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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

1.1 Předmět diplomové práce  

Předmětem diplomové práce je vypracovat návrh revitalizace sídliště v Ostravě – Porubě. 

Hlavním úkolem je snaha o řešení problematiky panelového sídliště, tzn. zlepšení 

komfortu bydlení, mož ností sportovních a rekreačních aktivit a dopravní situace. 

 Ř ešené území se nachází v katastrálním území Ostrava – Poruba a je vymezeno 

ulicemi Opavská, Porubská, Hlavní třída a Francouzská. Celková rozloha území je          

cca. 41,3 ha. 

 Návrh bude obsahovat mož né varianty řešení a vybraná varianta bude zpracována 

v rozsahu územní studie. Územní studie bude obsahovat urbanistický návrh, dopravní 

řešení, řešení technické infrastruktury a řešení veřejných prostranství.  

 Diplomovou práci tvoří textová a výkresová část. Textová část obsahuje teoretická 

východiska a vlastní návrh využi tí území. Výkresová část je tvořena jednotlivými výkresy. 

 

1.2 Podklady diplomové práce 

Základní podklady pro zpracování diplomové práce: 

- územní plán města Ostravy, 

- katastrální mapa obce, 

- ortofotomapa, 

- podklady od správců  sítí: 

- Č EZ Distribuce, a.s. - elektrická energie, 

- RWE Distribuční služb y, s.r.o. – plynovod, 

- Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. – vodovod  

a kanalizace, 

- Dalkia Č eská republika, a.s. – teplovod, 

- vlastní průzkum území a fotodokumentace, 

- normy Č SN, 

- zákony a vyhlášky Č R. 
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2 REKAPITULACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK 

2.1 Územní plánování 

Obecným cílem územního plánování je optimální využi tí území podle kritérií 

ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. Konkrétním cílem je 

zlepšit vybavení a funkci území pro stanovené účely v souladu se zajištěním přírodních      

a civilizačních hodnot. Z hlediska teorie a praxe používá územní plánování metody 

urbanismu a dalších vědních oborů . 

Specifickými znaky územního plánování jsou: 

- dlouhodobost, 

- velký rozsah území s určitým počtem obyvatel, 

- týká se mnoha zájmových skupin, jejichž  zájmy má koordinovat, 

- je soustavou činností, cyklicky obnovovanou, 

- řídí se platnými zákony. [1] 

2.1.1 Územní studie 
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů , případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů , které by mohly významně ovlivňovat 

nebo podmiňovat využi tí a uspořádání území. [22] 

2.2 Urbanismus  

Urbanismus obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury. Využí vá se při řešení zástavby měst, obcí a krajiny, často 

jako nástroj v územním plánování. Považuj e se za vědní obor, který však má zvláštnost 

v tom, že některé urbanistické počiny se současně považují  za umění, resp. umělecká díla, 

protože řeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. [1] 

2.3 Funkční využit í ploch  

Funkční využit í je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy odlišné svým 

specifickým určením, např. plochy obytné, veřejného vybavení, výrobní (průmyslové, 

zemědělské, sklady), sportu a rekreace, veřejné zeleně, jiné zeleně, dopravní, vodní, 

technického vybavení atd. [1] 
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2.3.1 Plochy bydlení  

Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů , pozemky rodinných domů , pozemky 

související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejného prostranství. Do ploch 

bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků  

pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. [20] 

 Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb      

pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze 

zahrnout pouze pozemky staveb zařízení, které svým provozováním a technickým 

zařízením nenarušují uží vání staveb ve svém okolí a nesniž ují kvalitu prostředí 

souvisejícího území.   [20]  

Obytné budova 

Obytná budova je stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň  dvě třetiny 

podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného           

pro obyvatele jednotlivých bytů . [16]  

 Bytový dům je stavba pro bydlení o čtyřech a více bytech přístupných z domovní 

komunikace se společným hlavním vstupem. [16]  

 V obytných budovách je dovoleno navrhovat vhodná zařízení občanského vybavení 

a zařízení technického vybavení, slouží cí více budovám. [16] 

 Úroveň  podlahy obytných místností musí být nejméně 150 mm nad nejvyšší úrovní 

přilehlého upraveného terénu a nejméně 500 mm nad hladinou podzemní vody, pokud 

místnost není chráněna před nežádoucím působením vody technickými prostředky.     

Pokud k obytné budově přiléhá chodník, musí být horní hrana parapetů  obytných místností 

nejméně 1,8 m nad tímto chodníkem. [16] 

 Vzájemné odstupy budov musí splňovat požadavky  urbanistické, architektonické, 

ži votního prostředí, hygienické, požární ochrany, požadavky na denní osvětlení. Minimální 

vzdálenost bytových domů  se rovná dvojnásobku jejich výšky. Vzdálenost se měří            

na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkónů , lodž ií. [16] 
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  Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být 

nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Byt je prosluněn, je-li 

součet podlahových ploch prosluněných místností roven nejméně jedné třetině součtu 

podlahových ploch všech jeho obytných místností. [16]  

2.4 Infrastruktura  

Veřejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby, zařízení a to dopravní infrastruktury 

(stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest), technické infrastruktury, občanského 

vybavení a veřejného prostranství. [22] 

2.4.1 Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 

technického vybavení, například vodovody, kanalizace, elektrické vedení, trafostanice, 

produktovody. [22] 

2.4.2 Veřejné prostranství 

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiš tě, chodníky, veřejná zeleň , 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy slouž ící obecnému užívání,     

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [21] 

 Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 

se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství               

o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.               

[20] 

Zeleň  

V městské krajině jsou přírodní slož ky představovány terénem, vodními toky a  plochami   

s vegetačním krytem (lesní porosty, nelesní zeleň , trvalé travní porosty, parky, parkové 

úpravy, sady, zahrady, vinice, chmelnice, orná půda atd.). [5] 

 Ty plochy struktury sídla, na kterých převládají vegetační prvky (travnaté plochy, 

stromová a keřová zeleň  často ve spojitosti s vodními prvky nebo skalními partiemi)           

a ve kterých převládá funkce přírodních slož ek se nazývají plochami zeleně. [5] 
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  Plochy a prvky zeleně plní v zastavěném území následující funkce:   

- ekologickou, 

- hygienickou,  

- rekreační, 

- ochrany zdrojů , 

- ekonomickou. [5] 

 Soustava ploch zeleně je tvořena některými z následujících druhů  ploch zeleně − 

lesy, přírodní nelesní zeleň , louky, zeleň  ve sportovně rekreačních areálech a areálech 

volného času, parky, parkově upravené plochy, historické zahrady, zeleň  veřejných 

prostranství, ulic a parkovišť, zeleň  zahrad individuální obytné zástavby, předzahrádky, 

zeleň  dětských hřišť, zeleň  ploch občanského vybavení, zahrádky, sady a zahrady. [5] 

 Plochy, které jsou součástí systému celoměstské zeleně, se musí vyznačovat 

následujícími vlastnostmi:  

- jejich funkce, rozloha a přístupnost se musí spolupodílet na funkčnosti celého 

systému, 

- musí mít vzájemnou prostorovou vazbu – musí spoluvytvářet spojitost systému 

neboť prostorová návaznost (blízkost) jednotlivých ploch je dů ležitá                 

pro vytváření funkčního systému ekologické stability a pro vznik funkčních 

rekreačních tras. [5] 

2.4.3 Občanská vybavenost 

Občanské vybavení, jako nejvíce heterogenní z urbanistických funkčních slož ek,               

je představováno velmi rozsáhlým souborem nevýrobních i výrobních zařízení, sahajících          

od správy a administrativy až po školství a výchovu. Cílem rozvoje této obslužné funkce j e 

zvýšení standardu kvality a pohotovosti všech služ eb, které občanské vybavení nabízí 

obyvatelům sídla i těm, kteří za službami doj ížd ějí. [4] 

Faktory, které mají rozhodující vliv na rozvoj zařízení občanského vybavení, 

vycházejí z ekonomické a sociální skladby obyvatel, z prostředí sídla, tj. geografické 

polohy a dominující funkce a v neposlední řadě z dopravních mož ností území.     

Významné jsou rovně ž  vazby jednotlivých druhů  občanského vybavení jak na základní 

funkční složk y, tak i na ostatní veřejnou infrastrukturu. [4] 
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Zařízení občanského vybavení jsou dle typů , četnosti výskytu využívání  

obyvatelstvem situovány do centrálních, obytných a dalších částí sídel a ovlivňují       

jejich charakter, dojem a prostorovou skladbu. Kvalita a vyváženost sítě občanského 

vybavení a její vazba na další potřeby jsou zásadními faktory ovlivňující udržit elný rozvoj 

území, neboť zásadně působí jak na ekonomickou a sociální strukturu obyvatel,               

tak i na okolní ž ivotní prostředí sídel. [4] 

Podle druhů  činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení: 

- školství a výchovy, 

- kultury, 

- tělovýchovy, sportu a rekreace, 

- zdravotnictví, 

- sociální péče, 

- maloobchodu, 

- ubytování a stravování, 

- nevýrobních, výrobních a opravárenských služeb,  

- správy a administrativy, 

- vědy a výzkumu, 

- specifická.  [4] 

 Dětská hřiště se navrhují na ploše od 150 m2 do 200 m2 a jejich základem by měly 

být plochy pro pískoviště, prů lezky, houpačky. Hřiště pro mládež a dospělé se navrhují     

na ploše 2000 m2 až 4500 m 2 a jejich docházková vzdálenost by měla být do 500 m. 

2.4.4 Dopravní infrastruktura 

Prostor místní komunikace 

 Prostor nad tou částí komunikace, která slouž í veřejnému dopravnímu provozu 

(vozidlům i chodcům), popř. dopravě statické i dynamické včetně pásů  zeleně. [18] 

Parkování 

 Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla 

po dobu zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Odstavování (dlouhodobé stání)      

je umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště. 

[17] 
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 Parkovací stání je plocha určená pro parkování nebo odstavení jednoho vozidla. 

Parkoviště je prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na které jsou navržena parkovací stání . [17] 

 Parkovací stání jsou určena pro osobní vozidla, lehká užit ková vozidla, nákladní 

vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola. Podle vztahu k pozemní komunikaci jsou 

parkovací stání umístěna na parkovacích pruzích podél jízdního pásu (podélné stání),        

na parkovacích pásech podél jízdního pruhu (kolmé nebo šikmé stání), na středním dělícím 

pásu, na samostatném parkovišti, v garáží ch. [17] 

 Při navrhování počtu parkovacích stání se vychází z počtu stálých obyvatel území, 

polohy v území, množ ství pracovních příleži tostí daném území, provedených průzkumů  

dopravy v klidu. [17] 

 Při návrhu parkovacích stání se vychází ze základních rozměrů  vozidel                

pro jednotlivé kategorie uvedených v tabulce 1 v normě Č SN 73 6056. Příčný sklon nemá 

překročit 5 %, podélný sklon nemá překročit 3 %. Potřeba parkovacích stání pro jednotlivé 

druhy staveb se stanoví výpočtem podle Č SN 73 6110. [17]  

 Parkovací stání se nesmí umisťovat: 

- v rozhledových polích kři žovatek, 

- na kři žovatce a ve vz dálenosti 5 m před hranicí kři žovatk y a 5 m za ní, 

- v připojovacích, odbočovacích a vyhrazených pruzích, 

- v prostoru zastávek veřejné linkové dopravy, 

- v prostoru rozhledových polí ž elezničních přejezdů , 

- před přechodem pro chodce. [17] 

 Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách        

a v hromadných garáží ch pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání              

pro vozidla přepravující osoby tě ž ce pohybově postiž ené. Jejich počet stanovuje vyhláška 

Ministerstva pro místní rozvoj Č R č. 398/2009 Sb. o obecných požad avcích zabezpečující 

bezbariérové užívání stav eb. [19] 
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Objekty pro parkování 

 Objekty pro parkování jsou nadzemní nebo podzemní. Všechny díly jejich 

konstrukce musí odolávat požáru. Celková světlá výška jízdních drah je 2,5 m a podle 

zvolené nosné konstrukce výška podlaží  2,75 – 3,5 m. Pro překonání výškových rozdílů      

a pro dosažení jednotlivých podlaží  parkovacích objektů  existují různé systémy ramp. 

