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Anotace  

Bc. NESVADBA, O.: Územní studie revitalizace a dostavby panelového sídliště Jihovýchod 

v Hodoníně, Diplomová práce, Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, 

2011, 59 stran, vedoucí Ing. Igor Kyselka, CSc. 

 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu revitalizace a dostavby sídliště Jihovýchod 

v Hodoníně. Sídliště se nachází v blízkosti centra města v jeho jihovýchodní části. Revitalizace si 

klade za cíl zlepšení současného stavu v území a fungování sídliště jako plnohodnotného městského 

prostředí. Návrh řeší výstavbu nových bytových domů  a komerčních ploch. Dalším cílem je optimální 

využití vnějších prostor a rámcové řešení zeleně. Důraz je kladen také na řešení narůstající potřeby 

nových vhodných lokalit pro parkování a potřeba optimalizace vnitřní dopravní infrastruktury.  Mezi 

další aktuální problémy v území patří potřeba rekonstrukce dětských hřišť či sportovišť a doplnění 

mobiliáře.  

Diplomová práce obsahuje návrh dvou variant řešení, které se snaží řešit zmiňované problémy. Vše je 

řešeno s ohledem na stávající prostředí a v souladu s územním plánem města Hodonín. Návrh je 

doplněn orientačním rozpočtem na provedení navrhovaných změn. 

 

 

Abstract 

Bc. NESVADBA, O.: Územní studie revitalizace a dostavby panelového sídliště Jihovýchod 

v Hodoníně, Diplomová práce, Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, 

2011, 59 stran, vedoucí Ing. Igor Kyselka, CSc. 

 

The thesis aims to propose revitalization new building in housing estate Jihovychod in city 

Hodonín. Localization of area is in south-east part of city nearby town Centre.  Objective of 

revitalization is improvement of present conditions in area and aim to working all area as full value 

urban environment. Project solves a new flat buildings and  areas for commercial use. Thesis tries to 

find a solution to problems with green vegetation, car parking and optimization of traffic 

infrastructure. Actual problem is a need of reconstruction of playgrounds and playing fields. The thesis 

includes a proposal of alternative solutions for solving these problems. All is solve accordingly with 

city plan and local settings. Calculation is integrated in proposal as well. 
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1 Úvod 

  

Bydlení je základní lidskou potřebou společnosti a jedním ze základních sociálních práv. 

Právo na byt je definováno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Lze tedy konstatovat, že 

bydlení je jedním ze základních faktorů rozvoje životní úrovně [1] a je předpokladem 

uspokojování dalších potřeb, regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení naplňuje nároky 

fyziologické, psychologické a sociologické a vypovídá o životní úrovni lidí. Nároky na 

bydlení jsou rozdílné a to dle majetkových poměrů, představ o životním stylu, a jsou 

ovlivňovány dobou a společenským standardem [11]. 

 

Tématem mé diplomové práce je územní studie revitalizace a dostavby panelového sídliště 

Jihovýchod v Hodoníně.V současné době na území ČR téměř neexistuje město, které by 

nebylo poznamenáno tímto typem výstavby. Panelová sídliště jsou v cca 300 obcích a 

městech a představují v průměru 30 % celkového počtu trvale obydlených bytů. Toto 

konkrétní sídliště postupně vznikalo od 70. let 20. století, kdy výstavba sídlišť byla 

dominantní formou výstavby ve velkých městech. Výstavba byla následně ukončena v roce 

1992 díky změně režimu a celkového společenského klimatu. Cílem diplomové práce je v 

rámci respektování technických podmínek území vytvoření vhodné a příjemné atmosféry 

obytné zóny a jejího nejbližšího okolí. Navrhované změny mají pomoci zlepšit současný stav 

sídliště a pomoci vytvořit namísto pouhé obytné zóny plnohodnotné městské prostředí.   

 

V tomto konkrétním případě tedy pojmem revitalizace rozumíme soubor komplexních úprav 

vedoucích k podstatnému zvýšení životní úrovně řešeného území. Revitalizace se zabývá 

především nedostatky v městském prostředí a přispívá k lepšímu fungování sídliště a ke 

zvýšení urbanistické hodnoty řešeného prostoru. K celkovému zlepšení situace by měl přispět 

zejména návrh doplňkových funkcí zvyšujících kvalitu bydlení v lokalitě, zvětšení ploch 

zeleně, ploch pro rekreaci a sport a optimalizace dopravní infrastruktury s přihlédnutím 

zejména k řešení statické dopravy. Návrh je zpracován ve dvou variantách s tím, že jedna 

z nich je rozpracována do podoby územní studie. Vše je řešeno s ohledem na stávající 

prostředí a v souladu s územním plánem města Hodonína.  
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2 Rešerše a rekapitulace teoretických východisek 

 

2.1 Teoretická východiska 

 

Urbanismus 

Urbanismus je vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru 

architektury, z něhož se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně plánovací 

činnosti - územnímu plánování. Vychází ze společenských, ideových a estetických 

požadavků, materiálních, technických a ekonomických podmínek, zahrnuje však i hlediska 

sociologická a psychologická [2]. 

 

Územní plánování 

Územní plánování je soustavná činnost, která v souladu s celospolečenskými cíli komplexně 

řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně a časově koordinuje 

výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území [3]. 

 

Zákon č.183/2006  o územním plánování a stavebním řádu stanovuje, že cílem územního 

plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj územíspočívajícíve 

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

pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje současné generace, aniž 

by ohrožoval podmínky generací budoucích. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání 

a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 

prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 

nezastavitelných pozemků. Orgány veřejné správy koordinují veřejné a soukromé záměry 

změn v území a s ohledem na to určují podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území [4]. 
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Územní studie 

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

některých funkčních systémů v území. Pomocí uzemní studie lze ověřit možnosti využití 

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

řešenívybraných problémů. Mimo jiné slouží jako podklad pro rozhodování v území [5]. 

 

2.2 Vymezení základních pojmů 

 

Státní podpora bydlení je realizována ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Dotace na 

výstavbu technické infrastruktury, podpory seniorů či výstavby sociálních bytů se ze strany 

MMR směřují také projekty na regenerace panelových sídlišť. Provedení potřebných úprav 

vedoucích ke zlepšení stavu sídliště je však finančněnákladné a neobejde se bez značných 

finančníchprostředků. Proto ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím dotací každoročně 

spolufinancuje renovaci veřejných prostranství, komunikací a veřejné zeleně, doplnění 

mobiliáře, úpravy a zřizování dětských hřišť aj. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % 

rozpočtových nákladů na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí.Provedení potřebných 

úprav vedoucích ke zlepšení stavu sídliště je finančněnákladné a neobejde se bez značných 

prostředků. Aby obce nemusely spoléhat jen na své zdroje financí,vydala vláda nařízení č. 

494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterým byly stanovenypodmínky pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelovýchsídlišť.  Nařízení stanovuje, na 

které úpravy lze čerpat dotaci, stanovuje podmínky apostup pro získání dotace a určuje postup 

při zpracování projektu regenerace, dále určuje jeho obsah i po stránce formální a obsahové. 

 

2.2.1 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

 

Dotaci podle nařízení vlády 494/2000 Sb. lze získatna: 

� zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, včetně parkovacích stání, 

opatřeníproti povodním a přestavbu sídlištních kotelen; 

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

nasídlišti, na zřizování dětských hřišť s vybavením, úpravy zeleně abudování 

veřejných rekreačních ploch; 
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� zpracování regulačního plánu pro celé území sídliště nebo jeho část, kterým lze 

stanovit regulaci navrhovaných úprav na sídlišti. 

 

Dotace z programu regenerace panelových sídlišť nejsou určeny na opravy, modernizaci        

a zateplení bytových domů, ani na výstavbu a rekonstrukci budov občanské vybavenosti.  

 

Mají-li být naplněny podmínky programu, je nezbytné, aby v projektu regenerace, který je 

povinnou přílohou žádosti o dotaci, byly řešeny všechny problémy, které se na sídlištích 

zpravidla vyskytují. Nelze zaměřit řešení pouze na vybraný nedostatek - například na deficit 

parkovacích míst nebo zřízení parku. Pokud obec již některé problémy vyřešila nebo se na 

sídlišti nevyskytují, je zapotřebí, aby tato skutečnost byla v projektu uvedena. 

 

Panelovým sídlištěm je, dle tohoto nařízení vlády č. 494/2000 Sb. o podmínkách dotací ze 

státního rozpočtu na regeneraci sídlišť, ucelená část území obce zastavěná bytovými domy 

postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. 

 

Bytový dům je stavba pro bydlení postavená panelovou technologií, ve které převažuje 

funkce bydlení. Je postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených ve 

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

modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů. Výjimkou jsou stavby pro bydlení, které 

svým stavebním uspořádáním odpovídají požadavkům na rodinné bydlení a v nichž je více 

než polovina podlahové plochy místnostía prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

 

Úpravy práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, urbanistické, 

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

stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky, zahrnují: 

1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části; 

2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních 

automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství                      

a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování parkovacích         
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a odstavných stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených 

osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch 

z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, 

odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, 

sanace a doplnění veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, 

přestavba sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů 

energie v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce; 

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

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

sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a 

parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných 

rekreačních ploch a s tím související projektové práce. 

 

Podmínky pro získání dotace 

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

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

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

b) obec se podílí na financovánínejméně ve výši 30% jejich rozpočtových nákladů; 

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

předpisů. 

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

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

 

Výše dotace 

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

žádosti o její poskytnutí [12]. 
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2.2 Další možné zdroje čerpání financí 
 
2.2.1 Strukturální fondy EU 
Když v roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie, naskytla se naší zemi možnost 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.  Zdroje z těchto fondů by se měli 

využívat na rozvoj a podporu méně vyspělých regionů. Ze strukturálních fondů lze získat 

nemalé finanční prostředky. Jedním z možných nástrojů pro čerpání finančních prostředků      

z fondu je i Regionální operační program Jihovýchod. 

 

Významnou úlohu v tomto operačním programu má integrovaný rozvoj a obnova regionu. 

Prostředky lze využít na regeneraci veřejných prostranství a bytových domů sídliště. 

Integrovaný plán rozvoje města musí obsahovat soupis konkrétních akcí navržených pro 

financování z dotací. Tento plán pak musí uspět v konkurenci s jinými městy. Pokud je 

program úspěšný v hodnocení, lze finančně dotovat i velmi nákladné akce. Mezi takové patří 

např. odstranění statických poruch nosných konstrukcí, opravy konstrukčních nebo funkčních 

vad domu, sanace základů, hydroizolace a zateplování domů, opravy místních komunikací, 

zřizování přechodů pro chodce, úpravy veřejných ploch a sportovišť apod. [13] 

 

Operační program Životní prostředí 

Cílem tohoto operačního programu jeochranu a zlepšování kvality životního prostředí, a tím 

zvýšení atraktivity ČR pro investice, práci, život. OPŽP je druhým největším operačním 

programem v České republice a řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního 

prostředí ČR a Státní fond životního prostředí. 

 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je určen pro regiony Jihomoravského kraje 

a kraje Vysočina. Je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. 

zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských 

ploch. 
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2.2.2 Zelená úsporám 

Tento program je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích                    

a v novostavbách, ale také na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných 

zdrojů energie. V programu je podporováno zateplování rodinných domů a bytových domů, 

náhrada neekologického vytápění za nízko-emisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 

čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba                

v pasivním energetickém standardu. Program Zelená úsporám je program Ministerstva 

životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí. O dotaci je možné 

požádat jak před realizací opatření, tak po ní. 

 

2.2.3 Nový panel 

Cílem programu Nový panel je usnadnit financování komplexních oprav, modernizaci            

a zateplování bytových domů postavených panelovou technologií, nebo bytových domů 

postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Velký důraz při poskytování 

této státní dotace je kladen na odstranění statických poruch a zlepšení tepelně technických 

vlastností domů. Program Nový panel je program Ministerstva pro místní rozvoj spravovaný 

Státním fondem rozvoje bydlení. 

