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ANOTACE 

JURNÍČKOVÁ,  L.: Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih, Ostrava: 

VŠB  TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2013, 71. s,Vedoucí 

diplomové práce: Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá regenerací sídliště při ulici Výškovická v městské části Ostrava  

Jih. 

 Na základě rozboru a současného stavu sídliště byly navrženy změny, které obsahují 

proměnu a humanizaci řešeného území v oblasti urbanistické a architektonické. Jsou 

vymezeny jednoznačně plochy sídliště jejich využití. Regenerace se zabývá řešením dopravní 

a technické infrastruktury, zeleně, odpočinkových ploch a mobiliářem. Zvýšený důraz je 

kladen na možnosti parkování v tomto území s ohledem na rostoucí stupeň automobilizace. 

 Návrh respektuje podmínky dotačního titulu nařízení vlády č. 494/2000 Sb., v platném 

znění. [8] 
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ANNOTATION 

JURNICKOVA, L.: The regeneration of housing estate in Vyskovicka street, Ostrava  

Jih 

Ostrava: VSB  TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Municipal Engineering and 

Construction, 2013, 71 p, 

Supervisor: Ing. Jan Ceselsky, Ph.D. 

 

The diploma thesis is engaged in regeneration of housing estate in Vyskovicka street in the 

city district Ostrava  Jih. At the basis of an analysis of the current status of housing estate 

have been designed changes, which include transformation and humanization the area in the 

question of urban and architectural. There are clearly defined areas of housing estate of their 

using. The regeneration deals with solving of transport and technical infrastructure, green 

spaces, relaxing areas and street furniture. The increased emphasis is given on the possibilities 

of parking in this area with regard to the increasing level of motorization. 

The proposal respects the conditions of subsidy title of Government Regulation No. 494/2000 

Coll., As amended. 
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1. Úvod  

1.1  Zaměření diplomové práce 

Výstavba panelových sídlišť měla na naši zemi velký vliv, doprovázena do začátku 

devadesátých let 20. století. Sídliště tvoří nedílnou součást každého města. V našich krajinách 

žije na sídlištích  skoro 30% veškeré populace.  

 Jak už je obecně známo na architektonickou a technickou stránku se nekladl výrazný 

důraz. Avšak byty jako takové splňovaly požadované účely, cenu a řešili značný bytový 

problém. S masivní výstavbou se postupem času začalo zjišťovat, poměrně velké množství 

problematiky.  

 Regenerace má svým obyvatelům přinést zlepšení celkového prostředí sídliště.  

Zabývá se zkvalitněním veřejného prostoru, komunikací, zeleně, parteru, rekreačních a 

odpočinkových ploch. Přispívá a zlepšuje životní podmínky obyvatel. 

 Regenerace sídliště, která je hlavním předmětem této diplomové práce je navržena v 

městské části Ostravě  Jih při ulici Výškovická. Potýká se s mnohými problémy, spojenými a 

typickými pro sídliště. Nejvýraznější aspekt problematiky tvoří soulad se statickou a pěší 

dopravou. Mezi další okruhy patří jasně nevymezené funkce ploch, čímž veřejný prostor 

působí chaoticky. Problémem je i absence a nevybavení parteru, chybí doplnění mobiliářem a 

drobnými prvky městského charakteru. Zelené plochy jsou neudržované a dětská hřiště v 

dezolátním stavu a opuštěné. 

 Návrh se nezabývá rekonstrukcí panelových domů a občanskou vybaveností, ale 

převážně drobnou úpravou okolních ploch. Návrh nezmění celkovou charakteristiku území, 

ale vhodnou úpravou, či doplněním zvýrazní celkový potenciál místa. 

 Důraz je kladen na návrh statické dopravy, pěších komunikací, úpravu zelených ploch, 

okolí bytových domů a dětských hřišť. Úpravy přispějí k nynější potřebě sídliště. Prodlouží 

životnost, ale i architektonicky doplní šedé a nevýrazné sídliště. 

1.2  Podklady pro zpracování diplomové práce 

 Územní plán města Ostravy  aktualizovaný stav ke dni 25.1.2013, ve znění schválených 

změn a provedených úprav (na internetu zveřejněno dne 28. 1. 2013). [32]  

 Katastrální mapa  k.ú Zábřeh nad Odrou  
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 Urbanistická studie regenerace panelového sídliště Ostrava  Zábřeh, ulice Výškovická 

(ateliér Sektor) [7] 

 Letecké snímky části Ostrava  Jih  

 Technická mapa 

 Mapa inženýrských sítí  

 Mapa vrstevnic 

 Cyklotrasa podklad 

 Legislativa a vyhlášky  
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2. Teoretická východiska potřebná pro řešení 

2.1  Vyčlenění základních pojmů 

Území 

Vyjadřuje účelové vymezení povrchu Země. [1]  

Sídlo 

Je seskupení sídelních jednotek urbanisticky oddělené od ostatních. Součástí jsou hospodářské 

objekty a dopravní zařízení na určitém charakterizovaném území. Jedná se o místo se 

soustředěnou koncentrací hospodářství a bydlení. Je to místo koncentrace hospodářství a 

ubytování, tvoří centrálu lidské činorodosti. [50] 

Sídliště 

Místo konkrétně vymezené a trvale obydlené lidmi. Sídlištěm také nazýváme nové části měst. 

[50] 

Panelový dům 

Stavba vybudovaná z prefabrikovaných panelů. [50] 

Občanská vybavenost 

Je nepostradatelnou součástí funkce bydlení. Rozsáhlý soubor tvořený výrobními a 

nevýrobními zařízeními od územní správy a administrativy až po školství a výchovu. [5] 

 

Veřejné prostranství 

Zákony jiných zemí ho označují v jiném kontextu. Vychází z právního pojmu veřejné užívání. 

Je těžké ho definovat § 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., který definuje veřejné 

prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 

prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru. [15] 

Technická infrastruktura 

Souborem početných technických systémů usnadňuje fungování urbanizovaného území. Mezi 
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technické systémy patří  veřejný vodovod, veřejná kanalizace, elektrizační soustavy, 

plynovodní  sítě, teplovodní sítě, systém odpadového hospodářství a další speciální systémy. 

[5] 

Doprava 

Organizované a uvědomělé přemísťování hmotných statků a osob dopravními prostředky po 

dopravních cestách.Je možné dopravu dělit podle druhu na nákladní, osob a zpráv. [5]  

 

Zeleň v zastavěném území 

Lze označit jako celek záměrně založených nebo samovolně vzniklých prvků jak živé, tak i 

neživé přírody. Podle umístění v krajině a sídelním útvaru jsou nadále udržovány 

zahradnickými, nebo krajinářskými postupy. [5] 

Rekreace 

Můžeme ji definovat jako způsob odpočinu nebo i aktivní činnost spojenou s volným časem. 

Napomáhá k celkové obnově a rozvoji energie člověka. Poskytuje kontakt s přírodou a k 

celkovému pocitu pohody. [6] 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, 

případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [22] 

Parkoviště 

Venkovní prostor pro parkování vozidel,který je oddělen venkovní plochou a jsou na něm 

navržena parkovací stání. [22] 

Rezident 

Osoba bydlící nebo sídlící v řešené lokalitě. [22]  

Odstavování; dlouhodobé stání 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace a to v místě bydliště, nebo v sídle 

provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [22] 
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Chodník 

Část přidruženého dopravního prostoru určená pro chodce. Chodník je oddělen od hlavního 

dopravního prostoru vertikálně , anebo horizontálně. [24] 

Dětské hřiště 

Tímto termínem se rozumí ve vymezeném prostranství (nejčastěji sídliště, veřejný park, 

apod.), kde děti mohou využívat všech vybavení a volně se pohybovat. [50]  

Limity využitelnosti území 

Jsou obecné poznatky, které nám omezují možnosti provádění změn v území. Limity omezují 

využití území, případné opatření v něm a vylučují nebo podmiňují umístění staveb. [1] 

Územní plán 

Řeší dovolené, či nedovolené případně funkční využití ploch. Zabývá se základním 

uspořádání a regulaci v území a vymezuje hrance zastavitelného území. Stanovuje nám 

urbanistickou koncepci obce. [1]   
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3. Územní plánování, územní rozhodnutí jako součást územního 

plánování, urbanismus 

3.1 Územní plánování 

3.1.1 Základní pojem 

Územní plánování je pravidelná činnost pro vyhranění uspořádání ve vymezeném území. [6] 

Rozumí se jako plánování všech složek prostředí, nedílnou součást tvoří prostředí 

společenské.[1] Součástí tohoto plánování, jako nehmotného statku věnujeme pozornost i 

záležitostem ekonomickým a společenským. Konkrétním cílem územního plánování je 

nejvhodnější využití území z hlediska ekologických, ekonomických, stavebně technických a 

kulturních. Územní plánování je technickým lidským úkonem a v řadě publikací je pokládáno 

za vědní disciplínu. [1] 

3.1.2 Cíle a úkoly územního plánování 

Stanovuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů. Účelem územního plánování je zabývání se funkčním využitím 

území. Řídit a korigovat věcnou a časovou koordinaci výstavby. Jako hlavním úkolem je 

vyšetřovat stav daného území a jeho další hodnoty, dále nám určuje limity využití území, 

funkční a prostorové využití, asanace, rekonstrukce nebo revitalizace území, zdroje a rezervy 

území pro jeho další rozvoj atd. [12] 

3.1.3 Nástroje územního plánování 

Stavební zákon hlava III. popisuje nástroje územního plánování, mezi ně patří: 

a) Územně plánovací podklady [12] 

 územně analytické podklady 

 územní studie 

b) Politika územního rozvoje [12] 

c) Územně plánovací dokumentace [12] 

 zásady územního rozvoje 

 územní plán 

 regulační plán  

d) Územní rozhodnutí [12]   
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3.2  Územní rozhodnutí jako součást územního plánování 

Podle stavebního zákona je územní rozhodnutí součástí nástrojů územního plánování. Územní 

rozhodnutím je rozhodnutí o: [12] 

a) umístění stavby 

b) změně využití území, 

c) změně vlivu užívání stavby na území 

d) d)dělení nebo scelování pozemků 

e) ochranném pásmu.  

3.3  Urbanismus 

Existuje řada definicí urbanismu, můžeme ho popsat jako nauku o městě a jeho tvorbě. 

Nesmíme zapomínat, že město je spjaté jak s přítomností, minulostí tak i budoucností. Z části 

se jedná spíše o obor, který je umocněn uměleckou stránkou. [5] 

 Souhrnně můžeme definovat urbanismus jako multidisciplinární obor, jehož cílem je 

navrhování sídelních útvarů, nebo částí jako funkčních a vyvážených celků. Zabývá se 

tvorbou, rozvojem a regulací vývoje měst, venkovských sídel, parků, krajiny atd. Usiluje o 

optimální vývoj sídelních. [5] 

 Je velmi složité přesně odlišit od sebe urbanismus a územní plánování. Jsou vzájemně 

propojeny. Pod urbanismem si můžeme představit zásadu tvorby a územním plánováním se 

rozumí soustavná činnost, která převážně řeší komplexní funkční využití území. [5] 

 

Územní plánování: [6] 

 řídí se zákony a předpisy 

 výsledkem může být dokumentace s navazující realizací 

 není uměním ani vědou, jedná se o technický obor 

 

Urbanismus: [6] 

 není závislý na právních předpisech 
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 uplatňuje a hledá obecně platné zásady 

 výsledkem je teorie (dílo) 

 považujeme ho za umění (vědu) 
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4. Regenerace panelových sídlišť 

4.1  Úvod 

Cílem programu je poskytování dotace obcím na regeneraci panelových sídlišť o celkovém 

počtu nejméně 150 bytů. Věcné podmínky jsou dány nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o 

podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť, ve znění nařízení vlády č. 99/2007 Sb. [8] 

4.2  Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

Nařízení vlády vymezuje základní pojmy jako bytový dům, panelové sídliště apod. Stanovuje 

podmínky pro získání dotace, jejich výši, postup, kontrolu, sankce a účinnost. V příloze 

jmenovaného nařízení je určen i postup při zpracování projektu regenerace panelového 

sídliště, kde hlavním bodem je vyhodnocení podkladových materiálů. Navazujícím bodem je 

zajištění účasti obyvatel a všech místně dotčených osob. Součástí by měla být anketa a 

seznámení obyvatel jako obsahem studie. Další bod upřesňuje zásady rozvojových problémů 

obce a definuje další součást, která má zpracovávat ekonomické vyhodnocení včetně 

financování. Projekt se dále projednává se zastupitelstvem obce a po schválení stanoví zadání 

jednotlivých etap. [8] 

 Obsahově se člení projekt regenerace na analytickou a návrhovou část. Analytická část 

pojednává o vyhodnocení podkladů. Mezi ně patří vyhodnocení ankety, dříve zpracované 

záměry strategie, vývoj věkové a sociální skladby obyvatel atd. Návrhová část je tvořena 

textovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou částí. Textová část všeobecně definuje cíle 

a návrhy. Výkresová část obsahuje územně plánovací dokumentaci a dále motivační náčrty a 

úpravy. V ekonomické části jsou odhadnuty předběžné náklady, časový postup úprav a návrh 

způsobu financování. [8] 

4.3  Stručný přehled postupu spojeného s poskytováním dotace 

Žadatel vyplní formulář žádosti. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zveřejněna na 

webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Správce programu provede kontrolu 

žádosti a jejich příloh, pokud není kompletní vyzve žadatele k doplnění. Hodnotitelská 

komise v čele s ministrem pro místní rozvoj zhodnotí žádosti dle hodnotících kritérií. Na 

schválené akce vydá správce podprogramu Registraci akce. Do termínu stanoveného 
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správcem je žadatel povinen doplnit náležitosti, po této činnosti vydá správce  Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Zašle žadateli doklady k opravňování čerpání finančních prostředků. 