Sklon ramp nemá přesahovat 15 %, v malých garáží ch 20 %. Garáže dělíme podle 

půdorysné plochy na garáže malé ≤  100 m2, střední 100 – 1000 m2 a velkokapacitní ≥  1000 

m2. [2]  

Podzemní garáže jsou garáže, které v průměru mají úroveň  podlah ≥  1,30 m         

pod úrovní povrchu terénu. Umístění v místech velkého soustředění dopravy jako              

u nákupních center nebo velkých bytových komplexů . [2] 

Zklidňující prvky dopravy 

  Jejich hlavním úkolem je zvýšit pozornost řidičů , přinutit řidiče snížit rychlost,    

  usnadnit pohyb chodců  a cyklistů , vymezit jednoznačně umístění parkovacích stání. [3] 

Zúžení vozovky je opatření, které přinutí řidiče sníž it rychlost z důvodu šířkové 

změny profilu vozovky. Zúžení mů ž e být jednostranné, oboustranné nebo vytvořením 

středního ostrůvku (jeho doporučená šířka je 2 m). [3] 

Zvýšení profilu vozovky mů ž e být v celém profilu nebo části profilu. Jedná se         

o úzký příčný práh, široký příčný práh (např. přechod pro chodce), zvýšená plocha 

v prostoru kři žovatk y. Hodnotě zvýšené plochy v celém profilu odpovídá příslušná délka 

nájezdové a výjezdové rampy. Pro zvýšení 0,08 m je délka ramp 0,8 m, pro 0,10 m je délka 

ramp 1,0 m. [3] 

Směrovým posunem jízdních pruhů  dochází k vytvoření tzv. šikan. Manévry tak 

vyž adují výrazné sníž ení rychlosti. Mů ž e jít o vystřídané lokální zúž ení vozovky, 

vystřídané parkování nebo vystřídané parkování s usměrněným prů jezdem šikanou. [3] 
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Obytná zóna 

 Obytné zóny jsou místní komunikace se smíšeným provozem, zpravidla se 

zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je stavebními úpravami zajištěn provoz vozidel 

omezenou rychlostí a kde je pohyb chodců , cyklistů  a motorových vozidel veden               

ve společném prostoru. V obytné zóně převládá pobytová funkce nad dopravní. [18] 

Prostor místní komunikace se skládá z dopravního prostoru a pobytového prostoru. 

Hranice mezi těmito prostory je určena obrubníkem nebo jiným zřetelným odlišením. 

Nezbytnou součástí obytné zóny je vzrostlá zeleň  a dále zařizovací předměty pro splnění 

funkčních a estetických požadavk ů . Ř ešení úprav má být jednoduché a umož ňovat úklid     

a údržbu mechanick ými prostředky. [18] 

Vjezd do obytné zóny se navrhuje přes sníž ený průbě ž ný obrubník a stavebně        

se provádí tak, aby bylo zajištěno snížení rychlosti vjížd ějících a vyjíž dějících vozidel 

např. chodníkovým přejezdem, nebo zpomalovacím prahem. Rychlost vozidel je omezena 

na 20 km/h. V obytné zóně se parkovací stání navrhují jen pro osobní automobily a pouze 

na určených plochách. [18] 
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3 CHARAKTERISTIKA MĚ STA A Ř EŠE NÉHO ÚZEMÍ 

3.1 Širší vztahy m ěsta Ostrava 

Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje a je třetím největším městem                

Č eské republiky. Má výhodnou polohu, nachází se 10 km již ně od hranice s Polskem          

a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 370 km. 

Nejvýznamnější dopravní komunikací, která spojuje Ostravu s dalšími částmi 

republiky, je dálnice D1. Dalšími významnými komunikacemi jsou silnice I.třídy           

I/11 17. listopadu (Praha - Hradec Králové - Ostrava - Žil ina), silnice II.třídy II/479 

Opavská (Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov). Směrem na Frýdek – Místek a dále 

směrem ke slovenským hranicím vede rychlostní silnice R56. 

  Ostrava leží  na III. želez ničním koridoru, který vede z Německa, přes Prahu, 

Pardubice, Olomouc a Ostravu na Slovensko. Mezi nejvýznamnější vlakové nádraží          

na území Ostravy patří Ostrava – Hlavní nádraží , Ostrava – Svinov, Ostrava – Střed             

a Ostrava – Vítkovice. 

 Nedaleko Ostravy v obci Mošnov se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka.  

Zásobování vodou 

 Distribuci pitné vody zajišťuje firma Ostravské vodárny a kanalizace, a.s..  Celková 

délka vodovodní sítě je cca 1 331 km, včetně vodovodních přípojek a dopravuje pitnou 

vodu pro 310 464 obyvatel města Ostravy. Vodovodní síť zahrnuje vodárenská zařízení, 

která slouží  k výrobě, akumulaci a distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli.  [6]           

 Vodovod je ve většině případů  ulož en v zemi a jeho bě ž nými povrchovými znaky 

jsou litinový poklop kulatého, oválného nebo čtvercového tvaru - jedná se o kryt ovládání 

uzavírací armatury, jako je šoupátko, domovní ventil, hydrant apod. Tlak vody                  

ve vodovodním potrubí je závislý na množ ství odebírané vody ze sítě v určitém časovém 

okamži ku a na místních tlakových ztrátách ve vodovodní síti a přípojce. [6] 

 Společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. zásobuje obyvatele města Ostravy 

pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních 

zdrojů  nacházejících se v oblasti města Ostravy. 60 až 65% je nakupováno od společnosti 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., která dodává upravenou  pitnou 

vodu z přehradních  nádrž í Kružberk a Šance. [6] 

 Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svů j 

nezastupitelný význam. Pitná voda získaná z podzemních zdrojů  je velmi cenným 

obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů  pro své optimální slož ení        

z hlediska zdravotnických požadavk ů . Úpravna vody Ostrava - Nová Ves  

je největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy. [6] 

Kanalizace 

 Kanalizační síť je provozována firmou Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.. 

Celková délka vodovodní sítě je cca 1 017 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí 

odpadní vody jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů . [6] 

 Převážná část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. Z hlediska 

odkanalizování je na území města vytvořeno několik kanalizačních systémů  s čištěním 

odpadních vod v čistírnách odpadních vod nebo s odváděním odpadních vod přímo           

do recipientu. [6] 

 Č ištění odpadních vod z Ostravy je zajišťováno z 98,8 % na mechanicko-biologické 

Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě -Přívoze. ÚČ OV čistí odpadní vody od většiny 

obyvatelstva na území města Ostravy, z potravinářského průmyslu, z ostatního průmyslu 

po předčištění. [6] 

Zásobování elektrickou energií 

 Distribuci elektrické energie zajišťuje společnost Č EZ Distribuce, a.s., které 

provozuje tepelnou elektrárnou v blízkosti Ostravy, a to Elektrárnu Dětmarovice.              

V Ostravě – Třebovicích se nachází tepelná elektrárna, kterou provozuje společnost Dalkia 

Č eská republika, a.s.. 

Zásobování plynem 

 V blízkosti Ostravy se nacházejí dva zásobníky plynu, a to v Třanovicích                

u Č eského Těšína a ve Š tramberku u Nového Jičína. Oba zásobníky provozuje společnost 

RWE Gas Storage. Distribuci plynu zajišťuje firma RWE Distribuční služ by, s.r.o.  
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Zásobování teplem 

 V Ostravě – Třebovicích se nachází teplárna, kterou provozuje společnost Dalkia 

Č eská republika, a.s.. V Ostravě – Vítkovicích leží  teplárna spadající pod společnost    

Č EZ, a.s.. 

 

3.2 Historie městského obvodu Poruba 

Samotný název – Poruba – souvisí s kácením, rubáním stromů  a vznikem porubů .         

První historicky doložená zm ínka o Porubě pochází z roku 1434. [7] 

 Obec Poruba byla v minulých staletích pro své okolí významná. Bylo zde panské 

sídlo, kostel, škola a díky vodnímu toku Porubka i dva vodní mlýny. Po dlouhá staletí 

vlastnily Porubu různé šlechtické rody. Od roku 1659 byli majiteli Poruby Skrbenští, 

Oppesdorfové a především rod Vlčků  (Wilczků ), který připojil Porubu ke svému 

klimkovickému panství. [7] 

 Jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby je kostel svatého Mikuláše.   

Jeho historie sahá až do 15. století. Ze 16. století pochází porubský zámek. Toto sídlo 

Markvartoviců  bylo vystavěno v renesančním slohu okolo roku 1573. Škola je v Porubě 

zmiňována již  roku 1650 a až do 19. století sloužil a k výchově a vzdělávání i mládeži  

sousedních obcí. [7] 

 Na zachování zelených ploch a budování parků  bylo pamatováno ve všech etapách 

výstavby, Poruba je proto dnes v tomto ohledu srovnatelná s mnohými lázeňskými městy. 

Až do počátku 20. století nepřesáhl počet obyvatel několik stovek.  V roce 1925 byla 

postavena místní železni ční dráha ze Svinova do Vřesiny, která umožni la spojení                

s průmyslovým centrem města a naopak občanům ostravské aglomerace zpřístupnila 

malebnou přírodu v údolí říčky Porubky. [7] 

 Ukončení druhé světové války se stalo začátkem nové etapy v život ě Poruby.        

Po nezbytném odstranění válečných škod bylo v roce 1951 rozhodnuto o výstavbě velkého 

městského celku právě na katastrálním území obce Poruba. Nová Poruba se v průběhu 

několika desítek let stala z původní zemědělské obce novým moderním městem pro téměř 

sedmdesát tisíc obyvatel. Č lení se do osmi postupně budovaných stavebních obvodů , 

jejichž  architektura i celkové urbanistické řešení jsou odrazem doby, ve které vznikaly. [7] 
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 Území I. a II. obvodu, jejichž  výstavba probíhala v 50. a 60. letech 20. století,         

je od roku 2003 městskou památkovou zónou.  

 

 

Obr.1: Znak městského obvodu Poruba [7] 

3.3 Statistické údaje Poruby 

  Zeměpisné souřadnice středu obvodu jsou 49°49'23"s.š. a 18°9'58" v.d. a  průměrná         

  nadmořská výška je 210 m.n.m. Její celková rozloha činí 1317,73 ha. Průměrná roční                                                

  teplota je +8°C. [7] 

 Nejvíce obyvatel ži lo v Porubě na přelomu osmdesátých a devadesátých let             

a to téměř 95 tisíc. Od té doby obyvatel postupně ubývá. V roce 2001 to bylo 74 980           

a o 9 let později 71 287. Z toho 33 867 muž ů  a 37 420 žen a největší podíl tvoří lidé mezi 

30 a 40 lety. Při posledním sčítání obyvatel 1.7.2011 bylo evidováno 69 182 obyvatel. [7] 
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3.4 Širší vztahy řešeného území 

 

Obr.2: Poloha řešeného území [8] 

 Území se nachází v k.ú. Ostrava – Poruba, jedná se o III. stavební obvod, který je 

umístěn ve střední části obce Poruba. Území je vymezeno ulicemi Opavská (parcelní číslo: 

2965/1), Porubská (parcelní číslo: 1350), Hlavní třída (parcelní číslo: 894/1) a Francouzská 

(parcelní číslo: 895/5).  

