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ANOTACE: 

Územní studie urbanizace JV tangenty na území Přerova – trasa B je vyhotovena v počtu 

45 stran textu a 5 stran příloh.  

Hlavním záměrem bakalářské práce je vypracování územní studie urbanizace jihovýchodní 

tangenty na území Přerova – trasy B. Návrh bude obsahovat rozměrové a tvarové 

vymezení a prostorové uspořádání nových uličních prostor kolem JV tangenty. Vlastní 

komunikace je v územním plánu vyznačena pouze svoji osou. Návrh příčného i podélného 

prostorového uspořádání budoucího uličního prostoru i řešení uličního parteru v celé délce 

je vypracován s detailním rozpracováním daného úseku ve větším měřítku. Cílem této 

práce bylo vytvoření návrhu dopravního prostoru obslužné komunikace, umístění 

zklidňujících prvků v lokalitě, vytvoření parkovacích stání včetně zeleně. 

 

Urbanisation planning studies of SE tangential street within Přerov´s territory – line B is 

drafted in 45 pages of text and 5 pages of appendixes. 

The main intention of this Bachelor thesis is drawing of urbanisation planning studies of 

southeastern tangential street within Přerov´s territory – line B. The planning will include 

dimension and shape specification and space distribution of new street space around SE 

tangential street. The intrinsical road is in the development plan marked with its axis only. 

The planning of transversal and longitudinal space distribution of future street space and 

solution of floorscape in the total lenght is, done with detailed working out of given road 

section on the larger scale. This thesis object was working out of service road space 

proposal, calming elements location, greenery included parking space creation. 



Seznam zkratek a symbolů: 

 
EO  Ekvivalentní občan 

GIS  Geografický informační systém 

IS  Inženýrské sítě 

NN  Nízké napětí 

NTL  Nízký tlak 

Qp   Průměrná denní potřeba vody 

RS  Regulační stanice 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

STL  Střední tlak 

SWOT  StrenghtsWeaknessesOpportunitiesThreats  

  (silné a slabé stránky, příležitost a hrozby) 

VN  Vysoké napětí 

VTL  Vysoký tlak 

VVN  Velmi vysoké napětí 

VVTL  Velmi vysoký tlak 
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1. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodné řešení rozměrového a tvarového 

vymezení a prostorového uspořádání nových uličních prostor kolem jihovýchodní tangenty 

ve městě Přerov. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání komunikace, vytvoření 

parkovacích míst a návrh zeleně. 

 Návrh řešení je vypracován v souladu s územním plánem města Přerova, který 

slouží jako dokument s dlouhodobou koncepcí a jako takový jej studie ctí. Výchozími 

podklady pro zpracování návrhu byla katastrální mapa obce, ortofotomapa obce, plán 

inženýrských sítí a fotodokumentace zájmového území.  

 Za účelem co největší objektivnosti byl proveden průzkum dané lokality 

s rozborem problematiky současné dopravní situace v blízkém okolí i s dlouhodobým 

výhledem, které mají vliv na řešené území. Jedná se hlavně o přemostění řeky Bečvy 

dálnicí a propojení Předmostí směrem na Olomouc, a na jižní straně směrem na Zlín. Tato 

skutečnost byla vzata v úvahu, protože při přemostění dálnice D1 přes řeku Bečvu  

a propojení severní části, bude navrhovaná komunikace sloužit ke sjezdu z dálnice D1  

a pokračováním směrem na Lipník nad Bečvou a k přilehlým vesnicím. 

 Při výstavbě v okolí určené lokality, ale i v centru Přerova byla zanedbána spousta 

faktorů, které zapříčinily snížení komfortu bydlení a relaxace, ale i cesty za kulturou a do 

zaměstnání. Nevyhovující stav komunikace pro pěší, nedostatek odpočinkových  

a relaxačních zón včetně zeleně, vybavení městského mobiliáře a podobně. Nejzásadnějším 

úkolem řešené oblasti je vyřešení koncepce výstavby statické dopravy, respektive zajištění 

dostatku parkovacích míst pro motorová vozidla a řešení bezpečné komunikace pro pěší.  

 To vše v souladu s platnou legislativou, citlivým začlenění do dané lokality jak 

z hlediska urbanistiky, tak i funkčnosti území v letech následujících. Je důležité dbát na 

požadavky na hospodářský rozvoj území a kvalitu životního prostředí a skloubit potřeby 

současné generace s ohledem na generace budoucí. [1] 

1.1  Použité podklady 

 Mapové podklady (GIS) 

 Data IS od provozovatelů 

 Regulativy pro řešenou lokalitu           

 

 Územní plán města Přerova 

 Ortofotomapa řešeného území 

 Generel dopravy města Přerova 
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek 

2.1  Urbanismus 

Urbanismus je tvorba a ochrana prostředí, toto uspořádání je výsledkem i nástrojem 

společenské dohody. Urbanismus je architektura, kdy jen kvalitní architektura vytváří 

kvalitní prostředí. Měřítkem dobrého urbanismu je dlouhodobá spokojenost lidí. 

Urbanismus je dlouhodobě nejvýhodnější investicí do kvalitního prostředí a musíme si 

uvědomit, že my všichni jsme akcionáři veřejného prostoru, a investice do nekvalitního 

veřejného prostoru je ztrátová.  

 A tady se lze zeptat – jak k dobrému urbanismu dospět? Kulturním dialogem, 

průhledností a přehledností pravidel, rovnováhou mezi soukromými a veřejnými zájmy, 

péči o různorodost a bohatost prostředí, rovnováhou mezi iniciací a kontrolou  

a rovnováhou mezi tvorbou a ochranou. Je potřeba vyhodnocovat dlouhodobé dopady  

a rozhodnutí s odpovědností všech účastníků rozhodnutí. Musíme chápat města jako 

největší kulturní projekt lidstva a respektovat složitost a celistvost problému.  

 Aktualizacemi zákona o územním plánování (1992 - 2006) se postupně  

a nenápadně eliminovala spoluúčast občanů při rozhodování o budoucnosti jejich obcí. 

Krize českého urbanismu spočívá i v individualismu, který nás připravuje o svobodu  

a pořádek. Plně souhlasím s Ing. arch. Janem Sedlákem, který tuto krizi pojmenoval 

zjištěním „kdo nic nenařizuje, nic negarantuje“. Svévolný individualismus žijící na dluh, 

okupující veřejný prostor, který není „ničí“, o který nikdo nepečuje, nereguluje ho  

a nechrání, a když, tak často bohužel nekompetentně. Je potřeba si uvědomit, že základním 

klíčem k zdravému městu a krajině je téma trvale udržitelného rozvoje. 

 O tom, že se jedná o velice důležitou problematiku svědčí i fakt, že na Inventuru 

urbanismu, která proběhla v říjnu 2010 pod záštitou České komory architektů v Praze byl 

nebývalý ohlas. Tento počin vyvolal u odborné veřejnosti značný zájem – jak účastí na 

dvoudenní diskuzi, tak i značným návštěvnickým pohybem na nově otevřeném portálu. 

 Přestože zájem o utváření veřejného prostoru doznal v naší zemi v posledních 

letech vzkříšení, dochází na druhé straně k jeho degradaci, především vlivem enormního 

nárůstu dopravy, problematizuje se z hlediska bezpečnosti a stavu životního prostředí. 

Návrat ke kráse není tedy prioritně návratem k určitým architektonickým prostředkům, ale 

spíše hledání porozumění konkrétním místům v širším prostorovém i sociálním kontextu, 
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hledáním soudobé interpretace. Neobnovíme-li sami v sobě krásu městského života, 

nepojmenujeme-li pravdivě potřeby, které mohou krásu nových úprav iniciovat, skončíme 

u pouhé estetizace, která může být formální a tím neživá.  

 Tedy nejen výroba míst, které budou krásné na pohlednicích, ale i vhodné k životu. 

Krása města nespočívá jen v jeho stavbách, ale i atmosféře, která z něj vyzařuje. V tomto 

smyslu je město a jeho veřejné prostory spíše „paspartou“, nástrojem jeho vlastního života, 

jeho úplné krásy.  

[5, 6] 

2.2  Územní plánování 

Územní plánování je nedílně propojeno s urbanismem, třeba že se nedá říct, že jeden obor 

je součástí druhého, neboť oba obory mají společné znaky, ale i znaky odlišné. Výsledky 

urbanismu a územního plánování jsou kolektivním dílem, jehož výsledkem by mělo být 

funkční sídlo. 

 Územní plánování je jeden z důležitých subsystémů seberegulace lidské 

společnosti, přispívajících k dlouhodobé udržitelnosti života. Zaměřuje se na plánování  

a rozhodování o funkčním využití a prostorové uspořádání území a lidských činností v 

něm, a to s ohledem na vlastnosti, hodnoty a limity tohoto území, zděděné přírodní  

a kulturní bohatství, ale i s cílem uspokojit nové oprávněné potřeby a požadavky současné 

generace a neznemožnit uspokojování potřeb generací budoucích. 

 Cílem územního plánování je vytvářet (územní) předpoklady pro umisťování 

staveb a využívání území pro hospodářský rozvoj při respektování potřeby udržení 

příznivého životního prostředí a podmínek pro sociální soudržnost společenství uživatelů 

předmětného území. Zajišťuje dosahování dočasné shody o využití a uspořádání území s 

respektem k soukromým a veřejným zájmům subjektů v území působících. Ekonomicky  

a politicky prostor veřejný a soukromý musí být v rovnováze, jinak nemůže fungovat, 

protože se jedná o dlouhodobý koncept s tuhou setrvačností, kde není možno provádět 

unáhlené změny, bez důkladného posouzení vzájemných vazeb a širších souvislostí. Má k 

tomu definované kompetence orgánů veřejné správy, odborné i laické veřejnosti a také 

zákonem a vyhláškami definované pracovní postupy při pořizování územně plánovacích 

podkladů, územně plánovací dokumentace i pro správní rozhodování o umisťování staveb 

a funkčním využití území. 
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2.3  Územní plán města Přerova 

Stávající územní plán města Přerova je vypracován na základě zadání, schváleného 

Zastupitelstvem statutárního města Přerova ze dne 16. 8. 2006, jako nový progresivní 

dokument respektující zejména současné době a technickým možnostem odpovídající 

požadavky na způsob jeho zpracování – Metodiku sjednocení digitálního zpracování ÚPD 

pro GIS, a to podle požadavků nového Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (Stavební zákon) a souvisejících vyhlášek. 

 Územní plán města Přerova vyhotovila Kovoprojekta Brno, a.s., se sídlem v Brně 

na Šumavské ulici 15. Tato akciová společnost s průměrným počtem 170 zaměstnanců a 

díky více než půl století zkušenostem v celé řadě odvětví a spolupráci s nadnárodními 

společnostmi se stala jedním z významných poskytovatelů služeb ve své oblasti působnosti 

v rámci střední Evropy. Díky klíčové schopnosti nabídnout klientům komplexní 

zpracování celé zakázky, byla tato firma nejvhodnější volbou.  

