
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Katedra městského inženýrství

Regenerace sídliště Třinec - Sosna

Regeneration of the hausing estate in Třinec - Sosna

Student:                                                                                     Richard Kajzar

Vedoucí bakalářské práce                                                Ing. Rostislav Walica

Ostrava 2010

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval 

samostatně pod vedením Ing. Rostislava Walici a uvedl jsem všechny použité podklady a 

literaturu. 

V Ostravě dne  ………………………..                      …………………………………                        

                   

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Prohlašuji, že

-byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a  

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –

školní dílo.

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

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

-souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-  

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

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

VŠB-TUO.

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

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.

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

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

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

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

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

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

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.

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

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Anotace:

KAJZAR, Richard. Regenerace sídliště Třinec – Sosna : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2010. 38 s, 11 příl.

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh regenerace sídliště Třinec – Sosna, který 

povede ke zhodnocení tohoto sídliště. Bakalářská práce se zaměřuje na řešení komunikací 

pro automobilovou a pěší dopravu, řešení statické dopravy, uličních prostorů, veřejných 

prostranství, dětských hřišť a zeleně na tomto sídlišti. Návrh povede k vytvoření 

příjemného prostředí obytné zóny, při respektování technických podmínek území, okolního 

prostředí a omezení danými platnými technickými a právními normami.

Annotation:

KAJZAR, Richard. Regeneration of hausing estate in Třinec – Sosna : bachelor thesis.

Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2010. 38 p,

11 suppl.

The aim of the bachelor thesis is to elaborate a project of regeneration of the hausing estate

Třinec – Sosna, which will lead to the improvement of this locality. It focuses on finding a 

solution of highroad and foot-path, solution of a static transportation, street areas, public 

areas, children’s play-grounds and green areas in this locality. The project will lead to the 

foundation of a pleasant environment of this residential area. The project considers 

technical conditions of the area, neighboring areas and restrictions given by valid technical 

and legal standards.

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/



Seznam zkratek

CHKO – chráněná krajinná oblast

CZT – centrální zásobování teplem

ČOV – čistírna odpadních vod

ČSN – Česká státní norma

ČSN EN – Česká státní norma (harmonizovaná Evropská norma)

DN – jmenovitý průměr

MHD – městská hromadná doprava
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NTL – nízkotlaký (plynovod)

PVC – polyvinylchlorid
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TUV – teplá užitková voda

VN – vysoké napětí

VVN – velmi vysoké napětí
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1. Úvod

Regenerace sídlišť se stává čím dál víc důležitější pro zlepšení obytného prostředí a 

zvýšení kvality života obyvatele. Panelová sídliště, jež vznikala od padesátých let až do 

konce 80. let, představovaly problém už v době svého vzniku, neboť jejich výstavba byla

podřízena snaze co nejdříve postavit co největší počet bytů. V době nedostatků bytů 

představovala výstavba panelových sídlišť poměrně rychlý způsob, jak tento problém 

vyřešit. V období po roce 1989 však byla tato cesta zavrhnuta a od výstavby dalších 

panelových sídlišť bylo upuštěno. Samotná panelová sídliště trpí řadou problému, které je 

nutné řešit jejich regenerací.

Cílem této bakalářské práce je navrhnout regeneraci jednoho takovéhoto sídliště –

Třinec – Sosna. Samotné sídliště se potýká s problémy, která jsou typické pro podobná 

sídliště – monofunkčnost, doprava, parkování, špatný stav komunikací, nedostatečná 

občanská vybavenost a špatný stav bytových domů. Cílem regenerace je zlepšit kvalitu 

života obyvatel sídliště a zvýšit jeho urbanistickou hodnotu. Regenerace by neměla pouze 

přispět k vyřešení nejvážnějších nedostatků, ale měly by být provedeny změny, které 

povedou k vytvoření plnohodnotného městského prostředí a k lepšímu fungování celého 

sídliště. Při regeneraci sídliště se podstatně nemění využití jednotlivých ploch sídliště, 

pouze se zvýrazní význam objektů a prostorů a upraví se prostředí sídliště při využití 

základních kompozičních prostředků. Kromě toho je nezbytné zlepšit stav uličních 

prostoru, tak aby se zvýšila jejich estetická a urbanistickou hodnota. Samotná práce nebude 

řešit regeneraci bytových domů a objektů občanské vybavenosti. Návrh se zaměří 

především na dopravu a nedostatek parkovacích stání a dále na zlepšení a zjednodušení

podmínek pro pohyb chodců. Nezbytnou součástí regenerace sídliště je úprava stávajících 

povrchů komunikací a chodníků, účelné vytvoření ploch pro parkování, nová organizace 

veřejných prostorů, výsadba nové zeleně a úpravy ploch rekreace a dětských hřišť. 

Všechny tyto úpravy by měly přispět k vytvoření uceleného prostředí obytné zóny.
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2. Teoretická východiska

2.1 Urbanismus a územní plánování

2.1.1 Urbanismus

Urbanismus je vědní obor, ale zároveň i praktická činnost, která se zabývá formováním 

lidského osídlení. Uplatňuje se při řešení sídlišť, krajiny a širších územních celků 

s důrazem na tvorbu životního prostředí, přičemž se zaměřuje na obsahovou stránku tvorby 

životního prostředí v souvislosti se změnou funkcí v krajině a hmotovým uspořádáním 

staveb při výstavbě a přestavbě sídel. Cílem je koordinace ploch, prostorů a objektů 

určitého území. Většinou je požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné

využití území s vytvořením vhodného prostředí pro obyvatele. Jako vědní obor zkoumá 

teoretické a praktické problémy tvorby osídlení, odhaduje tendence a zákony jejich vývoje, 

formuje zásady pro řešení životního prostředí.[1] Svými teoretickými a praktickými 

poznatky přispívá k rozvoji územního plánování, které se více zaměřuje na řešení 

technických, ekonomických a společenských problémů rozvoje území. Urbanismus se více 

zabývá estetickými, technickými a zčásti i architektonickými problémy. Při řešení 

prostorového uspořádání sídelního útvaru se urbanismus zabývá jak hmotovým

uspořádáním stavebních objektů, tak i řešením souboru architektonických prvků.[2]

Urbanismus pracuje s jednoduchými urbanistickými prvky a složitějšími 

urbanistickými soubory. Urbanistické prvky jsou přírodní a umělé, dynamické (lidé, stroje

a dopravní prostředky) a statické (zeleň, voda, stavební objekty a terén). Urbanistické 

soubory vznikají kombinací z urbanistických prvků. Nezastupitelnou úlohu má 

v urbanismu prostor, ve kterém se uplatňují jednotlivé urbanistické prvky.[2] Obvykle se 

pro naše podmínky využívá nadzemní prostor, ale řešený prostor může být také podzemní. 

Urbanismus také pracuje s detaily, které jsou na hranici mezi urbanismem a architekturou. 

V tomto smyslu se mluví o tzv. urbanistickém detailu.

2.1.2 Územní plánování

Pokud se dá zjednodušeně říci, že urbanismus je spíše teoretickým vědním oborem, tak 

územní plánování je více zaměřeno na praxi. „Územní plánování je trvalá, soustavná a 

komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřována na 
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naplňování cílů a úkolů územního plánování, za použití nástrojů územního plánováni.“[1]. 

Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území, ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 

soudržnost společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby současné generace, aniž 

by ohrožoval podmínky života generace budoucí. Orgány veřejné správy také koordinují 

veřejné a soukromé záměry změn v území, s ohledem na to určují podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území.[6]

K tomu, aby mohlo územní plánování dosahovat těchto cílů, stanovuje zákon 

183/2006 Sb. také nástroje územního plánování. Základními nástroji územního plánování 

jsou politika územního rozvoje, územně plánovací podklady, územně plánovací 

dokumentace, územní rozhodnutí a územní opatření.

Územní studie

Územní studie slouží k prověření a posouzení řešení vybraných problémů, úprav nebo 

rozvoje některých funkčních systémů v území. Lze jí ověřit možnosti využití řešeného 

území, prověřit územní podmínky ochrany hodnot území nebo pro prověření řešení 

vybraných problémů.[1]

2.2 Rozdělení a popis základních ploch na sídlišti

2.2.1 Plochy dopravní infrastruktury

Pro zvýšení kvality prostředí na sídlišti je velmi důležité řešení dopravní problematiky. Je 

nutné řešit dopravní napojení sídliště na komunikace vyšší kategorie, obslužnost území 

městskou hromadnou dopravou, dopravní systém sídliště a statickou dopravu. Nezbytnou 

součástí je také řešení dopravy pro pěší a její oddělení od automobilové dopravy. 

Místní komunikace je definována jako veřejně přístupná komunikace, která slouží 

převážně místní dopravě na území obce.[8] Z dopravně urbanistického řešení podle normy 

ČSN 736110 se místní komunikace dělí do funkčních skupin:

- A – rychlostní místní komunikace s funkcí dopravní,

- B – dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení

sousedních nemovitostí, funkce dopravně obslužní,

- C – obslužné místní komunikace s funkcí obslužnou,
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- D – komunikace se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového 

provozu.

Skupina D se dále dělí na podskupiny:

- D1 – komunikace se smíšeným provozem (pěší zóny a obytné zóny),

- D2 – cyklistické komunikace,

- D3 – komunikace pro pěší.

Prostor místních komunikací je rozdělen na hlavní dopravní prostor, který je 

využíván pro dynamickou dopravu vozidel, a přidružený dopravní prostor, který slouží 

statické dopravě, chodcům a cyklistům. Komunikací skupiny D1 mají prostor komunikace 

rozdělen na dopravní prostor, který slouží smíšenému provozu, a pobytový prostor který 

slouží nedopravním účelům. 

Podle vyhlášky 501/2006 Sb. je nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož 

součástí je komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu 12 m, při jednosměrném 

provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m. Součástí tohoto veřejného prostranství je 

nejméně jeden pruh vyhrazený pro pěší v minimální šířce 2 m umožňující bezbariérové 

užívání.[7] Nejmenší šířka chodníků je 1,5 m, výjimečně za nízké intenzity postačí šířka 

0,75 m. Do volné šířky pásu pro chodce nesmí zasahovat žádné překážky.

Zklidnění dopravy na sídlišti je možné řešit několika způsoby. Především jde o 

obytnou zónu, pěší zónu a zónu Tempo 30. 