S centrem města a dalšími městskými částmi je sídliště propojeno silnicí              

I/11 17. listopadu (Praha - Hradec Králové - Ostrava - Ži lina) a silnicí II.třídy II/479 

Opavská  (Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov).  

Kromě individuální silniční přepravy je sídliště s ostatními částmi Ostravy 

propojeno také městskou hromadnou dopravou. Nejbliž ší zastávky hromadné autobusové 

dopravy se nacházejí na ulici Porubské a Hlavní třídě. Zastávky tramvajové dopravy         

se nacházejí na ulici Opavské.  

Podél ulice Opavské a Hlavní třídy se táhnou pěší a cyklistické trasy, které spojují 

Porubu s okolními obcemi (např. Hlučín, Klimkovice, Velká Polom) a také centrem 

Ostravy.  
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Docházková vzdálenost na vlakové nádraží , které je v Ostravě – Svinově,                  

je cca. 20 min. Cesta autem nebo hromadnou dopravou trvá cca. 5 min. 

V Porubě se nachází celá řada mateřských, základních i středních škol.          

Vysoké školství je zastoupeno Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.  

Sportovní a rekreační možnos ti nabízí jak samotné sídliště, tak i blízké okolí. 

Sportovní aktivity během celého roku nabízí zimní stadion, který je situován v západní 

části sídliště a spadá pod sportovní a rekreační zařízení města Ostrava – SAREZA.      

Další areály, které patří pod Sarezu, jsou krytý bazén, sportovní areál Poruba. Oba dva tyto 

sportovní komplexy se nachází cca. 10 min chůze od sídliště. Na okraji Poruby, ve Vřesině, 

leží  letní koupaliště, kde si během slunečných letních dní užívá koupání až 15 tisíc 

návštěvníků . 

Nejblíž e leží cí supermarket sousedí se sídlištěm v severovýchodního rohu.      

Ovšem to není jediná možnos t nákupu. Ve vzdálenosti do 1 km se nachází další                  

3 supermarkety a u jednoho z nich byla vybudována nová nákupní zóna. 

O kulturu se v Porubě stará Dům kultury Poklad, Kulturní centrum Poruba, 

knihovny, galerie a celá řada center volného času. 

V samotné Porubě se dále nachází Fakultní nemocnice s poliklinikou, Č eský 

hydrometeorologický ústav, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Vědecko – 

technologický park Ostrava a okresní soud.  

Širší vz tahy jsou zakresleny ve výkrese č.1 – Širší  vztahy. 
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3.5 Limity území 

Mezi limity území patří:  

- ochranná pásma dopravní infrastruktury, 

- ochranná pásma technické infrastruktury:  

1. elektrické silové vedení podzemní – 1m (vedení vysokého napětí                 

je přivedeno do jednotlivých trafostanic, kterých je 11 a jsou zděné), 

2. zděná trafostanice – 2 m (u zděných trafostanic s převodem napětí z úrovně 

nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň  nízkého napětí) 

3. veřejné osvětlení podzemní – 1m , 

4. vodovodní potrubí podzemní – 1m (hlavní vodovodní řády procházejí        

po obvodu sídliště - podél ulice Opavské, Porubské, Hlavní třída                      

a Francouzské), 

5. kanalizační potrubí podzemní DN<500 – 1,5m , 

6. kanalizační potrubí podzemní DN>500 – 2,5m (hlavní kanalizační řád 

prochází od zimního stadionu na ulice Porubské směrem ke Kulturnímu 

centru Poruba a pod ulicí Opavskou směrem ke krytému bazénu), 

7. plynovodní potrubí podzemní – 1m (přívod plynu do území                          

je ze středotlakého plynovodu, který prochází ulicí Hlavní třída,                  

přes Nezvalovo náměstí na ulici Č kalovovu až po regula ční stanici), 

8. sekundární rozvod tepla – 2,5m (hlavní potrubí vede podél ulice 

Francouzské a Hlavní třídy), 

9. sdělovací kabely – 1,5m , 

- radioreléová trasa, 

- chráněné loži skové území.  

Limity území jsou zakresleny ve výkrese č.2 – Limity využi tí území. 
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3.6 Charakteristika řešené lokality 

Jedná se o sídliště bytových panelových domů , které bylo vybudováno na konci 60. let    

20. století. Terén je rovinatý bez větších výškových rozdílů . Podle statistiky úřadu 

městského obvodu je celkový počet bytů  v bytových domech 3016. 

 Hlavní dopravní komunikace jsou ulice Č kalovova a Španielova. Na ně jsou 

napojeny další ulice, které umož ňují přístup k jednotlivým panelovým domům.            

Mezi největší problémy sídliště patří nedostatečná kapacita parkovacích míst, která           

se projevuje parkováním v zákazech stání i na zelených plochách. Obě dvě hlavní ulice 

mají dlouhé rovné úseky a tím pádem dochází často k nedodržování předepsané rychlosti, 

což má z a následek ohrožování ob yvatel sídliště. 

 Převládající funkční využit í ploch je hromadné bydlení, které je tvořeno bytovými 

panelovými domy. Při návrhu a realizaci bylo pamatováno na dostatek zeleně, ploch        

pro sport a rekreaci a tak byly jednotlivé panelové domy stavěny kolmo na sebe a díky 

tomu vznikly vhodné vnitrobloky. 

 Další funkční využi tí zastupuje občanská vybavenost, kam patří zdravotnictví, 

školství, obchod a sport. Z ulice Opavské je přístupné Mephacentrum, které provozuje 

nestátní zdravotnická organizace a od roku 1998 zajišťuje zdravotní péči v návaznosti      

na bývalou Městskou polikliniku Poruba. Dalším zdravotnickým zařízením je Apromed, 

které je stejně jako Mephacentrum, přístupné z ulice Opavské.  

 Děti, od nejmladších, mohou navštěvovat jednu ze 3 mateřských škol, na ulicích 

Dětská, Nálepkova a Liptáňské náměstí. Základní školy se nachází na ulici Dětská              

a Č kalovova. Občanská vybavenost je doplněna několika obchody, prostorem pro tržiš tě, 

stanicí přírodovědců , poštou, hotelem a řadou restauračních zařízení. 

 Pro sport a rekreaci byla v minulosti vybudována řada hřišť pro děti a pro mládež      

a dospělé. Tyto plochy jsou v současné době nevyhovující, neudržované a tím pádem také 

málo využí vány. Pomalu dochází k obnově a budování nových hřišť pro děti, ale hřiště    

pro mládež a dosp ělé neprochází ž ádnou modernizací.  

 Během výstavby bylo pamatováno na zelené plochy, jež byly během vývoje sídliště 

zachovány. Mezi nejvýznamnější zelené plochy patří prostor mezi Mephacentrem a ulicí 
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Š panielovou a druhou plochou je Nálepkovo náměstím. I ostatní vnitrobloky jsou doplněny 

zelení. V tomto ohledu není důvod k velkým změnám a při návrhu dojde pouze k úpravě, 

případně doplnění zeleně.  

 V celém území se nachází velké množ ství starých ocelových sušáků  na prádlo          

a klepáčů  na koberce. Jejich stav je nevyhovující, použí vání nebezpečné a hrozí ulomení 

v části u země, která je prorezivělá. 

3.6.1 Č lenění území 

Sídliště bylo z důvodu velikosti území rozděleno na 5 částí. 

Č ást 1 – severozápadní ohraničena ulicemi Opavská, Porubská, Španielova a Nálepko va. 

Č ást 2 – jihozápadní část ohraničena ulicemi Porubská, Hlavní třída, Č kalovova  

a Nálepkova. 

Č ást 3 – severovýchodní část ohraničena ulicemi Opavská, Francouzská, Španielova  

a Nálepkova. 

Č ást 4 – jihovýchodní část ohraničena ulicemi Francouzská, Hlavní třída, Č kalovova  

a Nálepkova.  

Č ást 5 - centrální část ohraničena ulicemi Porubská, Francouzská, Š panielova a Č kalovova.  

Stávající využi tí území je zakresleno ve výkrese č.3 – Stávající stav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3: Č lenění území [8] 
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Charakteristika části 1 

 Severozápadní část území tvoří hromadné bydlení v 5. až 8. podlažní ch panelových 

domech a jednom 12. podlažním  panelovém domě. V 5. podlažní ch domech se nachází 

celkem 19 vchodů , v 6. podlažní ch 7 vchodů , v 8. podlažní ch 3 vchody a v 12. podlažním  

1 vchod.   

 Občanská vybavenost je zastoupena zdravotnickým zařízením – Mephacentrem, 

dále lékárnou, několika restauračními zařízeními, Kulturním centrem Poruba a úřadem 

práce. 

 Ve vnitrobloku mezi ulicemi Opavská, Porubská, Špa nielova a Zednická se nachází 

dětské hřiště, které se skládá ze dvou starých ocelových prvků , pískoviště s rozbitým 

okrajem a starou lavičkou. Ve vnitrobloku je dále betonová plocha slouž ící jako hřiště     

pro mládež. Jeho součástí je tyč s košem na basketbal. Deska koše je dřevěná a již  hodně 

opotřebovaná. Samotný koš je ocelový bez síťky. Hřiště není doplněno žádnou lavičkou 

ani jiným mobiliářem. 

 V této části je ještě jedna podobná plocha a to u kulturního centra Poruba.       

Hřiště pro děti zde v podstatě neexistuje, k těmto účelům slouž í pouze jedno staré 

pískoviště se dvěma lavičkami a jedna stará ocelová prů lezka. Betonová plocha patří 

k nejzachovalejším v celém sídlišti a bývá hodně využí vána ke sportovním účelům místní 

mládeží . Její součástí je koš na basketbal v relativně dobrém stavu a dále tyče pro uchycení 

sítě na volejbal či nohejbal. Kolem hřiště je několik laviček. 

 K parkování osobních automobilů  jsou určeny podélná, šikmá a kolmá stání podél 

ulic. Dále objekt garáž ových stání. Zdravotnické středisko má své vlastní parkoviště        

pro návštěvníky, které bývá ve večerních a nočních hodinách využíváno ob čany sídliště.  

 Celkový počet parkovacích stání je 263, z toho 48 stání v garážích.  

Charakteristika části 2 

 Jihozápadní část území tvoří hromadné bydlení v 4. až 7. podlažních panelových 

domech. Ve 4. podlažním  domě se nachází 1 vchod, v 5. podlažníc h 11 vchodů ,              

v 6. podlažní ch  9 vchodů , v 7. podlažních 11 vchod ů  a v 8. podlažních 2 vchody.    

 Občanská vybavenost je zastoupena poštou, prodejnou potravin, u které je prostor 

pro trž iště, a několik dalších prodejen, jenž s e nachází na ulici Hlavní třída v 1. nadzemním 
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podlaží bytových domů . Nedaleko od pošty je nevyužívan ý objekt, který v minulosti 

slouž il jako restaurace. Dnes je funkční pouze jedna jeho část a to v letních měsících 

prodejna zmrzliny. Na Nezvalově náměstí se nachází mateřská škola.  

