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Přednádraží v Říčanech

Prostor přednádraží v Říčanech představuje v rozvoji města 
strategicky významné území: kvalitní železniční spojení  
s Prahou je jednou z klíčových hodnot, kterými město disponuje 
a samotné okolí nádraží má v rámci struktury města významný 
rozvojový potenciál. 

V současné době však místo tento potenciál naplňuje jen 
okrajově. Chybí adekvátní pobytové zázemí, služby a veřejná 
prostranství, není jednoznačně stanoveno a prověřeno 
dlouhodobé řešení dopravních souvislostí a vazeb. Místo 
zároveň představuje urbanisticky složité území, kde se mísí 
nízkopodlažní rezidenční zástavba s výrobními a logistickými 
areály, jejichž možná transformace je v současné době 
limitována rezervou dopravních ploch v platném územním 
plánu. Ve veřejném vlastnictví je přitom jen omezená část ploch 
v území a pro úspěšnou proměnu území bude klíčové aktivní 
zapojení majitelů pozemků a dalších zájemníků. 

Vzhledem k urbanistické citlivosti území a komplikovaným 
vlastnickým, dopravním, a terénním poměrům je třeba nalézt 
celkovou dlouhodobou koncepci tohoto území a v tomto 
kontextu stanovit klíčové kroky pro nejbližší časový horizont  
a postupné naplňování dlouhodobé vize. 
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Úvod
Strategie rozvoje prostoru přednádraží v Říčanech

Návrh strategie rozvoje prostoru přednádraží v Říčanech 
předkládá ucelený soubor cílů a opatření, která povedou k 
revitalizaci tohoto území. Navržené kroky vycházejí z podrobné 
analýzy území, která byla shrnuta v samostatném dokumentu 
analytické části strategie. Důležitým krokem v přípravě 
strategie bylo zjištění vnímání současného stavu obyvateli 
a uživateli území. V rámci něj byly identifikovány současné 
hodnoty a problémy území, ale i potřeby obyvatel, které je nutné 
v rozvoji území zohlednit. Během přípravy návrhu strategie byli 
rovněž konzultování vlastníci klíčových pozemků a další hlavní 
aktéři v území. 

Strategie se skládá ze čtyř částí. První část definuje hlavní cíle 
rozvoje přednádraží, které vycházejí z poznatků analytické 
části a zapojení veřejnosti. Strategické cíle poskytují rámec 
pro prostorové řešení a jednotlivá opatření. V druhé části jsou 
popsány urbanistické principy navrhované revitalizace, které 
jsou prostorovým průmětem cílů strategie. Třetí část předkládá 
návrh procesu realizace této strategie. Čtvrtá část pak popisuje 
jednotlivá dílčí opatření, jejichž realizací bude cílů této 
strategie dosaženo. Samostatnou částí zpracovanou souběžně 
se strategií je podrobnější prověření území, které slouží jako 
podklad pro navrhované urbanistické a dopravní řešení. 

Návrh strategie bude v nadcházejících měsících konzultován  
s jednotlivými odbory Úřadu města Říčan, politickou 
reprezentací, hlavními aktéry území a širokou veřejností. 
Poznatky z konzultace budou následně zapracovány do 
strategie, která bude podstoupena Zastupitelstvu města Říčan 
ke schválení.  
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Strategické cíle definované v této kapi-
tole tvoří základní rámec pro budoucí 
rozvoj území v okolí nádraží v Říčanech.  
V navazujících kapitolách jsou pak jednotlivé 
cíle podrobněji rozpracovány do prostorové 
koncepce území a jednotlivých opatření.

Strategické cíle

01





Cíl 1

Zlepšení životního pro-
středí v okolí železniční 
stanice a respekt k rezi-
denční funkci v území

Cíl 2

Přednádraží: vzor  
udržitelného rozvoje

Cíl 3
Integrované dopravní 
řešení s důrazem na 
komfort cestujících 
veřejnou dopravou

Cíl 4b
Město Říčany: iniciátor 

místního rozvoje a garant 
dlouhodobé vize

Cíl 4b
Město Říčany: aktivní 
hráč v rámci regionu
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01/ Strategické cíle koncepce rozvoje prostoru přednádraží
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Témata  — snížení zátěže automobilovou dopravou

 — zlepšení kvality veřejných prostranství

 — posílení rekreační funkce, zelená prostupnost

Současný stav Struktura ulic a veřejných prostranství oblasti přednádraží 
byla vytvořena na přelomu 19. a 20. století. Předpokládala 
železniční dopravu jako hlavní (jediné) dopravní spojení. Říčany 
následně zaznamenaly pětinásobný nárůst počtu obyvatel  
z 3 200 v roce 1890 na 15 500 v současnosti. 

Následný rozvoj automobilové dopravy a vzrůstající 
požadavky na parkování nejen místních, ale i dojíždějících 
ze spádové oblasti, jsou tak v současnosti řešeny v rámci 
urbanistických dispozic, které s touto formou dopravy a s 
dynamickým zvýšením počtu obyvatel nepočítaly. 
Průmyslová produkce situovaná jižně od tratě pozbyla vzhledem 
ke strukturálním změnám ekonomiky svoje opodstatnění. Hluk 
a prašnost zatěžuje životní prostředí této lokality. 

Přednádraží urbanisticky srostlo s rezidenční čtvrtí, která 
je zatěžována automobilovou dopravou a provozem 
průmyslového areálu. 

Přednádraží chybí adekvátní pobytové zázemí pro cestující, 
ale i pro rezidenty města a další uživatele veřejného prostoru. 
Zároveň je těžištěm sítě pěších a cyklistických cest, které 
slouží ke každodennímu pohybu po městě ale mají i důležité 
rekreační využití jak pro místní, tak i pro početné návštěvníky z 
celé pražské metropolitní oblasti. 

Cíl 1 Zlepšení životního prostředí v okolí železniční 
stanice a respekt k rezidenční funkci v území
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Popis cíle Revitalizace území musí skloubit požadavky na dopravní 
vazby spojené s železniční stanicí a přestupy mezi jednotlivými 
módy dopravy (bus – vlak, pěší/kolo – vlak) a respektovat 
přitom rezidenční charakter širšího zázemí železniční stanice. 

Stěžejní úlohu přitom hraje regulace individuální 
automobilové dopravy a regulace parkování zejména pro 
dojíždějící. Podoba dopravního uzlu bude řešena v návaznosti 
na okolní zástavbu.

Systém nových veřejných prostranství mezi ulicí 17. listopadu 
a Cestou Svobody s omezeným vjezdem pro automobily, bude 
doplněn o zelenou infrastrukturu.

