
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

Regenerace panelového sídliště Ostrava-Poruba 

Regeneration of housing estate Ostrava-Poruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student:        Tomáš Bartko 

Vedoucí bakalářské práce:       Ing. Regina Kuchtová, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

 

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 studenta...............................  



Prohlašuji: 

 

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

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

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

  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB - 

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

 

- Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB - TUO. 

 

- 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 ......................................    

   



Anotace 

 

BARTKO, TOMÁŠ. Regenerace panelového sídliště Ostrava - Poruba: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. 35s. 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout regeneraci části panelového sídliště v Ostravě - Porubě, 

která povede ke zhodnocení tohoto sídliště. Návrh se bude řídit podmínkami vládního 

nařízení 494/2000 Sb. 

  

 Bakalářská práce je zaměřena na statickou a dynamickou dopravu v sídlišti, řeší pěší 

komunikace, vzhledy ulic a vnitrobloků včetně veřejného prostranství a ploch pro 

volnočasové aktivity. 

  

 Po podrobné analýze současného stavu jsem navrhnul účelné řešení pro odstranění 

veškerých nedostatků, které s regenerací souvisí. Toto řešení povede ke zpříjemnění života 

v panelovém sídlišti, při akceptování technických podmínek a norem v území.  

 

 Regenerace byla ovlivněna malým počtem parkovacích a odstavných stání. Tyto 

nedostatky byly řešeny přidáním parkovacího objektu a několika nových ploch pro parkování, 

které by uspokojili poptávku po parkovacích stáních nejen v řešeném území. 
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Annotation 

 

BARTKO, TOMÁŠ. Regeneration of a prefab housing estate at Ostrava - Poruba: Bachelor's 

labour. VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of civil engineering, Ostrava 2015, 

35p. 

 

The aim of this thesis is to design regeneration of a prefab housing estate at Ostrava - Poruba, 

which will lead to the evaluation of this settlement. The proposal will follow the conditions of 

Legislative Decree 494/2000 Sb. 

 

 The thesis is to focus on static and dynamic traffic in residential areas, solves the 

pedestrian communication, appearance of the streets and courtyards including public spaces 

and areas for leisure activities.  

 

 After a detailed analysis of the current state I suggested practical solutions to address 

any deficiencies that are related to regeneration. This solution will lead to a more pleasant life 

in a tenement housing estate, while accepting the technical conditions and standards in the 

area. 

 

 Regeneration was influenced by not enough parking. These deficiencies have been 

resolved by adding parking building and several new areas for parking, which would satisfy 

the demand for parking lots, not only in the investigated area. 
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1. ÚVOD 

 

 Předmětem této bakalářské práce je navrhnout regeneraci určité části panelového 

sídliště v Ostravě - Porubě, která je ohraničena ulicemi Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu 

a Miroslava Bajera. V České republice se nachází mnoho panelových sídlišť, která mají 

mnoho problémů, ať už v dopravním řešení nebo neidentifikovatelém prostoru mezi 

jednotlivými obytnými budovami. 

 

 Hlavní příčinou pro regeneraci panelového sídliště je nevyhovující kapacita 

parkovacích a odstavných stání, z větší části poškozené komunikace pro chodce, nedostačující 

počet ploch pro volný čas, a také znepřístupnění obytných budov pro osoby s omezenou 

možností pohybu.   

 

 Dotace na regeneraci panelových sídlišť jsou poskytování Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR, pokud jsou splněny podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 494/2000 Sb., 

o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť. 

 

 Cílem regenerace bude navrhnout jednotlivé změny v sídlišti tak, aby splňovaly 

potřeby obyvatel v něm žijících. Kromě návrhu statické dopravy a změn komunikací bude 

také obnoven městský mobiliář spolu s relaxačními a volnočasovými plochami. Cíle změn 

budou navrženy tak, aby splňovaly technické požadavky a normy pro lepší kvalitu bydlení 

obyvatelům sídliště. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1. Urbanismus 

 

 Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení, vycházející 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 zvláštnost 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
 

 

2.2. 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 zónování zástavby, 

prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení podzemních i nadzemních inženýrských sítí 

a objektů.
 1
 

 

2.3. 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. Regulační plán se zpracovává pro část obce, méně často pro celé území obce 

s jednoznačně územně technickými a urbanistickými podmínkami. 
1
 

 

2.4. Území 

 Pojem „území“ v územním plánování především vymezuje rozsah zájmového prostoru 

určitého územního plánu. 
1
 

 

1
 HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003, 96 s. 
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2.5. Limity vyuţití 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 

 

 

2.6. Funkční vyuţití 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. 
1
 

 

2.7. 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.
4 

 

2.8. Statická doprava 

  

2.8.1. Parkování  

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

zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu).
  5

 

 

2.8.2. Odstavování  

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací zpravidla v místě bydliště, případně v 

sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 
5 

 

 

1
  HASÍK, Otakar: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003 

4 
 MARHOLD, K:  Sídla - urbanistická typologie, ČVUT, Praha 1996 

5 
 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
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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 její 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).
 8

 

 

2.9. Technická infrastruktura 

 

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

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

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

plynem a teplem, telekomunikace a ostatní spoje včetně televizního signálu, dopravní značení, 

ochrana před škodlivými účinky přírody a lidí, péče o zeleň a čistotu prostředí.
 1 

 

2.10.  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.
 6  

  

 

2.11. Cíl regenerace 

 

Změny, 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.
 6  

  

 

 

 
 

1
  HASÍK, Otakar: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003 

6  
Nařízení vlády 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního  rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť 

8
  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

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 - PORUBA 

  

3.1.    Poloha a základní údaje 

  

Řešené území je umístěno ve třetím největším městě ČR - Ostravě, v městském 

obvodu Poruba, v katastrálním území Poruba - sever, které se nachází v severozápadním 

území města a patří mezi 23 obvodů statutárního města Ostrava. Sousední obvody jsou 

Martinov, Pustkovec, Třebovice, Svinov, Krásné Pole, Plesná a Polanka nad Odrou. Rozloha 

obce je cca 1 314 hektarů a skládá se z katastrálních území Poruba a Poruba - sever.  Poruba 

je druhý nejlidnatější obvod na území města Ostravy. Protože je Poruba velice rozsáhlý 

městský obvod, dělí se dále na osm menších částí.  