Obytná zóna

Obytné zóny se umísťují na komunikacích funkční skupiny D1, kde slouží především 

k přímé obsluze všech objektů za stanovených podmínek. Cílem navrhované obytné zóny 

je především zvýraznit pobytovou funkci přilehlého prostoru nad dopravní funkcí. Návrh 

obytné zóny by měl zvýšit komfort bydlení a bezpečnosti provozu. Obytné zóny se 

vyznačují smíšeným provozem, kdy všichni účastníci provozu sdílejí společný dopravní 

prostor. Dále se obytná zóna vyznačuje obvykle jednou výškovou úrovní, usměrněním

pohybu vozidel pomocí stavebních úprav, vyznačením dopravními značkami, stavebními

úpravami vjezdu, vyloučením zbytné dopravy, možností her i v dopravním prostoru a 

kvalitní zelení.[6] Nejvyšší povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h. Parkování vozidel 

je povoleno jen na vyznačených parkovištích. Vedení veřejné dopravy je přípustné 

v ojedinělých případech. Nákupní střediska, větší parkoviště a objekty vyžadující obsluhu 

rozměrnějšími vozidly, než jsou vozidla pro svoz odpadků, se v obytné zóně nenavrhují.
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Pěší zóna

Pěší zóny se umisťují na komunikace funkční skupiny D1.  Obvykle se zřizují v centrech 

měst a místech s vyšším pohybem chodců. Cílem návrhu pěší zóny je umožnit bezpečný 

pohyb chodců, který je výrazně preferován na úkor ostatních druhů dopravy. Ostatní druhy 

dopravy jsou v pěší zóně vyloučeny mimo obslužné motorové dopravy, cyklistické 

dopravy a veřejné hromadné dopravy za stanovených podmínek provozu. Vedle již 

zmíněné preference pěšího provozu se pěší zóny vyznačují obvykle jednou výškovou 

úrovní, vysokou architektonickou hodnotou, vyznačením dopravními značkami, 

stavebními úpravami vjezdu, zelení a mobiliářem. Pěší zóna přináší hlavně výrazné 

zlepšení podmínek pro chodce, které je ale vyvážené častější údržbou a náročností řešení 

dopravní obslužnosti v širším území, hlavně parkování pro místní obyvatele a zásobování 

objektů v pěší zóně.[6]

Zóna Tempo 30

Zóna Tempo 30 je tvořena zklidněnou komunikací s obvyklým šířkovým uspořádáním, kde 

je dopravní prostor rozdělen na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor (jízdní pruhy, 

chodníky, zelené pásy apod.). Zřizují se hlavně k zvýšení bezpečností chodců, omezení 

negativního vlivu dopravy a zvýšení komfortu bydlení, za současného zachování provozu 

automobilové dopravy. Vedení městské hromadné dopravy je zde možné. Zóna Tempo 30 

se vyznačuje omezením rychlosti (30 km/h), vyznačením dopravními značkami, 

stavebními úpravami vjezdu a užitím stavebních úprav pro regulaci rychlosti vozidel. Při 

rekonstrukcích může být realizována bez prvků pro regulaci rychlosti vozidel, jen 

vyznačením dopravními značkami. Tato možnost spoléhá pouze na dodržování rychlosti 

30 km/h ze strany řidičů a dohledu Policie ČR, což je obvykle nedostatečné. Je proto 

vhodné navrhnout opatření pro regulaci rychlosti vozidel např.: dlouhé zpomalovací prahy 

na vjezdu do zóny, zpomalovací polštáře a zvýšené plochy křižovatek. Realizace zóny

Tempo 30 je finančně méně náročná než realizace obytné nebo pěší zóny, zvláště při 

rekonstrukcích stávajících místních komunikací. Kvalitním návrhem lze docílit zvýšení 

estetické a urbanistické hodnoty území a zlepšení komfortu pro obyvatele.
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Statická doprava

Statická doprava představuje jeden z největších problémů většiny sídlišť. V posledních 

létech roste vybavenost obyvatel automobily, přičemž se dá předpokládat další růst počtu 

automobilů. 

Statická doprava řeší parkování a odstavování vozidel. Parkování je umísťování 

vozidel mimo jízdní pruhy komunikace. Dělí se na krátkodobé (do 2 hodin) a dlouhodobé 

(nad 2 hodiny). Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace po dobu, 

kdy není vozidlo užíváno. Parkovací a odstavná stání se umísťují na terénu, pod objekty 

občanské vybavenosti, na stavebně uzpůsobených střechách občanské vybavenosti a 

v podzemních a nadzemních garážích. Nesmí se umisťovat v rozhledových polích 

křižovatek a železničních přejezdů, v křižovatkách a podél řadících pruhu křižovatek, v 

prostoru zastávek silniční a městské hromadné dopravy, v místech přechodu pro pěší a 

přejezdu pro cyklisty a v místech vjezdu (výjezdu) účelových komunikací. Parkovací stání 

musí být také umístěny v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a nutné je brát v potaz 

ochranu před emisemi a ochranu povrchových a podzemních vod. V obytných souborech 

mohou být umisťována vozidla 1. skupiny (osobní automobily, motocykly, mopedy a 

přípojná vozidla). Za dodržení hygienických požadavků mohou být v obytných částech 

umístěny i vozidla 2. skupiny (nákladní automobily, speciální automobily a autobusy), 

hlavně pro potřeby policie a hasičského záchranného sboru. Při lokalizaci musí být také 

splněny docházkové vzdálenosti, která je pro krátkodobé parkování stanovena na 200 m, 

pro dlouhodobé parkování na 300 m a 500 m pro odstavování vozidel.[10]

2.2.2 Plochy veřejné zeleně

Zeleň v zastavěném území definujeme obvykle jako soubor záměrně založených nebo

spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle

pravidelně udržovány zahradnickými nebo krajinářskými metodami.[12]

Za veřejnou zeleň jsou nejčastěji označovány městské a příměstské lesy, parky a 

uliční zeleň, vodní plochy, trávníky, drobné parkově upravené plochy, předzahrádky a 

zahradnické úpravy bezprostředního okolí objektů, doprovodná zeleň pozemních 

komunikací, zeleň pěších zón (uliční zeleň), zeleň parkovišť, zelené pásy pěších a 

cyklistických tras, zeleň na stavebních konstrukcích a ozelenění fasád. Systém zeleně je 

možné rozdělit do čtyř skladebných prvků: rozvojové osy, objekty zeleně rozvojových os, 

rozvojové uzly a zelené klíny. V konkrétním sídle nemusí systém zeleně obsahovat 
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všechny uvedené prvky. Funkční typy zeleně lze dále rozdělit na plochy, na nichž zeleň 

plní hlavní funkci a na plochy u nichž zeleň plní doplňkovou funkci. Základem systému 

zeleně je vegetační prvek, který může být jednoduchý (tvořený pouze jedním jedincem), 

složený (soubor několika stejných jedinců) a kombinovaný (soubor několika různých 

vegetačních prvků). Mezi vegetační prvky patří hlavně stromy, keře, trávníky a květiny a 

mezi prvky neživé přírody terén, kameny a voda.[12]

Zeleň plní několik významných funkcí. Především se jedná o funkci hygienickou 

(zvyšování vlhkosti ovzduší, vyrovnávání teplot, zachycování prachu, snižování hluku), 

rekreační (psychologické a estetické působení), urbanistickou (vytváření prostoru a 

prostorové členění), ekonomickou (zahradnictví, zvyšování atraktivity města) a 

ekologickou (ochrana před korozí půdy a vodních režimů v krajině).[12]

Podle přístupnosti se plochy zeleně dělí:

- veřejně přístupná zeleň (městské parky, menší parkově upravené plochy, zeleň 

dětských hřišť, zeleň veřejných prostranství, zeleň u obytné zástavby, rekreační 

parky, lesoparky),

- veřejně nepřístupná zeleň (zahrady individuální zástavby, zahrádky),

- zeleň pro veřejnost omezeně přístupná (zeleň v plochách občanské vybavenosti, 

zeleň výrobních a skladovacích areálů, zeleň ploch technické infrastruktury, zeleň 

ve sportovně rekreačních areálech a areálech volného času).[12]

Základem úprav směřujících ke zpříjemnění veřejných prostorů je promyšlená výsadba 

zeleně, která je v městském prostředí do značné míry limitována existencí ochranných 

pásem stávajících inženýrských sítí. Cílem uprav zeleně je vytvoření příjemnějšího 

prostoru.

2.2.3 Technická infrastruktura

Technická infrastruktura přispívá k zajištění dobrého fungování sídliště. Je definována jako

souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb a zařízení zpravidla nevýrobního 

charakteru, které mají umožňovat řádný provoz území včetně výrobních činností. [2]. Do 

technické infrastruktury patří sítě technického vybavení, dopravní zařízení, ochrana před 

škodlivými účinky přírody, odstraňování tuhých domovních odpadů, péče o zeleň a čistotu 

prostředí. Mezí sítě technického vybavení (inženýrské sítě) patří:

- zásobování vodou (obvykle prostřednictvím veřejného vodovodu),

- veřejné kanalizace (splašková, dešťová) včetně čistírny odpadních vod (ČOV),
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- zásobování elektrickou energií (obvykle prostřednictvím přenosové a distribuční

soustavy),

- zásobování plynem (obvykle prostřednictvím plynovodní sítě),

- zásobování teplem a teplou užitkovou vodou (obvykle ve větších a velkých 

sídlech),

- veřejných komunikační sítě, garantujících služby hovorového a nehovorového

charakteru (obvykle prostřednictvím operátorů veřejných komunikačních sítí 

klasických, tj. s přenosem po vedení, i mobilních, tj. radiotelekomunikačních, či 

jejich kombinace).[12]

Prostorovým uspořádáním a koordinací sítí technického vybavení se zabývá norma 

ČSN 736005, která určuje nejmenší svislé a vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými 

inženýrskými sítěmi. Výškové uložení sítí technického vybavení může být podzemní nebo 

nadzemní. V zastavěném území se nejčastěji setkáváme s podzemním vedením. Při návrhu 

úprav na sídlišti představují sítě technického vybavení významné omezení. Musí být 

respektována jejich ochranná pásma, která jsou stanovena zákony.

