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Cílem diplomové práce je navrhnout regeneraci části panelového sídliště v městském obvodě 

Ostrava - Jih ohraničenou ulicemi Aviatiků, Mjr. Nováka a Oráčová. Obsahem diplomové 

práce bude detailní vymezení regenerované plochy, návrh řešení zelených a komunikačních 

ploch stávajícího sídliště tak, aby jednotlivé plochy byly jasně určeny. Jako podklad bude 

sloužit důkladný rozbor stávajícího stavu sídliště, zjištění současné kapacity parkovacích míst, 

průzkum mobiliáře a zeleně ve vnitroblocích. Regenerace bude spočívat, kromě změn 

komunikací, statické dopravy a mobiliáře, také v návrhu zařízení, ploch a objektů pro využití 

volného času, mládeže a dospělých. Návrh bude respektovat podmínky vládního nařízení 

494/2000 Sb. ,, Regenerace panelových sídlišť" a současný stav s možností další realizace 

případných rekonstrukcí stávajících obytných budov eventuálně občanské vybavenosti a 

možnosti dalších úprav v rámci celého sídliště.  Dále bude respektován platný územní plán  

města Ostravy.  

 

 Výsledný návrh bude nejvíce ovlivněn umístěním potřebného množství nových 

odstavných stání. V rámci řešeného území dojde jak ke vzniku nových odstavných ploch, tak 

k vybudování dvou podzemních parkovacích objektů a jednoho z části zapuštěného 

parkovacího objektu. 
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1. ÚVOD 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout, jak smysluplně regenerovat lokalitu 

části panelového sídliště v městské části Ostrava - Jih, nacházející se mezi ulicemi Aviatiků, 

Mjr. Nováka a Oráčova. Lokalita se nachází v městském obvodě Ostrava - Jih. Diplomová 

práce obsahuje textovou a grafickou část řešeného území. Textovou část tvoří úvod, teoretická 

východiska, informace o řešeném území, analytická část, vlastní návrhová část, ekonomické 

zhodnocení návrhu a závěr. V grafické části bude zahrnut výkres širších vztahů, výkres 

majetkoprávních vztahů, stávající stav území spolu s urbanistickými návrhy, návrh dopravní 

infrastruktury a výkres výsadby a kácení zeleně. Seznam výkresů je uveden v obsahu 

výkresové části diplomové práce. 

  

 Regenerací panelových sídlišť se zabývá nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. 

prosince 2000 o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace 

panelových sídlišť vydaná ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  

 

 Panelové domy postaveny v dané lokalitě prošly v letech 2005-2015 státním 

programem ,,Zelenou úsporám'', který vedl především k regeneraci panelových domů a to po 

stránce energetické náročnosti tak i po stránce estetické.  

  

 Nejvýraznějším problémem a zároveň nejdůležitějším důvodem k regeneraci lokality 

je v dnešní době jednoznačně nedostatek parkovacích a odstavných stání. Dále zcela 

nevyhovující a zničené komunikace pro pěší které nevyhovují z hlediska bezbariérovosti. Na 

mnohých místech jsou pěší komunikace zcela nevhodně umístěny nebo naopak zcela chybí 

komunikace, které jsou v sídlišti vytvořeny vyšlapanými stezkami. 

 

 Dalším, velice opomíjeným problém této lokality, je nedostatek ploch se sportovním 

využitím pro rozličné věkové skupiny, nevhodně rostlá zeleň a nedostatečná úroveň 

mobiliáře.  

 

 Podkladem pro mou práci bude  důkladná analýza stávajícího stavu území včetně 

prostudování dokumentace o současných úpravách v území.  
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Cíl diplomové práce 

 

Cílem této regenerace územní je navrhnout pouze jedno variantní řešení změn v sídlišti tak, 

aby zahrnovalo dostačující praktické a estetické řešení a zároveň pomůže přispět k lepší 

kvalitě života v dané lokalitě. Návrh musí byt ekonomicky akceptovatelný a musí splňovat 

podmínky NV č.494/2000 Sb. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ 

 PROBLEMATIKY 

 

2.1 Urbanismus 

 

Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského osídlení. 

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

v územním plánování. Považuje se za vědní obor, který však má zvláštnost v tom, že některé 

urbanistické počiny se současně považují za umění, resp. umělecká díla, protože urbanismus 

řeší problémy technické, výtvarné a estetické. Urbanismus má teoretickou i praktickou 

stránku.                [7]

      

2.2 Úpravy 

 

Dle NV 494/2000 Sb. jde o práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, 

urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k 

postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky. 
1)

 

 

2.3 Panelové sídliště 

 

NV č.494/2000 Sb. definuje panelové sídliště jako ucelenou část území obce zastavěnou 

bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu minimálně 150 bytů 
1)

. 

               

2.4 Bytový dům postavený panelovou technologií 

 

Rozumí se jím stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, postavená v některé z 

typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se 

stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových 

domů postavených panelovou technologií, s výjimkou stavby pro bydlení a v níž je více než 

                                                 
1
 
)
 §2 NV 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť 
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polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení a má nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví 
1)

.   

 

2.5 Obytná zóna 

 

Obytná zóna je jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných souborů 

s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek 

provozu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i fyzicky a také 

hmatově rozdělen na prostor pobytový a prostor dopravní se smíšeným provozem a je obvykle 

řešen v jedné úrovni 
2)

.                                     

 

2.6 Zóna 30 

 

„Zóna Tempo 30" je tvořená zklidněnými komunikacemi s „klasickým“ šířkovým 

uspořádáním - je rozdělena na hlavní dopravní prostor a přidružený dopravní prostor (jízdní 

pruhy, chodníky, případně dělící nebo zelené pásy atd.) 

Hlavním důvodem zřízení „zóny Tempo 30" má být snaha o zvýšení bezpečnosti provozu a 

zlepšení životního prostředí za současného zachování provozu motorových vozidel. 

Nezvyšuje ale na rozdíl od obytné neb pěší zóny pobytovou funkci zklidněné komunikace. 

Navrhuje se na komunikacích s vyšším dopravním významem než obytné zóny 
3)

.   

 

2.7 Statická doprava 

 

a) Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkování se může podle délky 

rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). 
4) 

 

        

 

 

                                                 
2) 

  ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací 
3) 

  TP 103, Ministerstvo dopravy ČR, Navrhování obytných a pěších zón, Praha 2003 
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b) Odstavování (dlouhodobé stání) 

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

 sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 
4)  

 

 

c) Parkovací stání 

Je plocha určena pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla.
4)

    

 

d) Parkovací záliv 

Je plocha určena pro jedno nebo několik parkovacích stání s podélným, šikmým nebo 

kolmým řazením umístěná podél jízdního pásu. 
4)

     

 

e) Parkoviště 

Je venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržená jednotlivá parkovací stání. 
4)

      

 

f) Osoba s omezenou schopností pohybu 

 Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená 

 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která 

 jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla 

 přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. 

 Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro 

 chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné 

 stavby nebo výtahu. 
5)

  

 

2.8   Hromadná garáž 

 

Objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování vozidel a má více než 

tři stání. Stání jsou řazená buď u vnitřní komunikace nebo ve více řadách nad sebou na celé 

ploše podlaží , nebo ve více podlažích.
6) 

     

                                                 
4) 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
5) 

  Vyhláška š.398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s 

 omezenou schopností pohybu a orientace 
6) 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže  
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2.9  Obslužné komunikace 

 

Obslužné komunikace (C1, C2, C3) zpřístupňují jednotlivé, objekty nebo území, zajišťují tedy 

jejích přímou obsluhu. Jejich návrh při novostavbách by měl znemožnit zbytečné průjezdy 

obytnými okrsky a minimální rušení objektů a ploch vyžadujících klid. Je vyloučená sběrná 

dopravní funkce.                        [8] 
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3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

3.1 Městský obvod Ostrava - Jih 

 

Městský obvod Ostrava - Jih vznikl na katastru původně samostatných obcí Výškovice, 

Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a Dubina, která zasahuje až do katastru Nové a Staré Bělé. 

Ostrava - Jih je v současné době charakterizována jako nejlidnatější území Ostravy a tím i 

jako jedno velké sídliště. Počet jeho obyvatel dle ČSÚ dosahuje čísla 110 000 lidí.     [9] 

 

Obr. 1: Mapa městských obvodů města Ostravy [10] 

 

Historie obvodu nebyla zdaleka jen panelová a šedivá. Zastupují ji i kulturní památky, mezi 

které patří kostel Růžencové Panny Marie. V Zábřehu je kostel Navštívení Panny Marie, 

kterému byl darován gotický zvon z přelomu 13. a 14. století, což je pravděpodobně nejstarší 

zvon na Moravě. Na podzim roku 2007 byl v téže části obvodu vysvěcen nově postavený 

kostel Ducha Svatého i s pastoračním centrem. Opomenout nelze památník obětem 2. světové 

války na vysokých Březích v Zábřehu, pomník anglických letců vedle kostela v Hrabůvce, 

pamětní desku na Klegově ulici v Hrabůvce či pamětní desku a vilu Dr. Martínka rovněž v 

Hrabůvce. 

 

 Mezi kulturní a chráněné památky patří Jubilejní kolonie, postavená Vítkovickými 

železárnami podle projektu Jindřicha Freiwalda v letech 1924 - 1932. Jedná se o dělnické byty 

v Hrabůvce, situované do jednopatrových domů se dvory a vnitřními ulicemi. Dnes po 

rekonstrukcích domů i přilehlých ploch nabízí tato část nejatraktivnější bydlení v obvodu. 

Návštěvníky láká také nově zrekonstruovaný hotel Zámek Zábřeh, jehož součástí je také 
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pivovar. Oblíbeným bydlením se staly části Výškovice a Zábřeh úzce sousedící s Bělským 

lesem, který je jednou z největších zalesněných ploch uprostřed městské zástavby v Evropě. 

Momentálně se připravuje jeho revitalizace, aby splňoval estetický i rekreační význam. 

 

 Dnes nabízí Ostrava - Jih svým obyvatelům mnoho objektů občanské vybavenosti, 

jako jsou finanční úřad, peněžní ústavy, nákupní střediska, dětská hřiště, kulturní domy, kino, 

sportovní haly, venkovní plavecký areál, polikliniku, domovy pro seniory. Na území se 

nachází 20 základních škol, 29 mateřských škol, 2 základní umělecké školy, 16 středních škol 

a učilišť a jedna z fakult VŠB - TUO. Městský obvod vyniká výbornou dopravní obslužností, 

MHD zajišťuje jak tramvajová tak i autobusová doprava.  