 Impulsem pro jeho pořízení byla skutečnost, že územní plán sídelního útvaru 

Přerov (dále jen ÚPnSÚ) byl schválen v roce 1995 s platností do roku 2010. Za dobu 

dosavadní existence ÚPnSÚ Přerov bylo pořízeno 61 změn, z nichž žádná neměla vliv na 

základní koncepci schváleného ÚPnSÚ. Minulý ÚPnSÚ Přerov byl schválen v roce 1995. 

Jeho pořízení bylo zahájeno v říjnu roku 1985 zpracováním Průzkumu a rozboru sídelního 

útvaru Přerov. Územně hospodářské zásady (dnes zadání pro zpracování územního plánu) 

definované na jejich základě, však byly vlivem politických a souvisejících sociálních  

a ekonomických změn v republice přehodnoceny, přepracovány a následně schváleny 

Městským zastupitelstvem v Přerově až v září 1992.  

 Hlavní důvody pro pořízení nového Územního plánu města Přerov lze ve smyslu 

zadávacích podmínek shrnout do dvou oblastí: 

 Důvody legislativní a technické: 

 platnost nového Zákona č. 183/2006 Sb. 

 končící návrhové období ÚPnSÚ Přerov 

 digitální grafické zpracování s vazbou na digitální katastrální mapu 

 Důvody koncepční: 

 přehodnocení funkčního využití lokalit k podmínkám ochrany ovzduší 

 přehodnocení funkčních ploch vzhledem k zájmům města – převod od státu 

 koordinace regionálních a nadregionálních záměru na území města a kraje 

[1] 
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2.4  Nástroje územního plánování 

 Územně plánovací podklady (ÚPP) 

 Urbanistická studie 

 Územní generel 

 Územní prognóza 

 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

 Územní plán velkého celku 

 Územní plán obce 

 Regulační plán části obce 

 Územní rozhodnutí (ÚR) 

 Vymezení určitého území pro konkrétní účel 

2.5  Územně plánovací podklady 

 Územně analytické podklady (ÚAP) 

 Územní studie (ÚS) 

 Politika územní rozvoje (PÚR) 

[24] 
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3. Analýza stávajícího stavu města Přerova 

3.1  Poloha města Přerova 

Město Přerov leží uprostřed Moravy v Olomouckém kraji. Nachází se 22 kilometrů 

jihovýchodně od Olomouce a 27 kilometrů východně od Prostějova v Hornomoravském 

úvalu na řece Bečvě. Svou zeměpisnou polohou 49º severní zeměpisné šíř ky a 17º 

východní zeměpisné délky je křižovatkou cest a srdcem Moravy. Je společenským, 

administrativním a kulturním centrem přerovského okresu. Nadmořská výška Přerova činí 

v průměru 210 metrů. Přerov měl k 3. 1. 2011 46 938 obyvatel ve třinácti částech:  

Přerov – město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, 

Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Pěnčice.  

 Území okresů Přerov, Olomouc, Prostějov, Šumperk a Jeseník tvoří Olomoucký 

kraj. Pod město Přerov spadá 103 měst, městysů a obcí. Rozsah území činí 5 848,71 

hektarů se zastavěnou plochou 316,60 hektarů (5,40 %). 

Přerov má v současnosti 138 ulic a uliček, 2 třídy, 3 nábřeží, 4 mosty, 2 lávky a 6 náměstí.  

[2, 7] 

 

 

Obr. 1 Poloha města Přerova [3] 
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3.2  Historie města Přerova 

Osídlení lokality sahá až do pravěku, nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 

1141. Na královské město byl Přerov povýšen Přemyslem Otakarem II. v roce 1256. 

Přerov se na dlouhou dobu stal sídlem rodu Pernštejnů a Žerotínů a je nazýván také 

městem Blahoslavovým a Komenského, nejvýznačnějších osobností Jednoty bratrské. 

 Původní sídelní útvar na území dnešního Přerova se nacházel na pravém břehu řeky 

Bečvy v Předmostí. Archeologické výzkumy zde odhalily rozsáhlé sídliště lovců mamutů 

z doby před 25 000 lety. Město v době husitských válek představovalo důležité středisko 

kališníků na Moravě. Vrcholného rozvoje se ale Přerovu dostalo za Pernštejnů, kterým byl 

dán roku 1487 dědičně v držení a stal se tak městem poddaným. Dvě století po prohraném 

stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města. 

 Teprve vznikem železnice v roce 1841 se Přerov stal důležitou železniční 

křižovatkou. Od 60. let 19. století se město projevovalo také v kulturní oblasti, a díky své 

prozíravé školské politice tu vznikla v roce 1865 první česká rolnická škola na Moravě,  

a po Brnu a Olomouci v roce 1870 i české gymnázium. 

 

 

 

Obr. 2 Prapor města Přerova se znakem uprostřed [3] 
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3.3  Základní fakta o území města Přerova  

Přerov je statutární město, které v čele s Magistrátem města spravuje primátor Ing. Jiří 

Lajtoch spolu s 34 členy zastupitelstva. Město Přerov patří k nejstarším obcím střední 

Moravy a pohybuje se mezi 207 až 244 metry nadmořské výšky. V Přerově má 75 % domů 

jedno či dvě nadzemní podlaží, 14,2 % tři až čtyři nadzemní podlaží a 10,8 % pět a více 

nadzemních podlaží. Důležitým znakem kvality bydlení je průměrná velikost obytné 

plochy v m2 na osobu. Ta se postupně zvyšovala na 16,9 m2, což je ve srovnání s ostatními 

městy ČR hodnota poměrně nízká. Největší podíl rodinných i bytových domů v Přerově 

pochází ze socialistického období. Stoletých domů je poměrně málo, z meziválečného 

období do současné doby existuje 823 domů. Průměrná obytná plocha bytu činí 43,0 m2, 

přičemž byty v rodinných domech jsou větší než byty v bytových domech. Převažují byty 

se třemi obytnými místnostmi (41,6 %), dále se dvěma obytnými místnostmi (36,9 %) a 

jednou obytnou místností (12,5 %). Větší byty se vyskytují v bytových domech jen 

minimálně, jejich naprostá většina se nachází v domech rodinných. Byty se čtyřmi 

obytnými místnosti tvoří 6,6 % bytového fondu a byty s pěti a více obytnými místnostmi 

jen 2,5 % bytového fondu Přerova. Průměrná obložnost bytu je 2,52 osoby.  

 Historické jádro města tvoří Horní náměstí s domy z 15. století. Přerovský zámek 

byl vybudován na místě původně dřevěného, později kamenného hradu. Věž zámku tvoří 

dominantu zámku i města. Okolo náměstí můžeme vidět krásné městské hradby. V centru 

města lze vidět Městský dům, architektonicky významnou budovu z roku 1897 

v renesančním slohu s prvky secese. Ve městě stojí i Farní kostel svaté Máří Magdalény  

a svatého Vavřince, Evangelický kostel, Kostel svatého Michala, Pravoslavný chrám 

svatého Cyrila a Metoděje a Bývalá zámecká kaple svatého Jiřího. 

[4, 2] 
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3.4  Demografický a sociální vývoj 

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel [1, 2]  

Vývoj počtu obyvatelstva 
rok 1850 1986 1991 2001 2005 2008 2009 2010 2011 
celkově 8720 51700 51341 48335 46951 47037 46254 46360 46938 

rozdíl     -359 -3006 -1384 86 -783 106 578 
trend     -0,70% -6,22% -2,95% 0,18% -1,69% 0,23% 1,23% 
 

V jádrovém území města Přerova, které zahrnuje Přerov – město, Předmostí a Popovice  

u Přerova, žije 88,85 % obyvatel města. Na zbývajících deset částí příměstských 

venkovních sídel připadá 11,15 % obyvatel města. K výše uvedeným počtům obyvatel je 

nutné připočíst obyvatelstvo příměstských obcí, které se nacházejí vně správního území 

města v klínech, vymezených jeho členitou hranicí. Mají stejnou vzdálenost od centra jako 

sousední obce uvnitř hranice. Tvoří prstenec mikroregionální struktury a tomu odpovídá  

i intenzita spádovosti k jádrovému území. Ve vnějším prstenci mikroregionální struktury 

s výraznou spádovostí k městu žije 12 439 obyvatel. Město a jeho spádové území tak 

disponuje cca 60 000 obyvateli. 

  

Z rozboru vyplývají uvedené závěry: 

 Počet obyvatel má od roku 1991 trvale rovnoměrně klesající tendenci. Z maxima 

51341 obyvatel v roce 1991 poklesl do roku 2005 téměř o 9 %, přičemž v 10-ti 

letém období 1991 – 2001 to bylo 6 %, v následujícím 5-ti letém období do roku 

2005 o další 3 %. 
 V jádrovém území žije téměř 89 % obyvatel, v příměstské struktuře přičleněných 

obcí 11 % obyvatel. 
 Úbytek počtu obyvatel v centru činí 10 %, naopak v příměstských obcích došlo 

k mírnému nárůstu o 4 %. To svědčí o určitém odlivu obyvatel do kvalitnějšího 

životního prostředí venkovských sídel. 

[1, 2, 4] 
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3.5  Klimatické a geografické podmínky 

Klimaticky je dnes území Přerova klasifikováno jako nížinná teplá oblast s dlouhým 

suchým a teplým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a krátkou mírně teplou  

a suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

 

 průměrný počet tropických dní 8,8 (Tmax>30 ºC)  

 průměrný počet letních dnů je 48,2 (Tmax>25 ºC) 

 průměrný počet ledových dnů je 32,7 (Tmax<0 ºC)  

 průměrný počet mrazových dnů je 1,6 (Tmin<0 ºC) 

 průměrný počet dnů s bouřkou je 32,1 

 průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je 59 dní za rok 

 průměrná teplota je 8,6 ºC 

 průměrné úhrny srážek 614,1 mm za rok 

 průměrná hodnota slunečného svitu 2041 hodin za rok 

[17] 

 

Z geologického pohledu je podloží v tektonické sníženině Moravské brány a tedy  

i samostatném Přerově tvořeno miocénními mořskými tégly, písčitými slíny a písky. 

