
Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Regenerace panelového sídliště Ostrava-Hrabůvka 

Hausing estate regeneration in Ostrava-Hrabůvka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student:             Nikola Bogdanovič 

Vedoucí bakalářské práce           Ing. Regina Kuchtová Ph.D. 

 

 

Ostrava 2013 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně pod vedením Ing. Reginy Kuchtové Ph.D. a uvedl jsem všechny použité 

podklady a literaturu.  

 

V Ostravě ..............................                          podpis  ....................................  



Prohlašuji, že 

 

-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. –autorský zákon, zejména § 35 –užití díla vrámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –školní dílo. 

 

-beru na vědomí, že VŠB –TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou 

práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.) 

 

-souhlasím stím,že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny vinformačním systému 

VŠB-TUO. 

 

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo vrozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 

-bylo sjednáno, že užít své dílo bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

-beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů(zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ......................................     podpis.................. 



Anotace 

 

BOGDANOVIČ, Nikola. Regenerace panelového sídliště Ostrava-Hrabůvka:  

bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. 51s. 

 

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh regenerace sídliště Ostrava-Hrabůvka, který 

povede ke zhodnocení tohoto sídliště.  

 

  Bakalářská práce se zaměřuje na řešení komunikací pro automobilovou a pěší 

dopravu, řešení statické dopravy, uličních prostorů, veřejného prostranství, zeleně a 

dětských hřišť v sídlišti.  

 

  Po důkladné analýze současného stavu jsem navrhnul vhodné řešení pro odstranění 

všech nedostatků, které povede k vytvoření příjemného prostředí obytné zóny, při 

respektování technických podmínek území, okolního prostředí a omezení danými platnými 

technickými a právními normami. 

 

  Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivnily návrh sídliště patří komplikované 

uspořádání inženýrských sítí a nedostatečné prostory pro nové parkovací plochy. Řešením 

bylo navrhnutí dvou paletových stání a podzemního parkoviště, které by pokrylo 

současnou poptávku po parkovacích místech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

 

BOGDANOVIČ, Nikola. Hausing estate regeneration in Ostrava-hrabůvka:  

bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of civil 

Engineering, 2013. 51p. 

. 

The main purpose of the bachelor thesis is to elaborate a project of hausing estate 

regeneration in Ostrava-Hrabůvka, which will lead to the improvement of this locality.  

 

  It focuses on finding a solution of high road and foot-path, solution of a static 

transportation, street areas, public areas, green areas, children’s play-grounds in this 

locality.  

 

  The project will lead to the foundation of a pleasant environment in residential area. 

The project considers technical conditions of the area, neighboring areas and restrictions 

given by valid technical and legal standards. 

 

 After a thorough analysis of the current situation, I propose a suitable solution to 

remove all the shortcomings, which will create a pleasant environment in habitable zone, 

while respecting the technical conditions, the environment and the limits imposed by the 

applicable technical and legal standards. 

 

  The most important factors that influenced the settlement proposal is complicated 

arrangement of utilities and lack of space for new parking areas. The solution of mine was 

to propose two pallet parking objects and an underground car parking, which would cover 

the current demand for parking places. 
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1.    Úvod 
  

 

V dnešní době se na území české republiky nachází stovky panelových sídlišt, která 

na sebe upozorňují zejména svým depresivním vzhledem a řadou problemů. Během 

několika posledních let vznikaly a vznikají desítky projektů na regeneraci těchto sídlišť, 

které by vyřešily jednotlivé problémy a umožnily tak příjemnější způsob bydlení s vidinou 

lepší budoucnosti pro realizaci dalších projektů zabývajicí se stejnou problematikou. 

  

 Regenerací panelových sídlišť se zabývá nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne  

18. prosince 2000 o  podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť vydaná ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

 

 Tématem této bakalářské práce je regenerace jednoho ze stovek panelových sídlišť, 

konkrétně sídliště v Ostravě-Hrabůvce, které se nachází mezi ulicemi Mjr. Nováka,  

Dr. Martínka, Na obecní a Aviatiků. 

  

Panelové domy umístěny v této lokalitě prošly před několika lety tzv. „Zelenou úsporou“, 

která se zabývala především regenerací domů po stránce energetické, ale i vzhledové. 

Vzhled nebyl prioritou a sídliště tak vytváří nejednotný vzhled. 

 

Nejvýznamnějším důvodem pro regeneraci je v dnešní době jednoznačně 

nedostatek parkovacích a odstavných stání, z velké části poškozené komunikace pro pěší 

nevyhovující z hlediska  bezbarierového a v některých oblastech nevhodné umístění nebo 

naopak chybějící komunikace, které jsou v sídlišti vytvořeny vyšlapanými stezkami.  

 

Další významný problém je pak nedostatek ploch sportovního využítí pro  

rozličné věkové skupiny, částečně chybějící zeleň a nízká úroveň mobiliáře. 

 

Cílem regenerace je navrhnout úpravy nebo změny v sídlišti tak, aby splňovaly 

technické požadavky, normy a přispěly tak k lepší kvalitě života. 
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2.      Teoretická východiska 

   

2.1.     Územní Plán  

  

Je projekt záměru jak uspořádat území v budoucích letech. Konkrétně obsahuje 

určení ploch v území k využití rozličnému podle hlavních účelů, tzv. funkčních ploch. 

Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. výškové 

zonování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i 

nadzemních inženýrských sítí a objektů.
 1)   

 

2.2     Regulační plán 

  

Regulační plán určuje využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky 

plošného a prostorového uspořádání. Pokud pro řešené území není schválen územní plán 

obce, určuje regulační plán hranice zastavitelného území a také se vyznačí hranice 

současně zastavěného území obce. Zpracovává se pro část obce, méně často pro celé území 

obce s jednoznačně územně technickými a urbanistickými podmínkami. 
1)

 

 

2.3.     Limity využití území 

  

Limity využití území omezují možnosti provádění změn v území. Stavební zákon 

zařazuje stanovení limitů využití území mezi základní úkoly a činnosti územního 

plánování, viz odst. 2.1 Podle § 139a. 

V územně plánovacích nástrojích (ÚPP, ÚPD) jsou limity využití území charakterizovány 

jak v části textové tak v grafické. V průzkumech a rozborech musí grafická část obsahovat 

zejména výkres limitů využití území.
 1)

 

  

 

 

 

¨ 

 

 

  

1)  HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003, 94 s. 
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2.4.      Urbanismus 

  

Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k hamornickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury. Využívá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který však má zvlášnost 

v tom, že některé urbanistické počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, 

protože urbanismus řeší problémy technické, výtvarné a estetické. Má teoretickou i 

praktickou stránku.
1)

 

 

2.5.     Sídlo 

  

Je každý sídelní útvar, který má složky trvalého bydlení s potřebným vybavením a 

výrobním zařízením i službami, které dávají základní předpoklady pro společenský život 

lidí. 
2) 

 

2.6.     Funkční využití ploch 

  

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým 

specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní, sportu a rekreace, 

veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, vodní, technického vybavení atd. Kromě funkčního, 

tj. účelového využití plochy lze použít ještě např. členění plochy podle fyzikálně-

technických parametrů, např. podle intenzity zástavby, hustoty osídlení atd. 
1)

 

 

2.7.    Technická infrastruktura 

  

Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, která mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. Definice 

technické infrastruktury výčtem: vodovody, kanalizace, zásobování elektrickou energií, 

plynem, teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravního 

značení, ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zelěň a čistotu protředí.
 1)

 

   

 

 

  

1)  HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003, 94 s. 

  

2)  MARHOLD, K:  Sídla - urbanistická typologie , ČVUT, Praha 1996, 231 s. 
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2.8.   Statická doprava 

  

2.8.1. Parkování  

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např.: po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu). Parkování se může podle délky rozlišovat na 

krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání).
3)  

 

 

2.8.2. Odstavování  

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. 

v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá (rovněž i k tomuto se 

vztahuje předešlá poznámka).
 3)   

 

2.8.3. Pozemní komunikace  

Je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně 

zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby 

(prakticky vždy u dálnic a silnic, ve většině případů u místních komunikací), která je podle 

současné české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí nezapisovanou do katastru 

nemovitostí, nebo se může jednat o pozemek či jeho část (typické u účelových 

komunikací).
 3)  

 

 

2.9.   Panelové sídliště 

 

Panelovým sídlištěm se podle NV č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 

rozumí:  Ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou 

technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů.
 4)  

  

 

2.10. Cíl regenerace 

 

Úpravy, vedoucí k tomuto cíli, jsou ve smyslu nařízení vlády práce plánovací a 

realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a technické infrastruktury, 

protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, úpravy a zřizování dětských hřišť, 

parkových ploch a dalších veřejných rekreačních ploch.
 4)  

  

  

  

3)  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

 
 

4)  Nařízení vlády 494/2000 Sb. O podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dopravn%C3%AD_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Silni%C4%8Dn%C3%AD_vozidlo&action=edit&redlink=1
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 3.     Ostrava - Hrabůvka 

  

 3.1.   Poloha a základní údaje 

  

Městská část Hrabůvka se nachází ve třetím nejlidnatějším městě české republiky 

Ostravě ležící na východě země.  

Městský obvod Ostrava-Hrabůvka se rozkládá na jižním území Ostravy a společně 

se Zábřehem, Výškovicemi, Dubinou a Bělským Lesem tvoří část Ostrava-Jih. Zaujímá 

plochu 17 km
2
. V současné době lze Hrabůvku charakterizovat jako jedno z nejlidnatějších 

území Ostravy.  

• Rozloha katastru: 428,48 ha 

• Nadmořská výška: Celé území se nacházi v rovinaté oblasti s pruměrnou hodnotou 

237 - 240 m.n.m. [7]       

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obr. 1: Znak městské části Ostrava-Jih [7] 

 

 

3.2. Historie 

 

První písemná zmínka pochází z roku 1392, kdy olomoucký biskup Mikuláš 

potvrdil manželce svého maršálka Jošta z Volfsberku věno 150 hřiven roční činže ze vsi 

Nové Bělé. Pokud by něco chybělo, doplatil by to Joštův otec ze svého statku v Nové 

Hrabové (nynější Hrabůvka).  