Příprava, realizace a financování akce se provádí podle vyhlášky č. 560/2006 Sb. [8] 
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5. Informace o řešeném

5.1  Lokalizace 

kraj: Moravskoslezský [50] 

městský obvod: Ostrava  Jih [50

okres: Ostrava  město[50] 

katastrální výměra: 16,31 m2 [5

počet obyvatel: 1 226 602 (ke d

 

5.2  Historie 

5.2.1 Historie Ostravě

V roce 1229 je v listině papeže 

zmíněna osada Moravská. Vzni

dvě části Moravskou a Slezskou

Obr. 2 Historický snímek pohl
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řešeném území 

Jih [50] 

[50] 

 (ke dni 31. 12. 2013) [50] 

ravě 

apeže Řehoře IX. první záznam o vsi Ostrava. Roku

. Vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice) a rozděl

ezskou. Její poloha byla umístěna v místě jantarové

Obr. 1 Městský znak, [50] 

Obr. 3 Historický snímek Výšpohled na Kotvu, [39] 

. Roku 1267 byla 

 rozdělila Ostravu na 

tarové stezky. [50] 

k Výškovické ulice, [39] 
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 Dnes Ostrava patří k největším městům v České republice a nachází se v 

severovýchodní části na rozhraní Slezska a Moravy. Město tvoří celkem 23 městských 

obvodů. [33] 

5.2.2 Historie Ostrava  Jih 

Historie vzniku městského obvodu Ostrava  Jih se datuje k roku 1994, ve stejné době byl 

rovněž vytvořen i znak. Tento obvod je specificky zajímavý tím, že patří k nejlidnatějšímu 

území Ostravy. Bydlí zde skoro třetina všech obyvatel města. [50] 

5.2.3 Významné památky 

Ostrava  Jih je tvořena převážně sídlišti, ale můžeme zde najít i řadu památek. Mezi kulturní 

a chráněnou památku řadíme Jubilejní kolonii, která byla postavena v letech 1921  1932 dle 

projektu J. Friewalda. Jednalo se o 605 dělnických bytů, které byly vystavěny v Hrabůvce. 

Domy byly jednopodlažní s dvory, dnes jsou rekonstruované a nabízejí atraktivní bydlení. 

[50]  

5.3  Demografické ukazatele 

5.3.1 Struktura obyvatelstva podle věku 

Věková struktura České republiky velkou mírou ovlivnila a změnila i věkové rozložení v 

Ostravě. V devadesátých letech 20. století a v prvním desetiletí  21. století  jsou dány velkým 

vzrůstem úmrtnosti a porodnosti. Lidé narození po druhé světové válce nyní tvoří 

nejpočetnější generaci sedmdesátníků. Nejsilnější generace je čtyřicátníků, v roce 1974 se 

živě narodilo 194,2 tisíc dětí. [40] 

Obr. 4 Historický snímek výstavby sídliště, [39] Obr. 5 Historický snímek, 
[39] 
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 Ve sledovaném období roku 2007 proces stárnutí způsobil výrazný, avšak postupný 

pokles úmrtnosti, prodlužování střední délky života a nízká porodnost. Rovněž v tomto roku 

vzrostla naděje na dožití už na 73,7 let u mužů a 79,9 roku u žen. [40] 

 Předpokládaný vývoj věkové struktury v Ostravě roku 2050 bude kopírovat vývoj 

struktury obyvatel v ČR. Z tabulky č. 1 je patrné, že v nejnižších kategoriích bude pomalu 

počet lidí ubývat a v nejvyšších naopak dramaticky poroste. Problémem v budoucích letech 

může nastat díky nízké porodnosti, ale i s ohledem na snižující se počet mladých lidí a 

migraci. [40] 

 

Tab. 1 Četnost obyvatel v Ostravě, [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Počet obyvatel 
Ostravy  Jih k datu 1. 10. 
2010, [48] 
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6. Analytická část 

6.1  Vymezení území 

Řešené území má zhruba 13 ha a nachází se v severozápadní části městské části Ostravy  Jih 

k.ú Zábřeh nad Odrou. Území je ohraničeno ulicí Výškovickou a Volgogradskou. Ze severní 

strany je lemováno ulicí U Výtopny.  

 

 

 

 

 

 

6.2 Širší vztahy 

6.2.1 Charakteristika území 

V 50. letech vznikala sídlištní zástavba tzv. dvouletky, později na počátku 60. let 

nízkopodlažní panelové domy v systému G57. V šedesátých letech byly postaveny sedmi 

a v souboru vícepodlažní panelové domy systému T 06 B. Občanská vybavenost jako součást 

výstavby souboru Zábřeh  Stalingrad, Bělský les. [7] 

 Výškovická ulice z období koncem šedesátých let byla projektována s úmyslem 

založení tzv. bulváru, který měl být součástí podmínek KBV (komplexní bytové výstavby) 

zůstalo se pouze u vytvoření soustředěné občanské vybavenosti na jedné straně ulice ( 

nákupní středisko Kotva). Výškovická ulice vesměs nepřipomíná běžnou ulici, jedná se o 

kompozici solitérních obytných bloků, samostatných obchodních objektů a občanské 

vybavenosti. [7] 

Obr. 6 Vymezení řešeného území, [mapy google.com] 
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 Z hlediska znečištění ovzduší je situace zde celkem příznivá, silné exhalace s výroben 

těžkého průmyslu jako jsou Vítkovice a Nové Huti se projevují spíše v zimním obdobím, což 

však platí na celém území města Ostravy. [7] 

 Jižní část Zábřehu patří k příjemné lokalitě zejména kvůli blízkosti vzdálenosti 

Bělského lesa a CHKO Poodří. 

6.2.2 Dopravní vazby 

Severní hranici řešeného území rozděluje hlavní trasa železniční trati (Polanecké spojky) 

, tato trasa propojuje železniční směr Varšava  Bohumín Přerov a směr Ostrava  Český 

Těšín [7] 

 Čadca. V blízké vzdálenosti je železniční stanice Vítkovice. [7] 

 Téměř rovnoběžně s Polaneckou spojkou probíhá ulice Rudná. Je to velmi kapacitní 

dopravní spoj, který tvoří základní strukturu dopravy v Ostravě. Propojuje jednotlivé městské 

části jako jsou Poruba, Svinov, Zábřeh, Vítkovice, Hrabůvku a Kunčice. [7] 

 Obsluha městskou hromadnou dopravou je zde poměrně dobrá. Zhruba 3 minuty od 

řešeného území se nachází tramvajová zastávka Zábřeh  Vodárna. V délce Výškovické je 

zavedena tramvajová doprava a spojuje tak Výškovice, Zábřeh s dalšími městskými celky, 

kromě Hrabůvky a Dubiny. Zde je napojení pouze na autobusovou dopravu. [7] 

6.2.3 Funkční vazby 

V severní části vymezeného území se nachází průmyslová zóna lehkého průmyslu a nákupní 

dům Shopping Park Ostrava. 

 Severozápadně navazuje pás rozptýlené zeleně kolem ramene řeky Odry. Za ním 

nalezneme Polanský les. Tato část slouží lidem žijících okolím, jako rekreační zóna.  

 V dostupné vzdálenosti je běžná občanská vybavenost viz. výkres č. 2. 

 

6.3  Analýza současného stavu 

6.3.1  Bytový fond  

Mezi prvními cihlovými domy zde najdeme tzv. dvouletky viz. 5.2.3. Jedná se o dvou až 

čtyřpodlažní domy z prvního poválečného plánu s dvoupokojovými byty. První panelové 
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domy z počátku 60. let, byly postaveny ze systému G57 s převážně dvoupokojovými a v 

přízemí třípokojovými byty. V deskových a výškových domech byla rozmanitější skladba 

bytů. [7] 

 Složení obyvatelstva ve starších domech je spíše v postproduktivním věku a jejich 

náročnost na velikost bytu a parkovací stání není vysoká. Ale je zde již znatelná generační 

výměna a přispívá k barevnější demografické skladbě obyvatel.  

 

Tab. 2 Počet bytů v řešeném území, [3] 
 

 

6.3.2 Majetkoprávní vztahy  

Z bytového fondu je zhruba 8,33 % ve vlastnictví obce (svěřeno obvodu Ostrava  Jih) a je 

zde možnost odkoupení bytů do osobního vlastnictví. Dále 66,66 % patří družstvu a 8,33% 

vlastnictví je soukromé, jsou zahrnuty i objekty technické infrastruktury (vlastnictví Dalkia 

 a ČEZ). Zbytek 4,16% tvoří nájemní dům Výškovická s.r.o.  

 Z občanské vybavenosti jsou školky ve vlastnictví obce a rovněž svěřeny do 

vlastnictví obvodu Ostrava  Jih. Gymnázium je v majetku Moravskoslezského kraje.  

 Z parcel je většina ve svěření obvodu Ostrava  Jih, je zde však část komunikace, 

výškový dům a pár přidružených parcel, které jsou v soukromém majetku osob viz. výkres 

 č. 4. Do budoucna se počítá s odkoupením parcel a tím pádem parcely připadnou do jiného 

vlastnictví. Z hlediska regenerace by se vlastníkem mělo stát město.. Tento krok by mohl být 

ošetřen prostřednictvím nájemní nebo kupní smlouvy..  

číslo počet nadz. počet bytů počet bytů počet bytů počet bytů počet bytů počet bytů počet bytů počet ob. konstr. typ 
parcely podlaží 1+1 2+1 2,5+1 3+1 3,5+1 4+1 celkem optimálně systém domu

3008 Výškovická 66/2607 1+12 0 12 0 24 0 12 48 192 T 06 B věž. bodový
3009 Výškovická 68/2610 1+12 0 12 0 24 0 12 48 192 T 06 B věž. bodový
3010 Výškovická 64/2612 1+12 0 12 0 24 0 12 48 192 T 06 B věž. bodový
3012 Výškovická 52/2548 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3013 Výškovická 54/2547 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3014 Výškovická 56/2546 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3015 Výškovická 58/2545 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3016 Výškovická 60/2542 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3017 Výškovická 62/2542 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3018 Výškovická 70/2566 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3019 Výškovická 72/2565 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3020 Výškovická 74/2564 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3021 Výškovická 76/2563 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3022 Výškovická 78/2562 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3023 Výškovická 80/2561 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3024 Výškovická 82/2560 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3025 Výškovická 84/2559 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3026 Výškovická 86/2558 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3027 Výškovická 88/2557 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3028 Výškovická 90/2556 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový
3029 Výškovická 92/2555 8 7 7 0 9 0 0 23 71 T 06 B deskový

celkem 558

ulice/ adresa
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6.4  Posouzení stavu sídliště 

Současný stav sídliště pro jeho bližší rozbor byl rozdělen do několika skupin. Rozbor 

současného stavu je tímto dělením objektivnější a splňuje NV. 494/2000 Sb. [8] Posuzován 

byl stav sídliště z hlediska stavebně  technického, funkčně  provozního a prostorového. 

6.4.1 Posouzení stavu sídliště z hlediska stavebnětechnického  

Sídliště ve vymezeném území je stavební strukturou homogenní. Je zde bytová zástavba 

zhruba datovaná z šedesátých let dvacátého století. Domy jsou ze systému T 06 B typické pro 

výstavbu téže doby. Zástavba se strukturuje podél ulice Výškovické a tvoří osmi a dvanácti 

(výškové) podlažní bytové domy. Z hlediska opravy stavebního fondu se na sídlišti nacházejí 

objekty typů: 

1. objekty původního stavu 

2. objekty částečně zrenovované (barevné ztvárnění fasády, výměna oken) 

3. objekty nově zrenovované (jedná se o předešlý bod, doplněný o hlubší renovaci např. 

 o zateplení fasády, výměna lodžií) 

Z hlediska rozsahu této diplomové práce, nejsou navrženy stavební úpravy bytových domů. 