 

2.3 Regenerace sídliště 

 

Panelové domy budované od 50. let minulého století byly realizovány s životností padesáti až 

osmdesáti let. Pro velkou část naší populace bylo získání bytu v paneláku jedinou možností 

jak řešit bytový problém, i když v objektech bez architektonické kvality, s absencí 

jakéhokoliv detailu a s těžko řešitelnými interiéry. Byty však byly vybaveny koupelnami, 

dobře vytápěné a osluněné a hlavně finančně přístupné. Výhrady jsou orientovány spíše ke 

špatnému řemeslnému provedení domů, zatékáním a promrzáním počínaje a nedostatečnou 

akustickou izolací konče. Situaci dále zhoršují specifické problémy spojené s panelovými 

objekty, které jsou dány konstrukčními vadami, nevhodnými projekty, či nedostatečnou 

údržbou [14]. 

 

Mezi další problémy patří malá variabilita obytných prostorů v závislosti na konstrukční 

systém staveb. Ve společnosti je patrný trend zvyšování věku obyvatel a roste potřeba 
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speciálně upravených bytů pro osoby s bezbariérovým prostředím, vyhovující osobám se 

sníženou soběstačností či zdravotními problémy [9]. Na opačné straně je problém, který také 

souvisí s nízkou variabilitou prostoru, a to se nemožnost spojení několik bytů pro sociálně 

silnější občany hledající větší prostorový komfort. Díky těmto problémům hrozí sídlištním 

čtvrtím sociální degradace. 

 

Tato situace nastala v minulosti v několika zahraničních zemích, a to zejména ve Francii        

a Německu, kde k situaci mimo jiné přispěl ekonomický růst středních vrstev a jejich přesun 

na okraje měst za novým bydlením. V těchto zemích se přistoupilo, nebo se stále aktivně 

přistupuje k likvidaci těchto panelových bytů, aby uvolnily místo nové zástavbě. Souvisí to 

zejména se sociální strukturou, koncentrací problémových skupin obyvatel, devastací prostoru 

a v neposlední řadě také s vysokou kriminalitou těchto oblastí.  V menší míře se však přesto    

u některých sídlišť z důvodů vytvoření pracovních příležitostí a zlepšení sociálních podmínek, 

přikračuje k opravám za finanční spoluúčasti jejich obyvatel. V Německu se při regeneracích 

panelových domů často přistupuje nejenom k demontáži balkónů a jejich výměně, ale i ke 

změně vnitřní dispozice bytů. Často se přistupuje k celkovému rozebrání několika pater, 

změně půdorysu přístavbami či prolukami. 

 

Situace v České republice je však poněkud jiná, k tomuto vývoji prozatím nedošlo. Pomalu se 

mění i negativní vnímání těchto prostorů obyvateli, pramenící z 90. let 20 stol., kdy panelová 

sídliště byla vnímána jako symbol minulého režimu. S rostoucími náklady na energie              

a zejména vytápění se však panelová sídliště neobejdou bez oprav. Zde je patrná zanedbanost 

nejenom ze stavebního, ale především z energetického hlediska. Nejedná se však pouze          

o zateplení fasád. Další náklady je třeba vynaložit na údržbu a obnovu domovních instalací, 

výplní otvorů, modernizaci výtahů a střech. Celková výše nákladů na tyto opravy je velmi 

vysoká a neobejde se bez finanční pomoci ze strany státu. V České republice lze získat dotace 

ze státního fondu rozvoje bydlení v programu PANEL (aktuálně NOVÝ PANEL). Bylo by 

však chybou zaměřit se pouze na obnovu panelových domů. Sídliště často vznikala často bez 

nezbytného zázemí a infrastruktury. Je nutno se zaměřit také na změnu nejbližšího okolí 

k vytvoření kvalitního a plnohodnotného městského prostředí. 
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3 Současný stav a bytová problematika v ČR 

 

3.1 Bytová situace v České republice 

 

Podle posledních aktuálně dostupných výsledků SLDB bylo v roce 2001 celkem 4,4 mil. bytů. 

Ke konci roku 2010 pak bylo odhadem v ČR 4,66 mil. bytů (po započtení nové výstavby). 

V roce 2001 tedy připadalo v ČR v průměru 427 bytů na 1000 obyvatel. Podle tohoto odhadu 

došlo tedy ke zvýšení na počet 433 bytů na 1000 obyvatel. Hodnoty tohoto ukazatele se 

v jednotlivých členských státech EU příliš neliší, jak dokládají údaje našich sousedů               

z Rakouska (436 bytů na 1000 obyvatel) či Polska (345 bytů na 1000 obyvatel). 

 

Dále podle šetření ČSÚ publikovaného v roce 2010 bydlí v ČR ve vlastním domě či 

bytě 63,0% domácností, v bytě obývaném členem družstva 11,1 %, v nájemním bytě          

22,6 %  a v ostatních bytech (tj. např. v bezplatně užívaných) 3,3 % domácností. Celkový 

počet nájemních bytů je podle šetření ČSÚ publikovaného v roce 2010 odhadován na 920 tis. 

Z toho bylo v 673 tis. (73,1 %) bytech nájemné regulováno a v 247 tis. (26,9 %) bytech bylo 

nájemné tržní. 

 

 

Graf č.1 Struktura bytového fondu 
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Tab č.1 Základní ukazatele bytového fondu podle výsledků sčítání z let 1961 - 2001 

Ukazatel 1961 1970 1980 1991 2001 

Trvale obydlené byty 2 845 145 3 088 841 3 494 846 3 705 681 3 827 678 

Byty užívané právem 

družstevním 

- z toho v rodinných 

domcích       

- v bytových domech 

- v ostatních budovách 

 

6 113 

 

1 776 244 

 

976 053 

92 848 

217 882 

 

1 652 786 

 

1 376 080 

59 975 

 

458 332 

 

1 604 843 

 

1 847 659 

42 344 

697 829 

 

1 525 389 

 

2 149 963 

30 329 

548 812 

 

1 632 131 

 

2 160 730 

34 817 

Podíl bytů podle kategorie 

v procentech 

     

I.    kategorie 8,4 24,0 47,0 70,0 88,5 

II.   kategorie 19,0 28,5 29,8 21,4 7,4 

III.  kategorie 16,7 13,8 9,0 3,7 2,0 

IV.  kategorie 55,9 33,7 14,2 4,9 1,3 

Průměrná obytná plocha 

bytu v m2 

35,3 39,1 42,7 45,9 49,5 

Průměrný počet osob na 

byt 

3,36 3,15 2,92 2,78 2,64 
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Graf č.2 Struktura trvale obydlených bytů v roce 2001 

 

3.2 Stav bytového fondu v ČR 

 

Po nárůstu cen bydlení v devadesátých letech minulého století zůstávají ceny ve srovnání 

s cenovou hladinou ve vyspělých západních demokraciích na relativně nízké úrovni. Ukazatel 

dostupnosti vlastnického bydlení (počet let spoření pro koupi bytu či domu do vlastnictví)      

v ČR je jen o málo vyšší než uostatních zemí EU. Problémy českého bydlení nespočívají        

ve finanční nedostupnosti vlastnického bydlení, které je "drahé" i pro převážnou část mladých     

a příjmově slabších domácností v zemích EU, ale v neexistenci funkčního bydlení nájemního. 

Přestože probíhá postupná liberalizace cenregulovaného nájemného a bývalé státní byty jsou 

privatizovány do rukou nájemníků, nedošlo dosud k ničemu, co bychom mohli považovat 

zazásadnější průlom v dosavadní politice nájemního bydlení [15]. 

 

 

Graf č.3  Struktura bytového fondu - nájemní bydlení 
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3.3 Bytová situace v zemích EU 
 

Bytová politika nepatří do agendy Evropské unie a je, podle tzv. principu subsidiarity („řešit 

problémy na místní úrovni, lze-li to“), ponechána plně v kompetenci členských států EU [15]. 

Přesto však postupný proces sjednocování Evropy bude mít významný vliv na bytovou 

politiku jednotlivých členských států. Rozdíly v bytové politice jednotlivých zemí jsou dány 

především místními tradicemi, nároky občanů, politickou orientací vlády a především 

problémy, které musí tyto země aktuálně řešit. 

Údaje z evropských zemí za poslední desetiletí ukazují, že celková úroveň bydlení se sice 

zvyšuje, ale současně dochází ke zhoršování bytové situace u méně majetných vrstev 

společnosti a ve větším měřítku se objevují znaky sociálního vyloučení. Mezi problémy všech 

evropských zemí, bez ohledu na geografickou polohu, patří vysoká nezaměstnanost a růst 

bezdomovectví. Nadále také dochází k růstu nerovností, které mohou v blízké budoucnosti 

negativně ovlivnit kvalitu městského života a vytvořit tak nový kontext pro příští bytovou 

politiku. Bytový fond chátrá v důsledku omezení státní podpory a dochází ke snižování jeho 

kvality.Spolu s bytovým fondem se zhoršuje i celé obytné prostředí, přibývá prázdných bytů, 

mezi obyvateli přibývají nezaměstnaní, neúplné rodiny apod., takže sociální bytový fond se 

postupně stává enklávou chudoby a s ní spojených sociálních problémů. Cesta ke zmírnění 

těchto problémů vede k včasnému zahájení deregulací nájemného s participací nájemníků      

a celkovou regenerací. Těžkosti sociálního sektoru přispívají k celkovému snížení výstavby 

nájemních bytů, a to i přes určité známky regenerace, objevující se v některých zemích            

v soukromém nájemním sektoru. V celoevropském měřítku je, pro země severní Evropy,         

v této době charakteristická orientace na regeneraci městských center a čtvrtí. Naproti tomu 

jižní Evropa se potýká s nedostatkem sociálního bydlení, s chudobou, nízkou kvalitou bydlení 

a s rizikem růstu dočasných a nevyhovujících příbytků na periferii velkých měst [16]. 
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4 Průzkumy a rozbory 

 

4.1 Geologické podmínky 

 

Dolnomoravský úval, kde se nachází město Hodonín, je ortograficky součást Západních 

Karpat. Území patří mezi geologicky a geomorfologicky mladá území našeho státu. V období 

křídy, v počátcích alpsko-karpatského vrásnění, byla oblast zaplavena mořem Tethys. V něm 

se ukládala flyšová souvrství. Tyto souvrství byly zvrásněny a přesunuty směrem na okraj 

Českého masivu. Na styku Západních Karpat a Alp se uchoval mořský záliv, poté vzniklo 

brakické jezero, které se změnilo následně v souš. Usazeniny neogenního moře jsou složeny 

z mořských branických i sladkovodních segmentů a většinou je tvoří písky, jíly, pískovce, 

slepence, štěrky, vápence. 

 

Na území města Hodonín se nachází významné suroviny - ropa, zemní plyn a lignit. Jako 

cihlářská surovina jsou využívány miocenní jíly v okolí bzeneckého souvrství. Mezi další 

přírodní zdroje patří místní jodobromové vody, které se vyskytují v nadloží ložisek ropy         

a zemního plynu. Pramen léčivé jódové vodybyl obnoven v padesátých letech 20. století při 

pokusném naftovém vrtu. Tato léčivá voda patří mezi nejkvalitnější vody v Evropě a je 

v současné době využívána k lázeňským účelům [17]. 

 

Geologická mapa 

 

        Obr. č.1 Geologická mapa  
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4.2 Půda 
 
Půdní poměry území hodonínského bioregionujsou určovány nadmořskou výškou, 

geologickým substrátem a klimatickými poměry. Tento region je charakterizován pokryvy 

vátých písků. V oblastech vápnitých i nevápnitých písků vznikla lehká černozem aerická, 

doprovázená černozemí pelickou na slínitých jílech až slínech. Značná část segmentu je 

poddolována lignitovými doly a trpí poklesy. Pro severní část území jsou typické černozemě 

s vyšším obsahem humusu. Zemědělské hospodaření je rozšířeno především v široké nivě      

a terasách Moravy. Polovinu celkové výměry půdy zabírá lesní půda, mezi další významné 

plochy patří zemědělská půda a ostatní plochy [18]. 