 V této části řešeného území se nalézají dvě dětská hřiště. První leží  ve vnitrobloku 

mezi ulicemi Hlavní třída, Spojů , Č kalovova a Nezvalovo náměstí. Toto hřiště prošlo 

částečnou rekonstrukcí, skládá se z nových dřevěných prvků , ovšem s nedostatečně 

vyřešenými dopadovými plochami. V další části se nachází pískoviště s ne příliš 

bezpečným betonovým okrajem. Uprostřed vnitrobloku se rozkládá betonová plocha 

částečně prorostlá trávou. Součástí jsou ocelové sloupy, které dříve slouž ili pro uchycení 

sítě, dnes už vzhledem ke svému stavu k tomuto účelu neslouž í. V celém vnitrobloku       

se nachází několik laviček pro posezení a odpočinek. 

 Druhé dětské hřiště se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Č kalovova, Nálepkova, 

Hlavní třída a Nezvalovo náměstí. Skládá se ze staré ocelové houpačky, prů lezky               

a pískoviště s betonovým okrajem. V celém vnitrobloku je pouze jedna lavička. Další část 

vnitrobloku tvoří dětské hřiště mateřské školy na Nezvalově náměstí. To je ovšem 

ohrazeno plotem a slouž í pouze pro mateřskou školu, nikoliv pro veřejnost. Je částečně 

zrekonstruované a skládá se z ocelových a dřevěných prvků  s nedostatečnými dopadovými 

plochami.  

 K parkování osobních automobilů  jsou určeny podélná, šikmá a kolmá stání podél 

ulic. Celkový počet parkovacích stání je 254, z toho 8 stání v garáž ích.  

Charakteristika části 3 

 Severovýchodní část území tvoří hromadné bydlení v 6. podlažní ch panelových 

domech a tvoří je celkem 40 vchodů . 

 Občanská vybavenost je zastoupena zdravotnickým zařízením Apromed,           

které  se skládá ze dvou částí. První část byla dříve využí vána jako jesle pro děti a druhá 

část byla dostavěna v roce 2010. V jihovýchodním rohu je prodejna potravin, banka, 

několik obchodů  a restaurační zařízení. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Opavská, 

Francouzská, Jilemnické náměstí a Stavební leží  budova rádia Č as.  

 Ve stejném vnitrobloku se nachází jedno ze tří dětských hřišť. Skládá se ze starých 

ocelových prvků  a pískoviště s dřevěným okrajem. U pískoviště jsou jediné dvě lavičky 
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v celém vnitrobloku. Druhé dětské hřiště leží  za budovou zdravotnického střediska               

a je ve stejném stavu jako první. Staré ocelové prvky a pískoviště doplněné několika 

lavičkami. Třetí hřiště je ve vnitrobloku mezi ulicemi Nálepkova, Špani elova, Opavská       

a Panelová. Jednotlivé ocelové prvky jsou rozprostřeny po celém území vnitrobloku            

a neprošly žádnou rekonstrukcí. Betonová plocha uprostřed je popraskaná, prorostlá trávou 

a kromě několika starých laviček bez doplňujícího mobiliáře. 

 K parkování osobních automobilů  jsou určeny podélná, šikmá a kolmá stání podél 

ulic. Zdravotnické středisko má vlastní ohrazené parkoviště, které slouž í pouze pro jeho 

účely. Celkový počet parkovacích stání je 130.  

Charakteristika části 4 

 Jihovýchodní část území tvoří hromadné bydlení v 5. až 9. podlažních panelových 

domech. V 5. podlažní ch domech se nachází 15 vchodů , v 6. podlažních 12 vchodů ,       

v 7. podlažní ch 11 vchodů , v 8. podlažní ch 4 vchody a v 9. podlažní m domě je jeden 

vchod. 

 Občanská vybavenost je zastoupena obchody a restauračními zařízeními             

v 1. podlaží bytových domů  na ulici Hlavní třída a kři žovatce Hlavní třídy s ulicí 

Francouzskou, dále mateřskou školou.  

 Ve vnitrobloku mezi ulicemi Francouzská, Hlavní třída, Liptáňské náměstí              

a Jilemnické náměstí se nachází několik ocelových prvků  dětského hřiště a dvě plochy    

pro pískoviště. Jedno pískoviště je využíváno a v dobrém stavu. Ovšem druhé je už 

dlouhou dobu nevyuží váno a prorostlá tráva převládá nad pískem. Pro mládež je určena 

betonová plocha, jejíž  stav je nejhorší ze všech těchto ploch v sídlišti. Uprostřed plochy je 

ostrůvek trávy, beton je na mnoha místech popraskaný. Do jednoho rohu zasahují větve 

nedalekého stromu. Součástí vnitrobloku je oplocený areál mateřské školy, na kterém       

se rozkládá dětské hřiště. Další dětské hřiště leží  ve vnitrobloku mezi ulicemi Nálepkova, 

Č kalovova, Liptáňské náměstí a Hlavní třída. Jedná se o několik ocelových prvků  

rozprostřených po území. Ve vnitrobloku se nenachází doplňující mobiliář, ani jedna 

lavička pro posezení.  

 K parkování osobních automobilů  jsou určeny podélná, šikmá a kolmá stání podél 

ulic. Celkový počet parkovacích stání je 237.  
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Charakteristika části 5 

 Centrální část území tvoří hromadné bydlení v 5. až 8. podlažní ch panelových 

domech. V 5. podlažní ch domech se nachází 8 vchodů , v 6. podlaž ních 8 vchodů ,           

v 7. podlažní ch    2 vchody, v 8. podlažní ch 8 vchodů . 

 Vzhledem k poloze v sídlišti je zastoupení občanské vybavenosti větší než 

v ostatních částech. U ulice Porubské se nachází zimní stadion, ke kterému je připojen 

hotel s restaurací. Zimní stadion se skládá ze dvou hal. Obě dvě haly slouž í v zimě          

pro hokejisty Sarezy, pro tréninky krasobruslařů , ale také pro veřejnost v podobě veřejného 

bruslení, bruslení pro školy, diskotéky na bruslích. V létě jsou obě haly využí vány také     

ke sportovním účelům. V menší hale jsou kurty na badminton. Větší hala bývá využívána 

jak ke sportovním, tak i kulturním akcím, jako jsou výstavy, koncerty. Další restaurace             

a několik obchodů  jsou součástí samotného zimního stadionu. Vedle hotelu se nachází 

policejní stanice a pošta. Škols tví je zastoupeno jednou mateřskou školou na ulici Dětské     

a dvěma základními školami na ulici Dětské a Č kalovově. Pro děti je také určena stanice 

mladých přírodovědců  na ulici Č kalovově.  

 Dětské hřiště se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Španielova,  Dětská, 

Č kalovova a Nálepkovo náměstí. Kromě jednoho nového dřevěného prvku je v původním 

stavu. Jeho součástí jsou dvě pískoviště a je doplněno několika novými lavičkami. 

Zbývající část tvoří zelená plocha, kde mládež hraje fotbal, dále betonový stů l na stolní 

tenis a ohrazený pozemek mateřské školy. Kromě laviček u dětského hřiště se zde nachází 

několik laviček v nevyhovujícím stavu. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Nálepkovo náměstí, 

Španielova, Jilemnické náměstí a Č kalovova se nachází další dětské hřiště skládající se 

z několika ocelových prů lezek a pískoviště s betonovým okrajem. Součástí vnitrobloku je 

betonová plocha slouž ící jako hřiště. Je v nevyhovujícím stavu, na několika místech 

prorostlá trávou a popraskaná. Její součástí je starší koš na basketbal. Vnitroblok je 

doplněn lavičkami, které jsou často využíván y ke shromaž ď ování občanů  z blízkých 

bytových domů .  

 Obě dvě základní školy mají jako součást svého areálu venkovní hřiště.           

Hřiště u školy Dětské je zrekonstruováno. Skládá se z 200 m atletického oválu, 

víceúčelového hřiště s umělým trávníkem, sektoru pro skok daleký. Základní škola 

Č kalovova má místo hřiště pouze travnatou plochu bez jakéhokoliv vybavení a je potřeba 
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rekonstrukce. Ani jedno z hřišť u škol není k dispozici veřejnosti, ale pouze žák ům škol. 

V odpoledních hodinách by hřiště mohla být přístupná i široké veřejnosti.  

 K parkování osobních automobilů  jsou určeny podélná, šikmá a kolmá stání podél 

ulic. Celkový počet parkovacích stání je 384, z toho 17 stání v garáž ích.   

3.7 Kladné stránky a hlavní problémy 

Kladné stránky: 

1. úroveň  a dostupnost občanské vybavenosti – v řešeném území se nachází                

3 mateřské školy, 2 základní školy, obchody, prostor pro tržiš tě, stanice 

přírodovědců , pošta, hotel a řada restauračních zařízení, 

2. dostatek zelených ploch – i přes vysokou hustotu osídlení a polohu ve středu 

městského obvodu je území bohaté na zeleň , která se nachází ve vnitroblocích         

a odděluje bytové domy od pozemních komunikací 

3. dostupnost MHD a vlakového nádraží   - zastávky hromadné autobusové dopravy  

se nachází na ulici Porubské a Hlavní třídě. Zastávky tramvajové dopravy               

se nachází na ulici Opavské. Docházková vzdálenost na vlakové nádraží , které je 

v Ostravě – Svinově, je cca. 20 min.  

Hlavní problémy: 

1. nedostatek parkovacích stání – současný počet parkovacích stání je 1268 a potřeba 

nových stání je 1748, 

2. špatný stav dětských hřišť – dětská hřiště se skládají ze starých ocelových prvků , 

které jsou ve špatném stavu, 

3. špatný stav hřišť pro mládež a dosp ělé - plochy pro sport a rekreaci jsou v současné 

době nevyhovující, neudržované a tím pádem také málo využí vány, 

4. nedostatek ploch pro rekreaci a odpočinek – v řešeném území se nenachází žádná 

plocha určená pro rekreaci a odpočinek obyvatel 

5. chybějící mobiliář – stávající mobiliář je ve špatném stavu a je potřeba jeho obnova 

a doplnění 
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3.8 Technická infrastruktura řešeného území 

Zásobování vodou 
 Hlavní vodovodní řády procházejí po obvodu sídliště. Podél ulice Opavské 

prochází řád o průměru DN 400 TL, podél ulice Porubské řád DN 250 OC, podél ulice 

Hlavní třída řád DN 250 LT a podél ulice Francouzské řád DN 250 LT. Ostatní řády 

v území jsou ocelové a litinové o průměru DN 100, DN 125 a DN 150.  

Kanalizace 

 Hlavní kanalizační řád prochází od zimního stadionu na ulice Porubské šikmo 

směrem ke Kulturnímu centru Poruba a pod ulicí Opavskou směrem ke krytému bazénu. 

Jedná se o řád DN 1200 BET a DN 1500 BET. Ostatní řády v území jsou betonové            

o průměru DN 300, DN 400, DN 600 a DN 800.  

Zásobování elektrickou energií 

 Distribuci elektrické energie zajišťuje společnost Č EZ Distribuce, a.s.. V území                

se nachází 11 zděných trafostanice do 52 kV. Vedení vysokého napětí do 35 kV a vedení 

nízkého napětí je v celém sídlišti podzemní. 

Zásobování plynem 

 Distribuci plynu zajišťuje firma RWE Distribuční služ by, s.r.o. Přívod plynu        

do území je ze středotlakého plynovodu, který prochází ulicí Hlavní třída, přes Nezvalovo 

náměstí na ulici Č kalovovu až po regulační stanici. Dále pak pokračuje po ulici Č kalovově 

ven z území. V sídlišti je plyn rozveden nízkotlakým plynovodem.  