V území budou obnoveny zelené koridory (např. v trase 
bývalého Říčanského potoka), které zároveň vytvoří předěl mezi 
rezidenční oblastí a přednádražím.
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Témata  — transformace bývalých průmyslových areálů  
na novou „zelenou“ lokalitu se smíšeným využitím

 — posílení společenského významu přednádraží  
a vytvoření reprezentativního vstupu do města

 — doplnění občanské vybavenosti

 — doplnění urbanistické struktury města,  
provázání Říčan a Radošovic

 — vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst

 — dostupné bydlení v blízkosti železniční stanice 

Současný stav Komfortní železniční spojení Říčan s Prahou, je jednou z hlav-
ních hodnot, kterou město disponuje. Lokalita přednádraží má 
v tomto ohledu pro město strategický význam a představuje 
jedinečný rozvojový potenciál. Vzhledem k intensifikaci využití 
pozemků v okolí pražského hlavního a Masarykova nádraží ale 
i jinde podél tratě (Vršovice, Nusle), kde vznikají nová administ-
rativní centra pro poskytovatele vysoce specializovaných služeb, 
bude důležitost a využívanost vlakového spojení dále narůs-
tat. Výhledově se po realizaci Nového spojení II výrazně zlepší 
dostupnost i dalších rozvojových oblastí Prahy. 

Tržní síly budou tlačit na větší intensifikaci využití předná-
draží a je otázkou, jestli se tak stane koordinovaně s naplňová-
ním cílů rozvoje města Říčan (tedy rozvojem, ze kterého budou 
všichni profitovat), nebo nahodile, bez jednotné městotvorné 
koncepce. 

Dynamický rozvoj obcí Říčanska (přírůstek přes 1 500 obyv./
rok) dále zvýšil význam města jako centra spádové oblasti s 
několika desítkami tisíc obyvatel (70 tis. obyvatel v SO ORP). 

Říčany tvoří polycentrickou městskou strukturu se třemi jád-
ry, kde se odehrávají komerční a společenské aktivity: historické 
jádro města, okolí Komenského náměstí a ulice Černokostelecká 
v Radošovicích. Zároveň existují tlaky na přesunutí části komerč-
ních a společenských aktivit mimo jádro města (nákupní centra 
v zázemí Prahy) s potenciálními negativními dopady na hodnotu 
místních nemovitostí. 

Cíl 2 Přednádraží: vzor udržitelného rozvoje
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Postupná proměna přednádraží na „zelenou“ lokalitu se smíše-
ným využitím umožní vyrovnat zátěž spojenou s nárůstem 
obyvatel a větším dopravním zatížením přínosy z ekono-
mických aktivit a zároveň předejít živelnému rozvoji, který 
by pro město představoval další zátěž. Bylo by strategickým 
pochybením, kdyby město neslo dopady z nárůstu obyvatel, a 
nechalo veškeré benefity na rozvojových oblastech v Praze.

Vznikne vzorová ekologicky šetrná lokalita s přirozeným lid-
ským měřítkem. Bude kladen důraz na omezení automobilové 
dopravy, omezení znečištění ovzduší, šetrné nakládání s deš-
ťovou vodou, , výstavbu energeticky úsporných domů, a řešení 
otázky mikroklimatu a zmírnění dopadů globálního oteplování.
Atraktivita této oblasti umožní městu usilovat o dodržení vyso-
kých standardů trvale udržitelného rozvoje (např. dle BREEAM 
Communities). Cílem bude nejen zlepšit prostředí této části 
Říčan, ale i dále posilovat značku města jako lídra v zajištění 
vysoké kvality života pro své obyvatele.

Nová lokalita, která vznikne v synergii s úpravami přestupního 
uzlu (požadavky na integrovanou dopravu Prahy a Středočes-
kého kraje), rovněž umožní vznik vysoce kvalifikovaných pra-
covních míst, zlepší občanskou vybavenost a nabídne atraktivní 
bydlení.

Úpravy veřejných prostranství zlepší orientaci v území a umožní 
posílit jeho společenský význam. Může tak vzniknout skutečně 
reprezentativní vstup do města a soustava kvalitních veřej-
ných prostranství, která umožní vznik prostor pro obchody, 
kavárny a restaurace podél pěších tras. 

Přednádraží se stane spojkou mezi obchodním a společenským 
životem Masarykova a Komenského náměstí a centra Radošo-
vic. Díky systému pěších vazeb se doplní a posílí aktivity i v těch-
to místech. Řešení zároveň posílí význam obchodního centra 
Lihovaru a okolí. 

Transformací bývalého průmyslového areálu vznikne prostor 
pro výstavbu bytů, z nichž bude část určena pro nájemní 
případně další formy finančně dostupného bydlení. Město bude 
zároveň podporovat vznik kancelářských prostor pro umístění 
firem z odvětví s vysokou přidanou hodnotou a kanceláří pro 
místní profesionály, kteří mohou pracovat v blízkosti domova. 

Rozvoj bude tažen investicemi soukromého sektoru v syner-
gii s veřejnými investicemi do úprav dopravního řešení a ve-
řejných prostranství. Role města bude zejména v koordinaci, 
zajišťování vysokého standardu trvalé udržitelnosti a budování 
značky nového místa. Pro úspěšnou transformaci lokality je dů-
ležitá spolupráce se soukromým sektorem na doplnění potřeb-
né vybavenosti (občanské i komerční).  

Město vzhledem k ideální dopravní dostupnosti místa zváží pře-
sunutí kontaktní část městského úřadu do přednádraží. 

Popis cíle
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Témata  — ucelený a provázaný systém přestupního uzlu

 — zlepšení podmínek pro pěší a cyklistický pohyb 

 — komfortní přestupní bod bus/vlak

 — doplňkové vybavení a služby

 — jednotný informační systém

 — regulace parkování P+R 

Současný stav Železniční trať č. 221 tvořící páteř veřejné dopravy mezi 
Prahou a Benešovem je ze všech pražských S linek nejvíce vyu-
žívaná (celková obrátka 31 tis.), přičemž celkový denní obrat ve 
stanici Říčany je 7 tis. cestujících. 

Páteřní linky autobusů jsou vedeny po ul. Černokostelecké, 
největší obrátka cestujících je na zastávce K Železniční stanici 
(téměř 1500 cestujících), stanice U Nádraží je výrazně méně 
využita (obrátka méně než 350) i z toho důvodu, že k ní většina 
linek nezajíždí.

Silnice II/101 a částečně i Černokostelecká ulice nahrazu-
je absenci Pražského okruhu. V souvislosti s nedostatkem 
záchytného systému P+R v Pražské aglomeraci se zvyšuje 
motivace pro dojíždějící využívat železniční stanici Říčany 
k další cestě do Prahy a přispívat tak k problému parkování v 
přednádraží.