 

 V roce 1994 byl vytvořen znak obvodu jehož základem je čtvrcený štít, v jehož polích 

najdeme historické symboly patřící k Zábřehu, Výškovicím a Hrabůvce, poslední pole je 

heraldickou stylizací soudobé sídlištní panelové výstavby.         [9] 

 

Obr. 2: Znak městské části Ostrava-Jih [11] 
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3.2 Místní část Hrabůvka 

 

Městská část Hrabůvka leží ve třetím nejlidnatějším městě České republiky, v Ostravě. 

Ostrava se nachází ve východní částí země. Městský obvod Ostrava - Hrabůvka se rozkládá 

na jižním území Ostravy a společně se Zábřehem, Výškovicemi, Dubinou a Bělským Lesem 

tvoří městský obvod Ostrava - Jih zaujímajicí plochu 17 km
2
 . V dnešní době lze Hrabůvku 

charakterizovat jako jedno z nejlidnatějších území Ostravy.         [9] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Historická fotografie, Ostrava-Hrabůvka, zdroj :[12] 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Vymezení řešeného území 

 

Řešená lokalita leží v obvodě Ostrava - Jih, a to v městské části Hrabůvka. Celé území je 

vymezen ulicemi Dr. Martínka, Mjr. Nováka, ulicí Aviatiků a ulicí Oráčovou. Rozloha tohoto 

území činí zhruba 18,5 ha. V území jsou dále zahrnuty ulice Na Obecní, Veverková, Ignáta 

Hermanna a ulicí Stadická. Uvnitř území se nachází 82 budov postavených panelovou 

technologií seskupených tak, aby tvořily samostatné bloky. Řešené území je v nadmořské 

výšce 239 m.n.m. a je téměř v dokonalé rovině. Dále v území můžeme najít 6 objektů 

distribučních stanic a 10 objektů občanské vybavenosti zahrnující školy, mateřské školky, 

restaurační zařízení či prodejny potravin. 

 

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

hlavních dopravních komunikací a spojuje Hrabůvku s městskou části Dubina a nejdeme zde 

nejbližší zastávky MHD. Ulice Dr. Martínka je také hlavním vstupem do území. Ze západní 

strany je území ohraničeno ulicí Mjr. Nováka, která má významnou roli v napojení celého 

sídliště na hlavní komunikaci a tou je Dr. Martínka. Na ulici Mjr. Nováka jsou napojeny ulice 

uvnitř řešeného území a to ulice Na Obecní, Ignáta Hermanna a je spojující ulice Veverková. 

Tyto ulice mají funkci obslužné komunikace k rodinným domům a vnitroblokům panelových 

sídlišť v řešené lokalitě. Z východu je území ohraničeno ulicí Aviatiků, která se přímo 

napojuje na ulici Dr. Martínka a slouží jako hlavní komunikace spojující Hrabůvku a 

městskou část Hrabová. Z ulice Aviatiku vede do středu území obslužná ulice Stadická a ulice 

Oráčová, která se přímo propojená s ulicí Mjr. Nováka. Celé řešené území se nachází 

přibližně 100m od rychlostní komunikace R56. Na tuto důležitou ostravskou dopravní tepnu 

se lze napojit z ulice Dr. Martínka, kde je přímé napojení. Šířky komunikací lemující danou 

lokalitu nalezneme ve výkresové části DP. (Viz. Výkres č. 6 – Dopravní řešení)  
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Obr. 4: Vymezení regenerovaného [13] 

4.2 Podklady pro návrh 

 

 Územní plán města Ostravy (Usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze 

dne 21.5.2014 byl vydán nový Územní plán Ostravy, který nahradil Územní plán 

města Ostravy z roku 1994 )  

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

v platném znění 

 Vyhláška č.398/2006 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

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

na podporu regenerace panelových sídlišť. 
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 Územně analytické podklady (Magistrát města Ostravy - Útvar hlavního architekta) 

 Katastrální mapa města Ostravy - majetek (Odbor IT služeb Magistrátu města Ostravy, 

oddělení GIS) 

 Katastrální mapa města Ostravy (Odbor IT služeb Magistrátu města Ostravy, oddělení  

GIS) 

 ČUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) 

 Výškopis 

 Polohopis 

 Ortofoto 

 Technická mapa 

 Katastrální mapa  

 

Ostatní údaje: 

 

 Adresa ÚMOb Ostrava - Jih (Úřad městského obvodu Ostrava - Jih) 

• Horní 791/3, Ostrava-Jih, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

• Telefon: 844 121 314 

• IČ: 00845451 

• e-mail: posta@ovajih.cz 

• Web: www.ovajih.ostrava.cz 

 

Starosta: Bc. Bednář Martin    

              [14] 

 

 Při návrhu je pak velmi důležité dbát na regulativy podle typu oblasti do které řešené 

území spadá. V tomto případě se jedná dle platného Územního plánu města Ostravy o oblast 

hromadného bydlení pro kterou platí následující regulativy: 

 

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

 

1) Vhodné 

 

 Různé typy nájemných domů (většinou nad 3 NP) převážně bez vestavěné 

vybavenosti. 

 Vybavenost, sloužící danému území: zařízení obchodů, služeb, místní správy, 

předškolní, školní (základní a střední školy), zdravotnická, sportovní, stravovací, 

společenská, zařízení pro volnočasové aktivity.  

 Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. 

 Zeleň vyřejná a obytná, dětská hřistě, hřiště pro mládež a dospělé     [15] 

 

2) Přípustné 

 

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

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

 Nerušící drobná výroba a služby 

 Příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáže, vestavěné garáže. 

 Nezbytná technická vybavenost.          [15] 

 

3) Vyjímečně přípustné 

 

 Rodinné domky 

 Hotely, administrativní budovy 

 Boxové garáže 

 Benzinová čerpadla jako součást hromadných garáží.      [15] 

 

4.3 Analýza současného stavu sídliště 

 

4.3.1 Bydlení 

 

Řešenou lokalitu charakterizuje sídliště, ve kterém se nachází zástavba tvořená panelovými 

domy ze 70 a 80 let 20.století. Většina z nich je již v dnešní době zrekonstruována a 
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kompletně revitalizována. Budovy jsou však příliš barevné a tvoří nekompaktní vzhledový 

celek, což je z architektonického hlediska neestetické. Panelové budovy převažují od 4 do 8 

nadzemních podlaží. Vysoké panelové budovy jsou především na ulici Dr. Martínka kde stojí 

panelový dům o 14 nadzemních podlažích, dále na ulici Obecní najdeme přes celou její délku 

11 podlažní panelové budovy. Celý blok 11 podlažních budov stojí na ulici Mjr. Nováka, 

který je zakončen ZŠ a Soukromým gymnáziem Mjr. Nováka. Ve vnitřních blocích sídliště, 

na ulici Stadická, jsou situovány výškové panelové budovy o 12 nadzemních podlažích. Z 

druhé strany těchto výškových budov, na ulici Oráčová, stojí panelové budovy o 4 

nadzemních podlažích.    

 

 

Obr. 5: Panelové domy na ulici Mjr. Nováka 

  

 Koncepční řešení výškových budov v území je dostačující, přičemž 14 poschoďové si 

navzájem nestíní s 8 poschoďovými budovami.  

 

Obr. 6: Výšková panelová budova na ulici Stadická 
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 Střední část území zaujímají parcely na kterých jsou postaveny rodinné domy. 

Celkově se jedná o 10 rodinných domů. Podle územního plánu spadají do hromadného 

bydlení. Parcely jsou ohraničeny ulicemi Na Obecní, Veverkova, Ignáta Hermanna a ulicí 

Mjr. Nováka. (Viz. Výkres č. 1 – širší vztahy). 

 

 Menší část panelových domů patří statutárnímu městu Ostrava, větší část vlastníků 

tvoří bytová družstva vlastníků, sdružení vlastníků a malá část patří soukromým vlastníkům. 

(Viz. Výkres č. 2 – Majetkoprávní vztahy). 

 

Tab.1: Počet domů, bytů a obyvatel v řešeném území Ostrava-Hrabůvka 

Počet bytových domů Počet bytů Počet obyvatel v 1 bytě Počet obyvatel 

82 2240 2,3 5152 

 

4.3.2 Občanská vybavenost 

 

Řešené území má dostatek budov a zařízení, zajišťující dostatečné množství občanské 

vybavenosti pro pohodlný a spokojený život. V docházkové vzdálenosti k řešenému území 

najdeme hned několik prodejen s potravinářským i jiným zbožím.  

 

 Na ulici Mjr. Nováka se nachází obchodní středisko o celkové rozloze cca 900m
2
  kde  

najdeme samoobslužnou prodejnu firmy Hruška, dále zde najdeme fitness centrum, spousty 

soukromých trafik, služebnu Policie ČR, pobočku České pošty, restaurační zařízení a herny, 

masážní služby, prodejnu kol firmy Opavel, výrobu klíčů, drogérii nebo pekárnu. V objektu 

dále najdeme ordinace lékařů včetně malé lékárny, zdravotnické potřeby a zdravou výživu. Po 

cele ulici Mjr. Nováka najdeme několik tzv. večerek nacházejících se v suterénu budov. Další 

samoobslužnou prodejnu firmy Hruška najdeme na nároží ulic Oráčová a Aviatiků. V 

blízkosti již popsaného obchodního střediska najdeme další nákupní centrum tzv. ,,Špalíček'' a 

Supermarket Albert. 
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Obr.7: obchodní centrum v řešeném území, Ostrava-Hrabůvka 

 

 V celém území najdeme několik restauračních zařízení, ta nejvyhledávanější jsou 

Bowling Park s vlastním parkovištěm a vstupem z ulice Na Obecní. Najdeme zde zábavu v 

podobě bowlingu s perfektní gastronimií, tak i venkovní minigolf s posezením. Dále hospoda 

U Oráče na ulici Oráčová.  

 

Obr.8: Bowling park, Ostrava-Hrabůvka 
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 V blízkém okolí je nejbližším zdravotnickým centrem poliklinika na ulici Dr. 

Martínka, v docházkové vzdálenosti cca 1,2 km a jedná se o nejvýznamnější stavbu tohoto 

typu v okolí.   

 

 Mateřské školy najdeme v řešením území hned dvě, a to mateřskou školu na ulici Mjr. 