Celkové barevné řešení jednotlivých fasád je poměrně chaotické a nemá žádný společný 

prvek, nebo koncept. 

 Občanská vybavenost je zastoupena převážně školskými objekty. Skládá se z dvou 

mateřských školek, gymnázia, sportovního gymnázia a pivnice. V parterech výškových 

bytových domů byly umístěny drobné služby. Funkční je pouze večerka, zbytek svým 

Obr. 7 Pohled na sídliště od ulice Výškovické 
(spojená s tramvajovou dopravou), autorka práce 

Obr. 8 Pohled na vnitřní stranu sídliště s paralelní 
ulice Výškovické, autorka práce 
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opuštěným vzhledem hyzdí parter domů. Velkým nedostatkem jsou veřejné prostory, které 

převážně vlastní město a pěší komunikace, které jsou v devastujícím stavu. Převahou 

nevyhovují povrchem a sklonem příslušným normám. Šířky jsou dostačující, v místech u 

vstupů do výškových domů je nutnost chodníky rozšířit. V místech křížení komunikace pro 

pěší a automobilovou dopravu nenalezneme snížené obrubníky. Vstupy do bytových domů 

mají dodatečně přimontované bezbariérové rampy.  

 V místech u veřejného prostoru před deskovým lomeným domem jsou chodníky 

špatně umístěny v závislosti na zeleni. Rozrůstající zeleň svým kořenovým systémem 

nadzvedá betonovou dlažbu.  

 Stanoviště kontejnerů působí svým vzhledem rušivě. Kontejnery jsou neuspořádané 

 a nemají žádné ochranné přístřešky, čímž by prostor vymezily. Počet stanovišť je dostačující 

a frekvence vyvážení je zhruba dvakrát týdně.  

 Dětské hřiště jediné funkční slouží dětem ne pouze z vymezeného území, ale i s široké 

části. Nejbližší funkčně vyhovující hřiště je opravdu problematické najít. Nefunguje zde ani 

žádné členění z hlediska věkové rozmanitosti. 

 

Inženýrské sítě 

V řešeném území se nachází velké množství a druhů inženýrských sítí. Území je na ně 

napojeno a nachází se zde pouze podzemní rozvody. 

Zásobování pitnou vodou 

Území je zásobováno a napojeno na vodovodní síť města Ostravy. Správcem  sítě jsou 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Hlavní řád je umístěn podél Výškovické průměru DN350 

mm a Volgogradské DN200 mm. Veškeré potrubí je litinové. 

Kanalizace 

Každý objekt je napojen na vlastní kanalizační přípojku. Správcem  sítě jsou Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Řešeným územím prochází jednotná kanalizace. Na území se 

nachází kanalizační sítě i mimo správu OVAK a.s., jsou to převážně dešťové kanalizace. 

Potrubí je betonové a průměry se pohybují od DN300 1200 mm. V území je i zrušená část 

potrubí DN1000 mm situovaná u tenisových kurtů. 
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Zásobování plynem: 

Nachází se zde NTL, STL a VTL plynovod. VTL plynovod materiálu ocel a DN300 mm 

, prochází severní částí blízko u železničního koridoru. Výška uložení se pohybuje od 0,8  1,5 

m. STL plynovod má také DN300 mm a je z materiálu LPe DN315 mm. NTL plynovod jsou 

převážně přípojky. Hloubka uložení je rovněž 0,8  1,5 m. V území se nachází nefunkční 

plynovod, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při dotčení. Nejbližší regulační stanice se nachází 

na ulici Pavlova. Správcem sítě je společnost RWE.  

Zásobování teplem: 

Územím prochází primární a sekundární teplovod. Z hlediska důležitosti můžeme primární 

teplovod považovat za nejvýznamnější. Rozvod tepla je z nedaleké výtopny za železničním 

koridorem. 

Zásobování elektrickou energií: 

V sídlišti jsou sítě podzemního vedení do 1 kV a vedení do 35 kV. Naproti deskového 

lomového domu, vedle hřiště je trafostanice obr. 9, která zajišťuje elektrické rozvody v tomto 

území a rozvody veřejného osvětlení. Správcem sítě je společnost ČEZ. 

 

Sdělovací vedení: 

Územím prochází sdělovací kabely O2 a UPC. Jsou napojeny na jednotlivé objekty a opatřeny 

chráničkami. UPC podzemní kabely jsou uloženy v pískovém loži v zemní rýze, kryty cihlou, 

Obr. 10 Pohled na pivnici Murica a objekt 
společnosti Dalkia, autorka práce 

 

Obr.9 Pohled na trafostanici společnosti ČEZ, 
autorka práce 
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fólií nebo zákrytovou deskou a v chráničkách PE. Optické kabely jsou chráněny v 

chráničkách HDPE. Nadzemní kabely se v řešeném území nenachází. 

 

Limity řešeného území 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy tvoří dle zákona č. 35/2001 Sb., o drahách, po obou stranách dráhy, 

prostor jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou. Ochranné pásmo tramvajového tělesa je 

30 m od osy krajní koleje. [10] 

  Ochranné pásmo železnice je v závislé na tom o jaký druh se jedná. U drah 

celostátních a regionálních je to 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranic obvodu 

dráhy. [10] 

Ochranné pásmo pozemní komunikace 

Silničním ochranným pásmem se dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m. Komunikace v 

řešeném území nepodléhají ochranným pásmům. [9] 

Ochranné pásmo vody a kanalizace 

Zařízení a provozování sítí společnosti OVAK a.s. budou respektována dle zákona č. 274/ 

2001 Sb. ochranná pásma. Ochranným pásmem měříme vzdálenost od vnějšího líce stěny 

potrubí na každou stranu: [13] 

 u vodovodu a kanalizace do DN 500  1,5 m 

 u vodovodu a kanalizace nad DN 500  2,5 m 

 u vodovodních řádů nebo kanalizačních stok průměru nad 200 mm, pokud mají dno uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od líce zvětšuje o 1,0 m. 

Ochranné pásmo rozvodných a výrobních zařízení energetiky 

Podléhají zákonu č. 458/2000 Sb. v platném znění., činní u podzemního vedení do 110 kV 1m 

po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. Ochranné pásmo trafostanice je 2 m a 
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podléhá stejnému právnímu předpisu a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti. [14] 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení 

Ochranné pásmo VTL plynovodu dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění je 4 m na obě 

strany od jeho půdorysu. STL a NTL plynovod má ochranné pásmo 1m na obě strany od 

půdorysu. [14] 

 V sídlišti u železničního koridoru je bezpečnostní pásmo VTL dle předpisu 458/2000 

Sb., v platném znění je pásmo do DN300 mm činí 100 m. [14] 

Ochranná pásma teplárenského zařízení 

Podléhají zákonu č. 458/2000 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno svislými 

rovinami po obou stranách, rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k 

tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod 

tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. [14] 

Ochranná pásma telekomunikací 

Podléhají zákonu č. 127/2005 Sb., v platném znění a jsou stanoveny na 1,5 m. 

 Vedle řešeného území v severozápadní části sousedí ochranné pásmo lesa (50 m) a 

celé území je z hlediska zemědělského půdního fondu pod II. třídou ochrany. [13] 

6.4.2 Posouzení sídliště z hlediska funkčně provozního 

Dopravní komunikace, parkování 

Stávající síť vnitřních komunikací v sídlišti jsou řešeny jako obslužné. Spojují jednotlivé 

vstupy k bytovým domům. Vedlejší ulice Výškovická je jedinou obslužnou komunikací v 

území a je slepá. Velmi komplikovaně je napojen příjezd k dvěma výškovým domům. Je ve 

velmi špatném stavu a podél vysázené stromy a zeleň svými kořeny narušily statický stav.  

 V území není žádné obratiště ani výhybna, tudíž na určitých místech u komunikace je 

rozježděná zeleň a obyvatelé musí řešit situaci otáčením na zelených plochách. Problematická 

je rovněž otočení popelářského popř. hasičského auta. 

  Hlavním nedostatkem řešeného území je zcela jistě nedostatek parkovacích míst. S 

rostoucím stupněm automobilizace se celkový počet mnohonásobně navýšil a stávající 
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kapacity parkování v území nevyhovují. Situace je natolik chaotická, že auta parkují i v 

místech zeleně a chodníků.  

 Jako příklad jsem převzala konkrétní dopravní průzkum, který byl v této lokalitě 

vypracován. Průzkum jsem upravila podle nynější situace v území.  

 Důvodem uvedení a začlenění do diplomové práce je pochopení vytíženost lokality 

vzhledem k časové vazbě. 

 Měření proběhlo v roce 2009 od 14:00 do 21:00 metodou sledování obsazenosti 

parkovací plochy. Pro přehlednost byla parkovací místa rozdělena do 4 sektorů (A, B, C, D). 

[4] 

Sektor A 

Parkování se nachází před objekty s číslem popisným 88 a 86. Jedná se o stání s počtem 10 

parkovacích míst. [4] 

Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 
Počet vozidel 22 29 31 34 45 52 62 57 

Kapacita parkov. 10 10 10 10 10 10 10 10 

Využití v % 220 290 310 340 450 520 620 570 
Z toho v zákazech 13 19 21 26 35 44 53 47 

Tab. 3 Parkování sektor A, [4] 

  

Sektor B 

Prostor před domy s orientačními čísly 70,72, 74, 76 a 80. Kapacita plochy je 38 míst. [4] 

Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 

Počet vozidel 32 40 49 54 58 62 63 67 
Kapacita parkov. 38 38 38 38 38 38 38 38 

Využití v % 84,21 105,30 128,95 142,11 152,63 163,16 165,79 176,32 

Z toho v zákazech 4 6 15 18 23 28 30 31 
Tab. 4 Parkování sektor B, [4] 

Sektor C 

Sektor C je umístěn před domy s číslem popisným 52 60. Jedná se o parkoviště s počtem 25 

míst. [4] 
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Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 
Počet vozidel 62 70 81 91 99 112 129 131 

Kapacita parkov. 25 25 25 25 25 25 25 25 

Využití v % 248,00 280,00 324,00 364,00 366,7 448,00 516,00 524,00 
Z toho v zákazech 37 45 56 67 74 86 109 104 

Tab. 5 Parkování sektor C, [4] 

Sektor D 

Parkoviště se nachází v těsné blízkosti věžových obytných domů popisného čísla 64, 66 a 68. 

Je vytvořeno ze zatravňovací dlažby a má kapacitu 26 míst. 

Čas 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 
Počet vozidel 27 28 28 27 28 28 29 29 

Kapacita parkov. 26 26 26 26 26 26 26 26 
Využití v % 103,85 107,70 107,70 103,85 107,70 107,70 111,54 111,54 

Z toho v zákazech 0 0 0 0 0 0 1 1 
Tabulka 6 Parkování sektor D, [4] 

 Z průzkumu se dá jasně vyčíst, že s rostoucími hodinami vytíženost parkovacích míst 

narůstá. Tím pádem jde o potřebu odstavení vozidla, oproti parkování. [4] Počet vyznačených 

míst je celkem pro bytové domy pouhých 99. Celkový počet parkovacích míst vyznačených i 

nevyznačených jsem stanovila na 253 stání. 

Pěší tahy 

Při rozboru území jsem vymezila pěší tahy a uzly. První začíná u Výtopny, kde pokračuje k 

zadní straně gymnázia a dále se větví. Tah od Výtopny pokračuje od zadní strany gymnázia 

podél školy k ulici Volgogradské. Od domů č. 62 52 je další uzlový bod, který směřuje k 

výškovým domům a k tramvajovým zastávkám. Větví se zde i tah podél deskového 

zalomeného domu dále k obchodnímu domu Kotva a napříč veřejným prostorem ohraničující 

rušnou komunikaci.  
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 Ve vymezeném území nalezneme řadu vyšlapaných cestiček, kterých není velká 

převaha, což značí o dobrém koncepčním uspořádání. Zároveň reagují na chybějící pěší 

spojení. Pěší komunikace podél ulice Výškovické jsou nepřehledné a zmatené je zde výslovná 

absence jasného napojení a propojení hlavních pěších uzlů. Těmi jsou zde tramvajové 

zastávky Zábřeh  Vodárna a vstupy do výškových obytných domů.  

 

Cyklostezky 

V platném územním plánu obce je zaznačena cyklotrasa, avšak v území se doposud 

nenachází. Jsou zde oblíbené trasy, které cyklisti hojně využívají a shodují se s pěšími 

trasami.Mimo to by celkové veřejné prostranství mělo být vybaveno zařízením k zamykání 

bicyklů. 