Název se časem vyvíjel, v roce 1395 je zmiňována Nová Hrabová (Nouam 

Graboniam), v roce 1408 Nová Hrabůvka (Hrabowka Nova), v roce 1437 Hrabůvka 

(Hrabuowka Parva), v roce 1444 Hrabůvka (Klein Hrabowa). Obec měla výlučně 

zemědělský charakter. Kromě pěstování plodin a chovu dobytka se obyvatelé zabývali 

rybníkářstvím. 
7)  

 

 

  

7)  www.ovajih.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1392
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bno&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_B%C4%9Bl%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1395
http://cs.wikipedia.org/wiki/1408
http://cs.wikipedia.org/wiki/1437
http://cs.wikipedia.org/wiki/1444
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Původně byla obec přifařena a přiškolena k Paskovu, později (od roku 1780) k 

Hrabové. Obecní základní škola vznikla v roce 1873. Před kostelem se nacházela socha 

svatého Floriána z roku 1763. Tato socha je dnes na Masarykově náměstí. K Moravské 

Ostravě byla Hrabůvka připojena v roce 1924. 
7)

 

 

 

3.3.      Administrativní členění a vazba na územní plán 

 

Jak již bylo zmíněno Hrabůvka tvoří lidnatou část městského obvodu Ostrava Jih 

s 31555 obyvateli, ale tento celek je pouze malou částí celé Ostravy. Celá Ostrava je 

rozdělena na 23 městských obvodů konkrétně: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, 

Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, 

Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava - Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, 

Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, 

Třebovice, Vítkovice. [7]      

Územní plán je aktualizován ke dni 25. 1. 2013 ve znění schválených změn a 

provedených úprav (na internetu zveřejněno dne 28. 1. 2013). Územní plán vznikl dle 

zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Územní plán se průběžně 

upravuje. [8]      

 

 
  

Obr. 2: Výřez územního plánu se zaměřením na Hrabůvku [8]      
 

 

  

7)  www.ovajih.cz 

  

8)  htttp://gisova.ostrava.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paskov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1780
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabov%C3%A1_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/1873
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Flori%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/1763
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masarykovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_%28Ostrava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_Ostrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/hostalkovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/hrabova
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/krasne-pole
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/lhotka
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/marianske-hory-a-hulvaky
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/martinov
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/michalkovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/moravska-ostrava-a-privoz
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/nova-bela
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/nova-ves
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/ostrava-jih
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/petrkovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/plesna
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/polanka-nad-odrou
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/poruba
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/proskovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/pustkovec
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/radvanice-a-bartovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/slezska-ostrava
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/stara-bela
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/svinov
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/trebovice
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mestske-obvody/vitkovice
http://www.ovajih.cz/
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      4.    Analytická část 

 

4.1.  Vymezení řešeného území 

  

Řešená část sídliště se nachází v jížní části Ostravy v městském obvodu Jih přesněji 

Hrabůvka. Celé řešené území má rozlohu 66500m
2
 a spadá do katastrálního území 

Hrabůvka. Počet obyvatel je přibližně 1400, kteří obývají celkem 647 bytů. Území se 

nachází na ve výšce 239 m. n. m. a je tak kompletně v rovině. 

 

   Ulice 

 

Počet 

bytů 

Přibližný 

   počet 

obyvatel 

  Počet 

park. 

  míst 

Počet  park. 

míst pro                           

invalidy 

Typ 

komunikace 

Šířka 

komunikace 

  Dr. Martínka   312     675     134     3   Obousměrná 7,5 m 

  Mjr. Nováka   144     310 95     3 
     Částečně 

   obousměrná 
7,5 m 

   Na Obecní    71     155 16     0   Obousměrná 7,5 m 

Aviatiků   120     260 29     2   Obousměrná 7,5 m 

   CELKEM   647   1400     274     8       -    - 

  

Tab. 1: Přehled počtu bytů,obyvatel, parkovacích míst, typů a  šířek komunikací v sídlišti 

 

     Ohraničení území je ze severní strany ulicí Dr. Martínka, která je jednou z hlavní 

dopravní komunikací v sídlišti a zároveň hlavním vstupem do území. Ze západní strany je 

území ohraničeno ulicí Mjr. Nováka, která má významnou roli a tou je spojení několika 

sídlišť Hrabůvky s hlavní komunikací Dr. Martínka. Na ulici Mjr. Nováka je napojena 

z jižní strany území ulice Na Obecní, která ma funkci obslužné komunikace a slouží jako 

spojovací komunikace k rodinným domům a několika panelovým domům. Z východní 

strany je území ohraničeno ulicí Aviatiků, která se přimo napojuje na ulici Dr. Martínka a 

slouží jako hlavní komunikační tah mezi Hrabůvkou a městskou části Hrabová. 

  

Sídliště jako takové se na východní straně nachází přibližně 100m od silnice R56 , 

kterou denně projíždí desetitisíce vozidel. Na tuto důležitou dopravní tepnu Ostravy je 

možné se napojit přímo ze severní strany řešeného území, kde je umístěn hlavní vstup do 

území. Na západní straně se pak nachází nákupní centrum s rozlohou 900m
2
 a na jížní 

straně podélně umístěné parcely s 5 rodinnými domy a panelovým domem. 
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4.2. Použité podklady 

  

-  Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

-  Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících      

bezbariérové užívání staveb  

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. O podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na       

podporu regenerce panelových sídlišt. 

- Územně analytické podklady 

- Územní plán města Ostravy 

- Regulační plán města Ostravy 

- Schématické výkresy technické infrastruktury správců sítí 

 

Při návrhu je pak velmi důležité dbát na regulativy podle typu oblasti pod kterou 

řešené území patří. V tomto případě se jedná o oblast hromadného bydlení pro které platí 

následující regulativy: 

 

Slouží : Bydlení v nájemných domech v městské a sídlištní zástavbě. 

Funkční využití : 

 

1) Vhodné 

- Různé typy nájemných domů (většinou nad 3 N.P) převážně bez vestavné vybavenosti. 

- Vybavenost, sloužící danému území: zařízení obchodu, služeb, místní správy, předškolní, 

školní (základní a střední školy), zdravotnická, sportovní, stravovací, společenská, zařízení 

pro volnočasové aktivity. 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. 

- Zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládež a dospělé. [9]      

 

2) Přípustné 

- Vybavenost, sloužící širšímu území: zařízení obchodu, služeb, stravování, školská, 

zdravotnická, církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní. 

- Nerušící drobná výroba a služby. 

- Příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestavěné garáže. 

- Nezbytná technická vybavenost. [9]      
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3) Vyjímečně přípustné 

- Rodinné domky. 

- Hotely, administrativní budovy. 

- Boxové garáže 

- Benzinová čerpadla jako součást hromadných garáží [9]      

      

 

 

4.3. Analýza současného stavu sídliště 

 

4.3.1.Zástavba 

V řešeném území sídliště se nachází zástavba tvořená panelovými domy z dob 

komunismu. Většina z nich je v dnešní době již zrekonstruována formou zateplovacích 

systému včetně nových plastových oken. Bohužel se domy vzájemně barevně odlišují a 

vytváří tak nejednotný vzhled.   

 

Panelové domy převažují výškou o 6-8 nadzemních podlaží. Na ulici Dr. Martínka 

se nachází panelový dům se 14 nadzemními podlazími a na křížení ulic Mjr. Nováka a Na 

Obecní začíná panelovým dům s 11 nadzemními podlažími, který pak pokračuje přes celou 

délku ulice Mjr. Nováka k základní škole.  

 

Rozmístění panelových domů bylo koncepčně velmi dobrě naplánováno a 

nedochází tak ke vzájemnému stínení  mezi domy o 14 nadzemích podlažích s těmi o 8 

nadzemích podlažích. 

 

Malou část území zaujímají parcely na kterých jsou postaveny rodinné domy, 

celkem jich je pět. Podle územního plánu spadají do hromadného bydlení. Konkrétně se 

jedná o parcely ohraničené ulicemi Na obecní a  Mjr. Nováka. 

 

Co se týče majetkových vztahů tak větší část panelových domů patří statutárnímu 

městu Ostrava, další část vlastníků tvoří bytová družstva, združení vlastníků a malá část 

patří soukromým vlastníkům. 
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4.3.2. Občanská vybavenost 

V řešeném území i mimo něj se nachází dostatek staveb či budov zajišťující řádné 

služby a pohodlný způsob života. 

  

Pokud se bude jednat pouze o řešené území, tak mezi panelovými domy na ulici  

Dr. Martínka najdeme soukromou základní školu pro zrakově a sluchově postižené. 

Z ulice Na Obecní je pak možný vstup do areálu Bowling parku se soukromým 

parkovištěm, který zajišťuje služby v letní i zimní sezónu především v oblasti zábavy a 

gastronomie. V letních měsících mohou nejen obyvatele sídliště využít  kromě bowlingu a 

restaurace také minigolf včetně venkovního posezení. 

 

Jak již bylo v bodě 4.1. o vymezení řešeného území zmíněno, tak na západní 

hranici řešeného území se na ulici Mjr. Nováka nachází nákupní centrum s rozlohou 

900m
2
. Ve stejné budově se pak nachází ordinace lékařů, malá lékarna, zdravotnické 

potřeby a zdravá výživa. Ve vyšším patře služby masáží, výroba klíčů, prodejna kol. 

Okolní budovy pak zajišťují služby restaurační, možnost nákupu v drogerii nebo pekárně. 

Důležitou úlohu v této lokalitě Hrabůvky má pošta, která je velmi vytížená, protože 

se jedná o jedinou poštu v okolí a často tak nezvládá nápor desítek občanů. Samozřejmostí 

je i policejní stanice. Nedaleko již popsaného nákupního centra se nachází další nákupní 

centrum tzv. „Špalíček“ sousedící s prodejnou potravin Albert.  

Velmi významnou stavbou nejen pro řešené území, ale i pro celou Hrabůvku má 

zdravotnické zařízení Poliklinika, která je největší v Ostravě a nachází se několik stovek 

metrů od řešeného území. Kulturní využití zajišťuje kulturní dům K-Trio na ulici  

     Dr. Martínka. 

Vzdělávací systém je v Hrabůvce velmi bohatý. V blízkém okolí řešeného území se 

nachází základní škola na ulici Mjr. Nováka, tak jako 2 mateřské školy. Celkem je v okolí 

5 mateřských škol, 4 základní školy a 2 gymnázia z toho významné gymnázium Františka 

Hajdy. 
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4.3.3. Dopravní dostupnost 

    Sídliště je přístupné ze severní strany z ulice Dr. Martínka, která je hlavním vstupem 

do území a kterou lze rozdělit do 3 částí: 

 

První část této ulice funguje jako hlavní spojovací komunikace mezi Ostravou a 

řešeným sídlištěm, kterou využívají osobní automobily, městská hromadná doprava a 

nákladní automobily včetně zásobování, pro které je tento vstup nezbytný k zásobování 

nákupního centra a dalších budov občanské vybavenosti. 

