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Na následujících stránkách jsou pro porozumění citovány části technické zprávy předchozí studie „Areál 
Světovar“ 12.2011, zejména pasáže týkající se přístupu a metody rozvoje areálu. Jedná se o tyto části: 

 majetkové vztahy 
 stávající stav 
 vyhodnocení kvality zástavby 
 demolice 
 rozvojové plochy 
 regulace rozvojových ploch 
 rozvojové plochy a funkční využití 
 městský parter 
 veřejné prostory 
 architektonické akcenty 
 zeleň 

Původní text „Etapizace“ byl nahrazen novým textem, který naleznete ve třetí části této dokumentace. 

Původní text „Doprava“ byl nahrazen novým textem, který naleznete ve čtvrté části této dokumentace. 

Popisy jednotlivých rozvojových ploch a využití stávajících objektů (B) naleznete ve druhé části této 
dokumentace přiřazené odděleně ke každé ploše nebo objektu. 
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Majetkové vztahy 

Areál Světovaru byl do majetku města převeden z vlastnictví armády v několika etapách. Pozemky 
bezprostředně související s obvodovou zdí a oplocením areálu jsou ve vlastnictví města. 

Výjimku z vlastnických vztahů tvoří na jihovýchodě území pozemek vojenské ubytovny se stavbou garáží 
vlastněný Ministerstvem obrany ČR. V případě tohoto pozemku předpokládáme přirozený vývoj. 
Panelový objekt má svou životnost, jeho stavební kvalita, současný stav a standard ubytovací kapacity 
ho v dlouhodobé perspektivě předurčují k demolici. Úvaha budoucích investorů může proces urychlit. 
Nalezení vhodného řešení, tj. poskytnutí náhradních prostor nebo finanční vyrovnání může atraktivní 
parcelu nabídnout k využití v poměrně krátkém čase. 

Další výjimkou jsou pozemky bezprostředně související s areálem Světovaru na jeho severozápadní 
hraně. Mezi areálem a vozovnou MHD zde zbývá pruh území, který bez ohledu na to, zdali bude nebo 
nebude plocha vozovny dále využívána, vyžaduje řešení. Přirozená hranice zástavby je na styku 
vozovny s dalšími pozemky. Proto byl pruh území přičleněn k projektu zastavovací studie a „nová ulice“, 
jakási „rozdělovací“ třída, uzavírá areál Světovaru jako logický celek. 

Enklávou, na které zde bude nutno dořešit majetkoprávní vztahy, je soubor jednopodlažních garáží s 
vnitřním nádvořím s vjezdem z ulice Slovanská alej. Zpevněné plochy jsou ve spoluvlastnictví města 
Plzně a jiných subjektů, objekty jednotlivých garáží mají své soukromé majitele. V případě těchto 
pozemků je od budoucích investorů možná nabídka parkovacího místa v nově budovaném podzemním 
parkovišti příslušného objektu F, případně finanční vyrovnání. 

Navazující část pozemků je ve vlastnictví soukromé firmy. S navrženými principy regulace na této 
rozvojové ploše byli zástupci firmy seznámeni. Zástavbu na této rozvojové ploše označené v 
dokumentaci G1-G6 může investor při akceptování koncepce technické infrastruktury a nezbytné časové 
koordinaci řešit zcela samostatně. 
 

Stávající stav 

Na území areálu Světovar se nachází množství objektů různé kvality, velikosti a stavebního stáří. 
Stávající zeď areál ohraničuje na straně Sladové ulice. Jsou v ní dva podružné vjezdy a z nároží při 
Koterovské je hlavní, původní historický vjezd do areálu. Při hlavním vjezdu je zeď narušena 
dodatečnými stavbami vrátnice a trafostanice. Zeď pokračuje podél Koterovské ulice až k pozemku 
vojenské ubytovny. Tato část je bez vjezdů, pouze za objektem B1 – bývalou správní budovou, jsou v 
oplocení ze strany ulice vstupní vrátka. Na pozemek ministerstva obrany je vjezd v místech nově 
postaveného objektu garáží. Samotná budova ubytovny má před sebou směrem do ulice Slovanská alej 
široký předprostor zeleného pruhu mezi komunikací a vlastním armádním pozemkem. Hraniční zeď 
pokračuje v šikmé linii až k jihozápadnímu nároží pozemku. V jejím průběhu jsou dva vjezdy do areálu. 