V průběhu kvartéru je zejména v inundačním pásmu Bečvy překryly několikametrové 

naplavené sedimenty, představované zejména naivními hlínami a hlinitými písky, jakož  

i mladšími holocénními písčitými štěrky. Z inundačního území v údolí Bečvy se zde 

zdvihá pojednou nápadné návrší, tvořené mohutnými návějemi a závějemi spraší (žlutka 

čili cihlářská hlína), ukládanými kolem hřbetu devonských vápenců za chladných fází 

poslední doby ledové. Z minulosti pochází z města Přerova blíže nelokalizované movité 

archeologické nálezy, ale i nález tábořiště lovců mamutů z doby před 27 – 26 000 lety  

u lokality Skalka v Přerově-Předmostí. Na přelomu 19. a 20. století tady našli vědci pod 

zemí tisícovky mamutů z poslední doby ledové. Archeolog Karel Jaroslav Maška v roce 

1894 objevil v Předmostí hromadný hrob dvaceti pravěkých lidí – Homo Predmostensis.  

[2, 16] 
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3.6  Ekonomické podmínky 

Město Přerov je tradičním průmyslovým centrem střední Moravy, ve kterém dominoval 

především strojírenský a chemický průmysl. Vlivem transformace na tržní hospodářství 

došlo k výraznému omezení strojírenské výroby ve městě, které se dotklo hlavně 

největšího podniku, Přerovských strojíren. Dominantní postavení tak zůstává chemické 

výrobě v podniku PRECHEZA. Transformačním procesem prochází rovněž další 

z významných výrobců, kterým je Meopta v oblasti přesné výroby v čistých provozech. 

 Ze SWOT analýz Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje 

Statutárního města Přerova pro období 2007-2013, schváleného Zastupitelstvem města 

vyplývá, že město Přerov má v zásadě stabilizovanou strukturu, která vcelku odpovídá 

potřebám všech městských funkcí. Vyskytují se menší či větší nedostatky, které však 

zásadně neohrožují životaschopnost města, ovlivňují však jejich kvalitu. V tomto ohledu se 

nejcitelněji projevují deficity v dopravě, která neúnosně zatěžuje životní prostředí  

a komplikuje vztahy v městském organismu. 

 Město Přerov je specifické řekou Bečvou, přes kterou jsou pouze dva mosty pro 

provoz motorových vozidel. V této fázi se uvažuje o přemostění řeky Bečvy dálnici D1, 

která by svedla část dopravy mimo blízké centrum města a ulehčila tak vnitřní dopravě. 

3.7  Vodní prvky 

Největším vodním prvkem je řeka Bečva, která se stala nedílnou součásti Přerova a protéká 

městem v délce 9,34 km. Bečva rozděluje město na dvě části. Svým mocným tokem je 

řekou horskou, jejíž dva prameny vytékají na východní Moravě poblíž slovenských hranic. 

Sotva se Bečva dostane do rovinaté krajiny, zpomalí svůj tok a vine se mezi poli  

a loukami. V této části má částečně upravené břehy. Před touto regulací trpěl Přerov 

častými povodněmi, pravidelně dvakrát do roka. I přes tuto úpravu nám Bečva v červenci 

1997 ukázala, jakou má sílu. Kulminační průtok činil 830m3/s. Po dvou dnech kdy voda 

opustila větší část města, se Přerov postupně stával znovu průjezdným, ale povodeň za 

sebou nechala neuvěřitelnou spoušť a hlavně tuny bláta. Červencové záplavy roku 1997 

mají své dlouholeté příčiny, které souvisejí s neuváženou lidskou činností a zásahy do 

krajiny. 

 Dalším důležitým vodním tokem je potok Strhanec, který začíná u manipulačního 

stavědla jezu v Oseku nad Bečvou a vlévá se zpět do Bečvy ve dvou místech - u bývalého 
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Kryškova (dnes sportovního centrum) a za areálem společnosti PRECHEZA. Dále 

místními částmi protéká potok Svodnice, potok Olešnice, Vinarský potok, a říčky Lučnice 

a Říka. Jsou zde i menší rybníčky sloužící nejen k chovu ryb, ale i ke koupání. Zóna lagun 

se nachází na pravém břehu řeky Bečvy v těsné blízkosti přírodní rezervace Žebračka, do 

níž částečně zasahuje. Uměle vytvořena nádrž velké východní laguny vznikla zaplavením 

po těžbě štěrku a nemá tudíž odtok ani přítok. 

3.8  Městská zeleň 

Patří sem Národní přírodní rezervace Žebračka o rozloze 228 ha ležící v údolní nivě řeky 

Bečvy. Dřevinná skladba se v jednotlivých částech lesního komplexu liší, ale v celku se 

blíží přirozené skladbě. Zastoupeny jsou rostliny lužního lesa – dnes tvrdého luhu, 

význačné dřeviny jsou dub letní, jasan ztepilý, jilm habrolistý, javor babyka, jilm vaz, lípa 

srdčitá, střemcha obecná s podrostem keřů a především bylinného patra tvořeného typickou 

květenou lužního lesa, v němž k nejvýznamnějším patří česnek medvědí, sasanka hajní, 

kerblík lesní a další. Kromě Žebračky se na území města Přerova nachází ještě jednou 

zvlášť chráněné území – přírodní památka Na popovickém kopci s rozlohou 3,32 ha 

s ostrůvkem vzácné suchomilné a teplomilné stepní flóry.  

 Kromě zvláště chráněných části přírody je v Přerově registrováno pět významných 

krajinných prvků, které utvářejí typicky vzhled krajiny a přispívají k udržení její stability. 

Jsou to: městský park Michalov, vápencové zmoly, Malá lipová, Skalice a unikátní 

exemplář břečťanu popínavého.  

 Zeleň ve městech, ve volné krajině i v lesích je pro svou nenahraditelnou 

ekologickou, hygienickou i estetickou funkci chráněna řadou právních předpisů. Přerov má 

přibližně 148 ha ploch veřejné zeleně. Sem patří především městské parky, zeleň podél 

komunikací, na sídlištích a další sadovnické upravené veřejně přístupné plochy.  

Správně zvolená a udržovaná městská zeleň plní krom své ekologické a estetické funkce  

i důležitou úlohu při ochraně lidského zdraví. Zmírňuje účinky hluku z dopravy  

a významně snižuje možnost opakovaného zviřování prachu do ovzduší. 
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3.9  Občanská a sportovní vybavenost 

 13 mateřských škol, 9 základních škol a 7 zařízení školního stravování 

  2 gymnázia, 1 obchodní akademie a 7 středních škol 

 Vyšší odborná škola živnostenská 

 Vysoká škola logistiky 

 Fakulta aplikované informatiky (Univerzita Tomáše Bati) 

 9 jazykových škol, 6 autoškol 

 5 dětských organizací, 4 domovy mládeže 

 1 církevní mateřská škola, 1 soukromá speciální mateřská škola  

 2 základní soukromé školy  
 

 3 nemocnice 

 20 lékáren 

 35 ordinací praktického lékaře (24 pro dospělé, 11 pro děti a mládež) 

 58 ordinací samostatných specialistů 

 30 ordinací stomatologie, Hygienická stanice 
 

 6 domů s pečovatelskou službou, azylový dům pro neúplné rodiny s dětmi 

 4 centra pro zdravotně a mentálně postižené občany 

 Kontaktní centrum pro drogově postižené občany 

 Ubytovna pro bezdomovce 

 Poradny pro rodiny a další 

 4 hotely, 7 penzionů, 7 ubytoven, 1 lázně, vše s kapacitou 1 187 lůžek 
 

 2 muzea, kino, loutkové divadlo Sokol, 4 galerie  

 Středisko volného času, Městská knihovna, centrum SONUS, hvězdárna 
 

 Plavecký areál, zimní stadion, 3 tenisové areály,  

 5 koupališť, skatepark, badmintonová aréna,  

 Přerovská rokle, bikrosová dráha,  

 2 sportovní areály, 4 školní sportoviště – školní hřiště  

 55 restaurací a hostinců 
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3.10  Úřady v Přerově 

 Celní úřad 

 Český statistický úřad 

 Exekutorský úřad 

 Finanční úřad 

 Katastrální úřad 

 Magistrát města Přerova 

 Živnostenský úřad 

 Stavební úřad 

 Okresní soud 

 Okresní státní zastupitelstvo 

 Státní okresní archiv 

 Krajský veterinární správa pro Olomoucký kraj 

 Pozemkový fond 

 Okresní agrární komora 

 Hospodářská komora 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 Okresní správa sociálního zabezpečení 

 Státní plavební správa 

 Úřad práce 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

Četnost úřadů vyplývá i z toho, že Přerov je okresním městem, pod které spadá 103 měst, 

městysů a obcí. V Přerově bylo v únoru 2011 nezaměstnaných 9 113 občanů, v březnu 

tento počet klesnul na 8 607.  

[8, 9] 
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4. Doprava a technická infrastruktura ve městě 

4.1  Doprava 

4.1.1  Silniční doprava 

Polohu města lze vymezit vzdálenostmi k významným městům: Praha – 280 km, Brno – 80 

km, Ostrava – 80 km, Vídeň – 220 km a Bratislava – 220 km. Přerov leží na křižovatce 

silnic I/47, I/55 a II/150, jejichž prostřednictvím je město napojeno na hlavní síť. Město 

zatím není napojeno na dálnici, ale je připravována výstavba dálnice D1. 

4.1.2  Veřejná linková doprava, městská autobusová doprava 

Ve městě se nachází centrální autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového nádraží. 

Z autobusového nádraží vyjíždějí jak regionální, tak i dálkové linky. MHD v Přerově 

zajišťuje Slovenská autobusová doprava Trnava a.s. Autobusy jezdí na 8 linkách. 

Příměstskou dopravu zajišťuje Veolia Transport Morava a.s. Spoje linek MHD Přerov  

a příměstské dopravy jsou zapojeny do integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje. Dále je zde bezbariérová doprava mezi Přerovem, Olomoucí a Prostějovem. Každý 

pracovní den je provozováno 12 spojů autobusem, kde jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 

(včetně průvodce) přepravování bezplatně. 

4.1.3  Železniční doprava 

Město Přerov je důležitým dopravním uzlem ve státním i evropském železničním systému. 

Železniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. evropského 

železničního koridoru. Zastavují zde rychlíky z Vídně, Budapešti, Varšavy a Prahy. Přímé 

spojení tak zajištěno do celé řady evropských měst. Křižovatka je rozvětvena do těchto 

směrů: Česká Třebová, Bohumín, Brno a Břeclav. 

4.1.4  Letecká doprava 

V městě se nachází základna vrtulníkového letectva, která je umístěna 2 km jihozápadně 

od okraje města. Dle původního plánu vlády z roku 2003 měla být vrtulníková základna 

zrušena, ale toto rozhodnutí se podařilo zástupcům krajských samospráv a města Přerova 

zrušit. Letiště bude přebudováno na základnu se smíšeným civilně-vojenským leteckým 

provozem. 
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4.1.5  Cyklistická doprava 

Celková délka cyklostezek na území města činí 18,9 km. První stezky byly řešeny 

vodorovným dopravním značením na chodnících. Nově budované cyklostezky jsou 

v intravilánu v zámkové dlažbě a obvykle barevně odlišeny od chodníku. V extravilánu 

jsou asfaltobetonové. Jednotlivé stezky jsou zpravidla provázány tak, aby cyklisté projeli 

bezpečně město ze severu na jih a z východu na západ a při průjezdu města nemuseli 

projíždět nebezpečnými úseky. 