Nováka a druhou na ulici Ignáta Hermanna. Obě splňují docházkovou vzdálenost 400m a 

jejich kapacita je zcela dostačující. Základní školy jsou umístěny mimo řešené území a to v 

městské části Dubina na ulici Alberta Kučery, případně na ulici Krestová. Další základní 

školu najdeme na ulici U Haldy v Hrabůvce. V řešeném území se nachází soukromé 

gymnázium Mjr. Nováka. Střední školy najdeme v místní části Hrabůvka, konkrétně Střední 

škola společného stravování na ulici Krakovská, Střední průmyslová škola na ulici Hasičská, 

Soukromé šestileté gymnázium a Soukromá obchodní akademie na ulici U Haldy. Na ulici 

Aviatiků byla zřízena základní škola logopedická.  

 Volnočasové aktivity zajišťuje kulturní dům K-Trio na ulici Dr. Martínka. Nachází se 

však cca.800m od řešeného území. Dále musí občané dojíždět do multifunkční haly Dubina 

na ulici Horní. V řešené lokalitě zcela chybí jakákoliv funkční volnočasový areál, případně 

fungující dětské hřiště. Velká výhoda je blízkost řeky Ostravice a vedle ní vybudovaná stezka 

jak pro cyklisty a bruslaře, tak i pro chodce. (Viz. Výkres č. 1 – Širší vztahy). 

 

4.3.3 Dopravní infrastruktura 

 

Z čistě dopravního hlediska leží řešené území na výborném místě. Cela oblast je připojená na 

základní komunikační síť, která je tvořená rychlostní komunikací II. třídy R56, silnicemi I. 

třídy na které se připojují silnice II. a III. třídy, místní komunikace a obslužné komunikace.  

  

 Na severní straně lemuje řešené území ulice Dr. Martínka, která je rozdělené na dvě 

souběžné komunikace. První je napojená přímo na silnic II. třídy R 56 a je přímým vstupem 

do celého území. Tato komunikace je využívaná jak automobilovou tak i městskou 

hromadnou dopravou. Další část ulice Dr. Martínka je podružná a je přímo napojená na hlavní 

komunikaci a funguje jako sběrná komunikace pro osobní a nákladní automobily, které jí 

využívají jako spojovací komunikaci mezi jednotlivými sídlišti v Hrabůvce a zároveň je 

jedinou možnou komunikací pro zásobování nejen řešeného území ale všech ostatních sídlišť 

v území. Ulice Dr. Martínka plynule přechází na ulici Aviatiků, která je druhou nejdůležitější 
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ulicí pro toto sídliště. Skrze ulici Aviatiků se dostaneme na hlavní tah na Frýdek - Místek ( 

silnice II. třídy R56 ) ale také do městské části Hrabová, případně Dubina či průmyslové zóny 

Hrabová.    

 

 Další nenahraditelnou komunikací je ulice Mjr. Nováka. Tato ulice je napojena na 

podružnou ulici Dr. Martínka a na druhém konci ústí skrze ulici Oráčová na ulici Aviatiků. 

Tímto tvoří uzavřený uliční systém, který sbírá veškerou automobilovou dopravu z centra 

území na její okraj. Dále tento okruh poskytuje přístup všem složkám integrovaného 

záchranného systému k jednotlivým panelovým a rodinným domům.  

 

 Další ulice v samotném jádru území jsou ulice Na Obecní, která je slepá a je napojená 

na ulici Mjr. Nováka. Dále ulice Veverková, která je napojená na ulici Na Obecní. Ulice 

Veverková je propojená ulicí Ignáta Hermanna s ulicí Mjr. Nováka. Všechny tyto ulice jsou 

obslužné a slouží pro snadnou dostupnost automobilů a integrovaného záchranného systému k 

panelovým a rodinným domům, případně k mateřské škole. 

 (Viz. Výkres č. 1 - Širší vztahy). 

 

Mezi významné dopravní tahy patří: 

 Silnice II. třídy R56, ulice Místecká 

 ulice Dr. Martínka 

 

4.3.3 Pěší a cyklistická doprava 

 

Skrze sídliště a celé řešené území vede cyklistická stezka s trasou Hrabová - Hrabůvka - 

Vítkovice - Mariánské Hory, Kaufland - Mariánské Hory, radnice.  

 

 V daném území byla provedena analýza peších komunikací z nichž vyplývá 

následující. Komunikace pro pěší jsou v řešeném území dezolátním stavu, téměř 90% je zcela 

původních a nevyhovujících. Povrchy jsou zcela asfaltové či betonové. Vedení chodníku 

mnohdy zcela neodpovídá potřebám obyvatel a vznikají vyšlapané stezky napříč travnatými 

plochami. 
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 Přechody pro chodce ne zcela nevyhovují vyhlášce č.398/2009 Sb. a budou muset 

projít rekonstrukcí. (Viz. Výkres č. 5 - Problémový výkres).     16

 

  

Obr.9: Problémy pěších komunikací 

 

4.3.4 Statická doprava 

 

Parkovací a odstavná stání jsou jednoznačně největším problémem celého sídliště. 

Parkovacích a odstavných stání je v daném území nedostatek. S rostoucím počtem nových 

automobilů a trendu dvou a více aut na rodinu nastal problém s nedostatkem místa. Původní 

návrhy ze 70. let minulého století zdaleka nepočítali se změnou režimu v ČR. Automobily 

parkují na místech, která nejsou vyhrazená tomuto účelu a nevyhovují současné platné normě 

ČSN 73 6056.               [4] 

 

 Na základě hloubkové analýzy řešeného území, přepočítání všech parkovacích a 

odstavných stání bylo zjištěno, že navýšit danou kapacitu bude obtížně, ne-li nemožné z 

ohledem na množství volného místa a pohody bydlení.  

 

 Zatímco v roce 1990 bylo v Ostravě zhruba 65 000 osobních automobilů, v roce 2012 

to bylo již 130 000 osobních vozů. Tento fakt vede k podobným situacím, která nastala i v 

případě mého řešeného území.           [29] 
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Tab.2: Automobilizace v Ostravě - vývoj v letech 2007 - 2012 [17] 

  2007 2008 2009 2010  2011  30.6.2012 

Počet 

automobilů na 

1000 obyv. 

 330,03 350,88 357,14 366,30  377,36  384,62 

Stupeň 

automobilizace 
 3,03 2,85 2,80 2,73  2,65  2,60 

 

  

 Do průzkumu bylo zahrnuto území jako celek, a jako celek bylo použito při 

následných výpočtech. Bylo zjištěno, že v dané lokalitě se nachází celkově 966 odstavných a 

parkovacích stání pro automobily včetně míst pro osoby s omezenou schopností pohybu, z 

čehož 892 je venkovních a 74 je umístěno v bytových domech na ulicích Oráčová a Stadická. 

Při současném stupni automobilizace je  potřeba stání pokrytá pouze ze 41,75 %.  

(Viz. Výkres č. 6 - Dopravní řešení). 

 

 

Obr.10: Problémy s parkováním na ulici Mjr. Nováka.  

 

4.3.5 Městská hromadná doprava 

 

V řešené lokalitě poskytuje městskou hromadnou dopravu Dopravní podnik Ostrava a.s. Je 

možné využít i služeb ČSAD nebo Veolia Transport. V okolí řešeného území jsou dvě 

zastávky MHD. Nejbližší zastávkou je tramvajová i autobusová zastávka Hrabůvka kostel. 

Druhou nejbližší autobusovou zastávkou je Benzina na ulici Místecká.  

(Viz. Výkres č. 1 - Širší vztahy). 
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Autobusové zastávky a linky v řešené lokalitě: 

 

 Autobusová zastávka Hrabůvka Kostel 

• Autobus č. 27, 41, 48, 50, 55, 62, 77 

 Tramvajová zastávka Hrabůvka Kostel 

• Tramvaj č. 1, 3, 10, 19 

 Autobusová zastávka Benzina 

• Autobus č. 27, 35, 39, 41, 48, 50, 55, 77 

• Autobusové spoje ČSAD, Veolia Transport     [18] 

 

 

Obr. 11: Zastávka MHD - Hrabůvka kostel, Ostrava-Hrabůvka, zdroj: soukromý archív 
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4.3.6 Plochy volnočasových aktivit ve vnitroblocích 

 

V řešeném území najdeme plochy, které mají charakter pro volnočasové aktivity. Většina z 

těchto ploch je však zcela zanedbaná a v nevyhovujícím stavu. Celé řešené území je rozděleno 

do mnoha vnitrobloků napříč celým sídlištěm. 

 

 Hlavním nedostatkem jsou zcela nepoužitelné betonové plochy, umístěné uvnitř 

vnitrobloků. Mají živičný nebo betonový povrch, který ani po několika desítkách let nebyl 

opraven. Dalším zjevným problémem jsou zanedbaná pískoviště. Téměř v každém 

vnitrobloku najdeme jak malá tak velká pískoviště, která jsou zarostlá travnatým porostem a 

jsou znečištěná a tudíž naprosto nepoužitelná. Pískoviště jsou často obklopeny lavičkami, 

které jsou v obložení dospívající mládeže, což je další nežádoucí jev. Kovové průlezky či 

dětské kolotoče v blízkosti pískovišť jsou nefunkční, barva z těchto konstrukcí je oprýskaná a  

funkčnost těchto prvků je tímto značně omezená. Nedostatkem je také špatně rozmístěná 

zeleň, což dělá z betonových ploch či dětských hříšť hlavně v letních měsících nestíněné, 

rozpálené plochy. Dále jsou zde betonové plochy s kovovými konstrukcemi po bývalých 

sušácích prádla. Všechny tyto betonové plochy jsou značnou dobu nevyužívané, povrch je 

zničen povětrnostními vlivy, zarostlý trávou či mechem. Povrchy těchto ploch působí 

neesteticky a je třeba je zrekonstruovat a nebo zcela odstranit z terénu. (Viz. Výkres č. 5 - 

Problémový výkres). 

 

 

    Obr. 12: Neudržovaná hřiště ve vnitroblocích na ulici Aviatiků 
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4.3.7 Zeleň 

 

V celém sídlišti jsou stovky keřů, stromů a jiné zeleně. Na základě vlastního průzkumu a také 

podkladů oddělení GIS MMO je patrné, že se v území vyskytují především listnaté stromy 

jako jsou břízy, jasany, buky, duby a lípy. Před cca 5 lety byly vysazeny po celém řešeném 

území vysazeny desítky menších listnatých stromů. Jednalo se hlavně o vnitrobloky v okolí 

hřiště na ulici Dr. Martínka a také o plochy v okolí ulice Aviatiků.  

 

 V letech 2011 a 2012 byla provedená běžná péče o vzrostlou zeleň a došlo k pokácení 

několika nemocných stromů ohrožující bezpečnost chodců a automobilů. Dále byly 

zastřihnuty a zkráceny téměř veškeré stromy a keře. V průběhu celého roku provádí UMOB 

Jih pravidelné sekání trávy, kterou zajišťuje radnicí vybraná firma.  