Západní hrana areálu směrem k vozovně je tvořena zadními stěnami řadových garáží nebo oplocením, v 
jednom místě jsou pozemky mezi sebou prostupné, tj. bez oplocení. 

Mezi objekty uvnitř areálu je většina ploch zpevněná s ostrůvky náletové zeleně. V části ploch se 
dochovala původní dlažba ze žulových kostek. 
 

Vyhodnocení kvality zástavby 

Zpracování zastavovací studie předcházelo pečlivé studování stavu objektů, které se v prostoru areálu 
nacházejí. Součástí přípravy bylo i prostudování archivních materiálů, které jsou ve vlastnictví správce 
areálu – Obytné zóny Silván. Archivní materiály jsou různé kvality. Od původních historických plánů až 
po různé provozní a provizorní úpravy činěné posledním vlastníkem areálu, tj. Armádou ČR. Část 

dokumentace, která má dle našeho názoru hodnotu, jsme zkopírovali a jsou samostatnou částí 
dokumentace v listinné i elektronické podobě. 

Stavby byly dle vyhodnocení rozděleny do tří kategorií: 

1. Stavby s památkovou ochranou 
B1 – původní správní budova 
B2 – sladovna 
B3 – varna a kotelna 
B4 – ležácké sklepy a stáčírna 

2. Stavby bez památkové ochrany hodné zachování 
B5 – kantýna 
B6 – byty kočích s hospodářskou budovou 
B7 – kůlna / dřevěný přístřešek 
B8 – truhlárna 
B9 – hala Bratislava 

3. Stavby určené k demolici 
U těchto staveb bylo určeno, zda budou odstraněny v první etapě, či zda mohou být použity v 
průběhu výstavby k jiným účelům nebo zda je jejich současné využití předurčuje k dočasnému 
zachování a mohou být odstraněny až po splnění určitých podmínek. 

 

Demolice 

V předstihu byly určeny objekty k odstranění. S výsledkem práce byli seznámeni zástupci města a na 
základě odsouhlaseného zadání byl zpracován samostatný projekt demolic. Na jeho podkladě bylo 
zažádáno o finanční prostředky na provedení demolic. 

Demolice byly rozděleny do dvou etap: 

1. 1. etapa 
 objekty parkovacích stání u zdi v Koterovské ulici na pozemku 3942/1 včetně samostatného 

objektu 3942/9 (součást území řešeného ÚR) 
 3942/8 (součást území řešeného ÚR) 
 objekt přístavby u B1 na pozemku 3943 
 část B6 na pozemku 3947 
 objekt 3952 
 objekt rampy na pozemku 3953/1 
 přístavek B3 na pozemku 3953/3 
 objekt 3953/7 
 objekt 3953/10 
 objekt 3953/11 
 objekt 3953/16 
 objekt 3953/25 
 objekt 3953/27 
 objekt 3953/28 
 objekt 3953/29 
 objekt čerpací stanice na pozemku 3953/31 
 přístavba garáží u B8 na pozemku 3954 

2. 2. etapa – stavby uvnitř areálu Světovar 
 trafostanice 3953/15 

stavbu možno odstranit až po vybudování nových trafostanic uvnitř areálu 
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 vrátnice 3953/26 
místo současné ostrahy areálu, stavbu možno odstranit s přihlédnutím k rozvoji areálu a 
možnosti přemístění ostrahy 

 přístavba u B3 (dvoupodlažní objekt mezi B3 a B2) 
stavba bude nahrazena objektem auditoria (součást B3 – muzea designu), odstranění objektu 
bude řešeno v rámci projektu muzea 

 přístavby u B2 na pozemku 3951 
bude řešeno v rámci projektu rekonstrukce B2 

 administrativní objekt 3134/7 
stavba v poměrně slušném stavebním stavu postavená v 70. letech, objekt může být využit jako 
zařízení staveniště a odstraněn jako jeden z posledních 