 

4.2.1 Radonové riziko 
 
Radon je přírodní radioaktivní plyn pronikající do staveb z podloží. Zvýšené koncentrace 

mohou ohrozit lidské zdraví. Dle Mapy radonového rizika ČR pro Jihomoravský kraj je však 

předpokládáno nízké radonové riziko. 

 

         Obr. č. 2 - Radonová mapa 

 

U stávajících budov v případě pozemků s nízkým radonovým indexem je pravděpodobnost 

výskytu nadlimitních hodnot způsobených pronikáním radonu z podloží minimální. U nové 

výstavby se nepředepisují žádná speciální preventivní opatření, pokud jsou splněny obecné 

zásady při jejich zakládání, jako jsou kvalitně provedené hydroizolace [19]. 
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4.3 Hydrogeologie 

 

Území, na kterém se nachází město Hodonín,je součástí artézské Vídeňské pánve. 

Hydrogeologické poměry jsou v severní části narušeny důlní činností a důlní voda je 

odčerpávána na povrch. V ropném poli Hodonín - západ se nachází 3 vrty s přítokem 

minerální chloridosodné jódové vody. Mělké podzemní vody jsou vázány na vápnité neogenní 

jíly a zvodněné horizonty bývají v hloubce cca 10 m.Ve sníženinách,vyplněnými zpravidla 

vátými písky stéká gravitačně voda po nepropustném podloží a tvoří dohromady tzv. tekuté 

písky. 

 

4.2.1 Riziko povodní  

Řeka Morava protéká v blízkosti zastavěného území. Ohroženo je zejména sídliště 

Jihovýchod. Protipovodňová opatření jsou zajištěna ohrázováním řekyna max. průtok         

850 m3/s. Celkově zhruba pětina územíměsta může být ohrožena v případě protržení nebo 

průsaku hráze nebo zvýšením hladiny spodní vody [20]. 

 

4.4 Klimatické podmínky 

 

Obr.č.3 Mapa klimatických podmínek 
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Mapa klimatických podmínek zařazuje město Hodonín na území velmi teplé klimatické 

oblasti. Z hlediska podnebí leží tedy okres v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky s 

velmi teplým, suchým a dlouhým létem, teplým jarem a podzimem, s krátkou zimou ai 

krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota je 9,4 až 9,5°C. Průměrný roční 

úhrn srážek činí 580 mm. Převládající směr větrů je od jihovýchodní po severozápadní. 

Vysoká délka slunečního svitu bez pokryvu oblohy napomáhá konvektivnímu proudění, které 

se podílí na difuzi a zřeďování exhalací ve vertikálním směru [21]. 

 

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Hodonín ve výšce 10 m nad zemí dle ČHMU 

 

   Obr.č.4 Větrná růžice pro lokalitu Hodonín 

 

4.5 Emise a zdroje znečišťování ovzduší 

 

Ovzduší patří mezi nejproblematičtější složku životního prostředí. V 80. letech 20. stol. byl 

Hodonín jedním z nejvíce znečištěných měst v bývalém Jihomoravském kraji. Hlavní měrou 

se na tomto stavu podílela Hodonínská tepelná elektrárna, která patří mezi jednu z nejstarších 

elektráren na území České republiky. Stav ovzduší se částečně zlepšil od roku 1996, kdy 

elektrárna byla odsířena [8]. Na kvalitu ovzduší tohoto území měly také vliv některé 

technologické procesy (např. tabákový a dřevařský průmysl) a značné množství středních       

a malých zdrojů znečištění. Mezi další faktory ovlivňující negativním způsobem kvalitu  
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ovzduší patří průjezdná doprava městem, jelikožstředem města prochází silnice I. třídy I/51. 

Hodonín, jako hraniční město, je silně zatížen tranzitní dopravou směrem na Slovensko. 

Těžké nákladní automobily projíždějící městem zvyšují také hladinu hluku. S tím souvisí        

i prašnost a zvýšené vibrace. Tento stav je zcela nevyhovující a pro omezení kamionové 

dopravy bude v budoucnu zbudován obchvat, který by měl dopravu odklonit z intravilánu 

města. V současné době jsou na stavbu vydána stavební povolení, ale přesný termín realizace 

v tomto okamžiku není možné odhadnout. 

 

5 Základní poznatky o vymezeném území 

 

5.1 Podklady 
 

Hlavní podklady pro vypracovaní diplomové práce poskytl Městský úřad v Hodoníně, 
a to konkrétně: 

 

Územní plán města Hodonína 

Výřez digitální technické mapy; 

Dalšími podklady jsou: 

Informace poskytnuty správci inženýrských sítí 
 

5.2 Charakteristika města 

Město Hodonín je bývalé okresní město v Jihomoravském kraji. Národopisně je 

centrem jihozápadní části regionu Slovácko - Podluží .Hodonín je jedním z 

center  Dolnomoravského úvalu a nachází se v nivě řek Morava a Kyjovka. Přirozenou hranici 

města ve východní části tvoří hraniční řeka Morava.Z ostatních stran je obklopenoobcemi 

Lužice, Mikulčice, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Dubňany, Ratíškovice a Rohatec. Vzdálenost 

obcí od Hodonína se pohybuje od 4 do 8 km [22]. 
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Okres Hodonín má velikost 1 086 km2 a s počtem obyvatel 159 296 žijících v okresním městě 

a 81 obcích (z toho 8 měst). V samotném městě Hodoníně podle posledních dostupných údajů 

žije 27 085 obyvatel (údaje pochází ze sčítání lidu z roku 2001). Počet obyvatel Hodonína má 

mírně klesající tendenci, podle posledních údajů ČSÚ z roku 2009 byl aktuální stav 25 603 

obyvatel. Z jihomoravských okresů sousedí na západě s okresem Břeclav a na severozápadě 

s okresem Vyškov, na severu a severovýchodě pak hraničí s okresy Zlínského kraje Kroměříž 

a Uherské Hradiště. 

 

Město Hodonín leží na 48°50'56.17" severní zeměpisné šířky a na 17°7'56" východní 

zeměpisné délky na rozhraní ČR a SR v jižní části Dolnomoravského úvalu. Průměrná 

nadmořská výška města se pohybuje kolem 170 m nad mořem, povrch se sklání směrem 

k jihu a jihovýchodu. Relativní výškový rozdíl je asi 30 m. Hodonín je sídlem bývalého 

okresu, který je součástí Jihomoravského kraje.  

 

 

Obr. č. 6 - Hodonín na mapě ČR 

 

5.3 Historie města Hodonín  

První známky osídlení na pravém břehu řeky Moravy sahají až do pozdní doby kamenné. 

Místo bylo důležitou křižovatkou obchodních cest na hranici tvořícího se českého a uherského 

státu. Důležitý brod přes řeku Moravu střežilo hradisko postavené za knížete              
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Břetislava I. v 11. století. Historické doložení Hodonína v pramenech je pak prokazatelné až v 

roce 1169. Proto je Hodonín přiřazován k nejstarším městům Českého státu. Městská práva 

získal Hodonín za královny Konstancie Uherské v roce 1228. Během dalších let byl sužován 

častými nájezdy východních národů, spory majitelů panství, či epidemiemi moru ai cholery. 

Pro rozvoj města byla stěžejní Ferdinandova dráha, první parostrojní železnice na evropském 

kontinentě,otevřená v roce 1841. Díky dráze došlo k rozvoji průmyslu.Strojírny, cihelny, ale 

hlavně tabáková továrna těžily z bezprostřední blízkosti železnice a předurčily Hodonín za 

jedno z velkých průmyslových center jižní Moravy. 

K hlavním pamětihodnostem města patří původně renesanční zámeček z 16. Století, který je 

přestavěn do barokní podoby a využíván jako Masarykovo muzeum. Na Masarykově náměstí 

je pozdně barokní kostel sv. Vavřince z r. 1788 a v těsné blízkosti mariánský sloup z doby 

vrcholného baroka. Radnice na témže náměstí z roku 1904 je postavena ve stylu norimberské 

secese. Kaple sv. Kříže v barokním slohu pocházející z 18.století slouží jako občasná výstavní 

síň [23]. 

 

5.4 Město Hodonín jako centrum kultury 

 

Město Hodonín má velmi bohatý kulturní život. Ve městě lze navštívit Galerii výtvarného 

uměnís rozsáhlými sbírkami,výstavní síň,Masarykovo muzeuma Muzeum naftového dobývání 

a geologie. Přímo v centru sídliště Jihovýchod se nachází Dům kultury s pravidelnými 

koncerty a dalšími kulturními akcemi spojenými s udržováním lidových tradic. Dále je možno 

navštívitzoologickouzahradu, nacházející se v severozápadní části města, na samotném okraji 

lužních lesů. Rozkládá se na ploše sedmi a půl hektaru a může se pyšniti řadou vzácných 

odchovů a chovem sedmdesáti ohrožených druhů světové fauny.Hodonín je také lázeňským 

městem a jeho jodobromová voda zvaná solanka patří mezi nejkvalitnější vody v Evropě. 

Ve městě je od roku 2009 (mimo několika učilišť a středních škol) také kampus české 

soukromé vysoké školy Evropský polytechnický institut. Ve městě je dostatek sportovního 

vyžití a sportovních klubů (hokej, kopaná, tenis, veslování aj.) velké množství hřišť sloužících 

rekreaci obyvatel města. 
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5.5 Demografické podmínky 

 

5.5.1 Obyvatelstvo 

 

Údaje jsou čerpány z Českého statistického úřadu a jím zpracovaných podkladů. Výsledky 

sčítání lidu v roce 2011 prozatím stále ještě nejsou k dispozici, použity jsou definitivní 

výsledky předešlého sčítání z roku 2001. 

 

Zásadní složkou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. V obcích a městech okresu 

Hodonín žilo ke dni sčítání celkem 159 886 trvale bydlících osob. Za posledních 40 let 

zaznamenal vývoj počtu obyvatel značné výkyvy. Nejvyšší porodnost byla v sedmdesátých 

letech. Od devadesátých let počet obyvatel mírně klesá a přirozený úbytek je částečně 

kompenzován nevelkým migračním přírůstkem. 

 

Tab. č.2  Počet obyvatel města Hodonín 

 

 Rok  počet obyvatel 

1961 18 021 

1970 20 863  

1980 25 485 

1991 28 230 

2001 27 361 

 

 

Hodonín - konkrétní údaje pro rok 2010 

 

živě narození celkem262, muži139, ženy123, 

zemřelí celkem260, muži128, ženy132, 

přirozený přírůstek celkem 2, muži11, ženy -9,  

přistěhovalí celkem315, muži148, ženy 167, 

vystěhovalí celkem 603, muži 327, ženy 276,  
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saldo migrace celkem- 288, muži-179, ženy-109,  

přírůstek/úbytek celkem-286, muži-168, ženy-118, 

počet obyvatel bydlících k 31.12celkem  25 240, muži12 218, ženy13 022, 

počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3216, muži1 671, ženy1 545, 

počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 18 154, muži 9 043, ženy 9 111, 

počet obyvatel ve věku 65 let a více  celkem 3 870, muži 1 504, ženy 2 366. 

 

5.5.2 Bydlení 

Podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 bylo v Hodoníně 10 984 bytů. Z toho množství bylo 

464 trvale neobydlených. Z celkového počtu trvale obydlených bytů bylo 3 162 bytů 

v rodinných domcích, 6 541 bytů v bytových domech a 799 bytů v ostatních budovách [24]. 

 

5.6 Doprava 

 

5.6.1 Automobilová doprava 

Hodonínem prochází silnice 1. třídy číslo I/55 (Olomouc - U.Hradiště - Břeclav - st.hranice). 