2.3 Regenerace panelových sídlišť

2.3.1 Regenerace panelových sídlišť v Česku

Současný stav mnoha panelových sídlišť postavených panelovou technologií lze hodnotit 

jako neuspokojivý. Na nejednom sídlišti už dosáhly bytové domy postavené panelovou 

technologií své technické životnosti, která byla původně plánována na 40 – 50 let, a 

předpokládá se jejích další využívání. Na špatném stavu se podepsala zanedbaná údržba, 

v důsledku které dochází ke vzniku vážných závad, zvyšováním nákladů a snižování 

úrovně bydlení obyvatelstva. Přitom panelové bytové domy v počtu 1 165 000 bytů 

představují 34,43 % bytového fondu v ČR. Většina těchto bytových domů byla postavena 

v létech 1959 – 1989 a nejvíce bytů v panelových domech vzniklo v letech 1966 – 1975. 

Poměrně značná část panelové výstavby se nachází v hospodářsky a sociálně 

problémových regionech (237 000 bytů na severní Moravě.[3] Tento stav může vést 

časem k situaci, která v současnosti panuje v zemích západní Evropy, kde došlo také, byť 

v omezenější míře, k výstavbě panelových sídlišť. Zde bylo období, během kterého byla

panelová sídliště stavěna, kratší a později bylo přikročeno k jejich demolicím. Ve 

zbývajících sídlištích žijí problémové skupiny obyvatel, je zde vysoká kriminalita a jsou 
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často zdevastována. K tomuto vývoji u nás zatím nedošlo, ale za určitých podmínek by 

k tomu mohlo dojít. „Starší sídliště jsou v dnešní době již zchátralá a postupně dochází k 

jejich osidlování novými zájemci o „levné bydlení“. Tím nastává situace, že se na jednom 

místě mohou potkat a také potkávají nízkopříjmové sociální skupiny. Tento jev má 

rozhodující vliv na budoucí hodnotu domů i pozemků.“[12] Dá se očekávat, že tento trend 

bude pokračovat. Vzhledem k tomu, že se u nás dnes příliš neuvažuje o možnosti rušení a 

demolic panelových sídlišť, hlavně z důvodů vysokých finančních nároku, je nutné 

přikročit k jejich regeneraci.

2.3.2 Cíl regenerace panelového sídliště

Nejprve bude nutné vysvětlit, co to si představujeme pod pojmem panelové sídliště. Podle 

nařízení vlády č. 494/2000 Sb. je panelové sídliště „ucelená část území obce zastavěná 

bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 

bytů.“[9]

Panelová sídliště mají vzhledem k době svého vzniku a řadu problémů. Ke 

špatnému stavu také přispívá velikost sídliště a jeho lokalizace vzhledem k městu. Mezi 

nejzávažnější problémy patří především monofunkčnost, stav komunikací, statická 

doprava, vzhled domů, technické závady, nedostatek zařízení občanské vybavenosti, který 

je prohlubován změnami vlastnických vztahů. V mnoha případech je také nevhodně 

architektonicky a urbanisticky řešena návaznost původní zástavby na zástavbu panelového 

sídliště.[4] Mnohé problémy jako např.: vzhled domů a technické závady byly 

prohlubovány zanedbanou údržbou. 

Co je regenerace sídlišť a jaký je její cíl? „Regenerace sídlišť je dlouhodobý proces 

zaměřený na sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení 

sídlišť. Výsledkem regenerace je přeměna sídlišť ve víceúčelové územní celky, srovnatelné 

s klasickou městskou zástavbou.“[9] Cílem regenerace je zlepšit kvalitu života obyvatel 

sídliště a zvýšit urbanistickou hodnotu sídliště. Hlavní funkcí sídliště je poskytnout jeho 

obyvatelům bydlení, ale také prostory k odpočinku a toho má být regenerací dosaženo.

Kromě toho je nezbytné zlepšit stav uličních prostoru, tak aby se zvýšila jejich estetická a 

urbanistická hodnota. Řešit je v tomto ohledu nutné problém s odstavováním vozidel a 

úpravu dopravního systému. Samozřejmě je nutné při regeneraci postupovat v rámci 

platného územního plánu, zohlednit současný stav, vnější a vnitřní vztahy.
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2.3.3 Nařízení vlády 494/2000 Sb.

Provedení potřebných úprav, aby bylo dosaženo zlepšení stavu sídliště, se neobejde bez 

značných finančních prostředků. Aby obce nemusely spoléhat jen na své zdroje financí, 

vydala vláda nařízení č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterým byly stanoveny 

podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť. Toto nařízení stanovuje, na které úpravy lze čerpat dotaci, stanovuje podmínky a 

postup pro získání dotace a určuje postup při zpracování projektu regenerace a jeho 

obsahové náležitosti.

Dotaci z podle nařízení vlády 494/2000 Sb. lze získat na:

- zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, včetně parkovacích stání, opatření 

proti povodním a přestavbu sídlištních kotelen,

- úpravy, vedoucí ke zlepšení vzhledu sídliště a zvýšení kvality denního života na 

sídlišti, mimo jiné na zřizování dětských hřišť s vybavením, úpravy zeleně a 

budování veřejných rekreačních ploch,

- zpracování regulačního plánu pro celé území sídliště nebo jeho část. Regulačním 

plánem lze stanovit regulaci navrhovaných úprav na sídlišti.[9]

Dotace z programu regenerace panelových sídlišť nejsou určeny na opravy, 

modernizace a zateplení bytových domů, ani výstavbu a rekonstrukci budov občanské 

vybavenosti. Doposud o dotaci z programu regenerace panelových sídlišť žádalo 148 obci, 

které obdržely 1 175 399 000 Kč (za období mezi léty 2001 - 2008).[14]
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3. Charakteristika řešeného území

3.1 Třinec

3.1.1 Poloha a základní údaje

Město Třinec se nachází v severovýchodní část České republiky na území historické země 

Slezsko, v blízkosti česko-polské hranice. Je významným průmyslovým a společenským 

centrem regionu, na jehož území sídlí jeden z největších hutních podniků v České 

republice - Třinecké železárny. Město má přibližně 37 841 obyvatel a rozlohu 8541 ha.[15]

Podle správního členění patří do Moravskoslezského kraje, okres Frýdek - Místek. 

Centrum města je v nadmořské výšce 306 m n. m, nejvyšší bod dosahuje téměř 

1000 m n. m. Třinec je obklopen horami Moravskoslezských a Slezských Beskyd s vrcholy 

Javorový, Ostrý a Čantoryjí, s nadmořskou výškou pohybující se kolem 1000 m. Část 

území Třince leží v CHKO Beskydy. Městem protéká od jihovýchodu na severozápad řeka 

Olše, která ústí do Odry.

3.1.2 Historie

První zmínky o Třinci jsou z roku 1444. Třinec, byl ještě v první polovině 19. století 

jednou z mnoha zemědělských obcí ve vlastnictví Těšínské komory, která spravovala na 

Těšínsku majetek Habsburků. Založení Třineckých železáren v roce 1839 se stalo jedním z 

hlavních mezníků historie obce a širokého okolí. Rozhodující význam pro další rozvoj 

města i huti měla výstavba Košicko - bohumínské dráhy v roce 1871, která spojila Třinec s 

novými ložisky rudy na Slovensku, umožnila dovoz kamenného uhlí z ostravsko-

karvinských dolů a otevřela cestu k odbytu železa na vzdálených trzích. Třinec byl 

povýšen na město až v roce 1931.[15]

3.1.3 Administrativní členění a územní plán

Město Třinec je obcí s rozšířenou působností. Jeho území je tvořeno obcemi Nýdek, 

Bystřice, Vendryně, Košařiska, Řeka, Střítež, Smilovice, Vělopolí, Hnojník, Komorní

Lhotka, Ropice a městem Třinec. Samotné město je rozděleno do dvanácti městských částí 

– Staré Město, Lyžbice, Dolní Líštná, Horní Líštná, Kojkovice, Český Puncov, Osůvky, 

Kanada, Karpentná, Nebory Oldřichovice, Tyra a Guty. Původně se centrum nacházelo ve 

Starém Městě, ale v důsledku výstavby autobusového stanoviště a dalších staveb přestalo 
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plnit svou funkci a přesunulo se do městské části Lyžbice, kde bylo mezi léty 1956 – 1977 

vybudováno sídliště, kde dnes žije přes 18 000 obyvatel a díky své občanské vybavenosti 

se stalo novým centrem města.[15]

Územní plán města Třince byl schválen Městským zastupitelstvem v Třinci dne 21. 9. 

1994. Byl vypracován Urbanistickým střediskem Ostrava s. r. o. V roce 1999 byly 

zpracovány územní plány městských částí Karpentná a Nebory a o rok později městských 

částí Guty, Oldřichovice a Tyra. V současné době bylo schváleno sedm změn územního 

plánu. Platnost současného územního plánu je do roku 2010, a proto se připravuje návrh 

nového územního plánu.[11]

3.1.4 Průmysl

Pro Třinec má rozhodující význam hutní výroba v Třineckých železárnách. Hlavní

výrobkové portfolio tvoří dlouhé válcované výrobky, jako jsou drát, betonářská a tvarová 

ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou 

koks, doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě a umělé hutné kamenivo. Třinecké

železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem. Jejich majoritním vlastníkem je 

společnost MORAVIA STEEL a.s.[15] Třinecké železárny ale představují významný zdroj 

znečištění ovzduší, i když se podařilo snížit množství vypouštěných škodlivých látek.

Dalším důležitým podnikem je společnost Walmark, která působí v potravinářském a 

farmaceutickém průmyslu. Třinec má také vlastní průmyslovou zónu Baliny. Působí v ní 

zatím dvě společnosti se zaměřením na hutní výrobu – Kern a Vesuvius a několik 

společností produkující součástky pro automobilku Hunday v Nošovicích. 

3.1.5 Doprava

Třincem vede železniční trať č. 320 z Bohumína do Čadce. Trať patří do III. tranzitního 

koridoru. Trať je elektrifikovaná a dvoukolejná. V současné době dochází k optimalizaci 

této tratě, jejímž cílem je zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h. Poněkud problémové je 

umístění železniční stanice v Třinci, která je nevhodně umístěna vůči centru.