3. 2. etapa – stavby vně areálu Světovar 
 vojenská ubytovna 3942/2 a objekt garáží 3942/2 

odstranění staveb se předpokládá v dlouhodobém horizontu 
 přístřešek (3ks) na pozemku 3134/6 (soukromý pozemek) 
 3134/32 (soukromý pozemek) 
 přístřešek 3134/34 (soukromý pozemek) 
 garáže 3134/44-47 (soukromý pozemek) 
 garáž 3134/58 (soukromý pozemek) 
 garáže 3134/59-70 (přístupné z pozemku s majetkovou účastí města Plzně) 
 garáže 3134/72-85 (soukromý pozemek) 
 garáže 3134/86-95 (soukromý pozemek) 
 garáže 3134/101-114 (přístupné z pozemku s majetkovou účastí města Plzně) 
 garáže 3134/118 (soukromý pozemek) 

Stávající objekty od průběhu nově navržené komunikace směrem k vozovně jsou zachovány, během 
doby však mohou být nahrazeny novými objekty položenými v původních půdorysných stopách. 
 

Rozvojové plochy 

Řešené území má kromě stávajících staveb určených k zachování a rekonstrukci značné možnosti 
rozvoje. 

Navržená struktura zástavby rozděluje území na logické nezávislé investiční celky, tzv. rozvojové plochy. 
Rozvoj části ploch je podmíněn investicemi do technické infrastruktury. 

V principu platí, že každá rozvojová plocha má společné podzemí s jedním vjezdem. V nadzemní části 
se plocha rozděluje do jednotlivých objektů, samostatných čísel popisných. Tyto objekty mají 
samostatné vstupy a samostatné vertikální komunikace napojené na společné podzemí. Na úrovni 1NP 
(přízemí) je do většiny objektů situována komerční plocha (obchody, služby, vzorkové prodejny, 
restaurace, kavárny...), případně mají v přízemí vstupní haly (administrativní objekty). Návrh funkčního 
využití v dalších nadzemních podlažích je dán orientací objektu vzhledem ke světovým stranám a jeho 
pozicí v zástavbě. Řazení funkcí ve struktuře zástavby je tak vertikální, tj. „vedle sebe“ nikoliv 
horizontální, tj. „nad sebou“. Použitý způsob dává i v dnešní době možnost vytvořit živé město, kde se v 
jednom místě žije, spí i pracuje a je zde zajištěn mix funkcí tolik důležitý pro vznik funkčního městského 
organismu. 
 

Regulace rozvojových ploch 

Návrh regulace vytváří podmínky pro vznik městského charakteru nově budované čtvrti. V rámci 
městských bloků návrh člení uliční fronty do objektů a určuje výšku jejich římsy. Návrh se úmyslně 

vyhýbá „neměstskému“ měřítku monofunkčních staveb velikosti městských bloků, které je v dnešní době 
většinou obvyklé. Precizování návrhu do příkladu využití objektů, do kterých je blok či rozvojová plocha 
rozčleněn, slouží k prokázání filosofie výše uvedeného principu. Řazení funkcí do jednotlivých objektů 
umožňuje pracovat s konkrétní výškou podlaží a tím i strukturou fasád obracejících se do veřejného 
prostoru. Různé výšky podlaží příslušné různým funkcím zaručují rozčlenění uličního prostoru do 
vnímatelného měřítka a umožňují identifikovat jednotlivé domy jako součást prostředí.  