Z této se odpojuje silnice I/51(Brno - Hodonín - Levice). Dále silnice 2. třídy II/431 (Vyškov 

- Ždánice - Mistřín- Hodonín); II/432 (Holešov - Kroměříž - Kyjov - Hodonín); III/05531 -

(Lužice - Mor. N.Ves- Hrušky) a dále silnice 3. třídy III/05532 (Hodonín - spojovací); III/432 

37 (Hodonín - Rohatec) [25]. 

 

5.6.2 Vlaková doprava 

Železniční stanice leží v těsné blízkosti centra města. Železniční doprava má pro Hodonín 

velký význam a to jak z pohledu historie (Hodonín leží na trati bývalé "Severní dráhy císaře 

Ferdinanda"), tak z pohledu  současnosti. Trať procházející Hodonínem s číslem 330 (Přerov -  

Břeclav) je v celé své délce součástí II. tranzitního koridoru Varšava - Bratislava. Trať 

jeeletrifikována, dvoukolejná s levostranným provozem.Odbočují z ní dvě jednokolejné trati 

255 Hodonín - Zaječí a 336 Hodonín - Holíč. Osobní doprava na této trati není v současnosti 

provozována. Dále do města přijíždějí vlaky z tratě 343 Rohatec - Veselí nad Moravou 

Vrbovce.U tratí 255 i 343 se jedná pouze o vlaky osobní [25]. 
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5.6.3 Veřejná doprava 

Provozovatelem městské hromadné dopravy je dopravce ČSAD Hodonín a.s. V současné 

době jsou v Hodoníně čtyři autobusové linky. Parametry linek se značně odlišují pro 

jednotlivé úseky a směry. Všechny linky jezdí ve vzájemném prokladu a zajišťují spojení 

v nejdůležitějších trasách městské dopravy. Vozový park obsahuje také nízkopodlažní 

autobusy. Ty jsou vybaveny digitálními orientacemi a hlásičizastávek.Příměstská autobusová 

doprava prochází sítí nácestných zastávek v jednotlivých směrech [25]. 

 

5.7 Regulační podmínky funkčního využití 

 

Nová výstavba musí odpovídat měřítku města, to znamená max. 4. nadzemní podlaží.            

V místech městské zástavby by měla vytvářet městské prostory jako jsou ulice, náměstí, 

vnitroblok. Při revitalizaci městských prostorů je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

barevnosti a urbanistickému parteru [25]. 
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5.8 Vymezení řešeného území 

 

Při z pracování diplomové práce jsem se z důvodu velké rozlohy sídliště Jihovýchod po 

domluvě s vedoucím DP a po konzultaci na městském úřadě rozhodl vymezit řešené území 

severní polovinu plochy sídliště. Nachází se zde více volných ploch pro rozvoj lokality a je 

zde většina bytových domů postavených na tomto sídlišti. Dále se zde nachází objekt 

nevyužívané kotelny, jehož začlenění do sídliště je také součástí mojí diplomové práce. 

 

 

 
Obr č.7 Vymezení území ortofoto   
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Lokalita sídliště Jihovýchod se nachází 

v jihovýchodní části města Hodonín. Od 

centra města je západním směrem oddělena 

ulicí Měšťanská. Severní část je uzavřena 

ulicí Konečná s navazující ulicí Okružní, 

oddělující lokalitu z východního směru od 

přírodní památky Očovské louky. 

Komunikace Okružní je hlavní obslužnou 

komunikací pro sídliště. Z této ulice jsou 

pak přes ulice Jižní a Konečná přístupné 

pro dopravu vnitřní části sídliště. Ulice 

okružní měla sloužit jako jihovýchodní 

obchvat Hodonína s napojením na ulici 

Bratislavskou, která  je hlavní dopravní 

tepnou směrem na Slovensko a prochází 

jižním směrem od řešené lokality. 

K realizaci však nedošlo a silnice je 

ukončena jako slepá. Ze západní strany je 

sídliště přístupno z ulice Měšťanská 

ulicemi Slavíkova a především Kolárova 

s nově vybudovanými kapacitami pro 

statickou dopravu. Mimo mé řešené území 

je jižní část sídliště Jihovýchod přístupno 

ulicí Horní Valy. Nejjižnější hranici oblasti 

tvoří ulice Legionářů a slepé rameno řeky 

Moravy. Z této části je umožněn příjezd na 

sídliště pomocí nevyhovující komunikace 

z betonových panelů. 

 

 

Vymezené území 

 

 

Obr č.8  Vymezení území 
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5.9 Historie sídliště 
 

O stavbě sídliště bylo rozhodnuto v roce 1974 radou města. Byla vybrána lokalita na Lukách. 

Nové panelové výstavbě musela ustoupit stará zástavba rodinných domů z přelomu 19.století. 

Bohužel při asanaci nebyly ušetřeny ani domy s architektonickou hodnotou, ato zejména 

domy v Dělnické ulici. Tytonavrhl akad. arch. Antonín Blažek, autor několika dalších 

hodonínských budov jako Galerie výtvarných umění a školy na Mírovém náměstí. 

 

Obr.č.9 Domy na Dělnické ulici 
 

 

Sídliště bylo naplánováno na rozloze 120 ha. Výstavba započala na počátkuosmdesátých let. 

Od osmdesátých let do devadesátých bylazastavěna cca polovina plánované plochy. V mojí  

řešené části sídliště se nachází zástavba realizována z panelového systému OP.1.11 a jeden z 

novějších typů panelového domu s příčným systémem, používaným do konce osmdesátých 

let.V roce 1992 po změně politického režimu dochází k přelomu v bytovém hospodářství 

státu. To sebou přineslo i zastavení výstavby realizované státem. Pro devadesátá léta je 

charakteristická již jen dostavba bytových domů nedokončených do roku 1989 a výstavba 

v menším objemu realizovaná ze strany obce, tedy města Hodonín.Mezityto projekty patří 

bytový komplex „Pastelky“ a Dům pečovatelské služby, které již nejsou vybudovány pomocí 

panelové technologie.   
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5.10 Bytové domy a občanská vybavenost na sídlišti Jihovýchod 

 

5.10.1 Bytové domy 

Oblast vymezená pro řešení touto diplomovou prací je celkové rozlohy cca 16 ha. Všechny 

domy jsou majetkem bytového družstva Hodoňan a jsou ve vlastnictví města. Nachází se zde 

celkem 30 osmipodlažních bytových domů (počítáno dle čísla popisného)  typu OP.1.11, dále 

9 čtyřpodlažních domů stejného typu na ploše cca 11 ha.Celkový počet bytových jednotek 

v těchto domech je 798. Poslední z těchto domů byly po dokončení předány k užívání v roce 

1992. V dalším období byla realizována výstavba bytového komplexu "Pastelky". Ten byl 

dokončen ve dvou etapách v roce 1996 a 1998 s celkovým počtem 160 bytových jednotek. 

Dům pro seniory s pečovatelskou služboustojící v sousedství tohoto komplexu amá 64 

bytových jednotek. Součtem těchto údajů se dostáváme k souhrnnému číslu 1 022 bytových 

jednotek. Celková průměrná plocha bytu je u těchto jednotek 70 m2.  

 

5.10.2 Občanská vybavenost 

V centru vymezeného území sídliště Jihovýchod na ulici Lužní se nachází budova mateřské 

školy s rozlehlou školní zahradou, která byla otevřena roku 1996. V roce 1999 byla zahájena 

výstavba na ulici Polní. Zde byl zřízen dům s pečovatelskou službou s celkovou kapacitou 64 

bytů, doplněných společným příslušenstvím (přípravna jídel, jídelna, prádelna aj.).  

 

Mezi další objekty občanské vybavenosti patří nákupní středisko Moravanka s restaurací, 

prodejna koberců a podlahovin, prodejna barev a laků Květa, herna, kasino a bar Admiral. Na 

řešeném území se nachází také dále bowling s restaurací, kadeřnictvím a masážemi.V těsné 

blízkosti jsou dvě lékárny. Jedna z lékáren se nachází v blízkém supermarketu Kaufland. 

Plocha, na které se nachází tento supermarket, je od sídliště oddělena ulicí Konečná. V této 

oblasti jsou situovány také řadové garáže, které jsou využívány místními obyvateli. Mimo 

mnou řešenou oblast se na sídlišti Jihovýchod dále nachází základní škola Očovská, Kulturní 

dům Družba s restaurací a barem a evangelický kostelna Husově ulici.  
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5.11 Technická infrastruktura  

 

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

kanalizace, plynovod, rozvody elektrické energie a komunikační vedení. Podklady o vedení 

jednotlivých sítí technického vybavení byly poskytnuty jejich provozovateli a jsou zachyceny 

ve výkresové dokumentaci.  

 

5.11.1 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování vodou pro město Hodonín je realizováno ze skupinového vodovodu, který je 

dotován vodou z prameniště u města, dále z vodojemu Ratíškovice, a jetaké propojen s 

prameništěm Moravská Nová Ves. Správcem vodovodních řadů jsou Vodovody a kanalizace 

Hodonín, a.s. Do řešeného území je voda přiváděna litinovým potrubím DN 80, 100, 150, 

300. Malá část potrubí je také z PVC DN 225. Vodovodní přípojky jsou zhotoveny 

z polyetylenových trubek DN 40 a 50.  

 

5.11.2 Kanalizace 

S postupným vývojem stokové sítě je v současné době odkanalizováno celé město Hodonín. 

Sídliště je odkanalizováno jednotnou kanalizací. Kostru sítě tvoří hlavní sběrače I. až V. na 

něž navazují ostatní stoky nižších řádů. V současné době je území napojeno nasběrač číslo IV, 

uliční stoku DN 1000. Na tuto stoku jsou pak jednotlivé bytové domy napojeny 

kameninovými kanalizačními přípojkami DN 300, 400, 500 a 600.Odpadní vody jsou čištěny 

v městské čistírně odpadních vod. V současné době jsou kaly z ČOV likvidovány společně 

s elektrárenským popílkem v lokalitě Zbrod. Správcem stokové sítě jsou Vodovody                 

a kanalizace Hodonín, a.s. 

 

5.11.3 Zásobování elektrickou energií 

Správcem elektrického vedení je Jihomoravská energetika patřící do skupiny Eon, 

Českárepublika,s.r.o. Město je zásobováno prostřednictvím distribuční sítě VN 22 kV. 

V severovýchodní části sídliště vede nadzemní vedení vysokého napětí, z něhož je proveden 

páteřní rozvod mezi jednotlivými trafostanicemi. Od těchto trafostanic jsou pak vedeny 

rozvody podzemního nízkého napětí k jednotlivým bytovým domům. 
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5.11.4 Zásobování plynem 

Město Hodonín je zásobováno plynem z vysokotlakého plynovodu 300(200)/ 40-SDR17.6, 

procházejícího severně nad městem. Rozvod plynu po sídlišti a napojení na jednotlivé objekty 

je pak zajištěn plynovým potrubím PE 100 SDR 11. Správcem plynovodu je Jihomoravská 

plynárenská Brno (člen skupiny RWE). 

 

5.11.5 Pošta a telekomunikace 

Provoz telekomunikační sítě v Hodoníně zajišťuje Telefónica O2 Czech Republic - správa 

Brno, divize Hodonín. Trasy kabelů včetně jejich ochranných pásem musejí být respektovány 

podle zákona o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky. Území je pokryto signálem 

mobilní telefonní sítě GSM.V těsné blízkosti řešeného území prochází rr datové spoje v úseku 

RS Děvín - ČEZ Hodonín a RS Děvín - JME Hodonín. 