 

 Důležitou roli hraje hustý porost mezi ulicemi Aviatiků a Místecká (R56). Jedná se o 

pozemky ležící mezi těmito dvěma ulicemi. Dnes se jedná o plochy pro majitelé psů a slouží 

jako drobná a ochranná zeleň proti možnému hluku způsobeného silnou dopravou na 

rychlostní komunikaci R56. Toto opatření je vyznačeno také v ÚP města Ostravy.  

 

 Zeleň je v celém území chaoticky rozmístěná a často nesmyslně vysazená. V mnoha 

případech je přerostlá a přestárlá. Naopak v místech, kde by mělo být přirozené stínění, jako 

jsou dětská hřiště, zeleň chybí. Údržba je zjevně dlouhodobě nedostatečná. 

 

4.3.7 Mobiliář 

 

Nejen statická doprava, ale také mobiliář v řešeném sídlišti jsou slabou stránkou. V celém 

území je žalostný počet odpadkových košů, lavičky pro odpočinek jsou pak ve všech 

případech v dezolátním stavu a musí byt vyměněny. Koše pro exkrementy psů v území nejsou 

vůbec. 
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4.3.8 Odpadové hospodářství 

 

Řešené území bylo podrobeno průzkumu, který měl nastínit počet a dostupnost nádob na 

směsný a tříděný odpad z nichž vyplývají následující fakta: 

 

  Dostupnost všech typu nádob  je velmi dobrá, prakticky v celém území je docházková 

vzdálenost do 2 až 3 minut. V celé oblasti se nachází dostatečný počet kontejnerů na směsný 

odpad, plasty, papír a sklo. Neuspokojivý je počet kontejnerů na elektroodpad, kdy se v celém 

území nachází pouze jeden a to na ulici Mjr. Nováka. (Viz. Výkres č. 5 - Problémový výkres). 

 

Tab.3: Přehled počtu a rozmístění nádob na odpad 

Ulice 

Počet nádob 

Směsné 

nádoby 
 Papír  Plasty Sklo  

Elektro-

zařízení 

Dr. Martínka 6  2  3 2  0 

Mjr. Nováka 27  5  5 7  2 

Na Obecní 4  1  1 1  1 

Aviatiků 12  3  0 3  0 

Veverková 2  1  1 1  0 

Ignáta Hermanna 0  0  0 0  0 

Stadická 7  2  1 1  0 

Oráčová 4  1  1 2  0 
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Obr. 13: Nádoby na odpad - ulice Veverková, Ignáta Hermanna 

 

 Slabší stránkou je umístění a podklad na kterém se nádoby nacházejí. Většina 

kontejnerů nemá své pevné místo a stojí přímo na komunikacích, jsou seskupeny ve větším 

počtu a nejsou esteticky nikterak ošetřeny. Povrchy jsou hrbolaté a nerovné, při silném větru 

jsou nádoby uvedeny do pohybu a narážejí do stojících aut.  

 

4.4 SWOT Analýza 

 

Tab.4: SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá dostupnost MHD 

Klidné sídliště 

Blízkost rekreačního vyžití 

Existence ZŠ 

Existence MŠ 

Nedostatek parkovacích míst 

Dezolátní komunikace pro pěší 

Špatně situovaná zeleň 

Vysoká migrace obyvatel 

Dezolátní mobiliář 

Příležitosti Hrozby 

Zlepšení pohodlí života obyvatel 

Lepší dopravní obslužnost 

Navýšení kapacit parkovacích stání 

Zvýšení estetičnosti sídliště 

Vandalismus 

Kriminalita 

Nedostatek financí 

Riziko sociálně vyloučené lokality 
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5. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

5.1 Cíl Regenerace 

 

Všechny navržené záměry a návrhy by měli vést hlavně k naplnění hlavního cíle této 

regenerace čímž je navržení komplexní regenerace, zvýšit kvalitu života a prostředí v řešené 

lokalitě. Návrh zahrnuje pouze jedno urbanistické řešení, kde bylo záměrem vymezit plochy 

pro nové parkovací objekty a parkovací plochy. Dále byly zrekonstruovány stávající stavebně 

nevyhovující komunikace, pojížděné plochy a pěší komunikace. Byl upraven a doplněn 

mobiliář, proběhla úprava a výsadba zeleně včetně estetických a funkčních úprav vnitrobloků. 

 

 Vytvoření nových parkovacích ploch či parkovacích objektů a co možná nejlépe je 

integrovat do stávající výstavby 

 Zlepšit dopravní obslužnost všech budov v území jak pro obyvatelstvo tak pro 

jednotky IZS města Ostravy 

 Vytvoření nových cyklotras napříč řešeným územím, které plynule navážou na 

stávající sít cyklostezek 

 Navrhnout a zrealizovat místa pro širší veřejnost, která by sloužila nejen dětem a 

mládeži, ale také lidem středního věku. Místa by měla sloužit jednak k rekreaci a 

jednak ke sportovnímu vyžití 

 Vhodné doplnění mobiliáře  

 Regenerace (ošetření a probírka) a výsadba nové zeleně. Nahradit zeleň vykácenou 

kvůli stavebním úpravám .  

 

5.2 Popis navrhovaných úprav pro návrh 

 

5.2.1 Silniční komunikace 

 

Úpravy silničních komunikací v celém území vycházejí především z úprav povrchů v daných 

úsecích, případně z jejích zklidnění zpomalovacími prvky. Dalším důvodem kompletní 

úpravy daných úseků komunikací je i lepší organizace a vytvoření nových parkovacích míst. 
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V řešeném území nebylo nutné zasahovat do organizace dopravy až na ulici Stadickou. Z 

ekonomických důvodů nebylo přikročeno k výměně vrchní vrstvy vozovky u všech 

stávajících komunikací. (Viz. Výkres č. 6 - Dopravní řešení ) 

 

Ulice Mjr. Nováka, Oráčová 

 

 K výměně asfaltového povrchu dojde na celé délce ulice Mjr. Nováka a ulice Oráčovy. 

Tyto ulice budou taktéž doplněny o nové přechody pro chodce, včetně jednoho přechodu pro 

cyklisty a o zpomalovací příčné prahy. Rychlosti na těchto komunikacích zůstanou 

nezměněny.  

 

Ulice Na Obecní, Ignáta Hermanna, Veverková 

 

 Ulice Na Obecní, Veverková a  Ignáta Hermanna budou po celé své délce zklidněny. 

Vzniknou zde tzv. ,,ZÓNA TEMPO 30" tvořeny zklidněnými komunikacemi s klasickým 

šířkovým uspořádáním - je rozdělená na  hlavní dopravní prostor a přidružený prostor ( jízdní 

pruhy, chodníky, případně dělící či zelené pásy atd.). Hlavním důvodem zřízení ,,ZÓNA 

TEMPO 30" je snaha o zvýšení bezpečnosti provozu ve vnitroblocích a zvýšení úrovně 

životního prostředí při současném zachování provozu motorových vozidel.      [3] 

  

Ulice Dr. Martínka 

  

 Na ulici Dr. Martínka, před domem č.p. 20 až 38 bude kompletně vyměněn asfaltový 

povrch, komunikace budou rozšířeny a přizpůsobeny nově vybudovaným parkovacím 

objektům (Viz.Výkres č.09 - Parkovací objekt - VAR A).  

 

Ulice Aviatiků 

 

 V úseku ulice Aviatiků, po přechodu z ulice Dr. Martínka, v souběhu s ulicí 

Místeckou, bude nově vybudována okružní křižovatka. Účel této okružní křižovatky je zajistit 

plynulou dopravu a dobrou dopravní obslužnost pro nové parkovací plochy. Rychlost na celé 

délce ulice Aviatiků nebude změněna. Okružní křižovatka byla navržena dle ČSN 73 6102. 
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Ulice Stadická 

 

 Ulice Stadická byla klasifikována jako ,,ZÓNA TEMPO 30" . Z důvodu zklidnění 

dopravy byla před ústím ulice Stadické na ulici Aviatiků doplněna příčným prahem. Dalším 

zklidňujícím prvkem je místní zúžení ulice doplněno místem umožňující vyhnutí vozidel. V 

rámci rozšiřování počtu parkovacích míst v území byly změněny příjezdové plochy k 

jednotlivým budovám.  

 

 Ulice Stadická byla, z důvodu zpřehlednění dopravy po nárůstu kapacit parkovišť v 

daném úseku, doplněná o dopravní značku ZÁKAZ VJEZDU z ulice Aviatiků. Příjezd na 

ulici Stadická je možná pouze přes křižovatku ulic Aviatiků a Oráčovy. Tato křižovatka 

prošla z důvodů zlepšení přehlednosti a dopravní obslužnosti kompletní rekonstrukcí. 

 

Návrh skladby vozovky nových silničních komunikací  

(Viz.Výkres č.11 - Řez A - A´- vzorový řez komunikací)  

 

5.2.2 Statická doprava  

 

Bylo zjištěno, že v dané lokalitě najdeme celkově 966 odstavných a parkovacích stání pro 

automobily včetně míst pro osoby s omezenou schopností pohybu, z čehož 892 je venkovních 

a 74 je umístěno v bytových domech na ulicích Oráčová a Stadická. 

V řešeném území je celkem 2240 bytů. Po zjištění počtu bytů, parkovacích a odstavných 

ploch byla vypočtena skutečná potřeba počtu stání dle ČSN 73 6110 O Projektování místních 

komunikací. Pro výpočet byl použit vzorec:        

 

     N = Oo . ka + Po . ka , kp 

 

N  celkový počet stání 

Oo  základní počet odstavných stání 

Po  základní počet parkovacích stání 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp  součinitel redukce             [2] 
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 Při výpočtu bude brán stupeň automobilizace ka = 377 vozidel na 1000 obyvatel 

(1:2,65), pro který je stanoven součinitel 0,952. Součinitel kp je u obytných okrsků  roven 0,6. 

Počty odstavných Oo a parkovacích Po stání byly stanoveny dle tabulek v ČSN 73 6110 

             

 

 Po dosazení do vzorce:  

 

N = 2240 . 0,96 + 258 . 0,96 . 0,6 = 2299 odstavných stání 

 

 Dle výpočtu bylo zjištěno , že současný stav je zcela nevyhovující. V řešeném území 

je potřeba doplnit deficit 1333 parkovacích ploch.  