Zásobování teplem 

 Distribuci tepla zajišťuje firma Dalkia Č eská republika, a.s.. Hlavní potrubí vede 

podél ulice Francouzské a Hlavní třídy a na něj jsou napojeny další sítě, které rozvádí teplo  

k jednotlivým bytovým domům. Všechny sítě jsou ulož eny v podzemí. 

 

Technické sítě jsou zakresleny ve výkrese č.4 – Vodohospodářský výkres - stav                  

a výkrese č.5 – Energetika - stav. 
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4 URBANISTICKÝ NÁVRH Ř EŠE NÍ ÚZEMÍ  

4.1 Hlavní cíle revitalizace 

Cílem revitalizace je celkové zlepšení ži vota na sídlišti, tzn. odstranit nedostatky, které 

jsou překážkou v každodenním  život ě obyvatel.   

 Hlavní okruhy, kterými se návrh zabývá, jsou zvětšení počtu parkovací stání, 

zlepšení stavu veřejného prostranství a vytvoření dostatečného množ ství bezpečných 

dětských hřišť a hřišť pro mládež a dosp ělé. 

4.2 Ř ešení dopravy 

4.2.1 Obslužné komunikace  

Z důvodu velkého počtu obyvatel a husté sítě školských zařízení bude v celém území 

změněna rychlost na 30 km/h. U všech vjezdů  do sídliště budou vybudovány zpomalovací 

prvky, a to zvýšené přechody pro chodce. Stejně jako nové přechody pro chodce, tak           

i stávající přechody budou zvýšeny, aby bylo na jednotlivých dlouhých úsecích cest 

zamezeno překročení povolené rychlosti a zabezpečena bezpečnost chodců .  

 V nejvíce kritickém místě sídliště, na kři žovatce ulice Nálepkovy s ulicemi 

Č kalovovou a Španielovou, bude zklidněna doprava pomocí směrové úpravy jízdních 

pruhů  doplněné parkovacími plochami. 

 Typ komunikace je určen podle normy Č SN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“. 

Komunikace s jedním jízdním pruhem je typu  MO1p:  

- šířka jízdního pruhu 3,0 m 

- šířka hlavního dopravního prostoru 6,0 m 

- šířka prostoru místní komunikace 11,0 m  

Komunikace s dvěma jízdními pruhy je typu MO2p: 

- šířka jízdního pruhu 2,75 m 

- šířka hlavního dopravního prostoru 10,5 m 

- šířka prostoru místní komunikace 15,5 m  
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 Délka rozhledu na kři žov atkách je určena dle norem Č SN 73 6101 „Projektování 

silnic a dálnic“ a Č SN 73 6102 „Projektování kři žovatek na silni čních komunikacích“.   

 Kři žovatk y jsou navrženy  tak, aby byl zajištěn z hlavní komunikace dostatečný 

rozhled pro zastavení vozidla a z vedlejší komunikace dostatečný rozhled pro připojení     

na hlavní komunikaci.  

4.2.2  Komunikace pro pěší 

Během průzkumu území bylo zjištěno, že značná část komunikací pro pěší už byla 

opravena a vyhovuje bezbariérovým požadavk ům. Přesto se najdou úseky, které jsou       

pro pěší významné, ale nevyhovující. Také se zde nachází špatně navrž ené úseky, jež        

se neshodují s pohybem chodců .  

 Navržené komunikace pro pěší budou v souladu s normou Č SN 73 6110 

„Projektování místních komunikací“  a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj            

Č R č. 398/2009 Sb. o obecných požad avcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Budou navržen y pro osoby s omezenou schopností pohybu a osoby s omezenou schopností 

orientace (osoby se zrakovým postižením ). 

 Ší řka jednoho pruhu pro chodce je 750 mm. Nově navržené komunikace se skládají 

z více pruhů , aby bylo umožn ěno bezpečné vyhnutí chodců . Výškové rozdíly nepřekračují 

20 mm, podélný sklon je nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon v poměru 1:50.  

 Budou opatřeny vodící linií v podobě obrubníku. Přerušení vodící linie nepřesahuje 

vzdálenost 8000 mm. Průchozí prostor podél vodící linie je 1500 mm. Signální pás je 

navržen v místech odbočení z vodící linie, nejčastěji k přístupu na přechod pro chodce. 

Jeho šířka je 800 mm a délka je od vodící linie k varovnému pásu, minimálně však        

1000 mm. Od okolních ploch se liší jak povrchem, tak i barvou. Varovné pásy jsou 

navrženy  v místech na rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě snížené ho obrubníku. 

Varovný pás je navržen v šířce 400 mm, má povrch odlišující se od okolí a přesahuje 

signální pás na obou stranách o 800 mm. 

 Přechody pro chodce u vjezdů  a výjezdů  ze sídliště jsou navrženy  zvýšené              

a nevzniká žádn ý výškový rozdíl mezi přechodem a komunikací pro pěší. Zvýšené 

přechody jsou navržen y také uvnitř sídliště a slouží k jednoduššímu pohybu osob a také    

ke zpomalení vozidel. Ostatní přechody a místa pro přecházení mají obrubník s výškou         



 27

20 mm a navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný sklon 1:8 a příčný sklon 

v poměru 1:50. Jsou vybaveny signálními a varovnými pásy.  

 U přechodů , které jsou vedeny v šikmém směru je navržen vodící pás přechodu. 

Ten se skládá 2 x 3 pásků  a jeho šířka je 550 mm.   

 

Obr.4: Přechod pro chodce [19] 

Skladba komunikace pro pěší: 

- zámková dlaž ba přírodní, tl. 60 mm, 

- písek, tl. 40 mm, 

- hutněný štěrkopísek, tl. 100 mm. 

Č ást 1  

 Nejhorší stav komunikací pro pěší je mezi ulicí Španielovou a zdravotnickým 

centrem. Jedná se o území plnící funkci parku a povrch komunikací je popraskaný, 

prorostlý trávou a nejsou vybaveny bezbariérovými prvky, např. vodící linie.                   

Ve vyhovujícím stavu je pouze komunikace podél ulice Španielov y. 

 Další nevyhovující komunikace se nacházejí především u obytných domů , které 

neslouží  jako hlavní přístupové komunikace do domů . Jejich povrch je na mnoha místech 

propadlý a rozpraskaný. 
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 Od zdravotnického zařízení směrem do sídliště se nalézají vyšlapané stezky v trávě 

a budou zde vybudovány nové komunikace. 

Č ást 2  

 Nezvalovo náměstí slouží  jako prostor pro trži ště. A i když se jedná o takto 

významné prostranství, zpevněné plochy nevyhovují bezbariérovým pož adavkům, neboť 

se zde nenachází žádné vodící li nie, ani pásy pro zdravotně postiž ené. 

Č ást 3  

 Ve vnitroblocích se nalézají nevyhovující komunikace pro pěší, které slouž í jako 

vedlejší přístup k obytným domům. Jejich povrch je popraskaný, prorostlý trávou. Nemají 

žádné vodící li nie, ani dostatečnou šířku. 

 Po vstupu do vnitrobloku z ulice Francouzské budou vybudovány nové 

komunikace, které budou vyhovovat stávajícímu pohybu chodců . 

Č ást 4  

 V této části se nachází největší část neopravených a nevyhovujících komunikací   

pro pěší. Jejich součástí nejsou žádné bezbariérové prvky, mají nedostatečnou šířku           

a povrch je na mnoha místech propadlý a rozpraskaný. Ve vyhovujícím stavu jsou z velké 

většiny pouze komunikace podél hlavních obsluž ných komunikací. 

Č ást 5  

 Na Nálepkově náměstí a Jilemnickém náměstí je jejich stav nejhorší, dále pak před 

základní školou na ulici Dětské a ve vnitroblocích. Jejich povrch je popraskaný, prorostlý 

trávou a nemají žádné vodí cí linie. 

 Ve vnitrobloku za stanicí přírodovědců  budou vybudovány nové komunikace       

pro pěší, které budou kopírovat stezky vyšlapané v trávě.  
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4.2.3 Parkovací plochy 

K návrhu parkovacích stání a k určení potřebného počtu stání bylo použit o norem           

Č SN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a Č SN 73 6056 „Odstavné a parkovací 

plochy silničních vozidel“. (Stávající počty parkovacích stání jsou zakresleny ve výkrese 

č.7 – Doprava- stávající stav) 

 Dostupné kapacity parkovacích stání jsou rozlož eny po celém sídlišti. Průzkumem 

bylo zjištěno, že celkový počet parkovacích stání je 1268. Počet bytových jednotek            

v sídlišti je 3016. Pro účely výpočtu je uvažován o, že průměrná obytná jednotka má více 

než 1 obytnou místnost a méně než 100 m2. Z toho plyne, že na 1 bytovou jednotku 

připadá jedno parkovací stání. 

 Počet bytů   Počet stávajících stání  Potřeba nových stání 
     3016   1268     1748 

Jednoduchým výpočtem je zjištěno, že je potřeba vybudovat 1748 nových parkovacích    

stání. Je tedy potřeba skloubit všechny mož nosti parkování – na povrchu, nadzemní            

a podzemní parkovací objekty. 

 Potřeba nových míst je tak velká, že pokud by se měly realizovat projekty, které    

by tento počet zajistily, došlo by k velkému úbytku zelených ploch a byla by potřeba 

asanace celého území. Městský úřad rovně ž  nemá dostatek finančních prostředků  pro tak 

velký zásah, a proto návrh naznačuje směr, jakým se dá tento problém řešit. To znamená, 

vytvořit parkovací stání podél komunikací, vybudovat nadzemní a podzemní parkovací 

objekty.  

  Každé nově navržené parkoviště obsahuje bezbariérová stání, jejichž  počet se řídí 

vyhláškou a také počtem bezbariérových stání zjištěných během průzkumu. Všechna 

bezbariérová stání jsou navržena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Bezbariérová stání mají 

šířku 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky 1200 mm. Od těchto stání je 

zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší. Jejich podélný sklon je 1:50    

a příčný sklon 1:40. 

Skladba parkovacích ploch:   

- zámková dlaž ba, tl. 80 mm, 

- písek, tl. 40 mm, 

- hutněný štěrkopísek, tl. 150 mm, 

- hutněný štěrkopísek s drenáž í, tl. 250 mm. 
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Ulice Nálepkova 

 Zde je nejhorší situace s parkováním, neboť vozidla stojí na chodnících, v zákazech 

stání i v protisměru. Stávající stání jsou podélná a pouze na jedné straně ulice. Počet 

stávajících stání je 30.  

 Stávající stání budou zrušena, stejně tak i chodníky, které jsou v nevyhovujícím 

stavu. Vzhledem k tomu, ž e dojde k rozšíření prostoru komunikace, je potřeba také vykácet 

8 stromů , místo kterých budou vysázeny nové stromy.    

 Nová parkovací stání jsou navržena kolmá po obou stranách ulice. Ší řka 

parkovacího stání je 2,5 m, délka 5,0 m a délka převisu vozidla 0,5 m. Celkový počet 

nových stání je 71 z toho 7 bezbariérových stání. Plochy pro kontejnery na komunální        

i tříděný odpad jsou umístěna uprostřed parkoviště a na konci směrem k ulici Opavská. 

 Na kří žení s ulicí Špani elovou bude použi ta směrová úpravy jízdních pruhů , která 

poskytne místo pro vybudování nových stání a zároveň  přispěje ke zklidnění dopravy.    

Zde bude vybudováno 24 šikmých stání pod 60°.  

 Ř ešení poskytne 65 nových parkovacích stání a přispěje k uklidnění dopravy. (viz. 