 

5.12 Dopravní obslužnost a komunikace pro pěší 

 

5.12.1 Obslužné komunikace, logika stávajícího provozu 

Hlavnípřístup do řešeného území ze západního směru jez ulice Měšťanská. Odtud je pak 

z nově vybudovaného kruhového objezdupo ulici Kollárova přístupno sídliště ze západního 

směru. Na ulici Měšťanská pak dalším kruhovým objezdemnavazuje ulice, přecházející v ulici 

Okružní acelkově uzavírající oblast z východního směru. Ulice Okružní o šíři 6m prošla 

v roce 1999 rekonstrukcí a má asfaltoživičný povrch. Pro obslužnost vnitřních částí sídliště je 

souběžně s ulicí Okružní vedena komunikace Jižní,šíře 6m, s několika většími parkovacími 

plochami.Asfaltoživičný povrch této komunikace však potřebuje nutně rekonstrukci. Ulice 

vnitrobloku Konečná, Luční, Vřesová, Slunečná a Javorová jsou také v nevyhovujícím 

technickém stavu. Jejich povrch je většinou také asfaltoživičný, místy betonový. Šíře 

komunikace se pohybuje v rozmezí od 6 m k 3 až 3,5 m. Komunikace ve vnitrobloku mají 

vesměs jednosměrný charakter stěžující dopravní obslužnost lokality. Ve valné většině těmto 

komunikacím chybí obratiště, které se zřizuje, pokud délka slepé komunikace přesáhne 100 

m. Tyto komunikacejsou také zatíženy neorganizovaným podélným parkováním z důvodů 

nedostatečných kapacit pro statickou dopravu, což značně snižuje prostupnost sídliště. 

Průjezd mezi komunikacemi je v rozporu s  normou ČSN 736110 (Projektování místních 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  

 

 

38 
 

komunikací) často nevhodně řešen přes stávající komunikace pro pěší a tím vzniká riziko 

střetu chodců a vozidel. Navíc je zde problém při průjezdu hasičských vozů. Průjezdu těchto 

vozů brání nevhodně zaparkovaná vozidla, a to zejména v úseku ulic Očovská- Šafáříkova.  

 

5.12.2 Městská hromadná doprava 

Obslužnost území je zajištěna pomocí MHD dopravcem ČSAD - Hodonín a.s. Přímo ve 

vnitrobloku v ranních hodinách v pracovní dny zajišťuje spojení sídliště s centrem a 

železniční stanicí autobusová linka 903.Mimo tuto dobu je nutno docházet ze sídliště na 

zastávky v ulici Měšťanská s docházkovou vzdáleností cca 300 m. Železniční stanici lze 

považovat za uzel MHD, odkud se lze pak dostat do všech městských částí. Na mnou řešeném 

území se nachází dvě zastávky linky 903, a to na ulicích Šumná a Lužní. Řešené území lze 

považovat za dostatečně dopravně dostupné, což potvrdily i výsledky ankety mezi obyvateli 

sídliště. 

 

5.12.3 Statická doprava 

Statická doprava obecně představuje jeden z největších problémů většiny sídlišť. Lze ji 

označit za dopravu v klidu, sloužící k uspokojování potřeb obyvatel po mobilitě a obsluze 

území. Tato doprava je na řešeném území v současné době řešena nedostatečně. Stávající 

kapacity nemohou pokrýt potřebu obyvatel a také technický stav parkovišť je nevyhovující. 

Automobily v současné době parkují i na místech, která nejsou určena pro parkování. 

Obyvatelé odstavují svá vozidla podél komunikací, často bývá zabrán i prostor chodníku. 

V současné době je na sídlišti cca 700 parkovacích míst. Největší parkovací plochy se nachází 

podél páteřních komunikací na východní straně sídliště. Parkovací plochy jsou odděleny od 

těchto komunikací travnatým pásem šířky cca 50 m. Zejména tyto parkovací plochy 

s poškozeným asfaltoživičným povrchem jsou ve zcela nevyhovujícím stavu. Chybí zde 

vodorovné značení a nejsou zde vyhrazena ani místa pro osoby tělesně postižené. Nově 

vybudovaná parkoviště na ulicmích Šafáříkova a Polní jsou v dobrém technickém stavu a 

vyhovují lépe kapacitně, nerespektují však vyhlášku č.398/2009(o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace).Parkování v ulici Šafáříkova je také  naprosto nevhodně vyhrazeno na původně 

travnaté ploše bez jakékoli úpravy povrchu, a to, na ploše bývalé zeleně, která vymizela, což 

zvyšuje 
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prašnost v dané oblasti. Část nově vytvořených parkovacích ploch vulici Šlunečná je 

vytvořena pouze nekvalitně provedeným násypem štěrku na původně zatravněné ploše. 

 

Mezi ulicemi Horní Plesová a Vřesová bylo v nedávné době zbudováno nové parkoviště        

o kapacitě 115 parkovacích míst, které částečně vyřešilo problém s nedostatkem parkovacích 

ploch. Tento prostor sloužil k odstavení vozidel i v minulosti, avšak automobily zde byly 

zaparkovány pouze na zelené ploše bez jakékoli komunikace či návaznosti na pěší trasy. To 

však problém nedostatku parkovacích ploch vyřešilo pouze částečně. Technický stav 

parkoviště je dobrý a jsou zde i parkovací stání vyhrazená pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. 

 

Souhrnně mezinejčastější problémy mimo nedostatečné kapacity patříabsence jak svislého, 

tak i vodorovného dopravního značení vymezujícího parkovací stání, absence vyhrazených 

stání pro tělesně postižené i velmi špatný technický stav povrchů.  

 

5.12.4 Komunikace pro pěší 

V řešeném území slouží pro pěší rozvinutý systém komunikací. Tento zahrnuje chodníky 

podél komunikací pro motorová vozidla i samostatné pěší trasy, sloužící většinou jako 

propojení zadních vchodů bytových domů. Šíře chodníků je většinou cca 2 m. Chodníky jsou 

převážně živičného povrchu, převážně ve špatném technickém stavu, malá část je nově 

dlážděných. Chodníky většinou splňují požadavky normy ČSN 736110 (Projektování 

místních komunikací), jako problém lze však uvést nesplnění požadavků vyhlášky č.398/2009 

(o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace). Špatně jsou řešeny přechody pro chodce, chybí značení 

z hmatné dlažby rozeznatelné slepeckou holí a nášlapem, varovné i signální pásy. Nejsou zde 

utvořeny ucelené vodící linie. Velké množství výšlapných stezek a pěšin dokazuje chybný 

koncept pravoúhlého řešení sítě komunikace pro pěší postrádající logiku přirozené cesty pro 

chodce. 

 

5.13 Hřiště a sportoviště a plochy pro rekreaci obyvatel 

V řešeném území se nachází několik ploch pro sport či dětské hřiště. V dobrém technickém 
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stavu se nachází pouze dětské hřiště nově zbudované ve vnitrobloku na Ulici Polní a 

sportovní plocha a hřiště na ulici Luční, které prošly nedávnou celkovou rekonstrukcí. Stav 

zbylých dětských hřišť popř. sportovišť lze zhodnotit jako nevyhovující. Hřiště mají živičný 

povrch, neplní svou funkci a jsou kvůli nedostatečné údržbě také ve velmi špatném 

technickém stavu. Nacházejí se ve vnitřním parteru obytné zástavby a byly vybudovány 

souběžně s výstavbou sídliště.Plocha pro sportovní aktivity je reprezentována několika 

betonovými pingpongovými stoly popř. košem na basketball, což se jeví jako naprosto 

nedostačující. Dětská hřiště jsou vybavena kovovými hracími prvky (houpačky či 

prolézačky), pískoviště obehnána nevhodnými vysokými betonovými dílci. Kvalita, stav i 

množství pískovišť se jeví jako naprosto nevyhovující a prostředí svým zanedbaným 

vzhledem spíše škodí.Stav všech hřišť a sportovišť je zdokumentován ve fotografické příloze. 

 

5.14 Zeleň 

 

Na sídlišti se vyskytuje široká škála jehličnatých i listnatých stromů. Z jehličnatých stromů 

jsou největším množství zastoupeny borovice, smrky, modříny a tisy z listnatých pak javory, 

břízy, lípy, jasany, lísky aj. Nachází se zde také velké množství keřů, okrasných keřů a 

popínavých rostlin. K nové výsadbě stromů ve větší míře došlo podél ulice Konečná a ve 

vnitrobloku ulice Polní u bytového komplexu "Pastelky". Obyvatelé si sami udržují některé 

květinové záhony v blízkosti bytových domů. Údržba zeleně a kosení trávníku v prostoru 

sídliště je zajišťováno technickými službami. Zeleň většinou vyžaduje lepší údržbu, prořezání 

a oživení, zejména se to týká některých bříz, borovic a smrků, jejichž stabilita je ohrožena 

kvůli jejich vysokému růstu. Nejméně udržovaná zeleň je na okraji sídliště podél páteřní ulice 

Jižní. K nové výsadbě stromů ve větší míře došlo podél ulice Konečná a ve vnitrobloku ulice 

Polní u bytového komplexu "Pastelky". Mezi další problémy zelených ploch patří neukáznění 

občani, jejichž psi při venčení znečišťujících veřejné plochy, znečištění ploch cigaretovými 

nedopalky a špatně vysázená zeleň v kolizi s ochrannými pásmy inženýrských sítí.  
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5.15 Prvky sídliště 

 

5.15.1 Městský mobiliář 

Mobiliář sídliště je tvořen především lavičkami a odpadkovými koši, které jsou ve velmi 

neudržovaném a špatném stavu. Je potřeba ve větší míře zvětšit jejich počet a doplnit také 

území koši na odpad a psí exkrementy. Ve větší míře se v blízkosti domů nacházejí také 

domovní sušáky prádla či klepače koberců, které nejsou a s největší pravděpodobností ani 

nebudou v budoucnu vůbec využívány. 

 

5.15.2 Kontejnerová stání a shromaždiště komunálního odpadu  

Na sídlišti je svoz komunálního i separovaného odpadu realizován firmou TESPRA Hodonín, 

s.r.o. Kontejnerová stání se nachází na několika místech, jejich umístnění je však většinou 

nekryty a nevyhovující, často přímo na komunikaci pro pěší, nebo častěji přímo 

v křižovatkách silnic. V dostatečné míře je možnost třídění odpadu umístněním kontejnerů na 

separovaný odpad, jejich poloha je však většinou nevhodná a technický stav se jeví také jako 

nevyhovující.   

 

5.16 Majetkové vztahy 

 

Všechny budovy na řešeném území jsou majetkem stavebního bytového družstva Hodoňan, 

který je v majetku města. Tento subjekt bytové domy na sídlišti Jihovýchod spravuje a 

provozuje, zabezpečuje jejich opravy a údržbu. Družstvo bylo založeno roku 1963 a z části 

svépomocí a převážně pak dodavatelským způsobem budovalo i se svými právními 

předchůdci bytové domy po celém okrese Hodonín.Majetková transformace družstva, kdy 

delegáti rozhodli o převodu bytů do osobního vlastnictví nájemců, proběhla po shromáždění 

v roce 1992. Neustále probíhají převody bytů do vlastnictví členům družstva, družstvo 

spravuje byty vlastní, byty SVJ i cizí byty. Většina bytových jednotek je však již v současné 

době v soukromém vlastnictví. O správu nemovitostí jako celků (bytové domy) se nadále 

stará bytové družstvo Hodoňan [26]. 
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6 SWOT analýza území 

Tab.č3 SWOT analýza 

 

Silné stránky……… 
 

 

            Slabé  stránky………… 

- občanská vybavenost v docházkové 

vzdálenosti 

- atraktivní poloha území v blízkosti 

centra 

- klidová zóna 

- prostor pro další rozvoj území 

- dobrá obslužnost MHD 

- v blízkosti vhodné plochy pro 

relaxaci, procházky aj. 

- dostatek zeleně 

- vyvážená sociální struktura obyvatel 

 

- nedostatek parkovacích míst 

- špatný technický stav dětských hřišť a 

sportovišť 

- mobiliář ve špatném stavu 

- špatný technický stav domů 

- problémy s venčením psů (znečištění 

veřejných ploch) 

- špatný stav zeleně 

- velký počet výšlapných stezek 

- špatně umístněné kontejnery 

- prašnost 

 

 

               Příležitosti…………..        

 

 

                  Hrozby……………          

- obnova a doplnění dětských hřišť a 

sportovišť 

- cena bytů 

- výstavba bytového domu 

- zvýšení počtu parkovacích míst 

- vznik nových zelených ploch, 

- vznik nových dopravních a pěších 

komunikací. 