Regulační čára – Uliční čára je závazná, hloubku traktu je možné upravit v závislosti na převažující 
funkci stavby. Je jedním z nejdůležitějších prvků ovlivňování rozvoje území. Čára vymezuje hranici 
veřejného prostoru. Říká, kde se stavět nikdy nebude, co zůstane navždy „naše“, tj. společné, veřejné. 
Na druhé straně vymezuje plochu, která definitivně někomu říká „pane“ a na které vyroste budoucí 
zástavba. Přijetí tohoto principu jako jednoho ze závazných regulativů je přistoupením na princip, jakým 
vznikala všechna historická sídla. Vymezený prostor, například náměstí nebo ulice, se nemění, zůstává 
v běhu doby volný. Co se mění, je vlastní zástavba okolo. Zde dochází k doplňování, obměně vyžitého 
domovního fondu za nový, atraktivní. Rozměr veřejného prostoru je neměnný, mění se charakter 
zástavby. V určité době se stává i charakter zástavby neměnným, je obecně uznána a respektována 
kvalita postavených objektů a proces změn se zastaví. V některých případech se jednotlivé domy, ale i 
celé části zástavby dostávají pod ochranu veřejných institucí. 

Regulační čára a obrys bloků městské struktury je v dokumentaci definován polohopisnými souřadnicemi 
nadzemních částí nároží nebo lomovým bodem přímky regulační čáry. 

Měřítko – Rozvojové plochy musí sestávat nikoliv z monobloků, ale z jednotlivých domů různých 
velikostí, jejichž délka se pohybuje mezi 15-40m. Rozdělení do takto velkých objektů přibližuje nově 
budovanou čtvrť charakteru rostlého města. Je to důležité i pro vnímání stávajících památkově 
chráněných objektů. Ty mají i nadále zůstat měřítkovými dominantami území, tj. mají území „ovládat“ a 
být vnímány jako „největší“ a „nejdůležitější“. Podpoří se tím i významová hierarchie struktury zástavby. 
Veřejné stavby zůstávají těmi určujícími, kolem nich se seskupuje běžný městský organismus. Na 
příkladu historických sídel tuto vůdčí roli přijímal hrad, kostel, radnice, škola, muzeum. Další stavby 
tvořily nezbytné „maso města“. 

Maximální výška uliční římsy a úroveň střechy v daném úseku – regulativ zohledňuje obecný princip 
pojmu výškové regulace a měřítka objektu. V konkrétní situaci pojmenovává a určuje úsek výškové 
regulace vzešlý z těchto principů. 

Maximální výška uliční římsy a úrovně střechy konkrétního objektu – regulativ zabraňuje nárůstu 
objemu objektů o objemy technických podlaží a dalších hmotných částí stavby. Říká, že toto je konečná 
nepřekročitelná úroveň výšky. V dotyku s památkově chráněnými objekty je tento údaj dalším prvkem v 
udržení charakteru a principu dominance v území. V příkladech využití objektů byly proto v posledních 
podlažích nebytových objektů věnovány části ploch strojovnám techniky a otevřeným venkovním 
strojovnám, kde budou umístěny chladiče či chladící věže VZT systémů. Podlažní plochy jsou 
započítány do celkových bilancí objektů a případný investor může získat jejich opočítáním dosti přesnou 
informaci o ekonomické efektivnosti předloženého řešení. 

Ustupující podlaží – v některých místech je důležité udržet danou úroveň hlavní uliční římsy. Její 
průběh určuje návaznost na další části území, reaguje na výšku původní zástavby a určuje výškovou 
přiměřenost nové zástavby. V druhém plánu však umožňuje akcentovat novou stavbu zvýšením o další 
ustupující podlaží. Tímto regulativem bude dodržena přiměřenost mezi původním a novým. 
 