V současné době lze v území odstavit celkem 931 vozidel (z 
toho je 337 míst v soukromém parkování a 74 nelegálních, ale 
využívaných). Až 60 % řidičů je mimo Říčany, ostatní sem zajíždí 
zejména z odlehlejších částí města neobsloužených autobusy. 
Parkování je kromě cesty vlakem často spojeno s vyřízením 
dalších záležitostí v lokalitě. 
V území je zároveň několik nepřehledných až nebezpečných 
míst pro pěší (např. přes ul. 17 listopadu) ke konfliktům dochází 
i mezi chodci a zaparkovanými vozidly. 

Cíl 3 Integrované dopravní řešení s důrazem na 
komfort cestujících veřejnou dopravou
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Popis cíle Doprava se skládá ze spojitých nádob více subsystémů, které se 
v ideálním stavu vzájemně doplňují, tj. nekonkurují si. V tomto 
duchu je třeba nadále celý systém obsluhy území rozvíjet, a to 
nikoliv jen lokálními zásahy, ale v předem promyšlených kombi-
nacích. Město bude koordinovat vznik opatření pro jednot-
livé módy dopravy tak, aby vytvořily ucelený a provázaný 
systém.

Cílem úprav přednádraží v Říčanech by mělo být motivovat 
obyvatele i návštěvníky k vhodné volbě dopravního prostředku 
nejen restrikcemi, ale i nabídkou komfortnějšího a dostupněj-
šího jiného druhu dopravy či kombinací více druhů dopravy. 
Město bude s ohledem na urbanistickou strukturu a návaznosti 
preferovat zejména pěší a cyklistický pohyb spolu s hro-
madnou dopravou.

Pro dosažení těchto cílů je klíčové vytvořit přestupní uzel tak, 
aby nabídl vše nezbytné pro jeho pohodlné využívání v různých 
módech dopravy. Zejména se jedná o pohodlný a přehledný 
přestup na BUS, komfortní zázemí nádraží a doplňkové 
služby.

Zklidnění lokality napomůže pohybu všech bezmotorových 
účastníků, zlepšení prostupnosti, posílení „krátkých vzdálenos-
tí“ a zlepšení základních pěších propojení do okolí. 
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Témata  — propsání strategie do plánovacích dokumentů města 

 — aktivní a dlouhodobá role města v naplňování strategie 

Současný stav Současnou územně plánovací dokumentaci a strategické doku-
menty města Říčan je nutné uvést do souladu s cíli a opatřeními 
popsanými v této dílčí strategii rozvoje přednádraží. 

Město je majitelem klíčového pozemku u křížení ulic Cesta 
Svobody a Politických Vězňů a současných veřejných prostran-
ství. Většina transformačního území mezi ulicemi Nádražní a 
Politických vězňů je v majetku několika soukromých subjektů, 
vlastníkem největší části je společnost Le Cygne Sportif  
Groupe a.s. 

Popis cíle Řešení přednádraží zahrnuje jak krátkodobé cíle a opatření, tak 
úpravy, které je možné naplňovat až postupně v delším horizon-
tu. Pro úspěch transformace takto urbanisticky složité lokality a 
udržení dlouhodobé vize území je nezbytná aktivní role města. 

Pro realizaci této strategie rozvoje přednádraží zaujme město 
Říčany aktivní roli iniciátora změn v území s využitím všech ná-
strojů městského plánování, strategie rozvoje města i dílčích 
politik včetně plánu udržitelné mobility.  

Cíl 4a Město Říčany: iniciátor místního rozvoje  
a garant dlouhodobé vize
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Témata  — koordinace dopravních řešení v regionu

 — podpora národních investic v dopravě

Současný stav Rozvoj města Říčan je zároveň z velké části ovlivněn rozhod-
nutími učiněnými na regionální a národní úrovni. Zejména 
se jedná o rozhodnutí v plánování dopravy a mobility na úrovni 
regionu (dostavba Pražského okruh a Aglomeračního okruhu 
II/101, rozvoj pražské příměstské integrované dopravy) ale i na 
národní úrovni (plánované vysokorychlostní železniční spojení 
Praha – Brno, které odvede dálkovou železniční dopravu ze sou-
časné tratě a umožní tak větší frekvenci příměstských vlaků). 

Dopravní opatření a stavby v hlavním městě (zpoplatňování 
parkování v jednotlivých městských částech, výstavba Nového 
spojení II) budou mít rovněž dopad na poptávku po různých 
modech dopravy v Říčanech. 

Popis cíle Pro řešení dopravy města Říčan a další rozvoj okolí železniční 
stanice je nezbytná spolupráce na definici dopravních potřeb 
a jejich řešení s okolními obcemi a spolupráce se Středočes-
kým krajem a hlavním městem Praha. 

Pro lepší koordinaci rozvoje zejména v oblasti dopravy se město 
Říčany ujme aktivní role v plánování a koordinaci dopravních 
opatření nejen na úrovni města, ale i na úrovní mikroregionu 
(spádové oblasti dopravy).  Zároveň bude prosazovat své zájmy 
a postoje na krajské úrovni a při vyjednávání s hlavním městem 
Prahou a organizátory dopravy ROPID a IDSK. 

Cíl 4b Město Říčany: aktivní hráč v rámci regionu
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Kapitola shrnuje obecné urbanistické prin-
cipy organizace území, které jsou prostoro-
vým průmětem stanovených strategických 
cílů. Důsledné dlouhodobé sledování těch-
to principů může pomoci postupně pro-
měnit lokalitu původního průmyslového 
okraje při železnici v živé městské centrum  
v okolí zastávky vlaku. 

Koncepce prostorového  
řešení území

02
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Koncepce prostorového řešení území
02a/ Celková koncepce

Strategický význam území 

Regionální význam Říčan

Říčany jsou jedním z důležitých center rozvoje v 
bezprostředním kontaktu s Prahou. To potvrzují 
i ZÚR Středočeského kraje zařazením sídla mezi 
vyšší centra rozvojové oblasti republikové úrovně 
spolu s městy Beroun, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, Neratovice a Kralupy nad Vltavou. Tato 
skupina měst je typická dobrým železničním spo-
jením do hlavního města a zároveň nižšími život-
ními náklady oproti metropoli. Představují tedy 
především rezidenční předměstí Prahy se všemi 
pozitivními i negativními dopady, které tato pozi-
ce s sebou nese. Spolu s Prahou a Kladnem tvoří 
vnitřní Pražskou metropolitní oblast. Z těchto 
měst jsou Říčany sice, co do počtu obyvatel, stále 
nejmenší, nicméně v posledních letech nejrychleji 
rostoucí (42% nárůst mezi lety 2001 a 2018*). Pod-
le hodnocení Indexu kvality života ve 206 českých 
obcích s rozšířenou působností provedeného 
společností Deloitte v roce 2018, jsou navíc Říčany 
úplně na prvním místě žebříčku**.  
Trať Praha – Benešov je nejvytíženější v rámci 
systému PID, spojení Praha – Říčany také zazna-
menalo nejvyšší nárůst počtu přepravených osob 
v posledních letech (88% nárůst mezi roky 2001 a 
2017***), železniční zastávka Říčany je 4. nejvytíže-
nější v rámci PID a nejvytíženější mimopražská****. 
To vše indikuje vzrůstající rozvojovou energii 
Říčan, a potenciál pro kvalitativní transformaci 
vnitřních území města. Velké předpoklady ke 
změně má pak především území v okolí nádraží, 
které může těžit z narůstajícího významu osobní 
železniční dopravy.  