Městem prochází mezinárodní silnice I. třídy E 75 (I/11), která je vedena po okraji 

města. Tato silnice je důležitou komunikací, která vede přes Ostravu, Český Těšín a

směřuje na Slovensko. V současné době byla napojena na rychlostní silnici R 48 z Českého 

Těšína do Frýdku-Místku a vzhledem k velkému provozu na stávající silnici I/11, je ve fázi 

přípravy stavba nové silnice I/11, projektované v kategorii S 24,5/100.[11] Stavba je 
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naplánována na období let 2011 – 2015. V Horní Líštné se nachází hraniční přechod s 

Polskem pro pěší a osobní automobilovou dopravu, ke kterému vede silnice II. třídy 476. Z 

Třince vede také silnice II. třídy 468 do Českého Těšína.

V současné době je jedním z největších problémů města doprava a parkování. 

Nevyhovující je především stav na silnici I/11. „V důsledku hospodářského růstu a rozvoje

ekonomických vazeb mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem je stávající

dvoupruhová vozovka přetížena a např. v průtahu Vendryní dosahuje její zatížení více jak 

20 000 vozidel za 24 hod., zatížení v pracovních dnech je ještě vyšší, odhadem cca 25 000 

vozidel za 24 hod.“[11] Je proto snaha urychlit výstavbu nové čtyřproudé komunikace. 

Parkování představuje další velký problém a to hlavně v centru a na sídlištích. 

3.2 Sídliště Třinec - Sosna

3.2.1 Poloha a vymezení území

Sídliště Třinec-Sosna se nachází v severovýchodní části města v katastrálním území Dolní 

Líštná. Rozkládá se na svahu kopce Jahodná ve výšce 330 – 350 m. n. m. Rozloha je 

přibližně 10,5 ha. Počet obyvatel je přibližně 2680, kteří obývají 910 bytů. Řešené území je 

ohraničeno z jihozápadní strany lesním porostem a svahem, z jihovýchodní strany lesním

porostem a strží, ze severovýchodní strany pak silnicí III. třídy 4682 a lesním porostem a 

ze severozápadní strany je sídliště ohraničeno křovinatým porostem, kterým prochází 

vedení VVN 110 kV. V blízkosti sídliště na jihozápadní straně protéká řeka Olše, ke které 

se řešené území svažuje. Na jihovýchodě za strží se ve vzdálenosti přibližně 300 m nachází 

Nemocnice Sosna. Na severovýchodě za silnicí III/4682 se nachází základní škola.

3.2.2 Doprava

Sídliště je přístupné ze silnice III/4682 (ul. Kaštanová), která spojuje Třinec s Vendryní. 

Z dopravně – urbanistického hlediska má charakter obslužné komunikace III. třídy, resp. 

místní komunikace funkční skupiny C. Šířka komunikace je přibližně 8 m. Až na úsek od 

sídliště k Folvarku a několik kratších úseku není veden souběžně s touto komunikací žádný 

chodník. Tato silnice se v blízkosti sídliště kříží s komunikací, která vede přes kopec 

Jahodná do Dolní Líštné. 

První vstup do sídliště se nachází přibližně 20 m od autobusové zastávky „Dolní 

Lištná, Sosna sídliště“ v severozápadní části. Další vstup do území se nachází v blízkosti 
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základní školy a autobusové zastávky „Dolní Lištná, Sosna Domov důchodců“ a je tvořen 

komunikací ve tvaru S, která ústí do křižovatky ul. Sosnové a Habrové. Šířka komunikace 

je 2,5 – 3 m. Kromě těchto vstupů do sídliště je sídliště pro pěší přístupné ještě dalšími 

dvěma vstupy. První vstup pro pěší je chodníkem na jihovýchodě, který spojuje sídliště 

s nemocnicí a dále vede přes řeku Olši do blízkosti sídliště Lyžbice. Druhý vstup pro pěší

se nachází v západní části sídliště a je tvořen schodištěm ve svahu a končí v blízkosti lávky 

přes řeku Olši. Po překročení lávky pokračuje komunikace k městskému úřadu.

Komunikace nacházející se na území sídliště patří do funkční skupiny D. Na všech 

komunikacích na území sídliště je omezena rychlost na 30 km/h (zóna Tempo 30). Jedná 

se hlavně o komunikaci na ul. Sosnové, která tvoří páteř dopravního systému sídliště a 

směřuje od severozápadu na jihovýchod. Tato komunikace je ukončena smyčkou 

v jihovýchodní části sídliště. Šířka této komunikace je 6,5 m a na obou stranách se nachází 

chodníky o šířce 2 – 2,5 m. Dále je na ul. Sosnovou napojena jednosměrná komunikace na 

ul. Topolové, která se nachází v západní části sídliště. Má charakter okružní komunikace, 

která začíná a končí na ul. Sosnové. Šířka je přibližně 4 m a oboustranný chodník (v části 

je ale jen jednostranný) má šířku 1,5 – 2 m. Přibližně v centrální části se nachází ul. 

Habrová, která je zčásti jednosměrná a tvoří okružní komunikaci, která začíná na ul. 

Sosnové, a ústí v křižovatce ul. Sosnové a vjezdu do sídliště ve tvaru S. Má šířku 4,5 – 6 m 

a oboustranný chodník má šířku 2 m. Ulice Květinová má samostatný přístup ze silnice 

III/4682. Komunikace na ul. Květinové je slepá, ukončená obratištěm a patří do funkční 

skupiny D. Na území sídliště se nachází několik slepých komunikaci, které zajišťují 

dopravní obsluhu jednotlivých objektů občanské vybavenosti a bytových domů. Téměř 

všechny komunikace v řešeném území mají živičný povrch, v některých úsecích je povrch 

vozovky ve špatném stavu.

V řešeném území slouží chodcům poměrně rozvinutý systém komunikací, 

zahrnující chodníky podél komunikací pro motorová vozidla i samostatné pěší stezky, 

které většinou slouží jako propojení zadních vchodů bytových domů. Povrchy chodníků 

jsou většinou živičné, část je dlážděných a často jsou ve špatném stavu. Dále si obyvatelé 

vyšlapali několik stezek v zelených plochách. Ty většinou propojují stávající chodníky 

nebo vedou do přilehlých lesů. Většina těchto stezek je orientována ve směru jihozápad –

severovýchod, kde velmi často chybí propojení stávajících chodníků. Cyklistická stezka se 

v řešeném území nevyskytuje.
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Sídliště je obsluhováno několika autobusovými linkami prostřednictvím dvou 

zastávek – „Dolní Lištná, Sosna sídliště“ a „Dolní Lištná, Sosna Domov důchodců“. Na 

obou zastávkách se na jedné straně nachází přístřešek pro cestující a obě zastávky mají po 

obou stranách zastávkové pruhy. V dopravní špičce jezdí autobusy až v 15 minutovém

intervalu, což je způsobeno blízkostí nemocnice, kde většina autobusových linek 

obsluhujících sídliště končí. Z tohoto důvodu se dá považovat řešené území za poměrně 

dobře dostupné.

Statická doprava je v současné době řešena 379 parkovacími stáními. Z toho počtu 

je 314 parkovacích stání podél komunikací, na vyznačených plochách a na nedávno 

postaveném parkovišti v severovýchodní části sídliště, a 65 parkovacích míst 

v garážích bytových domů. Velká část obyvatel odstavuje svá vozidla podél komunikací, 

přičemž je z části zabrán prostor chodníku. V současnosti představuje statická doprava asi 

jeden z největších problémů na sídlišti.

3.2.3 Bytové domy

Na sídlišti Třinec-Sosna se nachází 910 bytů. Řešené území lze podle typu bytových domů 

rozdělit do dvou částí. V severozápadní části sídliště, konkrétně na ulicích Topolové, 

Květinové a z části i na ulicích Sosnové a Habrové (tzv. Stará Sosna), se nacházejí cihlové 

dvoupodlažní bytové domy se třemi až čtyřmi byty. Tyto bytové domy (tzv. dvouletky) 

byly postaveny v 50. letech 20. století. V současné době jsou ve vlastnictví společnosti 

BYTY Třinec a.s., stejně jako přilehlé pozemky. Obyvatelé těchto domů si sami upravili

okolí svých domů, konkrétně si postavili přístřešky pro automobily, zahradní altány, místa 

pro grilování a v některých místech i ploty. Část pozemků také upravili jako zahrádky nebo 

jako záhony okrasných květin. Velké část těchto bytových domů je ve špatném stavu, část

bytových domů si obyvatelé opravili svépomocí. Na ulici Habrové se dále nachází jeden 

třípodlažní a jeden dvoupodlažní objekt. Oba dříve sloužily jako domov důchodců. 

V nedávné době byl jeden z nich přestavěn na bytový dům, druhý objekt v současnosti 

chátrá. 

V jihovýchodní a centrální části sídliště, na ulici Sosnové a z části i na ulici 

Habrové, se nachází bytové domy postavené panelovou technologií. Tato část sídliště bývá 

označována jako tzv. Nová Sosna. Další panelové bytové domy se nachází na v západní 

části na ulici Topolové. Tyto panelové bytové domy byly postaveny mezi léty 1983 –

1986.[15] Většinou se jedná o čtyřpodlažní budovy, několik je šesti a osmipodlažních. Část
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z nich je vybavena garážemi v 1. podzemním podlaží. V současné době se nacházejí 

v družstevním vlastnictví a u části z nich došlo v nedávné době k zateplení plášťů a 

výměně oken. Velká část pozemků v okolí těchto bytových domů patří městu Třinec. 

Kromě bytových domů se v řešeném území nalézají také tři rodinné domy, konkrétně 

v západní části sídliště na ulici Topolové. 

3.2.4 Občanská vybavenost

V řešeném území nachází několik objektů občanské vybavenosti. Jedná se o hospodu při 

vjezdu na sídliště v severozápadní části, prodejnu Koruna na křižovatce ulic Sosnové a 

Habrové, hospodu a diskotéku na ulici Habrové, školku v jižní části na ulici Habrové, 

domov důchodců v na ulici Habrové, školku na smyčce ulice Sosnové a budovu na ulici 

Sosnové, kde se nachází prodejna Koruna, pošta, cukrárna, kadeřnictví a hospoda. Dále se 

nachází na severovýchodě za silnicí III/4682 základní škola a přibližně 300 m od sídliště 

na jihovýchodě nemocnice Sosna. Stav většiny budov občanské vybavenosti je špatný. 