Výkres č.9 – Detail parkování ulice Nálepkova)  

 Na kří žení Nálepkova náměstí s ulicí Č kalovovou bude také použit a směrová 

úpravy jízdních pruhů  doplněná parkovacími plochami, na kterých vznikne                        

23 nových parkovacích stání. Z důvodu změny trasy pozemní komunikace bude                 

11 stávajících stání zrušeno. Vznikne tedy 12 nových parkovacích stání.  

Liptáňské náměstí 

 Jedna varianta návrhu počítá s vybudováním parkovacích stání na povrchu. 

Stávající stání v počtu 36 budou přeskupena. Nové parkoviště je navrženo o 106 stáních      

a tím vznikne 70 nových parkovacích stání. 

 Druhou variantou je výstavba parkovacího domu o 3. NP, který poskytne 220 

nových parkovacích stání. Stávající stání budou zachována. Kolem parkovacího domu 

budou vysázeny nové stromy. (viz. Výkres č.10 – Detail  parkování Liptáňské náměstí) 
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 V návrhu je vybrána varianta parkovacího domu a to především z pohledu počtu 

parkovacích stání, kterých tak vznikne 3x více než  u parkoviště na povrchu. (viz. Výkres 

č.11 – Studie parkovacího domu) 

  Parkovací dům bude napojen ze severu z ulice Č kalovovy ve vzdálenosti 40 m. 

Obsluž ná komunikace k bytovým domům bude zachována. Vjezd a výjezd z parkovacího 

domu je situován v severní části, aby byla zátě ž  dopravy obsluž ných komunikací               

co nejmenší.  

 Odstup od okolní zástavby je dostačující a při konstrukci o 3.NP nebude ovlivněno 

ani omezeno osvětlení bytů . Kolem parkovacího domu bude vysázena nová zeleň , která 

bude slouži t k oddělení od okolní zástavby.  

Jilemnické náměstí 

 V této lokalitě dojde k vybudování 30 šikmých 60° stání na ulici Č kalovově a dále 

k vybudování podzemnímu parkovišti o počtu 350 stání.  

 Další mož nou variantou je vybudování nadzemního parkovacího objektu, který    

by musel být umístěn v blízkosti ulice Francouzské a zakryt zelení, aby nebyl narušen 

výhled z oken základní školy na zeleň . V případě 3 podlažního objektu by bylo docíleno            

200 nových stání. Také je možná kombinace nadzemního a podzemního parkovacího 

objektu. 

Ulic Španielova  

 Stávající parkovací plocha u bytového domu s č.p. 1322 s počtem 28 stání bude 

zachována. Pod povrch bude umístěn parkovací objekt s počtem 200 parkovacích stání.    

Do podzemí bude umístěn z důvodu, že se jedná o část významné zelené plochy, která 

bude touto variantou zachována. 

Ulice Francouzská 

 V blízkosti kří žení ulice Francouzské s ulicí Opavskou jsou stávající stání podélná 

a jejich celkový počet je 12. Tato místa budou nahrazena kolmým parkováním v počtu 40. 

Nových parkovacích stání vznikne 28. 

Ulice Dětská 

 Stávajících 14 podélných stání na ulici Dětské bude nahrazeno stáním kolmým. 

Počet parkovacích stání slouž ících pro blízké bytové domy se tím zvýší na 30. 
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Ulice Spojů  

 Jedná se o volné prostranství, které slouž í pro pořádání různých kulturních akcí       

a také ke shromaž ď ování obyvatel. Z tohoto důvodu je navržen podzemní parkovací objekt               

o 2.PP a celkovém počtu 350 stání. 

Celkově bylo návrhem parkovacích stání na povrchu, v nadzemních a podzemních 

parkovacích objektech docíleno 1282 nových parkovacích stání a 47 nových 

bezbariérových stání. Návrh parkovacích stání a řešení dopravy viz. Výkres č.8 – Doprava- 

návrh. 

4.2.4 Veřejná doprava 

Veřejná doprava je zastoupena autobusovou a tramvajovou městskou hromadnou 

dopravou. 

 Na ulici Hlavní třída se nacházejí autobusové zastávky Francouzská a Nezvalovo 

náměstí. Obě zastávky mají stejnou úpravu. Jejich součástí je přístřešek, lavičky, 

odpadkový koš, označník. V rámci bezbariérovosti jsou vybaveny bezbariérovým 

obrubníkem, signálním pásem, chybí bezpečnostní kontrastní odstup.  

 Na ulici Porubské se nachází zastávka Vě ž ičky. Její součástí je přístřešek, lavičky, 

odpadkový koš, označník. V rámci bezbariérovosti jsou vybaveny, signálním pásem, chybí 

bezbariérový obrubník a bezpečnostní kontrastní odstup.  

 

 Obr.5: Nástupiště autobusů  [19] 
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 Na ulici Opavské se nacházejí tramvajové zastávky Poruba Vozovna                       

a Telekomunikační škola. Zastávka Poruba Vozovna nemá přístřešek, chybí bezbariérový 

obrubník, bezpečnostní kontrastní odstup. Zastávka Telekomunikační škola již prošla 

rekonstrukcí a vyhovuje bezbariérovým požadavk ů . 

 Návrh počítá s rekonstrukcí zastávek, jejich doplněním o všechny chybějící 

bezbariérové prvky a mobiliář v nevyhovujícím stavu bude nahrazen novým.  

 

4.3 Sport a rekreace 

4.3.1 Hřiště pro mládež  

V celém území sídliště se nenachází nové nebo zrekonstruované hřiště pro mládež               

a dospělé. Nově vybudované hřiště je v areálu základní školy Dětské, ale to je určeno 

pouze pro žák y školy, nikoliv pro veřejnost. Ostatní plochy jsou staré betonové, ve většině 

případů  bez jakéhokoliv mobiliáře. Těchto ploch je v celém sídliště 7.  

 Umístění hřišť je rovnoměrné po celém sídlišti, většinou ve vnitroblocích. V návrhu 

se nepočítá s budováním nových hřišť, ale pouze s rekonstrukcí stávajících. 

V první variantě je navrž eno 7 víceúčelových hřišť o rozměrech 26 x 14 m. Slouž í 

pro tenis, košíkovou, fotbal, volejbal, nohejbal. Povrch hřiště je vyroben z ALSAPLAY 

EPDM granulátu v jedné vrstvě o síle 11 mm. Je polyuretanový, bez příměsi recyklované, 

černé gumy, čímž  se dosahuje maximální trvanlivosti. Hlavní předností tohoto povrchu je 

maximální trvanlivost a bezúdržbovost . Je vhodný na namáhaná sportoviště, školní hřiště, 

atd.  [8]      

V druhé variantě je navrženo celkem 6 víceúčelových hřišť o rozměrech 26 x 14 m, 

která se nacházejí v jednotlivých vnitroblocích. A jedno víceúčelové hřiště o rozměrech    

43 x 23 m, které leží v blízkosti Kulturního centra Poruba. Hřiště slouž í pro házenou, malý 

fotbal, tenis, volejbal, košíkovou. Povrch hřišť je vyroben z ALSAPLAY EPDM. Součástí 

hřiště jsou 2 stoly pro stolní tenis, které mají tvar obdélníku o rozměrech 2,74 x 1,15 m a je 

ve výši 0,76 m od země. Hrací prostor pro jeden stů l je 12 x 6 m. Cele hřiště, včetně 

stolního tenisu, bude oploceno.  
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Skladba víceúčelového hřiště: 

- hrací povrch Alsaplay epdm, tl. 11 mm, 

- asfaltový koberec drenáž ní, tl. 40 mm, 

- asfaltový koberec otevřený, tl. 50 mm, 

- štěrkopísek 0-4, tl. 50 mm, 

- štěrkodrť 0-32, tl. 100 mm, 

- štěrkodrť 0-63, tl. 150 mm, [10] 

Tenis se hraje na kurtu obdélníkového půdorysu a je velikosti 23,77 x 10,97 m         

a okolo postranních čar musí být volná plocha 3,51 m a za zadními čarami 6,36 m. Kurt je 

rozdělen sítí, která je uprostřed ve výšce 0,914 m a 1,07 m na okraji.  

  Košíková se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 26x14 m. Volný prostor 

kolem hřiště na všech stranách je 2 m. Desky za koši jsou 1,8 m široké a 1,2 m vysoké        

a jsou upevněny kolmo k hřišti, rovnobě ž ně s koncovými čarami. Spodní okraje desky je 

ve výši 2,75 m nad hřištěm. 

Volejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18x9 m a je rozděleno          

na poloviny střední čárou, nad kterou visí jeden metr vysoká síť. Horní hrana sítě vede 2,4 

m nad zemí při zápasech muž ů  a 2,2 m při zápasech žen. Volný prostor za koncovými 

čárami je 3-8 m a kolem postranních čar 3-5 m. 

Nohejbal se hraje na obdélníkovém hřišti o rozměrech 18x9 m a je rozděleno         

na poloviny sítí, jejíž horní okraj je ve v ýši 1,1 m od povrchu hřiště.   

4.3.2 Dětské hřiště 

Současný počet dětských hřišť v sídlišti je 10.  Hřiště se nacházejí ve vnitroblocích a jejich 

umístění hřišť je rovnoměrné. Nová hřiště jsou navržena na místech p ůvodních. 

 Každé hřiště se skládá ze samotných prvků  a doplňujícího mobiliáře. Mezi prvky 

patří:  

- pískoviště: rozměry 3,0 x 3,0 m, prostor ochranné plochy 6,0 x 6,0 m,                

       akátové a dubové broušené dřevo; 

- kolotoč: průměr 1,5 m, prostor ochranné plochy průměr 6,0 m,  

  max. výška pádu 1,45 m, akátové dřevo; 
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- houpačka kladková: rozměry 3,5 x 0,64 m, prostor ochranné plochy 6,5 x 4,0 m,  

            max. výška pádu 0,95 m, akátové dřevo; 

- dvojhoupačka: rozměry 1,78 x 4,0 m, prostor ochranné plochy 8,0 x 4,0 m,  

max. výška pádu 1,2 m, akátové dřevo; 

- pružinové houpadlo: rozměry 0,24 x 1,0 m, prostor ochranné plochy 3,5 x 3,0 m, 

   max. výška pádu 0,52 m, akátové dřevo, 

   provedení kůň , kuře; 

 

 

- sestava: rozměry 1,0 x 3,3 m, prostor ochranné plochy 7,4 x 4,3 m,  

  max. výška pádu 1,6 m, akátové dřevo, 

   sestava obsahuje skluzavku, lezecí stěnu, síťovou stěnu, nakloněný žeb řík, 

   vě ž ičku s plošinkou. 

Mezi doplňující mobiliář patří: 

- lavičky, 

- odpadkové koše, 

- stojany na kola. 

Návrh dětského hřiště viz. Výkres č. 12 – Návrh dětského hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Herní sestava [11] 

  



 36

 Dětská hřiště jsou řešena v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami        

a předpisy. V prostoru dopadové zóny každého prvku, kde je výška volného pádu větší   

než 1m je použi t podklad tlumící pád. Pro tyto účely jsou navrž eny pruž né bezpečnostní 

desky, které sniž ují riziko zranění na minimum. Jejich výhodou je bezbariérové použi tí      

a odolnost proti skluzu. Tloušťka desky je navrže na podle výšky pádu z jednotlivých prvků               

dle Č SN EN 1177. 

- tl. 30 mm pro výšku pádu 1,0 m, 

- tl. 40 mm pro výšku pádu 1,3 m, 

- tl. 50 mm pro výšku pádu 1,5 m.  