- zlepšení stavu komunikací a 

parkovišť 

- doplnění občanské vybavenosti 

 

- stále rostoucí míra automobilizace a 

nedostatek parkovacích míst  

- špatný technický stav bytových domů 

a neochota do nich investovat fin. 

prostředky na nutnou údržbu a 

rekonstrukci 

- zničení nově vybudovaného prostředí 

- odchod obyvatel do jiných sídelních 

útvarů 

- vysoká nezaměstnanost v regionu 

- malá ochota investovat do bydlení. 
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7 Návrhová část - rozbor variant 

 

Tato kapitola řeší rozbor a popis možného řešení revitalizace sídliště dle navrhovaných 

variant a výkresové dokumentace. Následně je jedna z variant dále podrobněji rozpracována.  

 

Hlavním cílem mého návrhu je snaha o řešení problému vnímání sídliště jako monofunkčního 

prostoru a potřeby vytvoření kvalitního městského prostředí pro jeho obyvatele. Toho chci 

docílit zvýšením různorodosti obytného území stavbou nových od stávající zástavby 

vzhledově i konstrukčně odlišných bytových domů a dostavbou občanské vybavenosti. Tato 

nová výstavba si klade za cíl spojit stávající zástavbu se zbytkem města, vytvořit harmonický 

celek a pomoci aby sídliště nesloužilo pouze jako uzavřený prostor. Mezi hlavní priority 

řešení patří také především potřeba zvýšení kapacit pro statickou dopravu. Ta je řešena v obou 

variantách v obdobném duchu. Dále je pak věnována pozornost úpravám a obnově dětských 

hřišť a sportovišť. Mezi další priority patří úpravy zelených ploch, doplněných městským 

mobiliářem a úpravám struktury pěších komunikací. 

 

7.1 Navrhované změny v území 

 

7.1.1 Zvýšení technické úrovně sídliště 

- rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší i automobilovou dopravu; 

- rekonstrukce a potřebné úpravy stávajících kapacit pro statickou dopravu; 

- výstavba na nových lokalitách a rozšíření kapacit pro statickou dopravu; 

- výstavba nových komunikací pro zvýšení průchodnosti oblasti a zlepšení obslužnosti; 

- úprava řešení sídliště jako bezbariérového prostoru dle vyhlášky 398/2009 sb.; 

- doplnění veřejného osvětlení; 

- výstavba v prolukách, výstavba nové občanské vybavenosti, nových bytových či případně; 

  rodinných domů . 
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7.1.2 Zvýšení hodnoty úrovně veřejného prostranství a vybavenosti 

- rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť; 

- výstavba nových ploch pro rekreaci a sport, nových dětských hřišť; 

- výstavba výběhu pro venčení psů; 

- vytvoření nového prostoru pro volný čas seniorů; 

- výměna nevyhovujícího mobiliáře a rozšíření jeho počtu. (udělej odrážky, už ti to 

nebudu psát pořád dokola, platí to i pro text dál.) 

 

7.1.3 Rekonstrukce panelových domů s ohledem na jejich stav a potřeby jejich obyvatel 

Panelové domy jsou majetkem bytového družstva Hodoňan, proto jejich konkrétní 

rekonstrukce nebude předmětem řešení mé diplomové práce. V současné době dochází 

k postupné sanaci a zateplení fasád a většina bytových domů již je po alespoň částečné 

rekonstrukci. 

 

Panelové domy vyžadují rekonstrukce nejčastěji z těchto hledisek: 

- snižování energetické náročnosti objektů, sanace a zateplení fasád bytových domů a 

opravy plochých střech; 

- odstranění šedě prostoru a zvýšení rozmanitosti prostoru rozdílnou barevností fasád; 

- opravy balkonů a lodžií; 

- výměna oken a parapetů; 

- rekonstrukce vchodových dveří bytových domů, výměna hliníkových dveří, 

rekonstrukce zastřešení vstupu; 

- regulace a rekonstrukce otopné soustavy; 

- výměna elektrorozvodů a elektroinstalace; 

- výměna nebo modernizace výtahů. 
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7.2 Urbanistická koncepce řešení území 

 

Návrh revitalizace sídliště se snaží o větší začlenění území do městského prostředí. Návrh 

nové výstavby doplněné občanskou vybaveností se snaží vytvořit přirozený přechod mezi 

sídlištěm reprezentující oblast s nejvyšší hustotou zalidnění ve městě Hodoníně a jeho 

centrální částí. Území sídliště Jihovýchod svým charakterem odpovídá monofunkčním 

obytným celkům stavěným v době svého vzniku ve všech větších městech. V 80. letech, kdy 

se sídliště začalo budovat, se již jeho tvůrci částečně poučili z dřívějších chyb. Proto, již 

v počátcích svého fungování, byla na sídlišti fungující již alespoň základní občanská 

vybavenost reprezentována prodejnou potravin, restaurací, kulturním domem a mateřskou i 

základní školou. Přesto dnešní doba klade na občanskou vybavenost stále vyšší nároky, proto 

je potřeba služby poskytované obyvatelům v daném území neustále rozšiřovat a rozvíjet. 

Vnitřní prostory mezi řadami jednotlivých bytových domů jsou řešeny jako klidové plochy a 

poskytují možnost vytvoření prostoru pro relaxaci a odpočinek obyvatel. Blízkost zeleně a 

přírody reprezentovaná Očovskými Lukami a na druhou stranu také dobrá dostupnost do 

centra města vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj této oblasti.     

 

7.2.1 Návrh regulativů sídliště 

Jedná se převážně o stávající panelovou bytovou zástavbu. Prostory trpí všemi neduhy, jež 

tento typ zástavby přináší, ať už je to nedostatek parkovacích míst, nekvalitní a málo 

různorodá zeleň či nevhodná síť komunikací pro pěší.. Chyby posledních let jako nevhodný 

proces ″humanizace″ sídliště pomocí křiklavých barev, ještě nejsou zcela překonány, avšak i 

v tomto ohledu již došlo ke zlepšení situace. Všechny tyto nedostatky jsou svým způsobem 

stabilizovány a nehrozí zde riziko podstatného zhoršení situace. Následující regulace se týkají 

především samotných stávajících objektů a patří mezi ně: 

- rekonstrukce plochých střech - sjednocení vzhledu sídliště zastřešením sedlovou či 

valbovou střechou; 

- snižování energetické náročnosti budov, vytvoření kvalitního městského prostředí 

vhodnou barevností fasád konzultovanou s odborníky  popř. městským úřadem; 

- vhodnou barevností fasád domů zlepšit prostorovou orientaci v území; 

- jednotná výměna výplní otvorů (oken, vchodových dveří) ; 

- komunikace pro pěší respektující přirozenou logiku provozu a podmínky vyhlášky 
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č.398/2009 sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb); 

- výsadba zeleně respektující odstupové vzdálenosti nenarušující rozhledové poměry a 

bez kolize s ochrannými pásmy inženýrských sítí. 

 

7.3 Dopravní řešení 

 

7.3.1 Komunikace pro motorová vozidla 

Vozidlové komunikace jsou v převážné míře zachovány, stavební úpravy se týkají především 

dílčích úprav šířek komunikací. Mezi navrhované změny v obou variantách patří v blízkosti 

restaurace Moravanka navržené propojení ulice Jižní s velkokapacitním parkovištěm. První z 

variant počítá také s obdobným propojením ulice Slunečná. Systém jednosměrných a 

obousměrných komunikací zůstane zachován.  

 

7.3.2 Komunikace pro pěší 

Pravoúhlý rastr pěších komunikací tvořící místní systém komunikační sítě je poplatný své 

době. Tento systém se používal při navrhování sídlišť v době vzniku tohoto sídliště a 

vykazuje značné nedostatky. Nerespektuje přirozený pohyb člověka a v důsledku toho 

vyšlapané cestičky obyvatel sídliště v drtivé většině ignorují tento nefunkční systém a jeho 

schematismus. V první z navržených variant spočívá tedy úprava pěších komunikací, jak ve 

změně trasování, tak v povrchové úpravě. Varianta druhá respektuje stávající systém 

komunikační sítě pouze s jeho rekonstrukcí a částečným doplněním nových komunikací pro 

pěší v místech výšlapných cest. V této variantě jde tedy především o změnu povrchové úpravy 

a odstranění stávajících vad jako jsou nedodržení minimální průchozí šířky, chybějící úpravy 

pro bezbariérové užívání apod.  

 

Trasování nových komunikací pro pěší by mělo být přizpůsobeno potřebám obyvatel na 

základě těchto pěšin. Stávající živičný povrch bude v obou variantách v celém rozsahu 

postupně nahrazen zámkovou dlažbou. Vytvoření nových komunikací pro pěší, či 

rekonstrukce stávajících, patří jednomu z hlavních cílů této práce. Stávající, ale i návrh všech 

nových komunikací pro pěší, musí splňovat podmínky a požadavky vyhlášky č.398/2009 sb. a 
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to tak, aby byl zajištěn samostatný, bezpečný, plynulý a snadný pohyb nejenom osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, ale i osob s dětským kočárkem a seniorů. Tato 

vyhláška stanovuje požadavky na jejich technické řešení. Povrch pochozích ploch musí výt 

rovný, pevný a upravený proti skluzu. Maximální příčný sklon chodníku nesmí překročit 2%. 

Nejvíce je nutno zohlednit potřebu doplnění přirozených vodících linií vytvořením vodících 

linií umělých. Dále je pro usnadnění pohybu nevidomých nebo slabozrakých nutno doplnění 

komunikací signálními a varovnými pásy předepsaných rozměrů z dlažby se speciální 

hmatovou povrchovou úpravou. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je nezbytné 

dodržet požadavek normy na maximální výškový rozdíl 20 mm použitím snížených obrubníků 

v místech přechodů. Vstupy do budov musí být upraveny tak, aby zajistily přístup osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Při výškovém rozdílu větším než 20 mm je nutno 

přístup do budovy zajistit rampou se sklonem nejvýše 1:16. Není možné zapomenout také na 

dodržení minimálního rozměru manipulační plochy u schránek a domovních zvonků.  

 

Dle normy ČSN 736110 systém musí dodržovat požadované šířky pěších komunikací a dále 

podle intenzity provozu chodců i jejich charakter. Průchozí profil všech komunikací pro pěší 

nesmí být pod šíří 1500 mm. Tuto hodnotu lze snížit pouze až na 900 mm pouze u 

technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení. Chodníky podél 

komunikací s šířkou menší než 2 m budou rozšířeny. Odvod dešťových vod bude i nadále 

řešen na vozovku do stávající dešťové kanalizace  

 

7.3.3 Odstavné a parkovací plochy 

Stávající počet parkovacích míst a jejich nedostatek patří k nejpalčivějším a největším 

problémům této lokality. Neustále se zvyšující stupeň automobilizace přináší stále větší 

potřebu nových kapacit pro statickou dopravu. V současné době motorizace podle územního 

plánu města Hodonín dosahuje stupně 1: 2.5, což prakticky znamená přibližně 400 vozidel na 

1 000 obyvatel. V návrhu je ale také nutno zohlednit nejen parkovací plochy pro obyvatele 

bytových domů, ale i pro návštěvníky a zohlednit nejenom současnou ale i výhledovou 

potřebu. Parkování je řešeno převážně jako povrchové. Pouze v jedné z variant je navržena 

parkovací budova s prvním podlažím pod úrovní stávajícího terénu (podrobnosti v detailním 

řešení navržených variant - kapitola 7.9.3). Stavba takového charakteru se totiž mnohdy jeví 

jako problematická. Také dotazníková anketa provedená v rámci místního šetření potvrdila,   
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že část obyvatel je zásadně proti stavbě takového druhu v blízkém okolí svého bydliště. 