Zčásti byla opravena prodejna Koruna na ul. Sosnové a hospoda v severozápadní části. Asi 

v nejlepším stavu je domov důchodců, který byl v nedávné době rekonstruován a upraveno 

bylo i jeho okolí. Jako jediný objekt občanské vybavenosti má i vlastní parkoviště, ostatní 

objekty občanské vybavenosti využívají přilehlá parkoviště pro bytové domy. 

3.2.5 Dětská hřiště a plochy rekreace

Stav dětských hřišť lze zhodnotit jako nevyhovující. Hřiště mají většinou živičný povrch, 

hrací prvky jsou většinou kovové, ve špatném stavu a neplní svou funkci. Na sídlišti se 

nachází velké množství pískovišť, která nejsou využívaná a zarůstají trávou. Poškozen je i 

mobiliář dětských hřišť, především lavičky. V lepším stavu je přibližně před šesti lety 

upravený prostor několika hřišť a dalších hracích prvků v jižní části sídliště.  Jsou zde 

k dispozici dvě dětská hřiště, z nichž jedno je oploceno, několik stolů na ping pong, 

pískoviště, několik houpaček a prolézaček. Další větší hřiště se nachází v centrální častí

sídliště a slouží především k hraní basketballu. 
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3.2.6 Zeleň

V řešeném území se nachází přibližně 920 stromů a přibližně 840 keřů. Na sídlišti se 

vyskytují z jehličnatých stromů borovice, modříny, smrky a tisy a z listnatých stromů 

především břízy, jasany, buky, lísky obecné, ořešáky vlašské, švestky, jabloně a třešně. 

Ovocné stromy, lísky a ořešáky se nacházejí především na tzv. Staré Sosně, v centrální a 

severozápadní části sídliště. Většina ploch zeleně na tzv. Staré Sosně je ve vlastnictví 

společnosti BYTY Třinec s. r. o. Zde si také obyvatelé vysadili část stromů a keřů sami a 

udržují některé květinové záhonky. V některých místech, kde je zanedbáváno kosení 

trávníku, dochází k pomalému rozšiřování lesa, který obklopuje téměř celé sídliště. 

Dochází také k zanedbávání ošetřování stromů, přičemž některé stromy bude nutné kvůli 

špatnému stavu odstranit.

Plochy zeleně na tzv. Nové Sosně (panelová výstavba) jsou ve vlastnictví města 

Třince. Podle inventarizace zeleně se na těchto pozemcích nachází 670 stromů, 28 

stromových skupin a travnaté plochy mají velikost 43 069,5 m2. Druhově se jedná o 

borovice, smrky, jasany, břízy a buky. Nachází se zde větší množství keřů a popínavých 

rostlin.  Před šesti léty došlo k výsadbě nové zeleně, především na smyčce ulice Sosnové a 

kolem hřiště v jižní části sídliště. Zeleň v této části sídliště je poměrně dobře udržovaná. 

V některých místech bude vhodné prořeďovat skupiny mladých stromů. Pozornost bude 

nutné také zaměřit také na stromy na rozhraní sídliště a lesního porostu a některé stromy

bude nutné odstranit z důvodu rozsáhlých infekcí větvení či kmenů.

3.2.7 Inženýrské sítě

V řešeném území se nacházejí všechny základní sítě technické infrastruktury – vodovod, 

kanalizace, teplovod, plynovod, rozvody elektrické energie a komunikační vedení.

Vodou je sídliště zásobováno z nedalekého vodojemu Sosna II (2×1000 m3) do 

sídliště je voda přiváděna potrubím DN 200 ze severovýchodní strany. Na území 

samotného sídliště je pak rozvod vody zajištěn potrubími DN 80 – 150. Většina potrubí je 

litinová, malá část pak z PVC.

Sídliště je odkanalizováno jednotnou kanalizací. Hlavní stoka (DN 600) prochází 

podél ulice Sosnové a v severozápadní části sídliště je ukončena ve spadišťové šachtě a 

dále směřuje k řece Olši. Do spadištové šachty je svedena i stoka (DN 400), která 

odkanalizovává část sídliště kolem ulice Topolové. Na tyto dvě hlavní stoky jsou pak 

napojeny vedlejší stoky o DN 150 až 300. 
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Plyn je do sídliště přiváděn STL plynovodem o DN 200 podél silnice III/4682 (ul. 

Kaštanová). Dále tento plynovod pokračuje severozápadní části sídliště a je ukončen

v regulační stanici v jižní části sídliště. Jedna větev STL plynovodu o DN 110 dále 

pokračuje podél lesa směrem k nemocnici Sosna. Rozvod plynu na sídlišti je zajištěn NT 

plynovodem o DN 80 – 100. Na tzv. Staré Sosně je plynu využíváno k vytápění a ohřevu 

TUV.

Vedení VN (22 kV) je přivedeno do sídliště vzdušným vedením z jižní strany, na 

sídlišti je svedeno pod zem a dále pokračuje do 5 trafostanic. Dvě se nachází na smyčce 

ulice Sosnová, další je umístěna za prodejnou Koruna v severovýchodní části sídliště, 

předposlední na křižovatce ulic Sosnové a Habrové a poslední je umístěna za budovou 

hospody a diskotéky na ulici Habrové. Od těchto trafostanic jsou vedeny rozvody NN (0,4 

kV) k jednotlivým bytovým domům a budovám občanské vybavenosti. 

Teplovod zásobuje sídliště odpadním teplem, které produkují Třinecké železárny. 

Teplovod je veden jako nadzemní (2×DN 250) podél vedlejší komunikace v blízkosti řeky 

Olše a poté podél hranice lesa na jihozápadní straně. Na sídlišti se rozděluje do několika 

větví, z nichž jedna je ukončena v kotelně na ulici Sosnové (podzemní vedení), další 

zásobuje teplem nemocnici Sosna (nadzemní vedení DN 2×200) a poslední větev zásobuje 

teplem několik budov občanské vybavenosti a panelové bytové domy na ulici Topolové

(podzemní vedení). Na CZT jsou napojeny panelové bytové domy a budovy občanské 

vybavenosti na tzv. Nové Sosně, ke kterým je teplo přiváděno podzemním vedením (DN 

80-100), které je zčásti vedeno přes 1. podzemní podlaží bytových domů. Na tzv. Staré 

Sosně je vytápění a ohřev TUV řešen individuálně.

Sdělovací vedení (telekomunikační vedení a kabelová televize v souběžné trase) je 

do sídliště přivedeno podél silnice III/4682 (ul. Kaštanová). 

Veřejné osvětlení je vedeno podél jednotlivých ulic a dále pak podél chodníků 

propojujících zadní vchody jednotlivých bytových domů. Veřejné osvětlení zajišťuje 106

svítidel.

3.2.8 Hlavní problémy k řešení

Jako největší problém lze v současnosti hodnotit statickou dopravu. Nedostatek odstavných 

a parkovacích míst je v celém sídlišti, zvlášť špatná je situace na ulici Sosnová, vzhledem 

k velkému počtu bytů. Často se jako provizorní řešení volí parkování podél komunikaci, 

částečně také na chodníku, v důsledku čehož dochází k zúžení průchodné šířky chodníků. 
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Na smyčce ulice Sosnové je odstavování vozidel řešeno na jednosměrné ulici po obou 

stranách a není dodržena ani minimální průjezdná šířka 3,5 m, čímž by např. mohlo dojít 

ke komplikacím při zásah hasičů. Pro umožnění zimní údržby je pak situace řešena 

zákazem stání vpravo ve směru jízdy, aby byl umožněn průjezd vozidlům provádějícím

zimní údržbu. 

Potřeba parkovacích stání je dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

stanovena vzorcem:

N = Oo.ka + Po.ka.kp

Při výpočtu bude brán stupeň automobilizace ka 400 vozidel na 1000 obyvatel (1:2,5), pro 

který je stanoven součinitel 1. Součinitel kp se u bytových staveb neuplatňuje. Počty 

odstavných Oo a parkovacích Po stání byly stanoveny dle tabulek v ČSN 736110.

Tab. 1 Základní počet odstavných a parkovacích stání

Druh stavby Oo Po

Obytný dům –

činžovní
910

Obytné okrsky 134

Občanská 

vybavenost (celkem)
6 28

Po dosazení do vzorce:

N = (910 + 6).1 + (134 + 28).1 = 1078 

Celkový počet stání (N) je 1078 parkovacích míst. Současný stav (379 stání) naplňuje 

požadavek přibližně z jedné třetiny. Aby byla pokryta potřeba odstavných a parkovacích 

míst, bylo by vhodné vybudovat 699 nových stání.

Dalším problémem v dopravě je situace na ulici Sosnové. Tato poměrně dlouhá a 

rovná komunikace svádí řidiče k rychlé jízdě a překračování povolené rychlosti 30 km/h. 

Zvyšuje se tak riziko nehody. Obyvatelé sídliště si také stěžují na vyšší hladinu hluku od 

projíždějících vozidel. Situace je sice zčásti řešena tím, že na křižovatce ulic Sosnové a 

Habrové mají přednost vozidla vyjíždějící z ulice Habrové, což by mělo nutit řidiče 

zpomalit, ale vzhledem k malému provozu na ulici Habrové není tohoto efektu dosaženo. 
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Stav na ulici Květinové lze také hodnotit jako neuspokojivý. Komunikace je zde 

široká pouze 2,5 - 3 m a chodníky jsou v několika místech zúženy až na jeden metr.

Situace není vážnější jen díky malému provozu na této komunikaci, protože zajišťuje 

přístup pouze ke 12 bytovým domům o třech bytech. Neuspokojivý je také stav povrchu 

této komunikace, jenž bude potřeba nahradit novým. 

Určitý nedostatek představuje napojení sídliště na nové centrum v Lyžbicích. Cesta 

do této části centra vede oklikou přes Staré Město, ale přímému propojení brání velké 

výškové rozdíly, lesní porost a řeka Olše. Z toho plyne velká finanční náročnost a poměrně 

malý užitek případného propojení, proto se v současnosti neuvažuje o realizaci tohoto 

propojení.

Stav chodníku představuje další problém k řešení. Většinou mají živičný povrch, 

část chodníků je dlážděná a většinou jsou ve špatném stavu. Kromě toho část chodníku 

není možno použít, protože jsou z části nebo dokonce celé využívány k odstavování 

vozidel. Kromě stavu povrchu chodníků a jejich využívání pro odstavování vozidel bude 

nutné řešit i jejich trasování, protože v některých místech chybí a jinde mají nedostatečnou 

šířku. Někde si už chybějící chodníky obyvatelé prošlapali v plochách zeleně. Bude také 

nutné řešit bezbariérové užívání chodníku.