Druhou část tvoří poddružná komunikace, která je napojena na hlavní komunikaci a 

osobní automobily jí využívají jako spojovací komunikaci mezi jednotlivými sídlišti 

v Hrabůvce a je jedinou možností pro zásobování. 

 

Třetí část je samotná poddružná komunikace Dr. Martínka, která plynule 

přecházející v ulici Aviatiků, která je druhou hlavní komunikací pro toto sídliště, protože 

se na ní lze dostat ze silnice II. třídy R56, z městké části Hrabová a také z průmyslové zóny 

Hrabová, kde pracují tisíce zaměstanců a právě skrze ulici Aviatiků se mohou dostat do 

řešeného sídliště i do ostatních částí Hrabůvky nebo jiných městských částí. 

 

 Z bodu  4.1. o vymezení řešeného území má významnou úlohu nejen pro řešené 

území, ale i pro další sídliště ulice Mjr. Nováka, která je napojena na poddružnou 

komunikaci Dr. Martínka a umožňuje přístup automobilům a záchranným složkám 

integrovaného systému k jednotlivým panelovým a rodinným domům. Ulice Na Obecní je 

napojena na Mjr. Nováka a jde o obslužnou a také slepou ulicí sloužící pro dostupnost 

automobilům k panelovým domům. Na ní je napojena ulice Veverkova, která ma stejný 

účel a umožňuje přístup k mateřské škole. 

 

 Významným bodem dopravní dostupnosti do řešeného sídliště je autobusová 

zastávka Benzina umístěná 200m od sídliště na silnici II. třídy R56, která slouží  pro 

městskou hromadnou dopravu i pro dopravu obyvatel z jiných měst, krajů nebo států. 

Autobusovou dopravu zajišťují firmy Veolia transport a ČSAD, které denně využívají 

zastávku desítkami spojů. 

  Do sídliště se lze dostat cyklistickou stezkou pod označením C s trasou  

 Hrabová - Hrabůvka - Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland - Mar. Hory, radnice. 

Nebezpečným místem je podchod pod ulicí Dr. Martínka  kde je kolo nutno vést. 
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4.3.4. Městská hromadná doprava 

  Zajištění městské hromadné dopravy je na vysoké úrovni jak autobusová tak 

tramvajová doprava. Nejbližší autobusová i tramvajová zastávka je prakticky do 5 minut 

chůze z nejvzdálenějšího místa sídliště a nachází se na ulici Dr. Martínka.  

 

   Autobusovou dopravu pro řešené sídliště pokrývají celkem 4 zastávky z toho 2 

zastávky v jednom směru a 2 zastávky ve směru opačném. Již zmíněná zastávka na ulici  

Dr. Martínka a další zastávka Benzina zmíněna v bodě 4.3.3. o dopravní dostupnosti. 

 

          Hlavní autobusové linky ze zastávky Hrabůvka kostel směřují do městské části 

Ostrava-Jih konkrétně Zábřeh a dále pak Výškovice, v opačném směru směřují do městské 

části Hrabová nebo Nová Bělá. Konkrétně se jedná o linky: 

 

Linka Spoj 

24 Muglinovská- Mariánské Hory 

27 Hrabová statek- Proskovice 

41 Hrabová statek- Výškovice 

48 Hrabová zóna jih - Opavská 

55 Poliklinika – Výškovice 

65 Nová huť jižní brána- Dvouletky 
  

Tab. 2: Přehled autobusových spojů na zastávkách Hrabůvka kostel[10]      

 

     Hlavní autobusové linky ze zastávky Benzina směřují do městské části Ostrava-

Jih konkrétně Zábřeh ,Výškovice, Mariánské hory, Poruba, v opačném směru směřují do 

městské části Hrabová, Nová Bělá, do dolu Paskov a dále ji využívají přepravci uvedení 

v bodě 4.3.3. o dopravní dostupnosti. Konkrétně se jedná o linky: 

 

 

Linka Spoj 

24 Muglinovská- Mariánské Hory 

27 Hrabová statek- Proskovice 

39 Otakara Jeremiáše – Paskov Folvark 

41 Hrabová statek- Výškovice 

48 Hrabová zóna jih - Opavská 

55 Poliklinika – Výškovice 
 

Tab. 3: Přehled autobusových spojů na zastávkách Benzina [10]      
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 Největší vytíženost autobusové dopravy je v ranních a odpoledních hodinách, 

kdy je frekvence spojů 6 krát za hodinu tedy každých 10 minut ve všech směrech. 

V dopoledních a večerních hodínách 3 krát za hodinu tedy každých 20 minut.  

 

   Tramvajovou dopravu pro řešené sídliště pokrývají celkem 2 zastávky z toho 1 

zastávka v jednom směru a 1 zastávka ve směru opačném, obě se nachází na ulici  

Dr. Martínka. Pro možnost využití této zastávky je nutné použít podchod, který se bude 

v brzké době rekonstruovat podle současných norem a vyhlášek pro bezbarierové užívaní 

staveb. 

 

    Hlavní tramvajové linky ze zastávky Hrabůvka kostel směřují do městské části 

Ostrava-Jih konkrétně Dubina a dále pak Poruba, Mariánské hory, Přívoz, v opačném 

směru směřují do městské části Poruba, Mariánské hory, Přívoz. Konkrétně se jedná o 

linky: 

 

Linka Spoj 

1 Hlavní nádraží - Dubina Interspar 

3 Vřesinská - Dubina Interspar 

10 Výstaviště – Dubina Interspar 

19 Martinov - Dubina Interspar 
 

Tab. 4: Přehled tramvajových spojů na zastávkách Hrabůvka kostel[10]      

 

   Stejně jako u autobusové dopravy je největší vytíženost tramvajové dopravy  v 

ranních a odpoledních hodinách, kdy je frekvence spojů 6 krát za hodinu tedy každých 10 

minut ve všech směrech. V dopoledních a večerních hodínách 3 krát za hodinu tedy 

každých 20 minut. Linka č.19 je noční spoj s frekvencí 1 krát za hodinu. 

 

4.3.5. Statická doprava 

   Jednoznačně největším problémem řešeného sídliště je nedostatek parkovacích a 

odstavných stání. S roustoucím počtem nových aut tak není často kde zaparkovat a některá 

auta jsou zaparkovaná na travnatých plochách. 
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               Provedl jsem 2 průzkumy jednotlivých ulic z nichž vyplývá následující: 

 

   Na ulici Dr. Martínka je stav parkoviště nevyhovující. Počet bytů, přibližný počet 

obyvatel, počet parkovacích míst včetně počtů míst pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, orientace a šířka komunikace je uvedeno v tabulce č.1. Parkovací místa jsou 

převážně kolmá, podél příjezdové komunikace jsou podélná. Vjezd na jednotlivá 

parkoviště je možný pouze z ulice Dr. Martínka. Komunikace je pak mezi parkovišti 

zakončena slepou ulicí. Před domem s katastrálním číslem 1749 a 1750 jsou vozidla 

zaparkována takovým způsobem, že by se vozidla IZS nemohla do prostoru vejít a 

následně vyjet zpět na hlavní komunikaci. Obecní úřad žádná opatření do dnešní doby 

neprovedl. Maximální rychlost pohybu vozidel na hlavní ulici je 50km/h a po vjezdu do 

prostoru parkovišť je nutné rychlost přizpůsobit daným podmínkám. 

 

   Na ulici Mjr. Nováka je stav parkoviště nevyhovující. Počet bytů, přibližný počet 

obyvatel, počet parkovacích míst včetně počtů míst pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, orientace a šířka komunikace je uvedeno v tabulce č.1. Vjezd na jednotlivá 

parkovací místa je možný z ulice Dr. Martínka, která je obousměrná. Po 150 metrech se 

stává komunikace jednosměrná s šířkou 4m se zákazem vjezdu na levou část komunikace. 

Důvodem je parkovací ostrov, který nabízí 43 parkovacích míst. Komunikace se na konci 

ostrovu stává opět obousměrná v přímém směru, při odbočení v levo pak komunikace 

nabízí dvě možnosti. První možností je zůstat na ulici Mjr. Nováka, která je v tomto místě 

stále jednosměrná . Pro tuto možnost je nutné objet dokola parkovací ostrov a napojit se 

tak zpět na místo kde se směr jízdy původně rozdělil. Druhou možností je napojení na ulici 

Na Obecní. Parkování je kolmé, podélné i šikmé. Maximální rychlost pohybu vozidel je 

30km/h. 

 

  Na ulici Na Obecní je stav parkoviště nevyhovující. Počet bytů, přibližný počet 

obyvatel, počet parkovacích míst včetně počtů míst pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, orientace a šířka komunikace je uvedeno v tabulce č.1. Vjezd na ulici je umožněn 

z ulice Mjr. Nováka a poté z ulice Veverkova. V první polovině ulice nachází rodinné 

domy se samostatnými vjezdy do garáží, soukromý pozemek bowling parku s vlastními 

parkovacími plochami. Maximální rychlost pohybu vozidel je 30km/h. 

  V druhé části se nachází vjezd do ulice Veverkova a samotná ulice Na Obecní 

končí slepým koncem-obratištěm, které bylo vytvořeno tak, aby se zde mohla vozidla IZS 
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v případě problému rychle otočit. Bohužel místní občané obratiště využili jako parkovací 

místa pro svá vozidla. Parkování v ulici je podélné i kolmé. 

 

  Na ulici Aviatiků je stav parkoviště nevyhovující. Počet bytů, přibližný počet 

obyvatel, počet parkovacích míst včetně počtů míst pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, orientace a šířka komunikace je uvedeno v tabulce č.1. Maximální rychlost 

pohybu vozidel je 50km/h. 

 

 Celkem se v řešeném sídlišti nachází 647 bytů s 274 parkovacími místy z toho 8 

míst pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

             Po zjištění počtu bytů, parkovacích a odstavných ploch byla vypočtena skutečná 

potřeba počtu stání dle ČSN 736110 o projektování místních komunikací. Pro výpočet byl 

použit vzorec [6]: 

N = Oo . ka+ Po . ka . kp 
 

             Při výpočtu bude brán stupeň automobilizace ka 377 vozidel na 1000 obyvatel 

(1:2,65), pro který je stanoven součinitel 0,952. Součinitel kp se u bytových staveb 

neuplatňuje. [20]   Počty odstavných Oo a parkovacích Po stání byly stanoveny dle tabulek 

v ČSN 736110. 