Rozhodnutí o definitivním umístnění této stavby by tak jako podklad potřebovalo hlubší 

průzkum, což však není konkrétním předmětem řešení této diplomové práce.Odstavné plochy 

a dlouhodobé parkování je soustředěno na okrajích bytové zástavby. Nutno respektovat 

požadavkyvyhlášky č.501/2006 sb. (o obecných požadavcích na využívání území), podle 

které musí být parkovací stání u staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci v docházkové 

vzdálenosti do 300m , je-li to technicky možné.  Kapacitně nejvýznamnější parkovací plochy 

jsou i nadále soustředěny podél páteřní komunikace Jižní. Zde je nutná kompletní 

rekonstrukce parkovacích ploch nejenom kvůli špatné kvalitě povrchů a chybějícímu značení 

vodorovnému i svislému, ale i nerespektování vyhlášky ČSN EN 73 6056 (odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel). Mezi nejčastější chyby patří nedodržení předepsaných 

rozměrů parkovacího stání, nedodržení minimální vzdálenosti sousedních vozidel, 

nerespektování minimálního odstupu parkovacího stání od vrat budov a nedodržení minimální 

šíře příjezdové komunikace. Dle této normy je nutno postupovat i při návrhu nových 

parkovací stání. Tyto se zejména nesmí navrhovat v rozhledových polích křižovatek a 

navrhují se tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí. Parkování 

ve vnitrobloku zástavby je v návrhu řešeno pouze s omezenou kapacitou a jeho charakter má 

smysl pouze krátkodobého stáníParkovací stání šikmá a podélná budou mít rozměry 2,5 x 5 m 

a 3,5 x 5m pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro odlišení parkovacích stání od 

komunikace pro motorová vozidla bude navrženo vydláždit jejich povrch z dlažby, což 

umožní odlišit parkování jak materiálem, tak barevností. Vytvoření nových parkovacích ploch 

záborem zeleně je spojeno se zvýšením ploch nepropouštějící vodu, proto jsou navrženy 

dlaždice s propustnými spárami. U všech nových i rekonstruovaných parkovacích ploch je 

nutno vyčlenit a označit v souladu s vyhláškou č.398/2009 sb. předepsaný počet parkovacích 

míst. V případě, že dojde při rekonstrukci či návrhu parkovacích míst ke  kolizi s ochrannými 

pásmy inženýrských sítí, budou tato vedení opatřena chráničkou proti možnému 

mechanickému opotřebení. V souladu s normou ČSN 73 6110 jsou všechna parkovací a 

odstavná stání pro osobní automobily zřízena jako samostatné plochy mimo prostor místní 

komunikace nebo v samostatných stavbách.   
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7.3.4 Výpočet parkovacích míst dle normy ČSN 73 6110  

 

Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo 

prostor místní komunikace a v samostatných stavbách. Celkový počet parkovacích stání   

 

Určení základního počtu odstavných a parkovacích stání dle tab. 34  

 

Základní počet odstavných stání pro bytovou část: 

V řešeném území se nachází 1 022 bytových jednotek. Největší byty 4+1 mají 86 m2. 

V řešeném území se nevyskytují byty o jedné obytné místnosti. Všechny tyto byty tedy 

splňují podmínku normy: obytný dům činžovní do 100 m2 celkové plochy. Dle té normy je 

tedy přiřazeno každému bytu jako jednotlivé účelové jednotce jedno stání. 

Celkový počet je tedy 1 022.  

 

Základní počet parkovacích stání pro komerční část: 

Pro výpočet jsem použil tyto hodnoty: 

hostinec, pivnice (1 stání/10-15 m2; 60% krátkodobých)  

restaurace 3. skupiny (1 stání/6-8 m2; 80% krátkodobých) 

mateřská škola (1 stání/5 dětí; 90% krátkodobých) 

obchod (jednotlivá prodejna 1stání/50 m2; 90% krátkodobých) 

sportoviště-kuželky (1 stání/ 2-3 drah) 

 

205/15 + 250/8 +  50/5 + 375/50 + 2 = 64,7 zaokr. na 65 odstavných a parkovacích stání   

 

Kontrolní výpočet: 

 

N = ∑Oo *Ka+ ∑Po*Ka*Kp= 1022 * 1 + 65 * 1 * 1 = 1087 

 

kde 

N         celkový počet stání 

Oo základní počet odstavných stání 

Po základní počet parkovacích stání 
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Ka součinitel vlivu stupně automobilizace 

Kp součinitel redukce počtu stání 

 

SOUHRN: 

stávající parkovací stání      699 

min. potřeba nových parkovacích stání           388 

 

Počet nově navržených parkovacíchstánívzniklých rozšířením stávajících kapacit nebo 

výstavbou nových parkovacích ploch 

 

-varianta I.: 116 stání; z toho 6 stání bezbariérové    

-varianta II.: 194 stání; z toho 7 stání bezbariérové   

 

7.4 Řešení technické infrastruktury  

 

Návrh řešení technické infrastruktury je proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technické infrastruktury 

 

7.4.1 Vodovod 

Stávající rozvody budou ponechány a v systému zásobování oblasti pitnou vodou se 

nepředpokládají žádné změny ani přeložky vodovodu. 

 

 

7.4.2 Kanalizace 

V dané lokalitě není plánována změna koncepce odvodu stokových vod. Kanalizační síť 

zůstane zachována jako jednotná, stávající systém bude zachován. 

 

7.4.3 Plynovod 

Rozvod plynu po sídlišti a napojení na jednotlivé objekty zůstane beze změn. 
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7.4.4 Zásobování elektrickou energií 

Stávající vedení VN a NN bude ponecháno. 

 

7.4.5 Telekomunikace 

Nejsou plánovány změny stávajícího telekomunikačního vedení  

 

7.5 Plochy veřejné rekreační  

 

7.5.1 Dětská hřiště 

Význam dětských hřišť přestává být v dnešní již době naštěstí opomíjen. Dětská hřiště mají 

nezanedbatelný význam na rozvoj dítěte, a to nejen v předškolním, ale i školním období. 

Rozvíjí motorické schopnosti dětí. Děti zde tráví volný čas nejenom s rodiči, ale  jsou i 

místem k navazování sociálních kontaktů a to nejen s vrstevníky, ale i mezi dětmi rozdílného 

věku. Děti mají možnost napodobovat starší vrstevníky a učit se novým dovednostem 

příkladem a ukázkou. Návrh herních zařízení musí být co nejpestřejší avšak se zřetelem na 

bezpečnost. Dětská hřiště jsou proto navržena podle požadavků norem ČSN EN 1176 a ČSN 

EN 1177.  

 

Stávající technický stav dětských hřišť na sídlišti Jihovýchod je zcela nevyhovující a proto je 

potřeba zcela nové koncepce. Stávající hřiště se nacházejí se ve vnitřním parteru obytné 

zástavby a jejich umístnění v klidové zóně vyhovuje. Jejich technický stav a zastaralost však 

nedává jinou možnost než přistoupit k jejich odstranění a vybudování hřišť zcela nových. 

Tyto hřiště budou navrženy v prostoru mezi pěšími komunikacemi zajišťující dobrou 

dostupnost. Z důvodů vysokých hygienických nároků u hřišť pro nejmenší děti, které jsou 

kladeny na tyto prostory, budou hřiště proti znečišťování ploch psy nebo jinými volně 

pobíhajícími zvířaty opatřeny nízkým dřevěným plotem max. výšky 1,1 m.  Toto opatření 

také částečně brání  nezodpovědnému přístupu rizikových skupin obyvatel. 

 

V návrhu jsou použity výrobky firmy LAPPSET Finsko. Tato firma nabízí širokou škálu 

kvalitních prvků pro dětská hřiště a patří mezi přední evropské výrobce. Pro nejmenší jsou 

navrženyherní sestavy produktové řady systému FINNO. Dále je zde několik prvků 
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produktové řady CLOXX designovaných speciálně do sídlištních zástaveb s předpokladem 

umístnění ve velmi namáhaných lokalitách. Prvky jsou speciálně konstruovány s vysokou 

odolností a částečně jsou odolné i vůči vandalismu. Tento systém je určen spíše pro starší děti, 

pro které bývá často hra na klasickém dřevěném dětském hřišti méně atraktivní.  

 

Všechny navržené prvky počítají podle požadavků norem se zbudováním bezpečných 

dopadových ploch a to z plaveného písku či pryžových dlaždic. Tyto dopadové plochy jsou  

zobrazeny ve výkresech. Velikost bezpečnostní zóny dodá výrobce herního zařízení. 

 

7.5.2 Plochy pro sport 

Neorganizované volnočasové sportovní aktivity mládeže patří mezi tzv. primární prevence. 

Kolektivní hry mládeže nabývají z tohoto pohledu také sociální rozměr. Hřiště jsou navržena 

jako víceúčelová umožňující sportovní vyžití všem věkovým skupinám obyvatel. Stejně jako 

v případě dětských hřišť je stávající technický stav sportovišť na sídlišti Jihovýchod zcela  

nevyhovující. V návrhu revitalizace se tedy počítá s vybudováním nových sportovních ploch. 

Z důvodů omezení rizika kolize s automobilovou dopravou jsou hřiště navržena ve vnitřních 

částech sídliště. Hřiště jsou navržena s umělými povrchy. Půdorysné rozměry hřišť jsou 28 x 

15 m s polyuretanovým povrchem a 48 x 24 s umělou trávou. Tyto sportovní plochy jsou 

určeny pro široké spektrum sportů míčových sportů jako košíková, tenis, volejbal, nohejbal aj.  

Hřiště jsou oploceny po celém obvodu do výšky 3 m. Jsou z obou stran vždy zpřístupněna 

dvěma brankami a součástí hřišť je i osvětlení a odpočinkové plochy pro hráče či diváky. 

 

 

7.5.3 Odpočinkové plochy 

Na sídlišti je nedostatek místo pro relaxaci. Veškeré pěší komunikace jsou doplněny 

lavičkami KARIM. Lavičky májí sloužit při delším přesunu k odpočinku, jako odkládací 

plocha při procházce s dětmi, ale zároveň mají nabízet možnost trávit volné chvíle na 

čerstvém vzduchu např. s knihou. V místech komunikačních uzlů je počet laviček 

zdvojnásoben, aby byla zajištěna možnost setkávání občanů. Ve spojení se zelení vytváří tyto 

prvky odpočinkové kouty a podporují možnost komunikace mezi lidmi a oživení sterilního 

městského prostředí. Tyto odpočinkové plochy se nachází v současnosti ve vnitřní části ulic 
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Šafaříkova a Polní. Mezi nově navržené plochy patří úprava areálu před prodejnou potravin 

ENAPO na ulici Slunečná. Dalším výrazným odpočinkově - relaxačním prostorem v lokalitě 

je navržený výběh pro psy v prostoru mezi ulicemi Jižní a Konečná. 

 

7.6 Návrh mobiliáře a technických prvků  

 

7.6.1 Odpadové hospodářství 

Kontejnerová stání se v současnosti nachází na několika místech v blízkosti bytových domů. 

Jejich umístnění je však většinou nevyhovující. V oblasti probíhá jak svoz zbytkového 

směsného komunálního tak separovaného odpadu (sklo, papír, plasty). Současný stav kdy jsou 

kontejnery umístněné na vozovkách nebo komunikacích pro pěší bude vyřešen vytvořením 

nových ploch. Z hygienického a estetického hlediska je nutno stávající sběrná místa sloučit do 

společných stanovišť. Tyto stanoviště jsou řešeny jako zpevněné plochy, obestavěny zídkou 

výše 2 m, izolované od okolního prostředí formou přístřešků. Sběrná místa jsou umístněná 

v blízkosti bytových domů. V místech ztíženého přístupu z dopravní komunikace jsou tato 

stanoviště zpřístupněna také ze strany komunikace pro pěší. Při zachování potřebného 

manipulačního prostoru oddělené stanoviště nebrání manipulaci s kontejnery. Návrh počítá    

s výměnou stávajících kontejnerů se špatným technickým stavem za plastové kontejnery nové  

o objemu 1100 l s plochým víkem. Tento typ kontejneru lze použít jak pro odpad směsný 

komunální, tak pro odpad separovaný. Minimální manipulační prostor je 1,5 x 1,75 m. Další 

možností kam lze odpady odkládat jsou sběrné dvory. Zde mohou občané bezplatně odkládat 

téměř jakýkoli typ odpadu z produkce domácností. Sběrný dvůr odpadů (regionální centrum 

Hodonín) se nachází ve vzdálenosti pouze několika stovek metrů od sídliště. Přesto však svou 

přítomností nijak esteticky prostor nenarušuje, protože je od řešeného území oddělen ulicí 

Konečnou a několika řadami garáží.   