Nedostatek představuje stav veřejného osvětlení, na kterém se projevuje technické i 

morální zastarávání. Stávající veřejné osvětlení působí velmi neesteticky a byla by vhodná 

jeho výměna za novější, které by mělo i nižší energetické nároky. 

Jako další velký problém lze hodnotit současný stav dětských hřišť.  Jednak jejich 

stav neodpovídají současným požadavkům na dětská hřiště např.: ČSN EN 1176, ČSN EN 

1177 a k tomu je většina z nich ve velmi špatném stavu.  Velká část hracích prvků je 

kovová, některé hrací prvky jsou nepoužitelné a většina hřišť má živičný povrch. Pískovišť 

je zbytečně moc a část z nich je dokonce zarostlá trávou. Hřiště pro hraní míčových her 

mají živičný povrch, často ve špatném stavu.

Určitý problém představuje i stav budov občanské vybavenosti. Část budov je 

v nevyhovujícím stavu a některé služby chybí na sídlišti úplně. Konkrétně chybí 

restaurace, protože na sídlišti se nacházejí jen tři hospody celkem nízké úrovně, dále pak

chybí bankomat a uplatnění by našel i objekt pro volnočasové aktivity mládeže. Zlepšení 

tohoto stavu je závislé na vlastnících objektů občanské vybavenosti. Na sídlišti se také 

nachází velké množství kovových sušáků na prádlo a klepačů koberců. Bude vhodné část 

z nich zrušit. V nevhodném stavu jsou i plochy pro kontejnery na odpad. Ploch, které jsou 
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pro ně vymezeny, je málo a často je jejich nedostatek řešen umístěním kontejnerů na 

komunikaci, v některých případech i na chodnících, kde komplikují pohyb vozidlům a 

chodcům.

Samostatnou část by bylo možné věnovat návrhu na využití objektu na ulici 

Habrové, který v současnosti chátrá. Kromě toho, že by se dal přestavěn na bytový dům, 

stejně jako sousední objekt, nebo ho přestavět pro účely volnočasových aktivit mládeže.

Tato práce ale nebude jeho využití řešit.

Vzhledem k současnému stavu zeleně, který je celkem dobrý, nebude nutné 

provádět rozsáhlejší zásahy. V několika případech bude nutné odstranit stromy ve špatném 

stavu nebo z důvodů kolize stromů s ochrannými pásmy inženýrských sítí a provést 

prořezání větví.
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Tab. 2 SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

 dobrá obslužnost MHD

 v okolí sídliště je dostatek lesních 

porostů vhodných např.: na 

procházky

 blízkost nemocnice Sosna

 poměrně dobrá dopravní dostupnost 

nádraží a Starého Města

 dobrý stav zeleně

 hřiště v jihovýchodní části sídliště

 špatné propojení sídliště a centra 

města v Lyžbicích

 nevhodně umístěná autobusová 

zastávka při vjezdu na sídliště

 nedostatek parkovacích míst

 rovná komunikace na ulici Sosnové 

svádí k rychlé jízdě

 nevyhovující komunikace na ulici 

Květinové

 špatný stav povrchů chodníků

 velký počet vyšlapaných stezek

 nevyhovující stav hřišť

 část mobiliáře ve velmi špatném 

stavu

 nedostatek ploch pro kontejnery

 chátrající budova na ulici Habrová

 chybějící občanská vybavenost 

(bankomat, restaurace)

 veřejné osvětlení

Příležitosti Rizika

 zvýšení počtu parkovacích míst

 zlepšení stavu chodníků

 úprava dětských hřišť

 doplnění chybějící občanské 

vybavenosti

 možnost využití chátrajícího objektu 

na ulici Habrové

 rostoucí počet automobilů na sídlišti
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4. Návrh regenerace sídliště Třinec – Sosna

4.1 Návrh řešení regenerace sídliště

4.1.1 Ulice Sosnová

V celé délce ulice bude zachováno výškové oddělení hlavního dopravního prostoru a 

prostoru pro pěší. Vzhledem k tomu, že v současné době chybí jakákoliv opatření pro 

regulaci rychlosti vozidel, kromě dopravního značení, je navrženo několik opatření ke 

zklidnění dopravy. Dojde ke změně přednosti v jízdě na křižovatce s ulicí Habrovou, která 

už nebude hlavní komunikací. Podél komunikace je navrženo vybudování 25 parkovacích 

stání. Dále je navržen parkovací dům s kapacitou 92 parkovacích stání v místě stávajícího 

parkoviště. Pro vybudování parkovacího domu bude nutné provést přeložku kanalizace a 

kácení zeleně. V celé délce ulice Sosnová dojde k výměně povrchu chodníku. V několika 

místech dojde k posunutí trasy chodníku, hlavně v místech navržených opatření pro 

regulaci rychlosti vozidel a vybudování nových parkovacích míst. V místech vyšlapaných 

stezek budou navrženy nové chodníky. Pro nakládání s odpady budou vytvořeny nové 

plochy.

Smyčka na ulici Sosnové bude ponechána jako jednosměrná, stejně jako výškové 

oddělení hlavního dopravního prostoru a dopravního prostoru pro pěší. Nově je navrženo 

několik opatření pro regulaci dopravy, aby došlo ke zklidnění dopravy. Kvůli nedostatku 

parkovacích stání, je navrženo vybudování nových 87 parkovací stání. Pro potřebu osob 

s omezenou schopností pohybu bude vyhrazeno 7 parkovacích stání. V důsledku návrhu 

nových parkovacích míst doje k  posunutí části chodníků. Nově jsou navrženy 2 podzemní

garáže s kapacitou 24 a 26 parkovacích stání. Pro jejich vybudování bude nutné provést 

přeložky inženýrských sítí, kácení zeleně a odstranění svou hřišť. Nově budou navrženy 

chodníky v místech vyšlapaných stezek. Dále jsou navrženy plochy pro kontejnery na 

domovní odpad. V rámci návrhu dojde také ke kácení stromů a keřů, které bude 

kompenzováno výsadbou nové zeleně. U stávajících chodníků dojde k výměně povrchů. 

Navržena je úprava vnitrobloku, kde dojde k vytvoření kruhového „náměstíčka“, úpravě 

chodníků, doplnění mobiliáře, vybudování nových hřišť a ploch určených k rekreaci a 

úpravě zeleně. Tyto úpravy by měly vést k vytvoření nového prostoru vnitrobloku.
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4.1.2 Ulice Topolová

Ulice Topolová bude ponechána jako jednosměrná. Stejně tak bude ponecháno výškové 

rozčlenění dopravního prostoru a prostoru pro pěší. V rámci zlepšení statické dopravy bude 

vybudováno 59 nových parkovacích míst, z toho čtyři pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Podél komunikace je navržena výměna stávajícího živičného povrchu chodníků za 

povrch ze zámkové dlažby. Pro nakládání s odpady budou vytvořeny nové plochy. Zásahy 

do zeleně se omezí na vykácení stromů a keřů v místech návrhů nových parkovacích stání. 

Jako náhrada je navrženo vysazení nových stromů V některých místech dojde k posunutí 

chodníku, v důsledku budování nových parkovacích stání a nově je navrženo vybudování 

nového chodníku chybějícího na ulici Topolové. V rámci těchto úprav dojde k zásahu do 

soukromého vlastnictví na pozemcích společnosti BYTY Třinec a. s.

4.1.3 Ulice Habrová

Komunikace na ulici Habrové je v současnosti vedena zčásti jako dvousměrná a zčásti jako 

jednosměrná. Toto řešení bude ponecháno, dojde jen k již zmíněné úpravě přednosti jízdy 

na křižovatce s ulicí Sosnovou. Nově jsou navržená parkovací stání v počtu 58 parkovacích 

stání, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na křižovatce s ulicí Sosnovou je 

navržen parkovací dům pro 120 parkovacích stání. Kvůli jeho vybudování bude nutné 

provést přeložky inženýrských sítí a provést kácení zeleně. Pro zklidnění dopravy je 

navrženo několik prvků pro regulaci rychlosti vozidel. Dojde také k výměně současného 

povrchu vozovky za nový. Dále jsou navrženy nové chodníky, v místech kde chybí a 

v místech vyšlapaných stezek. Část chodníků bude posunuta pro vytvoření nových 

parkovacích stání. Opraveny budou stávající chodníky. Pro nakládání s odpady budou 

vytvořeny nové plochy. V důsledku navržených úprav dojde ke kácení stromů a keřů, které 

budou nahrazeny novou výsadbou. Tyto stavební úpravy zčásti zasahují na pozemky ve 

vlastnictví společnosti BYTY Třinec a.s.

4.1.4 Ulice Květinová

Na ulici Květinové dojde k rozšíření stávající komunikace, protože není dostatečně široká. 

Dále je navržena jedna výhybna. Vzhledem ke svažitému terénu bude stávající komunikace 

ponechána jako slepá s obratištěm, protože napojení jejího konce na silnici III/4682 by 

bylo problematické, i díky blízkosti autobusové zastávky. Nově bude vybudováno 22 

parkovací stání. Vyměněn bude povrch chodníků. Dojde také k vybudování nového 
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chodníku, který bude propojovat ulici Sosnovou s Habrovou a dále bude pokračovat ke 

křižovatce na silnici III/4682. Navrženy jsou plochy pro kontejnery odpadového 

hospodářství. Při provádění úpravách dojde k zásahům do soukromého vlastnictví 

pozemků společnosti BYTY Třinec a. s.