 Je zde jen malá část cyklotrasy k Výtopnám. Je označena dopravními značkami, 

neodpovídá skladbou povrchu ani legislativním požadavkům. Budování trasy je prozatím v 

projektu a plánu města. Pro diplomovou práci jsem převzala výkres cyklotrasy ze stavebního 

úřadu a její polohu zaznačila do výkresů návrhu. Plánovaný průběh je podél železnice přes 

most ve směru na Shopping Park a přes tramvajovou zastávku Zábřeh  Vodárna.  

 

 

 

 

Obr. 9 Chodník u výškových domů, autorka práce Obr. 10 Chodník u železničního koridoru, autorka 
práce 
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Zeleň 

Okrasná zeleň v předzahrádkách hýří rozmanitostí. Jde vidět např. u deskového zalomeného 

domu, jak jednotliví nájemníci k předzahrádkám přistupují jinak. Starost o tyto plochy se 

nadmíru liší. Z principu návrhu regenerace by bylo vhodné tyto plochy sjednotit stejným 

konceptem a doplnit keři a živými ploty.  

 

 

Dětská a sportovní hřiště 

V řešeném území se nachází gymnázium a sportovní gymnázium. V areálu je řada školních 

hřišť. V jihozápadní části podél ulice Volgogradské se nachází hřiště pro lehkou atletiku a 

sousedí s tenisovými kurty. Ze severní strany u vedlejšího vstupu do gymnázia je umístěna 

horolezecká stěna po fasádě, která je přístupná i veřejnosti. U ulice Volgogradské v jižní části 

je multifunkční hřiště pro míčové hry.  

 V areálu mateřské školky, soukromé mateřské školky a základní školy jsou přidružená 

hřiště. V severní části soukromé školy a školky je hřiště běžně přístupné veřejnosti a jako 

jediné v řešeném území splňuje předpoklady pro funkční hřiště. Hřiště je složené pro 

různorodou věkovou skupinu a je zde basketbalové hřiště. Probíhá zde pravidelná kontrola a 

výměna písku a je oploceno. Splňuje legislativní předpoklady. Zároveň sousedí s volnou 

zatravněnou plochou, kde je pozůstatek zpevněné betonové plochy. V minulosti sloužila jako 

hřiště a je bez jakéhokoli zařízení či mobiliáře. V řešeném území se nachází taková plocha 

Obr. 12 Mobiliář a zeleň v řešeném území, autorka 
práce 

 

Obr. 13 Zeleň, autorka práce 
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ještě v severní části nad domy č. 62 52. Je zde také pozůstatek plochy a stožáru zřejmě 

sloužilo jako hřiště pro volejbal. Ani tato plocha nevyhovuje nynějším hygienickým a 

bezpečnostním předpisům.  

6.4.3 Posouzení stavu sídliště z hlediska prostorového 

Jelikož sídliště bylo realizované zhruba ve stejném časovém úseku a s požadovaným 

konceptem řešení, nejsou zde tzv. plochy náhodné struktury. Sídliště můžeme definovat jako 

příměstský typ, který má jednotnou urbanistickou kompozici, ale z hlediska výškové 

dominanty, kterou tvoří „ výškáče “ můžeme zařadit jako příměstský satelit.  

 

 

Obr. 15 Pohled na funkční hřiště, autorka práce 

 

Obr. 14 Pohled na hřiště pro lehkou atletiku, 
autorka práce 

Obr. 16 Pohled na veřejný prostor z Výškovické ulice, [31] 
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V řešené oblasti se nachází celkem 3 dvanáctipodlažní a 18 osmipodlažní bytové domy, které 

jsou doplněné o objekty technické infrastruktury a občanskou vybavenosti. Území je rovinaté, 

ale v části u Výtopen ho tvoří příkrý sráz železničního koridoru.  

 Z hlediska kompozičního členění si můžeme území rozdělit na čtyři urbanistické 

celky. První kompoziční díl je podél paralelní ulice s Výškovickou. Soubor zalomeného 

deskového domu se součástí poloveřejných ploch u vstupů do objektů a veřejných ploch. Tato 

část má velké zastoupení zeleně, která při rušné ulici má nejen estetickou, ale i protihlukovou 

a protiprašnou funkci. 

 Další kompoziční část tvoří soubor domů č. 62 52, které mají stejnou strukturu 

okolních ploch s menším zastoupením zeleně. 

 Výškové domy s pivnicí tvoří samostatný celek doplněný o občanskou vybavenost. 

Partery domů nemají charakter jako u osmipodlažních domů. Je tu zvýšená náročnost pěšího 

propojení s tramvajovými zastávkami, nicméně si zaslouží doplnit drobným mobiliářem.  

 Posledním článkem je občanská vybavenost školského typu. Z hlediska členění je 

samostatným koncepčním celkem, který byl nějakým způsoben regenerován v průběhu 

několika let. Humanizací vznikla nová komunikace, která se napojila z ulice Volgogradské a 

vytvořila samostatný vjezd ke gymnáziím, školkám, parkování a hřiště pro míčové hry viz. 

srovnání obr. 19 a 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 17 Sídliště před úpravou ploch u gymnízia, [zdroj mapy google] 
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6.5  Definování problémů sídliště 

Tato podkapitola se zabývá problémy vymezeného území, které jsou názorně lokalizovány ve 
výkresu č. 7. Problémový výkres. Souhrnně lze okruhy problémů sepsat do několika 
základních bodů. 

a) doprava  
b) veřejné prostranství 
c) zeleň 
d) absence drobných prvků architektury a mobiliáře 
e) odpočinkové plochy a sport 
f) technická infrastruktura 
g) místa pro odpady 

  

 Obr. 18 Sídliště po úpravě ploch u gymnázií, [zdroj mapy google] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  

41 
 

6.6  SWOT analýza 

Silné stránky  Slabé stránky 

• dobrá dopravní dostupnost • téměř nulový mobiliář 
  

• dostatečná občanská vybavenost  • neupravené plochy pro odpad 

v řešeném území • špatný stav chodníků 
  

• část zeleně v dobrém  stavu • nedostatečná kapacita parkovacích míst 

• blízká dostupnost rekreačních lokalit • chybějící požární plochy 
  

• funkční oplocené hřiště • v řešené části není možnost otočení  

    většího auta (hasičského, popelářského) 

    

• absence prvků drobné architektury a 

městského charakteru 

    • nutná úprava předzahrádek 
  

    • výměna a doplnění veřejným osvětlením 

    
  

    
  

    
  

Příležitosti Hrozby 

• zvýšení počtu parkovacích míst • rostoucí stupeň automobilizace 

• vytvoření místa pro oddech a 

relaxaci • zamítnutí dotace 

• vybudování dětského hřiště 

• úprava parteru   
  

Tab. 7 SWOT analýza, autorka práce 
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7. Návrhová část 

Pro návrh urbanistického a prostorového řešení dané lokality bylo zpracováno více variant. 

Na základě toho byla vybrána jedna, která splňuje kritéria návrhu. 

 Urbanistický návrh vybrané varianty je zobrazen  na výkrese č. 14, kde se odkazuje i 

na podrobnější řešení navrhovaných úprav.  

 Při návrhu byly uplatněny silné stránky sídliště (dobrá dopravní dostupnost, dostatečná 

občanská vybavenost, blízkost rekreačních lokalit, atd.). Maximálně byly použity hodnoty 

krajiny (vzrostlá zeleň, rekreační zeleň podél trati, zeleň veřejných ploch). 

7.1 Cíle regenerace 

Smyslem regenerace je přizpůsobit území všem věkovým skupinám a celkově zlepšit obytné 

prostředí. Nejedná se pouze o umocnění vzhledu sídliště, ale důležité je i funkční propojení 

jednotlivých částí, tak aby pohyb a průchod územím byl jasný a zřetelný. Dalším snažením je 

zkultivovat prostředí a zvýšit kvalitu každodenního života obyvatel.  

 Cíleně respektovat v návrhu potřebu obyvatel v ohledu na budoucnost a stárnoucí 

generaci. Je zapotřebí uvědomit si tento fakt a výhledově s ním počítat. 

 Jako základní prioritu je zapotřebí řešit výstavbu nových odstavných parkovacích 

stání, odpočinkových zón a dětských hřišť, hřišť pro mládež a problematiku veřejného 

prostranství.  

 Součástí této práce jsou analytické výkresy č. 8. a 9., které se zabývají rozborem 

dopravy a funkčního využití ploch sídliště. Definují místa, které je možné použít při návrhu 

pro odstavení vozidel, nebo pro umístění hřiště. Určují potenciál ploch a následné využití 

Zásady řešení: 

 vymezení nových ploch pro odstavení vozidel (stání na terénu, podzemní parkování) 

 vytvoření centra sídliště (potkávacího bodu, trojúhelníkový veřejný prostor před deskovým 

domem) 

 zklidnění dopravy (retardéry) 

 doplnění hřišti pro různé věkové skupiny 
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 doplnění mobiliářem  

7.2  Zhodnocení variant 

Vytvoření variant bylo důležitým aspektem k vybrání nejoptimálnějšího řešení dané situace v 

sídlišti. S ohledem na stávající zástavbu a rozmístění technické infrastruktury, byly 

zpracované následující nejméně náročné a nejpřijatelnější varianty. 

7.2.1  Varianta A 

Zpracovanou variantu můžeme charakterizovat jako řešení s možným parkováním na 

terénu.Výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 viz. bod 8.3.1. [24] 

 Pro snadnější orientaci je parkování rozděleno do dvou částí. Jako první je rozšíření 

stávající vozovky paralelní ulice Výškovická. Komunikace byla přizpůsobená k parkování 

kolmo po levé straně a po pravé vodorovně s komunikací. Ve variantě je navrženo parkování 

po obou stranách kolmo ke komunikaci. Dále se varianta skládá s přidružených parkovišť 

různě rozmístěných po území s ohledem na vedení inženýrských sítí a ochranných pásem. I s 

ohledem těchto kritérií, by musela být provedena řada přeložek inženýrských sítí. Z hlediska 

kapacity obsahuje celkem 456 parkovacích míst. Čímž požadovaný počet není splněn, ale s 

ohledem na množství garáží v části u Výtopen je předpokládáno, že lidé v této lokalitě si je 

pronajímají. Uvažuje se, že požadovaná kapacita by byla splněna.  

 Na první pohled je jasné, že parkoviště zabraly veškeré možné volné plochy v území. 

V zadní části u železničního koridoru je navrženo kryté stání částečně zapuštěné a obsypané 

zemním valem se zelenou střechu. Pohled na ozeleněnou střechu nepůsobí rušivě vůči 

výhledu obyvatel z okna. 

 Nové parkování je i na místě dřívějšího hřiště východně od sportovního gymnázia. 

Touto plochou neprohází inženýrské sítě ani jejich ochranná pásma. Pro výstavbu parkování 

je tedy vhodná, zároveň však zamítá nové umístění případných odpočinkových ploch a hřiště. 

Zvýšený počet parkování je navržen i u gymnázií rozšířením stávajícího parkoviště. 

 Tuto variantu jsem vyhodnotila jako nevhodnou pro převládu parkování a potlačení 

zeleně a veřejných ploch. Přikláním se k možnosti podzemního parkování, kde je zřetelně 

jasné jak ulevit od „zaplácání“ celého území parkovišti. Cílem je vytvořit a přizpůsobit území 

hlavně lidem ne autům. 
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7.2.2  Varianta B 

Obdobně jako předešlá varianta znázorňuje upravenou páteřní komunikaci a parkování u 

školy. V jihozápadní části u oválu sportoviště je umístěno podzemní parkování s kapacitou 

180 stání. Stejné parkování je z východní strany u sportovního gymnázia. Celková kapacita 

činí 616 parkovacích míst. Požadovaný počet je splněn, dokonce ho i převyšuje.  

 Z hlediska ekonomického by však nebylo vhodné provádět dva objekty podzemního 

parkování. Tato varianta však splňuje i parkování výhledově s rostoucím stupněm 

automobilizace, přesto se k ní nepřikláním. 

7.2.3  Varianta C 

Varianta se od předešlých liší v kapacitě podzemního parkování, činí 260 parkovacích míst. Je 

umístěna v jihozápadní části u oválu sportoviště a svou polohou je vhodná z hlediska 

inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Musela by být provedena pouze přeložka vedení  

sdělovacího O2. Hřiště bylo navrženo na stávající ploše, která by byla vhodně doplněna zelení 

a mobiliářem.   

 Kapacita řešeného území by znatelně vzrostla a s možností parkování v garážích u 

Výtopny by splnila požadovaný počet. 