 

  

Obr. 1: Znak městské části Ostrava - Poruba (10) 

 

 

Celá oblast se nachází v mírně svahovitém terénu, s nadmořskou výškou 215 - 

280 m.n.m., s počtem přibližně 67 000 obyvatel. (10)    

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

Obyvatel 
72 650 71 367 70 789 69 858 68 478 66 777 67 556 67 365 

Tab. 1: Demografický vývoj městské části Ostrava-Poruba v letech 2007 - 2014 (10) 
 

3.2. Historie 

 

Historie městského obvodu sahá až do 14. století a k Ostravě byla připojena 

v polovině 20. století. Název Poruba souvisí s kácením stromů a vznikem porubů. Do konce 

2. světové války byla Poruba malou obcí a v 50. letech minulého století začala mohutná 

výstavba obytných domů tzv. Nová Ostrava. 

Poruba postupem času měnila svůj ráz a začala se skládat postupně z osmi obvodů. Za 

její centrum je považována ulice Hlavní třída („Leninka“), což je přibližně 1,6 km dlouhá 
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obousměrná komunikace s parkem a zelení uprostřed jízdních pruhů. Hlavní třídu, tak jako 

celý první obvod Poruby, lemuje velice zajímavá architektura - Sorela (Socialistický 

realismus). Nedaleko je tzv. vstupní brána do Poruby - Oblouk (obytné domy do půdorysného 

tvaru půlkruhu). (10) 

 

3.3. Administrativní členění a vazba na územní plán 

   

Jak již bylo výše uvedeno, Poruba je druhým nejlidnatějším městským obvodem 

statutárního města Ostravy s přibližně 67 000 obyvateli, ale tento obvod je jen malým 

kouskem území Ostravy. Město Ostrava se skládá z několika městských obvodů: Moravská 

Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Hošťálkovice, 

Mariánské Hory a Hulváky, Stará Bělá, Nová Bělá, Ostrava - Jih, Hrabová, Vítkovice, 

Martinov, Krásné Pole, Nová Ves, Polanka nad Odrou, Lhotka, Petřkovice, Poruba, Plesná, 

Pustkovec, Svinov, Třebovice a Proskovice. (10)      

 

Územní plán je aktualizován ke dni 21. května 2014. Tento plán vznikl dle zadání 

zastupitelstva města Ostravy a prochází postupně průběžnými úpravami. (11)      

 

 
  

Obr. 2: Výřez z územního plánu s pohledem na KÚ Poruba - sever (11)      
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

4.1. Vymezení řešeného území 

  

 Řešené území panelového sídliště se nachází na severozápadním území města Ostravy 

v katastrálním území Poruba - sever. Rozloha tohoto území je 72 000 m
2
. Na této ploše se 

nachází sedm bytových domů, které obývá bezmála 1 000 obyvatel. Dále se zda nachází 

Domov pro seniory, občanská vybavenost Duha a několik objektů v soukromém vlastnictví.  

 

 

  

Obr. 3: Vymezení řešeného území (21) 

 

Oblast řešeného území je ohraničena z východní strany ulicí 17. listopadu, která je 

nejdůležitější dopravní komunikací ke vstupu do území. Z jižní strany je území ohraničeno 

ulicí Bedřicha Nikodéma navazující na hlavní dopravní spojnici 17. listopadu. Ze severní 

strany je oblast ohraničena ulicí Miroslava Bajera, která má funkci obslužné komunikace 

a slouží jako spojovací komunikace k několika bytovým domům. Ze západní strany území 

uzavírá pomyslná spojnice, která vede kolem Domova s pečovatelskou službou. 

 

Ulice Počet BD 
Počet 

bytů 

Počet 

obyvatel 

Počet park. 

míst 

náměstí Antonie Bejdové 4 288 662 180 

Miroslava Bajera 3 138 317 64 

CELKEM 7 426 979 244 

  

Tab. 2: Přehled počtu bytových domů, bytů, obyvatel, parkovacích míst 
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4.2. Pouţité podklady 

  

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

- Nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního  

rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

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

bezbariérové užívání staveb. 

- Územně analytické podklady. 

- Územní plán města Ostravy. 

- Regulační plán města Ostravy. 

- Schematické výkresy technické infrastruktury správců sítí. 

 

 V průběhu navrhování regenerace panelového sídliště je třeba dbát na regulativy podle 

typu území, do kterého řešená oblast spadá. Bakalářská práce je soustředěna na oblast 

hromadného bydlení, pro které platí následující regulativy: 

 

Funkční vyuţití: Bydlení v bytových domech. 

 

1) Hlavní vyuţití: 

-  bytové domy (nejčastěji nad 3NP), 

-  občanská vybavenost sloužící obyvatelům: zařízení obchodu, služeb, místní správy,   

  předškolní, školní, sportovní, stravovací a společenská, 

- příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší a parkoviště, 

-  zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládež a dospělé. (11)      

 

2) Přípustné: 

-  základní občanská vybavenost, např. základní školy, mateřské školy, služby, stravování,  

 společenské a kulturní využití, 

- dopravní infrastruktura, např. cyklistické a pěší komunikace, podzemní a nadzemní garáže,  

 parkoviště a zastávky MHD, 

- veřejná zeleň a prostranství. (11)     
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 3) Podmíněně přípustné: 

-  rodinné domy, 

-  sběrný dvůr, 

-  stavby sloužící k náboženským účelům, 

-  reklamní stavby. (11)      

      

4.3. Analýza současného stavu sídliště 

 

4.3.1. Zástavba 

 

Řešená lokalita Ostrava - Poruba je převážně panelová zástavba z 90. let 20. století, 

ale již přibližně 90 % obytných budov je nyní po rekonstrukci a dochází k odstranění typické 

šedé barvy panelu. I když ne vždy je fasádní omítka zvolena vhodným barevným řešením.  

 

Bytové domy na náměstí Antonie Bejdové mají dvanáct nadzemních podlaží a domy 

na ulici Miroslava Bajera jsou osmi podlažní. Celková koncepce rozmístění bytových domů je 

dobře řešena a nedochází ke vzájemnému zastínění. Za zmínku stojí poměrně nově vystavěný 

Dům s pečovatelskou službou, u kterého k zastínění dochází. Z hlediska bezbariérového 

přístupu do domů vyhovují této vyhlášce pouze tři domy ze sedmi. 

  

V rámci majetkoprávních vztahů jsou tři bytové domy v družstevním vlastnictví 

a zbylé čtyři ve společenství vlastníků jednotek. Všechny veřejné plochy, včetně Domu 

s pečovatelskou službou, jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Na území jsou 

umístěny objekty, které jsou ve vlastnictví právnických i fyzických osob. Nacházejí se zde 

také objekty technické infrastruktury ve vlastnictví dodavatelů energií. 