 Městem Přerov křižuje sedm cyklotras. Kolo je možné v době návštěvy města 

umístit do úschovny s nepřetržitým provozem na vlakovém nádraží. 

4.1.6  Lodní doprava 

V předminulém století používali řeku Bečvu protékající 9,34 km městem plťaři k plavení 

dříví. Vzhledem k tomu, že nebyla železnice ani nákladní auta, tak vorařská živnost byla 

prosperující. S rozvojem dopravy a zbudováním železnice se od lodní dopravy jako takové 

ustoupilo, ale z hlediska multimodality dopravního uzlu je Přerov mimořádně zajímavý 

zejména z hlediska umístění logistického terminálu středoevropského významu. Existuje 

zde dlouhodobý záměr plavebního kanálu Dunaj – Odra - Labe. 

4.1.7  Parkoviště 

Přerov měl ještě před 10 lety dostatek parkovacích míst v centru města, kde se nachází 

převážně placená parkoviště. Bohužel toto už neplatí a Přerov se stejně jako většina měst 

potýká se statickou dopravou. Největší zpoplatněnou parkovací plochou je Žerotínské 

náměstí, dále pak na náměstí T. G. Masaryka, Horním náměstí, Na Marku  

a v Kratochvílově ulici. Pro nákladní automobily je vyhrazena parkovací plocha v areálu 

bývalého ČSAD v ulici 9. května. 

4.1.8  Autodoprava, taxislužby 

Autodopravu ve městě provozuje 8 firem. Vozidla taxislužby lze objednat u 5 firem 

sídlících na ulicích Boženy Němcové, Svépomoc II, náměstí Svobody, nábřeží 

Protifašistických bojovníků a Trávník. 
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4.2  Technická infrastruktura  

4.2.1 Zásobování vodou 

Veřejný vodovod vybudovaný ve městě zásobuje vodou celé město Přerov. Vlastníkem  

a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. Vodovod města je 

hlavní a neoddělitelnou součástí tzv. skupinového vodovodu Přerov. Stávající i navržené 

zařízení vodohospodářské infrastruktury navazuje a umožňuje další rozvoj území. 

Skupinový vodovod je zásoben ze dvou vlastních zdrojů, kterými jsou Úpravna vody 

Troubky a Úpravna vody Brodek u Přerova. Dalším zdrojem vody je systém Ostravského 

oblastního vodovodu.  

Tab. 2 Propočet potřeby vody [10, 1. 11] 

Propočet potřeby vody 
rok 2001 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
počet obyvatel 48335 46951 47000 47037 46254 46360 46938 

z toho napojených 46521 45260 45308 45391 44728 44876 45530 

podíl v % 96,25 96,40 96,40 96,50 96,70 96,80 97,00 
specifická spotřeba 157 153 139 134 126 121 123 

 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2001 Qp činila 2 665 886 m3/rok to je 7 304 m3/den. 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2007 Qp činila 2 298 701 m3/rok to je 6 298 m3/den. 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2010 Qp činila 1 981 949 m3/rok to je 5 430 m3/den. 

 

Výhledová Bilance vody počítala: 

s maximální denní potřebou vody pro rok 2010 na 13 576 m3/den. 

Skutečný stav denní potřeby vody v roce 2010 byl 6 787,5 m3/den. 

[10, 1, 11] 

 

Z výše uvedených dat je patrno, že specifická spotřeba vody má klesající tendenci. Tato 

úspora je dána jednak kvalitnějšími domácími spotřebiči, zdražením vody, ale i lepší 

hospodárností s touto drahocennou tekutinou. Další skutečností je změna života, kdy 

v dnešní uspěchané době spousta vytížených občanů si zeleninu kupuje a nepěstuje si ji na 

vlastních zahrádkách. 
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4.2.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

Systém odvedení a likvidace odpadních vod města Přerov je samostatný stokový systém 

zakončený čistírnou odpadních vod situovanou na katastru města. V Přerově je 

vybudována jednotná kanalizace mimo sídliště „U Tenisu“, kde je kanalizace oddílná. 

Dešťová kanalizace v tomto sídlišti je zaústěna do odlehčovací stoky, splašková kanalizace 

je přečerpávána čerpací stanicí do kanalizace města.  

 Současná kanalizace v Přerově je budována od počátku minulého století až do 

dneška. Stoková síť je délky cca 85 km a je na ní vybudováno 18 odlehčovacích komor,  

9 čerpacích stanic a 2 kanalizační shybky pod korytem řeky Bečvy. Odpadní vody jsou 

čištěny na centrální ČOV Přerov. Majitelem a provozovatelem systému jsou Vodovody  

a kanalizace Přerov a.s. Stávající ČOV je situována severně od Henčlova na levém břehu 

řeky Bečvy. Kapacita čistírny je navržena na 145 000 EO (30 700 m3/den). Jedná se  

o čistírnu odpadních vod s denitrifikací, nitrifikací a srážením. Na kanalizační síť je 

napojeno 98,5 % obyvatel. 

 Stávající modernizovaná centrální čistírna odpadních vod je vyhovující  

i v návrhovém období. Výhledově se nepředpokládá změna technologie, uvažuje se pouze 

doplnění systému o linku na hygienizaci kalu. 

[10, 1, 2] 

4.2.3 Zásobování elektrickou energií 

Stávající distribuční síť elektrické energie se rozrůstá a modernizuje dle potřeb distributora 

elektrické energie a jednotlivých odběratelů. V případě nárůstu spotřeby a distribuce 

elektrické energie v řádech MVA v rozvojových územích je nutné včas a s dostatečným 

předstihem vstoupit v jednání s pracovníky rozvoje a obnovy síť ČEZ Distribuce, a.s. 

 V současné době je území města Přerova zásobováno elektrickou energií 

z nadřazené rozvodny – transformovny 110 kV/22 kV Dluhonice, která disponuje rezervou 

20 MVA. Z hlediska propočteného nárůstu spotřeby pro bydlení, plochy smíšené, 

občanskou vybavenost, rekreaci, dopravu a těžbu je tato rezerva dostatečná. V případě 

většího nárůstu průmyslového odvětví je rezerva nedostačující. V uplynulých letech došlo 

k zásadním změnám, které ovlivňují pohled na problematiku zásobování elektrickou 

energii. Technická úroveň zařízení se výrazně zvýšila s patřičným dopadem na spolehlivost 

sítě. Investice do rozvoje systému a soustav jsou podřízeny ekonomickým požadavkům  

a jsou dány nutnou výstavbou v návaznosti na uspokojení potřeb jednotlivých odběratelů. 

Výstavba a provoz energetických zařízení jsou chápány jako veřejný zájem. 
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elektrická vedení: 

 Síť VVN 110 kV 

Územím Přerova prochází síť nadzemních vedení napěťové hladiny 110 kV. Tato 

síť protíná následující katastrální území“ Lýsky, Předmostí, Popovice, Dluhonice, 

Přerov a Lověšice. 

 Síť VN 22 kV 

Území Přerova je napájeno převážně prostřednictvím distribučních nadzemních a 

podzemních vedení 22 kV. Nadzemní vedení zásobují okrajové části území, vnitřní 

části území jsou zásobovány vedením kabelovým. Výhradně kabelovým vedením je 

zásobováno katastrální území vnitřního města Přerov. Zbývající k.ú. jsou 

zásobována částečně, či výhradně z nadzemních vedení. 

 Síť NN 0,4 kV 

Území Přerova je napájeno převážně prostřednictvím distribučních podzemních 

vedení 0,4 kV. Nadzemní vedení se vyskytuje lokálně, převážně v okrajových 

místních částech. Vzhledem k četnosti a povaze vedení nejsou tato zobrazena ve 

výkresové dokumentaci. 

[10, 1, 2] 

 

Napájecí uzly: 

 Transformovna 400/200/110 kV jako nadřazená rozvodna v Prosenicích. Z této 

rozvodny je napájena napětím 110 kV rozvodna-transformovna v Dluhonicích. 

 Transformovna 110/22 kV v Dluhonicích zásobuje území města Přerov elektrickou 

energií. 

 Transformovny 110 kV odběratelské zásobují Přerovské strojírny a PRECHEZU. 

 Transformovny 22/0,4 kV jsou stožárové trafostanice napájené z nadzemních 

vedení a zděné trafostanice, napájené z vedení podzemních. 

[10, 1, 2] 
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Tab. 3 Výpočet potřeby elektrické energie [1, 2] 

   Výpočet potřebného instalovaného výkonu transformoven pro distribuční odběr 
Městská část kVA byt.jedn. potřeba součinitel přepočet zatížení celkem 

Vnitřní město 2,5 16770 41925,0 0,28 11739,0 35% 15848 

Předmostí + Popovice 2,5 2855 7137,5 0,28 1998,5 35% 2698 
Lověšice 2,5 185 462,5 0,28 129,5 35% 175 

Kozlovice 2,5 345 862,5 0,28 241,5 35% 326 
Dluhonice 2,5 155 387,5 0,28 108,5 35% 146 

Újezdec 2,5 1110 2775,0 0,28 777,0 35% 1049 
Čekyně 2,5 395 987,5 0,28 276,5 35% 373 

Henčlov 2,5 240 600,0 0,28 168,0 35% 227 

Lýsky 2,5 75 187,5 0,28 52,5 35% 71 
Vinary 2,5 335 837,5 0,28 234,5 35% 317 

Žeravice 2,5 220 550,0 0,28 154,0 35% 208 
Pěnčice 2,5 135 337,5 0,28 94,5 35% 128 

Celkem   22820 57050,0   15974,0   21565 
  

Při předpokládaném využití transformátorů na 80 % má instalovaný výkon transformátorů 

pro městskou a sídlištní zástavbu kapacitu 26 867,53 kVA. 

Stávající potřeba instalovaného výkonu má hodnotu 21 565 kVA. 

4.2.4 Spoje, radiokomunikace 

Na území města Přerova se nachází telekomunikační sítě těchto vlastníků: 

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 T-Mobile Czech Republic, a.s. 

 Vodafone Czech Republic, a.s. 

 České radiokomunikace, a.s. 

 GTS Novera, a.s. 

 RWE Transgas, a.s. 

 Kabelová televize Přerov, a.s. 

 České dráhy, a.s. Telematika O. Z. 