 

 Jelikož je tento počet nových parkovacích míst nad možnosti území, bylo přistoupeno 

k hlubší analýze území. Tento průzkum umožnil přesnější a reálnější pohled na situaci v 

území. Pro tento průzkum byl zvolen jako vhodný den neděle. Ve večerních hodinách, kdy 

jsou všichni obyvatelé zpět z víkendů, tak můžeme hovořit o tzv. špičce kdy jsou obyvatelé 

sídliště ve svých domovech a parkovací plochy by tedy měli být na svém maximu kapacity, 

který pojmou. Bylo zjištěno, že není zcela nezbytné dodržet a opravdu vytvořit 1333 

parkovacích míst. Pro potřebu obyvatel, a to vzhledem i k pohodě bydlení v tomto sídlišti, 

jsem přikročil k vytvoření celkem 1000 nových parkovacích míst.   

 

Navrhované řešení 

 

a) Plochy pro odstavování vozidel  

 

Jako hlavní možnosti výběru umístění nových parkovacích ploch byly vyhodnoceny okrajové 

prostory řešeného území (Viz.Výkres č.4 - Analytický výkres ). Celkem bylo navrženo 7 

nových velkokapacitních parkovacích ploch. (Viz.Výkres č.6 - Dopravní řešení ) 
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Obr. 14: Navrhované formy parkování podél komunikací, ČSN 73 6056 [4] 

 

Skladba parkovacích stání: 

 

- Betonová zámková dlažba   80 mm 

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm   40 mm 

- Štěrkodrť     150 mm 

- Drcené kamenivo fr. 16-32 mm  150 mm 

 

 

Obr. 15: Detail přechodu z parkovacího stání na pěší komunikaci v řešeném území  [19] 

 

Ulice Mjr. Nováka, Oráčová 

  

 Z původního počtu 294 stání byla kapacita na Ulici Mjr. Nováka navýšená na 508 

parkovacích stání (včetně parkovacího objektu o kapacitě 59 stání). Na nároží ulic Mjr. 

Nováka a ulice Na Obecní bylo zrušeno komplikované parkoviště s celkovým počtem 29 

parkovacích míst a bylo nahrazeno již zmiňovaným novým parkovacím objektem (SO 02). V 

celé délce ulice Mjr. Nováka byly kompletně zrekonstruovány a nebo nově vybudovány 

příčné a šikmé parkovací stání. V jihozápadní části řešeného území bylo nově navrženo 

parkoviště (SO 03) s celkovou kapacitou 128 parkovacích míst z toho 4 odstavná stání pro 
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zdravotně tělesně postižené. Ulice Oráčová, která navazuje na ulici Mjr. Nováka, byla z 

původní kapacity 65 parkovacích míst a 48 vnitřních garáží navýšena 10 venkovních 

parkovacích míst z toho 3 odstavná stání pro zdravotně tělesně postižené. 

 

Ulice Na Obecní, Ignáta Hermanna, Veverková 

  

 V těchto ulicích je současná kapacita 99 stání. Ulice Na Obecní byla doplněná o nově 

navržené velkokapacitní parkoviště (SO 10) s počtem 59 nových parkovacích stání. Stání v 

tomto vnitrobloku byla zrekonstruována a byl obnoven jejích povrch a rozložení. Byly 

doplněny stání pro zdravotně tělesně postižené. Na ulici Ignáta Hermanna byli doplněny 

chybějící požární plochy. 

 

Ulice Dr. Martínka 

  

 Na ulici Dr. Martínka před domem č.p. 20 až jsou navrženy parkovací objekty. 

(Viz.Výkres č.09 - Parkovací objekt - VAR A). 

  

Ulice Aviatiků 

  

 Dále v úseku ulice Aviatiků, vedoucí souběžně s ulicí Místeckou, byly navrženy tři 

velkokapacitní parkoviště. Dvě nová parkoviště nahradili stávající parkovací plochy a jejich 

navržená kapacita byla stanovená na 58 (SO 06) a 128 (SO 05) parkovacích stání doplněna o 

6 a 4 stání pro zdravotně tělesně postižené. Třetí parkoviště bylo navrženo mezi ulicemi 

Aviatiků a ulici Místecká. Toto parkoviště pojme 126 parkovacích stání (SO 07).  

 

Ulice Stadická 

 

 Na ulici Stadická jsou navrženy nová kolmá stání o celkové kapacitě 28 míst. Tyto 

kolmá stání vzniknou při jednom okraji obytné ulice. Navrženy byly také dvě nové parkovací 

plochy. První z nich o kapacitě 141 parkovacích stání (SO 01) a druhé o kapacitě 75 

parkovacích stání (SO 04). 
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b) Parkovací objekty  

 

Návrh počítá s výstavbou tří objektů určených k parkování (SO 02,08,09). Tyto objekty jsou 

rozděleny do dvou částí. První parkovací objekt (SO 02) se nachází na ulici Mjr. Nováka, 

hned vedle obchodního střediska v proluce mezi budovami. Celková kapacita tohoto objektu 

je 59 parkovacích míst ve 4 podlažích. Objekt je polo zapuštěný do terénu a nikterak 

nepřevyšuje okolní zástavbu a ideálně doplňuje proluku.  (Viz.Výkres č.6 - Dopravní řešení ) 

 

 Druhou část tvoří dva objekty (SO 08,09), situovány na ulici Aviatiků, určeny k 

parkování. Jejich kapacita je 285 a 177 parkovacích míst umístěných do dvou podzemních 

podlaží a parkovací plochou na střeše objektu. První objekt (SO 08) byl navrženy na ploše 

současných zelených ploch a zanedbaného dětského hřiště.  Druhy objekt (SO 09) nahradil 

současnou parkovací plochu o kapacitě 58 stání.  

 

 Objekty budou napojeny z ulice Dr. Martínka, ze které povede obytná ulice. Z této 

obytné ulice povedou vjezdy na rampy do podzemních prostor parkovacího objektu. Sklon 

rampy je navržen na 14 % a jejích délka je 24 000 mm. Úroveň podlahy 1.PP je 2 250mm pod 

úrovní terénu, světlá výška podlaží je 2 500 mm.2.PP je 5 600 mm pod úrovní terénu a světlá 

výška podlaží je 2 500mm. V obou parkovacích objektech se nachází 6 stání pro zdravotně 

tělesně postižené jejichž délka je 5 500 mm a šířka 3 500 mm. V případě omezeného prostoru 

využijí dle vyhlášky č.398/2009 Sb. 2 stání jednu manipulační plochu o šířce 1 200 mm. Pro 

vstup a výstup využívá objekt SO 08 dvě komunikační jádra s výtahy a schodišti. Tyto 

komunikační jádra jsou situovány v rozích budovy. Třetí komunikační jádro slouží pro vjezd 

a výjezd vozidel a je tvořen rampami. (Viz.Výkres č.09 - Parkovací objekt - VAR A) 

 

 Byla navržena i možnost VAR B, kdy mají parkovací objekty sníženou kapacitu 

parkovacích ploch v úrovni terénu. Na úkor parkovacích stání bylo vytvořeno sportovní hřiště 

na míčové hry a dětské hřiště. Návrh obsahuje také polyfunkční objekt s velkou možností 

využití a skvělým dopravním napojením. (Viz.Výkres č.10 - Parkovací objekt - VAR B) 
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5.2.3 Pěší komunikace  

 

Problémem takřka všech pěších komunikací je špatný technický stav, na všech trasách 

bude proto odstraněn asfaltový povrch a bude položena zámková betonová dlažba. Ve všech 

vnitroblocích budou změněny trasy a nevhodné úhly navazování chodníků a nebo vzniknou 

zcela nové trasy komunikací pro pěší. Budou zcela opraveny přístupy ke všem budovám v 

řešeném území. Vznikne nový veřejný prostor na ulici Aviatiků v blízkosti nových 

parkovacích objektů (SO 08 a 09), bude spojovacím prostorem mezi cyklotrasou a všemi 

pěšími komunikacemi které vedou do podchodu pod ulicí Dr. Martínka. V místech 

vyšlapaných stezek, napříč zelenými plochami, byly navrženy trasy nových komunikací pro 

pěší a budou sloužit pro plnohodnotný a pravidelný pohyb chodců. Šířka všech komunikací v 

území bude min. 2000mm, některé úseky budou místy zúženy na 1500 mm. Barva 

komunikací pro pěší bude tradiční šedá a bude tvořit kontrast s přidruženou cyklostezkou. 

Veškeré návrhy tras komunikací pro pěší respektují vyhl. č.398/2009 Sb.,o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

 Mezi ulicemi Stadická a Oráčová byla navržena komunikace souběžně s cyklostezkou 

a tvoří hlavní dopravní komunikaci pro pěší a cyklisty napříč územím. Dále vedou souběžně 

cyklostezka a chodník podél celé ulice Mjr. Nováka a jsou na celé své trase odděleny jak 

vizuálně tak hmatným pásem šířky 400mm.   

 

Skladba vrstev pro pěší komunikace: 

 

- Betonová zámková dlažba PRESBETON (hladký povrch)  80 mm 

- Pískové lóže        40 mm 

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm      200mm 

- Štěrkopísek fr. 16-18 mm      150 mm 

- Rostlý terén 

 

(Viz.Výkres č.12 - Řez A - A´- vzorový řez komunikací)  
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Obr. 16: Detail zámkové dlažby použité v řešeném území PRESBETON H-PROFIL BF SP [20] 

 

5.2.4 Cyklostezky  

 

Celkový návrh cyklostezek v řešeném území vychází z podkladů nového územního plánu 

města Ostravy. Hlavním cílem bylo vést trasy cyklostezek mimo komunikace pro motorová 

vozidla a pokud možno spojit tyto trasy s pěšími komunikacemi.  

 

 Cyklostezka vedoucí z Hrabové navazuje, za vyústěním z podchodu pro chodce a 

cyklisty pod rychlostní komunikací R 56 ( ul. Místecká), na novou trasu cyklostezky skrze 

celé řešené území. Trasa je vedená zelenou, veřejnou plochou mezi ulicemi Stadická a 

Oráčová. Poté se cyklotrasa děli na dvě větve. První odbočka vede dále do území sídliště 

Dubina a navazuje na starou cyklostezku v místě Soukromého gymnázia na ulici Mjr. 

Nováka. Druhá odbočka cyklostezky vede podél ulice Mjr. Nováka souběžně s komunikací 

pro chodce a ústí na nově navrženém náměstí u podchodu pod ulicí Dr. Martínka. Zde je 

dopravní značení ,,Cyklisto  sesedni z kola" kdy bude cyklista donucen prostor náměstí projít 

v doprovodu kola.  