 

4.3.2. Občanská vybavenost 

 

 V řešeném území i v jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí stavby občanské 

vybavenosti, které zvyšují komfort bydlení a nákupních možností. 

  

 Jestliže se jedná přímo o řešené území, tak v nákupním centru Duha se nachází 

maloobchodní síť Hruška, kavárna, banka, pekařství, květinářství, drogerie, papírnictví,  
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optika, lékárna, menší restaurační zařízení a pohostinství. Součásti tohoto objektu je také 

Česká pošta, která je velmi občany využívána, protože se jedná o jedinou poštu v okolí. Tento 

objekt je řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vstup do nákupního centra je 

z veřejného prostranství u ulice 17. listopadu, ale také z komunikace pro chodce sousedící 

z ulicí Miroslava Bajera. Součástí komplexu jsou objekty technické infrastruktury ve 

vlastnictví společností ČEZ a Dalkia. 

 

 V těsné blízkosti řešeného území se nachází, na ulici 17. listopadu, supermarket 

Albert, který sousedí s bankou, fitness centrem, pohostinstvím a dalšími drobnými obchody. 

V bezprostřední blízkosti řešeného území se také nachází Penny Market. Tyto stavby jsou 

dostupné pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 Ve vnitrobloku sídliště je poměrně nově vystavěn Dům s pečovatelskou službou, 

poskytující pečovatelské služby pro osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Celý 

objekt a také nádvoří je řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 V okruhu jednoho kilometru řešené lokality se také nacházejí 2 základní školy, 

3 mateřské školy, gymnázium a mimo jiné také Fakulta stavební Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava. (výkres č. 2) 

 

4.3.3. Dopravní dostupnost 

 

 Řešená lokalita je přístupná ze dvou hlavních komunikací. První možností je ulice 

17. listopadu, která je hlavní tepnou v území. Druhou možností je ulice Bedřicha Nikodéma. 

Na obě tyto komunikace se napojují obslužné komunikace Miroslava Bajera a náměstí 

Antonie Bejdové.  

  

 Již zmiňovanou hlavní dopravní tepnou je silnice č. 469 ulice 17. listopadu, která je 

nejen důležitou spojnicí do přilehlého města Hlučína a dalších okolních obcí, ale také směřuje 

dopravu na obchvatovou komunikaci č. 11 ulici Rudnou. Bohužel toto vytížení ještě bude 

chvíli trvat, než se dokončí okružní silnice mimo Porubu směrem na Opavu („Prodloužená 

Rudná“). Na tuto silnici je kolmá silnice Bedřicha Nikodéma, která je dále spojena s ulicí 

Opavskou, jenž je další důležitou dopravní tepnou, která spojuje Ostravu se sousedním 

městem Opavou. Zároveň se po této silnici dostaneme do centra Ostravy. 
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. V sídlišti se také nachází jedna cyklostezka s označením D - Radegast Slezsko, 

s trasou „Letní koupaliště Vřesina - Duha - Hlučín“, která pokračuje až do Polska. Rizikový 

úsek cyklostezky se nachází u již zmiňovaného supermarketu Albert, kde cyklostezka vede 

podél komunikace pro chodce a je velmi nebezpečná u vstupu do supermarketu. 

  

Cíl 

Ostrava 

Opava Hlučín 

Frýdek 

- 

Místek 
centrum Ostrava - Jih 

Vzdálenost (min.) 19 12 27  13 27 

Tab. 3: Dojezdová vzdálenost do okolních obvodů a obcí (21) 

 

 

4.3.4. Městská hromadná doprava 

  

 Městskou hromadnou dopravu zajišťuje Dopravní podnik města Ostravy spolu 

s meziměstskými dopravci, jako je Veolia Transport, TQM Transport a Arriva Morava. V této 

lokalitě se nacházejí pouze zastávky autobusových linek. Nejbližší zastávka hromadné 

dopravy se nachází přibližně 7 minut chůze od nejvzdálenějšího místa v sídlišti.   

   

 Autobusovou dopravu pro řešení území pokrývají celkem 4 zastávky, z nichž je vždy 

jedna v opačném směru jízdy. Jedná se o zastávku Duha, která je rozdělena na dvě stanoviště. 

Tuto zastávku také využívají již zmiňovaní ostatní dopravci. Hlavní autobusové linky z této 

zastávky obsluhují nejen celý městský obvod Poruba, ale také spojují nejvzdálenější městský 

obvod Ostrava - Jih. 

 

LINKA SPOJENÍ 

35 Otakara Jeremiáše - Hrabová 

39 Otakara Jeremiáše - Paskov 

40 Globus - Studentské koleje 

44 Opavská - Tesco Třebovice 

48 Hrabová zóna Jih - Opavská 

49 Opavská - Michálkovice  

75 Poruba - Hlučín 

       Tab. 4: Přehled autobusového spojení ze zastávky Duha (12) 

 

 Největší zatížení autobusové dopravy je v ranních a odpoledních hodinách. V této 

době je frekvence jednotlivých spojů 10 minut v obou směrech. V nočních a večerních 
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hodinách je frekvence snížena na 20 minut. Dopravní podnik Ostrava pravidelně organizuje 

sčítání cestujících v městské hromadné dopravě a upravuje jízdní řády. 

  

    V této části Ostravy je pouze autobusová doprava a za další alternativu je považována 

tramvajová doprava, ke které se musíme dostat pomocí právě výše zmiňovaných 

autobusových linek. Nejbližší zastávky tramvaje jsou rektorát VŠB, Poruba - vozovna, Svinov 

mosty. 

 

LINKA SPOJENÍ 

3 Poruba vozovna - Dubina Interspar 

4 Martinov - NH Jižní brána 

7 Vřesinská - Výškovice 

8 Vřesinská - Hlavní nádraží 

9 Poruba vozovna - Plynárny 

17 Vřesinská - Dubina Interspar 

    Tab. 5: Přehled tramvajových spojů [12]    

   

4.3.5. Statická doprava 

 

 Statická doprava je největším problémem nejenom sídliště v řešeném území. Jedná se 

o nedostatek odstavných a parkovacích stání. V době, kdy stoupá stupeň automobilizace 

a každá domácnost má minimálně jedno vozidlo, dochází k parkování vozidel mimo 

vyznačená parkovací a odstavná stání a brání případnému vjezdu záchranných jednotek. 

  

 Parkoviště na náměstí Antonie Bejdové je nejvíce vytíženým parkovištěm v této 

lokalitě. Počet odstavných stání neodpovídá počtu bytů, kterým by mělo parkoviště sloužit. 