 

Druh 

Stavby 
Oo Po 

Obytný dům – 

činžovní  
647 - 

Obytné okrsky - 69 

Občanská vybavenost 3 31 
  

Tab. 5: Základní počet parkovacích a odstavných stání      

 

      Po dosazení do vzorce: 

 

N = (647+3) . 0,952+ (69+31) . 0,952 = 714 

 

Podle výpočtu bylo zjištěno, že v sídlišti je potřeba 714 parkovacích ploch a podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní 

staveb [5] je nutné, aby minimálně 14 parkovacích ploch bylo pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Z toho vyplývá, že v současné době v sídlišti chybí 440 parkovacích 

míst. 
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Podle průzkumu č.2, který byl proveden v pozdních nočních nedělních hodinách 

tzv. ve špičce, kdy je většina obyvatel sídliště ve svých domovech bylo zjištěno, že není 

nezbytné vytvářet zmíněných 440 míst, ale pro potřebu obyvatel by bylo dostačující 

vytvořit alespoň 100 parkovacích míst. 

 

4.3.6. Komunikace pro pěší 

            V řešeném území byla provedena analýza chodníků z nichž vyplývá následující: 

 

            Na ulici Dr. Martínka se nachází dvě význámné komunikace pro pěší. První z nich 

se nachází u hlavního vstupu do území a umožňuje občanům dostat se z východní části 

sídliště k hlavnímu komunikačnímu uzlu, tedy přechodu pro chodce s podchodem. Tento 

chodník se zámkovou dlažbou o šířce 1,8m prošel před 2 lety kompletní úpravou s tím, že 

nyní splňuje požadavky vymezené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. [5]   

Druhý chodník má počátek u zmíněného podchodu a umožňuje chodcům dostat se 

k dalším sídlištím, poště a jiným budovám občanské vybavenosti. Tento chodník má 

minimální šířku 1,5m a je zcela nutné, aby prošel opravou jelikož jeho povrch je nerovný 

po celé jeho délce a nejen osoby s omezenou schopností pohybu mají velké potíže se po 

této komunikaci pohybovat. Zmíněný přechod není vyřešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

[5] Na tento přechod navazuje cyklistická stezka a opět zde není žádné opatření formou 

varovného nebo oddělovacího pásu. Podchod je v současné době připravován na 

reknostrukci tak, aby vyhovoval všem požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. [5] 

 

           Na ulici Mjr. Nováka jsou na obou stranách komunikace 2 chodníky, které mají 

šířku 1,8m, jejich povrch je živičný, na několika místech jsou praskliny typické od změn 

počasí a mechanického poškození, ale nedochází k omezení pohybu chodců nebo osob 

s omezenou schopnosti pohybu. Na křížení ulic Mjr. Nováka a Dr. Martínka jsou 2 

přechody, oba dva musí projít opravou, aby byly vhodné i pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu.  

  

Na Obecní ulici se nachází chodník o šířce 2m, povrch živičný. Na křížení 

s cyklistickou stezkou nedochází k rožšíření a nesplňuje tak minimální šířku 3m, není zde 

ani oddělení mezi pásem pro chodce a pro cyklisty. Další problém je křížení chodníku 

s výjezdem ze soukromého parkoviště kde není umístěn varovný pás.  
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V celé délce chodníku pak chybí snížení sklonu na úroveň vozovky a varovné pásy 

pro možný pohyb chodců se sníženou schopností pohybu. 

 

   Na ulici Aviatiků se nachází opravený chodník se zámkovou dlažbou, který má 

šířku 1,5m, ale nejsou zde umístěny varovné pasy, aby nedošlo u snížených částí ke 

kontatku chodce s vozidly. 

 Ve vnitrobloku sídliště je propojení chodníků celkem dobré, ale některé části jsou 

spojené vyšlapanými stezkami. Šířka chodníků je 1,6-2m. Chodník spojující jižní část 

řešeného sídliště se severní je široký 3m, aby byl umožněn průjezd vozidlům IZS. Tento 

chodník však využívají hojně dodávky pošty, zásobovací vozy apod. a část kde vozidla 

najíždí a vyjíždí z komunikace na chodník je značně poškozená a musí dojít k opravě a ve 

sníženém místě pak bude varovný pás. 

             Zmíněná cyklistická stezka není rozdělená varovným pásem na pás pro cyklisty a 

pás pro chodce a může tak dojít ke kontaktu. Zároveň u přechodu pro chodce a podchodu 

je napojení na přechod špatně vyřešeno a musí dojít k úpravě. 

       U předávací stanice č.52 je manipulační plocha pro vozidla, kde vjezd na tuto 

plochu je umožněn z parkoviště před domem s katastrálním číslem 1219, ale vjezd je 

blokován zaparkovanými vozidly a chodník je v této části značně poškozený.  

 

4.3.7. Plochy volnočasových aktivit  

 V sídlišti se nachází celkem 5 ploch určených pro volný čas a sportovní využití. 

Na ulici Na Obecní se nachází objekt rybářské svazu pod katastrálním číslem 799, kde 

probíhají tréninky zpravidla 1x týdně na přilehlé travnaté ploše. Současně se na této ploše 

nachází již nevyužívané pískoviště pro děti tak jako na parcele 462/3. Další pískovitě 

s malým dětským kolotočem a průlezkou se nachází ve vnitrobloku. Problémem je jeho 

neudržování a malé děti jsou občas vytlačovány dospívajicí mládeži, která zde v letních 

měsících tráví poměrně dost času. 

  Zbývající plochy pro volný čas, konkrétně na ulicích Dr. Martínka a Na Obecní, 

dále ve vnitrobloku sídliště jsou hřiště z živičného povrchu, které po mnoha letech nebyla 

opravena a jsou často prorostlá travinami, popraskaná nebo se na nich objevují nerovnosti. 
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Obr. 3: Neudržované hřiště na ulici Dr. Martínka 

 

4.3.8. Zeleň 

      V řešeném sídlišti se nachází desítky stromů a keřů menšího vrůstu. Vyskytují se 

zde především listnaté stromy jako jsou břizy, jasany nebo buk, dub a lípa. Před 5 lety 

došlo k zasazení desítek menších listnatých stromů, především ve vnitrobloku a v blízkosti 

hříště na ulici. Dr. Martínka a také podél komunikace na ulici Aviatiků. 

  

      V roce 2011 došlo k pokácení několika nemocných stromů ohrožující jak chodce 

tak vozidla a zkrácení většiny stromů i keřů v území jako běžná pěče o rostlou zeleň. 

V průběhu roku dochází k pravidelnému sekání trávy, kterou zajišťuje firma určená 

radnicí. 

 

            Hustý porost především keřů a několika stromů se nachází na pozemcích ležících 

mezi ulici Aviatiků a silnicí II. třídy R56. Tento pás porostu slouží jako drobná a ochranná 

zeleň proti možnému hluku způsobeného hustou dopravou na silnici R56. Toto opatření je 

vymezeno i v územním plánu města Ostravy. 

 

 Velkou výhodou sídliště je malý park na pozemcích 462/3 a 462/10 kde se nachází 

6 lískových keřů, 2 jabloně, 2 hrušky, 1 třešeň, 1 višeň a 2 keře angreštu. V parku se pak 

nachází zarostlé chodníky, neudržované pískoviště a poškozené lavičky. 

 

4.3.9. Mobiliář 

 Slabou stránkou sídliště je kromě statické dopravy také mobiliář. V celém území 

se nachází pouze jeden odpadkový koš a to na křižovatce mezi ulici. Mjr. Nováka a  

Dr. Martínka. 
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Lavičky pro odpočinek jsou pak ve všech případech v dezolátním stavu a musí být 

vyměněny. Nejvíce jich lze naléz na hřišti na ulici. Dr. Martínka kde jich je celkem 8, v  

parku jich je celkem 7 a 1 lavička se nachází u pískoviště ve vnitrobloku. 

 

4.3.10. Odpadové hospodářství  

 V řešeném území byl proveden průzkum ohledně počtu a dostupnosti nádob na 

směsný a tříděný odpad z nichž vyplývá následující: 

 Dostupnost všech typů nádob je velmi dobrá, prakticky není nutné docházet do 

větších vzdáleností, aby se občané zbavili komunálního odpadu. Vyjímkou je jediná 

nádoba na elektozařízení, která se nachází pouze na křížení ulic Mrj. Nováka a Na Obecní. 

 

Ulice 

 

Počet nádob 

Směsné 

nádoby 
Papír Plasty Sklo 

Elektro- 

zařízení 

Dr. Martínka 10 3 3 2 0 

Mjr. Nováka 6 2 1 1 1 

Na Obecní 4 1 1 1 0 

Aviatiků 4 1 0 0 0 
 

Tab. 6: Přehled počtu nádob na směsný a tříděný odpad 

  

 Jedním z problému odpadové hospodářství v sídlišti je podklad, na kterém se 

nádoby nachází. Tento problém se týka ulice Dr. Martínka, kde je mezi zaparkovanými 

auty několik betonových ostrůvků, na kterých jsou nádoby umístěny. Problém spočíva 

v nerovném a hrbolatém povrchu. Při silných větrech pak dochází k posunu nádob do 

prostoru ulice a naráží do zaparkovaných aut. 
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     5.    Návrhová část 

  

5.1. Návrh regenerace sídliště 

 

5.1.1. Ulice Mjr. Nováka 

 Hlavní změnou v této ulici bude odstranění stávajicího parkovacího ostrovu se 43 

místy a nahrazení paletovým staním se 74 parkovacími místy. Tento zásah si vyžádá velké 

změny ve vedení sítí technické infrastruktury popsané v bodě 5.3.  

 

 Další úpravou pro nová stání bude za přechodem pro chodce u křížení s ulicí  

Dr. Martínka kde vznikne 5 nových parkovacích míst. Podstatnou úpravou bude tvořit 

rekonstrukce samotného přechodu tak, aby odpovídal vyhlášce č. 398/2009 Sb. [5]  a dojde 

také k úpravám povrchu pěších komunikací. Směr a způsob jízdy zůstane zcela nezměněn. 

Před vchody panelových domů č.1225 a č.1226 dojde k vysazení dvou stromů, aby bylo 

místo zaplněno zelení a tvořilo příjemný vzhled sídliště. 