(Viz.Výkres č.12 - Detail bezbariérového přechodu) 

 

 Cyklotrasy jsou doplněny o 4 nové přechody pro cyklisty a to na ulicích Oráčová, Mjr. 

Nováka a na ulici Na Obecní.  

 

 Jako materiálové řešení cyklostezky byla zvolena hladká dlažba PRESBETON 

HOLLAND I, který je zvolena jednak z hlediska hladkého povrchu vhodného pro 

bezproblémovou jízdu na kole či in line bruslích, tak i z hlediska integrování a doplnění 

povrchu k již vybudovaným cyklostezkám v širším území. Z hlediska finančního je rozdíl 
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mezi dlážděnou formou povrchu a asfaltobetonovou variantou minimální. Co se týká údržby 

povrchu je trvanlivější a efektivnější dlažba. Cyklostezka bude barevně oddělená od pěší části 

komunikace .   

 

Skladba vrstev pro cyklostezku: 

 

- Betonová zámková dlažba PRESBETON  HOLLAND I 

(hladký povrch - červený postřik)     80 mm 

- Pískové lóže        40 mm 

- Drcené kamenivo fr. 4-8 mm      200mm 

- Štěrkopísek fr. 16-18 mm      150 mm 

- Rostlý terén 

 

 

Obr. 17: Detail zámkové dlažby použité pro cyklostezky PRESBETON HOLLAND I [20] 

 

 

Obr. 18: Detail pokládání dlažby  PRESBETON HOLLAND I [20] 
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5.2.5 Návrh zeleně  

 

Zeleň je považována za důležitý krajinný prvek a ve zmiňovaném návrhu hraje důležitou roli. 

Návrh výsadby a kácení zeleně počítá s vykácením několika10 vzrostlých stromů a keřů. 

Stromy a keře budou muset ustoupit nové výstavbě parkovacích objektů ( SO 08 a 09) na ulici 

Dr. Martínka a také kvůli rozšiřováním  a úpravám ulice kolem těchto objektů. Mnoho zeleně 

muselo ustoupit i novým velkokapacitním parkovištím na okraji řešeného území. Stromy a 

keře budou  vykáceny také ve vnitroblocích, kde ustoupí novým trasám chodníků, dětských 

hřišť a hřišť pro volnočasové aktivity pro širší věkovou skupinu obyvatel.  

 

 Nová výsadba proběhne hlavně kolem parkovacích ploch a kolem komunikací 

především proto aby byly odstíněny od ostatních ploch a obytných domů. Návrh počítá také s 

výsadbou několika keřů. Jedná se o pěnišník, kolkvícii krásnou, šácholán a svídu krvavou. 

Svída krvavá bude použitá na oddělení cyklostezky a parkoviště na ulici Na Obecní. Šácholán 

bude vysazen především ve vnitroblocích, aby zkrášlil prostředí mezi pěšími komunikacemi. 

Mezi použité stromy v návrhu výsadby zeleně jsou platan javorolistý, habr obecný a javor 

mléč. (Viz.Výkres č.8 -Kácení a výsadba zeleně) 

 

5.2.6 Návrh mobiliáře 

 

Současný stav mobiliáře v řešeném území je v dezolátním stavu. V rámci kompletní 

regenerace vnitrobloků bude zcela nahrazen a v místech, kde budou provedeny rozsáhlé 

stavební práce z důvodů realizace nových parků ve vnitroblocích a výstavby povrchových 

parkovacích ploch a parkovacích objektů, bude spolu s novými hřišti a zelení osazen i nový 

mobiliář.  

 

 Pro návrh byl vybrán mobiliář firmy BONITA GROUP SERVICE s.r.o. Konkrétně se 

bude jednat o tyto prvky pro dětská hřiště, prvky pro městský mobiliář a prvky pro venkovní 

fitness hřiště. 
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Obr. 19: Příklad umístění Lanové pyramidy na dětském hřišti [21] 

 

 Vybrané prvky pro dětská hřiště jsou pružinové houpadlo čtyřlístek HP-10-1, kolotoč 

KK-180p,  lanová pyramida 5m s osmi napínacími zámky, šplhací soustava b-ss-901 ks a 

trojhrazda celokovová b-hr-301 km. 

 

Obr. 20: Vizualizace šplhací soustavy b-ss-901 ks a lanové pyramidy 5m s osmi napínacími zámky[22] 

 

 

 Jako městský mobiliář pro chodníky ve vnitroblocích byla zvolena Lavička 102D s 

opěradlem - mobilní, odpadkový koš č.002 a Stojan na 5 kol (pozink.). Lavičky spolu s 

odpadkovými koši budou umístěny především ve vnitroblocích panelových sídlišť. Lavičky 

umístěny kolem pěších komunikací nesmí zasahovat do komunikačního prostoru, budou 

osazeny do vydlážděných výklenků s prostorem pro kočárky či invalidní vozík. Místy budou 

tyto lavičky doplněny o odpadkový koš. Odpadkové koše se vyrábí i ve variantě s čtvercovým 

půdorysem a nebo ve variantě na psí exkrementy s prostorem pro papírové sáčky. Odpadkové 
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koše budou umístěny v blízkosti všech typů hřišť a posezení. Cyklostezky budou doplněny o 

posezení se stojany na minimálně 5 kol. (Viz.Výkres č.7 - Urbanistický návrh) 

 

 

  

Obr. 21: Vizualizace mobilní lavičky 102D a odpadkového koše č.002 firmy BONITA GROUP 

s.r.o.[23] 

 

5.2.7 Návrh veřejného osvětlení 

 

Stávající síť nízkého napětí veřejného osvětlení bude v celém rozsahu zrušena a nahrazena 

novou sítí veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu nebyla stávající síť veřejného osvětlení 

zakreslená do výkresu stávajícího stavu.   (Viz.Výkres č.3 - Stávající stav) 

 

V návrhu nového osvětlení byli použity uliční lampy od firmy ČERNOCH Osvětlení S.R.O. 

Nově vybudované osvětlení bude v ulicích Dr. Martínka, Mjr. Nováka, Oráčová a Aviatiků. 

Vnitrobloky včetně ulic a parkovacích ploch budou rovněž pokryty novým veřejným 

osvětlením značky ČERNOCH Osvětlení S.R.O. (Viz.Výkres č.7 - Urbanistický návrh) 

 

 Navržené osvětlení je vhodné jak pro veřejné komunikace, tak pro osvětlení chodníků 

a cyklotras vedoucí sídlištěm, případně parkovacích ploch. Svítidlo jsou proveden technologií 

LED a je možné osadit na dřík nebo výložník o průměru 48 až 80 mm. V základní variantě je 

svítidlo vybaveno procesorem, který udržuje množství světla na konstantní úrovni, která je 

žádoucí v dané lokalitě. Svítidla se vyrábějí i ve variantě s uchycením na pevný podklad, je 

tedy možné je využít i ve vnitroblocích.         [24]  
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Obr. 22: LED veřejné osvětlení StLED S-XX [24] 

 

Svítidla pro veřejné komunikace StLED S-XX: 

Technické parametry: 

- Příkon    15.9 – 65.4 W 

- Napájení    190 - 240 V AC 50-60 Hz 

- Světelný tok    2671 – 7111 lm 

- Rozměry    139 mm x 73 mm x 382 mm 

- Provozní teplota   -25 .. +40 ℃ 

- Účinník    0,95 

- Měrný světelný tok   118 – 172 lm/W 

- Index podání barev   70 – 93 

- Teplota chromatičnosti  2700 – 6500K 

- Střední doba života   75 000 h        [24] 

 

 

5.2.8 Návrh volnočasových a veřejných ploch 

 

V souvislosti s kompletní regeneraci vnitrobloků dojde také k odstranění všech stávajících 

betonových ploch, které v minulosti sloužili právě jako dětská hřiště či hřiště na míčové hry.  

(Viz.Výkres č.4 a 5 - Analytický vykr. a Problémový výkr.) 

 

 V území budou navrženy dvě nová dětská hřiště. První bude mezi ulicemi Vererková a 

Stadická. Druhé hřiště najdeme na ulici Oráčová. Jedná se o hřiště pro děti ve věku od 3 do 12 

let. Sestava jednoho dětského hřiště se skládá z lanové pyramidy, houpadla na pružině, 
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kolotoče, šplhací soustavy a trojhrazdy. Pro maximální bezpečnost a splnění všech norem 

bude hřiště doplněno o dopadové plochy vyrobené z pryže, které mají předcházet úrazům 

způsobených pádem či tvrdým dopadem z hracího prvku.        [25]  

 

Obr. 23: Příklady dopadových ploch[25] 

 

 

 Multifunkční hřiště o rozměrech 15 x 10 m, s umělou trávou pro míčové hry, bude 

vybudováno ve vnitrobloku na ulici Veverkové. Jedná se o dvojici hřišť, které jsou doplněny 

o mobiliář a tvoří rekreační plochu spolu s klidovými zónami. Hřiště bude veřejně přístupné 

pro obyvatele sídliště.  

 

 

Obr. 24: Možná vizualizace multifunkčního hřiště [26] 

 

Víceúčelové hřiště pro míčové hry: 

 fotbal 

 volejbal 

 basketbal 

 házenou 

 badminton 

 tenis 

 

rozměry:15x10m, jiné rozměry dle přání zákazníka 

výrobce: Midur holding, s.r.o. 
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 Další jsou hřiště pro fitness vyžití, určeny pro širší věkovou skupinu. Tato hřiště 

vzniknou ve vnitrobloku na ulici Aviatiků nedaleko restauračního zařízení Bowling Park. 

Bude se jednat o hřiště na tzv. ,,streetworkout" s měkkou dopadovou plochou vyrobenou z 

pryže. Pro návrh byl vybrán mobiliář firmy BONITA GROUP SERVICE s.r.o. Veškerý popis 

vybavení fitness hřiště je uveden v kapitole číslo 6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

NÁVRHU textové části této DP. 

 

 

 

 

Obr. 25: Vizualizace návrhů fitness hřiště pro širší věkovou skupinu obyvatel  

 

 Dalším místem pro míčové hry je basketbalové hřiště, hned v sousedství fitness hřiště. 