Rozvojové plochy a funkční využití 

V územním plánu je plocha areálu Světovar určena jako smíšené městské jádro. Takto definované 
funkční využití umožňuje vytvoření opravdového městského prostředí. Najdou zde místo kulturní 
instituce, bude zde prostor pro bydlení i pro práci. 
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Návrh, jehož nejvýznamnější částí jsou prostorové, půdorysné i výškové regulace, jde ve svém 
propracování o krok dále. S vědomím určitých souvislostí a vzájemných vztahů jsme do území do nově 
budovaných objektů umístili některé konkrétní funkce. Jejich výběr je vázán na dostupnost, blízkost 
zastávky MHD, pozici objektu vzhledem ke světovým stranám či prostorovým možnostem v okolí 
stávajících staveb. Konkrétní využití je však možné modifikovat a přizpůsobovat potřebám budoucích 
investorů. Funkce není dogma, je to nástroj ke zjištění kapacit technické infrastruktury a tím i k ověření 
kapacit celého území. Nepřekročitelná je prostorová regulace, neboť to je koncept, na kterém je nutné 
se v určité době dohodnout, respektovat jej a postupně jej naplňovat. 

V území byl umístěn parkovací dům C1, supermarket v rozvojové ploše A1-A4, domov důchodců A5 a 
studentský dům (E). Jejich konkrétní pozice má svoji vnitřní logiku a měla by být respektována. V 
případě parkovacího domu je to dokonce tak, že jeho objekt by měl patřit mezi základní kameny celého 
procesu, stejně tak jako tam patří objekt 4x4 (B4) nebo muzeum designu a životního stylu (B3). 
Parkovací dům může být postaven přímo z veřejných prostředků nebo formou „leasingu“, investicí 
konkrétního developera (takto byla budována například Národní technická knihovna v Praze), kterému 
město investici postupně splácí. V každém případě je třeba o zajištění financování výstavby parkovacího 
domu, pokud má město o rozvoj areálu Světovar jako celku zájem, jednat co nejdříve. 

Příklady funkčního využití nových objektů se zakreslením konkrétního řešení byly voleny velmi pečlivě. V 
obecné rovině je možno říci, že vjezdové rampy do společných parkingů jednotlivých rozvojových ploch 
jsou situovány pod okna kanceláří (A4, H1, C7 – kancelářské budovy a D1, F4, G5 – ateliery v bytových 
domech). V případě systému sjezdových poloramp a tedy i náročnějšího řešení organizace parkingů byly 
v nadzemí umístěny administrativy (C7, G6). Nárožní pozice a pozice domů s komplikovanou orientací 
ke světovým stranám byly určeny pro administrativní objekty (A1, A4, H5, C2, C3, C4). Bytová funkce 
byla umísťována do objektů s dobrou orientací ke světovým stranám a do míst, kde jedna fasáda objektu 
může být orientována do rušnějšího veřejného prostoru a druhá do prostoru klidného vnitrobloku. 

Příklady využití stávajících zachovávaných objektů byly voleny s ohledem na stav dispozic a 
minimalizace stavebních zásahů. Zvolením vhodné funkce se snažíme nabídnout řešení, které půjde 
domu „po srsti“, je ekonomicky reálné a může být pro město jako vlastníka objektu zajímavé. Proto 
navrhujeme do objektu, které doposud nemají určenou funkci využití: 

 B1 Dům kultury těla – fitnescentrum 
 B2 Dům designu – galerie a vzorkové prodejny v několika patrech 
 B5 Spolkový dům – minipivovar a komunitní centrum 
 B6 bydlení a ateliery 
 B7 kůlna – multifunkční zastřešená plocha 
 B8 truhlárna – prodejní galerie s občerstvením 
 B9 hala Bratislava – depozitář, archiv 

Bližší popis v kapitole věnované konkrétním rozvojovým plochám a objektům. 

Možnosti využití všech objektů jsou ale velmi různorodé a záleží na možnostech financování nebo 
spolufinancování, prodeji či pronájmu. Jedná se o politické rozhodnutí, kterému se návrh snaží 
poskytnout relevantní podklady. 
 