7.2.4  Varianta D 

Dalším variantním řešením je tedy zmíněná možnost podzemního parkování s úpravou 

stávající paralelní komunikace s počtem a rozměrem stání. Neliší se rapidně od varianty B a 

C, spíše znázorňuje kombinaci těchto dvou variant. 

 Řešení jsem zhodnotila jako vhodné. Hlavním kritériem výběru bylo spojení funkce 

podzemního parkování a hřiště tzv. „dva v jednom“. S možností propojení starého a nového 

hřiště a vytvoření místa pro oddychové a volnočasové náplně. Tím, že je jedno patro 

podzemních garáží nad terénem, nezaclání ani nezastiňuje okolní objekty a zároveň zelenou 

střechou s hřištěm nehyzdí obyvatelům výhled z okna. Vhodně doplňuje a navazuje na 

občanskou vybavenost a prostor umístění je z hlediska technické infrastruktury nejvhodnějším 

vybraným místem v území. Není nutné provádět přeložky a další finančně náročné úpravy. 

Objekt podzemního parkování je napojen ze severní části od nově protažené komunikace s 

obratištěm.  
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 Kapacitně splňuje výpočet počtu parkovacího stání podle zákona a drobně ho 

převyšuje. Varianta byla vybraná jako nejoptimálnější a je rozpracovaná detailněji v 

následujících bodech diplomové práce. Předešlými variantami se v práci už nezabývám.  

 

7.3  Doprava 

7.3.1  Výpočet počtu odstavných stání dle ČSN 73 6110 

N = Oo . ka + Po . ka . kp [24] 

N = 558 . 0,96 + 10 . 0,96 . 1 

N = 545 míst 

N  celkový počet stání pro řešené území 

Oo  základní počet odstavných stání podle čl. 14.1.6. ČSN 73 6110 při stupni automobilizace 

400 vozidel/1000 obyvatel [24] 

Po  základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6. ČSN 73 6110 [24] 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace (stupeň automobilizace v Ostrvě ke dni 30.6.2012 

je 385 aut na 1000 obyvatel  ka=0,96 [41] 

kp  součinitel redukce (neuplatňuje se pro bytové domy) 

Celkem v území chybí 292 odstavných stání. 

7.3.2 Řešení dopravy 

Dynamická doprava 

Při řešení této práce jsem cítila potřebu území nějakým způsobem propojit a zpřístupnit. Při 

zpracování jsem se zabývala propojením z hlavní ulice Výškovické a paralelní slepé ulice. Po 

důkladném zkonzultování a zhodnoceném řešení by tato volba byla velmi složitá vzhledem ke 

křižovatce u železničního přejezdu. Musela by se navrhnout celková přestavba křižovatky. 

Dalším z důvodu upuštění od této varianty je velké zasíťování území s ohledem na ochranná 

pásma, velké množství přeložek inženýrských sítí a zvýšení dopravní vytíženosti ulice. 

Statická doprava 
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Pro důkladnější popis je třeba rozčlenit dle stávajících a navržených ploch. 

Využití stávajících ploch parkovišť: 

 paralelní ulice Výškovická (slepá ulice, rekonstrukce a vhodné členění parkovacích míst) 

Parkoviště na nových plochách: 

 parkoviště na ,,Volgogradské" 

 parkoviště u „Výškáče" 

Další možnosti navýšení počtu odstavných stání: 

 podzemní parkování celkem 260 míst 

Páteřní komunikace Výškovická je rozšířena a umožňuje parkování kolmo na obě strany 

silnice. Má šířku 16 m, každé kolmé stání má rozměr 5000x2500 mm dle ČSN 73 6056 

tabulky 6. Místa pro handicapované jsou navrženy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně 

technických požadavcích na zabezpečující bezbariérové užívání stavby [16] a v území má být 

umístěno celkem 11 stání. Z hlediska počítané rezervy je v území navrženo 12 těchto míst. 

[24] 

 Nově navržené parkoviště z ulice Volgogradské má 26 parkovacích míst z toho 2 jsou 

navrženy podle vyhlášky viz. výše. Parkoviště u „ Výškáče " má rovněž 25 parkovacích stání 

a rozměrově stání odpovídá 5000x2500 mm.[22] 

7.3.3 Obslužné komunikace 

Úpravy přispějí hlavně k bezpečnosti chodců a k plynulosti dopravy. Byla zde možnost 

vytvoření obytné zóny na páteřní komunikaci a tímto celé území zklidnit, ale v závislosti 

navrženého kolmého parkování je zde úvaha pardoxní, jestli by ulice byla bezpečná.  

7.3.4  Podzemní parkování 

Všeobecné informace 

Při rozborech území byly vybrány dvě místa pro vhodné umístění podzemního parkování, 

případně částečně zapuštěného. Navržené parkování je na místě dřívějšího hřiště vyhovuje  

technické infrastruktuře a docházkové vzdálenosti k obytným domům. Jeho poloha se nachází  

na východní straně od sportovního gymnázia. Jedno patro podzemního parkování je vyvýšeno 
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nad terénem a na střeše je dětské hřiště, příp. hřiště pro mládež. Tento zmíněný návrh „dva v 

jednom" umožňuje spojit dvě funkce do jedné. Parkování neruší výhled ani nestíní obytné 

domy, nebo gymnázium. Hlavní vjezd je z prodloužené ulice s novým obratištěm. Parkování 

má samostatný vjezd a výjezd viz. fotografie č. 21. Parkování má celkem 4 patra (1.NP a 

3.PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady návrhu 

Podzemní parkovaní je navrženo dle platné legislativy a to podle ČSN 73 6058, jednotlivé, 

řadové a hromadné garáže. Stání jednotlivých automobilů je z hlediska úspory místa navrženo 

přímo na rampě, která odpovídá sklonu do 6%. Minimální možná podchodná výška v objektu 

je 2,2 m. Parkovací stání mají rozměry 5400x2500 mm, v místech kde jsou sloupy je šířka 

místa zvětšena na 2750 mm. Provoz ramp je obousměrný [18] 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Vjezdy do podzemního parkingu, [50]   

Obr. 20 Parkování na rampě, [36] 
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Konstrukční řešení 

Podzemní parkování je navrženo jako monolitický skelet s podélným nosným systémem. 

Tloušťky jednotlivých nosných konstrukcí jsou navrženy podle empirických zásad. Sloupy 

jsou modulově rozmístěny a mají rozměry 400x400 mm, průvlaky mají šířku 400 mm a výšku 

600 mm. Z důvodu dilatování konstrukce jsou uprostřed zdvojené sloupy s  mezerou 50 mm. 

Celkové ztužení objektu v příčném směru je zajištěno stěnami. Kvůli možnému působení 

zemních tlaků byly zvoleny základy formou základové desky. V objektu jsou navrženy 

chodníky pro pěší šířky 750 mm s obrubníkem (0,08 0,2 m). Na dvou místech na předním a 

zadní konci je umístěno schodiště pro horizontální komunikaci chodců. V přední části je 

navržen i bezbariérový výtah. [23] [16] 

 Podzemní parkování využijí především lidé žijící v tomto území tzn. rezidenti. Bylo 

počítáno s tím, že bezbariérová parkovací místa bude vhodnější umístit blíže k obytným 

domům. Podzemní parkování tedy slouží jen pro odstavení vozidel a bezbariérová místa jsou 

umístěna na povrchu.  

 Větrání je zajištěno otvory bez výplně. V objektu bude zavedeno provozní větrání pro 

udržení příslušných limitů.  

Požární bezpečnost 

Objekt splňuje odstupové vzdálenosti proti šíření požáru. Evakuace z objektu je možná ze 

vstupního prostoru se schodištěm a výtahem, nebo v místě garáží. Únik je veden přímo na 

volné prostranství. Délka únikové cesty nebude větší, než 45 m. Objekt je připojen na požární 

přípojku vody. [20] 
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7.3.5  Cyklotrasa 

Nově navržený průběh cyklotrasy probíhá v severní části území od Výtopen až k 
tramvajovým zastávkám u Vodárny na jednu stranu a na druhou k Shopping Parku přes most. 

 Respektovala jsem předpokládaný průběh trasy. V blízké době se uvažuje o novém 

vybudování viz. převzatý výkres cyklotrasy č. 20. 

 Je navržena v šířce 2,5 m a souběžně probíhá s betonovým chodníkem viz. výkres č. 

21. řez cyklotrasou. Ve výkresu jsou zaznačeny už i případné přeložky sítí, které je nutno s 

výstavbou vytvořit. 

asfaltový beton ABJ II    40 mm [32] 

cementová stabilizace SC II   100 mm[32] 

štěrkodrť (štěrkopísek)    200 mm[32] 

CELKEM     340 mm[32] 

 

7.3.6  Komunikace pro pěší 

V návrhu jsou propojeny hlavní pěší body a uzly. Respektovány jsou vyšlapané cestičky, 

které v území byly, a je na ně navázáno.  

 Povrch pěších komunikací je navržen z betonové dlažby a šířku má většinou 2m. V 

místech u výškových domů jsou nástupní plochy rozšířeny. Výškové rozdíly nejsou nikde 

vyšší, než 20 mm. Na všech místech pro přecházení a u křížení cyklotrasy s chodníkem jsou 

navrženy hmatové úpravy, které stanovuje vyhláška č. 398/2009 Sb. [16] 

 Pro členění povrchu a zpřehlednění je použita zámková dlažba pískovcového a 

červeného odstínu, která je vhodná i pro plochy s extrémním zatížením. Její použití je vhodné 

i u části dlážděné komunikace, kde by bylo nevhodné použití běžné asfaltové komunikace z 

hlediska průběhů inženýrských sítí.  
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Skladba: [28] 

 dlažba 60 mm 

 kladecí vrstva 30 mm (drcené kamenivo 2 5 mm) 

 nosná vrstva 150 mm (drcené kamenivo 4 8 mm) 

 hutněná pláň 

 

7.4 Veřejná prostranství a občanská vybavenost 

7.4.1  Veřejná prostranství  

Veřejným prostranstvím se míní prostor, kde dochází k potkávání a navazovaní kontaktů 

obyvatel. Tvoří tedy základní a nedílnou součást města, která je důležitá k oživení, odpočinku 

a dalším zajímavým aktivitám občanů.  

 V řešeném území bylo vymezeno veřejné prostranství hranicí deskového domu. Tedy 

začíná rohovou parcelou naproti Kotvě a dále se táhne podél Výškovické k trojúhelníkové 

parcele, kterou protíná spirálovitý chodník. Tato plocha je velmi specifická, protože patří k 

šikmému propojení území a je to další uzlový pěší bod. Trojúhelníková plocha je dostatečně 

vybavena vzrostlou zelení a potenciálem k doplnění drobným mobiliářem a parkovou 

úpravou. Jako střed a místo specifikace byl prostor doplněn uměleckým prvkem drobné 

architektury. Byly použity dřevěné sochy ze sympozií, které se pravidelně konají ve městě.  

 Myšlenkou může být pojmenování místa (sídliště) podle sochy pro osobitější vztah 

obyvatelů, kteří zde mají domov. Zároveň se vytvoří záchytný bod pro potkávání obyvatel a 

posezení pod symbolickým prvkem. 

Obr. 21 Zámková dlažba, [28] 
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 Další parcela zmíněná v ose Kotvy je také velmi frekventovaným pěším bodem u 

křižovatky. Plocha může být dotvořena pomocí městských hodin. Je viditelná ze všech 

výhledových os a zároveň umístěna poblíž tramvajových zastávek. Rovněž i spěchající žáci 

do gymnázií budou mít přehled o čase, který určitě ocení. Plocha může sloužit i odpočinku a 

být doplněna plakátovým sloupem. Ten bude obyvatele informovat o různých kulturních a 

společenských akcích. 

 

7.4.2  Občanská vybavenost 

V území se nachází velká soustředěnost občanské vybavenosti, ale převážně školského 

zařízení. U výškových domů se nachází pivnice a v průčelí domů chátrající občanská 

vybavenost.  

 Posouzení občanské vybavenosti bylo jako dostačující vzhledem k blízké vzdálenosti 

Shopping Parku a obchodního domu Kotva. Proto v návrhu nebyla uplatněna možnost 

výstavby, nebo doplnění občanskou vybaveností, v území by byla neúčelná.  

 Jako příjemné doplnění zde může být navrácení drobných obchůdků do průčelí 

výškových domů např. malého pekařství.  

  

Obr. 22 Vizualizace (zasazení do fotografie), autorka práce 
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7.5  Hřiště pro děti a mládež 

Na objektu podzemního parkování bylo vytvořeno variantní zpracování hřiště viz výkresy č. 

19. a 20. Ve výsledném urbanistickém návrhu je zakreslena varianta dětského hřiště. Za 

reálná řešení lze považovat obě varianty. 

