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Milí spoluobčané,

dostává se Vám do ruky brožura, která je jedním z výstupů projektu 
“Jilemnice – udržitelná”. Projekt byl finančně podpořen z Fondu environ-
mentální odbornosti, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Každého z nás jistě zajímá, jak by v budoucích desetiletích mohlo naše 
podhorské město vypadat. Odborně se takovému náhledu říká urbani-
stická vize. Na jejím zpracování se od jara 2015 podíleli nejen uznávaní 
odborníci z Atelieru/L (urbanisté, architekti a další odborní pracovníci), 
ale i Vy, jilemničtí občané, dále naši politici a zaměstnanci městského 
úřadu. Výsledek této tvořivé práce, ve formě srozumitelné nám laikům, 
se ve zkratce podařil tvůrcům vtěsnat do této knížečky. Ponořme se 
tedy do předkládaného materiálu, objektivně zhodnoťme přednosti a 
problémy našeho města, abychom si ho posléze dokázali představit 
ještě přátelštější k jeho obyvatelům. Při zpracování urbanistické vize bylo 
pamatováno i na záležitosti dotýkající se energetiky či dopravy, ale také 
na adaptaci Jilemnice vůči klimatickým změnám.

Urbanistická vize je jen začátek cesty. Dalšími kroky musí být její 
naplňování ve strategických dokumentech města. 

Přeji nám všem, aby se naznačený směr a řešení postupně dařila realizo-
vat. Vytvořená urbanistická vize je zpracována velice pečlivě a erudovaně 
a měla by být zárukou kvalitní budoucnosti našeho města. Poděkování 
patří všem jejím tvůrcům, jak z řad odborníků, tak i laiků.

    Ing. Jana Čechová, starostka

Obsah ÚvOdní slOvO

úvodní slovo
1

UrbanistickÁ analýza
Hodnoty, problémy, potenciály,
veřejná prostranství
2–3

MoŽnosti intEnziFikacE
4 - 5

PotEnciÁl Pro novoU obytnoU zÁstavbU:
MUltikritEriÁlní PosoUzEní
6–7

adaPtacE na kliMatické zMěny: 
rEtEncE vody v krajině 
PřEdchÁzEní PovodníM
8–9

koncEPcE UdrŽitElné doPravy
10–11

shrnUtí: zÁkladní ProstorovÁ vizE 
Města a jEho sMěřovÁní
12

vydalo Město jilEMnicE v r. 2016

Manažer projektu:  
Martin Šnorbert

dodavatel studie  
celková urbanistická vize města jilemnice:
ATELIER L s.r.o.

autoři:
Jana Langerová, Petr Klápště, 
Markéta Hugová, Eva Klápšťová, 
Milan Kubín, Daniel Franke, Radek Michlík,  
Miroslav Šafařík, Michaela Dudáčková 

Externí koordinace, osvětová kampaň:  
Petr Pavelčík

Partneři projektu a odborná spolupráce: 
Centrum kvality bydlení a CI2, o. p. s.

Grafický návrh a sazba:
Lea Dostálová

tisk: 
Trifid KP, s. r. o.

Projekt „Jilemnice – udržitelná“ je podpořen  
z Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Project “Jilemnice – sustainable“ is supported by a grant  
from switzerland through the swiss Contribution  
to the enlarged European Union.

1



 http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzitelna/urbanisticka-vize/

hodnoty ProbléMy

UrbanistiCkÁ analýza

stručný urbanistický vývoj města jilemnice
Město bylo založeno v průsečíku středověkých místních obchod-
ních cest, součástí jsou kdysi samostatné vesnice Jilem a Hrabačov. 
Původně malé město po založení omezené na náměstí, dvojici paralel-
ních ulic a úsek staré údolní cesty se postupně od poloviny  
17. století rozšiřovalo. Výrazný rozvoj Jilemnice pokračoval do 30. let  
20. století. Po roce 1960 vyrostlo panelové sídliště pro zaměstnance 
průmyslových závodů a rozvinula se výstavba rodinných domů. 
Významnou výhodou Jilemnice je fakt, že se zde po druhé světové 
válce nevyměnilo obyvatelstvo. Vazby obyvatel k místu a mezi sebou 
zůstaly celistvé.
vyhodnocení průzkumů
hodnoty - celoměstské
Dochované historické jádro města; nemovité kulturní památky; 
zámecký park; krajina s návazností na bydlení; kapličky a další ar-
chitektura v krajině; pěší dostupnost volné krajiny; přírodní charakter 
toku řeky Jilemky; Jizerka a potoky, zpestřující prostředí; dochované 
lidové stavby; příjemný venkovský obytný charakter (Hrabačov, Jilem); 
klidné residenční čtvrti (Draha, Kozinec, Starý Spořilov); representa-
tivní veřejné budovy a vily; sportovní areály a sokolovna; školy; areál 
nemocnice, malebně se vinoucí jednokolejná železniční trať, citlivě 
zakomponovaná do krajiny.
Problémy - celoměstské
•	 Koncem 20. století byly provedeny zásadní zásahy do struktury 

místní a především průjezdné dopravy, které narušily východ 
Jilemnice a střední část Hrabačova. Vznikla řada nedořešených 
ploch (průtah silnice II/286, oblasti v blízkosti křižovatek).

•	 Neuspořádaný prostor mezi ulicemi Metyšova/Ve Vrbičkách/ 
K Břízkám/ Žižkova obsahuje řadu zbytkových ploch bez celkové 
koncepce. Území zahrnuje areál bývalého OSP, neuspořádaný 
soubor kompozičně a funkčně nesouvisejících staveb.

•	 Plošně rozsáhlé a provozně nevyhovující autobusové nádraží.
•	 Nevyužívané plochy řadových garáží v několika oblastech.
•	 Zahrádkářské kolonie v atraktivních lokalitách (využití x význam).

veřejná prostranství
Sociální udržitelnost města je závislá na pestrosti a kvalitě veřejných 
prostranství a jejich prostorových vazeb. Kvalitní veřejné prostranství 
má velikost úměrnou svému významu, musí být jasně vymezené, 
přehledné a bezpečné. Poskytuje příležitost pro setkávání, společenské 
aktivity a rekreaci. Dobře fungující části Jilemnice jsou vícevrstevnaté, 
bohaté, s velkým podílem vnímané „neviditelné složky“. Spolu s kon-
centrací obchodů a služeb jsou základem pro dvě úrovně center, které 
spolu s propojením jednotlivých částečně autonomních částí města 
tvoří jeho polycentrický systém. 

Celoměstsky významná veřejná prostranství jsou soustředěna spolu 
s obchody a službami v historickém jádru města (náměstí TGM, pros-
tranství u kostela, ulice Jana Harracha, Tyršovo náměstí, Komenského 
náměstí, Zámecký park). 