Jedná se o okružní parkoviště s převážně kolmým stáním. V podvečerních hodinách jsou 

řidiči nuceni parkovat, i přes riziko pokutování, na neoznačených místech a také požárních 

plochách. Takto zaparkovaná vozidla znemožňují bezproblémový vjezd a výjezd z parkoviště 

a případně zabraňují příjezdu jednotkám IZS. Obecní úřad provedl opatření pořízením 

svislého dopravního značení „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní 

obsluhu“, ale toto značení není respektováno. Obyvatelé využívají k odstavení svých vozidel 

parkoviště u nákupního centra Duha, čímž zamezují zaparkování návštěvníkům fitness centra, 

NC Duha a zásobování občanské vybavenosti. 

 Dalším závažným nedostatkem je situace parkování na ulici Miroslava Bajera. Na této 

ulici dochází k zúžení komunikace z důvodů neorganizovaného podélného stání a také 
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zamezení přístupu případným jednotkám IZS. Vozidla jsou opět zaparkována na požárních 

plochách, zamezují odvozu odpadu ze sídliště a brání k hladkému odjezdu ze sídliště. 

 

 V celém území je nedostatek parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Pokud už jsou vybudovány, nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících. 

 

 Se vzrůstajícím stupněm automobilizace se zvyšují nároky na parkovací a odstavná 

stání. Zastupitelé města se tuto situaci snaží řešit, ale je třeba tyto problémy řešit do větší 

hloubky. 

   

  V řešeném území se celkem nachází 428 bytů, ke kterým připadá 244 parkovacích 

míst, z toho 5 míst pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 Po následném zjištění počtu bytů, odstavných a parkovacích stání byla vypočtena 

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

potřebných parkovacích míst byl použit vzorec: (8) 

 

N = Oo . ka+ Po . ka . kp 

 

kde:  N celkový počet stání 

  Oo základní počet odstavných stání 

  Po  základní počet parkovacích stání 

  ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

  kp  součinitel redukce 

 

             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. (8) Počty odstavných Oo a parkovacích Po stání byly stanoveny dle tabulek v 

ČSN 736110. 

  

Dosazení do vzorce:  N = 428 . 0,952 + 27 . 0,952 = 433 

 

Dle výše uvedeného výpočtu bylo zjištěno, že je v řešeném území potřeba celkem 433 

parkovacích ploch dle normy ČSN 736110. Z tohoto počtu je nutné, aby minimálně 10 stání 
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bylo přizpůsobeno pro osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 398/2009 Sb. (7) 

Z výpočtu vyplývá, že v sídlišti chybí 189 parkovacích ploch. 

 

 Aktuálně Výpočet Rozdíl 

Celkový počet stání 244 433 189 

 
5 10 5 

          Tab. 6: Aktuální a požadovaný počet parkovacích a odstavných stání 

 

 Byl proveden také druhý průzkum v podvečerních nedělních hodinách, kdy se 

obyvatelé vracejí do svých domovů. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že v sídlišti je 

dostačující navrhnout pouze 80 parkovacích míst. Ovšem návrhem dle výpočtu se vyřeší 

parkování v sousedních blocích, kde je podobný problém s parkovacími možnostmi. 

 

4.3.6. Komunikace pro pěší 

  

 V sídlišti byla provedena obhlídka komunikací pro chodce a zjištění chování chodců 

v sídlišti, z tohoto byl proveden výstup:          

 

 V území se nachází velké množství komunikací pro chodce, z nichž je většina ve 

špatném technickém stavu. Původní asfaltové chodníky jsou rozdrolené a rozpraskané, přes 

které prorůstá tráva. Tyto komunikace mohou být překážkou pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Najdou se zde také vyšlapané stezky přes travnaté plochy, kterými si 

obyvatelé zkracují cestu. (výkres č. 5), (příloha č. 1) 

 

 Špatnému technickému stavu odpovídají také přechody pro chodce, které 

nevyhovují vyhlášce č. 398/2009 Sb. (7). V minulosti byla provedena úprava těchto přechodů, 

ale ne dle platné vyhlášky, protože je zde proveden pouze varovný pás bez pásu signálního. 

Zcela chybí přechod pro chodce u vjezdu na náměstí Antonie Bejdové. (výkres č. 9) 

 Mezi náměstím Antonie Bejdové a Miroslava Bajera se nachází nejvíc vytížená 

komunikace pro chodce, která má šířku 3 m a je již opravená se zámkovou dlažbou. Ovšem 

výškový rozdíl chodníku je vyřešen schodištěm, ale bezbariérová rampa pro vyrovnání těchto 

nerovností, u obchodu Hruška, nesplňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. (7) Jednotlivé komunikace 

pro pěší jsou provedeny z odlišného materiálu. 
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 Zmíněná cyklistická stezka lemující supermarket Albert je opatřena varovným pásem. 

Pro chodce nebo zákazníky obchodu je toto velmi nebezpečné místo, protože cyklostezka je 

ve velmi těsné blízkosti vstupu do supermarketu. 

 

4.3.7. Plochy volnočasových aktivit  

 

 V řešeném sídlišti se nachází několik dětských hřišť a ploch pro volný čas, ovšem 

všechny jsou v původním neudržovaném, často nevyhovujícím stavu. 

  

 V severozápadní části sídliště se nacházejí hned dvě hřiště s betonovým povrchem, 

která nejsou vůbec využívaná a postupně zarůstají travnatým porostem. Pískoviště jsou zcela 

původní, neudržovaná a opticky se ztrácející v zeleni. U těchto hřišť se také nachází mobiliář, 

který je ve stejném stavu jako betonová hřiště. 

  

 V severní části území se nachází také dětská hřiště ve stavu podobném předcházejícím 

plochám. Využívaná dětská hřiště jsou pouze dvě z celkového počtu pěti, a to ve vnitrobloku 

u ulice Miroslava Bajera. Tyto plochy jsou také v původním stavu.  

 

 
  
  

Obr. 4: Neudržované dětské hřiště u domu č. 3639 (22) 

 

4.3.8. Zeleň 

 

 Městský obvod Ostrava - Poruba se snaží pravidelně pečovat o městskou zeleň, a proto 

je označován za obvod s nejkvalitnějším životním prostředím. V řešené lokalitě je vysazeno 

několik listnatých a jehličnatých stromů, ale také i keřů. Zeleň je pravidelně udržována 
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specializovanou firmou, která v těchto dnech, tedy na jaře 2015, provádí kácení nebezpečných 

stromů ohrožující jak chodce, tak automobily. Byla také provedena výsadba stromů nových, 

aby se nenarušil celkový vzhled sídliště a útočiště pro ptactvo. 