 Vojenská ubytovací a stavební správa (VUSS) 

 Policie České republiky 
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Na zájmové území se nachází několik tras radioreléových (dále RR) spojů, které jsou ve 
vlastnictví Radiokomunikací, a.s. Ochranná pásma těchto tras jsou v různých výškách, 
vždy nad terénem po obou stranách radiového paprsku. Průměr ochranného pásma RR 
paprsku je cca 20 m středem v ose paprsku. Běžná výška těchto RR tras bývá i méně než 
10 m nad terénem. Tyto podmínky jednotlivých správců RR sítí je nutno respektovat, 
protože tyto není vždy možno přeložit nebo odklonit a mohou být částečně limitujícím 
faktorem pro rozvoj území. 

4.2.5 Zásobování teplem 

Město Přerov je zásobováno teplem převážně ze systému „Centrálního zásobování teplem“ 

(dále jen CZT), který pokrývá potřebu tepla na území města Přerov. Hlavním zdrojem 

tepla, který pokrývá potřebu tepla CZT je Teplárna Přerov. Dalšími zdroji tepla jsou větší 

kotelny jednotlivých výrobních podniků, veřejných institucí či jednotlivých právnických  

a fyzických osob. Teplárna Dalkia Přerov firmy Dalkia Česká republika, a.s. divize Přerov 

slouží jako zdroj pro výrobu tepelné a elektrické energie. Tepelná energie zásobuje více 

než 14 000 domácností ve městě Přerov, veřejné objekty a průmyslové závody. 

 Stojí za zmínku, že systém rozvodu tepla monitoruje a řídí 26 výměníkových stanic 

různých výkonů a 283 objektových předávacích stanic pro výrobu teplé užitkové vody  

a ohřev UT. Dálkové teplo je vyráběno tzv. kogenerací a tímto způsobem se šetří množství 

spalovaného paliva a snižuje se zátěž na životní prostředí. Při výrobě tepla jsou spaliny 

vedeny přes samostatný elektrostatický odlučovač a přes látkový filtr do komína. 

Zachycovaný popílek je pro svoje příznivé fyzikální a chemické vlastnosti využíván jako 

druhotná surovina ve stavebnictví.  

 V letech 2008 - 2011 byl veškerý popílek druhotně využit jako náhrada křemičitého 

písku ve firmě Cement Hranice. Firma Dalkia při výrobě tepla využila z 2,91% biomasu, 

z které vyrobila 110,5 GWh elektřiny. Přestože se toto procento zdá zanedbatelné, bylo 

spotřebováno 91 539 tun biomasy a oproti uhlí byla snížena emise CO2 o 101 208 tun. 

 V oblasti zásobování teplem je v topném výkonu teplárny rezerva cca 36,8 MW. To 

znamená, že potřeba tepla pro vyčleněné oblasti města v dosahu CZT je možno pokrýt 

s dostatečnou rezervou ze stávajícího tepla – Teplárny Přerov. 

[12, 13] 
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4.2.6 Zásobování zemním plynem 

Plyn je pro město dodáván z tranzitního VVTL plynovodu DN 700, PN 64 vedeného 

východně od Přerova, který je ve správě RWE Transgas Net, s.r.o. V souběhu s VVTL 

plynovodem je veden Dálkový Optický Kabel RWE Transgas Net, s.r.o.  

 VTL plynovody 

Jsou umístěny po obvodu města. Ze zásobovacích VTL plynovodů jsou napájeny 

VTL přípojky pro zásobování obyvatelstva i jednotlivých průmyslových objektů. 

Severně od Předmostí obchází Přerov VTL plynovod DN 500, PN 40 Brno – 

Ostrava. 

 Vysokotlaké regulační stanice 

Z VTL plynovodů jsou vystaveny přípojky pro jednotlivé regulační stanice 

VTL/STL, včetně 12 RS velkoodběratelů. 

 Středotlaké plynovody 

Z VTL RS, situovaných na přípojkách z VTL plynovodů vychází síť středotlakých 

plynovodů jednak pro přímé zásobení odběratelů a jednak pro napájení RS 

STL/NTL.  

 Středotlaké regulační stanice 

Pro redukci tlaku plynu ze STL na NTL v distribuční síti jsou na území Přerova 

NTL RS. Z těchto RS je veden „uliční“ NTL rozvod plynu pro zásobení koncových 

spotřebičů. STL rozvod je většinou provozován na tlakové hladině 0,3 Mpa. 

 Místní plynovodní sítě STL/NTL 

Zemní plyn je využíván velkoodběrateli, maloodběrateli a pro zásobování 

obyvatelstva - převážně na vaření, vytápění a přípravu TUV. 

 

V roce 2006 byl stávající odběr zemního plynu 38 624 100 m3/rok. Výhledově se v roce 

2011 potřeba zemního plynu zvedne na 48 912 150 m3/rok. Na plynovod je napojeno  

82,7 % obyvatel. Skutečné spotřeby plynu mohou být v praxi nižší a je předpoklad že se 

budou nadále snižovat zejména na základě vědecko - technického pokroku, který se 

uplatňuje ve všech nově instalovaných spotřebičích plynu a výrobních technologiích 

s přímou spotřebou tepla, kde zdrojem je zemní plyn (výměna zastaralých a neúsporných 

spotřebičů za nové, účinnější). Nelze opomenout novou výstavbu a rekonstrukce 

stávajících objektů a jejich snižování tepelných ztrát. Neopomenutelný je i cenový tlak 

vedoucí k hospodárnému provozu tepelných zařízení. [14, 15] 
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5. Řešené území 

5.1  Poloha řešeného území 

Řešené území pro územní studii se nachází na jihovýchodním okraji města v nedaleké 

blízkosti silnice první třídy I/55 ve směru SZ–JV Olomouc-Přerov-Břeclav a silnice druhé 

třídy II/150 ve směru Z – V Prostějov – Přerov - Bystřice pod Hostýnem. Daná lokalita je 

na západní straně zčásti zastavěna 9 novými rodinnými domy a je zde zbudována nová 

komunikace sloužící jako příjezd k této nové zástavbě. V její severní části se nacházejí 

čtyři pásy zahrad volně přecházející v zahradní osadu. Na severozápadě je hřbitov a zimní 

stadion. V jižní části je zelený pás, který odděluje pole a za touto zelení je sled ulic se 

zástavbou. Mezi těmito jmenovanými lokality je pole, které pokračuje k východu. Dle 

schváleného územního plánu je daná lokalita určena pro bydlení. Hranice řešeného území 

jsou vyznačeny ve výkresové části – Širší vztahy. 

 

Obr. 3 Poloha řešeného území [2] 
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5.2  Přírodní podmínky 

V souvislosti s protipovodňovou ochranou města po velké povodni v roce 2007 byla 

vypracována i povodňová mapa. Daná lokalita patří k nejvýše položenému místu ve městě 

a díky své poloze nepatří mezi zátopová území. V Přerově došlo k několika význačným, 

ale i nelokalizovaným movitým archeologickým nálezům. Vzhledem k historicky 

doloženému osídlení okolí Přerova je nutno vzít toto v úvahu při stavebních a zemních 

prácích. Toto je sice mimo hlavního naleziště, ale z důvodů studie firmy ARCHAIA 

Olomouc o.p.s., z roku 2007 v katastrálním území Újezdec, které s danou lokalitou sousedí 

je v případě jakýchkoliv nálezů nutná spolupráce s archeology. 

[2, 16] 

5.3  Dopravní infrastruktura a širší okolí 

V Přerově se nachází velmi hustá dopravní síť. Lze využívat automobilovou, železniční  

a cyklistickou dopravu a dopravu městskými hromadnými prostředky. V neposlední řadě 

také leteckou dopravu z vojenského letiště, které se plánuje využít i jako letiště civilní. Ve 

fázi plánování je i doprava lodní, která v předminulém století byla pro město klíčová.  

 Na severu a západě řešeného území je velice zatěžováno okolí automobilovou 

dopravou, kdy většina aut jezdí po silnici I/55 (ulice 9 května přecházející v ulici Bratrů 

Hovůrkových) a na okružní křižovatce pokračují buď doprava po II/150 (ulice Želatovská) 

na Bystřici pod Hostýnem nebo rovně po silnici II/434 (Dvořákova - Grymnovská  

a přecházející v ulici Přerovská) směr Lipník nad Bečvou. V opačném směru na Břeclav. 

5.4  Napojení řešeného území na dopravní infrastrukturu 

Řešené území bude napojeno ze západní strany z ulice Generála Štefánika a bude přes 

zájmové území pokračovat na severovýchod, kde bude navazovat na silnici II/150 a na 

silnici II/434. Dle studie, kterou si nechalo zpracovat ŘSD Olomouc, by přes zájmové 

území mělo projíždět přibližně 8 000 vozidel denně. Tato studie bude vyhodnocena 

v červnu roku 2011, a předběžný průjezd vozidel mi byl sdělen odpovědným pracovníkem 

ŘSD Olomouc Ing. Študentem, který danou lokalitu 25 let spravuje a na studii se podílel. 

 



25 
 

5.5  Pohyb obyvatel  

Z hlediska bilance pohybu za prací převládá do Přerova dojížďka nad vyjížďkou, a to 

v poměru 10 000 osob ku 4 400 osobám. V případě dojíždění za prací do Přerova výrazně 

převládá dojížďka na kratší vzdálenost, nejvíce obyvatel dojíždí z Lipníka nad Bečvou. 

Právě pro tyto dojíždějící pracovníky by mohla sloužit nově navrhovaná komunikace, 

pokud by dotyční pracovníci nejeli vlakem. 

[18] 

5.6  Limity území  

Ochranné pásmo: 

 

 Letiště 

 Přistávací a vzletové dráhy 

 Zdroje přírodních místních vod 

 Vedení vzdušných inženýrských sítí 

 Vedení podzemních inženýrských sítí 

 

Bezpečnostní pásmo: 

V dané lokalitě není žádné bezpečnostní pásmo. 
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6. Urbanistická studie 

6.1  Rozbor stávajícího stavu 

Město Přerov má vážné problémy s nárůstem počtu vozidel, hustotou silniční dopravy  

a nedostatečným a nedostatečně bezpečným komunikačním systémem, který není schopen 

zvládat současný nárůst dopravy a nedostatek parkovacích míst (Studie dopravy v klidu). 

V dnešní době má skoro každá rodina minimálně jedno auto, někdy i víc. Z toho se dá 

usoudit, že každý dům má dvě auta, ale garáž, nebo místo na stání jen jedno. V nových 

zástavbách s tím občané už počítají, a při nové výstavbě si zřizují dvojgaráž nebo dvě stání 

pro vozidla. Při navrhování nové komunikace chci docílit, aby se Přerov stal přitažlivým 

městem jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky. Ke škodě Přerov není na rozdíl od ostatních 

měst spjat s žádnou dominantní pozitivní asociací a nevyvolává u potenciálních turistů 

žádnou potřebu zvědavosti město navštívit. Dlouhodobě je město spjato s negativní 

konotací průmyslového města v oblasti strojírenství či přítomností početného romského 

etnika. K nápravě tohoto stavu lze mj. dospět prostřednictvím zlepšení kvality veřejné 

infrastruktury, tj. nejen technických sítí a fyzického vzhledu města, ale například 

zbudováním, údržbou a péči mobilního mobiliáře, výsadbou zeleně a v neposlední míře  

i parkovacími místy. 