Význam území v okolí nádraží  
v kontextu města i regionu

Rozvojový, resp. transformační potenciál lokality 
pramení hned z několika faktorů. Území se na-
chází prakticky v těžišti Říčan, na důležité spojnici 
dvou center - historického jádra v okolí Masary-
kova náměstí a Radošovic s důležitou obchodní 
osou v podobě ulice Černokostelecká. Lokalita 
přímo u vlaku má vysokou hodnotu z pohledu 
lokalizace administrativních provozů nebo pobo-
ček s vazbou na Prahu, i jako alternativa admini-

strativních zón na okraji Prahy, které mohou mít 
dokonce horší dostupnost do centra metropole, 
než může nabídnout přímé vlakové spojení. Z 
obdobného důvodu může být lokalita žádaná i 
z pohledu bydlení, vysoká poptávka po bydlení 
je v kontextu Říčan nicméně prakticky zaručena. 
Blízkost nádraží v lokálním měřítku znamená za-
tím nevyužitou přítomnost velkého množství lidí, 
kteří mohou využívat služby a obchody v okolních 
blocích. Část nové zástavby bude zároveň vidi-
telná přímo z vlaku, což může být příležitostí pro 
prezentaci firem sídlících v lokalitě. Území má 
zároveň důležitý význam v podobě reprezentace 
sídla, je tváří Říčan při příjezdu vlakem a vysílá tak 
signál o charakteru Říčan novým návštěvníkům, 
ale i každodenním cestujícím z řad říčanských 
obyvatel, pro které formuje představu o identitě 
města, ve kterém žijí. V kontextu celkového pláno-
vaného rozvoje Říčan se jedná o plochy menšího 
rozsahu, zato však ve strategické pozici.

Brána do města 

Oblast přednádraží je zároveň v současnosti spíše 
bariérou v území tvořenou neprostupnou linií že-
leznice a velkými nepřístupnými areály. V lokalitě 
se nenachází ani mnoho cílů, nebo prostranství, 
kde by se byl důvod při cestě z vlaku zdržet. 
Proměna území by tedy měla prostor zpřístupnit 
a podél spojnice Masarykova náměstí - železnice 
a Radošovic a Černokostelecké doplnit vhodné 
body zájmu a komfortní veřejná prostranství. 

Díky významu lokality jako potenciálního subcen-
tra rostoucích Říčan je zároveň možné a vhodné 
zde požadovat nadstandardní kvalitu rozvoje, 
která odpovídá ekonomické výhodnosti rozvoje 
lokality i požadavku reprezentativnosti lokality, 
která je v určitém smyslu „bránou do Říčan“. 

* Český statistický úřad. Historický lexikon obcí ČR 1869 - 2005 - 1. díl [online]. 2007-03-03 [cit. 2018-10-03].
** Obce v datech [online]. Obce v datech, s.r.o., 2018. [cit. 2018-10-03]. Dostupné z  https://www.obcevdatech.cz
*** Počty přepravovaných osob - data poskytnutá organizací Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
**** HRUBEŠ, Ondřej Matěj. Počty cestujících dojíždějících do Prahy vlakem v roce 2017. In: MHD86.cz [online]. 2018. [cit. 2018-10-03].  
Dostupné z: http://mhd86.cz/2018/02/12/pocty-cestujicich-dojizdejicich-do-prahy-vlakem-v-roce-2017/
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Koncepce prostorového řešení území
02b/ Základní urbanistické principy

Základní urbanistické principy:

A. Veřejná prostranství: Zapojení do systému 
okolních veřejných prostranství a zelená 
infrastruktura

Návrh pomáhá zprostupnit území sítí provázaných 
veřejných prostranství. Nová náměstí vytváří důstojný 
vstup do města i pobytový prostor pro obyvatele a 
návštěvníky. 

 — V současnosti je území typické velkými ne-
prostupnými bloky výrobních a logistických 
areálů, pěší pohyb v území je mnoha místech 
v konfliktu s automobilovou dopravou. Do 
budoucna je třeba dokončit úpravy uličních 
profilů pro zajištění bezpečnosti a komfortu 
pohybu a rozvinout stávající síť veřejných pro-
stranství doplněním ulic a prostupů a vytvoře-
ním bloků lidského měřítka.  

 — Specifickou součástí této navrhované sítě 
jsou zelené ulice a prostupy, navazující např. 
na charakter aleje Cesty Svobody a rozšiřující 
tuto typologii cest v okolí tak, aby mohlo dojít 
k provázání stávajících i nových parků v okolí 
příjemnými zelenými cestami pro běžný i 
rekreační pohyb. 

 — Důležitou roli hraje formování hlavní severojiž-
ní osy a předprostoru jižního vstupu na nádra-
ží. Tato osa by neměla umožnit pouze rychlý 
přístup na nádraží, ale také místa pro zasta-
vení, odpočinek, setkání. Proto je území třeba 
doplnit otevřenějšími prostranstvími, a to 
jedním hned při výstupu z podchodu směrem 
k historickému centru a jeden jako předpro-
stor nové budovy městského úřadu na křížení 
ulic Politických vězňů a Cesty Svobody (viz část 
C. Využití území). 

 — Každé z těchto náměstí má svůj vlastní vý-
znam, a tedy i charakter a náplň:

Reprezentativní vstup do města 

Přehledná a velkorysá veřejná prostranství v místě 
prvních kontaktů s městem odrážejí význam a obytnou 
kvalitu prostředí Říčan. 

 — V místě ústí podchodu se prostor rozšiřuje do 
náměstí, vytvoří tak prostor pro setkávání ve 
vazbě na železniční stanici. 

 — Prostorem při východní hraně prochází frek-
ventovaná Cesta Svobody, z jihu a západu je 
lemován novými budovami s aktivním parte-
rem (např. s provozem kavárny, obchodu). V 
severní části náměstí přechází o úroveň výše a 
zapojuje tak do města prostor okolo původní 
nádražní budovy. 

Na horní terase je několik míst pro krátkodobé 
zastavení automobilů v bezprostřední blízkosti 
nádraží a několik parkovacích stání pro osoby, pro 
které by mohl být přístup z parkovacího domu 
příliš náročný. Z hrany horní terasy je výhled 
na Říčany přes náměstí a střechy nízkopodlažní 
zástavby. 