7.5.1  Hřiště pro věkovou skupinu 6 14 let 

Hřiště splňuje normu ČSN EN 1176  Bezpečnostní zařízení dětských hřišť a normu ČSN EN 

1177 Povrch hřiště tlumící náraz  Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. [18]  

 Jednotlivé herní prvky jsou navrženy firmou Saternus. Dřevěné prvky jsou z lepených 

hranolů, natíraných ochrannými prostředky a dvojitě lakované. Zařízení obsahují desky 

HDPE, které jsou velmi odolné a nevyžadují žádnou údržbu. Kovové prvky úchytů, tyčí a 

zábradlí jsou vyrobeny z pozinkované nerezové oceli. Dřevo je zabezpečené proti vlhkosti a 

je na něm použito plastových barevných krytek. [42] 

 Nejvyšší možná výška dopadu z herních prvků je 3000 mm. Podle výšky této plochy 

byl zvolen písek jako materiál dopadu. Používá se praný písek s minimální příměsí hlinitých 

částí, aby si zachoval sypkost a tlumící schopnosti. Nevýhodou však tohoto materiálu je 

obrušování zařízení (dření skluzavek) a držení písku na oblečení dětí. [2] 

 Hřiště v sobě obsahuje i integrační soustavu pro handicapované děti a příchod je 

možný po nově navržené bezbariérové rampě. Umožňuje tedy dětem se běžně zapojit do hry. 

Kolem celého hřiště bude plot výšky 2500 mm.  

 Každý herní prvek má svou bezpečnostní dopadovou zónu, která se v určitých 

případech může překrývat viz. obrázek č. 26 

Obr. 23 Vizualizace (zasazení do fotografie), 
autorka práce 

Obr. 24 Příklady překrývání dopadových ploch, [2] 
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7.5.2  Skatepark 

Alternativním řešením je využití téže plochy podzemního parkování a možnost navržení hřiště 

pro mládež a to např. skateparku.  

 Hřiště je navrženo firmou TechRamps splňuje právní předpisy DIN 33943 " Zařízení 

pro provozování skateboardingu, certifikaci typu TÜV a ČSN EN 14974 Zařízení pro 

uživatele kolečkových sportovních potřeb  Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. [47] 

 Rampy jsou z překližky tmavě laminované, impregnované a vodotěsné tl. 18 mm, 

dřevo má dostatečnou pevnost, boční panely jsou z překližky tmavě laminované a vodotěsné 

18 mm, musí mít ventilační systém, který umožňuje volný pohyb vzduch skrz prvek. Výrobky 

jsou z modulu do 1220 mm . Desky se montují zinkovými šrouby, nebo z niklu, šrouby 

vyčnívají nad rovinu. Zařízení musí být dostatečně zaizolované od země, kvůli vodotěsnosti. 

[24] Celé hřiště je oploceno do v. 2500 mm. [47] 

 

 

 

 

 

 

 

7.6  Zeleň 

Stávající zeleň je v návrhu co nejvíce respektovaná. Vzhledem k plánované regeneraci je 

zapotřebí vykácet cca 10 keřů a náletových dřevin. Pro návrh podzemního parkování a 

nových parkovacích ploch je třeba odstranit 77 stromů.  Při kácení stromů se budou dodržovat 

příslušné předpisy a bude kontaktován daný odbor.  

  

Obr. 25 Vizualizace (zasazení do fotografie), autorka 
práce 
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 Je důležité, aby ostatní dřeviny prošly důkladným dendrologickým průzkumem, tímto 

by se analyzovaly další stromy a náletové dřeviny, které by bylo zapotřebí odstranit. Dřeviny 

by byly zaznamenány do tabulek a doplněny fotografiemi zájmového území. V případě tohoto 

vyšetření může být určena optimální druhová skladba dřevin, které je možné v území použít 

vzhledem ke staveništním a půdním podmínkám.  

 Druh použitých dřevin je volen podle charakteru území a náročnosti. Volba se 

charakterizovala nenáročnými stromy, které odolávají znečištěnému ovzduší města, rychlostí 

vzrůstu a podle doby kvetení. Myšlenkou při návrhu bylo doplnění prostoru co nejvíce 

kvetoucími stromy jako je např. zlatice, magnólie, tavolník a šeřík.  

 Například šeřík je naším nejznámějších a nejpěstovanějších okrasným keřem s 

výraznými květy a vůní. Všechny tvoří keře nebo menší stromky se srdčitými až vejčitými 

listy, hladkými a zelenými. Šeříky mají široké pole uplatnění a hodí se jak pro solitérní, tak 

skupinovou hromadnou výsadbu. Po odkvětu je dobré ostříhat květenství, aby keř 

nevysilovala. [26] 

 Ve značné míře je použit platan, je to vysoký strom se zajímavou kůrou a listy. Platan 

javorolistý má, jak název napovídá, list podobný javoru. Kůra je šedavá, odlupující se v 

plátech, plodenství tvoří výrazné koule. Platany jsou velmi nenáročné dřeviny, které výtečně 

snášejí také znečištění velkých měst. Používají se tady do stromořadí, alejí i jako solitérní 

stromy. [30] 

 

7.7  Mobiliář 

Řešené území není doplněno žádným mobiliářem, který by umožňoval a podněcoval 

obyvatele k trávení a posezení venku. Použité prvky mobiliáře jsou běžného městského 

charakteru např. lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, koše na psí exkrementy.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE  

55 
 

 

 Veřejný prostor je doplněn o městské hodiny, plakátový sloup a umělecké prvky. 

Součástí je i osvětlení pěších tras sloupkovými svítidly, které v pozdních hodinách osvítí 

sídliště. Možné je použití nasvícení uměleckého díla např. v dlažbě nebo zeleni. Budou 

použity lampy osvětlením LED technologie. Tato technologie je charakteristické nízkou 

spotřebou energie a téměř nulovou údržbou. [45] 

 Vzhledem k návrhu cyklotrasy je třeba předpokládat zvýšení počtu cyklistů a doplnit 

prostor o stojany na kola. To především také u gymnázií a občanské vybavenosti.  

 

7.8  Bezbariérová rampa 

Pro nový návrh hřiště bylo nutné vytvořit bezbariérový přístup, protože objekt podzemního 

parkování je jedním patrem vyvýšeno nad okolní terén.  

 Rampa je navržena podle platné legislativy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Splňuje 

šířku, která je nejméně 1500 mm. Rampa je přerušená v délce 9000 mm podestu v délce 1500 

mm. Přechod mezi vodorovnou plochou a bezbariérovou rampou je nulový přechod 

výškových rozdílů. [24]  Další informace jsou ve výkresu č. 23 přílohy. 

 Jsou zhotoveny z duralových slitin a vynikají velkou pevností při malé váze. Mají 

protiskluzový povrch, okrajníky proti přejetí a vroubkovaný nájezd pro lepší vyjetí vozíku. 

Samozřejmostí jsou madla pro lepší manipulaci při přemísťování. 

 

Obr. 27Socha [28] Obrázek 26 Lavička [35] 
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7.9  Odpadové hospodářství 

Komunální odpady jsou v území zajištěny svozem technických služeb města. Odpad se sváží 

a odvádí podle smluvních vztahů s provozovateli.  

 V území jsou rozmístěny kontejnery pro tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 

komunální odpad. Tyto místa jsou společná pro oba druhy. Sběrná místa jsou situovány ve 

vazbě na bytové domy a to na komunikaci, nebo na chodníku.  

7.9.1  Stanoviště pro kontejnery  

Regenerace vymezeného území předem vychází ze zavedeného systému. Upravuje pouze 

estetickou funkci stanovišť, nebo změnu tohoto místa a přesně ho vymezí. Také usnadňuje 

lepší manipulaci.  

 Konstrukce kontejnerových stání je z hliníkových profilů, vodorovných příčlí, nosníků 

a střechy. Zasklení střechy je z průhledného polykarbonátu, sloupy jsou kotveny a zapuštěny 

k betonovém základu. 

 

7.10 Technická infrastruktura 

7.10.1  Napojení podzemního parkování 

Objekt podzemního parkování je napojen na požární vodovod DN150 mm. Z důvodu 

požárního opatření je navržen i venkovní podzemní hydrant. Výpočet dimenzace přípojky je 

navržen dle ČSN 73 0873. Požární voda je napojena na stávající vodovod DN200 mm. Z 

důvodu ubezpečení zdali kapacitně přípojka bude vyhovovat možnosti napojení, byla tato 

záležitost zkonzultována na OVAK. [14] 
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Napojení je i na přípojku elektřiny NN. Odvod dešťových vod je řešeno formou vsakování. 

Retenční vsakovací nádrže jsou umístěny u západní části objektu a zahrnují odvod dešťových 

vod i z přidružených vydlážděných ploch a obratiště.  

 Kvůli dostavbě nových pěších komunikací bylo doplněno i veřejné osvětlení, které je 

napojeno na stávající síť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8 Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu 
nádrže, [14] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  

58 
 

 

8. Ekonomické zhodnocení vybrané varianty 

Projekt regenerace sídliště obsahuje zhodnocení předpokládaných finančních nákladů. 

Vypočítané náklady se vztahují pouze na stavební práce. Cena by zahrnovala i projektové a 

inženýrské práce, rezervy, další náklady na průzkumy a případně odkup pozemků. Ceny jsou 

brány z ukazatelů za měrnou jednotku dle stavebních standardů za rok 2012. Ceny 

jednotlivých prvků, které nebyly uvedeny v standardech jsou čerpány z individuálních ceníků 

firem.  

Tab. 9 Ekonomické zhodnocení, autorka práce 

  

P.Č. Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotko

vá 
Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 

SO 01  Komunikace 14 034 242,66 

1 Komunikace  asfaltové (obslužné a parkovací plochy) m2 3 940,520 1 183,00 4 661 635,160 

    asfaltobeton kvalitativní třída III.  5 cm         

  
  recyklované vrstvy materiálů z vozovek stmelené cementem a 
asfaltovou emulzí 5 cm         

    štěrkodrť  15 cm         

2 Komunikace  pro pěší (betonová dlažba) m2 5 408,500 759,00 4 105 051,500 

3 Odstavná parkovací stání  betnová dlažba m2 4 210,000 842,00 3 544 820,000 

4 Cyklostezska  živičná m2 90,800 680,00 61 744,000 

5 Pojízdná betonová dlažba  šedá m2 1 574,400 1 055,00 1 660 992,000 

   dlažba 60 mm         

   kladecí vrstva 30 mm (drcené kamenivo 2 5 mm)         

   nosná vrstva 150 mm (drcené kamenivo 4 8 mm)         

   hutněná pláň         
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Tab. 9 Ekonomické zhodnocení, autorka práce 

SO 04 Zařízení dětského hřiště 533 527,600 

15 Houpadlo Koala ks 1,000 9 500,00 9500 

16 Houpačka Vážka ks 1,000 22 500,00 22500 

17 Houpadlo Hrošík ks 1,000 9 500,00 9500 

18 Boulderingová lezecká stěna slon ks 1,000 21 000,00 21000,000 

19 Houpadlo Tuba ks 1,000 12 500,00 12500 

20 Zručnostní souprava Helena ks 1,000 13 400,00 13400 

21 Houpačka Čapí hnízdo   ks 1,000 18 200,00 18200 

22 Integrační souprava pro postižené děti  ks 1,000 65 000,00 65000 

23 Lanová pyramida ks 1,000 105 000,00 105000 

24 Lavičky betonové Gamma ks 10,000 4 500,00 45000 

25 Odpadkový koš se stříškou ks 5,000 2 100,00 10500 

26 Provozní řád dětského hřiště ks 2,000 5 000 10000 

27 Dopadové plochy písek m2 658,000 32,20 21187,6 

SO 02  Podzemní parkování [3] 158 054 000,000 

6 Podzemní parkování stání 260,000 607 900,00 158 054 000,000 

SO 03  Technická infrastruktura 2 253 793,000 

7 Podzemní parkování (přípojky)       447 880,000 

8   požární voda DN 150, litina m 25,200 1 050,00 26 460,000 

9   elektro NN m 5,800 750,00 4 350,000 

10   retenční nádrž (odvod dešťových vod) ks 233,000 1 790,00 417 070,000 

11 Uliční vpusti ks 22,000 19 600,00 431 200,000 

12 Elektrické vedení NN, veřejného osvětlení m 457,600 750,00 343 200,000 

13 Veřejné osvětlení ks 101,000 7 000,00 707 000,000 

14 Sloupy veřejného osvětlení ks 101,000 3 213,00 324 513,000 
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28 Oplocení m 224,000 760,00 170240,000 

 

SO 05 Mobiliář 972 508,00 

29 Betonová lavička Laguna ks 36,000 5 890,00 
212 

040,000 

30 Oblouková lavička ks 3,000 23 495,00 70 485,000 

31 Odpadkový koš ks 36,000 2 190,00 78 840,000 

32 Odpadkové koše na psí exkrementy ks 8,000 2 434,00 19 472,000 

33 Městské hodiny ks 1,000 84  500 84 500,000 

34 Plakátový sloup ks 1,000 53 171,00 53 171,000 

35 Přístřešek na odpad (6 kontejnerů) ks 6,000 64 700,00 
388 

200,000 

36 Přístřešek na odpad (2 kontejnery) ks 2,000 32 900,00 65 800,000 

Tab. 9 Ekonomické zhodnocení, autorka práce 

 

  

SO 06 Zeleň 1 070 034,400 

37 Pokácení nevhodných stromů průměru 200 300 mm ks 7,000 879,00 6 153,000 

38 Pokácení nevhodných stromů průměru 300 400 mm ks 73,000 2 255,00 164 615,000 

39 Odstranění křovin a stromů do 100 mm průměru, se spálením m2 1 706,900 46,00 78 517,400 

40 Stromy ks 70,000 3 200,00 224 049,000 

41 Trávník parkový m2 22 100,000 27,00 596 700,000 

CENA CELKEM BEZ DPH 176 918 106 
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9.  Závěr  

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit návrh regenerace sídliště v části Ostrava  Jih. 