 Prostory místních komunikací jsou součástí města a jsou nejdůležitějšími veřejnými 

prostory ve městech. Protože tyto prostory neslouží jenom dopravě, ale i jiným 

požadavkům na život, jejich tvorba má tudíž základní význam při řešení problematiky 

zastavěného území. Navrhování místních komunikací je úzce spjato s architekturou  

a urbanismem a souvisí s utvářením veřejného uličního prostoru jako celku. 

6.2  Optimalizace dopravy 

Rostoucí intenzita motorové dopravy a s tím spojené neblahé vlivy na životní prostředí  

i kvalitu života vůbec vedou k hledání cest, jak tyto negativní účinky zmírnit resp. 

kompenzovat. Nadějným prostředkem je humanizace dopravy a snaha o novou kvalitu 

života a uskutečňování moderní dopravní politiky na evropské úrovni. Rostoucí míra 

automobilizace a stoupající objemy dopravy velmi rychle vyčerpávají kapacitu nově 

budovaných komunikací a dopravní situace se i přes velké investice stále zhoršuje. Pro 

optimalizaci je potřeba skloubit komunikační funkce a správně navrhnout uliční prostor. 
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6.2.1 Dopravní funkce  

V této souvislosti začínají být patrné i změny v charakteru a funkci uličního prostoru, kdy 

dopravní funkce se stala dominantní funkci uličního prostoru. Automobilová doprava – jak 

v pohybu, tak i v klidu – má velké plošné nároky, zatímco plochy pro chodce, cyklisty  

a zeleň jsou považovány za zbytkové, podřízené plošným požadavkům automobilů. Chodci 

dříve využívající celou plochu ulice, byli vykázáni na často úzké chodníky, možnost 

přecházení vozovky byla omezena na vyznačené přechody, nadchody  

a podchody. Pohyb chodců je tak silně omezen a zpomalen. Silný automobilový provoz 

výrazně limituje i možnosti veřejné dopravy a zhoršuje tak dopravní obslužnost. 

6.2.2 Hygienická funkce  

Se zvyšujícím se počtem automobilů v ulicích se stále výrazněji zhoršuje i životní prostředí 

lidských sídel – vlivem plynných exhalací, hluku, prachu, otřesů, změn mikroklimatu, 

znečišťování ulic úkapem paliv a maziv, úbytku zelených ploch, snížení vsakovacích 

schopnosti povrchu a z toho plynoucí změny vodního režimu apod. Tato hygienická funkce 

se trvale projevuje na zdraví obyvatel, omezuje jejich životní aktivity  

a znehodnocuje obytné zóny. 

6.2.3 Estetická funkce 

Dominance dopravní funkce se negativně projevila i na vzhledu ulic. Jedoucí a zejména 

parkující auta dnes dominují obrazu ulic. Kromě toho se v obrazu ulic výrazně projevují  

i dopravní zařízení – semafory, směrové tabule a vodorovné i svislé dopravní značky. 

6.2.4 Prostorová funkce 

Namísto prostoru sdružujícího mnoho funkcí se ulice stává jednoúčelovou – dopravní 

plochou. Ulice jsou pak primárně chápány jako silnice a náměstí jako parkoviště. Kvůli 

výrazně zhoršenému prostředí, ohrožení chodců a obtížné překonatelnosti se hlavní tepny 

stávají bariérami. Hlavní třídy jako jednotící prvky čtvrtí, které na sebe poutaly množství 

aktivit, se nyní stávají spíše hranicemi, oddělujícími jednotlivé části města. 

6.2.5 Společenská funkce 

Všechny tyto změny se promítly do života obyvatel, kdy ulice přestala hrát roli obytného 

prostoru. Děti ztratily možnost hrát si venku na ulici, a z bezpečnostních důvodů se mohou 

volně pohybovat po okolí až v pozdějším věku, než tomu bylo dříve. Ztrátou obytné funkce 

ulice došlo k přerušení sociálních vazeb a kontaktů, které se odehrávali na ulici, rozkladem 
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sousedských vztahů a narušením komunikace mezi lidmi. Důsledkem je stažení do sebe  

a uzavření se ve vlastním bytě. To má negativní vliv i na dopravu, protože při ztrátě kvality 

blízkého prostředí jsou lidé nuceni vyhledávat vzdálenější místa aktivit. 

6.2.6 Obchodní funkce 

V neposlední řadě je nutno zmínit i dopady na obchodní vztahy. Se ztrátou atraktivity ulic 

se snižuje i atraktivita zde umístěných obchodů. Tento trend opět představuje vážný proces 

degradace funkcí lidských sídel a ohrožuje malé obchody jako neopomenutelnou součást 

uličního prostoru. 

6.3  Uliční prostor jako místo setkávání různých zájmů 

Pro nalezení přijatelného uspořádání uličního prostoru ve městě je nutné poznat a zohlednit 

požadavky jednotlivých skupin jeho uživatelů. Jednotlivé požadavky uživatelů jsou velmi 

odlišné a tato optimalizace dopravy představuje cestu, jak dané požadavky sladit. 

6.3.1 Potřeba chodců 

Pohyb chodců je charakteristický svou nepravidelností, pružností a spontánností. Jedná se  

o nejpřirozenější a nejčastější formu pohybu vůbec. Zároveň jsou však chodci 

nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Skladba pěšího proudu je velice 

nesourodá. V proudu pěších jsou zastoupeny všechny věkové kategorie a typy. Pohybují se 

zde chodci, kteří se účelově přesunují s chodci, kteří pohyb spojují s jinou aktivitou. Velmi 

důležité je porovnání nutné délky rozhledu chodců při přechodu komunikace. Chodec 

přecházející komunikaci bez dělícího ostrůvku potřebuje rozhled do vzdálenosti 45 m 

vlevo a 90 m vpravo, tj. celkem 135 m! Porovnání délky rozhledu na komunikaci s dělicím 

ostrůvkem stačí, když má rozhled na vzdálenost 35 m. To je pouze 26 %! Z hlediska 

psychologie je obecně velmi malá ochota chodců vyčkávat. 

6.3.2 Potřeba cyklistů 

Rozvoj cyklistické dopravy a přítomnost cyklisty v uličním prostoru jsou samy o sobě 

jednou z forem optimalizace dopravy. Cyklisté jsou tak jako chodci velmi zranitelným 

účastníkem provozu a zároveň i velmi rozmanitou skupinou, z čehož vyplývají velmi 

rozdílné požadavky na cyklistická zařízení. 
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6.3.3 Požadavky veřejné dopravy 

Veřejná osobní doprava je pro svou kapacitní a ekologickou výhodnost vhodným 

prostředkem ke zmírnění expanze individuální automobilové dopravy. Musí však být pro 

potenciálního uživatele dostatečně atraktivní. Pro atraktivitu veřejné dopravy je klíčová 

cestovní rychlost, komfort, kvalita, spolehlivost a rychlost. Toho lze získat vhodným 

umístěním zastřešených zastávek, jejich osvětlením a čistotou. Cestovním komfortem, 

spolehlivostí spojů, srozumitelným informačním systémem a rozumnou tarifní politikou. 

6.3.4 Požadavky automobilistů 

Požadavky automobilové dopravy v pohybu vyplývají z plynulosti dopravy přiměřenou 

rychlostí a dobrou dostupností jednotlivých objektů. Automobilová doprava v klidu je 

velmi prostorově náročná, kdy nesprávné parkování pak mnohdy ohrožuje bezpečnost 

chodců na přechodech a komplikuje průjezd vozidel veřejné osobní dopravy a hasičů. 

6.3.5 Požadavky místních obyvatel 

Obyvatelé přilehlé zástavby vyžadují co možná nejméně rušnou komunikaci a co nejvíce 

prostoru pro život. Jejich hledisko je řízeno především zájmem o životní prostředí s co 

nejnižší hladinou hluku, zplodin a vibrací z projíždění automobilové dopravy. 

6.3.6 Požadavky hasičů, údržby silnic a dalších 

Jedná se o požadavky organizací zajišťujících odvoz odpadků, čištění komunikací, dále 

městské policie, Policie ČR, civilní obrany, hasičů, záchranné služby a dalších. I tyto 

požadavky je třeba zajistit a zohlednit. Z důvodů právních a finančních se doporučuje vést 

inženýrské sítě na pozemcích ve veřejném vlastnictví. 

6.3.7 Optimalizace dopravy 

 Senior – chci bezpečně přejít 

 Pes – já musím 

 Auto – chci zaparkovat 

 Řidič – chci rychle projet 

 Strom – chci volně dýchat 

 

[18, 19, 20, 21] 

 

 

 Žena – chci nakupovat 

 Obyvatel – chci tady v klidu žít 

 Maminka – chci si povídat 

 Dítě – chci si hrát 

 Cyklista – chci bezpečně jezdit 
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6.4  Nehodovost na pozemních komunikacích 

Ze statistiky nehodovosti za poslední 4 roky vyplývá, že investice do dopravní 

infrastruktury města se vyplácí. Za poslední dva roky nehodovost klesla o necelých 60 %! 

Jedním z důvodů je krom osvěty ve školách a v autoškolách i přebudovávání průsečných 

křižovatek na křižovatky okružní, kde nedochází k tolika nehodám. 