Nové náměstí s městským úřadem

Reprezentativní prostor propojuje novou zástavbu se 
stávající čtvrtí a vytváří velkorysý předprostor nové 
budovy městské instituce.

Systém veřejných prostranství je doplněn o nový 
prostor náměstí na křížení ulice Politických vězňů 
a Cesty Svobody. 

 — Rozšířením profilu ulice do náměstí vznikne 
potřebný prostor pro úpravu autobusové 
zastávky do podoby komfortnější pro cestu-
jící, zároveň tak bude prostor vhodnější pro 
bezpečný a plynulý provoz dopravy.  
(viz část B. Doprava).

 — Náměstí má funkci reprezentativního předpro-
storu městského úřadu a druhého možného 
zastavení na cestě od nádraží do města. Je 
prostorově propojeno s alejí Cesty Svobody a 
prostup v jeho západním rohu spojuje náměstí 
s parčíkem u zeleného prostupu mezi Cestou 
Svobody a parkem Kozinova.
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Reprezentativní 
vstup do města

Nové náměstí
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Reprezentativní vstup do města

v bezprostřední blízkosti 
nádraží poskytuje nová 
zástavba potřebné prostory 
pro pracovní příležitosti a 
služby, jejichž rozvoj je třeba 
v Říčanech posílit

severní část náměstí přechází 
o úroveň výše a zapojuje do 
města prostor okolo původní 
nádražní budovy

z hrany horní terasy je výhled 
na Říčany přes náměstí 
a střechy nízkopodlažní 
zástavby
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v místě ústí podchodu se 
prostor rozšiřuje do náměstí a 
vytváří tak místo pro setkávání 
ve vazbě na železniční stanici

komfort cyklistického 
přístupu na nádraží zvyšuje 
kapacitní B+R v podobě věže 
pro úschovu kol, která svou 
hmotou doplňuje prostor 
náměstí a zároveň poskytuje 
informační systém odjezdů 
hromadné dopravy
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B. Doprava: Integrovaný dopravní uzel  
vyvažující jednotlivé módy dopravy

Dopravní řešení klade důraz na udržitelné způsoby 
dopravy a komfortní přestup. Jsou navržená taková 
řešení, která zasazují jednotlivé prvky dopravního 
uzlu jako přirozenou součást urbanistické struktury. 
Vzniká městské nádraží přátelské ke svému okolí. 

 — Základním požadavkem z hlediska mobility 
je komfortní pěší a cyklistický přístup na 
nádraží. Říčany jsou městem svou velikostí 
vhodným pro vysoký podíl nemotorizovaného 
pohybu a to dokládá i fakt, že již v součas-
nosti se na nádraží většina místních obyvatel 
dostává pěšky. Napomoci zvýšení komfortu 
přístupu mohou dopravní opatření v severním 
konci Cesty Svobody, která by měla znemožnit 
přístup automobilů mimo nezbytnou do-
pravní obsluhu a zejména doplnění sítě ulic 
a prostupů, které nabídne nové alternativní 
přístupové cesty k nádraží (viz část A. Veřejná 
prostranství) 

 — Podporu preference cyklistického pohybu 
před automobilem může přinést zlepšení 
podmínek kapacitního B+R, např. doplněním 
věže pro úschovu kol, navržené při ústí pod-
chodu. Zajištění bezpečného cykloparkování 
bez strachu o kolo může znamenat navýšení 
poptávky, v každém případě je třeba řešit cyk-
loinfrastrukturu s ohledem na všechny druhy 
možnosti odložení jízdních kol (nekryté - poho-
tovostní, kryté, uzamykatelné - dlouhodobé).

 — Návrh nabízí dvě formy řešení přestupní vazby 
mezi vlakem a autobusem jako dva scénáře 
pro různé časové horizonty:

 — V krátkodobém a střednědobém horizontu 
je pro zastávky autobusů vymezen kom-

fortnější prostor rozšířením ulice Politic-
kých vězňů do náměstí při křížení s Cestou 
Svobody. Zastávky tak zůstávají v obdob-
né poloze jako v současnosti, je zde ale 
doplněn adekvátní prostor pro čekání na 
autobus a místo pro autobusy regionální i 
městské hromadné dopravy. 

 — V dlouhodobém horizontu v případě větší 
poptávky po přestupu z autobusu na želez-
nici je v návrhu vymezena rezerva pro pří-
mou přestupní vazbu v těsném v kontaktu 
s železniční zastávkou. Toto řešení umož-
ňuje různé trasování linek v regionálním 
měřítku. S výhodou využívá paralelního ko-
ridoru autobusů za protihlukovou stěnou 
podél železnice, vyhnou se tak rezidenční 
klidnější ulici Politických vězňů. Prostorová 
integrace železniční a autobusové zastávky 
zároveň může oživit historickou budovu 
nádraží a do určité míry jí vrátit její původní 
funkci. 

 — Při ulici 17. listopadu je navrženo umístění 
parkovacího domu, který slouží částečně jako 
lokální P+R a zároveň pro parkování ve vazbě 
na vybavenost v okolí. Krátkodobé parkování  
a stanoviště pro taxi je ponecháno v těsné 
vazbě na železniční stanici, stejně jako něko-
lik parkovacích stání pro osoby, pro které by 
mohl být přístup z parkovacího domu příliš 
náročný.
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Nové náměstí s autobusovou zastávkou a městským úřadem

náměstí je prostorově 
propojeno s alejí Cesty 
Svobody a nabízí druhé 
možné zastavení  na cestě od 
nádraží do města

přemístění a sdružení 
kontaktní části městského 
úřadu do nové reprezentativní 
budovy má nejen symbolický 
přínos pro lokalitu 
přednádraží, ale přináší 
hlavně komfortní řešení pro 
obyvatele Říčan i okolních 
sídel, jež si tak mohou vyřídit 
svou agendu v bezprostřední 
blízkosti důležitého uzlu 
hromadné dopravy
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reprezentativní prostor 
propojuje novou zástavbu 
se stávající čtvrtí a vytváří 
velkorysý předprostor nové 
budovy městské instituce

úprava autobusové zastávky 
rozšířením profilu ulice do 
prostoru náměstí poskytuje 
komfortnější a bezpečnější 
řešení pro cestující a zároveň 
podporuje plynulý provoz 
dopravy
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C. Využití území: Transformace na obytnou a 
udržitelnou lokalitu, synergie využití území

Podpora přirozené funkční obměny lokality ve vazbě 
na nádraží.

 — V současnosti probíhá v mnoha městech roz-
sáhlý rozvoj lokalit v okolí nádraží. To je dáno 
strukturální změnou ekonomiky a proměnou 
role nádraží ve městě. Oblast v okolí železnice 
už nemusí být bariérou, vázanou výrobními a 
logistickými plochami na železnici, ale naopak 
jedním z městských center nabízejícím pro-
story pro pracovní příležitosti v jiných ekono-
mických sektorech, obchod, služby a bydlení. 
Na tento proces je třeba říčanské přednádraží 
připravit tak, aby nové záměry nových funkcí v 
území využily vzájemné synergie a ne naopak. 
Společně tak mohou vytvořit nový obraz 
lokality přednádraží jako smíšeného živého 
městského subcentra.  

 — V bezprostřední blízkosti nádraží se poměr 
bytových a nebytových funkcí kloní spíše k 
nebytovým a poskytuje tak potřebné prostory 
pro pracovní příležitosti a služby, jejichž rozvoj 
je třeba v Říčanech posílit. Dále od nádraží zá-
stavba přechází v běžnou smíšenou zástavbu s 
převahou bydlení, s možností kombinace byd-
lení s podnikáním a zapojuje se tak přirozeně 
do rezidenční čtvrti. 

 — V závislosti na výsledném poměru bydlení a 
administrativy v rozvíjené lokalitě může území 
ve střednědobém horizontu nabídnout při 
maximálním rozvoji prostor pro 150 - 250 
nových obyvatel a 500 – 700 pracovních příle-
žitostí. V dlouhodobém výhledu může celkový 
počet dosáhnout až 250 – 300 obyvatel a 700 
– 1000 pracovních příležitostí. Přestože se v 
kontextu předpokládaného rozvoje celých 
Říčan jedná o relativně malý objem zástavby, 
území přednádraží má velký potenciál v tom, 

že může nabídnout prostor pro výrazně jiný 
typ zástavby, než je běžná stavební produkce 
v rozvojových plochách. Vznik nových pra-
covních příležitostí tak může částečně vyvážit 
jinak převážně rezidenční rozvoj města a nové 
bydlení může nabídnout jiný charakter a typ 
rezidenční zástavby (malé a startovací byty, 
seniorské bydlení apod.).

Nová vybavenost

 — Jako důležitý bod zájmu je navrženo přemístě-
ní kontaktní části městského úřadu na křížení 
ulic Politických vězňů a Cesty Svobody. Nabízí 
tak možnost si vyřídit běžnou agendu po cestě 
na vlak nebo z vlaku. Zároveň umožňuje oby-
vatelům z okolních sídel v rámci ORP vyřídit 
co potřebují v bezprostřední blízkosti důleži-
tého uzlu hromadné dopravy. Umístění nové 
reprezentativní budovy městské správy je ale i 
důležitým symbolickým krokem, reprezentuje 
město ve směru k lidem přijíždějícím do Říčan 
vlakem a dokládá, že lokalita v okolí nádraží je 
jedním z podstatných center města. 

 — Ve vazbě na důležité pěší vazby je podporován 
vznik aktivního parteru, tedy prostorů pro 
nové obchody, služby, provozy pohostinství 
v přízemí budov, které se mohou otevírat do 
navazujících ulic svými zahrádkami a výlohami 
a které budou oživovat veřejná prostranství 
pohybem jejich návštěvníků. Tyto prostory bu-
dou poskytovat zázemí pro nákupy, soukromá 
i pracovní setkání, návštěvu běžných služeb 
v těžišti Říčan, zároveň s posílením obratu 
návštěvníků nacházejících se v území před 
cestou z Říčan nebo po příjezdu do Říčan.



HUB

SENIORSKÉ
BYDLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
CENTRUM
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smíšené území s převahou bydlení

smíšené území s převahou  
pracovních příležitostí a služeb

aktivní parter s obchody a službami

hlavní trasy pohybu pěších

důležité atraktory v území
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 D. Struktura zástavby: Rozvoj živého intenziv-
ního centra s respektem ke kontextu rezidenč-
ní čtvrti

Hmotové řešení je založeno na vyvažování potřeby 
intenzifikace využití území a požadavku na respekto-
vání charakteru okolní zástavby.

 — Jedním z důležitých principů udržitelného 
regionálního rozvoje je důraz na soustředění 
aktivit v pěší dostupnosti klíčových uzlů veřej-
né hromadné dopravy (TOD – transit oriented 
development). Díky tomu z veřejných investic 
do infrastruktury těží nejvíce lidí a zároveň 
se snižuje závislost těchto lidí (kteří by jinak 
hledali bydlení nebo pracovní příležitosti v roz-
vojových plochách na okraji města) na dojíždě-
ní pomocí individuální automobilové dopravy, 
která jinak negativně zatěžuje prostředí. 

 — Hmota v území je strukturovaná atypickým 
způsobem tak, aby v hlavních ulicích drže-
la hladinu okolní nízkopodlažní zástavby a 
větší část kapacit je soustředěná do center 
superbloků a směrem k terénnímu zlomu při 
železnici tak, aby nenarušovala obraz Říčan. 
Pro ekonomickou proveditelnost transformace 
území je ale zároveň třeba zajistit na poměrně 
malé ploše dostatečnou hmotu nové zástavby, 

která by kompenzovala investice do asanace 
území a vybudování kvalitních veřejných pro-
stranství v blízkosti nádraží, což vytváří velký 
tlak na kvalitní a promyšlené architektonicko-
-urbanistické řešení.

 — I při dílčí redistribuci výšek s ohledem na stá-
vající ulice je obecně v celém řešeném území 
obecně držena nízko- až středněpodlažní 
zástavba. Z toho důvodu a z důvodu relativně 
rozsáhlých ploch veřejných prostranství v po-
měru k zastavitelným blokům (pro zvýšení pro-
stupnosti a komfortu pohybu v okolí nádraží) 
je třeba potřebné kapacity nahradit pomocí 
vhodné volby typologie zástavby s důrazem na 
hustší nízkopodlažní strukturu. Tento systém 
zástavby (tzv. low-rise high-density) garantuje 
dostatečné množství aktivit (náplně) v území 
zajišťující životaschopnost lokality, aniž by 
narušovala prostorový kontext okolní zástavby 
nepřiměřenými výškami budov. 
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středněpodlažní

nízkopodlažní



schody + výtah

kolej

společné nástupiště  vlak/bus

(nově vchod z opačné strany)

16x OSOBNÍ VOZIDLA ( K+R / TAXI / INVALIDÉ )