Práce je sestavená na základě NV 494/2000 Sb. a při splnění obsahové stránky dokumentace 

projektu by sloužila jako podklad k získání dotace ze státního rozpočtu. [8] 

 Ekonomickým zhodnocením za stavební práce byla zjištěna částka cca. 177 mil. bez 

DPH. Podmínkou udělení dotace je minimální spolufinancování 30%. Z této částky by musel 

městský obvod Ostrava  Jih opatřit zbývajících 70% financí na doplatek.  

 Tato práce se zabývá funkčním řešením okolních ploch. Převážně problematikou 

odstavného parkování. Nejedná se o zcela vyjimečný problém, s rostoucím stupněm 

automobilizace nároky na odstavná parkování rostou. Dalším okruhem řešení je vhodné 

doplnění městským mobiliářem,  úprava komunikací, návrh zeleně a navržení hřiště pro děti, 

popř. pro mládež.  

 Tyto vyvolané nové úpravy jsou navrženy s ohledem na současný stav, který se snaží 

respektovat. Odrazovým můstkem sloužila důkladná analýza stávajícího stavu a vyhodnocení 

jednotlivých problémů. Hlavní důraz byl kladen na vytvoření příjemného domova pro 

obyvatele tohoto území. Přizpůsobit ho lidem a vytvořit pro ně vhodné prostředí.  

 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na zrodu a průběhu mé 

diplomové práce. Děkuji za jejich rady a čas, který mi obětovali. Jmenovitě bych chtěla 

poděkovat panu Ing. Janu Česelskému, Ph.D. a ostatním, kteří mi věnovali rady při 

konzultacích.  
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Jižní pohled od křižovatky, autorka práce 

Obr. 29 Pohled na vnitřní stranu sídliště s paralelní ulice Výškovické, autorka práce 



 

 
 

 

Obr. 30 Pohled od východní strany gymnázia, autorka práce 

Obr. 31 Paralelní ulice Výškovická, autorka práce 



 

 
 

 

  

Obr. 32 Parkování u výškových obytných domů, autorka práce 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Výpis z katastru nemovitostí 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

  

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Mobiliář 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

A. Lavička LAGUNA [35] 

Rozměry: 200 x 40 x 45 cm 

Hmotnost: 290 kg 

Materiál: dřevo  železobeton 

Montáž: volně 

Popis 

 Betonová lavička bez opěradla v provedení 
dřevo beton.  Podstavec je z pevného pohledového betonu s ocelovou výztuží. Sedák je z 
masívního prkna ošetřená impregnací proti plísním a lakovaná v libovolném odstínu. Na 
fotografii lakovaná lazurou v odstínu Mahagon. Délka 
lavičky je 200 cm. 

 

 

B. Odpadkový koš [35]  

Rozměry: 84 x 40 cm 

Hmotnost: 8 kg 

Materiál: polyetylen 

Montáž: na sloupek 

 

 

 

Odpadkový koš  se upevňuje na standardní kovový sloupek (žárově zinkovaný nebo 
lakovaný), sloup veřejného osvětlení apod. 

 Vnější otevírání slouží pro rychlé vyprazdňování. Plastový koš  se snadno uvolňuje 
(vysunuje) ze stojanu pomocí trojhranného klíče. Odolné proti vandalismu. Reliéf koše 
znesnadňuje poškození graffiti a polepování plakáty. 

 

 

 

Obr. 33 Lavička LAGUNA [35] 

Obr. 34 Odpadkový koš 
[35] 



 

 
 

 

C. Oblouková lavička [35] 

Rozměry: 500 x 50 x 46 cm 

Hmotnost: 600 Kg 

Materiál: dřevo  beton 

Montáž: volně nebo s kotvením 

 
 
 
 

 

 

 

D. Koš na psí exkrementy [34]  

Materiál:  plast 

Montáž: na sloupek 

 klapka zajišťuje uzavření koše 

 v horní části je koš vybaven zásobníkem na papírové sáčky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Oblouková lavička [35] 

Obr. 36 Koš na psí exkrementy [34] 



 

 
 

 

E. Stojany na kola [29] 

Stojany na kola jsou vyrobeny z tuhých ocelových profilů, povrchová ochrana je provedena 

žárovým zinkováním což zaručuje téměř neomezenou životnost stojanu, jsou připraveny ke 

kotvení k zemi, nebo k zabetonování do země. Podle zvoleného typu jsou dodávány koncovky 

k zabetonování nebo ke kotvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Městské hodiny [43] Hodiny jsou zhotoveny z 5000 mm vysokého sloupku, 

který je svařen z hliníkových trubek. Trojboký panel je prosvícený, na 

konzolách jsou umístěny trojboké elektrické hodiny. Sloup je k podkladu 

kotven pomocí kotevního prvku do betonového základu.  

Rozměry: 80x500 cm 

 

 

 

 

Obr. 37 Stojany na kola [29] 

Obr.k 38 Městské hodiny [43] 



 

 
 

G. Plakátový sloup [44]  

Výrobek je z hliníkového ohýbaného plechu a 

hliníkových vytlačovaných profilů. Zastřešení je z 

hliníkového profilu s žlabem a okapem. Plakátový sloup 

je doplněn osvětlením, které může mít různý barevný 

tón.  

 

 

 

 

 

H. Přístřešky na odpad [45] Kontejnery jsou dostupné v modulové řadě v délkách 1850, 

3650 a 5450 mm. Je vyroben z hliníkových profilů, vodorovných příčlí, nosníků a střechy. 

Zasklení střechy je z průhledného polykarbonátu (záleží na výběru). Sloupy jsou kotveny a 

zapuštěny v betonovém základu. Rozměr: 218x423 cm 

  

Obr. 39 Plakátový sloup [44] 

Obr. 39 Přístřešky na odpad [45] 

Obr.  40 Přístřešky na odpad [45] 



 

 
 

I. Dřevěné sochy ze sympózií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Příklad použití dřevěné sochy [28] 

Obr.  42 Příklad použití dřevěné sochy [28] 

Obr. 43 Příklad použití dřevěné sochy [28] 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4. 

Výpis prvků dětského hřiště 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

A. Houpadlo Koala [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,43 m 

délka 0,80 m 

výška 0,94 m 

funkční oblast F 12,50 m2 

výška pádu 0,52 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 3,80 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 3,43 m 

hloubka usazení 0,60 m 

 

 

B. Houpačka Vážka [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,43 m 

délka 4,00 m 

výška ~0,87 m 

funkční oblast F 14,14 m2 

výška pádu 0,94 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 6,00 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 2,50 m 

hloubka usazení 0,6 m  

  

Obr. 44Houpadlo Koala [42] 

Obr. 45 Houpačka Vážka [42] 



 

 
 

C. Houpačka Hrošík [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,43 m 

délka 0,80 m 

výška 0,86 m 

funkční oblast F 12,50 m2 

výška pádu 0,52 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 3,80 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 3,43 m 

hloubka usazení 0,60 m 

 

 

 

D. Multifunkční šestistěn [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 2,21 m 

délka 2,45 m 

výška ~2,74 m 

funkční oblast F 33,04 m2 

výška pádu 2,50 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 6,75 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 6,53 m 

hloubka usazení 0,6 m 

 

Multifunkční šestistěn je další z řady zručnostních souprav, nabízejících zajímavé spojení 
prvků. Skládá se z: soupravy na přemety, přitahování, šplhací tyče, šplhacího lana a 
horolezecké stěny. 

 

Obr. 46 Houpačka Hrošík [42] 

Obr. 47 Multifunkční šestistěn [42] 



 

 
 

E. Boulderingová lezecká stěna slon [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,55 m 

délka 2,97 m 

výška ~2,00 m 

funkční oblast F 25,41 m2 

výška pádu 2,00 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 6,67 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 4,25 m 

hloubka usazení 0,70 m. 

Boulderingová stěna ve tvaru slona je sama o sobě zajímavým prvkem. Neopakovatelná 
příležitost pro celkový rozvoj pohybové kondice a udržení dobré tělesné zdatnosti. 

F. Houpadlo Tuba [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,76 m 

délka 1,00 m 

výška 1,05 m 

funkční oblast F 13,11 m2 

výška pádu 0,52 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 
3,76 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 
4,00 m 

  

 

 

 

  

Obr. 48Boulderingová lezecká stěna slo [42] 

Obr. 49 Houpadlo Tuba [42] 



 

 
 

G. Zručnostní souprava Helena [42] 

Rozměry zařízení  

šířka 4,27 m 

délka 10,04 m 

funkční oblast F 64,20 m2 

výška pádu 2,20 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 
13,56 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 
7,66 m 

 

 

H. Zručnostní souprava Helena [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 2,73 m 

délka 1,96 m 

výška 2,28 m 

funkční oblast F 20,39 m2 

výška pádu 1,25 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 
7,46 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 
2,73 m 

hloubka usazení 0,60 m 

 

 

  

Obr.  50 Zručnostní souprava Helena [42] 

Obr. 51 Zručnostní souprava Helena [42] 



 

 
 

I. Integrační souprava Janek [42] 

Rozměry zařízení 

šířka 9,72 m 

délka 11,90 m 

výška ~3,81 m 

funkční oblast F 107,31 m2 

výška pádu 1,36 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 
13,30 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 

11,22 m 

hloubka usazení 0,60 m 

Integrační souprava aktivně umožňuje dětem na invalidním vozíku účastnit se hry s ostatními.  

 

J. Provozní řád dětského hřiště [37] 

Rozměry zařízení 

šířka 0,09 m 

délka 0,56 m 

výška ~2,01 m 

hloubka usazení 0,60 m 

 

 

 

 

  

Obr. 52 Integrační souprava Janek [42] 

Obr. 53 Provozní řád dětského hřiště [42] 



 

 
 

K. Lanová pyramida Cheops Mini 3,6 m [42] 

Rozměry zařízení 

výška 3,60 m 

funkční oblast F 32,17 m2 

průměr 3,82 m 

výška pádu 1,20 m 

rozměry bezpečnostní zóny délka 6,40 m 

rozměry bezpečnostní zóny šířka 6,40 m 

Obr. 54 Lanová pyramida [42] 

 

Lanová konstrukce Cheops Mini je velmi estetické a zajímavé zařízení, které umožňuje dětem 
hru. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5. 

Výpis prvků hřiště pro mládež (skatepark) 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

A. Bank ramp [47] 

Rozměry: 

416x244x150 cm 

Bezpečnostní zóna: 

644x920 cm 

 

 

 

 

B. Fallen rail –profile O  [47] 

Rozměry: 

600x5x30/65 cm 

Bezpečnostní zóna: 

400x1600 cm 

 

 

 

C. Spin  [47] 

Rozměry: 

394x 244x150 cm 

Bezpečnostní zóna: 

644x1394 cm 

 

 

Obr. 55 Bank ramp [47] 

Obr.  56  Fallen rail –profile O  [47] 

Obr. 57 Spin  [47] 



 

 
 

D. Minirampa H180  [47] 

Rozměry: 

1060x854x180 cm 

Bezpečnostní zóna: 

1060x1010 cm 

 

 

 

E. Quarter pipe  [47] 

Rozměry: 

320x244x150 cm 

Bezpečnostní zóna: 

644x830 cm 

 

 

 

F. Funbox (platform 366) [47] 

Rozměry: 

886x244x60 cm 

Bezpečnostní zóna: 

644x1886 cm 

 

 

Obr. 58 Minirampa H180  [47] 

Obr. 59 Quarter pipe  [47] 

Obr. 60 Funbox (platform 366) [47] 



 

 
 

G. Funbox with grindbox  [47] 

 

Rozměry: 

720x244x60 cm 

Bezpečnostní zóna: 

644x1760 cm 

 

  

Obr. 61 Funbox with grindbox  [47] 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Výpis zeleně 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 

A. . Jílm holandský [26] 

Latinsky: Ulmus x hollandica 

Čeleď: jilmovité, Ulmaceae 

Typ: strom 

Popis: Hybridní druh jilmu, který má řadu kultivarů 

lišících se tvarem koruny či listů a zbarvením listů. 