 Herní povrch je ohraničen pryžov ým obrubníkem o rozměrech 1000 x 250 x 40 mm 

a vyčnívá nad konečný povrch 6 mm.  

 Součástí dětských hřišť budou bezbariérové prvky pro děti s omezenou schopností 

pohybu.  

 

 

Obr.7: Bezbariérová herní sestava [12] 
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4.3.3 Prvky pro seniory 

Návrh revitalizace se nezabývá pouze hřišti pro děti a mládež, ale zabývá se také návrhem 

prvků  pro seniory. Místo pro toto speciální hřiště bylo vybráno v prostoru zeleně               

za zdravotnickým centrem. Prvky slouž í pro nenáročné procvičení celého těla a mohou je 

využí vat nejen senioři, ale také lidé v rehabilitaci.  

Mezi prvky patří: 

- lavička s pedály: slouž í pro protažení, uvolnění kloubů  a prokrvení svalů  dolních 

        končetin, 

        rozměry 1,95 x 0,7 m; 

- nakloněná plošina: slouž í pro koordinaci a posílení dolních končetin, 

          rozměry 4,8 x 1,0 m; 

- prvek na protahování zad: slouž í pro protažení zad a celého t ěla, 

          rozměry 0,85 x 0,62 m; 

 

 

 

- prvek na ručkování a protahování:  slouž í protažení celého t ělo, vedle nich je  

         možné provád ět dřepy s oporou, procvičovat 

         dolní končetiny, trup, rovnat páteř, 

         rozměry 0,7 x 0,16 m; 

- prvek s rotačním kotoučem: slouží pro protažení ramenního kloubu a posí lení  

             horních končetin, 

             rozměry 0,7 x 0,3 m; 

- překážková dráha: slouž í pro nácvik chůze s oporou, pro nácvik délky kroku, různé 

         varianty chůze, popředu, pozadu, boční chůze, koordinaci       

         pohybů  dolních končetin,  

         rozměry 2,95 x 0,8 m. 

Návrh prvků  pro seniory viz. Výkres č. 13 – Návrh hřiště pro seniory. 
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4.4 Veřejná prostranství a zeleň  

4.4.1 Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství slouží  ke shromaž ď ování obyvatel, jejich odpočinku, rekreaci             

a trávení volného času. Přispívají k zlepšení životního prostředí, ke zlepšení klimatu         

ve městě, ke sníž ení hluku. 

 Návrh se zaměřuje na všechny skupiny obyvatel, předškoláky, školáky, dospívající, 

pracující, rodiny s dětmi, seniory, lidi s omezením pohybu.  

4.4.2 Zeleň  

V sídlišti se nachází dostatek ploch zeleně a to podél komunikací, ve vnitroblocích, 

v rekreačních plochách. Návrh se zaměřuje na úpravu a doplnění stávající zeleně. 

 K úpravě dojde v prostoru rekreační zeleně za Mephacentrem a to především 

v západní části území, která v minulosti patřila k blízkému objektu občanského vybavení   

a dnes se zde nachází neupravená zeleň . V střední části parku bude vybudováno hřiště 

s cvičebními prvky pro seniory. Travnatá plocha ve východní části bude ponechána.  

 Další významnou zelenou plochou v sídlišti je Nálepkovo náměstí. Zde vznikne 

veřejný park. Stávající zeleň  bude po důkladném průzkumu upravena, v případě 

nevyhovujícího stavu bude odstraněna a nahrazena novou. Ve středu plochy bude umístěn 

vodní prvek. Dále se zde budou nacházet lavičky, pergoly s posezením a celé území bude 

doplněno květinovou výsadbou.  

 Na části zelené plochy na Liptáňském náměstí bude vybudován nadzemní 

parkovací objekt. Kolem něj bude vysázena nová zeleň , která bude slouž it pro oddělení     

od okolní zástavby. Zároveň  bude v již ní části plochy vybudována odpočinkové plocha 

s pergolou a lavičkami. Plocha bude doplněna zelení. 

4.4.3 Odpočinkové plochy 

Odpočinkové plochy jsou navrženy  v klidovém prostředí a slouží nejen pro posezení 

seniorům, maminkám s kočárky, ale i dalším obyvatelům a návštěvníkům řešeného území. 

 Nacházejí se ve vnitroblocích, v zelených plochách a jsou rozmístěny po celém 

sídlišti. Jejich součástí jsou pergoly s lavičkami a stoly, odpadkovými koši a doplněny 

zelení, která poskytuje stín. 
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 V zeleni na Nálepkově náměstí vznikne rekreační plocha s vodním prvkem, dvojicí 

pergol s lavičkami. Plocha bude doplněna odpadkovými koši, stojany na kola. Kolem 

pergol bude vysazena nová vzrostlá zeleň .  

 Zelená plocha Liptáňského náměstí je z větší části využi ta pro výstavbu 

nadzemního parkovacího objektu, který je od okolní zástavby odizolován novou vzrostlou 

zelení. V jižní  části zelené plochy je umístěna pergola s posezením. 

4.4.4 Plochy pro venčení psů  

Plochy určené pouze pro venčení psů  se v sídlišti nenacházejí, k tomu jsou určeny 

jednotlivé plochy zeleně. V celém sídlišti budou umístěny nové koše na psí exkrementy     

a to především u zelených ploch. 

4.4.5 Objekt občanského vybavení 

V jihozápadní části sídliště se nachází nevyužívan ý objekt občanského vybavení. Dříve 

slouž il jako restaurační zařízení, dnes je funkční pouze jedna jeho část a to v letních 

měsících prodejna zmrzliny. Jeho součástí bylo také venkovní posezení. Vzhledem k tomu, 

že leží  v blízkosti plochy slouž ící k pořádání různých kulturních a sportovních akcí, bylo 

by vhodné ho dále využí vat a to jako restaurační zařízení, cukrárna, kavárna. Další 

možnos tí je objekt využí t pro spolkovou a zájmovou činnost. 

 

4.4.6 Mobiliář 

Celé území sídliště je doplněno městským mobiliářem. Podél komunikací pro pěší, 

v odpočinkových plochách, u dětských hřišť, hřišť pro mládež jsou navržen y lavičky          

a odpadkové koše. U hřišť se nacházejí stojany pro kola a pítka, slouž ící pro osvě ž ení. 

V místech s velkým pohybem chodců  se budou nacházet plakátovací plochy a informační 

tabule, na kterých budou mapy městského obvodu a další informace pro občany. 

V blízkosti škol bude podél cest umístěno zábradlí, které brání vstupu na komunikace 

mimo přechody pro chodce a místa pro přecházení. 

Lavičky: 

- provedení kov a dřevo, 

- povrchová úprava zinek a prášková barva, lazura, 

- rozměry ( délka x šířka x výška ) – 1816 x 613 x  866 mm. 
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Odpadkové koše:  

- provedení kov a dřevo, 

- povrchová úprava zinek a prášková barva, lazura, 

- objem 30 l, 

- součástí je stříška s popelníkem. 

Stojany pro kola: 

- provedení kov a beton, 

- rozměry ( délka x šířka x výška ) – 2550 x 550 x  470 mm. 

Pítka: 

- provedení kov, nerezový ventil, celonerezové, 

- rozměry ( šířka x výška ) – 200 x 990 mm, 

- součástí je odvodňovací mří žka. 

Zábradlí: 

- provedení kov, 

- rozměry ( šířka x výška ) – 1500 x 993 mm, 

- průměr stojek – 150 mm. 

Sušáky a klepadla 

 Staré sušáky na prádlo a klepadla na koberce jsou v nevyhovujícím stavu a přestaly 

plnit svů j účel. K sušení prádla dnes většina obyvatel použí vá sušáky na balkónech či 

oknech nebo doma na rozkládacích sušácích. K čištění koberců  se používají  moderní 

metody.  

 Proto budou tyto konstrukce odstraněny. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí       

a mládeže, která je využ ívá ke hraní, dále k zlepšení estetického dojmu a ke snadnější 

údržb ě prostranství. Vzniklý prostor bude využ it k jiným účelům, např. dětská hřiště, 

odpočinkové plochy nebo bude vysazena zeleň . 

 Jinou alternativou je oslovení vlastníků  budov nebo společenství vlastníků  

bytových jednotek s návrhem převzetí do vlastní péče u těch bytových domů , jejichž 

obyvatelé sušáky nebo klepadla využívaj í.  
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4.5 Technická infrastruktura a odpad 

4.5.1 Technická infrastruktura 

K přelož kám inžen ýrských sítí dojde v místech výstavby nových parkovacích stání, 

nadzemního a podzemních parkovacích objektů . Liptáňským náměstím prochází podzemní 

elektrické vedení a je nutná přeložka kv ů li výstavbě parkovacího domu.  

 Vodovodními přípojkami jsou napojeny nadzemní a podzemní parkovací objekty   

a vodní prvek na Nálepkově náměstí. Jejich celková délka je 85 m. Nadzemní a podzemní 

parkovací objekty jsou připojeny na stávající kanalizační síť kanalizačními přípojkami, 

jejichž  celková délka je 70 m. 

 Nové elektrické vedení vysokého a nízkého napětí bude vybudováno v místech 

povrchových parkovacích stání a nadzemních i podzemních parkovacích objektů . Jedná se 

o přeložk y vedení a napojení objektů . Délka přelož ky vysokého napětí je 80 m, délka 

přelož ek nízkého napětí je 230 m. 

 Ostatní podzemní sítě vodovodu, kanalizace, elektrického vedení, plynovodu, 

veřejného osvětlení, teplovodu a sdělovacích kabelů  budou ponechány beze změny. 

V případě úprav komunikaci, komunikací pro pěší nebo nezpevněných částí budou sítě 

zkontrolovány a bude posouzen jejich stávající stav. V případě nevyhovujícího stavu 

budou zrekonstruovány.   

4.5.2 Odpad 

V návrhu se vychází ze stávajícího systému svozu odpadu, který bude pouze doplněn         

o nová kontejnerová stání a odpadkové koše, případně bude jejich stávající umístění 

změněno v rámci rekonstrukce obslužn ých komunikací. 

 Během průzkumu bylo zjištěno, že kontejnerová stání pro směsný odpad jsou 

rozmístěna po celém území v dostačujícím počtu. Kontejnerová stání pro tříděný odpad 

bývají zpravidla na stejných místech jako pro odpad směsný, ale v některých částech chybí 

a na tyto místa budou umístěny nové kontejnery. Jedná se například o ulici Č kalovovu 

v blízkosti zimního stadionu. Pro estetické zlepšení prostředí budou kontejnery umístěny 

do přístřešků , které budou vzhledově sjednoceny. 
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 V celém území bude doplněna síť odpadkových košů , kterých je v určitých částech 

nedostatek. Například u nových dětských hřišť nebo v plochách rekreační zeleně. Nové 

odpadkové koše budou jak na směsný odpad, tak i na odpad tříděný. 

 Další variantou je umístit kontejnery do podzemí. Kontejner se skládá ze dvou 

částí. V podzemní části je umístěn zásobní objem a v nadzemní části se nachází pouze 

vhazovací zařízení. Objem kontejnerů  se mů ž e lišit podle konkrétní potřeby od 3 do 5 m3. 

Nadzemní část má antigrafitovou úpravu a je tedy odolná vůči sprejerům. Vyprazdňování 

kontejneru se provádí pomocí dvouhákového systému hydraulické ruky. Výhodou je 

zlepšení estetiky, sníž ení zápachu, odolnost vůči vandalům, mož nost určení objemu.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

      

 

Obr.8: Přístřešek pro kontejnery [13]                        Obr.9: Podzemní kontejnery [14] 
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5 Finanční náklady revitalizace sídliště a způ sob financování 

5.1.1 Finanční náklady 

Pro stanovení nákladů  stavební části byly použit y Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 

2011 (ÚRS Praha) a Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury pro rok 2011 

(ÚÚR Brno). Jedná se o hrubý výpočet finančních nákladů , který má pouze orientační 

charakter.  