 

7.6.2 Výměna městského mobiliáře 

Úpravy se týkají jak doplnění stávajícího mobiliáře tak návrhu zcela nových ploch. Důležitou 

roli při výběru mobiliáře hraje také materiál a s tím souvisí také nároky na budoucí údržbu.  

Městský mobiliář bude v celém území doplněn o odpadkové koše a koše na psí exkrementy. 

Původní odpadkové koše často již neplnící funkci budou odstraněny. Také stávající lavičky, 
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mimo plochy nově zrekonstruované na ulici Konečná a Luční, budou odstraněny a nahrazeny 

novými. Navržené lavičky musí být umístněné v území tak, aby poskytly místo k odpočinku  

a relaxaci na slunci i ve stínu. Výběr musí předcházet rozvaha, navrhnuté prvky musí 

zapadnout do prostředí sídliště. V návrhu se počítá se dvěma typy laviček. Rozmanitost 

výrobků dnes umožňuje rozlišit mezi klasickou parkovou lavičkou se zaoblenými tvary          

a klasickými materiály a na straně druhé mezi vzdušnými kovovými lavičkami vhodné pro 

místa s velkým pohybem lidí. Plochy u laviček jsou zpevněné pro srážkovou vodu 

propustnými materiály z betonové dlažby. 

 

S rekonstrukcí ani s umístněním nových sušáků na prádlo nebo klepačů koberců se v tomto 

návrhu nepočítá. Provedená anketa mezi obyvateli sídliště potvrdila, že mezi občany je o tyto 

konstrukce v současné době již prakticky nulový zájem. Z tohoto důvodu dojde k jejich 

odstranění.    

 

 

7.6.3 Veřejné osvětlení 

Systém veřejného osvětlení je napojen na stávající rozvodnou síť osvětlení. V řešené oblasti 

se počítá s rekonstrukcí a doplněním veřejného osvětlení. Stávající osvětlení bude 

demontováno a vyměněno za nové. Nově navržené komunikace budou doplněny lampami ve 

vzdálenostech 20 až 25 m. Uvnitř sídliště ve vnitroblocích a v územích s parkovými úpravami 

bude navrženo osvětlení exteriérové parkové se sloupy průměru 76mm výšky 5m. Podél 

komunikací, u nově rekonstruovaných, ale i u nově vybudovaných parkovišť budou 

umístněné uliční lampy výšky 10 m. U přechodů budou instalovány přechodové svítidla 

výšky 8,5 m s asymetrickou clonou, umožňující zvýraznění osvětlení přechodu. Svítidla 

budou instalována v dostatečném předstupu před přechodem a zdůraznění přechodu bude 

docíleno barevným odlišením jiným barevným tónem, než který je použit pro osvětlení 

průběžné komunikace. Tyto opatření přispívají ke snížení rizika střetu automobilu s chodcem.    

 

7.6.4 Zeleň 

Stromy, keře 

Stávající zeleň bude ponechána v co největší míře. Zeleň byla původně vysázena bez 

uceleného kompozičního záměru. Toto se pokusí napravit nová výsadba. Bude provedeno 
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kácení stromů nebo odstranění keřů, jež jsou v nevyhovujícím stavu. Také tam, kde zeleň 

zasahuje nevhodně do komunikací, nebo je příliš blízko budov a zastiňuje nebo brání výhledu 

z oken, je nutné zeleň odstranit. Na místě pokácených stromů a keřů bude vysázena zeleň 

nová. Mezi zástupce nové výsadby patří  javory, katalpy. Z okrasných kvetoucích stromů 

bude provedena výsadba z druhů, jako jsou jabloně a třešně, z jehličnatých stromů pak z jedle 

nebo modříny. Z okrasných keřů jehličnatých jsou to chvojka, cipřišek nebo tis. Ze zástupců 

listnatých keřů pak tavolník, buxus, tamaryšek, šeřík nebo hloh. Po výsadbě je nutno zeleň 

celoročně udržovat. Při potřebné péči pak zeleň pomůže k trvalému estetickému zvýšení 

hodnoty prostředí. 

 

Travnaté plochy 

Společně s prosvětlením ploch kácením nevhodně vzrostlých dřevin patří obnova trávníků 

k finančně méně nákladným způsobům zvýšení estetické hodnoty městského prostředí. 

Současný stav zatravněných ploch kolem bytových domů není vyhovující. Obnova trávníků 

se provádí odstraněním plevelů herbicidním postřikem. Nejpřesnější dávkování a rovnoměrné 

rozptýlení bývá dosaženo tlakovým postřikovačem. Následuje přihnojení či případné použití 

vertikulace či aerifikace (provzdušnění a prořezávání). V některých místech je potřeba 

obnovy travních porostů z důvodů nevhodné půdy. Obecně trávníkům vyhovují spíše lehčí 

půdy. Jílovité půdy je nutno vylehčit přidáním písku. Při kompletní výměně zeminy se 

nejdříve provede skrývka zeminy do hloubky 0,3 m, následně je pak nahrazena vhodným 

substrátem.  Kvalitní trávník by měl být rovný, proto je potřeba vyrovnat větší terénní 

nerovnosti. Osiva bývají sestavena z více odrůd trávy respektující přírodní podmínky 

stanoviště. K zasetí se použije travní směs v množství 2-3 kg/100 m2. K výsevu by mělo dojít 

v době kdy je půda jíž dostatečně prohřátá, ale půdní profil je stále ještě optimálně nasycen 

vláhou. Ideální pro zakládání travních ploch se tedy jeví jako jaro. Po výsevu by se větší 

plochy měly utužit lehkými válci. První sečení se doporučuje při minimální výšce travního 

porostu 10 cm. Trávník není možné ponechat bez údržby, např. v podzimním období spadané 

listí znesnadňuje pronikání vody, vzduchu a živin do půdy. 
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7.7 Variantní řešení návrhu 

 

Rozdíly ve variantním řešení návrhu spočívají především v řešení zástavby pozemků na ulici 

Horní Plesová. 

 

7.7.1 Vymezení území 

Ulice Horní Plesová se nachází v oblasti mezi ulicemi Kollárova, Měšťanská a Vřesová. 

Z jihu je oblast ohraničena blokem bytových domů „Pastelky“, ze severu budovou občanské 

vybavenosti Bowling - restaurace. Východní část ohraničuje nové velkokapacitní parkoviště 

s přilehlým blokem osmipodlažních panelových bloků na ulici Vřesová a Luční.  

 

7.7.2 Charakteristika území 

Ulice Horní Plesová je historicky jedna z nejstarších ulic v Hodoníně. Dlouhodobě však 

patřila k nejvíce zanedbaným lokalitám a to přestože jde o oblast v blízkosti centrální zóny 

patřící k významným vstupům pro pěší do celé lokality sídliště Jihovýchod. Vybudovat zde 

novou obytnou lokalitu patří mezi dlouhodobé snahy města. Objekty byly několik let 

prakticky bez využití, stavebně technický stav objektů nebyl dobrý. V letech 2004-2010 po 

odkupu pozemků městem Hodonín došlo k asanaci tří vybydlených domů. V roce 2011 se 

podařilo zbourat zbylých 5 domů i s hospodářskými budovami. Na řešeném území se 

v současné době nachází již pouze objekt bývalé mateřské školy, který je v majetku města a je 

pronajímán (viz příloha č.2, fotografie č.4) V současné době město nabízí pozemky k odkupu 

případnému developeru, nebo jinému zájemci který by chtěl v dané oblasti podnikat či 

postavit nové domy. Mezi kritéria podmiňující odkup patří nejenom předložení 

podnikatelského záměru na další využití nemovitosti a výše nabídnuté ceny, ale také přínos 

pro občany města. Mezi požadavky města patří využití území pro bydlení ve vícepodlažních 

bytových domech a živnostenských domcích, napojení komunikací a inženýrských sítí 

jednotlivých objektů na stávající technickou infrastrukturu. Během  druhé poloviny roku 2011 

došlo k zahájení výstavby prvního z živnostenských domů na ulici Kollárova a je v současné 

době je před dokončením (viz příloha č.2, obr.č.6). V mém návrhu se počítá s jeho začleněním 

do navrhnuté zástavby. Řešené území je územím archeologického zájmu ve smyslu platné 

legislativy. Při zemních zásazíchdo terénu na takovém území dochází s vysokou 
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pravděpodobností k narušení archeologických nálezůa z hlediska památkové péče je tedy 

nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. 

 

7.7.3 Urbanistický návrh - varianta č.1 

Tato varianta počítá s demolicí stávajícího objektu bývalé mateřské školky. Ulice leží na trase 

představující jeden z hlavních pěších přístupů do sídliště a spojuje přilehlou zástavbu se 

zastávkami MHD a centrem města. Koncepce tohoto návrhu je zachovat přirozený uliční tah  

a ulici obnovit. Povrch ulice bude nově zrekonstruován a ulice bude rozšířena na šířku 6 m. 

Její součástí se stanou také nová parkovací místa v počtu 32 stání. Podle vyhlášky č. 398/2009 

Sb. dvě z těchto stání vyhražená pro automobily přepravující osoby s omezenou schopností 

pohybu. Ulice je z obou stran doplněna komunikacemi pro pěší. Ke stávajícímu 

živnostenskému domu na ulici Kollárova je navržena trojice  nových domů stejného 

charakteru. V přízemí jsou nevýrobní služby, ve 2. nadzemním podlaží a podkroví jsou  

obytné plochy. Tyto domy tvoří nároží mezi ulicemi Kollárova a Polní a uzavírají oblast 

z jihu.  Podél ulice Horní Plesová je z jižní strany navrhnuta uliční zástavba řadovými 

rodinnými domy se dvěma nadzemními podlažími. Tyto by pro své přípojky s výhodou mohly 

použít stávající inženýrské sítě v této ulici. V části severní je navržen bytový dům se třemi 

nadzemními podlažími tvořící hmotově přechod mezi drobnou zástavbou RD a panelovými 

bytovými domy na ulici Vřesová a Jižní. Tento bytový dům bude také využívat stávajících 

inženýrské sítě v ulici Horní Plesová. Vzhledem k tomu, že v současné době v území chybí 

kapacity pro odstavování a parkování automobilů, je v severní část plochy nevrženo 

parkoviště s  počtem 22 parkovacích stání. Návrh této parkovací plochy není v kolizi 

s ochrannými pásmy inženýrských sítí.  Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou tři stání 

vyhražená pro automobily přepravující osoby s omezenou schopností pohybu. Toto parkoviště 

je od nově navrhnuté bytové budovy odděleno pásem nově vysázené zeleně a spolu s ní 

odděluje nově navrženou zástavbu od budovy Bowling - restaurace. 

 

7.7.4 Urbanistický návrh - varianta č.2 

Tato varianta také počítá s demolicí stávajícího objektu bývalé mateřské školky. Je řešena 

návrhem, který nepočítá se zachováním ulice Horní Plesová, ale vytváří nový klidový prostor 

pobytového vnitrobloku doplněného dětským hřištěm a zelení. Do tohoto prostoru jsou 

orientovány vstupy nově navržených bytových domů. Jedná se o jeden bytový dům v blízkosti 
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velkokapacitního parkoviště uzavírající oblast z východní strany a jeden bytový dům 

s občanskou vybaveností vedle stávající budovy Bowling - restaurace. Tento dům je navržen  

s plochami pro občanskou vybavenost v přízemí objektu. Část pro bydlení je od prodejních 

prostor oddělena a je přístupná z opačné strany z nově vytvořeného vnitrobloku. