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Analytická část
Vývoj území
Název čtvrti Rybáře je dochován z názvu původní osady, později předměstí Litoměřic. Ta se postupně
stala součástí města. Blízkost řeky Labe, která sloužila jako obchodní cesta (labská vodní cesta), byla
pro vývoj struktury města vždy zásadní, ale rovněž limitovala rozvoj města jižním směrem. Na mapách
stabilního katastru z roku 1843 můžeme v řešeném území najít převážně zahrady, obecní pastviny,
přístav, minimální množství zděné zástavby a dokonce i dřevěné stavby. Souvislá zástavba, která se
díky přesunu železnice nedochovala, je patrná především u úpatí mostu. V roce 1859 došlo z důvodu
zintenzivnění dopravy k přestavbě mostu. Na mapách v topografickém systému S-1952 1:25000 je v
území kromě přístavu ještě vyznačena pila a dle legendy „závod, továrna s komíny“. Rovněž je patrná
původní jižní železniční trať se zastávkou vedená tunelem zprovozněná v letech 1874. Poblíž zastávky je
v mapě symbol Z, jež značí zeminu, nebo stavební materiál. Rybáře tedy během průmyslové revoluce
získaly i díky blízkosti přístavu a železnice výrazně průmyslový charakter. V letech 1956-1958 byla jižní
trať přeložena blíže k Labi. Již nadále nevyužívala tunel a naopak byl vybudován poměrně vysoký
násep, čímž došlo nejen k symbolickému, ale i funkčnímu a pohledovému oddělení Rybářů od zbytku
historického jádra Litoměřic, což postupně vedlo k transformaci území do jeho současné téměř
periferní podoby.

Současný stav a problémy území
Zásadním problémem lokality je segregace území tělesem železniční trati od historického jádra.
Lokalita s velkým potenciálem je tak díky tomuto oddělení místními obyvateli téměř nevyužívaná. Tento
fakt je zřejmě podpořen částečným průmyslovým charakterem oblasti a nevyužívanými plochami
bývalého vojenského areálu. Další bariérou, i když ne tak nepřekonatelnou, je rušná komunikace
využívaná nákladními vozy, která zajišťuje dopravu do mlýna a do čističky. Těleso železničního valu je v
řešené lokalitě jednou přerušeno podchodem a třemi podjezdy, které spojují území s centrem města.
Cesta pěším průchodem  směřující do ulice U Pramene nabízí velmi malebnou cestu do centra města. I
přes tato propojení si obyvatelé s velkým rizikem zkracují cestu ze Staré Mostecké do Labské ulice přes
koleje. Železnice také přináší jisté zatížení hlukem (které má být nicméně minimalizováno chystanými
úpravami železničního tělesa a protihlukovými opatřeními).
Stávající zástavba má náznak blokovosti, struktura je nicméně zřetelně roztříštěná a je zde prostor pro
její doplnění. Funkční využití objektů je částečně  průmyslové, jsou zde stavebniny a půjčovna strojů,
prodejna rybářských potřeb, loděnice, myčka aut apod. Bývalý vojenský areál je od povodní
nevyužívaný, je však v poměrně dobrém stavu. V pásu mezi silnicí a valem železnice je několik
zahrádek a domků. Problematická je neprostupnost území podél vody, kdy se v současnosti nedá projít
celé nábřeží (na konci bývalého armádního areálu je u vody uzavřené, část na jih od areálu je zarostlá
a zanedbaná).
Ve východní části parková úprava Střeleckého ostrova přechází i na východní část řešeného území,
kde se nachází pod stromy i dětské hřiště. V korunách stromů nad dětským hřištěm se nachází
hnízdiště ptáků, které svými výkaly znečišťují dětské hřiště a lavičky. Toto malé zelené území je na
vyzdvižené platformě oproti cestě podél vody (kdy kamenná nábřežní stěna tvoří sama o sobě jistou
estetickou a historickou hodnotu). Celé území disponuje velkým množstvím zeleně a travnatými
plochami. Maximální atraktivitu místu přináší kontakt s řekou, lokace přístaviště, malebné výhledy na
město i řeku a velké množství zeleně a travnatých ploch.
Řešeným územím prochází nadnárodně významná cyklostezka Labské stezky, která vede z Německa
(přes např. Ústí nad Labem) a pokračuje podél vody až do Špindlerovy mlýna (přes např. Mělník, Kolín
či Hradec Králové). Na nábřeží se také nachází molo pro výletní lodě jedoucí z Drážďan do Prahy. Z toho
je patrné, že řešené území je v zásadě první místo kontaktu mnoha návštěvníků s Litoměřicemi, díky
čemuž je tedy jeho současný silně nereprezentativní stav velmi problematický.
Z limitujících faktorů je rovněž velmi zásadní, že se část území nachází v aktivní záplavové zóně, a v
ochranném pásmu památkové rezervace města Litoměřice. V území je evidována jedna kulturní
nemovitá památka, pozdější klasicistní předměstský dům na adrese Labská č.p. 233/11 (katalogové
číslo 1000124396). Část území se také nachází v ochranném pásmu železnice.

Majetkoprávní vztahy
Většina řešeného území se nachází v majetku města Litoměřice. Zpevněné koryto řeky je ve vlastnictví
ČR a ve správě povodí Vltavy. Železniční těleso a ochranné pásmo železnice jsou ve vlastnictví SŽDC.
Malá část pozemků je ve vlastnictví ČR. Poměrně velká část pozemků jak v zastavěné části, tak ve
východním území, které v současné chvíli funguje jako zahrady, je soukromá. Pozemek na kterém jsou
situovány provizorní garáže má majitele neznámého.

Územní plán
Návrh dle ÚP zachovává a podporuje průběžný zelený pás podél řeky. Východní část řešeného území a
západní navazující na Střelecký ostrov jsou ZS (plochy sídelní zeleně veřejné), jejíž hlavní využití jsou
plochy veřejných prostranství zahrnuté do kostry systému veřejné sídelní zeleně, plochy zeleně
udržované původními druhy domácích dřevin nebo i druhy introdukovanými, případně zahradními

formami a odrůdami vegetace; stabilizace zeleně v sídle, plochy relaxace. Přípustné využití je mobiliář
pro relaxaci a další prvky zahradní architektury.
Studie využívá bývalý armádní areál, který se nachází v SM (smíšené využití území městského typu), k
postupné dvoufázové transformaci pro bydlení, doplněné občanskou vybaveností. Architektura objektů
by měla být členitá, aby hmotou, strukturou i měřítkem odpovídala kontextu stávající okolní zástavby a
respektovala její kompoziční vztahy. Smíšené využití území městského typu dovoluje jako hlavní využití
plochy: obslužná funkce, nevýrobní služby bez nároku na nákladní dopravu, maloobchod do 150 m2
prodejní plochy, stravovací služby, bydlení v bytových i rodinných domech, administrativa, správní
budovy, plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem pro relaxaci, parkoviště a hromadné garáže
pro potřeby zóny, ubytovací zařízení (penziony). Areál ve II. fázi návrhu na východě mírně překračuje
hranici DI (aby ideálně navázal na stávající strukturu), pokud by mělo nastat toto rozšíření, je třeba
nastavit vhodnou funkci objektům na této hranici (nabízí se např. ubytování a zázemí pro hosty, co
přijedou na výletních lodích), případně řešit změnu územního plánu.

Severní část území je taktéž SM, což návrh respektuje a využívá pro doplnění stávající zástavby
menšími bytovými domy/viladomy, ideálně pak s komerční vybaveností v přízemním patře.
Severozápadní část území je navržena v souladu s ÚP a stávající (byť rozdrobenou) zástavbou jako
území pro případnou výstavbu RD (věříme, že atraktivita místa vykompenzuje hlukové zatížení od
železnice).

Studie ve II. fázi navrhuje rozšíření areálu navazujícího na kulturní památku na východě území i přes
hranici funkce SM do funkce ZS a to z důvodu lepší návaznosti na uliční strukturu (kdy fasáda budovy
vytvoří signál pokračujícího města i při příchodu z ulice  Jarošova). Pokud by toto mělo být realizováno,
je nutné řešit pro tuto část změnit ÚP, případně od záměru ustoupit a držet se půdorysné stopy I. fáze.

Do SM spadá i nejvýchodnější část v těsném sousedství železnice, která je navržena jako parkoviště
sloužící jak řešenému území, tak centru města (mimo jiné díky parkovacím místům pro turistické
autobusy). Využití této části pro výstavbu se nejeví v tuto chvíli z hlediska stávajícího hlukového
zatížení železnicí a především z mostu jako optimální, nicméně povrchové parkoviště funguje jako
„rezerva“ území. V případě že tato potřeba nastane, je možné ho transformovat a nechat parkování v
přízemí nebo pod povrchem v rámci objektu (s komerční, případně pak obytnou funkcí).

Lodní náměstí je vedeno v ÚP jako DI dopravní infrastruktura. Výraznějším zásahem je výstavba
nového infocentra/lodního terminálu s toaletami a občerstvením mezi dvěma nábřežními náměstími,
které slouží především návštěvníkům přijíždějící lodí (ale také návštěvníkům z města a pochopitelně
funguje i jako zázemí pro cyklostezku). Plochy dopravní infrastruktury připouští využití pro stravovací a
ubytovací zařízení, pro občerstvení a krátkodobé ubytování (motel) spojené s provozem hromadné
dopravy osob.

Návrh je v souladu s územním plánem.

Širší vztahy
Řešené území se nachází v těsném sousedství centra Litoměřic, ke kterému přiléhá svou severní
stranou. Je ukončeno valem železnice, skrz který je několika prostupy a podjezdem částečně
propojeno s centrem města. Jižní část čtvrti Rybáře je ohraničena korytem řeky Labe, na jejímž nábřeží
je situováno přístaviště pro výletní lodě jedoucí z Německa do Prahy. Původní, a z části i současná,
průmyslová zóna s bývalým vojenským areálem, má přes všechny své nedostatky velký potenciál a
vzhled území má rekreační charakter. Tuto povahu území podtrhuje velké množství jak parkové, tak
náletové zeleně, rovněž břehy Labe i nábřeží s přístavištěm mají převážně přírodní charakter. Území je
však od centra zásadně odděleno tělesem železniční trati. Lokalita s velkým potenciálem je díky
tomuto oddělení místními obyvateli téměř nevyužívaná a nepovažují ji za součást centra města. Jeden
z možných vstupů do území vede od nádraží Litoměřice město, není nicméně (i díky špatnému
udržování) prakticky využíván. Území je dopravně napojeno u ústí Tyršova mostu, řešení však není
přehledné ani bezpečné. Komunikace Pobřežní, vedoucí územím je zásadní především pro mlýn a
čističku. Lokalitou prochází celoevropsky významná cyklostezka Labská stezka. Území plynule
navazuje na park Střeleckého ostrova a má tak potenciál spolu vytvořit celoměstsky cenný systém
nábřežní zeleně. Je významně pohledově exponované v panoramatech města (jak při pohledu z řeky,
tak při pohledech z druhé strany či z Tyršova mostu).

Architektonicko-urbanistické řešení
Návrh do území nezasahuje nijak radikálně ani dramaticky, jeho hlavní ideou je zatraktivnění čtvrti a

maximální využití jejího potenciálu. Nástrojů, které k tomuto cíli vedou, je několik. Zásadní je částečná
transformace funkčního využití některých objektů, doplnění zástavby do logických celků a vybudování
protipovodňové ochrany. Důležitá jsou také nová propojení s centrem města a zmírnění bariéry
železnice. Nábřeží by mělo získat městský charakter, avšak s využitím a doplněním stávající zeleně.
Návrh by měl obyvatelům i návštěvníkům přinést důvod, proč tuto lokalitu navštěvovat. Cílem je
postupně transformovat její působení jako periferie města a změnit její vnímání spíše na rozšířené
městské centrum tak, aby se nábřeží znovu více zapojilo do života města.

Základní požadavky na objekty
Stávající objekty jsou v maximální možné míře zachovány, počítá se pouze s jejich opravou a případně
úpravou související s vhodnou změnou funkce (transformace ze skladových a výrobních ploch na
plochy obytné, případně pak komerční typu restaurace, kavárny, obchody, otevřené reprezentativní
dílny či funkce související s řekou typu existující loděnice). Objekty bez prokazatelné hodnoty
(především skladové haly a přílepky) by měly být postupně přestavovány/rušeny tak, aby na jejich
místě vznikly v rámci jejich půdorysné a ideálně i objemové stopy objekty reprezentativnějšího
charakteru a vhodnější funkce. Tyto dostavby a přestavby nicméně musí mít vždy charakter
doplnění/nahrazení struktury, nemělo by docházet k zásadní změně hmoty a narušení výškového
charakteru lokality. Stávající struktura objektů by měla být dostavěna, aby dotvořila částečně
znatelnou blokovou zástavbu. V maximální možné míře by nové domy měly vzhledově a hmotově
odpovídat charakteru sousedních objektů.
Objekty nově navržené v místě bývalého armádního areálu, mohou být v rámci bloku uvnitř spojeny,
ale vnější členění musí korespondovat s okolní zástavbou a měřítkem. Střešní krajina je navržena
různorodá z šikmých, případně zelených střech a pobytových teras, při pohledu z MPR nesmí působit
jako jednolitá hmota. Směrem od východu na západ se pak zástavba hmotově postupně štěpí a
měřítkem se přibližuje menším objektům domů v původních Rybářích.
Pro všechnu novou výstavbu a dostavbu platí přísné omezení týkající se její podlažnosti/výšky tak, aby
odpovídala lokálnímu kontextu, nekonkurovala historickému panoramatu města a umožňovala
průhledy i z řešeného území na městské dominanty. To znamená omezení na max. 2 nadzemní podlaží
+ podkroví (v případě bývalého armádního areálu pak ještě + 1 podzemní parkovací podlaží). V
odůvodněných případech (objekt infocentra, dostavba bloku u loděnice) je pak vhodné jít s
podlažností ještě níže (díky hrozícímu zakrytí dominant při pohledech z území a v případě infocentra
také návaznosti na kontext kamenných nábřezních zdí) na max. 1-2 podlaží. Parkování je vhodné řešit
ideálně podpovrchově, případně v rámci objektu či vnitrobloku (případ dostavby loděnice a areálu u
kulturní památky).
Povrchy a materiálová řešení budou přejata z MPR, což podpoří vnímání lokality jako součásti jádra
města.

Památková ochrana
Návrh se snaží být maximálně ohleduplný vůči cennému panoramatu města. Princip členění území na
„zelené ostrovy“ vychází z historických pohlednic a tvoří důstojnou podstavu pro městské dominanty
tyčící se nad územím. Povrchy veřejných prostranství jsou přejaty z MPR, abychom jasně deklarovali,
že řešené území je součást jádra města. Nové objekty jsou navržené tak, aby nenarušily panorama
města a maximálně respektovaly lokální architektonický a urbanistický kontext. Nejvýraznější zásah je
revitalizace a výstavba v bývalém armádním areálu, jejíž vizuální měřítko se posouvá směrem od
východních větších objektů (navazujících hmotově na stávající sousední objekty) a končí postupně u
rozdrobenější struktury vycházející ze sousedních Rybářů. K tomuto se areál také svou členitou střešní
krajinou (viditelnou při pohledu z historického jádra) odkazuje.

Koncepce řešení veřejné infrastruktury
Protipovodňová ochrana
Část území se nachází v aktivní záplavové zóně, prakticky celé se nachází pod hranicí Q100.
Stávající protipovodňová ochrana uvažuje s využitím železničního valu a mobilním zahrazením
průchodů a průjezdů v případně povodně. Návrh toto řešení v I. fázi respektuje (z důvodu vysoké
finanční nákladnosti definitivnějšího uspokojivého řešení), nicméně pro realizaci II. fáze je nutné
přistoupit k úpravě tohoto řešení a ochránit větší část území (tak, aby bylo realistické získat investory a
přesvědčit obyvatele o vhodnosti bydlení v této lokalitě).
Protipovodňová ochrana je navržena ze dvou částí. Fixní část je tvořena na západě území umělými
valy, v rámci bývalého armádního areálu se pak počítá s tím, že první podlaží garáží bude z
vodostavebního betonu (a navíc částečně kryté svahem), druhé podlaží (1NP) pak bude chráněno
hradidlovými kryty otvorů. Infocentrum se počítá jako zaplavitelný objekt  s fixní protipovodňovou
stěnou v severní části. Západ území je chráněn nastavením stávající kamenné zdi novou betonovou
protipovodňovou stěnou (vyšší cca o 90 cm) a umělým svahem u podjezdu do ulice Jarošova.
Tento fixní systém je doplněn sekundárním systémem mobilních zábran, které vyplňují mezery (z
důvodu prostupnosti území při standardním provozu). Tímto systémem je tak chráněna většina



některé provozy (typu kaváren či workshopů) a tudíž bude vnitroblok zpracován jako poloveřejné
prostranství (převážně kamenné) nebo zdali je ponechání provozů nerentabilní a celý blok bude čistě
obytný. V tom případě je logičtější vnitroblok zpracovat jako převážně soukromý (průchozí) s drobnými
zahradami. Zásadní je myšlenka hmotového rozdrobení celého obytného bloku na menší objekty
(měřítkem odkazujícím se spíše k původní drobné zástavbě Rybářů na severu) a s tím související také
rozdrobení střech tak, aby výsledný objekt nepůsobil příliš mohutně, nekonkuroval dominantnímu
městskému panoramatu a spíše mu utvořil nenápadnou „podstavu“.  S tím souvisí i výškové omezení
veškeré nové výstavby na 2 nadzemní podlaží + podkroví.

Ve druhé fázi také dochází ke zbourání hal na východě území poblíž památkově chráněného objektu a
nové výstavbě měřítkem i formou jednoznačně navazujícím na právě tento okrsek.

Realizace druhé fáze je podmíněna vybudováním nového systému protipovodňové ochrany.

objektů, velká část ulic Nábřežní a Labská a tři podjezdy (čili je zachována obslužnost území i v
případě povodní). Po jeho realizaci také dojde k úpravě aktivních povodňových zón (čímž bude
umožněna výstavba II. fáze návrhu).

Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura je v zásadě zachována stávající. Návrh počítá se zklidněním Pobřežní ulice a s
úbytkem nákladní dopravy (s plánovaným zrušením blízkého mlýna), silniční profil zůstává zachovaný,
pouze se mění povrch z asfaltového na kamenný (tak, jak je ve stávajícím stavu započato v ulici
Labská). Nově navržené objekty jsou obslouženy z ulice Pobřežní/Labská. Revitalizovaný armádní areál
je ve II. fázi obsloužen z ulice Pobřežní a z podzemních garáží. Nábřežní náměstí západně od infocentra
je uvažováno s pojezdnou dlažbou tak, aby umožnilo nájezd lodí do vody a také případné snazší
otočení turistických autobusů pro návštěvníky z výletních lodí. Toto území může také v případě
pořádání větších akcí sloužit jako přechodné parkoviště.
V území je navrženo mnoho nových povrchových parkování:

- Západní příčné parkování: 33 stání
- Podélné parkování ulice Pobřežní: 41 stání
- Východní zelené parkoviště: 46 stání + 4 stání pro turistické autobusy (a T-točna)
(to slouží i jako plošná rezerva pro občasnou údržbu dráhy, kde se na tomto místě skladuje

materiál)
Vedení cyklostezky je zachováno stávající, nábřeží je zachováno klidné pro pěší, nicméně díky objektu
infocentra je doplněno chybějící zázemí (občerstvení, toalety, pumpičky, mapy) a „vstupní bod do
města“ pro cyklistky.
Podstatné pro oživení a zpřístupnění celého, v současné době poněkud odříznutého, území Rybářů je
také návrh nových průchodů směrem do historického jádra. Jedno z nich navazuje na „ulici“ Lodního
náměstí a podchodem vychází v ulici Dolní Rybářská vedle kavárny na bývalém železničním nádraží.
Druhá důležitá spojnice je z ulice Jezuitská (jako nejkratší cesta z Mírového náměstí), kde návrh
přidává (jako samostatnou samonosnou konstrukci) na začátek mostu věžové schodišťové těleso s
výtahem. Z hlediska budoucího rozvoje by však byl vhodnější průchod pod železnicí v ose Jezuitských
schodů, jehož technickou reálnost by nicméně bylo nutné detailněji prověřit projektem.

Technická infrastruktura
Návrh respektuje stávající umístění sítí a napojuje se na ně. Na západě území u můstku na koupaliště
je doporučeno rozšířit potrubí pro odtok vody tak, aby voda v tomto ramenu lépe proudila (bude-li to z
technických důvodů možné).

Zeleň
V území byl proveden zjednodušený dendrologický průzkum, který určil převažující druhy stromů a
ohodnotil jejich stav. Návrh počítá se zachováním převážné většiny stromů (s výjimkou částečného
prokácení a prořezání stromů v malém parku na východě území tak, aby došlo k jeho vizuálnímu
otevření směrem k řece a obloze a tak, aby se omezil problém s hnízděním ptactva nad dětským
hřištěm - za tímto účelem budou alespoň po omezenou dobu také nainstalovány rušičky ptactva).
Nově navržené stromy doplňují stávající lokální druhovou skladbu.

Závěry a doporučení
Návrh Rybářů je etapizován do dvou hlavních fází. V současnosti se v Litoměřicích nachází poměrně
velký počet objektů a areálů (kasárna, pivovar, mlýn, mrazírny atd.), které čekají na svoji revitalizaci a
nové využití a které si ho díky své urbanistické a architektonické hodnotě zaslouží. Lze tedy očekávat,
že potřeby rozvoje města v tomto směru budou na relativně dlouhou dobu saturovány a k
zafinancování úprav potřebných pro komplexní revitalizaci Rybářů v nejbližších letech (či desetiletích)
nejspíš nedojde. Je tedy nutné řešit i mezistav (I. fázi), protože může mít dlouhého trvání. Druhý důvod
pro rozdělení do dvou fází je nutnost cílevědomě zapracovat na změně uvažování obyvatel Litoměřic a
postupnými změnami jim ukázat, že tato povodněmi sužovaná a železnicí poněkud odříznutá část je
součástí městského centra a má co nabídnout. Rybáře jsou jako území z urbanistického hlediska velmi
cenné, neboť představují jedno z nejbližších míst kontaktu města s řekou (to je podloženo i historicky,
viz podoba města před změnou trasy dráhy). V západní Evropě běžným způsobem, jak oživit
industriální, případně neživou lokalitu, je její zatraktivnění pomocí minimálních prostředků. Často toto
dočasné využití předchází definitivnímu rozhodnutí jak s daným územím v budoucnu naložit, případně
fází, po které přichází kroky developerů. Příkladem ze zahraničí je Neue Heimat Berlin, areál bývalých
prosklených skladovacích hal, jež se stal atraktivním a hojně navštěvovaným místem, centrem
sportovních, kulturních i kulinářských aktivit. Příkladem z České Republiky je Pražská náplavka na
Rašínově nábřeží, která se z opuštěného místa pomocí minimálních investic stala jedním z
nejoblíbenějších veřejných prostranství, kde se konají trhy a nejrůznější kulturní akce. Dalším
příkladem je továrna, původně kalírna v Dělnické ulici v Praze. Tu na dva roky jako ruinu získala skupina
umělců a nadšenců za symbolický pronájem, aby ji znovu vzkřísila k životu. I když  listopadu letošního
roku její dočasně obnovený provoz definitivně skončil, továrna se během dvou předchozích let stala
inkubátorem kreativních a nadšených lidí a centrem mnoha kulturních projektů.
Čtvrť Rybáře je nezbytné výhledově vnímat jako příležitost pro město rozvíjet se znovu zpět směrem k
řece a nabídnout obyvatelům možnost nového atraktivního vyžití/bydlení v přímém kontaktu s řekou.

Zásadním faktorem je rovněž to, že území je místem vstupu návštěvníků, kteří přijedou do města
výletní lodí. Z těchto důvodů má území velký potenciál pro rozvoj a je tudíž žádoucí, aby bylo podstatně
více reprezentativní a lépe odpovídalo kvalitně upravenému historickému jádru města.
Je vhodné, aby město aktivně podporovalo a ideálně organizovalo činnosti v tomto území, které na něj
upozorní a budou postupně budovat jeho image. Jednou z osvědčených možností je využívání
uměleckých děl pro upozornění na změny v území, zde se nabízí například pořádání výstav ze
sochařského sympozia (které se v Litoměřicích pravidelně koná), případně umísťování soch a
dočasných instalací přímo na vodní hladinu (tak, aby se nalákali návštěvníci z města, co by sem
normálně nezavítali). Za obdobně vhodné lze považovat také např. dočasné zakotvení menší
restaurační lodi/kavárnového hausbótu u jednoho z mol (případně na východě nábřežního náměstí na
místě lávky na Střelecký ostrov).

Fáze návrhu
I. fáze
Zásadním pro řešení celého území je bývalý armádní areál. V I. fázi ho navrhujeme především využít a
dočasně konvertovat na drobnou občanskou vybavenost (restaurace, kavárny, menší dílny či obchody
nerušící svým provozem typu květinářství, workshopy, komunitní zahrádky apod.) pomocí menších
zásahů s minimálními náklady. Městem podporované by také mělo být pořádaní všech aktivit typu trhy,
sochařský festival apod. Vše proto, aby se změnil pohled obyvatel na tuto část jako periferní oblast a
aby se lidé naučili tuto oblast „používat“ a pravidelně sem chodit. Tato fáze by také sloužila jako
testovací, kdy lze očekávat, že se v průběhu let vykrystalizují oblíbené způsoby užití a dají tak informaci
o tom, jakým způsobem zpracovat tento areál ve II. fázi. Zpracování veřejného prostranství je poplatné
snaze minimalizovat náklady, neboli se využívá stávající asfaltový povrch, na kterém je pomocí silniční
barvy vytvořena základní grafická pravoúhlá síť, která velký prostor trochu vizuálně rozbíjí a dělá
hravějším. V místě, kde už je asfaltový povrch příliš poničen (převážně uprostřed), a podél budov jsou
navrženy travnaté a květinové plochy jako způsob, jak relativně levně a rychle docílit přívětivějšího
dojmu z území.

Druhým výraznějším zásahem je výstavba nového infocentra mezi dvěma nábřežními náměstími. To je
pojednáno jako nízká přízemní budova tak, aby svou křivkou a výškou spíše připomínala stávající
nábřežní zeď. Tento princip tvarového členění území na „zelené ostrovy“ vychází z dochovaných
historických pohlednic.
Zbylé stavební zásahy v území se omezují na dotvoření zástavby na severu území a návrh několika RD
podél ulice Pobřežní.

Podstatné pro oživení a zpřístupnění celého v současné době poněkud odříznutého území Rybářů, je
také návrh nových průchodů směrem do historického jádra. Jedno z nich navazuje na „ulici“ Lodního
náměstí a podchodem vychází v ulici Dolní Rybářská vedle kavárny na bývalém železničním nádraží.
Druhá důležitá spojnice je z ulice Jezuitská (jako nejkratší cesta z Mírového náměstí), kde je navrženo
(jako samostatná samonosná konstrukce) na začátek mostu věžové schodišťové těleso s výtahem a
ideálně také restaurací u paty schodiště (s výhledem na malebné zákoutí toku s mlýnem). To umožní
podstatně rychlejší a příjemnější nástup lidí rovnou z centra města přímo k řece (a pak dále buď do
území Rybářů, nebo na druhou stranu ke sportovištím). Z vyšlapané (a velmi nebezpečné) stezky
vedoucí od Jezuitských schodů přes železnici je patrné, že mnoho lidé považuje stávající spojení přes
podjezd z ulice Vodní za nevyhovující, což je vzhledem k urbanistickým souvislostem a
předpokládaným trasám pohybu pěších pochopitelné a tuto nežádoucí situaci je tedy třeba řešit.
Ideální (byť ne nutné) by také bylo propojení nábřežní promenády s areálem koupaliště a přímé
napojení na Střelecký ostrov z hlavního nábřežního náměstí vlastními lávkami pro pěší.

Zásadní součástí návrhu je také úprava veřejných prostranství tak, aby tvořily reprezentativnější vstup
do města a více svou formou podpořily funkci nábřeží jako městské promenády (jejíž forma se v
západní části území postupně stane přírodnější a více parkovou). Důležité je maximálně umožnit
přístup lidí k hladině vody a podpořit tak pobytovou a relaxační funkci nábřeží. K tomu jsou využité jak
schody (s posezením) vedoucí na několika místech k hladině, tak systém menších mol s jemně
odlišným zaměřením a tudíž zpracováním - nejvýchodnější molo by sloužilo pro případné spojení
přívozem s územím Želetic, další molo by sloužilo více pro rybáře, některé by byly čistě pro posezení, u
některých by byly uvázány menší loďky a čluny místních obyvatel (případně návštěvníků z blízkých
měst) a to nejzápadnější by sloužilo i jako zážitkové svou formou lehacích sítí nad vodou. Nábřeží by se
tak mělo postupně stát celoměstsky důležitým prostorem nabízejícím pestrou škálu možností
odpočinku a vyžití. Povrchy jsou převážně přejaty z MPR, tudíž by se jednalo především o kamennou
dlažbu různých formátů a odstínů a mlatové cesty.

II. fáze
Bývalý armádní areál se v této fázi dále transformuje ze své dočasné konvertované podoby do finální
formy obytného okrsku. Podle osvědčenosti využití v I. fázi pak se pak rozhodne, budou-li zachovány
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LS

PJ

JM

PJ

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JM

JMJM
JM

PJ
PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ
PJ

PJ

PJ

PJ

PJ
PJ

PJ

PJ

T - mladší, 15m

2x T - mladší 10-15m

TA - mladý, 15m

TA - starý, rozpadá se

spíše starší topoly, místy mladší
nálety javoru, jasanu atd.

platany i jírovce starší, ale
většinou v dobrém  stavu

mladší nálety javorů atd.

PŽ - starší, ok
J - starší

J - starší

JK - pěkný
Bř. - mladšíHl. - starší, usychá

Hl. - starší, ok

mladší nálety javorů atd.

SP - mladý

starší topol

TA - středně starý, vícekmen

spíše mladé nálety - javory,
akáty, pajasany atd.

JK - pěkný
SZ - malý, nic moc

3x starší třešeň

PM - pěkná

SZ - ok
ovocné stromky a okrasné keře

6x starší třešeň

5x mladší třešeň

O - pěkný

a ovocné dřeviny
zahrádky u RD, okrasné

a ovocné dřeviny
zahrádky u RD, okrasné

a ovocné dřeviny
zahrádky u RD, okrasné

zahrádkářská kolonie - většinou menší

ovocné stromky a okrasné keře
zahrádkářská kolonie - většinou menší

Tř. - mladá, nic moc

SP - mladý

O - pěkný

O - pěkný
O - pěkný

5x mladší bříza2x pěkný javor
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spíše starší topoly, místy mladší nálety

T

7x středně starý topol, ok

SZ - ok

DL - krásný
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javory a ořechy

středně staré topoly, 15-20m, ok

SZ - ok
Bř. - ok

6x mladé zahuštěné smrky, špatné
TA - středně starý, ok

TA - starý

BL - pěkná

8x borovice pěkné a smrky nic moc

JM - pěkný

TA - starý

středně staré topoly, 15-20m, ok

spíše starší topoly, místy mladší
nálety javoru, jasanu atd.

JM

spíše starší jasany, v dobrém stavu

spíše starší jasany, v dobrém stavu
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ZJEDNODUŠENÝ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUMÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE"

Řešené území spadá dle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky a její rekonstrukční mapy do oblasti topolových doubrav (Querco-Populetum ), místy
v komplexu s jilmovou doubravou (Querco-Ulmetum ). Části dále od vody již mohou spadat do oblasti černýšových dubohabřin (Melanpyro nemorosi-Carpinetum ).
Zpravidla třípatrové jilmové a topolové doubravy a jaseniny s dominanci dubu letního (Quercus robur ) a jilmu habrolistého (Ulmus minor ), který však v
posledních desetiletích ustoupil vlivem grafiózy, a na jižní Moravě také jasanu úzkolistého podunajského (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis ). Dále jsou ve
stromovém patře přimíšeny javor babyka (Acer campestre ), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ), střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus ), lípa srdčitá
(Tilia cordata) a jilm vaz (Ulmus laevis ), ve vlhčích polohách olše lepkavá (Alnus glutinosa) a topol černý (Populus nigra), v sušších habr obecný (Carpinus betulus ).
Keřové patro je tvořeno hlavně zmlazenými dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytují svída krvavá (Cornus sanguinea ), střemcha obecná pravá (Prunus
padus subsp. padus ), bez černý (Sambucus nigra) aj.. V přezvěřených lesích a oborách může keřové patro i chybět. V druhově bohatém bylinném patře převažují
vlhkomilné až mezofilní druhy, mechové patro je většinou jen slabě naznačeno. Říční úvaly a nížinné pánve v teplé a relativně suché klimatické oblasti, na nivních
půdách typu vega nebo paternia, na glejových půdách a případně také na anmóru. Půdy jsou těžší, jílovitohlinité až jílovité, bohaté živinami a pravidelně nebo občas
zaplavované, místy však pouze při vysokých vodách. Častější záplavy jsou zejména v moravských úvalech. Na místech vzdálenějších od toků leží průměrná hladina
podzemní vody asi 1 m pod povrchem půdy, u regulovaných toků až 2-3 m hluboko; její výkyvy během roku často přesahují rozmezí dvou metrů.
Černýšové dubohabřiny tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem obecným (Carpinus betulus ), s častou příměsí lípy
(Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos ), dubu letního (Quercus robur ) a stanoviště náročnějších listnáčů jako jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ), javor
klen (Acer pseudoplatanus ), javor mléč (Acer platanoides ) a třešeň ptačí (Cerasus avium). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých
listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených prostorech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy. Společenstvo je klimaxem na velké části území ČR a
vyskytuje se ve výškách (200) 250-450 m n.m. Typické pro mezická stanoviště rovin nebo mírných svahů. (Z. Neuhäslová a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace
České republiky, Academia Praha, 2001).
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Návrh počítá se zachováním převážné většiny stromů. Výjimkou je částečné prokácení a prořezání
stromů v malém parku na východě území (žlutě) tak, aby došlo k jeho vizuálnímu otevření směrem k
řece a obloze a tak, aby se omezil problém s hnízděním ptactva nad dětským hřištěm - za tímto účelem
budou alespoň po omezenou dobu také nainstalovány rušičky ptactva). Nově navržené stromy
(červeně) doplňují stávající lokální druhovou skladbu.

NOVÉ STROMOŘADÍ - TŘEŠEŇ PTAČÍ PLNOKVĚTÁ

NOVÉ STROMOŘADÍ - TŘEŠEŇ PTAČÍ PLNOKVĚTÁ

NOVÉ STROMOŘADÍ -
TŘEŠEŇ PTAČÍ PLNOKVĚTÁ

ZELENÉ PARKOVÁNÍ - JAVOR BABYKA

SMĚS Z PLATANŮ JAVOROLISTÝCH, JÍROVCŮ
MAĎALŮ A TRNOVNÍKŮ AKÁTŮ

SMĚS Z PLATANŮ JAVOROLISTÝCH, JÍROVCŮ
MAĎALŮ A TRNOVNÍKŮ AKÁTŮ

SMĚS Z PLATANŮ JAVOROLISTÝCH, JÍROVCŮ
MAĎALŮ A TRNOVNÍKŮ AKÁTŮ
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Část území se nachází v aktivní záplavové zóně, prakticky celé se nachází pod hranicí Q100.
Stávající protipovodňová ochrana uvažuje s využitím železničního valu a mobilním zahrazením
průchodů a průjezdů v případně povodně. Návrh toto řešení v I. fázi respektuje (z důvodu vysoké
finanční nákladnosti definitivnějšího uspokojivého řešení), nicméně pro realizaci II. fáze je nutné
přistoupit k úpravě tohoto řešení a ochránit větší část území (tak, aby bylo realistické získat investory a
přesvědčit obyvatele o vhodnosti bydlení v této lokalitě).
Protipovodňová ochrana je navržena ze dvou částí. Fixní část je tvořena na západě území umělými
valy, v rámci bývalého armádního areálu se pak počítá s tím, že první podlaží garáží bude z
vodostavebního betonu (a navíc částečně kryté svahem), druhé podlaží (1NP) pak bude chráněno
hradidlovými kryty otvorů. Infocentrum se počítá jako zaplavitelný objekt  s fixní protipovodňovou
stěnou v severní části. Západ území je chráněn nastavením stávající kamenné zdi novou betonovou
protipovodňovou stěnou (vyšší cca o 90 cm), která je oproti stávající zdi o několik metrů ustoupena,
aby se co nejméně pohledově uplatňovala, a umělým svahem u podjezdu do ulice Jarošova.
Tento fixní systém je doplněn sekundárním systémem mobilních zábran, které vyplňují mezery (z
důvodu prostupnosti území při standardním provozu).
Tímto systémem je tak chráněna většina objektů, velká část ulic Nábřežní a Labská a tři podjezdy (čili
je zachována obslužnost území i v případě povodní). Po jeho realizaci také dojde k úpravě aktivních
povodňových zón (čímž bude umožněna výstavba II. fáze návrhu).

UMĚLÉ VALY

PRVNÍ PODLAŽÍ GARÁŽE (VODOSTAVEBNÍ BETON.
KCE. KRYTÁ SVAHEM), DRUHÉ PODLAŽÍ (1NP)
CHRÁNĚNÉ HRADIDLOVÝMI KRYTI OTVORŮ

FIXNÍ ZÁBRANA V RÁMCI KCE. OBJEKTU

ZAPLAVITELNÝ OBJEKT

UMĚLÝ SVAH

SCHÉMA (ŘEZ) ŘEŠENÍ:

STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZEĎ

MOBILNÍ NASTAVENÍ ZÁBRADLÍ
O DALŠÍCH CCA 40-50 CM

NOVÁ BETONOVÁ
PROTIPOVODŇOVÁ STĚNA
(VYŠŠÍ O CCA 90 CM)

FIXNÍ ZÁBRANY

MOBILNÍ ZÁBRANY
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A
Nejprve je nutné vybudovat v území moderní budovu infocentra. Ta dá nejen signál, že se území začíná
transformovat, ale také dodá lokalitě (a vstupu do města z lodí) nutnou základní reprezentativnost a
také funkčnost.

B
Ideálně souběžně s budováním infocentra by měla proběhnout úprava veřejného prostranství obou
nábřežních náměstí. Společně s infocentrem tak vznikne dostatečně reprezentativní nástup do města,
zázemí pro návštěvníky (ať už z lodí, z cyklostezky či pěších) a důvod, proč sem přijít a začít nábřeží
více vnímat jakou součást města.

C, D
C i D jsou zaměnitelné. Usnadnění přístupu do a z města je nicméně zásadní pro další rozvíjení řešené
lokality.

E
Revitalizace areálu, jeho otevření veřejnosti a využití pro vybavenost je dalším důležitým krokem k
integrování území do života města. V rámci této etapy nemusí být pochopitelně využit hned najednou
celý areál, jeho oživení může být postupné.

F
Dotvoření části nábřežní promenády tak, aby došlo k propojení s cestou od Střeleckého ostrova, z
centra města a od nádraží.

G
Finalizace nábřežní promenády, která takto projde celým územím a propojí systémy celoměstské
rekreace (koupaliště a Střelecký ostrov). V rámci ní mohou postupně vznikat jednotlivá mola s
rozdílným zpracováním a zaměřením (rybáři, loďky, přívoz, pobyt, zážitkové sítě a podobně).

H
II. fáze návrhu, transformace bývalého armádního areálu na polyfunkční okrsek. Této fázi musí
předcházet vybudování protipovodňové ochrany.

I
Vznik nábřežního parku. Ideálně vzniká již souběžně s fází E, nicméně v tuto chvíli je již jeho vznik
zásadní.

J
Výstavba rodinných domů. Může proběhnout souběžně s libovolnou předchozí etapou (alespoň
částečně), ale lze očekávat, že největší zájem o tyto parcely proběhne po proběhnutí výše uvedených
etap.

Zbytek území již může růst vcelku v libovolném pořadí a po libovolných částech (a to jak dříve než
proběhnou výše uvedené etapy, tak později).

Pro oživení území je také důležité upravit do důstojné podoby pěší cestu směrem od nádraží
Litoměřice město podél železnice kolem mlýna, která je v současnosti prakticky nevyužívaná, ačkoliv
by nabízela velmi dobré napojení pro návštěvníky vlakem přímo do území.

Je vhodné, aby město aktivně podporovalo a ideálně organizovalo činnosti v tomto území, které na něj
upozorní a budou postupně budovat jeho image. Jednou z osvědčených možností je využívání
uměleckých děl pro upozornění na změny v území, zde se nabízí například pořádání výstav ze
sochařského sympozia (které se v Litoměřicích pravidelně koná), případně umísťování soch a
dočasných instalací přímo na vodní hladinu (tak, aby se nalákali návštěvníci z města, co by sem
normálně nezavítali). Za obdobně vhodné lze považovat také např. dočasné zakotvení menší
restaurační lodi/kavárnového hausbótu u jednoho z mol (případně na východě nábřežního náměstí na
místě lávky na Střelecký ostrov).



PRINCIP "ZELENÝCH OSTROVŮ"

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" schémaZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 17





ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" inspiraceZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 18





ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" inspiraceZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 18





ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" inspiraceZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 18





ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" MOBILIÁŘZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 19





ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" POVRCHYZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 20



NÁLADOVÁ SKICA REVITALIZOVANÉHO BÝVALÉHO ARMÁDNÍHO OKRSKU, I. FÁZE



ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21

NÁLADOVÁ SKICA REVITALIZOVANÉHO BÝVALÉHO ARMÁDNÍHO OKRSKU, I. FÁZE



NÁLADOVÁ SKICA REVITALIZOVANÉHO BÝVALÉHO ARMÁDNÍHO OKRSKU, II. FÁZE (POLYFUNKČNÍ NÁPLŇ)



ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21

NÁLADOVÁ SKICA REVITALIZOVANÉHO BÝVALÉHO ARMÁDNÍHO OKRSKU, II. FÁZE (ČISTÉ BYDLENÍ)



PŮVODNÍ NÁLADOVÁ SKICA ZPRACOVÁNÍ NÁBŘEŽÍ, II. FÁZE



ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21







ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21



ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21



ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LITOMĚŘICE - "RYBÁŘE" VIZUALIZACEZHOTOVITEL: ING. ARCH. HELENA MÍKOVÁ, PH.D.
ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ING. ARCH. ŠTĚPÁN KOTOUS

OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ING. ARCH. ANNA MARIE ČERNÁ
ING. ARCH. NATALIE NOVÁKOVÁ

KONTAKT: ING. ARCH. JIŘÍ KUGL
ŽUKOVOVA 385/51
ÚSTÍ NAD LABEM, 732 976 214 21




