ve mìstì. Tato komunikace by 
mohla být pro oblast velkým potenciálem. Na východì je hranicí 
Husova tøída a na jihozápadì pak ulice E. Rošického.

CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je na základì analýzy území a jeho potenciálu v 
kontextu mìsta a regionu navrhnout  nové využití pro 
plnohodnotnou mìstskou èást s vyváženým podílem bydlení, 
služeb a vybavení, pracovních pøíležitostí a rekreaèních a 
volnoèasových aktivit, s pøesahem atraktivity do prostoru 
levobøežní èásti Èeských
Budìjovic, popøípadì se zaøízeními celomìstského a regionálního 
významu podle jejich potøeby pro takto vymezená spádová území. 
Projekt bude vycházet ze souèasného stavu a z odhadu potøeb a 
poptávky po plochách a objektech pro vybrané aktivity v èasovém 
horizontu cca 30 let.

NÁVRH:
V návrhu jsem použil jako hlavní sjednocující prvek “høebínkovou 
zástavbu” - území je od pomìrnì rušných ulic E. Rošického a 
Husovy tøídy chránìno liniovou zástavbou pìtipodlažních budov, 
které mají v pøízemí obchody nebo služby obèanské vybavenosti. 
Za touto clonou vybíhají jednotlivé zuby høebene - ètyø a tøípatrové 
mezi kterými vznikají zálivy obytné zelenì, které komunikují s 
parkem v centru oblasti. Tyto zuby høebene vnikají ve východní 
èásti až do prostoru parku. V jihozápadní èásti je park ohranièen 
“hadem” - domy na sloupech - optické propojení s parkem.  
Snahou je vytvoøit klidnou zónu v centru území a vnést život do 
ulic E. Rošického a Husovy tøídy. Tyto ulice se sbíhají v jižní èásti, 
kde vytváøím centrum oblasti, které má pøesah do celé levobøežní 
èásti - vzniká zde námìstí, které je vymezeno stávající budovou 
archivu, budovou bývalých kasáren, která bude sloužit jako vstup 
do obchodního centra a od Husovy tøídy bude chránìno 
perforovanou budovou úøadu a administrativy. Obchodní centrum 
bude obsahovat krom drobných obchodù a gastronomie také 
supermarket a menší kinosály se spoleèenským sálem a 
hudebním klubem. Souèástí obchodního centra je centrum 
komunytní, do kterého se vstupuje ze západu - bude zde rodinné 
centrum a Dùm dìtí a mládeže a také poboèka mìstské knihovny. 
V tìsné blízkosti bude poliklinika, která je umístìna do stávající 
budovy kasáren. U polikliniky je umístìn dùm s peèovateskou 
službou. V jihozápadní èásti je pak stávající sportovní areál 
rozšíøen a doplnìn o sportovní halu, hokejové centrum a venkovní 
sportovištì. Pøes ulici je plovárna s letním koupalištìm. Øešené 
území je ze severu ohranièeno novou komunikací - spojka ulic 
Milady Horákové a Strakonické jako souèást mìstského okruhu - 
je zahloubena a pøeklenuta ekoduktem. U komunikace je situován 
hotel. V území je také umístìna mateøská škola s jeslemi a dále 
modlitebna.
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sídlištì MÁJ

sídlištì VLTAVA

Vrbenské rybníky,
zeleò

rodinné domky

sídlištì VLTAVA

sídlištì MÁJ

Vrbenské rybníky,
zeleò

areál  Ètyøi Dvory

rodinné domky
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Sídlištì Máj
25000 obyv.

Sídlištì Vltava
12000 obyv.

Centrum
1000 obyv.
KULTURA

JÈU kampus
13000 obyv.

4Dvory
    ? Pražské pøedmìstí a okolí

28000 obyv.

Havlíèkova kolinie a okolí
11000 obyv.

Stromovka
68 Ha

PR Vrbenské rybníky
250 He

Suché Vrbné
6000 obyv.

legenda - problémový výkres:

významný areál

rodinné domy

ZŠ, MŠ

kultura, úøad

sídlištì

areál, výroba

technická infra.

pøírodní zeleò

park

sportovištì

pøírodní rezervace

vodní plocha

vzrostlá alej

bariéra

komunikace I. tøídy

komunikace III.tøídy

MK - místní komunikace

lávka pro pìší

bariéra, neprostupné

frekventovaná komunikace

zástavba jako bariéra

zeleò

vstupy do uzemí

mìstský okruh

mìstský okruh - plán

stávající budovy

vnitøní obslužné komunikace

SÍDLIŠTÌ VLTAVA

SÍDLIŠTÌ MÁJ

øešené území

cyklostezka

obslužná komunikace

sbìrná komunikace

mìstský okruh

MHD zastávka

plánovaný mìstský okruh

obytná území

areál školy

sportovní areál

lokální centra obytných území

DOPLNIT SKLÁDAÈKU
Okolí øešeného území má již svou 
funkci - obytná - sídlištì Máj, Vltava, 
Šumava, oblast rodinných domkù a 
rekreaèní - Vrbenské  rybníky s 
okolím. Je potøeba vložit poslední 
dílek skládaèky, který musí zapadnout, 
musí reagovat na okolí - ponese rùzné 
funkce. Z jedné strany prùnik zelenì, 
ze dvou vazba na zástavbu a ve špici 
vznik centra Levého bøehu.

PR Vrbenské rybníky

Nádraž í 

Centrum

Letištì

Pøístav

Areál 4Dvory

PT  50km

ÈK 25km

PHA  160km

JÈU

BO 220km

Výstavištì

BO 220km

0.2 km 1 km

Stromovka

lokální centrum

cemomìstské 

potencionální 

centrum rekreace

Vybavenost

Sport

Kultura

Øešené území Letištì

Vodní doprava

MHD-páteøní linky
interval 5-10 minut 

MHD-vedlejší 

Železnice

Hlavní komunikace

Nejproblémovìjší uzly

místní komunikace - okruh

komunikace tøídy C2

komunikace tøídy C3

pìší komunikace

pøechod pro chodce

zastávky MHD

rampa do podzemního parkingu

parkování v ulicích

parkhaus

podzemní parking

parking na støeše

hranice øešeného území

bydlení

služby a obchod

kanceláøe

sport

voda

hranice øešeného území

legenda - doprava:

legenda - funkce:

zeleò veøejná/ obytná

parkhaus

cyklostezka
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MÌSTSKÁ CENTRA

KONCEPT

PROBLÉMOVÝ VÝKRES    M 1:10 000
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CELOMÌSTSKÁ ZAØÍZENÍ 
OBÈANSKÉHO VYBAVENÍ

DOPRAVA ANALÝZA ØEŠENÉHO ÚZEMÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY    



1 Viladomy 2 Polyfunèní bytové domy
obchody / kanceláøe/

3 Dùm had 4 Modlitebna

85 Obchodní a komunitní centrum 6 Úøad a administrativní budova 7 Park

12 Hokejové centrum Pouzar9

Poliklinika

10Dùm pro seniory 11Mateøská škola

16 Mìstský okruh13 Sportovní hala a sportovištì 14 Plovárna a venkovní koupalištì 15 Hotel

Parhaus

Propojení ulic M. Horákové a 
Strakonické, které bude 
souèástí mìstského okruhu 
odlehèí vnitøním komunikacím 
a nabídne dobré propojení s 
centrem, k plánované dálnici a 
na letištì. Ve støední èásti 
zahloubeno a pøemostìno 
ekoduktem o délce 100m.

Tøíhvìzdièkový hotel o 6NP, 
který bude sloužit také pro 
kongresovou turistiku a 
sportovce. Kapacita cca 120 
lùžek, bude zde kongresový 
sál sloužící i pro veøejnost, 
restaurace, kavárna. Je v 
blízkosti okruhu, takže bude 
mít dobré napojení jak do 
centra, tak ven z mìsta a také 
na letištì.

Plovárna bude sloužit jak pro 
veøejnost, tak pro školy a 
sportovní oddíly. Bude zde 50 
metrový plavecký bazén, 
vodní atrakce, propojeno s 
letním koupalištìm, které 
vyplní  chybìjící kapacity 
vodních ploch vhodných ke 
koupání v okolí, kterých je 
znaèný nedostatek. Koupalištì 
v centru pøez léto praská ve 
švech.

Sportovní hala bude splòovat 
kriteria pro poøádání vrcholných 
turnajù ve volejbale. Tribuny pro 
cca 2000 divákù. Bude lsoužit 
sportovním oddílùm i veøejnosti 
a odlehèí hale v centru. Bude 
zde také pinpongová herna a 
kurty na squash. V areálu dále 
budou høištì na tennis, 
beachvolleybal a další sporty. 
Bude zde také klidová zóna. 

V atraktivní oblasti - blízkost 
námìstí, parku, autobusové 
zastávky. Kapacita cca 66 lùžek. 
Dùm slouží pøedevším k 
ubytování seniorù, kteøí jsou 
schopni se o sebe sami 
postarat. V objektu jsou ale 
poskytovány i peèovatelské 
služby. Bude zde také menší 
tìlosvièna, knihovna, 
spoleèenská sál, jídelna. V 
centru je zahrada sloužící pro 
relaxaci.

Je umístìna témìø v centrální 
èásti území, v tìsné blízkosti 
parku a také v blízkosti ZŠ O. 
Nedbala. další výhodou je velký 
pozemek, od ulice E. Rošického 
chránìna obytným domem.  
Ètyøi objekty - hlavní budova o 
dvou podlažích, dále dvì tøídy 
MŠ a jedna pro jesle. Celková 
kapacita cca 70 dìtí. 