Městský parter 

Parter je pro vytvoření živého městského prostředí nesmírně důležitý. V příkladech funkčního využití 
předkládáme řešení úrovně 1NP jednotlivých objektů. Nové domy se ve velké většině obracejí do 
veřejného prostoru ulice výkladci obchodů a nejrůznějších služeb. Do několika míst jsou zakreslené i 
dispozice kaváren a občerstvení. Další část parteru tvoří vstupní haly administrativních objektů doplněné 
v některých případech jednacími místnostmi. Návštěvník tak při procházce ulicemi vnímá fasády 
původních budov a bloky obchodů střídající se s domovními vstupy. Prostory vyhrazené pro ukládání 

domovního odpadu jsou integrovány do objektů a mohou být ukryté za architektonicky řešeným průčelím 
nesoucím grafiku či reklamu přilehlých komerčních ploch. Na úrovni ulice se obchoduje a jedná, lidé se 
baví a od patra výše se bydlí a pracuje. 

Příklady funkčního využití pracují i s výškou komerčních ploch umožňující v některých případech vložení 
mezipatra. Ulice se rozzáří dvoupodlažním výkladcem. Charakter ulice tím získá velkoměstské měřítko a 
spolu s umístěním kulturních institucí v rekonstruovaných objektech se tak nová čtvrť významově 
posouvá k celoměstskému a atraktivnímu centru. 
 

Veřejné prostory 

Struktura zástavby složená z jasně definovaných bloků vytváří spolu s původními objekty soustavu 
náměstí a komorních prostor propojených městskými ulicemi. 

Nejvýraznějším prostorem a centrem všeho dění bude velké náměstí „Pivovarský dvůr“. Jedná se o 
prostor vymezený fasádami rekonstruovaného objektu B5 („Spolkový dům“), B1 („Dům kultury těla“), 
novou fasádou vstupu objektu B4 (4x4 Cultural Factory), fasádou muzea designu (B3), nárožím B2 
(sladovna – „Dům designu“) a na západě uzavřeného fasádou bytového objektu D1 obráceného do 
náměstí prosklenými pavlačemi. Prosklení přechází i za nároží bloku, zde jsou umístěny menší 
kancelářské jednotky nebo ateliery. Jednotně a střídmě řešená fasáda tří nadzemních podlaží D1 
vystupujících nad úrovní obchodů nechává vyznít kvalitu souboru původních staveb pivovaru. Náměstí 
dominuje komín a šikmý dopravník s pavilonem muzea obklopeným vodní plochou. 

Další náměstí jsou měřítkově odlišná, jsou mnohem menší. Každé má v sobě jistou zajímavost a tedy i 
jiný charakter. 

 „Náměstí designu“ mezi sladovnou B2 a muzeem designu B3 uzavírá proti komínu a výsypce na jeho 
druhé straně klidný hranol auditoria. 

 Náměstí „Sladovní plácek“ skrývá za původní obvodovou zdí jednopodlažní přístavby otevřený 
prostor zapuštěného zatravněného „Sloupového dvora“. Do něho klesá z náměstí rampa. Z náměstí 
můžete projít průchodem do dvora s kůlnou (B7). 

 „Divadelní náměstí“ je výjimečné stavbou saly terreny v místech zbořené přístavby objektu B4 a 
loubím pod nově budovanými domy. 

 Do „náměstí Světovaru“ z jedné strany nakukuje čelo saly terreny a z druhé nároží parkovacího 
domu s vertikálou prosklených nástupů před výtahovým jádrem. 

 Jižní předprostor, „USlovanské aleje“ otevírá náruč pro všechny příchozí a přijíždějící. Štíhlá věž 
schodiště vysazeného mimo půdorys parkovacího domu poskytuje nástupnímu prostoru ustoupené 
uliční fronty Slovanské aleje výjimečnost. Také velká plocha fasády parkovacího domu může být 
novou značkou areálu. Charakter místa určuje i stavba truhlárny (B8) s původní násypkou. 

 Náměstí „Za sladovnou“ je vlastně parkem obklopeným domy. Klidný odpočinkový prostor s 
vysázenými duby a jednoduchou plochou stříhaného trávníku. 

 „Dvůr Pod Platany“ patří mezi veřejné prostory se zvláštním režimem. Jsou to místa, která jsou 
během dne otevřená, přístupná, a na noc se přes průchody a přístupové uličky uzavírají. Vnitroblok 
se může na noc pohroužit do svého klidu. 