Veřejná prostranství jednotlivých městských čtvrtí jsou zčásti stávající a 
funkční, mnohá skrývají potenciál pro intenzivnější a vhodnější využití.

V některých oblastech Jilemnice (sever Hrabačova, Zalázeňsko, jih 
města – Jilem) veřejná prostranství v současnosti chybí a je třeba tento 
deficit napravit.
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PotEnciÁly vEřEjnÁ Prostranství

CO LZE NALÉZT V KOMPLETNÍ ZPRÁVĚ  
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA?
http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzite-
na/urbanisticka-vize/

•	 Podrobnější popis urbanistického vývoje města
•	 Podrobné analýzy současného stavu
•	 Podněty, možnosti, náměty (potenciály)
•	 Podrobnější popis navrhovaných opatření

Podněty, možnosti, náměty, potenciály
•	 Zklidnění a celková revitalizace Krkonošské (průtah, křižovatky) 
•	 Obnova a doplnění veřejných prostranství, narušených průtahem 
•	 Úprava, zmenšení a vhodnější využití části prostoru AN v centru
•	 Urbanistické dořešení Hrabačova v okolí okružní křižovatky,  

vytvoření veřejného prostranství u autobusové zastávky
•	 Koncepční vyřešení prostoru mezi ulicemi Metyšova/K břízkám/  

Ve vrbičkách/Žižkova
•	 Úprava náměstí U Labutě
•	 Obnova pěší propustnosti všemi směry (přechody, návaznosti)

Vývoj jednotlivých částí města probíhal s ohledem na rozdílné podmínky odlišně. Vznikly rozmanité a mnohotvárné struktury a charakter zástavby,  
členící území na sedm dílčích různorodých částí (v tabulce jsou uvedeny vybrané nejdůležitější hodnoty a problémy jednotlivých oblastí):

A sever Hrabačova B jih Hrabačova C sever Jilemnice D západ Jilemnice E centrum Jilemnice F východ Jilemnice G jih Jilemnice

C
ha

ra
kt

er
 ú

ze
m

í Původní ves se 
rozprostírala v okolí  
křižovatky a podél tří 
starých cest. Poloha, 
dopravní spojení a 
vodní zdroje umožnily 
rozvoj průmyslu.

Roztroušená zástavba 
podél dvou údolních 
cest na obou březích 
řeky až k Jilemnici a 
k Hrabačovskému dvo-
ru (dnešní Zalázeňsko). 

Nejstarší zástavba 
podél cest a křížení, 
od 19.stol. representa-
tivní výstavba na jihu, 
v 20. letech rodinné 
domy Nouzov, později 
celá “zahradní čtvrť”.

Od 18. století drobná 
zástavba (Zvědavá 
ulička), později 
vystavěny významné 
školní budovy, obytná 
výstavba a areál 
nemocnice.  

Historické jádro města, 
od přelomu 19. století 
dle uceleného urba-
nistického konceptu 
navázala zástavba na 
jihu.

Zástavba podél 
údolních cest na 
obou březích Jilemky, 
výrazně ovlivněná tra-
sou železnice a později 
výstavbou silničního 
průtahu.

Osídlení údolní vsi 
sledovalo  cesty podél 
řeky, kolonie prvo-
republikových rodin-
ných domů, dostavěná 
ve 20. století, po r.1960 
postaveno sídliště.

H
od

no
ty

 v
 ú

ze
m

í

Dochované lidové 
stavby; příjemný 
obytný charakter 
oblastí mimo frekven-
tované komunikace; 
Vejnarova elektrárna 
(KP);  půvabné nádraží; 
nýtovaný železniční 
mostek (adept na 
technickou památku).

Dochované lidové 
stavby; příjemný 
přírodní charakter 
roztroušené zástavby  
v krajině; malebně 
se vinoucí železniční 
trať na západě; 
Hrabačovská zvonička; 
zatopený lom a jeho 
okolí.

Propojení s krajinou; 
Kozinec, Isidor; klidná 
rezidenční  oblast Dra-
ha se „sportovištěm“; 
blízkost Zámeckého 
parku; representativní 
Tauchmanova vila a 
budova „kojeňáku” s 
parkem;  ZUŠ  
ve Fischerově vile. 

Výborná návaznost 
na centrum města 
a Zámecký park; 
půvabná Zvědavá 
ulička; velkorysé až 
velkoměstské  školské 
budovy a nemonice; 
soubor prvorepub-
likové obytné výstavby; 
sportovní areál. 

Jádro města (Městská 
památková zóna) má 
jedinečný charak-
ter, v území je řada 
nemovitých kulturních 
památek, je docho-
vána uliční struktura; 
Representativní veřejné 
budovy v navazující 
jižní části území

Živá a půvabná 
Dolení ulice; příjemný 
venkovský charakter 
území za tratí; dobrá 
návaznost oblasti  
na centrum města. 

Příjemné stabilizované 
území, kde každá 
etapa vývoje zanechala 
stopu (zástavba  
v údolí, zahradní 
město, městské stavby 
u nádraží, průmyslový 
areál, sídliště atd); 
návaznost  obytného 
území na krajinu.

P
ro

b
lé

m
y 

v 
úz

em
í

Nedořešený prostor 
u okružní křižovatky a 
autobusové zastávky 
Hrabačov křižovatka;
nedořešené centrum 
s „brownfieldem“ 
zpustlého areálu 
hotelu Cedron a jeho 
okolí; chybí centrální 
veřejné prostranství 
umožňující setkávání 
komunity.

Průtah charakterem 
silnice ve volné krajině 
(předimenzovaná 
šířka silnice, svodidla, 
absence přechodů 
pro chodce) vytvořil 
barieru, rozdělující 
území; ulici Hanče a 
Vrbaty chybí pohodlné 
bezpečné napojení 
na centrum města; 
v Zalázeňsku chybí 
veřejné prostranství.

Náměstí U Labutě není 
veřejným prostran-
stvím, odpovídajícím 
významu křížení 
mnoha (i pěších) cest; 
zpustlé zahrady/parky 
u vil (Tauchmannova a 
“nevyužitý kojeňák”); 
důležitá prošlapaná 
pěší cesta přes pole 
není v KN; v oblasti, 
kde žije cca 750 oby-
vatel, není obchod.