V blízkosti sportovního areálu a 
mìstské plovárny. Jedno nadzemní 
podlaží a dvì podzemní. Øešen 
jako celorampový parking kvùli 
eliminaci plošných ztrát 
zpùsobených rampami. Celková 
kapacita kolem 220 aprkovacích 
stání. 

Hokejové centrum se nachází ve 
sportovním areálu a se sportovní 
halou budou tvoøit silnou kompozici 
a spolu s mìstskou plovárnou 
vnášet život do této èásti území. 
Ledová plocha, menší tribuna pro 
200lidí, šatny, klubovny. V horním 
patøe budou také pokoje pro 
hokejové žáky.

OC bude na principu Palladia - 
hlavní vstup pøez stávající objekt 
z námìstí. Jako magnet zde 
bude obchod s potravinami, dále 
dva menší kinosály, spoleèenský 
sál. Parkování na støeše a v 
objemu budovy, nájezdová 
rampa bude z ulice Husova tø.
Komunitní centrum - rodinné 
centrum a Dùm dìtí a mládeže - 
klubobny, dílny. Dále zde bude 
poboèka mìstské knihovny. 

Budova úøadu - aby obyvatelé 
nemuseli jezdit až do centra. 
Bude tvoøit vìtší èát budovy. Ve 
druhé èásti budou kanceláøe, v 
parteru kavárna. Z druhé strany 
námìstí vznikne administrativní 
jídro v centru veøejný prostor, 
parking v podzemí. Hmoty 
budou o 4 a 3 nadzemních 
podlaží aby držely výšku 
stávajících budov.

Tvoøí jádro navrženého území - 
proniká pøez ekodukt z oblasti 
Vrbenských rybníkù a prolíná se 
skrz námìstí až k souèasnému 
parèíku, který bude také 
upraven. Park také zabíhá laloky 
do obytné zástavby. Je doplnìn 
rybníèkem, dále zde budou 
høištì, inlinedráha a další 
volnoèasové a relaxaèní aktivity.
Parkem také bude procházet 
cyklostezka smìrem k již 
fungující trase podél Vltavy.

Jedna ze zachovalých budov 
vojenskéh oareálu najde náplò jako 
poliklinika. Na levém bøehu bydlí 
kolem 40tisíc obyvatel a není zde 
dostateèná kapacita ordinací, takže 
vše potøebné a chybìjící bude 
situováno do této budovy. Je v 
tìsném sousedství s námìstím, 
dobrá dostupnost. 

Na levém bøehu se nachází pouze 
selesiánský kostel Sv. Vojtìcha. 
Myslím si, že víra k životu patøí a 
kostel èi modlitebna patøí do 
vybavensoti a tudíž i do tohoto 
území, ve kterém žije velké 
množství vìøících, kteøí tak musejí 
dojíždìt až do centra, kde je 
hustota kostelù a modliteben 
mnohem vìtší. Byl by zde sál, 
klubovny, byt pro kazatele a hosty, 
menší kavárna a knihovna s 
køes�anskou literaturou.

Jižní èást parku je ohranièena 
zástavbou, která se na 
sloupech vznáší nad terénem a 
umožòuje ztak optické 
propojení obytné zelenì s 
parkem. Byty jsou pøístupné po 
venkovním schodišti, mají 
terasu, která umožòuje výhled 
jak do ulice, tak do parku. 

Nosný typ navrhované 
zástavby - podél komunikace 
jako bariéra,5 nadzemních 
podlaží, v parteru obchody 
nebo kanceláøe. Za nimi 
høebínkovitì vybíhají tøípodlažní 
pavlaèové bytové domy, mezi 
nimiž vznikají laguny zelenì 
opticky propojené s parkem, 
parkování èásteènì zapuštìné 
pod zem.

Bydlení v parku - tøípodlažní 
zástavba, obytné místnosti s 
balkony orientovány do parku. 
Vìtší budovy parkování 
èásteènì zapuštìné pod povrch, 
na vrchu pak terasy. Opticky 
navazují na høebínkovou 
zástavbu, jsou jako jejich 
protažení do parku.
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POPIS NÁVRHU A REŠERŠE
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SKLADBA ÚZEMÍ



Komunitní centrum

Knihovna
Obchody

Gastronomie
Kanceláøe

Komunikace, WC

Administrativa OC
Kino, sál, hudební klub

Sklady
Parking, nájezdová rampa

Hranice øešeného území

Zastávka MHD

Neveøejné prostory

Vstupy do objektù

Veøejná zeleò

Komunikace

Vodní prvek

Zámková dlažba

Kamenná dlažba / Mlat

Maloformátová žulová dlažba

Velkoformátová žulová dlažba

Veøejné prostory - pasáž, 
vstupní haly...

Lavièka / strom

Pohled do území z ekoduktu Pohled k centru z parèíku
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NÁMÌSTÍ   M 1:1000 OBCHODNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM

VIZUALIZACE ÚZEMÍ

Pohled smìrem k plovárnì Pohled z parku smìrem k centru


