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Prostor Jiráskova náměstí, klášterní zahrady a jejich okolí disponují bohatým
historickým a kulturním potenciálem, který je v současnosti využíván jen částečně.
Lidé, kteří v tomto území žijí a kteří do něj z různých důvodů přijíždí, to ví a chtějí to
změnit.

Z našeho pohledu se tím odhaluje sama podstata záměru obnovy náměstí a to je to,
že největší potenciál tkví v lidech, kteří tu žijí, chodí do školy, do práce, navštěvují
kostel, přátele, chodí sem za zábavou a za klidem a není jim osud tohoto prostředí
lhostejný. Pro ty všechny je potřeba odkrýt kvalitu tohoto území a dát jim ji k užitku.

Na tradičních základech chceme vybudovat městský prostor, který svými parametry
bude splňovat principy udržitelného rozvoje města. Za stěžejní považujeme zvednout
hodnotu prostoru z hlediska kulturně společenského života, duchovní identity a z
hlediska zdraví a bezpečnosti občanů ve vztahu na adaptaci na změnu klimatu.

Podobu a obsah předkládaného řešení jsme podřídili snaze vytvořit kultivovaný
městský prostor, o jehož inspirativnosti a kvalitě se budou moci jeho obyvatelé a
návštěvníci neustále v budoucnosti přesvědčovat.

Natura

Polis

Soutok čtyř řek

Spiritus

zrození
přirozenost

příroda
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duch svatý
oduševnělost člověka

duch místa

Do města přitékají čtyři
rovnocenné řeky, které se
spojují a dávají vzniknout nové
řece. A stejně jako vody Mže,
Radbuzy, Úhlavy a Úslavy
vytváří řeku Berounku, čtyři
principy POLIS – SPIRITUS –
LUDUS – NATURA se stanou
základem nového
obnoveného Jiráskova
náměstí a života v něm.

Ludus
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Parkování
Kiss-and-ride
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Dopravní zklidnění

Kavárna „Trolejbus”
v místě bývalé točny

Podélná
parkovací stání

Zóna 30

Jednosměrný
provoz

Celé náměstí je navrženo
jako jednosměrná
komunikace s provozem proti
směru hodinových ručiček.

Na obou delších stranách náměstí je komunikace s
oboustranným podélným parkováním. Počet podélných
stání pro odstavování vozidel je 150.

Územní plán
města Plzně nemá

komunikace na
náměstí a

komunikace na
ně navazující

vymezeny jako
významné. Na

náměstí mohly být
proto uplatněny
prvky zklidňující

dopravu.

Šířka pojížděné části komunikace je 4,5 m,
což umožňuje vedení cyklistické dopravy
ve společném pruhu s individuální
automobilovou dopravou.

Cyklistická doprava

Stavebně je upraven
jihovýchodní okraj náměstí,
kde je zrušena bývalá točna
trolejbusů a prostorem vede
pouze jedna komunikace
logicky navazující na okružní
řešení náměstí.

Omezením průjezdnosti v místě
příčných přejezdů dojde ke zklidnění

dopravy ve středové části náměstí.

Upraven je také prostor před školou, kde je
podélné stání automobilů nahrazeno

pruhem pro zastavování školních autobusů.

Pro krátkodobé stání jsou vymezena
2 místa u školy a 6 míst poblíž kostela.

Park
V parčíku mezi kostelem a

bytovkou je obnovena a
očištěna jeho původní

kompozice. Ta spočívá v
jírovcových alejích, po obvodu

lemujících obě pobytové
obdélníkové plochy.

Další aleje nově doplňují prostor celého
náměstí. Kompaktnější taxon snášející městské
prostředí texturou kontrastuje s jírovci. Přispívá
ke zlepšení mikroklimatu, stíní chodníky i
parkoviště, cloní a chrání klášterní zahradu.

Aleje podél komunikací

Habrový živý plot dělí klášterní zahradu na část
přístupnou veřejnosti a klauzuru.

Živý plot

Stávající zeleň
V uzavřené části je – po provedení nezbytných

pěstebních probírek respektována stávající
zeleň. Může být svými uživateli nadále udržována

či rozvíjena, doplněna dalšími ovocnými stromy.
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Smíšené záhony
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Permakulturní
školní zahrada
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Suchá retenční
dešťová nádrž

Vsakovací průleh
v uličním profilu

Povrchový
propustek

Dlažba s mezerami
pro převedení vody

Žlábek se
záchytnou nádrží

Dlážděné
říční koryto

Povrchový žlábek
v zahradě
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Záchytný
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Svodný
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Rozvolněný
vsakovací průleh
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