Jedná se o hřiště na basket s hrou na jeden koš o velikosti 10 x 15 m. Veškerý popis vybavení 

basketbalového hřiště je uveden v kapitole číslo 6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

NÁVRHU textové části této DP. 
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5.2.9 Odpadové hospodářství 

 

V rámci návrhů řešení byla v mnoha případech upraveno současné rozmístění nádob na 

směsný odpad, případně na další druhy odpadů. Místa pro kontejnery byly umístěny 

především v blízkosti nových parkovišť na ulici Aviatiků, kde se popelářská vozidla pohodlně 

otočí a nebudou nikterak překážet plynulosti dopravy. Dále byly opraveny a rozšířeny téměř 

všechna současná stanoviště pro nádoby na odpad. Umístění stávajícího a současného stavu 

odpadových nádob v území je patrný z výkresové části DP. (Viz.Výkres č.4 a 7 - Analytický 

vykr. a Urbanistický návrh.) 

 

 

Obr. 26: Řešení dvorku pro nádoby na odpad včetně základních parametrů  [27] 

 

 Změnou prošlo i umístěni a celkové seskupení kontejnerů v jednotlivých dvorech z 

důvodu pohybu kontejneru při větru a případném ohrožování automobilů i obyvatel. 

Kontejnery často stojí přímo v už tak úzkých komunikačních prostorech, což bylo nutné 

změnit. 

 

 Byla zajištěná také vzhledová stránka dvorku pro kontejnery. Byly oploceny a kolem 

byla provedená výsadba keřů a stromů.  

 

5.2.10    Vedení technické infrastruktury 

 

Návrh technické infrastruktury není předmětem detailního řešení vhledem k rozsahu 

diplomové práce a velikosti zadaného území.  
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 Obecně platí, že veškeré křížení nových komunikací pro pěší a pro motoristy s 

inženýrskými sítěmi musí vést chráničkou. Určité přeložky si vyžádá výstavba nových 

parkovacích objektů (SO 08 a SO 09).  

 

5.2.11    Požární bezpečnost 

 

Dle návrhu je umístění stávajících hydrantů zcela dostačující a nebude potřeba změn. 

Hydranty budou doplněny pouze  v blízkostí nových parkovacích objektů na ulici Aviatiků. 

Tyto objekty pro parkování jsou opatřeny únikovými schodišti a také budou vybaveny 

samočinným odvětrávacím zařízením, elektronickou požární signalizací a automatickým 

hasícím zařízením u stropů místností. Celý areál bude napojen na centrum IZS  města 

Ostravy. 
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 

Diplomová práce zahrnuje ekonomické zhodnocení předpokládaných návrhů změn v území. 

Jako podklad pro ocenění dopravních staveb byly použito cenových ukazatelů pro rok 2013 

uvedených na portálu České stavební standardy. K ocenění dopravní a technické 

infrastruktury byl použit ceník z roku 2013. Ceník lze dohledat na webu ministerstva pro 

místní rozvoj ČR www.uur.cz, případně z webových stránek prodejců a výrobců.   [28] 

 

 Pro financování celého záměru regenerace můžou být využity dotace ze státního 

rozpočtu až do výše 70% celkových rozpočtových nákladů. Zbylých 30% nákladů musí obec 

uhradit z vlastních prostředků, jež musí doložit při podání žádosti. Konkrétně se jedná o § 3 - 

Podmínky pro získávání dotace bod č.2b kde je doslovně uvedeno: ,, Obec se podílí na 

financování úprav podle § 2 písmene c) nejméně ve výši 30% jejích rozpočtových nákladů". 

                [1] 

  

 Jedná se o hrubý výpočet finančních nákladů, jenž má pouze orientační charakter. V 

návrhu nebyly zahrnuty veškeré úpravy IS z  důvodu omezení rozsahu DP.       
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6.1 Souhrnný rozpočet stavby 

 

Tab.5: Souhrnný rozpočet stavby 

POPIS POLOŽKY 
Počet 

jednotek 

MJ 

(m2 m3) 

Jednotková 

Cena bez 

DPH 21% 

(Kč) 

Náklady bez DPH 21% 

(Kč) 

Náklady celkem včetně 

DPH 21% 

(Kč) 

 

I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 16 829 248,88 

3,50 %    16 829 248,88 

 

II. PROVOZNÍ SOUBORY - 

- 

III. STAVEBNÍ ČÁST 480 835 682,20 

PARKOVACÍ OBJEKTY A PLOCHY 400 480 657,50 

Parkovací objekt 

SO 08 
24 960,00 m3 5 482,00 136 830 720,00 165 565 171,20 

Parkovací objekt  

SO 09 
12 330,00 m3 5 482,00 67 593 060,00 81 787 602,60 

Parkovací objekt  

SO 02 
23 085,00 m3 5 482,00 126 551 970,00 153 127 883,70 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  56 139 135,80 

Obnova asfaltových 

povrchů komunikací pro 

motorová vozidla 

21 600 m2 1 183,00 25 552 800,00 30 918 888,00 

Odstavná stání 

( betonová dlažba ) 
6100 m2 1 055,00 6 435 500,00 7 786 955,00 

Chodníky 

( betonová dlažba ) 
10  705 m2 896,00 9 591 680,00 11 605 932,80 

Cyklostezky  

( betonová dlažba ) 
5375 m2 896,00 4 816 000,00 5 827 360,00 

 

Povrchy komunikací pro pěší a cyklostezky bude zajišťovat firma PRESBETON 
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 8 863 637,2 

Vedení veřejného osvětlení 3600 m 1 343,00 4 834 800,00 5 850 108,00 

Sloupy veřejného osvětlení 232 Ks 8 300 1 925 600,00 2 329 976,00 

Svítidla veřejného osvětlení 232 Ks 2 435,00 564 920,00 683 553,20 

Osvětlení zajištěno firmou ČERNOCH LED Osvětlení s.r.o. 

MOBILIÁŘ 565 771,80 

Lavička 104 D s opěradlem 

- mobilní 
22 Ks 3 220,00 70 840,00 85 716,40 

Odpadkový koš 001 70 Ks 4 490,00 314 300,00 380 303,00 

Stojan na 5 kol 10 Ks 3 690,00 36 900,00 44 649,00 

Sedací souprava 302D 6 Ks 7 590,00 45 540,00 55 103,40 

Prvky městského mobiliáře zajišťuje firma BONITA Group Service s.r.o. 

ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 1 018 481,20 

Lanová pyramida 5 m 2 Ks 113 990,00 227 980,00 275 855,80 

Houpadlo na pružině 

ČTYŘLÍSTEK 
2 ks 13 890,00 27 780,00 33 613,80 

Šplhací sestava b-ss-901 ks 2 ks 44 990,00 89 980,00 108 875,80 

Kolotoč na sezení s 

vnitřními sedáky D 1,8m 
2 ks 34 990,00 69 980,00 84 675,80 

Dopadová plocha 120 m2 3 550,00 426 000 515 460,00 

Prvky dětského hřiště  zajišťuje firma BONITA Group Service s.r.o. 
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FITNESS HŘIŠTĚ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 399 723,50 

Šplhací sestava 306K 2 ks 28 490,00 56 980,00 68 945,80 

Trojhrazda celokovová 10 ks 9 490,00 94 900,00 114 829,00 

Bradla 1m výšky 2 ks 9 490,00 18 980,00 22 965,80 

Šplhací sestava 304D 1 ks 17 490,00 17 490,00 21 162,90 

Dopadová plocha 40 m2 3 550,00 142 000,00 171 820,00 

Prvky fitness hřiště zajišťuje firma BONITA Group Service s.r.o. 

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 10 890 000,00 

Multifunkční hřiště MIDUR 2 ks 4 500 000,00 9 000 000,00 10 890 000,00 

Multifunkční hřiště zajišťuje firma MIDUR s.r.o. 

BASKETBALLOVÉ HŘIŠTĚ 547 310,00 

Umělý povrch Porplastic 150 m2 2 890,00 433 500,00 524 535,00 

Basket.k-ce. SURE SHOT 

Gooseneck School  
1 ks 18 822,00 18 822,00 22 775,00 

 

ZELEŇ 1 930 965,19 

Pokácení stromů . kmen 

200-300 mm 
32 ks 880,00 28 160,00 34 073,60 

Pokácení stromů . kmen 

300-400 mm 
43 ks 2 300,00 98 900,00 119 669,00 

Vykácení keřů 22 ks 550,00 12 100,00 14 641,00 

Založení trávníku - 

parkového 
43 460,00 m2 27,00 1 173 420,00 1 419 838,20 
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Platan javorolistý 22 Ks 4 100,00 90 200,00 109 142,00 

Habr obecný 27 ks 2 350,00 63 480,00 76 774,50 

Javor mleč 23 Ks 2 895,00 66 585,00 80 567,85 

Pěnišník 15 Ks 360,00 5 400,00 6 534,00 

Svída krvavá 98 Ks 440,00 43 120,00 52 175,2 

Kolkvície krásná 19 ks 78,00 1482,00 1793,22 

Šácholán 17 Ks 766,00 13 022,00 15 756,62 

Zeleň zajišťuje zahradnictví BÁLEK, zahradnické služby Libor Bálek 

IV. STROJE A ZAŘÍZENÍ - 

- 

 

V. UMĚLECKÁ DÍLA - 

- 

 

VI. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 808 356,82 

1%     4 808 356,82 

 

VII. OSTATNÍ NÁKLADY 6 513 360,40 

Odstranění stávajících 

komunikací pro pěší 
10 705 m2 168,50 1 803 792,50 2 182 588,90 

Odstranění původního 

povrchu silnic 
21 600 m2 154,00 3 326 400,00 4 024 944,00 

Odstranění betonových 

ploch 
1500 m2 168,50 252 750,00 305 827,50 
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VIII. REZERVA 19 686 295,98 

4%     19 686 295,98 

 

IX. JINÉ NÁKLADY - 

-  

 

 

X. VYVOLANÉ NÁKLADY 2 791 288,50 

Kruhový objezd 1 950 m
2
 1 183,00 2 306 850,00  2 791 288,50 

 

XI. PROVOZNÍ NÁKLADY NA PŘÍPRAVU A REALIZACI 20 471 117,47 

4%     20 471 117,47 

 

 

CENA CELKEM  
436 028 926,70 551 935 350,30 

 

 

6.2 Rekapitulace ekonomického zhodnocení stavby 

 

Náklady na regeneraci území činí téměř 551 935 350,30 Kč s DPH ( 436 028 930 Kč bez 

DPH). V této celkové částce jsou zahrnuty náklady na stavební objekty, projektové a 

průzkumné práce,náklady na mobiliář, veřejné osvětlení,ostatní náklady a rezerva. Nejvyšší 

položkou ekonomického zhodnocení je samotná stavební část a to především z důvodu 

realizace parkovacích objektů. 