 

 Podél ulice Bedřicha Nikodéma by mohlo být vysazeno více porostu s funkcí izolační 

zeleně, která by chránila obyvatele proti hluku a prachu od silničního provozu.   

 

4.3.9. Mobiliář 

 

 V tomto území se nachází několik laviček, na kterých by si mohli chodci odpočinout, 

ale ne v každém případě jsou lavičky vhodné k užívání a měli by se nahradit novými. 

Nevhodné jsou také lavičky, které jsou přidruženy k dětským pískovištím. Odpadkové koše 

by mohly být ve větší koncentraci, včetně košů na psí exkrementy. 

  

4.3.10. Odpadové hospodářství  

 

 Osobním průzkumem bylo zjištěno umístění a dostupnost nádob na tříděný a směsný 

odpad. Všechny nádoby na odpad jsou pravidelně vyprazdňovány společností OZO Ostrava 

s.r.o., ale ne vždy je objem nádob dostačující. Všechny plochy pro odpadové hospodářství se 

v řešené lokalitě nenacházejí na vymezeném místě a nádoby stojí pouze na okraji silnice nebo 

parkoviště, a tím jsou znečišťována. 

  

Název ulice 

 

Počet nádob 

Směsné nádoby Sklo Papír Plast Elektro 

náměstí Antonie Bejdové 8 2 3 2 1 

Miroslava Bajera 9 2 2 2 0 
 

Tab. 7: Přehled počtu nádob na tříděný a směsný odpad 

 

 Problémem odpadového hospodářství je také špatná dostupnost pro sběrný vůz, který 

se mnohdy nemůže k nádobám přiblížit přes zaparkované automobily. Všechny plochy nejsou 

odděleny od okolního prostoru, proto dochází k znečišťování okolní zeleně. 
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5. NÁVRHOVÁ ČÁST 

  

5.1. Návrh regenerace sídliště 

 

5.1.1. Ulice náměstí Antonie Bejdové 

  

 Nejrazantnější změnou v této ulici bude odstranění stávajícího parkoviště, které 

bude nahrazeno parkovacím objektem. Tento objekt bude sloužit pro 125 automobilů, z nichž 

bude 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pod stávajícím parkovištěm nevedou 

žádné sítě technické infrastruktury, takže nebude nutné provádět přeložky sítí. Přístup 

k domům č. 3619 a č. 3620 bude zajištěn chodníkem, který bude přizpůsoben k pojíždění 

vozidel, pro případné stěhování obyvatel a možnosti dojezdu jednotkám IZS. Zároveň dojde 

k vybudování bezbariérových ramp do bytových domů č. 3619, 3620, 3621, 3622 dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. (7), (výkres č. 7) 

 Tento parkovací objekt bude sloužit nejenom obyvatelům náměstí Antonie Bejdové, 

ale také obyvatelům přilehlých ulic. 

 

 Další změnou v této ulici bude oddělení vjezdu zásobování občanské vybavenosti, 

vybudováním nové obslužné komunikace. Kde budou samozřejmě upraveny a zvětšeny 

parkovací plochy. Tímto se zefektivní doprava v sídlišti, osobní automobily nebudou bránit ve 

vjezdu zásobovacím vozům a zvětší se počet parkovacích místo pro občanskou vybavenost. 

 

 Při vjezdu do této ulice bude navržen chybějící přechod pro chodce, tak aby splňoval 

vyhlášku č. 398/2009 Sb. (7). Společně s přechodem bude upraven povrch jednotlivých 

komunikací pro chodce, které jsou v havarijním stavu. 

 

5.1.2. Ulice Miroslava Bajera 

  

 Jedná se o slepou komunikaci, na které budou vybudována nová kolmá odstavná stání, 

a tímto se zamezí stání vozidel na nepovolených místech podél této komunikace. Zároveň 

bude rozšířeno parkoviště na konci ulice a upravena komunikace pro chodce, včetně obratiště 

pro automobily. Bude dodržena dostupnost na požární plochy u bytových domů vynecháním 

potřebného množství stání u vjezdu na tyto plochy. Další změnou bude zrušení slepé části 
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silnice na této komunikaci a vytvoření nového místa na odpad. Pokud by navržená parkovací 

a odstavná stání stále nestačila kapacitě zaparkovaných automobilů, je navržena rezerva 

odstavných ploch na ulici Zdeňka Štěpánka, která je již mimo řešené území. (výkres č. 7) 

 

5.1.3. Vnitroblok sídliště 

  

 Důležitou úpravou bude rekonstrukce stávajících chodníků, které budou provedeny ze 

zámkové dlažby a upravením jejich trasování. Dalším způsobem zefektivnění pohybu chodců 

po sídlišti budou částečně zpevněné trasy ve formě mlátových chodníků, které budou použity 

na již zmiňované vyšlapané stezky. Zamezí se tak dalšímu sešlapávání travnatého porostu. 

   

 Veřejné osvětlení se bude nově instalovat pouze v malém množství, protože k obnově 

veřejného osvětlení došlo v nedávných letech. Provede se také nová výsadba keřového 

porostu, která by měla směřovat obyvatele na nově vybudované chodníky a zamezit 

přecházení přes travnaté plochy. 

 

 Ve vnitrobloku sídliště budou odstraněny stávající nevyužité živičné plochy hřišť 

a dojde k vybudování nového prostoru pro sportovní využití (podrobně v bodě 5.4.). 

Odstraněny budou také stávající pískoviště, které  jsou často již nevyužívané. Obnovou projde 

také sídlištní mobiliář ve formě parkových laviček, odpadkových košů, apod. 

 

 

5.2. Návrh dopravního řešení 

 

5.2.1. Komunikace pro motorová vozidla 

  

 V řešeném území není třeba provádět změny organizace dopravy. Dojde k odstranění 

asfaltové plochy na náměstí Antonie Bejdové v místě budoucího parkovacího objektu. 

Komunikace, která bude lemovat tento objekt, se stane pojízdnou obytnou zónou. Bude zde 

osazeno svislé dopravní značení s dodatkem „Mimo zásobování a IZS“, případně bude sloužit 

pro krátkodobé zastavení vozidel při stěhování obyvatel. Dalším návrhem je změna 

a vybudování samostatného vjezdu k občanské vybavenosti Duha, a tím zjednodušení 

dopravy zásobovaní. Rychlost v sídlišti bude upravena z důvodu bezpečnosti chodců na 

30 km/h, obytná zóna 20 km/h. (výkres č. 8) 
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5.2.2. Komunikace pro pěší 

  

 Většina komunikací pro pěší musí projít opravou, pouze hlavní komunikace pro pěší je 

po revitalizaci. Povrch komunikací je nerovný, popraskaný a znemožňující pohyb osobám 

s omezenou schopností pohybu. Současný asfaltový povrch chodníků bude nahrazen 

betonovou zámkovou dlažbou. 