 

5.1.2. Ulice Na obecní 

 Hlavní změnou v této ulici bude výstavba paletového stání pro celkem 70 vozidel. 

Velmi důležitou změnou bude zákaz podélného parkování před domy č.1896, 1897, 1898, 

1899 a také zákaz parkování a odstavování vozidel v obratišti, které tvoří slepý konec ulice 

a je v současné době blokováno pro případné vytočení vozidel IZS.  Vedení technické 

infrastruktury nebude potřebovat kvůli novému paletovému stáni složité překládání sítí, 

dojde k drobným úpravám (podrobněji popsáno v bodě 5.3.) 

  

 Další změnou bude úprava vedení cyklostezky, která již nebude na chodníku pro 

pěší. Dojde k vybudování chodníků kolem nového paletového stání a propojení s ostatními 

komunikacemi pro pěší v navazujících sídlištích. U výjezdů ze soukromého pozemku 

dojde o opravení výmolů, které může způsobit vážné poškození vozidel a také při 

neopatrnosti ke zranění přecházejících chodců. Směr a způsob jízdy zůstane zcela 

nezměněn. Dojde k vybudování nájezdových ramp do jednotlivých vchodů č.1896, 1897, 

1898, 1899, aby byly přístupné nejen pro vozíčkáře.  
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   Na volné travnaté ploše mezi soukromým pozemkem bowling parku 457/8, 

předávací stanici č.52 pod katastrálním číslem 1220, panelovým domem  č.1223-1226 a 

objektem č.799 vznikne hřiště pro kalisteniku určené dospívající mládeži, podrobněji 

v bodě 5.4. Ve stejné lokalitě vznikne nový chodník, který bude sloužit jako spojovací 

prvek mezi cyklistickou stezkou a panelovými domy č. 1221-1226 a zárověň bude sloužit 

jako přistup na nové zmíněné hřiště. Podél stejného panelového domu dojde k výsadbě 5 

stromů.  

 

5.1.3. Ulice Dr. Martínka 

 Nepochybně největším zásahem v této ulici bude vybudování podzemního 

parkoviště pro 57 vozidel. Velkou výhodou jsou pak velmi nízké náklady na přeložení 

technické infrastruktury, podrobnějí v bodě 5.3. Nad parkovištěm se bude nacházet plocha 

pro sportovní využití specifikováno v bodě 5.4. 

 

 Důležitou změnou bude vytvoření 14 parkovacích míst před panelovým domem 

č.1749, 1750 a zákazu stání v podélném směru, které v současné době brání  průjezdu 

vozidel IZS. Další zákaz parkování bude přes plochu dvou parkovacích stání před domem 

s katastrálním číslem 1219, konkrétně na konci domu, kde má být umožněn volný průjezd 

zásahovým vozidlům Dalkia a ČEZ k předávací stanici a trafostanici. 

 

 Před domem s katastrálním číslem 1203 dojde k opravě povrchu vozovky a 

chodník bude ve snížené části opatřen varovným pásem. Ve stejném místě dojde 

k vytvoření nájezdové plochy pro zásobovací vozy a vozidla IZS tak, aby v budoucnu 

nedocházelo k dalšímu mechanickému poškození chodníku nebo vozovky. 

 

 V malém parku na pozemcích 462/10 a 462/3 dojde ke kompletní rekonstrukci 

chodníků, vytvoření nového mobiliáře a také ploch pro volnočasové aktivity, zejména se 

bude jednat o místo určené pro starší obyvatele. Dojde zde k odstranění pískoviště a také 

nevzhledných zdí, které jsou nebezpečné zejména pro děti. 

 

 Nutně dojde k opravě ploch pro odpadové hospodářství a zajištění stability 

kontejnerů pro směsný a tříděný odpad. 
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5.1.4. Ulice Aviatiků 

 V této části dojde pouze k úpravě chodníků, kde vzniknou varovné pasy ve 

snížených místech umožňující nebezpečný kontakt s projíždějicími vozidly. 

 

 

5.1.5. Vnitroblok sídliště 

 Hlavní úpravou bude vytvoření nových chodníků, které nahradí vyšlapané stezky a 

stanou se hlavní komunikační spojnicí mezi jednotlivými domy a dalšími částmi sídliště. 

Úpravou projde nájezdová plocha pro zásobovací vozy nebo vozidla IZS před domem 

s katastrálním číslem 1900. Mechanicky poškozené části chodníku budou opraveny a 

nahrazeny novým živičným povrchem. Dojde k odstranění překážejících betonových a 

živičných ploch, které spojovaly před několika lety původní objekty a v současné době 

překáží. 

 Ve vnitrbloku dojde k odstranění živičného povrchu hřiště a vybudování nové 

plochy sportovního využití viz bod 5.4. a také k odstranění pískoviště vedle trafostanice 

s katastrálním číslem 1910 a nahrazení novými herními prvky pro děti popsané v bodě 5.4. 

       Podél nových chodníku dojde k instalaci nových lamp pouličního osvětlení s čímž 

souvisí i vybudování podzemního vedení pro pouliční osvětlení. 

 Dojde také k výsadbě keřů, které budou bránit ve volném pobíhaní psů po sídlišti a 

zároveň budou bránit ve volném průchodů občanu přes travnaté plochy a donutí je tak, 

využívat nové a stávající chodníky.  

 Samozřejmostí je doplnění laviček a odpadkových košů, které zde velmi schází. 

 

  

5.2. Návrh dopravy 

 

5.2.1. Komunikace pro motorová vozidla 

 V celém sídlišti nejsou nutné zásahy do organizace dopravy. Opravou projde 

plocha parkoviště před domem č.1203 a 1204, kde bude odstraněna současná asfaltová 

plocha a nahrazena novým asfaltovým povrchem.  

 Dále dojde k výměně asfaltového povrchu kolem budoucího paletového stání na 

ulici Mjr. Nováka, kde bude také doplňen přechod pro chodce z tohoto parkoviště. 

Opravou projde komunikace před soukromým pozemkem 457/8 a vedle domu č. 1895.  

 Rychlosti na hlavních, obslužných a vnitroblokových ulicích zůstanou nezměněny. 
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5.2.2. Komunikace pro pěší 

 Nezbytnou opravou musí projít 1,5m široký chodník, který se nachází na ulici  

Dr. Martínka. Jeho povrch je nerovný a použití pro osoby s omezenou schopností pohybu 

je nemožný. Současný živičný povrch bude nahrazen zámkovou dlažbou a výška chodníku 

bude 80mm nad povrchem vozovky. 

 

 Zmíněnou rekonstrukcí projde přechod pro chodce na ulici Mjr. Nováka, ale hlavní 

změnou bude rekontrukce problematického místa křížení celkem 3 chodníků, cyklistické 

stezky, přechodu pro chodce a podchodu. Navržená rekonstrukce musí podléhat vyhlášce 

č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívaní staveb. 

 

 

 

 
  

Obr. 4: Návrh řešení přechodu pro chodce 
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Cyklistická stezka v současné době nesplňuje několik technických parametrů a je 

nutné ji upravit. Hlavním problémem je neoddělený prostor pro cyklisty a chodce formou 

hmatného pásu o šířce 400mm. Cyklistická stezka je v současné době napojena na chodník 

o šířce 2m na ulici Na Obecní. Tento chodník nelze rožšiřit do prostoru vozovky, protože 

by tak došlo ke zmenšení šířky vozovky a nelze rozšířit do prostoru terénu, protože se zde 

nachází vedení sekundární tepelné sítě. Řešením je přemístění cyklostezky v celé délce do 

prostoru vozovky. Ulice je přehledná a jde o obslužnou komunikaci nikoliv hlavní tah. 

 

 Nově vybudované chodníky ve vnitrobloku budou ze zámkové dlažby o šířce 

1,8m. Chodník, který bude vybudován kolem paletového stání na ulici Na Obecní bude o 

šířce 1,8m ze zámkové dlažby tak jako chodník napojený na podzemní parkoviště na ulici 

Dr. Martínka. 

 

5.2.3. Parkovací a odstavná stání 

 Hlavním cílem je vyřešit nedostatek parkovacích míst v sídlišti vytvořením nových 

ploch nebo nových objektů.  

 

  Podle průzkumu č.1 z bodu 4.3.5. o statické dopravě je nutné vytvořit celkem 440 

nových parkovacích míst avšak z průzkumu č.2, který je objektivnější postačí pro současné 

potřeby alespoň 100 nových parkovacích míst. 

 

  Do sídliště byly navrženy 3 parkovací objekty z toho 2 paletové stání a 1 

podzemní parkoviště. Dále jsou navrženy 3 plochy s celkem 19 parkovacími místy. 

 

  Objekt č.1 se nachází na ulici Mjr. Nováka nabízející celkem 74 nových míst 

z toho 40 míst je umístěno na ploché střeše objektu a 34 míst z toho 4 místa pro invalidy je 

umístěno pod úrovní terénu. Jde o tzv. paletové stání. Vjezd i výjezd do spodní části 

objektu je řešen 8m rampou, která je oddělena pro vjezd i výjezd podle směru, na který se 

pak vozidla napojí. Pro vjezd a současně i výjezd na střechu objektu je nutné celý objekt 

objet a poté využít rampu. Objekt je do terénu zasazen do hloubky je 1,5m, odvětrání je 

řešeno otvory opatřené mřížemi nacházejicí se v obvodové kontrukci. Úskálím tohoto 

návrhu je velké množství přeložek technické infrastruktury, dále odstranění původních 43 

míst a celkově neekonomické řešení. Výkres parkoviště v přílože č.1 
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  Objekt č.2 se nachází na ulici Na Obecní nabízející celkem 70 nových míst z toho 

38 míst je umístěno na ploché střeše objektu a 32 míst z toho 4 místa pro invalidy je 

umístěno pod úrovní terénu. Jde o tzv. paletové stání. Vjezd i výjezd do spodní části 

objektu je řešen rampou, která je oddělena pro vjezd i výjezd. Pro vjezd a současně i 

výjezd na střechu objektu se využije rampa umístěna z boku objektu, která je napojena na 

ulici Na Obecní. Tento návrh je velmi vhodný zejména z důvodů velkého počtu nových 

míst a velmi nízkých nákladech na přeložky. Výkres parkoviště v přílože č.2 

 

  Objekt č.3 se nachází na ulici Dr. Martínka nabízející celkem 57 nových míst 

z toho 3 místa pro invalidy umístěných v podzemním parkovišti. Vjezd i výjezd do spodní 

části objektu je řešen rampou, která je oddělena pro vjezd i výjezd. Tento návrh je velmi 

vhodný zejména z důvodů velkého počtu nových míst a kromě odstranění nekolika metrů 

kabelů pouličního osvětlění není nutné překládat jakoukoliv síť technické infrastruktury.  