 

Technická infrastruktura  Počet mj  Cena za mj           Celková cena  

                [Kč]  bez DPH [Kč]                   

Vodovodní přípojka       85 m         4060   345 000 Kč 

Kanalizační přípojka       70 m        8600   602 000 Kč 

Elektro přípojka VN      80 m        5614   445 000 Kč 

Elektro přípojka NN    230 m                  1752   403 000 Kč 

Dopravní infrastruktura 

Komunikace pro pěší 

Nové: 

Celková délka je 870 m. Cena za m2 je 916 Kč.   1 593 000 Kč bez DPH 

Rekonstrukce: 

Délka komunikací je 5100 m. Cena za m2 je snížena vzhledem k tomu, že část podloží 

bude využi ta při výstavbě nových komunikací. Cena za m2 je 700  Kč. 

7 140 000 Kč bez DPH 

Komunikace pro motorová vozidla 

Jejich délka je 320 m. Cena za m2 je 1 176 Kč.   1 811 000 Kč bez DPH 

Parkovací plochy  

Celková plocha je 2400 m2. Cena za m2 je 1283 Kč/m2.  3 079 000 Kč bez DPH 

Nadzemní parkovací objekt 

Obestavěný prostor je 17 600 m3. Cena za m3 je 4 051 Kč.   71 300 000 Kč bez DPH 
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Podzemní parkovací objekt 

Celkový obestavěný prostor je 54 000 m3. Cena byla určena na základě cenových 

ukazatelů  ve stavebnictví a k ní byla připočítána částka potřebná na zemní práce. 

Cena za m3 je 8000 Kč.               432 000 000 Kč bez DPH 

Prvky pro seniory  

Hřiště pro seniory se skládá z různých cvičebních prvků , jejichž  orientační ceny jsou: 

• Lavička s pedály 20 000 Kč 

• Nakloněná plošina 32 000 Kč 

• Prvek na protahování zad 25 000 Kč 

• Prvek na ručkování a protahování 26 000 Kč 

• Prvek s rotačním kotoučem 23 000 Kč 

• Překážková dráha 27 000 K č     151 000 Kč bez DPH 

Dětské hřiště   

Nových dětských hřišť je v území umístěno 10. Každé hřiště se skládá z jiných prvků          

a průměrná cena za jedno hřiště je 200 000 Kč. 

Orientačních cen za jednotlivé prvky:  

• Sestava 37 000 Kč 

• Pískoviště 12 000 Kč 

• Dvojhoupačka 6 000 Kč 

• Houpačka kladková   12 000 Kč 

• Kolotoč  cca. 45 000 Kč 

• Houpadlo na pružin ě cca. 15 000 Kč  

Součástí hřišť jsou také bezpečnostní plochy jednotlivých prvků . Cena za m2 je 640 Kč. 

        2 000 000 Kč bez DPH 

Víceúčelové hřiště  

V území je navrženo celkem 7 nových víceúčelových hřišť. Orientační cena za jedno hřiště 

je 1 000 000 Kč včetně zemních prací, podkladních vrsteva a umělého povrchu.  

         7 000 000 Kč bez DPH 
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Mobiliář   

Skládá z laviček, odpadkových košů , stojanů  na kola, pergol, pítek.  

Jejich ceny jsou orientační: 

• Lavička     5000 Kč/ks  

• Odpadkový koš    3400 Kč/ks  

• Stojan na kola     1200 Kč/ks  

• Pergola   24000 Kč/ks  

• Přístřešek pro kontejner 25000 Kč/ks 

• Pítko      9500 Kč/ks   2 000 000 Kč bez DPH 

 

Pro určení přesného počtu jednotlivých polož ek mobiliáře v celém sídliště je potřeba 

podrobnější průzkum, který není předmětem diplomové práce. 

 

 

REKAPITULACE      

Technická infrastruktura               1 800 000 Kč 

Dopravní infrastruktura           520 000 000 Kč 

Hřiště (víceúčelové, dětské, pro seniory)               9 200 000 Kč 

Mobiliář                2 000 000 Kč 

Celkem            533 000 000 Kč 

Tab.1:Rekapitulace finančních nákladů   
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5.1.2 Způsob financování 

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí obcím možnost , jak získat dotaci ze státního 

rozpočtu. Jedná se o nařízení vlády č.494/200 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. 

„ Podmínky pro získání dotace: 

(1) Dotaci mů ž e získat obec, na jejímž úz emí se nachází panelové sídliště. 

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

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

b) obec se podílí na financování úprav podle nejméně ve výši 30% jejich 

rozpočtových nákladů , 

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

předpisů . 

(3) Dotace na tentýž druh  úprav mů ž e být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze 

jednou. 

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

nařízení. 

Výše dotace mů ž e být poskytnuta až do v ýše 70 % rozpočtových nákladů  na úpravy 

uvedené v žádosti o jej í poskytnutí.“  [15] 

 

 Vzhledem k rozsahu úprav v sídlišti a celkovým finančním nákladům bude potřeba 

projekt rozdělit do jednotlivých etap. Obec mů ž e žádat o dotaci na každou etapu zvlášť       

a tím snížit vl astní náklady na revitalizaci. 
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6 Závěr 
Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout revitalizaci sídliště v Ostravě – Porubě     

a vytvořit tak moderní funkční městský celek. Postupnou realizací navržený ch řešení bude 

dosaženo zlepšení komfortu bydlení, mož ností sportovních a rekreačních aktivit a dopravní 

situace. 

 Námět na zadání diplomové práce bylo získáno od Úřadu městského obvodu 

Poruba, který se postupně snaží o celkovou revitalizaci celého obvodu. Návrhu řešení 

předcházel průzkum území, sběr potřebných dat a podkladů  a jejich následné zpracování.  

 Hlavními okruhy, kterými se práce zabývá, jsou řešení dopravní situace, návrhy 

dětských hřišť a hřišť pro mládež a dosp ělé, městským mobiliářem a zelení. 

 Dopravní situace v sídlišti je velmi nevyhovující a to především z pohledu počtu 

parkovacích stání. Práce se zabývá částečnou nápravou a to jak návrhem povrchových 

stání, tak i nadzemních a podzemních parkovacích objektů . Při umístění objektů  byl brán 

ohled na zeleň , díky které je území vyhledávaným místem pro bydlení. 

 Současný stav dětských hřišť a hřišť pro mládež a dospělé je nevyhovující. 

V návrhu nebylo změněno umístění hřišť, protož e se nacházejí rovnoměrně v celém území, 

v blízkosti bytových domů . Byly navržen y nové hrací prvky a nové bezpečnostní povrchy. 

Místo starých betonových ploch byla navržena nová víceúčelová hřiště. V blízkosti 

zdravotního centra byly umístěny prvky pro seniory, doplněné mobiliářem a zelení. 

 V území byly rozmístěny odpočinkové plochy, které budou slouž it pro relaxaci       

a odpočinek obyvatel a také k jejich setkávání. 

 Vzhledem k rozsahu území byly vypracovány možné varianty na vybrané části. 

První částí je řešení statické dopravy na Liptáňském náměstí. Jedna varianta navrhuje 

parkovací stání na povrchu a druhá vybraná varianta navrhuje nadzemní parkovací objekt. 

Druhou částí je řešení sportovní plochy u Kulturního centra Poruba. Zde bylo v první 

variantě umístěno víceúčelové hřiště o rozměrech 43 x 23 m. Druhá vybraná varianta 

navrhuje víceúčelové hřiště o rozměrech 26 x 14 m a v jeho blízkosti nové dětské hřiště. 

 Náklady na revitalizaci jsou pouze orientační a jejich výše je ovlivněna především 

parkovacími objekty. 



 48

 Při vypracování diplomové práce jsem musel řešit řadu problémů , které jsou 

spojeny se stávajícím využi tím území. V návrhu jsem se snaži l vytipovat dů ležité 

problémy a posoudit, jakým způsobem je napravit. Zda postačí pouze asanace dílčích částí 

nebo je potřeba problém vyřešit jiným způsobem, např. změnit umístění. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace současného stavu 

 
 

 
   

 
Dětské hřiště 

 

 



 

 
 

 
Hřiště pro mládež a dosp ělé 

 

 



 

Parkování na ulici Nálepkova 

 
Zeleň  za zdravotním centrem 

 
Prostor trži ště 



Příloha č. 2 – Prvky pro dětské hřiště 

 
Dvojhoupačka 

 

 
Houpačka kladková 

 

 
Kolotoč 

 



 
Hrací sestava se skluzavkou 

 
Pružinové houpadlo  

 

 

 
Pískoviště 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Bezbariérové prvky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Cvičební prvky pro seniory 

 
Lavička s pedály 

 

 
Nakloněná plošina 

 

 
Prvek s rotačním kotoučem 



 

 
Prvek na ručkování a protahování 

 

 
Prvek na protahování zad 

 

 
Překážková dráha 

 
 



Příloha č. 4 – Mobiliář 

 
Lavička RELAX 

 

 
Odpadkový koš IROKO 

 



 
Stojan na kola CICLOS 

 

 
Pítko FUENTE 

 

 
Zábradlí BAURU 

 



Příloha č. 5 – Vzor ankety pro občany 

Pohlaví:  muž   žena 

Věková kategorie: do 20 let  21-40  41-60  61 a více 

Vlastnictví automobilu: ano     počet:   ne  

 

(Oznámkujte jako ve škole – 5 nejhorší, 1 nejlepší)  

 

1. Pozemní komunikace a parkovací stání  

Jste spokojeni se stavem pozemních komunikací? 1 2 3 4 5 

Je počet parkovacích stání dostačující?  1 2 3 4 5 

 

2. Komunikace pro pěší 

Jste spokojeni se stavem chodníků?   1 2 3 4 5 

Jste spokojeni se stavem mobiliáře?   1 2 3 4 5 

 

3. Veřejná zeleň   

Jste spokojeni se stavem zeleně?   1 2 3 4 5 

Pož adujete doplnění zeleně?    1 2 3 4 5 

 

4. Plochy pro sport a rekreaci 

Je množs tví dětských hřišť dostačující?  1 2 3 4 5 

Jste spokojeni se stavem dětských hřišť?  1 2 3 4 5 

Je vyhovující umístění dětských hřišť?  1 2 3 4 5 

Je množství sportovi šť dostačující?   1 2 3 4 5 

Jste spokojeni se stavem sportovišť?   1 2 3 4 5 

Je množství pl och pro odpočinek a rekreaci dostačující?  

       1 2 3 4 5 

 

 

 



5. Komunální a tříděný odpad  

Je počet kontejnerových stání pro směsný odpad dostačující?  

       1 2 3 4 5 

Je počet kontejnerových stání pro tříděný odpad dostačující? 

       1 2 3 4 5 

 

Vaše připomínky a náměty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Vizualizace 

 
Detail parkování – ulice Nálepkova 

 
Jihovýchodní pohled 

 

 

 
Severozápadní pohled 



 
Pohled z ulice Opavské 

 

 

Parkovací objekt na Liptáňském náměstí 

 

 
Jihozápadní pohled 



 
Severovýchodní pohled 

 

 

Víceúčelové hřiště u Kulturního centra Poruba 

 
Severovýchodní pohled  

 
 
 



 
 

Jihozápadní pohled  
 

 

 
 