Tab. 4 Nehodová statistika Přerov [22] 

    Nehodová statistika Přerova       
Číslo 
silnice Rok Nehody Podíl Úmrtí Podíl Těžké 

zranění Podíl Lehké 
zranění Podíl 

Přerov 

2007 

601 100% 3 100% 31 100% 67 100% 
47 10 1,7% 1 33,3% 2 6,5% 0 0,0% 
55 138 23,0% 1 33,3% 6 19,4% 19 28,4% 

150 8 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
434 54 9,0% 0 0,0% 2 6,5% 5 7,5% 

ostatní 391 65,0% 1 33,3% 21 67,7% 43 64,2% 
                    

Přerov 

2008 

581 100% 6 100% 24 100% 64 100% 
47 15 2,6% 0 0,0% 2 8,3% 5 7,8% 
55 119 20,5% 1 16,7% 3 12,5% 16 25,0% 

150 7 1,2% 0 0,0% 1 4,2% 1 1,6% 
434 25 4,3% 0 0,0% 3 12,5% 3 4,7% 

ostatní 415 71,4% 5 83,3% 15 62,5% 39 60,9% 
                    

Přerov 

2009 

219 100% 2 100% 9 100% 57 100% 
47 5 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 7,0% 
55 45 20,5% 2 100,0% 2 22,2% 17 29,8% 

150 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
434 16 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 9 15,8% 

ostatní 152 69,4% 0 0,0% 7 77,8% 27 47,4% 
                    

Přerov 

2010 

263 100% 3 100% 21 100% 65 100% 
47 7 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,6% 
55 47 17,9% 0 0,0% 6 28,6% 12 18,5% 

150 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 
434 20 7,6% 1 33,3% 0 0,0% 8 12,3% 

ostatní 188 71,5% 2 66,7% 15 71,4% 41 63,1% 
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6.5  Nehodovost na průsečných křižovatkách 

Realizace okružní křižovatky má ve většině případů pozitivní vliv na úroveň nehodovosti 
na řešené lokalitě. Tento pozitivní vliv je způsoben geometrií okružní křižovatky, která 
snižuje počet kolizních bodů, snižuje rychlosti vozidel a zvyšuje bezpečnost chodců. 
Průměrně dochází v Přerově na čtyřramenných průsečných křižovatkách k 9,857 nehodám 
ročně. Na základě dat o nehodovosti byla stanovena „průměrná nehoda“ na průsečné 
křižovatce jako nehoda, při které se stane 0,004 úmrtí, 0,04 těžké zranění, 0,19 lehké 
zranění a 0,776 bez zranění. Počet dopravních nehod a jejich následky se stále nedaří 
výrazněji snížit. Málokdo si také dokáže představit obrovské socioekonomické ztráty 
způsobené nehodovostí v silničním provozu. Prvotní metodika výpočtu ztrát byla postupně 
propracována a upřesněna tak, aby byla možnost porovnání jednotlivých položek 
s některými státy EU, které se touto problematikou zabývají. Pro výpočet se používá forma 
propočtového ocenění ekonomických důsledků dopravní nehodovosti s maximální snahou 
o docílení nejvíce možné objektivity oceňování jednotlivých komponentů škod. Rozčlenění 
nákladů a ztrát je dle druhu následků dopravních nehod. Při úmrtí 9 013 577 Kč, těžkém 
zranění 2 863 977 Kč, lehkém zranění 334 871 Kč a při nehodě bez zranění 92 979 Kč. 
[19]  

Tab. 5 Finanční vyhodnocení úspor [19] 

Finanční vyhodnocení snížení nehodovosti 
Úmrtí 9 013 577 Kč 0,004 36 054 Kč 
Těžce zranění 2 863 977 Kč 0,040 114 559 Kč 

Lehce zranění 334 871 Kč 0,190 63 625 Kč 

Bez zranění 92 979 Kč 0,766 71 222 Kč 
Průsečná křižovatka     285 461 Kč 

Počet nehod 285 461 Kč 9,857 2 813 787 Kč 
Snížení nehodovosti 2 813 787 Kč 37,60% 1 057 984 Kč 

Řešené území 1 057 984 Kč 5 5 289 920 Kč 
 

Z tabulky je patrno, že jedna nehoda se dá vyjádřit částkou 285 461 Kč. Počet nehod na 

okružní křižovatce je o 37,60 % nižší jak u průsečné čtyřramenné křižovatky. Ve své studii 

navrhuji na řešeném území sled 5 okružních křižovatek. Při této variantě se dá finanční 

úspora vyjádřit ročně částkou 5 289 920 Kč. 

Do ztrát nejsou zahrnovány subjektivní škody, mezi které patří bolest, utrpení, šok, ztráta 

naděje na doživotí, narušení rodiny a jiné, zpravidla nenahraditelné škody. Tato výše je 

obtížně srovnatelná, nemůže být spolehlivě vyjádřena, i když je minimálně stejně závažnou 

stránkou tragédie dopravních nehod jako jejich důsledky. [19]  



32 
 

7. Urbanistický návrh řešení území 

Cílem navrhovaného řešení je navrhnout prostorové uspořádání uličního prostoru, včetně 

dopravního a technického vybavení. Nové objekty musíme navrhnout co nejcitlivěji 

s navržením vhodného využití. Musíme si uvědomit, že žádný pozemek nesmí zůstat bez 

určení funkce. Na příklad i plocha s veřejnou zelení je plocha s funkcí hygienickou, 

estetickou a ekologickou. Vzhledem k tomu, že se jedná o konec města tak i navrhovaná 

zeleň tu má svoje místo jako přirozený přechod do krajiny. Návrh je zpracován v jedné 

variantě územní studie. Navrhované řešení umožňuje napojení na stávající sítě technické 

infrastruktury s dostatečnou dimenzí (kanalizace, vodovod, silová vedení, teplovod, 

plynovod, spoje). Navrhované řešení respektuje ochranná pásma letiště, energetiky, 

kanalizace, vodovodu, vody, rádioreléové trasy, parovodu a kabelové televize.  

 Vzhledem k tomu, že v obci není lokalizována a provozována žádná průmyslová 

výroba ani provozy, které by mohly způsobit ekologickou havárii a ani se zde nenacházejí 

žádné skládky nebezpečných látek, není nutno vymezovat zóny havarijního plánování.  

[24] 

7.1  Návrh zástavby  

Základním cílem koncepce bydlení je vytvoření pestré nabídky dostupného bydlení pro 

všechny obyvatele a žádoucí migranty. Tato koncepce návrhu bydlení musí být v souladu s 

regulativy daného území. Největším omezením je vzletové a přistávací ochranné pásmo 

letiště, které nám nedovolí vyšší zástavbu než 248 m. n.m. Vzhledem ke členitosti terénu je 

daná lokalita rozdělena na tři základní funkční plochy zástavby. Na západě dané lokality se 

počítá s vícepodlažními bytovými domy. Pro pestrou nabídku bydlení se počítá v JZ části 

s kombinovanou zástavbou rodinnými i bytovými domy. Na SV se vzhledem k výškovému 

omezení počítá s výstavbou jednopodlažních až dvoupodlažních rodinných domů.  
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7.2  Dopravní řešení 

7.2.1 Návrh okružní křižovatky 

Šířka okružního pásu musí vycházet z vnějšího průměru křižovatky. Čím je průměr větší, 

tím menší rozšíření v oblouku potřebujeme a tím by měla být šířka okružního pásu menší. 

Okružní křižovatku navrhuji o vnějším průměru 30 m. Středový ostrůvek má průměr 16 m. 

Šíře komunikace na okruhu je 7 m, tento prstenec je dělen v poměru 1:2 => šíře 

dlážděného prstence je 2,3 m (z toho 0,3 m se sklonem 1:2 a 2,0 m jen se sklonem pro 

odvodnění) a okružní živičný jízdní pás je široký 4,7 m. V ČR projektanti volí část větší 

šířky, mj. i pod vlivem sporných projekčních podkladů. O jejich zbytečnosti se lze 

přesvědčit např. prohlídkou v zimním období, kdy na velkých plochách nedotknutelného 

sněhu či posypu vidíme, kolik dopravních ploch leží ladem. Pro správný vjezd na okružní 

pás navrhuji radiální vjezd, protože tangenciální připojení vjezdu může být řidičem 

přehlédnuto a výjezd z okružního pásu je velmi nebezpečný zejména pro chodce. Pro co 

největší kontrast navrhuji na ostrůvcích pěstování květin podle vegetačního období - „aby 

kvetly co nejdéle“.  

7.2.2 Silniční komunikace 

Vozovka bude provedena jako netuhá konstrukce z asfaltových vrstev s příčným sklonem 

vozovky se spádem 2 % ke střednímu dělícímu pásu. Podélný sklon vozovky 2 % je dán 

výškovým převýšením dané lokality. Komunikace je odvozena od MS 2dp a je navržena 

jako dvoupruhová sběrná místní komunikace se středním zeleným dělícím pásem a bočním 

parkovacím pásem. Šíře jízdního pruhu je 5,75 m.  

Skladba vozovky o celkové tloušťce 0,47 m: 

 ABS I - 4 cm obrusná vrstva z asfaltobetonu střednězrného (pojížděcí) 

 ABH I - 6 cm ložná vrstva z asfaltobetonu hrubozrného (přenášecí) 

 OK I - 5 cm podkladová vrstva z obalovaného kameniva (dělící) 

 MZK - 9 cm ochranná vrstva z kameniva frakce 0-63 mm  

 MZK - 8 cm ochranná vrstva z kameniva frakce 0-32 mm 

 ŠD - 15 cm ochranné vrstvy ze štěrkodrtě 

 [23, 26, 27, 28] 
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7.2.3 Návrh přechodu pro chodce 

Za standardní vzdálenost přechodů pro chodce od okružního pásu je považováno 5 m 

(umožňuje čekání jednoho osobního automobilu před přechodem resp. okružním pásem). 

Běžnou chybou je odunutí přechodů do větší vzdálenosti motivované snahou o zvýšení 

kapacity. Argumentuje se tím, že dává-li chodci na přechodu přednost delší vozidlo, potom 

jeho zadní část zůstává na okružním pásu a blokuje provoz. Toto sice může být pravda, ale 

vliv na kapacitu křižovatky je prokazatelně malý a za cenu podstatného zhoršení nejen 

bezpečností chodců, ale i jejich nucení k nepříjemným oklikám. Pro bezpečnost pěších je 

optimální, když řidič přechod vnímá jako součást křižovatky (zde ho také podvědomě 

očekává). Příliš velká vzdálenost může vést k opomenutí existence přechodu řidičem  

a ohrožení chodců. Plochy pro čekající chodce u přechodu u krajnice i na ostrůvcích 

navrhuji v provedení dlažby, aby byl vidět kontrast a byla zvýrazněna diferenciace 

dopravních ploch a ploch pro chodce. Z tohoto důvodu vzdálenost přechodu pro chodce od 

okružního pásu ve vzdálenosti 6 m. Mezi chodníkem a vozovkou navrhuji výškový rozdíl 2 

cm – aby byla jednoznačně rozlišena plocha mezi chodníkem a vozovkou. Šíře přechodu 4 

m. 

7.2.4 Střední dělící pás 

Mezi okružními křižovatkami navrhuj střední dělící pás o šíři 2,5 m s přerušením pro 

přechody. Ve středním dělícím pásu navrhuji vysázení zelení. Kromě estetické funkce 

zeleň i upozorňuje. Kdy při jejím přerušení řidič podvědomě očekává, že se něco děje  

a před přechodem podvědomě zpomaluje. Střední dělící pás navrhuji osadit keři a 

zatravnit. Keře s povrchovými kořeny a výškou vzrůstu do 100 cm. Ve středním dělícím 

pásu bude veden kanalizační řad a NN vedení pro sloupové osvětlení. V obrubnících budou 

obrubníkové vpusti pro odkanalizování dešťových vod v roztečích po 45,40 m. 