  Na tento objekt bude poté umístěno hřiště pro sportovní účely popsané v bodě 5.4. 

Výkres parkoviště v přílože č.3 

 

  Parkovací plochy na terénu se nachází na ulici Mjr. Nováka, kde je vytvořeno 5 

míst, a dále před panelovým domem na ulici Dr. Martínka kde bude vytvořeno 14 nových 

míst a dojde k uvolnění plochy před domem. 

 

  V případě narůstajicího počtu automobilů se uvažuje do budoucna s vytvořením 

parkovacího domu vyznačeném ve výkrese č.7. 

 

 

5.3. Návrh technické infrastruktury 

  

  Z předchozího bodu 5.2.3. o návrhu parkovacích a odstavných stání je 

nekomplikovanější provést přeložky na ulici Mjr. Nováka. Pro možnost realizace 

parkovacího objektu je nutné přeložit veškeré sítě technické infrastruktury.  

 Nejnakladnější bude přeložit kanalizaci DN 500, na kterou se napojuje kanalizace  

DN 300 z ulice Na Obecní. Celá kanalizace DN 500 a DN 300 se musí prodloužit o 10m 

tak jako spoj kanalizací.  
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 Další přeložkou bude vodovodní řád DN 200, který přechází kolmo přes ulici  

Mjr. Nováka. Tento kolmý spoj bude odstraněn po celé délce a nahrazen bude řádem o 

stejné DN, ale uložen bude v rovnoběžném směru s ulicí. 

 Návrhuji přeložení kolmého vedení nízkotlakého plynu, které zůstane kolmým i 

nadále avšak přesune se jižneji do terénu i do vozovky. 

 Dojde k přeložkám elektrického vysokého napětí, které se umístí do terénu podél 

chodníku. Dojde k přeložkám komunikačního vedení, které se umístí do prostoru vozovky. 

Současné vedení veřejného osvětlení se odstraní a nově bude napojeno na osvětlení z jiné 

části sídliště. Objekt bude napojen na vedení nízkého napětí. Detail přeložek ve výkrese č.2 

 

 Další přeložky  sítí je nutné provést při realizaci paletového stání na ulici  

Na Obecní. Pouliční vedení veřejného osvětlení v místě objektu bude odstraněno a nové 

vedení bude umístěno podél chodníků vybudovaných kolem parkovacího objektu. Objekt 

bude napojen na vedení nízkého napětí. Nízkotlaký plynovod bude nutné přeložit o 5m. 

Detail přeložek ve výkrese č.2 

    Při realizaci podzemního parkoviště na ulici Dr. Martínka je nutné odstranit pouze 

10m vedení pro pouliční osvětlení. Na několika místech kolem objektu budou umístěny 

lampy, pro které je nutné napojit se na sítě pouličního osvětlení. Objekt bude napojen na 

vedení nízkého napětí. Detail přeložek ve výkrese č.2 

 

 Před panelovým domem č.1749 a 1750 dojde k přeložení vedení pouličního 

osvětlení a nízkotlakého plynu. Ve vnitrobloku dojde k napojení navrženého vedení 

pouličního osvětlení na stávající vedení.  
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5.4.    Návrh sportovního využití a volnočasových aktivit 

 

 Na Obecní ulici vznikne zcela nové hřiště, které bude obsahovat speciálně 

navržené kontrukce sloužící pro posílení těla vlastní vahou. Hřiště bude možné využívat 

s věkovým omezením od 12 let, bude oplocené s určitou otvírací dobou. Tento typ hřiště je 

navržen s ohledem na časté vypuzování dětí předškolního věku dospívajicí mládeži 

z ostatních hracích ploch, kteří je využívají jako místa pro trénink bojových umění či 

akrobatických sestav tzv. parkour a kalistenika. 

  

  
  

Obr. 5: Ukázka speciálních konstrukcí pro posilování těla – hřiště pro kalisteniku [11]     

 

 

 Na ulici Dr. Martínka dojde po vybudování podzemního parkoviště také 

k vytvoření multifunkčního hřiště, které bude umístěno nad střešní konstrukcí. Hřiště bude 

možné využívat především pro fotbal, basketbal a házenou. Hřiště bude oplocené s určitou 

otvírací dobou. 

  

    

Obr. 6: Ukázka multifunkčního hriště [12]     
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    Ve vnitrobloku dojde k odstranění neudržovaného pískoviště a bude nahrazeno 

dětským hřištěm obsahující skluzavky, houpačky a další prvky. 

  

 
 

Obr. 7: Ukázka dětského hriště [13]     

 

 

 Ve vnitrobloku dojde o odstranění stávajicího hřiště se živičným povrchem a 

nahrazením malým fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Hřiště bude oplocené. 

 

 
 

Obr. 8: Ukázka fotbalového hriště s umělým povrchem [14]     
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 V poklidném parku  na pozemcích 462/10 a 462/3 dojde k odstranění 

neudržovaného pískoviště kde vznikne místo pro pouliční velkoformátové šachy a 

k vytvoření konstrukce pro ruské kuželky.  

 

                   
 

   Obr. 9: Ukázka velkoformátových šachů [15]     

 

 

 
 

Obr. 10: Ukázka ruských kuželek [16]     

 

 

 

5.5.    Návrh zeleně 

  

 Návrh zeleně není předmětem detailního řešení vzhledem k rozsahu bakalářské 

práce. Obecně pak platí následující: 

  K vysazení nových stromů dojde na ulici Dr. Martínka kolem vybudovaného 

parkoviště. Hlavním důvodem je odstranění neudržovaných keřů, které budou během 
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výstavby odstraněny tak jako několik dalších stromů a je nutné je nahradit. Stromy budou 

rozmístěny systematicky tak, aby vytvořily příjemné prostředí i vzhled této lokality. 

 

 Ve vnitrobloku sídlište pak dojde k vysazení menších keřů, které budou umístěny 

podélně kolem nových chodníků ze zámkové dlažby. Jejich výška bude přibližně 40-50cm, 

aby zabránily volnému pobíhání psů po sídlišti a omezily jejich pohyb na určitou část 

vnitrobloku. Zároveň půjde o vytvoření příjemného a estetického prostředí. 

 

 Na volné travnaté ploše mezi soukromým pozemkem bowling parku 457/8, 

předávací stanici č.52 pod katastrálním číslem 1220, objektem č.799  a panelovým domem  

č.1223-1226 dojde k vysazení 5 stromů podél chodníku. 

 

5.6. Návrh mobiliáře 

  

Pro plnohodnotnou regeneraci je zcela nezbytné doplnit v sídlišti lavičky, které 

v současné době zcela chybí. Doplněny budou především v  parku na stejná místa, která 

nyní zaujímají zdevastované lavičky.  

U plochy se šachy budou po obou stranách dvě lavičky a další dvě lavičky u 

ruských kuželek. Další lavičky budou umístěny podél nových komunikací, především ve 

vnitrbloku a nezbytně u ploch sportovního využití. 

Umístění laviček nesmí zasahovat do prostoru chodníku, proto budou umístěny ve 

výklenku dostatečných rozměrů, aby zde bylo možné odložit kočárek nebo případně 

invalidní vozík. Samozřejmostí je přišroubování laviček k dlažbě. 

   Lavičky musí splňovat jak komfortní a estetické požadavky, tak musí být snadno 

udržovatelné. 

  

  
  

Obr. 11: Ukázka 2 typů vhodných laviček [17] [18] 
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 Součástí regenerace jsou také odpadkové koše, které v současné době v sídlišti 

zcela chybí. Jejich rozmístění bude v místech s lavičkami tam, kde nejsou žádné 

kontejnery odpadového hospodářství a na frekventovaných pěších komunikacích. Dále 

budou rozmístěny nádoby na psí exkrementy, které budou současně doplňovány o sáčky. 

  

 
 

Obr. 12: Ukázka pouličního odpadkového koše [19] 

 

 

5.7. Návrh odpadového hospodářství 

 

 Na ulici Dr. Martínka dojde k odstranění stávajících betonových nerovných ploch a 

nahrazení zámkovou dlažbou. Hlavní důvod je zabránění kontejnerům volnému pohybu po 

parkovištích, chodnících případně vjezdu do prostoru komunikace vozidel kde hrozí kolize. 

 Množství kontejnerů zůstane na současných  41 nádobách. 

 

5.8. Bezbariérové vstupy do budov 

 

 Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívaní staveb [5] budou před panelovými domy, konkrétně 

domy č. 1749, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 postaveny rampy umožnující pohodlný 

vstup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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6.    Ekonomické zhodnocení návrhu regenerace sídliště 

    

  Projekt „Regenerace panelového sídliště v Ostravě – Hrabůvce“ zahrnuje 

ekonomické zhodnocení předpokládaných návrhů změn v sídlišti. Použit byl ceník pro 

průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury z roku 2012. Tento ceník lze nalézt 

na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj ČR www.uur.cz. [21] 

 Pro získání prostředků z dotace je nutné splnit podmínku z vyhlášky  

č. 494/2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť [4] konkrétně paragraf 3 – Podmínky pro získání dotace bod 

č.2b kde je uvedeno: „Obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm.c) nejméně ve 

výši 30% jejich rozpočtových nákladů“.
1)

 Tudíž dotace může být poskytnuta až do výše 

70% rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí. 