 

 Pokud by chtěl městský obvod Ostrava - Jih získat peníze na financování regenerace 

území formou dotací ze státního rozpočtu, musel by z vlastních finančních prostředků uhradit 

30% celkových nákladů. Jednalo by se o částku 130 808 679 Kč bez DPH. Dotace by tedy 

činila zbylých 70%, což je 305 220 251 Kč bez DPH. 

  



58 

 

7. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce byl návrh regenerace panelového sídliště v Ostravě - Hrabůvce. Návrh 

by měl zajistit odstranění v současné době nejzávažnějších nedostatků řešeného území jako 

jsou nedostatek odstavných stání, špatný stav komunikací pro motorová vozidla, zcela 

nevyhovující stav komunikací pro pěší, neudržované vnitrobloky a nevyhovující dětská hřiště. 

Řešené území doposud neprošlo tzv. humanizací, která by se zabývala alespoň základním 

doplněním prvky sídliště, zařízení dětských hřišť, mobiliáře a zeleně. 

 

 Výstavbou parkovacích objektů na ulici Aviatiků o celkové kapacitě 462 míst bylo 

obrovskou měrou odlehčeno parkování na ulicích Aviatiků a Mjr. Nováka. Tyto parkovací 

objekty doplňuje třetí objekt, umístěný v proluce na ulici Mjr. Nováka, kterým se vyřešila 

složitá dopravní situace na nároží ulic Mjr. Nováka a ulice Na Obecní a zároveň navýšil počet 

odstavných stání.  Tyto stavby jsou finančně nákladné a tvoří valnou část celkových 

rozpočtových nákladů. Pro výstavbu těchto parkovacích objektů jasně mluví jejích schopnost 

pojmout velké množství automobilů na minimálním prostoru, dále jejich situovaní na okrají 

řešené lokality a odlehčení dopravě uvnitř ní.  

 

 Návrh dále vytipoval vhodná místa pro nové parkovací plochy k odstavování vozidel. 

Jednalo se celkem o 7 vytipovaných míst v řešené lokalitě, a to na ulicích Mjr. Nováka, 

Oráčová a Stadická. Všechny tyto parkovací plochy byly navrženy s ohledem na pohodu 

života místních obyvatel.  

 

 Diplomová práce byla vypracována s přihlédnutím na podmínky vládního nařízení 

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

panelových sídlišť. Práce obsahuje textovou a výkresovou část a splňuje požadavky a cíle 

uvedené v zadání této diplomové práce. 
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Příloha č. 1 

 

Fotodokumentace stávajícího stavu území 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obchodní centrum - ul. Mjr. 

Nováka 

Pohled na přechod pro chodce - ul. Aviatiků 

Nefunkční betonové plochy - hřiště Problémové parkoviště na ul. Mjr. Nováka 

Dezolátní stav komunikací Problémové parkování - ul.Mjr. Nováka 

Nefunkční pískoviště Nefunkční a nebezpečná dětská 

hřiště  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pohled na ulici Aviatiků - směr Hrabůvka kostel 

Vilková zástavba ve vnitrobloku řešeného území 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Výpočet parkovacích stání 



 

Výpočet počtu stání parkovacích míst pro posuzovanou část lokality 

 

Bylo zjištěno, že v dané lokalitě najdeme celkově 966 odstavných a parkovacích stání pro 

automobily včetně míst pro osoby s omezenou schopností pohybu, z čehož 892 je venkovních 

a 74 je umístěno v bytových domech na ulicích Oráčová a Stadická. 

V řešeném území je celkem 2240 bytů. Po zjištění počtu bytů, parkovacích a odstavných 

ploch byla vypočtena skutečná potřeba počtu stání dle ČSN 73 6110 O Projektování místních 

komunikací.  

 

Ka = 0,952(1:2,6) … součinitel vlivu automobilizace, stupeň automobilizace 

Kp = 0,6 … součinitel redukce počtu stání  

 

 

N = Oo . ka + Po . ka , kp 

 

N  celkový počet stání 

Oo  základní počet odstavných stání 

Po  základní počet parkovacích stání 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

kp  součinitel redukce             [4] 

 

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

(1:2,65), pro který je stanoven součinitel 0,952. Součinitel kp je u obytných okrsků  roven 0,6. 

[xx] Počty odstavných Oo a parkovacích Po stání byly stanoveny dle tabulek v ČSN 73 6110 

 

 Po dosazení do vzorce:  

 

N = 2240 . 0,96 + 258 . 0,96 . 0,6 = 2299 odstavnýc stání 

 

 Dle výpočtu bylo zjištěno , že současný stav je zcela nevyhovující. V řešeném území 

je potřeba doplnit deficit 1333 parkovacích ploch.  

 



 

 Jelikož je tento počet nových parkovacích míst nad možnosti území, bylo přistoupeno 

k hlubší analýze území. Tento průzkum umožnil přesnější a reálnější pohled na situaci v 

území. Pro tento průzkum byl zvolen jako vhodný den neděle. Ve večerních hodinách, kdy 

jsou všichni obyvatelé zpět z víkendů, tak můžeme hovořit o tzv. špičce kdy jsou obyvatelé 

sídliště ve svých domovech a parkovací plochy by tedy měli být na svém maximu kapacity, 

který pojmou. Bylo zjištěno, že není zcela nezbytné dodržet a opravdu vytvořit 1333 

parkovacích míst. Pro potřebu obyvatel, a to vzhledem i k pohodě bydlení v tomto sídlišti, 

jsem přikročil k vytvoření celkem 1000 nových parkovacích míst.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

Podklady od správců technické infrastruktury 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

Historické fotografie řešeného území 

  



 

 

 

 

 

Letecký snímek na vznikajícího sídliště Ostrava - Jih 

Snímek bývalého točny tramvají na ulici Dr. Martínka 



 

 

 

 

 

 

 

  

Historický pohled na nově budované sídliště na ulici Dr. Martinka, Mjr. 

Nováka 

Historický pohled na novou Hrabůvku ze směru vznikajícího sídliště Dubina 

Historický pohled na starou Hrabůvku - kostel Růžencové Panny Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 

 

NV č.494/2000 Sb. 

  



 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 

 

23.12.2008: O podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť. 

 

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

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): 

§1 

Předmět úpravy 

 

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

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

přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. 

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

§2 

Vymezení pojmů 

 

V tomto nařízení se rozumí: 

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

funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve 

zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, 

modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií,1) s 

výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k 

bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 

podkroví, 

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

panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů, 

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

architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k postupné regeneraci 

stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující: 

1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části, 

2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových 

komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování 



 

nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných 

prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování odstavných 

a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, 

opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany 

mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění vrchního vedení 

vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, 

přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, 

využívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové 

práce, nebo 

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

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

a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými 

plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související 

projektové práce; 

d) projektem regenerace panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek stanovených 

v Postupu při zpracování projektu regenerace panelového sídliště uvedeného v příloze k 

tomuto nařízení, sledující komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště a 

zahrnující úpravy podle písmene c). 

 

§ 3 Podmínky pro získání dotace 

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

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

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

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

rozpočtových nákladů, 

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

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

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

§4 

Výše dotace 

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

žádosti o její poskytnutí. 

§5 

Postup při poskytování dotace 

(1) Dotaci lze poskytnout na základě žádosti obce podané příslušnému kraji. 



 

(2) K žádosti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") se 

přiloží 

a) projekt regenerace panelového sídliště, 

b) doklad o schválení územního plánu obce, 

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

d) doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků, 

e) vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků státního 

rozpočtu, předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů NATO a 

úvěrů se státní zárukou, 

f) pravomocné územní rozhodnutí případně pravomocné stavební povolení na úpravy uvedené 

v § 2 písm. c), pokud tak stanoví zvláštní zákon, 

g) povolení ke stavbě příslušné komunikace, 

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

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

vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

(3) Kraj předá žádost obce včetně příloh podle odstavce 2 a svého stanoviska k ní ministerstvu 

nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení. 

(4) Ministerstvo provede výběr žádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí dotace. 

Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno žadateli. 

 

§ 6 Podmínky pro čerpání dotace 

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

§ 7 

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

upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z 

Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 

§8 

Kontrola a sankce 

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

při neoprávněném použití nebo zadržení dotace platí zvláštní právní předpis. 

§9 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

předseda vlády 



 

ministr pro místní rozvoj 

 

 

Příloha k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště a jeho obsahové náležitosti 

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště  

 

1. Vyhodnocení podkladových materiálů z hlediska využitelnosti pro regeneraci panelového 

sídliště. Podkladovými materiály jsou: 

a) schválená územně plánovací dokumentace; 

b) programy rozvoje územního obvodu obce; 

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

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

a úprav včetně úprav zajišťujících přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

d) dokumentace dokončených nebo rozestavěných úprav regenerace některých částí sídliště. 

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

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

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

předběžných "motivačních skic"); 

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

osobami; 

d) posouzeni výsledků ankety, připomínek a námětů občanů - dílčí sociologická studie apod. 

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

ve vztahu k řešeným problémům sídliště. 

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

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

financování (výběr všech vhodných podpůrných programů, předběžná jednání s budoucími 

investory a dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami, které se budou na 

financování spolupodílet). 

5. Projednávání projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce, zapracování 

změn. 

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

úprav. 

 



 

 

Obsahová stránka projektu regenerace panelového sídliště 

1. Analytická část obsahuje vyhodnocení podkladových materiálů uvedených v písm. a) až g) 

a jejich doplnění vlastním průzkumem zpracovatele projektu. Podklady pro analýzu jsou: 

a) schválená územně plánovací dokumentace; 

b) dříve zpracované záměry, strategie; 

c) vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště; 

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

prostorového; 

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

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

podpory, možnosti soukromých investic a dalších zdrojů; 

g) charakteristika jednotlivých úprav. 

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

Textová část obsahuje 

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

časové období, ve kterém by mělo být cílů dosaženo; 

b) cíle v pořadí podle naléhavosti; 

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

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

aktivity volného času; zvláštní pozornost bude věnována možnostem trávení volného času dětí 

a mladých lidí, řešeny budou i podmínky pro vznik pracovních míst a další aktuální otázky. 

Výkresová část obsahuje 

a) část schválené územně plánovací dokumentace; 

b) motivační náčrty a návrhy nezbytných změn územně plánovací dokumentace, popř. návrhy 

na pořízení regulačního plánu, návrhy jednotlivých úprav atd. 

Ekonomická část obsahuje 

a) seznam navrhovaných úprav; 

b) odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav; vyčíslení možných následných zisků; 

c) časový postup úprav; 

d) návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů financování. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

 

Deník diplomové práce 

  



 

 

 