 

 Rekonstrukcí projdou také všechny přechody pro chodce v celém území. Dle 

průzkumu ani jeden nevyhovuje platné vyhlášce. (7) Nově vybudované přechody v území se 

již budou řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové využívaní staveb. (7) 

 

 

Obr. 5: Ukázka řešení bezbariérového přechodu pro chodce (22) 

 

 Nově vybudované komunikace pro chodce budou provedeny ze zámkové dlažby 

o šířce 1,8 m. Pojízdný chodník, který bude vybudován kolem paletového stání na náměstí 

Antonie Bejdové, bude mít šířku 4,5 m (materiálem také zámková dlažba). 

 Komunikace, které vzniknou na místě vyšlapaných chodníků, budou provedeny jako 

mlátový chodník.  

 

5.2.3. Parkovací a odstavná stání 

 

 Hlavním nedostatkem sídliště je chybějící počet parkovacích a odstavných stání. 

Cílem je vytvoření nových ploch nebo parkovacích objektů. 
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 Podle průzkumu, viz bod 4.3.5., je potřeba vytvořit celkem 189 nových parkovacích 

a odstavných stání. Druhým průzkumem bylo zjištěno, že postačí pouze 80 parkovacích míst, 

ale s respektováním prvního průzkumu vyřešíme parkování na sousedním území. 

   

 Největší změnou parkovacích ploch prošlo náměstí Antonie Bejdové, kde bylo 

navrženo tzv. paletové stání o dvou podlažích. Tento objekt nabízí celkem 125 nových 

parkovacích míst. Z celkového počtu je 63 míst umístěno na ploché pojízdné střeše objektu 

a 62 míst je umístěno pod úrovní okolního terénu. Čtyři místa pro osoby s omezenou 

schopností pohybu jsou na střeše a dvě místa pod úrovní terénu. Celý objekt je bezbariérově 

zpřístupněn pomocí výtahu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (7) 

 

 Vjezd a výjezd do podzemní části se nachází na východní straně objektu s rampou 

dlouhou 12,8 m. Nadzemní část parkoviště je zajišťována vjezdem i výjezdem na západní 

straně objektu, také s 12,8 m dlouhou rampou. Celý parkovací objekt je zasazen do terénu 

hloubky 1,5 m. Je navržen skeletový konstrukční systém, takže odvětrávání je přirozené 

pomocí otvorů mezi konstrukcemi a osvětlení je zajišťováno vnitřní elektroinstalací. 

 

 Tento návrh paletového stání je velmi výhodný z hlediska velkého počtu nových 

parkovacích stání a z hlediska inženýrských sítí, kde kromě několika metrů kabelového 

vedení pouličního osvětlení není potřeba provádět nákladné přeložky sítí.  

 

 

Obr. 6: Vizualizace paletového stání (22) 

 

 Další nové parkovací plochy jsou převážně na ulici Miroslava Bajera, kde je 

vytvořeno upravené parkoviště s 20-ti novými místy pro parkování, nacházející se mezi domy 

č. 3624/11 a č. 3624/9. Zcela nových třicet odstavných stání se nachází kolmo ke komunikaci 

u domu č. 3648 a č. 3650. U občanské vybavenosti Duha je vytvořeno nově 7 parkovacích 
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stání a parkoviště u objektu č. 3617 technické infrastruktury na náměstí Antonie Bejdové se 

rozšířilo také o 7 odstavných stání.  

 

 V budoucnu, při nedostatku kapacity navrženého objektu pro parkování, je možné 

využít volného prostoru mimo řešenou lokalitu na pozemku č. 3654/2, kde je možnost také 

vystavět případně parkovací objekt s upravenou střešní konstrukcí pro volnočasové aktivity. 

 

5.3. Návrh technické infrastruktury 

   

 Vzhledem k nově vytvořenému objektu pro parkování na ulici náměstí Antonie 

Bejdové, bude nutné provést přeložky inženýrských sítí pouze v malém rozsahu. 

 

 Změna se bude týkat odebrání několika lamp veřejného osvětlení a kabelového vedení 

přibližně 80 m délky a následně zajištění osvětlení parkovacího objektu napojením na 

podzemní vedení pro veřejné osvětlení. Objekt bude zcela nově napojen na vedení NN z 

blízké trafostanice č. 3618, pro zásobování elektrickou energií podzemní části parkoviště. 

  

 Celý objekt bude napojen na stávající kanalizační řád DN 300, kde bude nutné provést 

pouze kanalizační přípojku. 

   

 Úkolem této bakalářské práce není přesné navrhnutí jednotlivých profilů a umístění 

inženýrských sítí, ale pouze orientační návrhy. 

 

5.4. Návrh sportovního vyuţití a volnočasových aktivit 

  

 Na ulici Miroslava Bajera mezi domy č. 3624/9 a č. 3624/7 vznikne nové dětské hřiště 

s pískovištěm a několika lavičkami pro odpočinek. Hřiště bude odhlučněno nově vysazenými 

křovinami a stromy. Vznikne tzv. intimní zóna, oddělená od běžného provozu sídliště. 

 

Obr. 7: Ukázka dětského pískoviště (17)     
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 Ve vnitrobloku mezi domy č. 3621 a č. 3629 bude zrealizováno hřiště, které bude 

obsahovat prvky pro posílení celého těla pomocí vlastní váhy. Hřiště bude přístupné od 12-ti 

let, v případě nižšího věku s doprovodem dospělé osoby. Vstup bude omezen otevírací dobou 

a celé hřiště bude oploceno, aby odolalo pouličním vandalům, případně znečištěním psů. 

Součástí komplexu bude dostatečné množství laviček. (výkres č. 12) 

 

  
  

Obr. 8: Ukázka prvků pro posilování těla vlastní vahou (13)     

 

 

 V severní části řešeného území dojde k odstranění současného neudržovaného 

pískoviště a vybudování zcela nového prostoru pro volný čas, které bude sloužit dětem ve 

školním věku od 7 let. Bude navrženo lanové centrum s doplňujícími atrakcemi, jako jsou 

skluzavky, houpačky, prolézačky apod. 

 

 

 

 
 

   

Obr. 9: Ukázka vybavení pro dětské hřiště (17)     

 

     

 Mezi domem č. 3624/11 a domovem pro seniory č. 3636/2 dojde k odstranění 

stávajícího betonového pískoviště s lavičkami. Nahrazení těchto prvků bude dvěma stoly na 
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stolní tenis, které budou provedeny z prefabrikovaného železobetonu, zamezující případné 

odcizení či poničení. Prostor bude doplněn také menším pískovištěm s třemi lavičkami.  