 Obdobně funguje průchod mezi frontou fasád objektů G a rekonstruovanou budovou B6. Z náměstí 
„Za sladovnou“ umožňuje zeď s otevřenými vraty poučenému návštěvníkovi proklouznout dvorem do 
Sladové ulice. 
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 Mezi zastřešené a pro život městské čtvrti jedinečné veřejné prostory patří již výše zmiňované 
průchody, loubí a dále prvky jako sala terrena u 4x4 nebo nástup do spodního podlaží sladovny ze 
„Sloupového dvora“. 

Ulice procházející územím a spojující jednotlivá náměstí mají různé šířky, natáčejí se, lomí a vedou 
návštěvníka k jeho cíli. Právě takovéto drobnosti přispívají k tomu, že se tu člověk dobře cítí, dobře 
orientuje a místo si pamatuje. 

Území je dobře prostupné všemi směry. Nejdůležitější osa prochází od severu přes náměstí „Pivovarský 
dvůr“ k jižnímu předprostoru „U Slovanské aleje“. Hlavní vstup zůstává z nároží Sladové a Koterovské 
ulice branou ve zdi. Zachování části této původní, kvalitně řemeslně provedené ohradní zdi podtrhuje 
výjimečný charakter území, návštěvník si uvědomuje moment, že vstupuje „někam“. To může být 
myšleno jak obrazně, tak ale i využito ve skutečnosti. V případě velkých kulturních akcí mohou brány a 
zúžení v ulicích sloužit jako místa kontroly vstupu. 
 

Architektonické akcenty 

Přiměřené výškové uspořádání nové zástavby pohybující se mezi 4-5 NP respektuje původní stavby 
areálu jako dominanty celého území. Řazení veřejných prostor a směry ulic umožňují průhledy na tyto 
architektonické akcenty. Z mnoha míst tak návštěvník vnímá jako hlavní orientační bod v území komín, 
věž sladovny (B2), věž schodiště varny (B3 – muzeum) a vodojem ležáckých sklepů (B4 – 4x4). Polohy 
náměstí, jejich orientace a rozměry dávají divákovi dostatečný odstup a příležitost zahlédnout tyto 
akcenty i přes střechy nových objektů tzv. v druhém plánu. To přináší navrženým městským prostorům 
další energii. Můžeme říci, že vznikají magická místa, místa s jedinečným charakterem. Potkává se tu 
staré s novým, území má náboj, kterého nemohou projekty na „zelených loukách“ nikdy dosáhnout. V 
průhledech se neobjevují pouze historické dominanty, ale u nových staveb jsou akcentována nároží, 
stavby v pohledech uzavírají a zakončují ulice. Úmyslně je tak nastavováno měřítko veřejných prostor, 
vyhýbáme se dlouhým „otevřeným“ osám procházejícím odnikud nikam. Pohyb návštěvníka je 
moderován, kráčí od jednoho k druhému, odněkud někam. 
 

Zeleň 

Součástí návrhu je i řešení zelených ploch, výsadba nových stromů a náhrada dožívajících nebo 
nevhodných dřevin. 

Po obvodu areálu ve Sladové ulici stojí stromořadí starých topolů. Stromy jsou již na hranici své 
životnosti a předpokládáme, že budou v rámci prací na úpravách areálu, zejména prací na pokládkách 
sítí v chodníku a komunikaci Sladové ulice, nahrazeny novou výsadbou. Stromy budou vysázeny do 
liniových podzemních kontejnerů. Kontejnery svými bočními stěnami brání prorůstání kořenů a chrání 
přilehlé trasy technické infrastruktury. Shodný způsob výsadby stromů do rostlého terénu za použití 
kontejnerů bude použit i při chodníku za objektem B1 v Koterovské ulici, kde nová výsadba nahradí 
nevhodné dřeviny. Nově budou do kontejnerů vysázeny stromy v chodníku při ulici Slovanská alej. 