3x OSOBNÍ VOZIDLA

KRÁTKODOBÉ
PARKOVÁNÍ

K+R

P+R

K+R

CYKLOPARKOVÁNÍ

CYKLOPARKOVÁNÍ

BUS - KRÁTKODOBÝ
HORIZONT

BUS - VÝHLEDOVÁ
MOŽNOST

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SENIORSKÉ
BYDLENÍ

výhledová možnost transfor-
mace výrobního areálu

nový parkový prostup podél 
trasy původního koryta poto-
ka zapojuje park Kozinova do 
systému okolních zelených 
veřejných prostranství a zá-
roveň tvoří pěší zkratku mezi 
centrem Na Fialce a budoucím 
parkovacím domem

parkovací dům, který slouží 
částečně jako lokální P+R  
a zároveň pro parkování ve 
vazbě na vybavenost v okolí; 
jeho poloha je optimální jak  
z hlediska napojení na 
komunikační síť, tak pěších 
vazeb v rámci řešeného území

46

Schéma koncepce řešení území



schody + výtah

kolej

společné nástupiště  vlak/bus

(nově vchod z opačné strany)

16x OSOBNÍ VOZIDLA ( K+R / TAXI / INVALIDÉ )

3x OSOBNÍ VOZIDLA

KRÁTKODOBÉ
PARKOVÁNÍ

K+R

P+R

K+R

CYKLOPARKOVÁNÍ

CYKLOPARKOVÁNÍ

BUS - KRÁTKODOBÝ
HORIZONT

BUS - VÝHLEDOVÁ
MOŽNOST

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SENIORSKÉ
BYDLENÍ

postupná transformace areálů 
výroby a logisticky na měst-
skou čtvrť s bydlením, kance-
lářemi a vybaveností; součástí 
nové zástavby je síť veřejných 
prostranství 

náměstí je prostorem pro 
komfortní přestup na autobus 
a zároveň reprezentativním 
předprostorem budovy 
městského úřadu 

nové veřejné prostranství 
vytváří důstojný předprostor 
železniční stanice a lépe 
propojuje město s „horní 
úrovní terénu“ u bývalé  
nádražní budovy 

území podél kolejiště nabízí 
prostor pro řešení vybraných 
dopravních návazností - krát-
kodobé parkování, stanovi-
ště taxi apod.; zároveň tvoří 
rezervu pro budoucí možné 
umístění zastávek BUS v těsné 
vazbě na železniční stanici
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Revitalizace brownfieldů při železničních 
spojeních ve městech je komplexní proces, 
jehož realizace zpravidla přesahuje jedno de-
setiletí. Příklady revitalizací ze západoevrop-
ských měst ukazují, že revitalizace je úspěšná 
tam, kde je dlouhodobě vedená samosprávou, 
pevně provázaná se strategickým a územním 
plánováním a realizována se zapojením hlav-
ních aktérů území a veřejnosti. 

Proces revitalizace

03
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03/ Proces revitalizace přednádraží

Pro úspěch procesu revitalizace je klíčové stano-
vení jasných cílů, udržení nastaveného směru a 
koordinace všech investorů a dalších aktérů a čin-
ností v území v dlouhodobém časovém horizontu. 
Strategie revitalizace musí být zároveň dostatečně 
flexibilní, aby mohla reagovat na měnící se ekono-
mické ale i legislativní prostředí. 

Následující schéma zachycuje hlavní kroky pro-
cesu revitalizace s důrazem na jeho přípravnou 
etapu. Během této přípravné etapy bude rozpra-
cován implementační plán revitalizace, který se 
stane podkladem pro harmonogram dalších etap.  

Říčany: Proces revitalizace přednádraží
Přípravná etapa

— vyčíslení výše jednotlivých 
investic

— variantní návrh mechanismu 
realizace  

— přehled dostupných zdrojů 
financování

— rozdělení rolí a podrobná  
etapizace revitalizace území

— příprava projektové 
dokumentace a identifikace 
zdrojů financování pro 
okamžitá opatření

— realizace opatření

— postupné pořizování nutných 
změn ÚP a podrobnější 
územně plánovací 
dokumentace a územně 
plánovacích podkladů pro 
jednotlivé fáze revitalizace

— sbírání zkušeností 
samosprávy s realizací 
obdobných projektů například 
v programu URBACT

— sbírání zkušeností ohledně 
návrhu trvale udržitelné čtvrti

— zahrnutí všech relevantních 
složek MÚ a hlavních aktérů 
oblasti do přípravy zadání 
změn ÚP dokumentace

— bude probíhat souběžně 
s aktivitou 4

— určení zodpovědnosti za 
jednotlivé role v procesu  
v rámci MÚ

— rozhodnutí, které role budou 
poptány externě a které bude 
plnit MÚ interně

— sestavení plánu zapojení 
veřejnosti a hlavních aktérů 

—

—

Př
íp

ra
vn

á 
et

ap
a

Et
ap

a 
re

al
iz

ac
e

0

2

1

4

6

3

5

7

Schválení strategie 
revitalizace přednádraží 
RMŘ a ZMŘ

příprava zadání změn 
územního plánu

Nastavení 
institucionálního rámce 
realizace strategie

Příprava 
implementačního plánu 
revitalizace

Rychlá opatření 
pro zlepšení kvality 
veřejných prostranství 
a dopravní dostupnosti

Sbírání zkušeností 
zahraniční a tuzemské 
praxe

Pořizování územně 
plánovací dokumentace 
pro jednotlivé etapy

Realizace 
implementačního plánu 
revitalizace

Kolaborativní

realizace jednotlivých 
projektů samosprávou, 
soukromými investory 
a případně dalšími složkami 
veřejného sektoru
Město Říčany jednotlivé 
projekty koordinuje a dohlíží 
na jejich provázanost 
a naplňování cílů revitalizace

Schéma procesu revitalizace
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1/ Nastavení institucionálního  
rámce realizace strategie

Revitalizace takto rozsáhlého území je dlouhý 
proces složený z mnoha projektů. Je tedy důležité 
vytvořit hned od začátku jasné institucionální na-
stavení v rámci MÚ ale i s dalšími partnery, kteří 
se budou na revitalizaci podílet. 

V rámci institucionálního nastavení bude třeba 
vyčlenit potřebné kapacity pro přípravu a reali-
zaci revitalizace, přidělit jasné role jednotlivým 
pracovníkům MÚ a politickému vedení města a 
rozhodnout, které činnosti budou vykonávány 
městem a které budou zadány externím dodava-
telům. Hlavní aktéry území bude vhodné zapojit 
do pracovní skupiny. 

Zároveň bude nutné sestavit plán komunikace 
a zapojení veřejnosti a vyhradit na tuto činnost 
potřebné zdroje. 

2/ Kolaborativní příprava zadání  
změn územního plánu

Město Říčany není vlastníkem většiny pozemků 
v přednádraží. Před pořizováním změn územ-
ního plánu a podrobnější územně plánovací 
dokumentace, bude nezbytné zapojit do procesu 
tvorby sdílené vize revitalizace vlastníky klíčových 
pozemků a další hlavní aktéry oblasti. 

Příprava zadání změn územního plánu poskytne 
vhodný rámec pro diskusi s hlavními aktéry úze-
mí. Důležité bude najít odhodlání mezi soukro-
mými vlastníky aktivně se zapojit do revitalizace 
území. 