Výška: 2–30 m 

Tvar: kulovitý, vejčitý, jehlancovitý, široký, ploše 

kulovitý, štíhlý 

Plod: nažka s křídlem 

Použití: Výborně roste a hodí se do živých plotů, jako 

solitéra či parkový strom. 

Kvetení: březen až duben 
 

 

 

B. Líska turecká [26] 

Latinsky: Corylus colurna 

Čeleď: břízovité, Betulaceae 

Typ: strom 

Popis: Líska turecká je středně velký strom s 

hustou korunou. Ta je u mladých stromů štíhlá 

a kuželovitá, v průběhu let se postupně 

rozšiřuje. Plodem je oříšek, který je obklopen 

vláknitou číškou. 

Výška: 10–25 m 

Tvar: kulovitý, jehlancovitý, nepravidelný 

Plod: oříšek 

Použití: Líska turecká se hodí do parků a stromořadí. Dobře odolává i znečištění vzduchu ve 

městech. 

Kvetení: duben až květen 
  

Obr. 62 Jílm holandský [26] 

Obr.  63 Líska turecká [26] 



 

 
 

C. Lípa velkolistá [26] 
Latinsky: Tilia platyphyllos 

Čeleď: lípovité, Tiliaceae 

Typ: strom 

Popis: U nás původní druh stromu, který tvoří 
srdčité listy a větší vonné květy. Bývá k 
zastižení v parcích, městské zeleni, na loukách 
i v lesích. 

Výška: 20–30 m 

Tvar: vejčitý, široký 

Použití: Používá se často ve stromořadích, městské zeleni a parcích. Je velmi nenáročný na 

půdu i podnebí. 

Ostatní: Listy jsou větší než u lípy srdčité. Květy jsou léčivé, medonosné a silně aromatické. 

Kvetení: květen až červen 
 

 

D. Bříza bílá  bělokorá [26] 

Latinsky: Betula verrucosa 

Čeleď: břízovité, Betulaceae 

Typ: strom 

Popis: Na našem území je to původní druh 

břízy s mnoha vyšlechtěnými kultivary. 

Typická pro ni je smuteční podoba. Štíhlá 

koruna tvoří závěsy jemných větví. 

Výška: 10–20 m 

Tvar: převislý, deštníkovitý, strom, štíhlý 

 

Plod: nažka s křídlem 

Použití: Velmi odolná dřevina. Lze ji využít na velmi neúrodných a znečištěných místech. 

Mnohé kultivary dovolují využití také v malých zahrádkách a na skalkách. Známý je též 

tmavě červeně zbarvený kultivar. 

Kvetení: březen až duben 
  

Obr.  64 Lípa velkolistá [26] 

Obr. 65Bříza bílá [26] 



 

 
 

E. Zlatice převislá [26] 

Latinsky: Forsythia suspensa 

Čeleď: olivovité, Oleaceae 

Typ: keř 

Popis: Zlatice jsou poslové jara, kteří na nás 

září z ulic, parků a zahrad. Rozkvétají bohatě 

brzy po ústupu mrazivé zimy. Tvoří husté 

kulovité keře a výtečně se uplatní v našich 

podmínkách díky menším nárokům na 

pěstování. U nás se používají tři druhy a 

mnoho jejich kultivarů, které se liší odstíny žluté v květech, a také velikostí listů a koruny. 

Výška: 2–4 m 

Tvar: kulovitý, ploše kulovitý 

Plod: tobolka 

Použití: Zlatice je výtečný druh pro tvarování, pro živé ploty i jako solitérní dřevina. 

Kvetení: březen až duben 
 

 

F. Jalovec šupinatý [26] 

 

Latinsky: Juniperus squamata 

Čeleď: cypřišovité, Cupressaceae 

Typ: keř 

Popis: Velmi rozličná skupina kutlivarů. 

Původní druh tvoří keřovitý jehličnan s velmi 

nestálým tvarem. Roste pomalu a je oblíben 

pro barevné jehličí i modré šištice, kterým se 

říká jalovčinky. Kultivary jsou různých tvarů a barev. Občas bývá zaměňován s cypřiškem. 

Výška: 0,5–20 m 

Tvar: poléhavý, kulovitý, kónický, sloupovitý, keř, vřetenovitý 

Použití: Je to oblíbený keř či strom parků, zahrad a hřbitovů. Jeho jehličí je dosti pichlavé. 

Barevně kontrastuje s ostatními dřevinami. 

Ostatní: Bývá častým útočištěm ptáků při hnízdění. 
  

Obr. 66 Zlatice pževislá [26] 



 

 
 

H. Platan javorolistý [26] 

Latinsky: Platanus x acerifolia 

Čeleď javorovité, Aceraceae 

Typ: strom 

Popis: Platany jsou vysoké stromy se 

zajímavou borkou a listy. Většinou se u 

nás pěstuje platan západní nebo různé 

hybridy. Platan javorolistý má, jak název 

napovídá, list podobný javoru. Kůra je 

šedavá, odlupující se v plátech, plodenství tvoří výrazné koule. 

Výška: 20–30 m 

Tvar: vejčitý, široký 

Použití: Platany jsou velmi nenáročné dřeviny, které výtečně snášejí také znečištění velkých 

měst. Používají se tady do stromořadí, alejí i jako solitérní stromy. 

Ostatní: Zvláště hlávky nažek visící ze stromů jsou dobře známé. 

 

I. Habr obecný [26] 

Latinsky: Carpinus betulus 

Čeleď břízovité, Betulaceae 

Typ: strom 

Popis: Habr je původní druh, který byl 

vyšlechtěn do mnoha kultivarů a typů. 

Koruna bývá hustá a listy jemně chlupaté. 

Výška: 2–20 m 

Použití: Oblíbená dřevina do parků a 

zahrad. Mívá velmi hustou korunu a dobře se uplatní v živých plotech. Navíc je odolný 

znečištění. 
 

  

Obr. 67 Habr obecný [26] 

Obr. 68Habr obecný [26] 



 

 
 

J. Tavolník třešňolistý [26] 

Latinsky: Spiraea prunifolia 

Čeleď růžovité, Rosaceae 

Typ: keř 

Popis: Tento tavolník je podobný tavolníku 

nipposkému, ale při bližším ohledání zjistíme, 

že má mnohem větší květy podobné sakuře 

nebo kamélii. 

Atraktivita: květ, list, rychlerostoucí, snadné 

pěstování 

Použití: Nádherná solitéra do parků i zahrad. Zejména do skupin keřů a stromů. 

K. Šeřík [26] 

Latinsky: Syringa sp 

Čeleď olivovité, Oleaceae 

Typ: keř 

Popis: Šeřík je naším nejznámějších a 

nejpěstovanějších okrasným keřem s 

výraznými květy a vůní. Má několik druhů a 

mnoho desítek kultivarů. Všechny tvoří keře 

nebo menší stromky se srdčitými až 

vejčitými listy, hladkými a zelenými. Bohaté laty drobných čtyřcípých květů mají barvy od 

bílé až po modrofialovou. Silně voní a využívají se v parfémech. 

Výška: 4–5 m 

L. Jírovec maďal (obecný, koňský) [26] 

Latinsky: Pagaštan konský 

Čeleď jírovcovité, Hippocastanaceae 

Typ: strom 

Popis: Původně vysoký strom pocházející z 

Balkánu. Je vyšlechtěn do několika 

kultivarů, které mají různě vysokou a 

tvarově odlišnou korunu. Existuje také 

kultivar s lístky velmi úzkými a 

roztřepenými. 

Výška: 6–30 m 

Obr.  69Tavolník třešňovitý [26] 

Obr. 70 Šeřík [26] 

Obr. 71Jírovec maďal [26] 



 

 

Tvar: převislý, kulovitý, vejčitý

Použití: Podle kultivaru se upla

skupinách dřevin. 

Ostatní: Tobolka se dvěma vají

květ a plod jsou léčivé. 
 

M. Šácholan (Magnolie) 

Použití: Šácholan hvězdicovitý

upoutá velkými, hvězdicovitým

zahrad i parků. 

Ostatní: Vzhledem k brzké dob

případnými nočními mrazíky. 

N. Borovice lesní 

Latinsky: Pinus nigra [26] 

 
 

Obr. 72 Šácholan (magnolie) hvězdiv

Obr. 73 Borovice lesní [26] 

 

vejčitý, jehlancovitý, široký 

e uplatní jako solitéra, ve stromořadích, případně v

a vajíčky (kaštany), tobolka je výrazně trnitá. Celá

 hvězdicovitý [26] 

Latinsky: Magnolia stella

Čeleď šácholanovité, Mag

Typ: strom 

Popis: Šácholan hvězdico

rostoucí, bohatě kvetoucí o

původem ze středního Japo

brzy zjara, ještě než mu na

10centimetrové listy. 

Výška: až 4 m 

covitý je mimořádně bohatě kvetoucí dřevina, která

vitými květy sněhově bílé barvy, které příjemně vo

ké době kvetení potřebuje tento druh šácholanu och

 

 

Čeleď: borovicovité, Pina

Typ: strom 

Popis: Jedna z nejoblíben

zahradách i parcích nejpo

dřevin. Existuje v mnoha 

nízkých poléhavých přes 

pyramidální až po vysoké

stromy. 

Výška: 0,5–30 m 

ězdivovitý [26] 

adně v zahrádkách ve 

á. Celá rostlina, zvláště 

 stellata  

é, Magnoliaceae 

zdicovitý je pomalu 

toucí okrasný keř 

o Japonska. Vykvétá 

 mu narostou asi 

, která brzy na jaře 

ně voní. Hodí se do 

nu ochranu před 

é, Pinaceae 

blíbenějších a v 

 nejpoužívanějších 

noha kultivarech, od  

 přes kuželovité a 

ysoké kuželovité 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

Vyjádření správců sítí 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

Výpočet podzemního vsakování 

„Regenerace sídliště při ulici Výškovická, Ostrava  Jih“ 

 

 



 

 
 

Odvodňované plochy  [28] 

A = 1044 
m2    

 Asfaltové a betonové plochy, ¶dlažby se 
zálivkou spár    

sklon do 
1%    

Ψ = 
0.70    

Ared = 730.8 
m2 

Lokalita  nejbližší srážkoměrná stanice 

8  Ostrava – Vítkovice 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 730.8 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích 
zařízení) 

Qp 0 m3.s 1 jiný přítok 

p 0.2 rok 1 periodicita srážek 

kv 
0.00001000 m.s
1 

koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s 1 regulovaný odtok 

Avsak 58.9 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek 

tc 360 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0002946 m3.s
1 

vsakovaný odtok 

Vvz 23.4 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení¶(návrhový 
objem) 

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení  VYHOVUJE 

K výstavbě vsakovacího zařízení dle vypočítaných parametrů lze použít vsakovací blok 
120x60x42 cm v počtu 82 ks s příslušenstvím.Počet vrstev: 1, počet vsakovacích bloků v 
jedné vrstvě: 82 ks. 



 

 
 

Odvodňované plochy [28] 

A = 2438.6 
m2    

 Střechy s propustnou horní 
vrstvou¶(vegetační střechy)    

sklon 1% až 
5%    

Ψ = 
0.55    

Ared = 
1341.23 m2 

Lokalita  nejbližší srážkoměrná stanice 

8  Ostrava – Vítkovice 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 1341.23 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích 
zařízení) 

Qp 0 m3.s 1 jiný přítok 

p 0.2 rok 1 periodicita srážek 

kv 
0.00001000 m.s
1 

koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s 1 regulovaný odtok 

Avsak 108.1 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek 

tc 360 min doba trvání srážky 

Qvsak 
0.0005406 m3.s
1 

vsakovaný odtok 

Vvz 42.9 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení¶(návrhový 
objem) 

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení  VYHOVUJE 

K výstavbě vsakovacího zařízení dle vypočítaných parametrů lze použít vsakovací blok 
120x60x42 cm v počtu 151 ks s příslušenstvím. Počet vrstev: 1, počet vsakovacích bloků v 
jedné vrstvě: 151 ks. 


