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PLZEŇ - ČTENÍ MÍSTA - PLZEŇSKÝ PRAZDROJ  

PLZEŇ NA PRVNÍ POHLED – KVALITA MĚSTA 



Plzeň nenastoupila cestou destrukce průmysl, ale naopak 
průmysl je fungující, udržovaný a obnovován dokonce v 
Borských poli i rozšiřován a podporován městem. 

PLZEŇ NA PRVNÍ POHLED – KVALITA MĚSTA 



ŘÍČNÍ NIVY

PLZEŇ – KVALITA PRO XXI STOLETÍ  



NIVA

Fakt že v Plzní jsou zemědelské plochy situované přimo u 
historického města je prostorová kvalita s kterou se dnes 
setkamé u malo kterého evropského města. 
 
Plzeň, jako jedno z mála evropských měst, má vyvážené 
složky nezbytné pro zdraví chod města: bydlení, služby, 
kulturu, výrobu a zemědělství. V tomto duchu Plzeň 
představuje udržitelnou formu města pro XXI. století.  

PLZEŇ – KVALITA PRO XXI STOLETÍ  



ŘÍČNÍ NIVY

PLZEŇ – KVALITA PRO XXI STOLETÍ  



Krajinná topografi e
 
Další kvalitou Plzně je bezesporu topografi e. Propadající 
se krajina na soutoku pěti řek je hlavní charakteristikou 
Plzně. Město je ovlivněno topografi í natolik, že od svého 
založení na soutoku Mže a Radbuzy se až donedávna 
všechen vývoj odehrával na jižním břehu Mže. 

PLZEŇ – KVALITA PRO XXI STOLETÍ  



PLZEŇ – KVALITA PRO XXI STOLETÍ  

KRAJINNÁ TOPOGRAFIE



Město je ovlivněno topografi í natolik, že od svého 
založení na soutoku Mže a Radbuzy se až donedávna 
všechen vývoj odehrával na jižním břehu Mže. 

do roku 1914 



1914 - 1945 1945 - 1989 1989 - 2012

Ostrovní charakter a identitu jednotlivých části města 
je nezbytné pěstovat a udržovat. 
Jen tak dojede ke zachovaní kvalit města. 



Pokud Plzeň začne zaplňovat údolí řek bez ohledu 
na krátkodobé východy který se vyskytují dojde ke 
poškození duchu města vznikne v centru města 
korporátní architektura která bude parazitovat na 
všech kvalitách centrální časti města.



Scénář propojení města o ostrovy 



povede k ztrátě kvality  



a identity města Plzně 



Souznění města a přírody je jedna z 
nejsilnějších stránek Plzně.







Cílem je soustředit energii do vnitřního města kde 
les používáme jako nástroj pro podtržení hranic mezi 
krajinou a městem.







Vize je o správném pojmenování stávajících kvalit a 
posílení těchto kvalit. 
Vize není o problémech. 
Vize předči před problémy.
Vize je první krok ke shodě o městě.

Shoda na obrazu města je největší politický kapitál, 
s kterým je dnes možné ve městě nakládat.





Náš návrh zakládáme na třech prstencích, který posilují 
meziprostory uvnitř města.
Meziprostory města jsou to co město děla městem. Město 
nejsou budovy ale to co se odehrává mezí budovami. 
Prstence jsou otevřené meziprostory zahuštěného města.



Co míníme meziprostorem je nejlépe srozumitel-
né v prvním prstenci. Historický prstenec vznikl z 
fortifi kačního systému z inženýrské stavby která své 
místo ustoupila veřejnému životu.
 Historie by se dala popsat ve třech fázích
-Nepropustný systém – u historického fortifi kační 
system
-Brána ve vývoji rozšiřujícího se města 
-Integrace do města











Městský prstenec. 
Prstenec zábavy a komerce je vizi pro Plzeň.
Městský prstenec je místo kde se bude odehrávat 
život stejně jak se odehrával po bouraní hradeb v 
prvním prstenci.
Městský prstenec umožni propojení historického 
města a řeky jelikož na sebe převezme funkcí Tyršové 
ulice.
Městský prstenec s Techmania Scienece Center je 
parafráze historického prstence soudobýma 
prostředky.
Městský prstenec je místo pro veliké stavby s 
veřejnou a polo-veřejnou naplní.







HISTORICKÁ PODOBA MĚSTSKÉHO PRSTENCE 



SOUDOBÁ PODOBA MĚSTSKÉHO PRSTENCE 

MĚSTSKÝ PRSTENEC  JE DNES MEZI FÁZI BRÁNA VE VÝVOJI A FÁZI INTEGRACE DO MĚSTA.



BUDOUCÍ PODOBA MĚSTSKÉHO PRSTENCE 



Okružní prstenec je prstenec terciární výroby teprve 
nedávno založen a dnes plní velice dobře dopravní 
funkci.







JE TO PRSTENEC KTERÝ JE V PRVNÍ FÁZI ZE TŘECH UVEDENÝCH ZATÍM JE TO NEPROPUSTNÝ PROSTOR S JEN 
DOPRAVNÍ FUNKCI PRO KTEROU BYL PŮVODNĚ NAVRŽEN.



Každý ze třech prstenců má dominantní náplň první kulturu, 
druhý zábavu a komerci, třetí terciální výrobu. Prstence jsou 
potenciálem pro nové stavby ve městě. Dominantní náplň 
nevylučuje vyskytování jiných aktivit. Naopak, další funkce jsou 
požadované a vítané, aby se vyhnulo fádnosti. Novodobé zelené 
promenády upevňují vazby mezi jednotlivými vrstvami města.







Plzeň má jedinečnou možnost se jako první město v 
české republice zpracovat, uzemní plán v duchu sou-
dobého urbanizmu a územního plánovaní.



METROPOLITNÍ OZVUČNÁ DESKA – PRAHA 06.10.2012



Plzeň k tomu má skvělé předpoklady, má skvěly tým lidi 
který již dvacet let pracuje na UP, má dva architektonický 
ateliery jeden s bohatou českou zkušeností druhy s 
bohatou mezinárodní zkušenosti.





Dalším ideálním předpokladem je fakt že Plzeň má stabilní 
politickou scénu a předpokládejme že i politickou scénu,  
která se zajímá a bude nadále zajímat o uzemní plán ne 
jako o dokument který je nutné pořídit ale jako dokument 
kterým politická reprezentace chce představit svoji vizi o 
budoucností města.



PLZEŇ SE STALA EVROPSKÝM HLAVNÍM MĚSTEM KULTURY 2015