4.2 Doprava

4.2.1 Komunikace pro motorová vozidla

Stávající trasování a povrch komunikací pro motorová vozidla bude ponechán, stejně tak 

jako omezení rychlosti na 30 km/h. K tomu, aby byla tato rychlost dodržována, jsou 

navrženy úpravy pro regulaci rychlosti vozidel. Na komunikaci pro motorová vozidla na 

ulici Sosnové budou nově vybudovány čtyři šikany, dva dlouhé zpomalovací prahy, dva 

ostrůvky a dvě křižovatky budou zvýšeny na úroveň chodníku (křižovatky ulice Sosnové 

s Habrovou a smyčka na ulici Sosnové). Zpomalovací prahy budou mít délku 7 m a povrch 

bude ze zámkové dlažby, aby byly zvýšené plochy opticky zvýrazněny. Obdobně bude 

řešeno zvýšení křižovatek, jejichž rozměry budou přizpůsobeny jednotlivým křižovatkám a 

povrch bude ze zámkové dlažby. Úpravy pro regulaci rychlosti vozidel budou provedeny 

také na ulici Habrové, kde dojde v úseku jednosměrného provozu k zúžení vozovky na 3,5 

m a vybudování dvou dlouhých zpomalovacích prahů, které budou mít délku 7 m a povrch 

ze zámkové dlažby. V tomto jednosměrném úseku bude opraven stávající živičný povrch, 

který je ve špatném stavu. Komunikace pro motorová vozidla na ulici Květinové bude 

rozšířena na 4 m, aby byla splněna podmínka minimální šířky 3,5 m. V celé její délce bude 

vyměněn živičný povrch za nový. Pro zlepšení vyhýbání protijedoucích vozidel je 

navržena výhybna, přibližně uprostřed ulice. Pro zvýšení bezpečnosti dopravy bude vjezd 

do sídliště u základní školy (ve tvaru S) doplněn svodidly.

4.2.2 Odstavná a parkovací stání

Nedostatek parkovacích míst na sídlišti bude řešen vybudováním nových parkovacích stání

a 4 parkovacích domů. Celkem bude vytvořeno 443 nových parkovacích míst. Parkovací 

stání podélná a šikmá budou mít rozměry 2,5×5 m a 3,5×5 m pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu. Podélná parkovací stání budou mít šířku 2,2 m a délku 6,5 m. Pro 

odlišení parkovacích stání od komunikace pro motorová vozidla bude jejich povrch 

proveden ze zámkové dlažby. 
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Na ulici Topolové je navrženo vybudování několika malých parkovišť u 

jednotlivých bytových domů o kapacitě od čtyř do osmi parkovacích stání. Příjezdové 

komunikace budou široké 4,5 m a stejně jako povrch parkovacích stání bude ze zámkové 

dlažby. V případě, že je přístupová komunikace delší než 20 m, bude parkoviště vybaveno 

obratištěm. Dále je navrženo rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování nových 

podélných stání podél komunikace. Celkově bude vybudováno na ulici Topolové 59 

parkovacích stání. Na ulici Sosnové je navrženo nových 112 parkovacích míst umístěných 

podél komunikace, z toho 8 parkovacích stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Nejvíce parkovacích míst z tohoto počtu je navrženo na smyčce ulice 

Sosnová. Navržená parkovací místa budou podélná, kolmá a šikmá. Na ulici Habrové je 

navrženo vybudování 58 parkovacích stání, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Parkovací stání jsou navržená podél komunikací jako šikmá a podélná. Dále jsou 

navržena dvě parkoviště. Na ulici Květinové je navrženo 22 nových parkovacích míst, 

která budou vybudovány podél komunikace jako kolmá a podélná. Dále je zde navrženo 

jedno malé parkoviště.

Na křižovatce ulice Habrové a Sosnové bude vybudován nadzemní parkovací dům. 

Jeho kapacita bude 120 parkovacích stání. Je navržen jako třípodlažní bezeztrátový 

celorampový parking se sklonem ≤6 %. Částečně bude zapuštěn do terénu. Parkovací dům 

bude mít půdorysné rozměry 31×36 m a výška bude přibližně 9 m. Příjezd do objektu bude 

z ulice Habrová. Příjezdová komunikace bude široká 6 m, povrch bude živičný. 

Obr. 1 Bezeztrátový celorampový parking[13]

Další parkovací dům je navržen v místě stávajícího parkoviště při vjezdu na sídliště. 

Parkovací dům bude řešen jako třípodlažní, o půdorysných rozměrech 51×21 m a výšce 6 

m. Do prvního podlaží se bude vjíždět z povrchu příjezdové komunikace k současnému 
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parkovišti, do druhého podlaží pomocí rampy, k příjezdu do třetího podlaží bude využito 

výškových rozdílu parkoviště a příjezdové komunikace ve tvaru S a bude se do něj vjíždět 

z komunikace, kterou se vjíždí do sídliště. Předpokládaná kapacita parkovacího domu bude 

92 parkovacích stání. 

Obr. 2 Místo navrženého nového parkovacího domu

Na ulici Sosnové jsou navrženy dvě podzemní garáže. Při jejich návrhu bude 

využito svahu, do kterého budou obě z velké zčásti zapuštěny.  První podzemní garáž bude 

mít půdorysné rozměry 31×16 m a výšku 2,5 m. Její kapacita bude 26 parkovacích stání. 

Druhá bude mít půdorysné rozměry 27×16 m a výšku 2,5 m. Její kapacita bude 24 

parkovacích stání. Při její realizaci bude zrušeno několik stávajících parkovacích míst, aby 

vzniklo místo pro příjezdovou komunikaci. Obě příjezdové komunikace budou mít šířku 6 

m.

4.2.3 Zastávky MHD

Vzhledem k nevhodné poloze zastávky Dolní Líštná, Sosna Domov důchodců naproti 

vjezdu do sídliště dojde k jejímu posunutí asi o 30 m. Nástupiště bude zvýšeno, aby bylo 

usnadněno nastupování do vozidel MHD. Zastávka bude vybavena skleněným přístřeškem. 

Upravena bude i zastávka Dolní Líštná, Sosna sídliště, kde bude vybudován chybějící 

přístřešek a upraveno nástupiště. 
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4.2.4 Komunikace pro pěší

Stávající chodníky budou ponechány a u většiny z nich bude stávající živičný povrch 

nahrazen zámkovou dlažbou. V místech, kde jsou navržena nová parkovací místa a prvky 

pro regulaci rychlosti vozidel, budou chodníky posunuty. Nově bude postavena chybějící 

část chodníku na ulici Topolové. Chodníky podél komunikací, jejichž šířka je menší než 2 

m, budou rozšířeny na tuto šířku. Dále je navrženo vybudovat chodníky v místech 

vyšlapaných stezek, tak aby bylo trasování komunikací pro pěší přizpůsobeno potřebám 

obyvatel. Chodníky v místech vyšlapaných stezek budou provedeny ze zámkové dlažby a 

jejich šířka bude 1,5 m. 

Výrazně budou upraveny chodníky ve vnitrobloku na ulici Sosnové. U stávajících 

chodníků bude živičný povrch nahrazen zámkovou dlažbou. Uprostřed vnitrobloku je 

navrženo malé „náměstíčko“. Jeho povrch bude ze zámkové dlažby a průměr bude 12 m. 

Trasování chodníků bude upraveno tak, aby chodníky směřovaly k tomuto „náměstíčku“. 

Nové chodníky budou mít šířku 1,5 m a povrch bude ze zámkové dlažby.

Pro zvýšení bezpečnosti a usnadnění pohybu budou využity zvýšené plochy 

křižovatek a dlouhých zpomalovacích prahů. Všechny chodníky budou upraveny tak, aby 

splňovaly podmínky bezbariérového užívání.

4.3 Zeleň

Stávající zeleň nevyžaduje výraznější úpravy a bude ponechána v co největší míře. Bude 

ale provedeno kácení několika stromů, které jsou v nevhodném stavu. Rozsáhlejší úpravy 

budou provedeny na ulici Sosnové a Habrové, kde je navrženo kácení zeleně, které 

zasahují do navržených úprav komunikací. Kácení zeleně proběhne také v místech 

navržených parkovacích domů a podzemních garáží. Za pokácené stromy a keře budou 

vysázena nová zeleň. Nová výsadba bude provedena z jabloní, višní, javorů, katalp a 

hlohu. Z keřů bude vysazen tavolník, skalník, tamaryšek, meruzalka a čimilík. Při výsadbě 

na smyčce ulice Sosnové budou muset být stromy vysazeny do kořenových bariér, aby 

nedošlo k poškození sítí technické infrastruktury. Nová výsadba stromů keřů bude 

provedena kolem nového dětského hřiště v blízkosti parkovacího domu na ulici Habrové. 

Větší zásahy do zeleně jsou navrženy ve vnitrobloku na ulici Sosnové, kde bude stávající 

zeleň doplněna novou výsadbou. Celkově bude pokáceno 103 stromů a odstraněno 

přibližně 120 keřů. Místo nich bude vysazeno 78 stromů a 158 keřů.
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4.4 Dětská hřiště a plochy rekreace

Stávající hřiště budou z větší části ponechána. Zrušeno bude hřiště v blízkosti křižovatky 

ulic Sosnové a Topolové, které je blízko komunikace a je ve špatném stavu. Nahrazeno 

bude novým hřištěm, které bude umístěno dál od komunikace. Hřiště bude vybaveno 

pískovištěm, houpačkami a multisestavou se skluzavkou, houpačkou a lezeckou stěnou,

lavičkami a odpadkovými koši. Dvě dětská hřiště na ulici Sosnové budou zrušena kvůli 

výstavbě podzemních garáží. Nahrazena budou jedním dětským hřištěm se skluzavkou. 

Dětská hřiště na vnitrobloku budou přesunuta a vybavena novými hracími prvky (domečky 

se skluzavkou, lanové hrací prvky, houpačky) a mobiliářem. Povrchy nových hřišť budou 

pryžové. U zbývajících stávajících hřišť dojde k výměně živičného povrchu za pryžový a 

budou vybavena novými hracími prvky (houpačky, sestavami se skluzavkou a houpačkou, 

pískoviště, lanové prvky). Živičné povrchy hřišť pro hraní míčových her budou nahrazeny 

pryžovým povrchem a budou doplněna novým inventářem. Ve vnitrobloku je navržen 

nový prostor pro rekreaci, který bude vybaven pergolou, lavičkami a odpadkovými koši.

Na okrajích chodníků budou osazeny lavičky a odpadkové koše.

4.5 Sítě technické infrastruktury

4.5.1 Zásobování pitnou vodou

Stávající rozvody pitné vody budou ponechány, bude provedena přeložka vodovodu 

v místě navržené podzemní garáže na ulici Sosnové.

4.5.2 Odkanalizování

Stávající systém odkanalizování bude ponechán. Provedena bude přeložka kanalizace 

v místě návrhu parkovacího domu při vjezdu na sídliště. Při realizaci podzemních garáží

bude nutné provést přemístění dvou kanalizačních šachet.