 
Obr. 10: Ukázka stolního tenisu (19)     

                 

5.5. Návrh zeleně 

  

 Vzhledem k rozsahu bakalářské práce není předmětem detailní navrhování zeleně. 

 

Především se bude jednat o vysazení nových stromů na náměstí Antonie Bejdové, kde 

vznikne paletové stání. Výsadba keřů menšího vzrůstu kolem ulice Bedřicha Nikodéma 

sloužící jako izolační zeleň proti hluku. Ze stejného důvodu budou vysazeny stromy a keře 

kolem nově vybudovaných dětských hřišť, čímž vznikne také optické oddělení prostoru 

v sídlišti. 

 

 S ohledem na regeneraci panelového sídliště dojde také k odstranění některých stromů 

a keřů, které brání ve výstavbě. Tato zeleň bude muset být nahrazena zelení novou. 

Doporučuje se výsadba listnatých i jehličnatých stromů, aby zůstalo sídliště zelené i po dobu 

vegetačního klidu. 

 

5.6. Návrh mobiliáře 

  

 Pro celkovou regeneraci sídliště je třeba doplnit v řešeném území lavičky. Doplněny 

budou zejména u nově vystavěných ploch pro volnočasové aktivity, ale také vyměněním 

stávajících poškozených laviček. 

 

 Půdorysné umístění laviček nemá zasahovat do prostoru komunikace pro chodce, 

proto by měly být umístěny do vytvořených nik v chodníku. Podloží pod lavičkou může být 

ze stejného materiálu jako chodník, tedy zámková dlažba, nebo vysypány kačírkem. Lavičky 
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budou zabetonovány do terénu. Lavičky musí splňovat nejen funkční a estetické požadavky, 

ale také musí být snadno udržovatelné. 

 
  

Obr. 11: Ukázka vhodných laviček (15) 

 

 Nezbytnou součástí regenerace jsou odpadkové koše, kterých je v sídlišti nedostatek, 

nebo jsou v nevyhovujícím stavu. Odpadkové koše se budou nacházet v co nejkratší 

docházkové vzdálenosti od laviček. Přidány budou také koše na psí exkrementy včetně 

zásobníků na sáčky. 

 
 

Obr. 12: Ukázka uličního odpadkového koše (15) 

 

 Území bude také doplněno o několik stojanů na kola, které budou ve stejném dezénu 

jako lavičky a odpadkové koše. Stojany budou zejména umístěny u občanské vybavenosti. 

 

 

 
Obr. 13: Ukázka stojanu na kola (15) 
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5.7. Návrh odpadového hospodářství 

  

 V území dojde k odstranění betonových a živičných povrchů pod nádobami na odpad 

a nahrazení podkladu zámkovou dlažbou. Důvodem je zamezení případného pohybu nádob 

při špatném zabrzdění. Dojde také k optickému oddělení prostor pro odpadové hospodářství, 

a to pomocí jednoduchých konstrukcí skládajících se z ocelového rámu a výplně. 

 

Obr. 14: Vizualizace odpadového hospodářství (22) 
 

5.8. Bezbariérové vstupy do budov 

 

 Podle provedeného průzkumu bylo zjištěno, že pouze 3 bytové domy mají 

bezbariérový přístup dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívaní staveb (7). Před bytovými domy, konkrétně č. 3621, 3622, 

3620, 3619 a 3624/7, budou zrealizovány bezbariérové rampy dle návrhu. Výškové rozdíly 

a také délky bezbariérových ramp jsou individuální dle umístění v sídlišti. (výkres č. 11) 

 

 

Obr. 15: Vizualizace a ilustrace bezbariérové rampy (22), (16) 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

    

 Součástí projektu „Regenerace panelového sídliště v Ostravě – Porubě“ je 

ekonomické zhodnocení předběžných návrhů a změn v sídlišti. Podkladem byl ceník pro 

průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury z roku 2012. Tento ceník je k dispozici 

na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. (20) 

 Pro získání a čerpání finančních prostředků je nutné se řídit vyhláškou č. 494/200 Sb., 

o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť, (6) přesněji § 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“.(6) Výše dotace může být tedy poskytnuta nejvýše ze 70 % rozpočtových nákladů 

na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí. 

 

Poloţka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Cena za 

jednotku 

(Kč) 

Cena 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

včetně DPH 

21% (Kč) 

Odstranění stávajících 

chodníků 
1 998 m

2
 169 336 663 407 362 

Výstavba nových chodníků 

(zámková dlažba) 
2 100 m

2
 759 1 593 900 1 928 619 

Výstavba nových stezek z 

betonových dlaždic 

50/50/6,  

do lože z kameniva 

85 m
2
 466 39 610 47 928 

Odstranění asfaltových 

ploch 
1 255 m

2
 154 193 270 233 857 

Odstranění asfaltového 

povrchu silnice 
2 716 m2 652 1 770 832 2 142 706 

Paletové stání 

náměstí Antonie Bejdové 
5 242 m

3
 5 829 30 556 084 36 972 862 

Výstavba nových chodníků 

zámková dlažba - pojízdné 
645 m2 842 543 090 657 139 

Parkovací stání 

na terénu 
64 m

2
 1 250 80 000 96 800 

CELKEM 35 113 449 42 487 273  

  

Tab. 8: Propočet nákladů úpravy komunikací, terénu, výstavbu parkovacích objektů a ploch 
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Poloţka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Cena za 

jednotku 

(Kč) 

Cena 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

včetně DPH 

21%  (Kč) 

Přípojka kanalizace DN 300 21 m 14 400 302 400 365 904 

Nové vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupu - parkové 
80 m 852 68 160 82 474 

Nové vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupu - uliční 
120 m 14 400 1 72 8000 2 090 880 

CELKEM 2 098 560 2 539 258 
  

Tab. 9: Propočet nákladů vedení technické infrastruktury 

 

Poloţka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Cena za 

jednotku 

(Kč) 

Cena 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

včetně DPH 21%  

(Kč) 

Rotoped 2 ks 16 400 32 800 39 688 

Bradla  1 ks 13 800 13 800 16 698 

Šlapadlo 1  ks 17 900 17 900 21 659 

Zdvihací stroj 1 ks 28 900 28 900 34 969 

Pískoviště 3 ks 17 900 53 700 64 977 

Stolní tenis 2 ks 50 338 100 676 121 818 

Lanové centrum 1 ks 109 900 109 900 132 979 

Dětské hřiště 1 ks 160 200 160 200 193 842 

CELKEM 517 876  626 629 

   

