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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracování generelu veřejných prostorů v Jablonci nad Nisou, jehož 
účelem je vytvoření systému hlavních cílových a spojovacích prostorů, vymezení jednotlivých typů a 
hierarchie veřejných prostorů, dále určení priorit pro využití konkrétních prostorů v rámci územního 
rozvoje města a určení standardů, které by měly jednotlivé typy prostorů splňovat. Výsledný návrh by 
mohl sloužit jako podklad pro architekta projektujícího konkrétní veřejný prostor a zároveň jako podklad 
pro územní plán s ohledem na možnost vymezení veřejně prospěšných staveb nebo veřejně 
prospěšných opatření. Práce je členěna do tří hlavních částí. V první části autor shrnuje obecnou 
problematiku veřejných prostorů a vnímání a čitelnosti sídel na základě odborné literatury. Druhá část 
práce se zabývá analýzami zaměřenými na sídlo a jednotlivé veřejné prostory. Byla provedena analýza 
historického vývoje sídla a veřejných prostorů, analýza širších vztahů města s okolím, analýza 
dopravních toků, analýza funkčního využití jednotlivých ploch, analýza vnímání a čitelnosti sídla, dále 
byla zpracována typologie veřejných prostorů a podrobné zhodnocení současného stavu veřejných 
prostorů. Na základě tohoto rozboru území byl zpracován problémový výkres, shrnující nejdůležitější 
problémy v území. Bylo zjištěno, že Jablonec nad Nisou neskýtá vhodné podmínky pro využívání 
veřejných prostorů. Chladné a vlhké podnebí, které zde panuje, negativně ovlivňuje život v ulicích města. 
Složitá geografická poloha a velmi svažitý terén ztěžují pohyb pěších a cyklistů ve městě a okolí. 
Řešené území, které tvoří především centrum města a největší panelové sídliště, je charakteristické 
hustou zástavbou a velmi omezenými prostorovými možnostmi. Stejně tak přítomnost hlavních silničních 
tahů v blízkosti centra města je značně omezujícím faktorem při návrhu spojovacích prostorů. Třetí část 
práce je věnována samotnému návrhu generelu veřejných prostorů. Na základě provedených analýz 
byly nejprve určeny standardy, které by měly jednotlivé prostory splňovat dle svého funkčního využití. 
Následně byly navrženy priority využití konkrétních cílových prostorů. Řada prostorů zůstala zachována 
v současném stavu, byly doporučeny prostory ke kompletní rekonstrukci, byly vymezeny prostory, jejichž 
funkční využití bylo návrhem změněno, a vznikly i některé nové prostory v místech současně 
zanedbaných nebo nevyužitých území. Následně byly určeny hlavní cílové a zdrojové oblasti obyvatel, 
které byly propojeny systémem pěších a cyklistických tras. Tento systém vychází z pozorování pohybu 
lidí, zkušenosti autora a zároveň z možností naplnění předepsaných standardů. 
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Abstract 

The main aim of this work is to process the general plan of public spaces of the city of Jablonec nad 
Nisou, whose purpose is to create a system of the main target areas and walking and cycling routes, 
defining the various types and hierarchy of public spaces, as well as setting priorities for the use of 
specific areas in the spatial development of cities, and define norms, which should be met in the different 
types of spaces. The result of this work could serve as a basis for an architect and as a basis for local 
plan. The work is divided into three main parts. In the first part the author summarizes the general issue 
of public places and readability of space based on scientific literature. The second part deals with the 
analysis focusing on the town Jablonec nad Nisou and various public spaces. It includes the analysis of 
historical development of settlements, the analysis of the relationships with the neighborhood, analysis of 
traffic flows, the analysis of functional use of space, analysis of perception and readability of the space. It 
was also developed the typology of public spaces and a detailed assessment of the current state of 
public spaces. Based on this analysis, the map of problems was developed, summarizing the most 
important problems in the area. The result finding of this part is that Jablonec nad Nisou does not offer 
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the appropriate conditions for using public spaces. Cold and wet climate, which prevails here, negatively 
influences life in city streets. Very steep terrain makes it difficult to move pedestrians and cyclists in the 
city. Studied area, which consists of the city center and Mšeno neighborhood is characterized by high 
density of buildings. Also the main roads passing near the city center are very limiting factor in the 
design of walking and cycling routes. The third part of this work is the project of general plan of public 
spaces. First there were defined norms for individual types of public spaces according to their functional 
use. Then there were defined priorities for the use of specific target areas in Jablonec nad Nisou. Many 
areas remain in its original condition. Some areas are advised to complete the reconstruction. And there 
are some other areas whose function should be change. Then the main target spaces and main sources 
of people were defined. These spaces were interconnected by a system of hiking and biking trails. This 
system is based on observation of movement of people, experiences of the author as well as the defined 
norms. 
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