4.5.3 Zásobování elektrickou energií

Stávající vedení NN a VN bude ponecháno. Při realizaci podzemní garáže na ulici Sosnové 

bude provedena přeložka vedení NN.
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4.5.4 Zásobování plynem

Stávající STL a NTL plynovody budou ponechány. Při realizaci parkovacího domu na ulici 

Habrové bude provedena přeložka STL plynovodu. Další přeložku, tentokrát NTL 

plynovodu, bude nutné provést při realizaci podzemní garáže na ulici Sosnové.

4.5.5 Zásobování teplem a TUV

Stávající teplovody budou zachovány. Budou provedeny dvě přeložky teplovodu. Jedna při 

realizaci podzemní garáže na ulici Sosnové a druhá při realizaci parkovacího domu na ulici 

Habrové.

4.5.6 Telekomunikační vedení

Távající rozvody telekomunikačního vedení budou ponechány. Bude nutné provést 

přeložku telekomunikačního vedení při realizaci parkovacího domu na ulici Habrové.

4.5.7 Veřejné osvětlení

Na celém sídlišti dojde k výměně stávajících 106 svítidel a stožárů za nové. V místech, kde 

dochází ke změně trasování a posunu chodníků, budou provedeny přeložky veřejného 

osvětlení. Dále bude nově umístěno 8 nových svítidel v místech návrhů nových chodníků a 

parkovišť.
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5. Propočet nákladu na regeneraci sídliště

Propočet nákladů byl proveden podle na základě orientačních cen dle rozpočtových 

ukazatelů a ceníků, hlavně publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury

(dostupná ze stránek www.uur.cz).

Tab. 3 Propočet nákladů na výstavbu a úpravu komunikací

Položka
Počet 

jednotek
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady bez 
DPH (Kč)

Včetně DPH
20 % (Kč)

Úprava chodníků 9963 m2 592 5 898 096 7 077 715

Nové chodníky 1072 m2 925 4 098 675 4 918 410

Parkovací stání 4371 m2 1103 4 821 213 5 785 451

Plochy odpadového 
hospodářství

359 m2 871 312 689 375 221

Rušení stávajících 
chodníků a zpevněných 

ploch
1907 m2 620 1 182 340 1 418 808

Opravy komunikací 2277 m2 648 1 475 496 1 770 595

Rozšíření komunikací 602 m2 1132 681 464 817 751

Opatření pro regulaci 
dopravy

759 1347 1 022 373 1 226 848

Opěrná zídka 45 m3 4179 188 055 225 666

Kryté zastávky MHD 2 ks 258 000 516 000 619 200

Svodidla 31 m 2600 80 600 96 720

CELKEM 23 055 385

Tab. 4 Propočet nákladů na úpravy zeleně

Položka Počet jednotek
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady bez 
DPH (Kč)

Včetně DPH 
20 % (Kč)

Kácení stromů 103 ks 1231 125 248 150 298

Odstranění keřů 82 m2 48 3936 4723

Výsadba stromů 78 ks 2875 224 250 269 100

Výsadba keřů 158 ks 264 41 712 50 054

Založení 
trávníku 

764 m2 24 18 336 22 003

CELKEM 496 178
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Tab. 5 Propočet nákladů na výstavbu a úpravu dětských hřišť a mobiliář

Položka Počet jednotek
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady bez 
DPH (Kč)

Včetně DPH 
20 % (Kč)

Úprava povrchů 
dětských hřišť

1497 m2 2075 3 106 275 3 727 530

Domeček se 
skluzavkou

3 ks 19 256 57 768 69 600

Sestava
s houpačkou

2 ks 36 346 72 692 87 580

Sestava 
se skluzavkou 

3 ks 39 400 118 200 147 750

Multisestava 
s houpačkou, 
skluzavkou a 
lezeckou zdí

1 ks 84 960 84 960 106 200

Lanové prvky 2 ks 127 755 255 510 306 000
Dětská 

pískoviště
4 ks 6800 27 200 34 000

Vybavení hřišť 
pro míčové hry 

57 792 72 240

Houpačky 4 ks 16 956 74 606 84 780
Lavičky 34 ks 4912 167 008 208 760

Odpadkové 
koše

34 ks 3272 111 248 139 060

Pergola 1 ks 17 660 17 660 21 150

CELKEM: 5 004 650

Tab. 7 Propočet nákladů na výstavbu parkovacích domů 

Položka Počet jednotek
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady bez 
DPH (Kč)

Včetně DPH 
20 % (Kč)

Parkovací dům 
(ul. Habrová)

16 275 m3 3961 64 465 275 77 358 330

Parkovací dům 
(ul. Sosnová)

7038 m3 3961 27 877 518 33 453 022

Podzemní garáž
(26 stání)

1416 m3 7922 11 217 552 13 461 062

Podzemní garáž
(24 stání) 

1296 m3 7922 10 266 912 12 320 294

CELKEM: 136 592 708
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Tab. 6 Propočet nákladů na inženýrské sítě

Tab. 7 Propočet celkových nákladů navrhovaných úprav

Položka Náklady (Kč)

Dopravní komunikace 23 055 385

Zeleň 496 178

Dětská hřiště a mobiliář 5 004 650

Parkovací domy 136 592 708

Inženýrské sítě 8 147 029

CELKEM: 173 295 950

Položka Počet jednotek
Jednotková 
cena (Kč)

Náklady bez 
DPH (Kč)

Včetně DPH 20 
% (Kč)

Přeložky 
veřejného 
osvětlení

1037 m 1276 1 323 212 1 587 854

Sloupy a 
svítidla VO

114 ks 31 600 3 602 400 4 322 880

Přeložka 
kanalizace

44 m 14 400 633 600 760 320

Přeložka 
vodovodu

46 m 3320 152 720 183 264

Přeložka 
teplovodu

92 m 8000 736 000 883 200

Přeložka 
plynovodu NTL

54 m 2005 108 270 129 924

Přeložka 
plynovodu STL

63 m 2685 169 155 202 986

Přeložka 
sdělovacích 

kabelů
54 m 383 20 682 24 819

Přeložka 
elektrorozvodů

31 m 1392 43 152 51 782

CELKEM: 8 147 029
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6. Závěr

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout regeneraci sídliště, která by měla zlepšit současný 

stav sídliště, tak aby získalo příjemnější vzhled a lépe složilo jeho obyvatelům. Jako ostatní 

sídliště má i sídliště Třinec - Sosna problémy s dopravou, nedostatkem parkovacích stání, 

nevyhovujícím stavem chodníků, prošlapanými stezkami, nedostatkem ploch odpadového 

hospodářství a špatným stavem dětských hřišť. Výsledkem této práce je návrh, který by 

měl přinést vyřešení značné části těchto problému. Pokud jde o dopravu, celé sídliště bude 

řešeno jako zóna Tempo 30. Aby bylo dosaženo zklidnění dopravy, jsou na komunikacích 

navrženy prvky pro regulaci rychlosti vozidel (šikany, dlouhé zpomalovací prahy, zvýšení 

křižovatek na úroveň chodníků a ostrůvky). Tato opatření by měla přinést zklidnění 

dopravy a zvýšit bezpečnost chodců. Byl navýšen počet parkovacích a odstavných stání ze 

současných 379 na 822. Navrženo je vybudování dvou parkovacích domů a dvou 

podzemních garáží. Při jejich výstavbě budou muset být provedeny přeložky inženýrských 

sítí. Je pravda, že požadavek dle normy ČSN 736110, podle které byla potřeba parkovacích 

stání vypočtena na 1077, se nepodařilo naplnit. Tento stav je zapříčiněn snahou omezit 

zábor ploch zeleně na sídlišti. Komplikaci pro vytváření nových parkovacích stání 

představuje i svažitý terén na sídlišti. Jsem si vědom, že je tento nedostatek zásadní i z toho 

důvodu, že se předpokládat další nárůst potřeby parkovacích stání, ale už současné 

navýšení počtu parkovacích stání o 443 bude představovat výrazné zlepšení statické 

dopravy na sídlišti. Do budoucna by se dala využít k vytvoření nových parkovacích stání 

plocha vedle základní školy (parcela 602/5), která už ale leží mimo vymezené řešené 

území a dá se uvažovat o dostavbě dvou podlaží parkovacího domu na ulici Habrové. 

Samotné řešení statické dopravy je nejnákladnější součástí tohoto návrhu, a proto jsem 

volil variantu, která představovala zlatou střední cestu – vytvoření co největšího počtu 

parkovacích stání za přiměřených nákladů.

Současný stav chodníků bude řešen výměnou jejich povrchů za nový. Dojde také 

k vybudování nových chodníku v místech vyšlapaných stezek a v místech, kde je jejich 

potřeba nutná. Současný stav, kdy jsou kontejnery na domovní odpad umístěny na 

komunikaci, bude vyřešen vytvořením nových ploch, na kterých budou umístěny. Problém 

se špatným stavem dětských hřišť bude řešen výměnou povrchu a instalací nových hracích 

prvků, které budou atraktivnější pro děti. Stejné úpravy budou provedeny na hřištích pro 
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kolektivní sporty. Navrženy jsou také nová dětská hřiště. Úpravy budou provedeny i na 

veřejném osvětlení, které bude zčásti přeloženo a dojde k výměně sloupů a svítidel.

Nově bude řešen prostor kolem navrženého parkovacího domu na ulici Habrové. 

Stávající hřiště bude zrušeno, přemístěno a vybaveno novými hracími prvky. Dále jsou zde 

navrženy nové chodníky, výsadba zeleně a doplnění mobiliáře. Úprav se dočká vnitroblok 

na smyčce ulice Sosnová, který bude zásadně přestavěn vytvořením malého „náměstíčka“, 

nových dětských hřišť, prostoru pro odpočinek a výsadbou zeleně. Velmi výrazně budou 

upraveny ulice Sosnová a Habrová, na kterých budou vytvořena nová parkovací stání, 

upraveny chodníky a doplněny zelení. Dále návrh počítá s řešením několika menších 

problémů, jako přesunutí jedné autobusové zastávky, vybudováním chybějícího přístřešku 

na další zastávce MHD a doplnění svodidel na vjezdu do sídliště. 

Díky těmto návrhům by mělo dojít ke zlepšení kvality bydlení na sídlišti Třinec –

Sosna a zvýšení zájmu o tuto lokalitu.
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