7.2.5 Parkovací stání  

Zřízená podélná parkovací stání jsou od jízdního pruhu oddělena lemem z dlažebních 

kostek velkých v šíři 0,25 m. Stání jsou od obruby komunikace oddělena uloženými 

krajníky zvednutými o 0,14 m nad okolní povrch pro zamezení zajíždění na navazující 

plochu. Celkem je v zájmovém prostoru navrženo 228 stání osobních automobilů 

(podskupiny O2), z toho 30 pro imobilní občany a zásobování. 

[33, 34, 35] 
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7.2.6 Chodníky 

Jedním z důležitých cílů návrhu je zpříjemnit pobyt pěším osobám podél komunikace, aby 

se pobyt v nově navrhované zóně stal skutečným pobytovým místem obyvatel  

i návštěvníků nové lokality. K tomu má přispět i dostatečně široké chodníky a jejich 

vybavení městským mobiliářem. Důležitým faktorem je komfort pohybu po ploše  

a bezpečnost jejich uživatelů. Součástí stavby je dále výsadba zeleně na chodnících  

a osazení prvků městského mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola  

a informační tabule.  

Skladba chodníku o celkové tloušťce 0,24 m: 

 ŠD  - 15 cm štěrkodrtě 

 L  - 3 cm kameninového lože 

 Dlažba  - 6 cm zámkové dlažby 

7.3  Řešení inženýrských sítí 

7.3.1 Likvidace a čištění splaškových vod 

Likvidaci odpadních vod zajišťuje společnost Vodovody a Kanalizace Přerov, a.s. 

Z nových objektů budou splaškové vody odváděny jednotlivými přípojkami napojenými do 

stávajících i nově zbudovaných šachet veřejného řadu splaškové kanalizace. Ta je napojena 

na čističku odpadních vod. Jedná se o gravitační kanalizační řad, který díky vyspádování 

území nepotřebuje vybudování přečerpávající stanici. Na severu se nachází kanalizační řad 

o DN 300 mm a DN 600 mm v hloubce 253 cm. Na západní straně DN 300 mm v hloubce 

213 cm a DN 1200 mm.  

7.3.2 Odvádění dešťových vod 

Odvod dešťových vod z objektů bude prováděn vsakováním na pozemcích uživatelů. 

Odvod dešťové vody ze silniční komunikace a parkovacího pásu bude odkanalizován přes 

obrubníkové mříže Selecta maxi se selektivní mřížkou. Ty umožňují odtok povrchových 

vod v podélném i příčném směru a budou napojeny do šachet u obrubníků. Tyto šachty 

budou zaústěny do betonových kanalizačních šachet osově ve vzdálenostech 45,4 m. Toto 

vedení bude v DN 250 mm provedení plast a bude zaústěno do vsakovací nádrže umístěné 

pod vnitřním ostrůvkem okružní křižovatky. Toto odvodnění řeším po jednotlivých úsecích 

v délce 226 m. Díky rozfázování na úseky si mohu dovolit potrubí o průměru pouze 250 

mm, protože každý úsek odvodňuje „pouze“ 0,3536 hektaru. Propočet 67,15 litrů za 

sekundu při sklonu 2 % byl dosazen do průtokového grafu potrubí ULTRA-RIB 2 pro 
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zcela zaplněné potrubí. Vsakovací nádrž o objemu 62,7 m3 bude tvořena z 211 ks 

vsakovacích bloků Garantia spojených v jeden celek. Vsakovací jímka bude opatřena 

geotextílií a bude obsypána drceným kamenivem příslušné frakce. 

[29, 30]    

7.3.3 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou zajištťuje společnost Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. Na 

západní straně řešeného území se nachází vodovodní potrubí DN 400 mm a DN 600 mm. 

Z tohoto vodovodního řadu jsou odbočné přípojky různých dimenzí. Odběr vody lze 

předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště) tak ve fázi provozu. 

Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické vody, a to zejména na stavební 

činnost a čištění techniky před výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby vody bude 

záviset na ročním období provádění prací a souvisejícím počasí. Další spotřebu vody lze 

předpokládat přímo na plochách zařízení stavenišť. Voda bude spotřebovávána na mytí 

rukou (zařízení stavenišť jsou již dnes standardně vybavena chemickým WC). V případě 

nutnosti se bude technologická voda dovážet v cisternách. 

7.3.4 Zásobování elektrickou energií 

V řešeném území je nadzemní vedení VN 22 kV, které se nachází v západní části. Rezerva 

pro plánovanou výstavbu je dostačující. Osvětlení pozemní komunikace a přilehlých 

prostor bude provedeno výbojkovými svítidly osazenými na nových stožárech. Kabelové 

vedení pro osvětlení komunikace povede ve středním dělícím pásu a bude napojeno na 

elektrickou stožárovou TS 52 kV. Kabelové vedení pro osvětlení chodců bude vedeno pod 

chodníkem. Ovládání venkovního osvětlení bude centralizováno do sídla technických 

služeb města, které se budou o danou lokalitu starat. Jednotlivé objekty budou napojeny 

pomocí NN přípojek. 

7.3.5 Zásobování teplem 

Zásobování teplem je možno napojit z výměníkové stanice v západní části, kterou nechala 

společnost Teplo Přerov zbudovat. Tato společnost se podílí na distribuci tepla. Dále 

možno vytápět nové objekty individuálně. Zde záleží na majiteli rodinného domu, jaké 

topné médium použije pro svoje potřeby. 
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7.3.6 Zásobování plynem 

Společnost RWE Transgas Net, s.r.o., má v západní části středotlakový plynovod dn 63 

mm, a v severní části STL plynovod dn 225 mm a tlaku 0,3 MPa. Jednotlivé objekty 

mohou být zásobeny z těchto plynovodů přípojkami. 

7.3.7 Likvidace komunálního odpadu 

Provoz odpadového hospodářství zajišťují ve městě Technické služby města Přerova, s.r.o. 

Tato společnost vznikla 2. 4. 2008 a jejím 100% vlastníkem je město Přerov. Krom 

pravidelného svozu je možno využít i sběrných dvorů. Dále lze objednat přistavení 

velkoobjemového kontejneru 5m3, nebo využít novou službu - naložení a odvoz 

elektrospotřebičů a bytového zařízení. Tato nová služba je poskytována každý pátek.  

7.3.8 Informační sítě 

V dané lokalitě je možno provést napojení na komunikační a informační sítě Telecomu  

a kabelové televize. 

[1, 2, 10, 12, 13, 14, 15] 

7.4  Zeleň 

Stromy budou sázeny do připravených jam a budou kotveny pomocí kovové konstrukce, 

která slouží současně jako ochrana kmene před poškozením, kmen bude kotven popruhem. 

Podpovrchově je pod dlažbou kovová kostra, ke které je nadzemní část šroubována. Od 

dlažby jsou stromy odděleny kovovou mříží, povrch žárový zinek. Veškeré kovové části 

jsou žárově zinkované a kmeny jsou obaleny rákosovou rohoží. Kolem kotveného balu 

jsou hadice flexibil 80 mm, které jsou vyplněny štěrkem s vývodem pod krytý poklop, 

který je součástí dlažby. Střední dělící pás bude osázen nízkorostoucími keři a zatravněn. 

U přechodu pro chodce budou taktéž nezpevněné plochy zatravněny.   
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8. Ekonomické vyhodnocení návrhu 

Tab. 6 Celkový rozpočet [26 - 32] 

Rozpočet celkový 
Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

SO 01 okružní křižovatka 5,0 ks 1 780 942 Kč 8 904 710 Kč 

SO 02 komunikace 6,0 ks 10 773 173 Kč 64 639 038 Kč 
SO 03 chodník 6,0 ks 5 913 329 Kč 35 479 974 Kč 

SO 04 zastávka 6,0 ks 212 000 Kč 1 272 000 Kč 
SO 05 kanalizace 6,0 ks 3 447 812 Kč 20 686 872 Kč 

SO 06 elektřina I 6,0 ks 650 973 Kč 3 905 838 Kč 
SO 07 elektřina II 6,0 ks 980 541 Kč 5 883 246 Kč 

SO 08 zeleň 6,0 ks 688 539 Kč 4 131 234 Kč 

SO 09 mobiliář 6,0 ks 851 344 Kč 5 108 064 Kč 
cena SO 01 - 09       146 105 138 Kč 
 

Ekonomická stránka patří bohužel k jednomu z nejdůležitějších faktorů při realizaci. Ne 

vše, se ale dá přepočítávat na peníze. Cena 105 tisíc korun za jeden běžný metr dopravního 

prostoru se zdá být vysoká a ani ona nemusí být konečná, ale jen fungující komunikace 

dokáže do měst přitáhnout nové rezidenty, nebo zastavit odliv stávajících občanů, kteří 

jsou schopni městu tyto investice zčásti vrátit. Protože se jedná o urbanistickou studii, 

nepočítal jsem do nákladů projektové a průzkumné práce, hlukovou studii a finanční 

rezervu.  
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit územní studii urbanizace jihovýchodní tangenty. 

Navrhl jsem příčné i prostorové uspořádání budoucího uličního prostoru, jehož osou bude 

zmíněná komunikace. Pro vypracování jsem použil podklady, které mi byly poskytnuty 

magistrátem města Přerova a správci inženýrských sítí. 

 V úvodu textové části jsem pojmenoval teoretická východiska skládající se 

z urbanismu a územního plánování. Dále jsem charakterizoval město Přerov, jeho historii, 

současnost, vazbu na okolí a občanskou vybavenost. Provedl jsem studii nehodovosti 

celkově a studii nehodovosti na průsečných čtyřramenných křižovatkách. Obě studie byly 

přímo na území města Přerova. Tuto studii jsem posoudil z finančního hlediska  

a vyhodnotil ji. Na základě rozboru jsem navrhnul v dané lokalitě sled pěti po sobě 

jdoucích okružních křižovatek. Ze studie okružních křižovatek z Holandska, Německa  

a Rakouska jsem v souladu s vyhodnocením Observatoře bezpečnosti silničního provozu 

navrhnul dle mého „optimální“ uspořádání dopravního prostoru. To vše v souladu  

s normami a předpisy platnými v ČR. 

 Myslím si, že tato bakalářská práce může sloužit aspoň k zamyšlení nad tím, že  

i okresní město může mít dostatečně bohatý dopravní prostor i na obslužné komunikaci, 

která by měla sloužit hlavně jako dopravní tepna. Snažil jsem se o optimalizaci dopravního 

prostoru, který jsem navrhnul jako bezpečný, ale plynulý koridor jak pro automobilovou 

dopravu, tak i pro chodce. Snažil jsem se skloubit „uliční život“ a zároveň sladit dopravní, 

hygienickou, estetickou, prostorovou a společenskou funkci.  
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