Tab. 10: Propočet nákladů ploch pro sportovní využití a volnočasové aktivity 

 

Poloţka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Cena za 

jednotku 

(Kč) 

Cena 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

včetně DPH 21%  

(Kč) 

Kácení stromů Ø cca 500 mm 13 ks 2 255 29 315 35 471 

Odstranění křovin 30 m
2
 223 6 690 8 095 

Výsadba nových stromů 12 ks 695 8 340 10 091 

Výsadba keřů 50 ks 57 2 850 3 449 

Výsadba trávníků 95 m
2
 27 2 565 3 104 

CELKEM 49 760  60 209 
    

Tab. 11: Propočet nákladů na veřejnou zeleň 
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Poloţka 
Počet 

jednotek 
MJ 

Cena 

 za 

jednotku 

(Kč) 

Cena 

bez DPH 

(Kč) 

Cena 

včetně 

DPH 21%  

(Kč) 

Lavička 20 ks 2 993 59 860 72 430  

Odpadkový koš 12 ks 3 175 38 100 46 101 

Box na popelnice 5 ks 25 000 125 000 151 250 

Stojan na kola 4 ks 3 700 4 477 17 908 

Nádoba na psí 

exkrementy 
5 ks 2 408 12 040 14 568 

CELKEM 239 477 302 257 
 

Tab. 12: Propočet nákladů na městský mobiliář 

 

Poloţka 
Cena bez 

DPH  (Kč) 

Cena včetně DPH 

21% (Kč) 

Úprava terénu, komunikací, výstavbu 

parkovacích objektů, ploch 
35 113 449 42 487 273 

Vedení technické infrastruktury 2 098 560 2 539 258 

Plochy sportovního vyuţití a 

volnočasových aktivit 
517 876 626 629 

Veřejná zeleň 49 760 60 209 

Městský mobiliář 239 477 302 257 

CELKEM 38 019 122 46 006 626 
  

Tab. 13: Celkové náklady na regeneraci panelového sídliště 
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7. ZÁVĚR 

  

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu pro regeneraci panelového sídliště 

umístěného v Ostravě - Porubě vymezeného ulicemi 17. listopadu, Bedřicha Nikodéma 

a Miroslava Bajera, v souladu s vyhláškou č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací 

ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. 

 

 Nejdůležitějším faktorem byla důkladná analýza současného stavu panelového sídliště. 

Byla provedena fotodokumentace dokladující současný stav, a také bylo uskutečněno několik 

průzkumů statické dopravy v sídlišti. Díky těmto podkladům jsem se mohl naplno věnovat 

regeneraci tohoto panelové sídliště. 

 

 V současné době je velmi aktivně řešeno parkování v panelových sídlištích a to po 

celé České republice. Obyvatelé mají k dispozici nedostatek odstavných a parkovacích stání, 

jsou nuceni parkovat ve větších vzdálenostech od svých domů, nebo dokonce na plochách 

k tomuto neurčených. Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout řešení nejen tohoto problému 

parkování, ale také problémů nevyhovujících ploch pro pasivní a aktivní odpočinek, 

nedostačujícího a poškozeného mobiliáře, včetně návrhu komunikací pro chodce. 

 

 Při řešení problémů v sídlišti je důležité se konkrétně zaměřit na jednotlivé položky 

a vyřešit je dle potřeby obyvatel pro spokojnost a vznik kompaktního řešení situace. 

Bakalářská práce postupně rozebírá jednotlivé problémy a snaží se najít vhodný kompromis. 

Tato práce má odvrátit názor na sídliště, jako na místa pouze pro přenocování obyvatel 

a zlepšit tak kvalitu bydlení. 

 

 Nejrazantnější změnou budou úpravy v statické dopravě, kde se kapacita zvýší ze 

současných 244 parkovacích a odstavných stání na 433 parkovacích ploch. Vozidla již 

nebudou muset parkovat na nevyznačených parkovištích, a tím se zlepší ráz sídliště. I přesto, 

že počet nových parkovacích a odstavných stání je naddimenzovaný dle druhého průzkumu, 

nadlimitní parkovací místa vyřeší parkování v sousedních blocích, kde je podobný problém 

s parkovacími možnostmi. 
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 Regenerací dojde k odstranění přebytečných nevyhovujících betonový a asfaltových 

ploch, které budou nahrazeny plochami novými. Jedná se především o vybudování nových 

hřišť a volnočasové plochy. Komunikace pro pěší budou nahrazeny novým povrchem 

a vyšlapané stezky osazeny novými mlátovými chodníky. Všechny chodníky budou splňovat 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. Z hlediska bezbariérového přístupu do bytových domů se provede vybudování 

bezbariérových ramp u vstupů do budov. 

 

   Důraz bude také kladen na návrh a realizaci ploch pro volný čas, které budou 

přizpůsobeny široké veřejnosti všech věkových kategorií. Pro nejmenší děti budou 

vybudována dětská pískoviště včetně houpaček a skluzavek. Děti školou povinné mohou 

využívat hřiště s prvky pro posílení těla, taktéž toto mohou využívat rodiče dětí, včetně dětí 

starších. 

 

 V sídlišti budou doplněny lavičky a odpadkové koše, ale i koše se zásobníky na sáčky 

na psí exkrementy. Regenerace proběhne také na všech místech pro odpadové hospodářství. 

 

 Nedílnou součástí je ekonomické zhodnocení návrhu regenerace panelového sídliště. 

Cena regenerace byla orientačně stanovena na 46 006 626,- Kč. 

 

 Regenerace je velmi finančně náročná a podle nařízení vlády č.494/2000 Sb., které 

bylo podkladem při této bakalářské práci, je možná výše dotace od státu 70 %. Avšak 

průměrná výše dotace se pohybuje kolem 4 000 000 Kč. Zbylou část prostředků musí 

poskytnout statutární město Ostrava. 

   

 V průběhu řešení bakalářské práce se vyskytlo několik problémů, které byly po 

konzultacích s odborníky katedry městského stavitelství vždy vyřešeny. Těmto pedagogům 

bych chtěl tímto poděkovat, a také velké díky patří mé vedoucí bakalářské práce      

Ing. Regině Kuchtové, PhD., která byla vždy nápomocná a ochotně řešila všechny mé dotazy. 

   

 Řešení návrhu regenerace části panelového sídliště v Ostravě - Porubě splňuje 

požadavky a cíle uvedené v zadání této bakalářské práce. 
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