Neuspořádaný soubor 
kompozičně a funkčně 
nesouvisejících staveb 
v areálu bývalého OSP, 
vzniklý postupnými 
přestavbami a dostav-
bami na místě původní 
cihelny; Nehospodárně 
nekoncepčně  
(ne)využitý prostor mezi 
ulicemi Metyšovou/Ve 
vrbičkách/Žižkova

Zbytečně rozsáhlé a 
provozně nevyhovující 
autobusové nádraží 
v centru města; 
frekvence dopravy  
v Žižkově ulici 
(důsledek jinak vhodně 
vedeného “obchvatu”) 
zrušila její původně 
obytný charakter; 
hrozba opakovaných 
záplav  

Průtah silnice 
zlikvidoval zástavbu 
mezi řekou a tratí, 
zmizel representativní 
městský prostor a 
vstup do města na jihu, 
zmizela půvabná čtvrť 
s původní drobnou 
zástavbou; řeka se  
v centra města ztratila 
(neviděna protéká po-
dél silničních svodidel)

Chybějící prvky pro 
bezpečnost pěších  
v ulicích Nádražní a 
Čs. legií (v přípravě); 
absence chodníků 
v Roztocké ulici, 
nepříjemné přejezdy 
a přechody přes 
železniční trať; chybí 
centrální veřejné pro-
stranství umožňující 
setkávání komunity.

3



5

5

4

5

5
5

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4
4

4
4

3

3

4

3

4

5

5

5

4

4
5
5
5
5

5
5

5

5

4

4

4
4

54

4
4

4

4

4

4

4

3

1

1

1

4

1

1

1
1

1

4

1

42

3

3 3

1

1

1

1

4

0

0

0

4

4

4

4

 http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzitelna/urbanisticka-vize/

Možnost dostavby (bydlení)
zastávky hromadné dopravy
Možnosti doplnění služeb
(pro rozvoj turismu)

Jilemnice je rozmanité území mnoha tváří a vrstev. Každá z etap vývoje 
zanechala svou stopu, jednotlivé etapy vývoje jsou jasně čitelné, oblasti 
se liší charakterem a hustotou zalidnění. 

MOŽnOsti intEnziFikaCE

charakter zástavby

1    roztroušená venkovská zástavba
2    venkovská zástavba
3    zahradní  vilové čtvrti
4    nízkopodlažní obytná zástavba
5    kompaktní zástavba 
      historického jádra
6    jednotlivé vícepodlažní bytové domy
7    sídliště Spořilov
možnosti úprav a zlepšení prostředí sídliště 
řeší samostatná urbanistická studie,  
která byla rovněž zpracována  
v rámci projektu Jilemnice - udržitelná
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JAKÁ JE SITuACE A JAKÉ JSOu MOžNOSTI?

Budoucnost Jilemnice je především v zachování identity, vztahu obsahu 
a formy, pevného v proměnách.

Je třeba primárně zastavovat přestavbová území a využívat identifiko-
vané možnosti intenzifikace. Je to obvykle i ekonomicky udržitelnější  
než stavba na zelené louce, protože není potřeba budovat novou in-
frastrukturu – komunikace, sítě, veřejné osvětlení apod.

Intenzifikace znamená výstavbu (přestavbu, zahuštění), která doplňuje již 
zastavěné části tam, kde je to možné a vhodné s respektem k charakteru 
jednotlivých oblastí včetně zachování rozmanitosti hustoty zastavění 
(nepřekročit míru zahuštění ve vybraných lokalitách rozvolněné a venkov-
ské zástavby). 

Intenzifikace je pro město zpravidla výhodnější než výstavba na zelené 
louce, proto se vyplatí být iniciativní – u pozemků s potenciálem 
ve veřejném vlastnictví aktivně připravovat podmínky pro výstavbu 
a hledat případné investory a u pozemků v soukromém vlastnictví 
zjišťovat důvody, proč zatím k intenzifikaci nedošlo a pomoci překážky 
odstraňovat.

rozbor možností intenzifikace v jednotlivých částech města:

a severní část hrabačova
V obytném území venkovského charakteru jsou jen minimální rezervy, ve 
smíšeném městském území je k zástavbě vhodná dostavba Valteřické 
ulice. Na využití čeká opuštěný areál hotelu Cedron (brownfield) v centru).

b jižní část hrabačova
V severní části území jsou jen minimální rezervy pro výstavbu, v jižní 
části  jsou možnosti dostavby většího rozsahu (na sever od prostranství 
U Labutě).

c severní část jilemnice
V obytném území jsou ještě určité rezervy, především dostavby proluk 
již založené zástavby v lokalitě Kozinec/Draha a dostavba v prostoru 
Krkonošské ulice na východě.

ilustrační znázornění rozsahu nevhodně využitých ploch
v západní části města

rozloha nevyužité plochy je srovnatelná se sídlištěm
spořilov, vešla by se i sirotčí kolonie

d západní část jilemnice
Velká rezerva pro výstavbu/přestavbu v prostoru mezi ulicemi K Břízkám, 
Ve Vrbičkách a Žižkova. Obrovský potenciál rezerv splňující všechny 
předpoklady (bezprostřední blízkost centra, příjezd, sítě pravděpodobně 
také, většina ploch ve vlastnictví města).

E střední část centra jilemnice
V centrální části města je jen minimum ploch s možností nové výstavby. 
Struktura zástavby je ukončena, zůstává několik proluk s možností 
dostavby (po prověření): jižní a východní fronta prostranství u kostela 
sv. Vavřince (doplnění), Kavánova ulice, Husova ulice, V Domkách, 
Jungmannova ulice (zvážit dostavbu severní fronty – v novém kontextu 
bez potoka uvažovat, třeba prověřit). V západní části možnost doplnění 
několika RD u starého hřbitova.

F východní část jilemnice
Možnosti intenzifikace jsou poměrně omezené, ale jsou:  
proluky v Dolení ulici, dostavby v rámci urbanistického zapojení 
Krkonošské ulice, několik izolovaných rodinných domů na východě 
za tratí.

G jižní část (jilem a javorek)
Určité rezervy v zastavěném území jsou, ale omezené:
v ulici J. Weisse, na jižním okraji města (k ověření), v Javorku 
(doporučeno zahuštění jižní části v prostoru bývalého dvora).

Až nakonec, nenalezne-li se jiná varianta, lze přistoupit k zastavění rozvo-
jových ploch.

CO LZE NALÉZT  V KOMPLETNÍ ZPRÁVĚ 
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA?

•	 Podrobné analýzy současného stavu
•	 Podrobný rozbor možností intenzifikace včetně výkresu umístění, 

uvedení kapacit a podmínek zástavby
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POtEnCiÁl PrO nOvOU ObytnOU zÁstavbU: 
MUltikritEriÁlní POsOUzEní

Dlouhodobou udržitelnost města výrazně ovlivňuje, kde a v jakém 
uspořádání se staví nová obytná výstavba. Na některých místech může 
vyvolávat negativní vlivy dopravou či narušením přírodních hodnot, 
jinde naopak vhodně pohledově doplnit stávající zástavbu a využít
již existujících sítí a komunikací, veřejných prostranství a vybavenosti 
území.

Pro porovnání výhod a dopadů případné nové obytné zástavby 
na různých místech města bylo vytvořeno multikriteriální posouzení. 
Srovnává plochy mezi sebou a umožňuje zvažovat, zda vůbec a 
v jakém pořadí je vhodné je zastavět. Zahrnuta jsou jednak kriteria, 
která popisují dopad zástavby v dané lokalitě na okolí a fungování 
města, tak kvalitu lokality a předpokládanou kvalitu bydlení v nové 
zástavbě.

Všechna dílčí kritéria jsou bodována ve škále 0–5, hodnocení 5 zna-
mená nejvhodnější pro obytnou zástavbu. Na kartogramech (=sche-
matických mapkách) odpovídá nejtmavší barva hodnocení 5.

Urbanistická koncepce – vliv nové výstavby na strukturu města 
posuzuje dopad na ráz města a také vyvolané nároky na infrastrukturu 

(a tedy veřejné finance). U nejlépe hodnocených lokalit je efekt na ráz, 
kompozici sídla pozitivní a nevyvolává další nároky. U nejhůře hodno-
cených je naopak obojí již velmi problematické.

Možnosti realizace energeticky úsporné zástavby jsou posouzeny 
terénním hodnocením na podkladě společného vlivu sklonu terénu,  
orientace přístupu k pozemkům a možnosti umístit objekty mimo 
stínění okolních budov či lesních porostů. Vyšší hodnocení znamená 
snazší a tedy i levnější dosažení energetické úspornosti při realizaci.

vlivy na vodní režim, erozi a povodně jsou posouzeny na základě 
kombinace terénního průzkumu a modelování odtoku dešťové vody  
ve vytipovaných problematických lokalitách. Účelem zde je chránit 
území a prvky důležité pro retenci vody v krajině, bezpečný rozliv a 
také území vhodná pro realizaci poldrů chránících zástavbu města
před povodní a bahnotokem při přívalovém dešti (podrobněji viz str. 9).

vliv na ekologickou stabilitu vychází z terénního hodnocení ekolo-
gické stability území. Jeho účel je především preventivní, jako ochrana 
před nevhodnými změnami, které by mohly ohrozit přírodně hodnotná 
místa a území, která nejsou jinak chráněna.

Pěší dostupnost center polycentrického systému 
(5, 10, 15 min.)

vliv na ekologickou stabilituMožnosti realizace
energeticky úsporné zástavby

Pěší dostupnost dětských hřišť 
(5 min.) 

Pěší dostupnost sportovišť
(5, 10, 15 min.)

Pěší dostupnost základních škol 
(7, 10, 13, 16, 19 min.)

Pěší dostupnost mateřských škol
(7, 10 min.)

Urbanistická koncepce - vliv nové výstavby
na strukturu města

+ + + +

+ + +
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kartogramy popisující pěší dostupnost vznikly modelováním pohybu 
chodce rychlostí 3,6 km/h na rovině a adekvátně upravenou rychlostí 
dle sklonu terénu. Dobrá dostupnost vybavenosti či veřejné dopravy 
znamená jak kvalitu lokality pro bydlení, tak menší tlak na automobilo-
vou dopravu (rezidenti mohou krátkou cestu jít pěšky). Pěší dostupnost 
center polycentrického systému popisuje jednak pěší dostupnost 
centra města a také dostupnost menších center.

Četnost spojů v zastávkách veřejné dopravy doplňuje dostup-
nost veřejné dopravy o důležitý aspekt, kolik spojů danou zastávkou 
opravdu projíždí.

Společný efekt kriterií ukazují dva souhrnné kartogramy, vzniklé 
váženým průměrem hodnot jednotlivých kriterií. Tzv. „tvrdá“ kri-
téria vznikla výpočtem či modelováním v prostředí geografických 
informačních systémů, tzv. měkká kritéria vznikla expertním hodno-
cením na základě odborných znalostí a zkušenosti. V obou kartogra-
mech znamená červená území vhodné. Pro lepší orientaci v území jsou 
kartogramy doplněny vyznačením zastavitelných ploch z územního 
plánu a ploch kde bylo případné zastavění prověřováno. 

Souhrn „měkkých“ kriterií

vliv na ekologickou stabilitu vliv na vodní režim,
erozi a povodně

Souhrn „tvrdých“ kriteriíPěší dostupnost zastávek veřejné dopravy
(5, 10, 15 min.)

Četnost spojů v zastávkách
 veřejné dopravy

CO LZE NALÉZT V KOMPLETNÍ ZPRÁVĚ
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA?

•	 podrobný popis postupu, jak bylo posouzení provedeno, včetně 
použitých číselných údajů

•	 kartogramy (= schematické mapky) v podrobnosti zjednodušené 
katastrální mapy.

+ + =

+ =
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adaPtaCE na kliMatiCké zMěny:
rEtEnCE vOdy v kraJině a PřEdChÁzEní POvOdníM

Obr.:systém vegetačních prvků a poldrů
 pro zlepšení retence vody v krajině

JAKÁ JE SITuACE?

Změny klimatu ovlivňující město Jilemnici se projeví zejména častějším 
výskytem extrémních klimatických jevů – především přívalových dešťů 
a s nimi spojených záplav a také delších období sucha. Důsledky těchto 
změn klimatu, které probíhají v celé střední Evropě, v Jilemnici umocňují 
následující změny v území, které byly provedeny při rozvoji města:

•	 Byly zatrubněny některé drobné vodní toky a tím urychlen odtok 
vody a profilem potrubí limitován průtok.

•	 Byly částečně zastavěny údolnice a údolní nivy, ve kterých proudí 
voda při srážkách a záplavách (například Na Drahách, Spořilově). 
Dříve se v nivě rozlila a postupně vsákla, nyní se dostává do kon- 
fliktu se zástavbou.

•	 Byly zorněny některé dříve zatravněné údolnice, kde travní porost 
zpomaloval odtok a zabraňoval erozi a smývání orné půdy.

Hlavní důsledky výše zmíněných jevů jsou:

•	 snižování stavu podzemních vod: Rychlý odtok dešťové vody 
dešťovou kanalizací či po povrchu do Jilemky bez vsakování vede 
ke snižování stavu zásob podzemních vod a zvyšuje riziko sucha.

•	 záplavy: Zatrubnění a dešťová kanalizace při přívalových srážkách 
není schopna pojmout takové množství vody a voda protéká 
údolnicí po povrchu, kde páchá škody na majetku. Rychlý odtok 
dešťové vody umocněný odtokem z orné půdy zvyšuje stav vody 
a tedy povodňového rizika v Jilemce a následně v Jizerce a také 
zkracuje dobu, kterou mají níže položené lokality na to se na záplavy 
připravit.

•	 Eroze půdy: Po povrchu rychle tekoucí voda s sebou nejcennější 
složky půdy.

JAKÉ JSOu MOžNOSTI ZLEPšENÍ?

strategie
Hlavní strategií pro vyrovnávání se se změnami klimatu je zpomalení
a snížení odtoku dešťové vody z území a zachování či zvýšení retenční 
kapacity území. 

východiska
Současná snaha zbavit se dešťové vody v co nejrychlejším čase zvyšuje 
riziko sucha, způsobuje lokální záplavy při přívalových srážkách
a zhoršuje důsledky povodní v nižších částech toku. Je také finančně 
náročná, vyžaduje nemalou údržbu a někdy je i technicky nereálná. 
Proto je nutné přejít k systému, jež dešťovou vodu zachycuje a vsakuje, 
popřípadě jinak efektivně využívá. Jeho návrh vychází z těchto
východisek:

•	 Současné prvky rozptýlené zeleně (lesíky, remízy, meze, vegetační 
doprovod vodních toků, aleje apod.), trvalé travní porosty a lesy 
výrazně omezují riziko záplav. Pokud by došlo k jejich likvidaci, 
situace by se výrazně zhoršila. 

•	 Z modelování chování vody vyplývá, že dalšími vegetačními úpra-
vami v krajině lze snížit riziko lokálních záplav a bahnotoku, avšak 
ne zcela. To by muselo dojít k zalesnění všech polí svažujících  
se k Jilemnici. Je proto nezbytné kombinovat vegetační úpravy také 
s realizací zasakovacích poldrů.

Prvky zlepšující retenci dešťové vody

stávající vegetační prvky
význam

       nespecifický
       retence a vsakování
       rozlivná plocha
       vodní plocha a vegetační doprovod
       vodní tok a vegetační doprovod
       zpomalení odtoku dešťové vody, 
       ochrana proti erozi

návrh vegetačního opatření
význam

       retence a vsakování dešťových vod
       zpomalení odtoku, protierozní opatření
       Poldr
       Povodí poldru
       řešení k prověření
       Příkop se zpomalujícími prvky

       návrh cest v krajině
       hranice obce
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JAKÁ JE SITuACE?

Změny klimatu ovlivňující město Jilemnici se projeví zejména častějším 
výskytem extrémních klimatických jevů – především přívalových dešťů 
a s nimi spojených záplav a také delších období sucha. Důsledky těchto 
změn klimatu, které probíhají v celé střední Evropě, v Jilemnici umocňují 
následující změny v území, které byly provedeny při rozvoji města:

•	 Byly zatrubněny některé drobné vodní toky a tím urychlen odtok 
vody a profilem potrubí limitován průtok.

•	 Byly částečně zastavěny údolnice a údolní nivy, ve kterých proudí 
voda při srážkách a záplavách (například Na Drahách, Spořilově). 
Dříve se v nivě rozlila a postupně vsákla, nyní se dostává do kon- 
fliktu se zástavbou.

•	 Byly zorněny některé dříve zatravněné údolnice, kde travní porost 
zpomaloval odtok a zabraňoval erozi a smývání orné půdy.

Hlavní důsledky výše zmíněných jevů jsou:

•	 snižování stavu podzemních vod: Rychlý odtok dešťové vody 
dešťovou kanalizací či po povrchu do Jilemky bez vsakování vede 
ke snižování stavu zásob podzemních vod a zvyšuje riziko sucha.

•	 záplavy: Zatrubnění a dešťová kanalizace při přívalových srážkách 
není schopna pojmout takové množství vody a voda protéká 
údolnicí po povrchu, kde páchá škody na majetku. Rychlý odtok 
dešťové vody umocněný odtokem z orné půdy zvyšuje stav vody 
a tedy povodňového rizika v Jilemce a následně v Jizerce a také 
zkracuje dobu, kterou mají níže položené lokality na to se na záplavy 
připravit.

•	 Eroze půdy: Po povrchu rychle tekoucí voda s sebou nejcennější 
složky půdy.

JAKÉ JSOu MOžNOSTI ZLEPšENÍ?

strategie
Hlavní strategií pro vyrovnávání se se změnami klimatu je zpomalení
a snížení odtoku dešťové vody z území a zachování či zvýšení retenční 
kapacity území. 

východiska
Současná snaha zbavit se dešťové vody v co nejrychlejším čase zvyšuje 
riziko sucha, způsobuje lokální záplavy při přívalových srážkách
a zhoršuje důsledky povodní v nižších částech toku. Je také finančně 
náročná, vyžaduje nemalou údržbu a někdy je i technicky nereálná. 
Proto je nutné přejít k systému, jež dešťovou vodu zachycuje a vsakuje, 
popřípadě jinak efektivně využívá. Jeho návrh vychází z těchto
východisek:

•	 Současné prvky rozptýlené zeleně (lesíky, remízy, meze, vegetační 
doprovod vodních toků, aleje apod.), trvalé travní porosty a lesy 
výrazně omezují riziko záplav. Pokud by došlo k jejich likvidaci, 
situace by se výrazně zhoršila. 

•	 Z modelování chování vody vyplývá, že dalšími vegetačními úpra-
vami v krajině lze snížit riziko lokálních záplav a bahnotoku, avšak 
ne zcela. To by muselo dojít k zalesnění všech polí svažujících  
se k Jilemnici. Je proto nezbytné kombinovat vegetační úpravy také 
s realizací zasakovacích poldrů.

návrh opatření
Vytvoření systému vegetačních prvků v krajině i v zastavěném 
území, jež významně ovlivňuje vodní režim. Tento systém se skládá 
ze stávajících vegetačních prvků, jež je třeba chránit a obnovovat

1)

2)

3)

4)

5)

6)

a z několika dalších nově navržených prvků a je zakreslen v obrázku 
na protější straně. Kromě prvků, zobrazených v mapě, jsou význam-
né také všechny lesy a trvalé travní porosty.

Ochrana údolnic a nivy vodních toků před zástavbou a jejich vyj- 
mutí / nezařazování do zastavitelných ploch.

Vytvoření systému zasakovacích poldrů v lokalitách, kde je 
zvýšený odtok dešťové vody z okolní krajiny. Toto řešení ochrání 
nejkritičtější místa před povodní a bahnotokem a omezí zanášení 
níže položených vodotečí a dalších míst splaveným sedimentem. 
Sekundárním projevem bude zlepšení stavu podzemních vod. 
Akumulovaná voda se bude postupně zasakovat blízko místa jejího 
spadu. Lokality pro umístění poldrů byly vytipovány na základě 
terénního průzkumu, na podkladě výškopisu ze ZABAGED a analýzy 
délky a sklonu svahu v prostředí GIS. K těmto místům bylo vymeze-
no povodí, ve kterém byly jednotlivé plochy rozděleny podle využití, 
vypočítána hodnota povrchového odtoku a navrženo umístění
a kapacita poldru. Umístění poldrů je zobrazeno v obrázku na 
protější straně. V případě plochy označeném otazníkem je nezbytné 
upřesnění chování vody na základě podrobnějšího průzkumu během 
srážek a následně připravit návrh odpovídajícího opatření.

U nových staveb v zastavěném území i krajině zajistit vsakování 
dešťové vody, případně umělého sněhu v místě, jinak hrozí zvýšené 
riziko povodní.

Zamezení zásahům snižujícím hladinu spodní vody, zejména v nivě 
vodních toků a velkým, i nárazovým, odběrům vody z vodních toků. 

Organizačně technická a legislativní opatření:
•	 Pro zastavitelné plochy vyžadovat regulační plány nebo územní 

studie, které budou navrženy tak, aby se veškerá dešťová voda 
jak na soukromých pozemcích, tak ve veřejných prostorách 
vsakovala v dané lokalitě a neodtékala do dešťové kanalizace 
či vodního toku. 

•	 V územně plánovacích dokumentacích umožnit zástavbu  
s vegetačními střechami. U nově navrhovaných veřejných 
budov realizovat vegetační střechy vždy. 

•	 Rekonstruovat stávající veřejná prostranství způsobem, který 
umožní vsakovaní dešťové vody i ze zpevněných ploch v dané 
lokalitě.

•	 Podporovat akumulaci dešťových vod v nádržích na dešťovou 
vodu na pozemcích residentů – např. zvážit zavedení pro-
gramu podpory města na nákup nádrží na dešťovou vodu u 
stávajících rodinných domů (formou dotace či snížení ceny 
hromadnou poptávkou). V problematických lokalitách tak lze 
akumulovat desítky m³ vody za minimální náklady. Jsou to tedy 
zanedbatelné náklady oproti budování poldrů a jiných prvků 
v krajině. Tímto způsobem se dá řešit hlavně situace stáva-
jících přetížených dešťových kanalizací.

•	 Správně a včas udržovat technické objekty – příkopy, pro-
pustky, kanalizační vpusti apod.

CO LZE NALÉZT V KOMPLETNÍ ZPRÁVĚ
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA?

•	 Podrobnější analýzy současného stavu, včetně detailnější analýzy 
vegetačních prvků.

•	 Podrobnější informace k umístění, dimenzování a ekonomičnosti 
zasakovacích poldrů.

•	 Podrobnější popis navrhovaných opatření.
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JAKÁ JE SITuACE?

stručný vývoj
Původní středověké cesty byly podnětem k rozvoji osídlení. Základní 
osu tvořila údolní cesta podél Jilemky. Město Jilemnice bylo založeno 
v průsečíku středověkých místních obchodních cest. Po založení 
města  byla průjezdná doprava z údolní cesty  převedena  na náměstí, 
pokračovala  Hoření/Valdštejnskou ulicí na sever, U Labutě uhnula 
na východ a v místě dnešní křižovatky s Krkonošskou se stočila 
na sever směrem k Hrabačovu.

Základní struktura cest a silnic byla koncem 19. století doplněna 
výstavbou železniční trati a zůstala tak bez základních změn v principu 
dochována do 20. století. 

Ve druhé polovině 20. století byly v důsledku výrazného navýšení 
frekvence automobilové dopravy provedeny zásadní úpravy struktury 
místní a především průjezdné silniční dopravy („obchvat“ silnice II/286,  

skica 1 - úpravy profilu průtahu ii/286
a pěší propojení v centrální části města

kOnCEPCE UdrŽitElné dOPravy

průtah a převedení části silnice II/286 do nové trasy, průtah silnice I/14 
a převedení silnice II/286 do nové trasy v Hrabačově). 
Význam železnice poklesl.

současný stav
Základní komunikační systém tvoří silnice I. třídy I/14 a krajské 
silnice II. třídy II/286 a  II/293. Území zahušťují silnice III. třídy, které 
zprostředkovávají obsluhu jednotlivých sídel v okolí Jilemnice.

Hrabačovem prochází silnice I/14 s významným podílem tranzitní do-
pravy. Předimenzované uspořádání průtahu silnice vytvořilo 
v oboustranně zastavěném území obtížně překonatelnou bariéru. Velká 
okružní křižovatka v křížení se silnicí II/286 rozrušila někdejší centrum 
Hrabačova.

V Hrabačově nová trasa průtahu silnice II/286 směrem na sever mezi 
Jizerkou a průmyslovými areály zklidnila severovýchodní obytné území, 
ale zkomplikovala jeho dopravní napojení.

Silnice II/286 prochází při jižním okraji centra JIlemnice. Silnice má 
v západní části extravilánový charakter, i v zastavěné části města 
(Žižkova ulice) je zdůrazněn její dopravní význam s příliš širokým do-
pravním prostorem bez zklidňovacích prvků pro pěší a cyklisty.

Za mostem přes Jilemku se okružní křižovatkou napojuje na silnici 
II/293. Vybudování křižovatky zlikvidovalo původně intaktní městský 
prostor, vzniklý neurčitý prostor obklopený chaotickými zbytky 
zástavby a nekoncepčními novostavbami není zatím do městské struk-
tury zapojen.

Silnice II/293  vede ve směru severojižním od Studence v souběhu se 
železniční tratí a v současnosti chybí prvky pro zklidnění dopravy a 
zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy.

Průtah silnice II/286 v úseku mezi okružními křižovatkami svým 
charakterem, šířkou, podélným sklonem a vybavením vyvolává dojem 
extravilánové silnice. Velkorysé dopravní stavbě byla obětována čtvrť 
Za Vodou na pravém břehu Jilemky. Barierou průtahu byla narušena 
struktura cest a propojení centra s východní částí města.

Uvnitř města komplikuje dopravu málo přehledný systém jednosměrek, 
který zvyšuje frekvenci zbytné dopravy a rychlost jízdy.  

úPrava orGanizacE doPravy hUManizacE PrůtahU silnicE ii/286

10



I/14 a II/286 je vhodné doplnit vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty.
•	 Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu. Chodci a cyklisté jsou 

nejzranitelnější účastníci dopravního provozu. Významná neho-
dovost je v Jilemnici především na významně dopravně zatížených 
silnicích II/286 a II/293, rizikovým úsekem je průtah silnice II/286 
(Krkonošská ulice) v úseku od křížení se silnicí II/293 po křižovatku 
se silnicí I/14. Svým charakterem vyvolává dojem extravilánové 
silnice a svádí k rychlé jízdě, v úseku jsou navíc časté a dlouhé 
přechody pro chodce se závadným rozhledovým polem.  Tento 
úsek silnice II/286 je řešen v návrhu. 

•	 Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí, 
snížení dopadů hluku z dopravy na obyvatele, odstranění bariér 
ve veřejném uličním prostoru. 
Investičně nenáročnou změnou organizace prostoru by mohlo  
v Hrabačově vzniknout příjemné klidné veřejné prostranství  
v prostoru rozlehléh plochy mezi východní hranou původní ulice a 
novu silnicí (skica 2). 
Investičně náročnější (ale nezbytná) je úprava dopravního řešení 
„nemocných“ křižovatek v průtahu silnice II/286  (Krkonošská/ 
Do Žlábku/Dolení, Krkonošská/Dolení na jihu) - (skica 3).

•	 Ve vnitřní části města je průjezdnost pro motorovou dopravu a 
cyklisty omezena množstvím jednosměrných ulic. Změnou organi-
zace dopravy (modře vyznačené trasy zobousměrnit a umožnění 
průjezdu pro cyklisty v jednosměrných ulicích v protisměru  -  
opatření je navrženo v centrální části města) se zvýší prostupnosti 
území i bezpečnost.  
Dalším významným regulačním prvkem, který dokáže ovlivnit 
intenzity individuální automobilové dopravy, je politika parkování.  

CO LZE NALÉZT V KOMPLETNÍ ZPRÁVĚ 
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA?

•	 podrobnější analýzy současného stavu
•	 podrobnější informace o strategii, směřující k zajištění udržitelné 

dopravy ve městě
•	 podrobnější popis navrhovaných opatření a úprav

skica 1 - úpravy profilu průtahu ii/286
a pěší propojení v centrální části města

skica 2 - úpravy u severní okružní křižovatky
v hrabačově - veřejné prostranství a autobusy

skica 3 - úpravy prostranství u jižní okružní křižovatky
v Jilemnici - vstupní brána do města

JAKÉ JSOu MOžNOSTI ZLEPšENÍ?
strategie:

Základní vize udržitelné dopravy v Jilemnici: 
bezpečná a udržitelná doprava s vysokým podílem pěší, cyklis-
tické a veřejné hromadné dopravy, město bez bariér. 

východiska
Jednou ze základních potřeb člověka je pohyb z místa na místo.  
K naplnění této své potřeby si člověk vybírá takový způsob dopravy, 
který je pro něj v danou chvíli nejvýhodnější. Lidé ve stále větší míře 
využívají automobil. S provozem motorových vozidel souvisí následně i 
zhoršení kvality životního prostředí. Mezi další nepříznivé jevy, kterými 
společnost platí za dopravu, patří dopravní nehody. V rámci udržitelné 
dopravy je snaha nepříznivé jevy potlačit. Za typické příklady udržitelné 
dopravy je považována doprava pěší, cyklistická a veřejná hromadná.
Udržitelné druhy dopravy (pěší cesta, jízda na kole, veřejná hromadná 
doprava) převažují nad dopravou autem, velký podíl má pěší doprava. 
Oproti předchozím šetřením (z let 2011 a 2013) má však udržitelná do-
prava klesající tendenci, podíl cest automobilem výrazně narostl, došlo 
k poklesu cest hromadnou dopravou. Odliv cestujících z hromadné 
dopravy k individuální automobilové dopravě znamená vyšší zátěž 
životního prostředí a riziko úpadku systému hromadné dopravy.

návrh opatření:
•	 Podpora veřejné hromadné dopravy: zvýšení atraktivity spojů, 

komfortu,  rehabilitace významu železniční dopravy (vybudování 
nové zastávky, využití moderních forem Tram-train). Hromadná 
doprava musí být atraktivní variantou nejen pro obyvatele Jilem-
nice, ale také významně zlepší dostupnost pro návštěvníky.

•	 Podpora pěšího propojení: zvýšení propustnosti území města 
ve směru východ- západ, zobytnění všech spojek Dolení – 
Krkonošská (dříve Za vodou), napojení na  nový chodník podél 
Jilemky a na východní stranu Krkonošské ulice a další pěší trasy, 
obecně  zapojení do života města, zvýraznění jejich počátků 
z Krkonošské ulice (symbol vstupní brány, vyzvání ke vstupu 
do města) - (skica 1).

•	 Podpora cyklistické a pěší dopravy: dostavba páteřních 
cyklostezek a cyklotras a jejich vzájemné propojování, na silnici 

silnice i. a ii. třídy
Obousměrné ulice (schema)
silnice iii. třídy
Jen autobusy (jednosměrné)
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 http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/jilemnice-udrzitelna/urbanisticka-vize/

SILNÉ A SLAbÉ STRÁNKy A PřEdPOKLÁdANÝ 
VÝVOJ POčTu ObyVATEL JAKO VÝCHOdISKA

Město Jilemnice má řadu silných stránek. Přírodu v okolí, zachovalé 
historické centrum, vzhledem k velikosti nadstandardní občanskou vy-
bavenost a v neposlední řadě nepřerušenou kontinuitu obyvatel 
bez propadů či odsunů. Má i své problémy a slabé stránky: postupný 
pokles počtu obyvatel, narušený vodní režim působící splachy půdy a 
bleskové povodně, narušení urbanistické struktury silničním průtahem.

Demografické výhledy České republiky na nejbližší desetiletí 
předpokládají setrvalý úbytek počtu obyvatel. Pro jednotlivá města 
budoucí populační vývoj záleží zejména na migraci - na tom, zda se 
budou přestěhovávat noví obyvatelé – bez jejich nalákání bude úbytek 
pokračovat. Ochota k přistěhování se bude přitom odvíjet od toho, zda 
budou ve městě stimuly v oblasti kvality života a bydlení, ekonomické 
stimuly v oblasti pracovních příležitostí a také od poměru cena/výkon 
u dostupných nemovitostí lákající nové obyvatele. 

POSTuPNĚ ROSTOuCÍ VIZE

Není jisté, zda, kdy a v jaké míře se podaří nové obyvatele přilákat. Proto 
je třeba spíše než jednu uzavřenou prostorovou vizi uvažovat postupně 
rostoucí vizi s jasně deklarovanými prioritami zástavby – aby jako první 
byly využity prioritní lokality a pak teprve – bude-li tomu vývoj příznivý, 
lokality další. Přitom platí následující zásady:

•	 Město se rozvíjí jako polycentrická struktura čtvrtí s drobnými 
centry, která obsahují veřejná prostranství umožňující setkávání a 
využívání komerční vybavenosti. Platí, že je nezbytné dobré pěší a 
cyklo napojení ze čtvrtí do tohoto centra a z drobného centra do 
centra města. Pro zefektivnění dopravy je vhodné upravit systém 
jednosměrek i s ohledem na cyklisty a humanizovat průtah městem 
a jeho napojení na centrum.

•	 Kromě stávajících čtvrtí připadá v úvahu vytvoření/dotvoření dvou 
nových čtvrtí. Prioritou je čtvrť vzniklá přestavbou a intenzifikací 
území jižně od areálu nemocnice pro intenzivní zástavbu. Je zde 
možno ve výhledu počítat s využitím společné kogenerace pro 
sídliště Spořilov, centrum a nově vznikající intenzivní výstavbu 
této čtvrti. Druhou prioritou jsou další intenzifikace a zastavění 
menších ploch navazujících na stávající zástavbu. Až třetí prioritou 
je dotvoření čtvrti Zalázeňsko s novým veřejným prostranstvím mezi 
areálem Jinova a lomem. Pro podpoření této čtvrti a lepší pokrytí 
území veřejnou dopravou poslouží přilehlá nová vlaková zastávka. 
V případě realizace nové vlakové zastávky je vhodné centrum 
této čtvrti výrazně vyosit směrem k vlaku a navrhnout v něm i 
intenzivnější řadovou zástavbu.

•	 Nové čtvrti je třeba podrobněji koordinovat pomocí územní studie a 
nebo regulačního plánu, které prověří možnosti etapizace přímo 
v daných plochách a zajistí koordinaci retence vody v širším 
území. Pro nebezpečí z prodlení je třeba zahájit práce na těchto 
podrobnějších dokumentacích co nejdříve.

•	 Nová zástavba bude respektovat nezastavitelná území a systém 
retence vymezený v rámci opatření adaptace na změnu klimatu.  
Pro ochranu stávající zástavby budou realizovány suché poldry.

•	 Pro dosažení těchto priorit bude v územním plánu využito nástrojů 
etapizace a podmíněností.

Definování těchto zásad v rámci urbanistické vize je jen prvním krokem. 
Jejich úspěšné naplňování bude stát na tom, jak se je podaří promítnout 
do územně plánovacích dokumentací a dalších dokumentů.

VybRANÉ KONKRÉTNÍ NÁMĚTy K řEšENÍ, 
POdPORuJÍCÍ VIZI

Náměty jsou členěny podle oblastí popsaných na straně 3 a jsou vybrány 
pouze ty nejdůležitější. Pro oblast sídliště je v rámci projektu Jilemnice 
udržitelná zpracována samostatná studie a publikace (zprac. Centrum 
kvality bydlení o.s.), která obsahuje podrobné řešení sídliště Spořilov.

oblast a – severní část hrabačova
•	 Urbanistické dořešení centra obce v prostoru v okolí okružní 

křižovatky: změnou organizace dopravy dnešní autobusové 
zastávky lze s minimálními náklady vytvořit veřejné prostranství - 
„hrabačovské náměstí“.

oblast b – jižní část hrabačova
•	 Úprava areálu u zatopeného lomu (vyčistění lomu, úprava zeleně, 

zřízení přírodních pěších cest, doplnění mobiliáře, příp. drobnou 
architekturou (altán) pro obsluhu území.

•	 Koncepčně zkoordinovat novou zástavbu v zastavitelných plochách 
územní studií nebo regulačním plánem včetně pěších vazeb  
do okolí, centra a k nové železniční zastávce, navržené v ÚP,  
která by byla výrazným přínosem pro celé území.

oblast c – kozinec/draha
•	 Úprava  náměstí U Labutě, dořešení souvislostí v lokalitě Draha 

(nedostavěný Dřevotvar a řadové domy, nevyužité řadové garáže 
a přilehlé prostranství) a doplnění vybavenosti (obchody, služby) 
odpovídající významu a frekvenci důležité křižovatky cest.

•	 Úprava zastavitelné plochy R28 v územním plánu - nezastavovat 
jižní stranu ulice Nouzov, podél  ulice ponechat pod el. vedením 
nízkou zeleň až k parku (k ploše R44),  plochu pro obytnou zástavbu 
přesunout na jižní okraj pole v návaznosti na plochu R31.

oblast d – západní část jilemnice
•	 Koncepční vyřešení prostoru mezi ulicemi K břízkám, Ve vrbičkách 

a Žižkova s respektem k existujícím hodnotám (Zvědavá ulička, 
hřbitov, sportovní areál) - je vhodné ke zpracování územní studie.

•	 Prostor řadových garáží jižně od Metyšovy ulice transformovat  
na bydlení (městské řadovky), využívající výjimečné polohy včetně 
dochované úrovně terénu a využití odkrytí zatrubněného potoka.

•	 Přehodnotit a redukovat rozsah zastavitelných ploch v lokalitě  
Pod Bubnem s ohledem na vodní režim.

oblast E – centrum jilemnice
•	 Úprava, zmenšení plošného rozsahu a vhodnější využití části  

autobusového nádraží (např. pro retenci/vsakování dešťové vody).
•	 Přehodnotit systém jednosměrek v centru města (viz str. 11).
•	 Prověřit možnost sdíleného uličního prostoru v dalších ulicích  

historického jádra města (postupně a pomalu).

oblast F – východní část středu jilemnice
•	 Zklidnění a celková revitalizace Krkonošské včetně křižovatek a sou-

visejících prostor (viz str. 10 a 11), doplnění urbanistické struktury.
•	 Vytvoření „brány“ vstupu do města na jihu ulice Dolení – prvku, 

řešení, které upoutá a upozorní na centrum města.

oblast G – jižní část jilemnice (jilem a javorek)
•	 Prověřit možnosti úpravy veřejného prostranství pro setkávání ko-

munity v prostoru u kapličky v Roztocké ulici – zajistit bezpečný po-
hodlný přístup a vybavení mobiliářem (lavičky, ev. stojany na kola).

•	 Vytvořit v místě vlhké travnaté plochy mezi Jilemkou a ulicí v Jilmu 
„povodňový přírodní park” (podpořit vlhkomilný/mokřadní biotop) a 
zpřístupnit obyvatelům - po hatích či kamenech apod.).  

•	 Redukovat zastavitelnou plochu severozápadního okraje, nezasta-
vovat prameniště a podmáčené území zadržující vodu.

shrnUtí: zÁkladní PrOstOrOvÁ vizE Města
a JEhO sMěřOvÁní 
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centrum kvality bydlení
Platforma pro vzdělávání a výzkum obytného prostředí.
Odborný poradce v oblasti urbanismu a bytových staveb.