Některé stromy v nové ulici „Za Vozovnou“ mezi Světovarem a vozovnou v prostoru před objekty F je 
možno vysadit bez kontejnerů, nově pokládané sítě a jejich vzdálenosti to umožňují. Část stromů 
vysazených v uličním prostoru před objekty G1-G4 bude vysazena nad vystupující úroveň 2PP opět do 
liniových kontejnerů. 

Uvnitř areálu návrh pracuje s několika parkovými plochami, tj. plochami trávníků s vysázenými stromy. 
Nejvýznamnější je v tomto směru náměstí „Za sladovnou“. Dnes zde stojí několik přestárlých topolů. Po 
dendrologickém průzkumu a ověření jejich zdravotního stavu předpokládáme náhradu novou výsadbou. 
Mělo by se jednat o skutečně kvalitní víceleté dřeviny, například duby. 

Další parkově upravená plocha je „park Za Zdí“. Je to pás zeleného území tvořený dvěma částmi: část 
mezi studentským domem (objekt E) a původní správní budovou (B1 – „Dům kultury těla“) a část plochy 
za „Spolkovým domem“ (B5). První část bude osázena novými stromy, druhou navrhujeme pouze ve 
formě střiženého trávníku. 

Výrazným prvkem veřejného prostoru areálu bude výsadba soliterních stromů nebo skupin stromů na 
náměstích a ulicích: 
 dvě skupiny stromů v jižním předprostoru „U Slovanské aleje“ 
 skupina stromů na „náměstí Světovaru“ 
 solitér na náměstí „Pivovarský dvůr“ před nárožím objektu D1 a B2 

Další stromy budou vysazeny ve veřejných prostorech se zvláštním režimem – vnitroblocích částečně 
přístupných veřejnosti: 
 stromy v dlážděných plochách okolo objektu B6 
 skupiny stromů ve dvoře „Pod Platany“ 

Zbývající stromy budou vysazované v rámci řešení ploch vnitrobloků: 
 řešení vnitrobloku v místech s rostlým terénem v rozvojové ploše H1-H7 
 řešení vnitrobloku v místech s rostlým terénem v rozvojové ploše A5 
 řešení vnitrobloku mezi rozvojovou plochou F1-F6 a objektem kůlny (B7) 

Zvláštní skupinou stromů vyznačených v situaci jsou stromy vysázené na střešních konstrukcích 
podzemních podlaží, případně na konstrukcích 1NP. Tomu bude odpovídat jejich volená druhová 
skladba. Stromy budou vysázeny na konkrétní místa s dostatečným množstvím substrátu připraveným 
pro jejich kořenový systém. Bude použito skrytých zapuštěných kontejnerů nebo bude upravena 
modelace terénu střechy. Střechy ve vnitroblocích budou řešeny jako intenzivní zelené, tj. vrstva 
substrátu bude minimálně 30cm. 

Na střechách objektů rozvojových ploch A1-A4, A5, C1, C2-C7, D1-D3, E, F1-F6, G1-G6 navrhujeme 
použití extenzivních zelených střech s tloušťkou substrátu 80-120mm. Zelené střechy zlepšují 
mikroklima oblasti a částečně zadržují a zpomalují odtok dešťových vod. Pro určení množství dešťové 
vody odváděné z těchto střech byl určen koeficient 0,3 s tím, že do výpočtu bylo zadáno, že určitá část 
plochy střechy bude věnována technologiím, vstupům na střechu, terasám. Rozdělení bylo provedeno v 
poměru 2/3 zelená střecha, 1/3 technologie (klasická střecha, koeficient 0,9). V případě parkovacího 
domu C1 má zelenou střechu pouze část objektu. Polovina parkovacího podlaží, které je nejvýše, má 
stání na nezastřešené betonové ploše. Střechou je zakryta výjezdová polorampa a prostor podlaží, který 
je o polovinu patra nižší. 

Plochy střech stávajících objektů budou klasické. 
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