V rámci této aktivity bude rovněž rozhodnuto jak 
změny ÚP rozfázovat tak, aby lokality, nad jejichž 
budoucí podobou bude panovat shoda, mohly být 
revitalizovány přednostně. 

Tento krok bude probíhat souběžně s kroky 3 a 
4. Bude provázán zejména s hledáním vhodného 
mechanismu realizace pro jednotlivé fáze tak, jak 
je popsán v kroku 4. 

3/ Sbírání zkušeností zahraniční  
a tuzemské praxe

Město Říčany chce být lídrem mezi českými městy 
v prosazování trvale udržitelného rozvoje měs-
ta. Tento přístup bude uplatněn i při revitalizaci 
území přednádraží zejména s ohledem na blízkost 
residenční části města a snahu o zlepšení život-
ního prostředí a eliminaci negativních dopadů 
spojených s rozvojem území. 

Za tímto účelem bude město Říčany sbírat zkuše-
nosti a příklady dobré praxe v oblasti revitalizace 
částí měst při naplňování principů trvale udržitel-
ného rozvoje v oblasti správy a vedení revitaliza-
ce, zajištění sociálního a ekonomického blahoby-
tu, využití energetických zdrojů a snižování emisí 
CO2, ekologického přístupu k využití území a 
návrhu a realizaci nízko emisního dopravního ře-
šení. Kromě technických řešení bude předmětem 
zájmu nastavení spolupráce mezi samosprávou 
a soukromými investory tak, aby bylo dosaženo 
daných cílů rozvoje území. 

Pro sbírání zkušeností budou využity standar-
dy kvality udržitelného rozvoje jako je Breeam 
Communities, a zváženy možnosti zapojení do 
URBACT sítě podporované EU.  

4/ Příprava implementačního  
plánu revitalizace 

Implementační plán revitalizace bude průběžně 
aktualizovaným pracovním výstupem z procesu 
přípravy revitalizace ve všech lokalitách předná-
draží. Jeho součástí bude: 

 —  popis opatření, který bude možné použít 
jako podklad pro zadání prací na jednotli-
vých opatřeních

 —  odhad nákladů pro realizaci jednotlivých 
opatření revitalizace včetně odhadu po-
třebných investic soukromého sektoru 

 —  přehled dostupných zdrojů financování pro 
jednotlivá opatření

 —  varianty návrhu mechanismu realizace tak, 
jak vyplynou z jednání s hlavními vlastníky 
v území a dalšími investory 
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 —  příprava detailního harmonogramu pro-
vázaného s pořizováním ÚPD, finančními 
požadavky a mechanismy realizace vyplý-
vajícími z dohod s hlavními aktéry území a 
investory 

 —  určení zodpovědnosti za realizaci jednotli-
vých opatření 

 — vznik zadání pro majetkovou politiku měs-
ta v jednotlivých lokalitách

5/ Pořizování územně plánovací  
dokumentace pro jednotlivé lokality

Tato strategie  umožňuje přehodnotit řešení 
přestupní vazby mezi železnicí a autobusovou 
dopravou a další parametry prostorové i funkční 
organizace území tak, jak jsou upraveny v plat-
ném územním plánu. Byť návrh principiálně vy-
chází z koncepce územního plánu, jednotlivé dílčí 
parametry a konkrétní vymezení ploch je třeba do 
územního plánu promítnout jeho změnou. 

Tento krok je možné dále rozdělit do dvou fází:

5A – pořízení změny územního plánu tak, aby bylo 
možné naplnit cíle strategie revitalizace,

5B – pořízení regulačního plánu (případně územní 
studie jako podkladu pro rozhodování v území), 
který podrobně nastaví regulativy území a zajistí 
jeho provázaný a koncepční rozvoj.

Pro obě fáze platí, že mohou být pořizovány 
postupně pro jednotlivé lokality v návaznosti na 
krok 2 a krok 4. Pořízení změny územního plánu 
bude následovat poté, co bude kolaborativním 
způsobem připraveno zadání a když bude dohoda 
o realistickém mechanismu realizace revitalizace 
dané lokality. 

Základní členění území pro pořízení změny územ-
ního plánu, popřípadě pro pořízení regulačního 
plánu je následující:

 — Lokalita A – území bezprostředně navazující 
na železniční stanici, plocha mezi ulicemi 
Nádražní, Cesta Svobody, Politických vězňů a 
17. listopadu 

 — Lokalita B – severní část bloku mezi ulicemi 
Cesta Svobody, Politických vězňů, 17. listopa-
du a Mánesova

 — Lokalita C – dosud nezastavěná část bloku 
blok mezi ulicemi 17. listopadu, Politických 
vězňů a Pod Lihovarem

 — Lokalita D – část bloku mezi ulicemi Politic-
kých vězňů, 17. Listopadu a Barákova

Toto členění může být dále upraveno na základě 
dohod z kroků 2 a 4.

Veřejná prostranství, která často tvoří švy jednotli-
vých lokalit, ale pro jejichž revitalizaci je v něko-
lika případech rovněž nutné pořídit změnu ÚP, 
mohou být řešena samostatně. 
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D 6/ Rychlá opatření pro zlepšení kvality  
veřejných prostranství a dopravní dostupnosti

Do skupiny rychlých opatření patří takové, které 
je možné realizovat v horizontu 3-5 let a které 
budou mít důležitý vliv na zkvalitnění veřejného 
prostoru a dopravní dostupnosti. Jedná se tedy o 
sadu opatření obsaženou v implementačním plá-
nu revitalizace, jejichž realizace může začít před 
tím, než bude celý implementační plán revitali-
zace dokončen. Je z něj tedy vyňata jako samo-
statná sada opatření, které by se měly urychleně 
realizovat.

Vzhledem k charakteru těchto opatření se dá 
předpokládat, že jejich příprava, tedy rozpracová-
ní projektové dokumentace a alokace finančních 
prostředků pro jejich realizaci bude moci proběh-
nout souběžně s podrobnější koordinací rozvoje 
zástavby dílčích lokalit. Jde zejména o opatření  
01/ Nové náměstí na křížení ulice Politických věz-
ňů a Cesty Svobody včetně autobusové zastávky 
a 04/ Úpravy bezprostředního okolí železniční 
stanice.

V rámci tohoto kroku bude nutní scelit vlastnictví 
stávajících veřejných prostranství tam, kde z histo-
rických příčin nejsou ve vlastnictví města.

7/ Realizace implementačního  
plánu revitalizace

Jednotlivá opatření budou realizována dle har-
monogramu vypracovaného v implementačním 
plánu revitalizace. Na základě implementačního 
plánu bude následně rozpracován harmonogram 
dalších kroků. 
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