 

      Položka 
  Počet 

jednotek 
  MJ 

Jednot.   

cena 

(Kč) 

Náklady bez 

DPH 21%    

(Kč) 

Náklady včetně  

DPH  21% 

(Kč) 

Odstranění 

stávajících 

chodníků a ploch 

912 m
2
 168,5   153 672,00  185 943,12 

Výstavba nových 

chodníků zamková 

dlažba 

1012 m
2
 404   408 848,00  494 706,08 

Rekonstrukce 

cyklistické 

stezky 

514 m
2
 1 011   519 654,00  628 781,34 

Odstranění 

poškozených ploch 

silnice 

1057 m
2
 154   162 778,00  196 961,38 

Obnova asfaltového 

povrchu silnice 
1057 m

2
 2 115 2 235 555,00 2 705 021,55 

Paletové stání 

Mjr. Nováka 
2635 m

3
 5 829 15 359 415,00 18 584 892,15 

Paletové stání 

Na Obecní 
2593 m

3
 5 829 15 114 597,00 18 288 662,37 

Podzemní 

parkoviště 

Dr. Martínka 

3416 m
3
 7 921 27 058 136,00 32 740 344,56 

Parkovací stání 

na terénu 
62 m

2
 2 115  131 130,00  158 667,30 

     CELKEM   61 143 785,00   73 983 979,85 

  

Tab. 7: Propočet nákladů úpravy terénu, komunikací, výstavbu parkovacích objektů, ploch 

  
  

1) Nařízení vlády 494/2000 Sb. O podmínkách poskytování dotací ze státního
 
rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

 

http://www.uur.cz/
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Položka 
Počet                                           

jednotek 
MJ 

Jednot. 

cena 

(Kč) 

Náklady 

bez  DPH     

21% (Kč) 

Náklady 

včetně DPH 

21% (Kč) 

Přeložka kanalizace 

DN 500 
35   m 18 450 645 750,00 781 357,50 

Přeložka kanalizace 

DN 300 
18   m 15 100 271 800,00 328 878,00 

Přeložka vodovodního 

řádu DN 200 
34   m 7 750 263 500,00 318 835,00 

Přeložka nízkotlakého 

plynovodu 
59   m 2 005 118 295,00 143 136,95 

Přeložka nízkého 

napětí 0,4kV 
62   m 757     46 934,00  56 790,14 

Přeložka vysokého 

      napětí 22kV 
76   m 2 410 183 160,00 221 623,60 

Přeložka  veřejného 

osvětlení včetně sloupu 
237   m 1 300 308 100,00 372 801,00 

Přeložka 

komunikačního vedení 
54   m 195 10 530,00  12 741,30 

          CELKEM  1 848 069,00   2 236 163,49 

  

Tab. 8: Propočet nákladů vedení technické infrastruktury 

 

 

Položka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Jednot. 

cena 

(Kč) 

Náklady 

Bez DPH 

21% (Kč) 

Náklady 

včetně DPH 

21%  (Kč) 

Dětské hřiště 1 ks 88 490 88 490,00 107 072,90 

Hřiště pro 

kalisteniku 
1 ks 67 340 67 340,00 81 481,40 

Hřiště 

multifunkční 
1 ks 689 000 689 000,00 833 690,00 

Fotbalové hříště 

s umělým povrchem 
1 ks 243 330 243 330,00 294 429,30 

Ruské kuželky 1 ks 12 900 12 900,00 15 609,00 

Velkoformátové 

šachy 
1 ks 25 000 25 000,00 30 250,00 

CELKEM 1 126 060,00   1 362 532,60 

   

Tab. 9: Propočet nákladů ploch sportovního využití a volnočasových aktivit 
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Položka 
   Počet 

jednotek 
  MJ 

  Jednot. 

cena (Kč) 

  Náklady 

bez  DPH 21% 

(Kč) 

   Náklady 

včetně DPH 

21% (Kč) 

Kácení stromů   5   ks 951 4 755,00 5 753,55 

Odstranění 

křovin 
      62   m

2
 223 13 826,00 16 729,46 

Výsadba 

stromů 
  21   ks 695 14 595,00 17 659,95 

Výsadba keřů  135   ks 45 6 075,00 7 350,75 

Obnova 

trávníku 
  74   m

2
 27 1 998,00 2 417,58 

CELKEM 41 249,00 49 911,29 

    

Tab. 10: Propočet nákladů na zeleň 

 

Položka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Jednot, 

cena 

(Kč) 

Náklady bez 

DPH 21% 

(Kč) 

Náklady 

včetně DPH 

21% (Kč) 

Lavička 25 ks 4 800 120 000,00 145 200,00 

Odpadkový 

koš 
15 ks 2 500 37 500,00 45 375,00 

Nádoba na psí 

exkrementy 
2 ks 1 800 3 600,00 4 356,00 

CELKEM 161 100,00 194 931,00 

 

Tab. 11: Propočet nákladů na mobiliář 

 

Položka 
Náklady bez 

DPH 21% (Kč) 

Náklad včetně 

DPH 21% (Kč) 

Úpravy terénu, komunikací, výstavbu 

parkovacích objektů a ploch 
61 143 785,00 73 983 979,85 

Vedení technické infrastruktury 1 848 069,00 2 236 163,49 

Plochy sportovního využití a 

volnočasových aktivit 
1 126 060,00 1 362 532,60 

Zeleň 41 249,00 49 911,29 

Mobiliář 161 100,00 194 931,00 

CELKEM 64 320 263,00  77 827 518,23 
  

Tab. 12: Celkové náklady na regeneraci sídliště 
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7. Závěr 

 

   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout optimální řešení regenerace 

panelového sídliště v Ostravě – Hrabůvce v souladu s vyhláškou č. 494/2000 Sb.  

o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť. 

 

   Prvním velmi důležitým bodem pro vytvoření této práce byla důkladná analýza 

sídliště, kde hlavním zaměřením byla dopravní infrastruktura a statická doprava. Současný 

stav sídliště řešeného i dalších sídlišť v ČR se potýká s velkým nedostatkem parkovacích a 

odstavných stání. Tato práce má za úkol navrhnout řešení nejen tohoto problému, ale i 

problémů pěších komunikací, nevyhovujících ploch sportovního využití a volnočasových 

aktivit, nedostatečného mobiliáře, úprava či obnova zeleně a problémy týkajicí se 

odpadového hospodářství. 

 

  Řešením bylo zaměřit se na jednotlivé problémy odděleně a vyřešit je se 

zaměřením na současné potřeby obyvatel sídliště tak, aby ve výsledku vzniklo kompaktní 

řešení regenerace sídliště. Tímto způsobem je tato práce strukturována a postupně řešena. 

 

  Největší změnou projde jednoznačeně statická doprava, kde bylo ze současných 

274 parkovacích a odstravných stání doplněno dalších 220 parkovacích ploch. Podle 

normy je potřeba doplnit 440 parkovacích ploch, ale vzhledem k vysoké ekonomické 

náročnosti na výstavbu, nedostatku místa pro umístění parkovacích ploch a z důvodů 

nepotřeby tak velkého množství parkovacích ploch bylo rozhodnuto o variantě úspornější. 

Pokud bude poptávka po parkovacích plochách růst rychlým tempem je zde možnost 

výstavby parkovacího domu na ploše určené pro pejskaře, tato lokalita je vyznačena ve 

výkrese č.7 týkajicí se dopravní infrastruktury. 

 

  Velkou změnou projdou také plochy pro motorová vozidla, kde bude nahrazen 

současný nevyhovující asfaltový povrch novým. Konkrétně se jedná o plochu komunikace 

kolem budoucího paletového stání na ulici Mjr. Nováka, dále zcela zdevastovaná plocha 

před panelovým domem č.1203 a 1204 a opravu nemine ani část komunikace na ulici  

     Na Obecní vedle domu č.1895. 
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  Komunikace pro pěší pak projde kompletní opravou v místech napojení na 

komunikace pro vozidla, kde chodníky musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Dále 

projdou opravou chodník na ulicích Dr. Martínka kde dojde i k úpravě plochy před 

přechodem pro chodce, kde se kříží 3 chodníky a cyklistická stezka, která také projde 

úpravou. Pak část chodníku na ulici Mjr Nováka a kompletní obnova betonových dlaždic 

za zámkovou dlažbu v na ulici Dr. Martínka. Ve vnitrobloku se pak vybudují zcela nové 

chodníky pro pěší včetně umístění laviček a odpadkových košů. 

 

  Plochy sportovního využití a volnočasových aktivit jsou velmi důležitým bodem 

regenerace, protože je v dnešní době kladen důraz na pohyb. Hlavním aspektem tohoto 

bodu byl věk jednotlivých obyvatel sídliště. Pro děti do předškolního věku je umístěno 

dětské hřiště ve vnitrobloku sídliště, kde se také nachází oplocené fotbalové hřiště 

s umělým povrchem vhodné pro všechny věkové kategorie. Aby nedošlo k vypuzování dětí 

ze hřišť došlo k návrhu ideálního prostoru pro dospívající mládež. Jde o hřiště, které slouží 

pro cvičení s vlatní vahou tzv. Kalisteniku, které se stává v dnešní době hitem mezi 

mladými lidmi, především tedy dospívajicího věku. Hřiště bude obsahovat speciální 

konstrukce ze dřeva s kombinací z ocelovými prvky, které při správném způsobů užívání 

mohou zformovat tělo. 

  Multifunkční hřiště pro fotbal, házenou a basketbal vznikne na střeše podzemního 

parkoviště na ulici Dr. Martínka a bude jednou z největších lákadel pro obyvatele nejen 

řešeného sídliště. 

  Poklidný park na ulici Dr. Martínka projde obnovou, do které bude zahrnuta 

plocha s velkoformátovými šachy a ruskými kuželkami, které se zde před několika lety 

nacházely. 

 

  Při návrhu bylo myšleno i na výsadbu nových stromů a keřů. Nejdříve bude 

nahrazena zeleň, která byla pokácena při výstavbě podzemního parkoviště na ulici  

Dr. Martínka, dále budou doplněny stromy podél chodníku na ulici Na Obecní. Keře 

měnšího vzrůstu do 40cm výšky budou vysazeny ve vnitrobloku podél chodníku, aby 

opticky zmenšovaly prostor volně pobíhajicím psům a ti se tak volně nepohybovali po 

celém sídlišti bez dozoru a neohrožovali tak obyvatele, především malé děti. 
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  Sídliště bude doplněno o lavičky, odpadkové koše, nádoby na psí exkrementy a 

rekonstrukcí projdou plochy pro odpadové hospodářství, které jsou ve špatném stavu. 

 

 Součástí bakalářské práce je ekonomické zhodnocení návrhu regenerace sídliště. 

Cena regenerace byla stanovena na 77 827 518,23 Kč včetně DPH.  

       Dle NV č.494/2000 Sb., podlé kterého jsem zpracoval tuto práci je maximální 

možná výše dotace státu 70%. Ze získaných informací jsem zjístil, že tato výše nebývá 

dosažena. Průměrná výše dotace je 4 milióny korun a proto zbylou část finančních 

prostředků musí obecní úřad najít ve svém rozpočtu a deklarovat jeho existenci, aby byla 

dotace poskytnuta. 

 

 Závěrečná slova věnuji odborníkům z katedry městského stavitelství, kterým bych 

chtěl poděkovat za pomoc při řešení některých problémů. Velký dík patří vedoucí práce, 

kterou byla Ing. Regina Kuchtová, Ph.D. a byla vždy velmi nápomocná a ochotná při 

konzultacích.  

 

 Návrh regenerace panelového sídliště v Ostravě – Hrabůvce splňuje požadavky a 

cíle uvedené v zadání této bakalářské práce. 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY    494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 

 O  podmínkách  poskytování  dotací  ze  státního  rozpočtu  na  podporu regenerace 

panelových sídlišť 

 

Vláda  nařizuje  k  provedení  zákona  č.218/2000 Sb., o rozpočtových  pravidlech  a  o 

změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová pravidla): 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

(1)  Toto  nařízení  upravuje  podmínky  poskytování dotací ze státního rozpočtu   (dále   

jen  "dotace")  na  úpravy  zaměřené  na  regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou 

je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. 

 

(2) Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.1) 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 

V tomto nařízení se rozumí 

 

a)  bytovým  domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve  které  

převažuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních  soustav  

uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se  stanoví  podmínky  státní  finanční 

podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí  bytových  domů  postavených  panelovou  

technologií, s výjimkou  stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům  na  rodinné  bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy  místností  

a  prostorů  určena  k  bydlení  a  má  nejvýše  tři samostatné  byty,  nejvýše  dvě  

nadzemní  a  jedno  podzemní podlaží a podkroví. 

 

b)  panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými 

panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů; 

 



 

 

c)  úpravami  práce  plánovací  a  práce realizační v oblasti sociální, ekonomické,  

urbanistické  a  architektonické  a  v oblasti technických úprav   a  modernizace  směřující  

k  postupné  regeneraci  stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující 

 

1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části, 

 

2.  výstavbu  dopravní  a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních   

automobilových   komunikací,  pěších  komunikací,  veřejných prostranství  a 

cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních automobilových  komunikací, 

pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických   stezek,   vybudování  

protihlukových  stěn,  vybudování odstavných  a  parkovacích  stání  včetně  předepsaného 

počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení 

celkového  podílu  nezpevněných  ploch  z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení  

odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení vysokého  napětí  a jeho 

nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného   osvětlení,   přijetí  místních  

protipovodňových  opatření, přestavba   sídlištních   kotelen   na   ušlechtilá  paliva,  

využívání obnovitelných   zdrojů   energie   v  sídlištních  kotelnách  a  s tím související 

projektové práce, nebo 

 

3.  úpravu  veřejných  prostranství  včetně sanace a doplnění ploch pro požární  zásahy,  

ploch  veřejné  zeleně  spojené s výsadbou vzrostlých stromů  a  zatravněním  ploch,  

sanace  stávajících  a zřizování nových dětských  hřišť  s  pískovišti,  průlezkami  a  

parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných 

rekreačních ploch a s 

tím související projektové práce; 

 

d)  projektem  regenerace  panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek  

stanovených  v  Postupu  při  zpracování  projektu regenerace panelového  sídliště  

uvedeného  v příloze k tomuto nařízení, sledující komplexní  zlepšení obytného prostředí 

panelového sídliště a zahrnující úpravy podle písmene c). 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Podmínky pro získání dotace 

 

(1)  Dotaci  může  získat  obec,  na  jejímž  území se nachází panelové sídliště. 

(2) Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky: 

 

a)  obec  má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště, 

b)  obec  se  podílí na financování úprav podle § 2 písm. c) nejméně ve výši 30 % jejich 

rozpočtových nákladů, 

c) na úpravy nebyla poskytnuta státní finanční podpora podle zvláštních právních předpisů. 

 

(3)  Dotace  na  tentýž  druh  úprav  může být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze 

jednou. 

(4)  Dotaci  lze  poskytnout  i na úpravy již zahájené, jsou-li splněny podmínky tohoto 

nařízení. 

 

§ 4 

Výše dotace 

 

Dotace  může  být  poskytnuta  až  do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedené 

v žádosti o její poskytnutí. 

 

§ 5 

Postup při poskytování dotace 

 

(1)  Dotaci  lze poskytnout na základě žádosti obce podané Ministerstvu pro místní rozvoj 

(dále jen "ministerstvo"). 

(2) K žádosti podané na formuláři ministerstva se přiloží 

a) projekt regenerace panelového sídliště, 

b) doklad o vydání územního plánu obce, 

c)   doklad   o   schválení  projektu  regenerace  panelového  sídliště zastupitelstvem obce, 

d) doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků, 



 

 

e)  vyplněné  formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků  

státního  rozpočtu,  předvstupních  a  strukturálních fondů Evropských společenství, fondů 

NATO a úvěrů se státní zárukou, 

f)  pravomocné  územní  rozhodnutí,  doklad o vydání regulačního plánu, územní  souhlas,  

pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení  stavby,  certifikát  

autorizovaného  inspektora,  souhlas  s provedením  ohlášené stavby, nebo prohlášení, že v 

zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené 

stavby, 

g) povolení ke stavbě příslušné komunikace, 

h)  doklad  o  vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 30 % rozpočtových 

nákladů, 

i)  prohlášení  obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti ve 

vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

 

(3) Ministerstvo provede výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí 

dotace. Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno žadateli. 

 

§ 6 

Podmínky pro čerpání dotace 

 

Čerpání  dotace  je  vázáno  pouze  na financování úprav, na které byla poskytnuta. 

 

§ 7 

Poskytování  dotace  podle  tohoto  nařízení  musí  být  v  souladu  se zvláštním  zákonem  

upravujícím  postup  při  posuzování  slučitelnosti veřejné  podpory se závazky 

vyplývajícími z Evropské dohody zakládající přidružení   mezi  Českou  republikou  na  

jedné  straně  a  Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 

 

§ 8 

Kontrola a sankce 

 

Pro kontrolu a dodržování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a  uplatnění 

sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis. 

 



 

 

§ 9 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

 

Předseda vlády: 

 

Ministr pro místní rozvoj: 

 

 

Příloha k nařízení vlády č.494/2000 Sb.  

 

Postup  při  zpracování  projektu regenerace panelového sídliště a jeho obsahové 

náležitosti 

 

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště 

 

1.  Vyhodnocení  podkladových  materiálů  z  hlediska využitelnosti pro regeneraci 

panelového sídliště. Podkladovými materiály jsou 

 

a) vydaná územně plánovací dokumentace; 

b) programy rozvoje územního obvodu obce; 

c)  původní dokumentace sídliště, dokumentace následných změn sídliště, majetkoprávní   

identifikace  pozemků,  staveb,  bytů;  případně  další podklady,  zejména  studie  dostavby  

sídliště  a  úprav  včetně  úprav zajišťujících  přístup a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

d)   dokumentace   dokončených   nebo  rozestavěných  úprav  regenerace některých částí 

sídliště. 

 

2.  Zajištění  účasti  obyvatel  a  všech  místně dotčených fyzických a právnických osob, 

zejména: 

 

a)  osvěta  ve  veřejných  sdělovacích prostředcích (české i zahraniční zkušenosti); 



 

 

b)  seznámení obyvatel se záměrem a důsledky navrhovaných úprav (včetně např. 

vystavení předběžných "motivačních skic"); 

c)  anketa  mezi  obyvateli  sídliště  a  přilehlého  území a dotčenými fyzickými a 

právnickými osobami; 

d)  posouzení  výsledků  ankety,  připomínek  a  námětů  občanů – dílčí sociologická studie 

apod. 

 

3.  Upřesnění   zásad  rozvojových  programů  obce  (bytové  politiky, sociálních otázek), 

zejména ve vztahu k řešeným problémům sídliště. 

 

4.  Zpracování  projektu regenerace panelového sídliště, jehož součástí bude,  kromě  

sociologické,  urbanistické studie apod., také ekonomické vyhodnocení  včetně návrhu 

financování (výběr všech vhodných podpůrných programů,  předběžná  jednání s 

budoucími investory a dalšími dotčenými fyzickými   a  právnickými  osobami,  které  se  

budou  na  financování spolupodílet). 

 

5. Projednávání projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce, zpracování 

změn. 

 

6.  Schválení  projektu  regenerace panelového sídliště, stanovení etap zadání jednotlivých 

úprav. 

 

Obsahová stránka projektu regenerace panelového sídliště 

 

1.   Analytická   část   obsahuje  vyhodnocení  podkladových  materiálů uvedených  v  

písmenech  a)  až g) a jejich doplnění vlastním průzkumem zpracovatele projektu. 

Podklady pro analýzu jsou 

 

a) vydaná územně plánovací dokumentace; 

b) dříve zpracované záměry, strategie; 

c) vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště; 

d)  posouzení  stavu  sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového; 

 



 

 

e)  vývoj  věkové  a sociální skladby obyvatel, potřeba pracovních míst apod.; 

f)  rozbor  ekonomických  podmínek  úprav,  uvedení  stávajících zdrojů včetně  státních  

programů  podpory,  možnosti  soukromých  investic  a dalších zdrojů; 

g) charakteristika jednotlivých úprav. 

 

2. Navrhovaná část sestává z textové, výkresové, ekonomické a dokladové části. 

 

Textová část obsahuje 

 

a)   cíle,  ke  kterým  povede  realizace  záměrů  projektu  regenerace panelového sídliště - 

úpravy, časové období, ve kterém by mělo být cílů dosaženo; 

b) cíle v pořadí podle naléhavosti; 

c)  návrh  na  nezbytné  změny územně plánovací dokumentace, změny nebo pořízení  

regulačního  plánu;  v  návrhu  budou zohledněny podmínky pro sociální  a  kulturní  

rozvoj  a  pro  aktivity  volného času; zvláštní. pozornost  bude  věnována možnostem 

trávení volného času dětí a mladých lidí,  řešeny  budou  i  podmínky  pro  vznik  

pracovních  míst a další 

aktuální otázky. 

 

Výkresová část obsahuje 

 

a) část vydané územně plánovací dokumentace; 

b)  motivační   náčrty  a  návrhy  nezbytných  změn  územně  plánovací 

dokumentace,   popř.  návrhy  na  pořízení  regulačního  plánu,  návrhy 

jednotlivých úprav atd. 

 

Ekonomická část obsahuje 

 

a) seznam navrhovaných úprav; 

b)  odhad  nákladů  na  provedení jednotlivých úprav; vyčíslení možných 

následných zisků; 

c) časový postup úprav; 

d)  návrh  způsobu  financování  úprav v jednotlivých letech, upřesnění 

zdrojů financování. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Vyjádření správců sítí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

   



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


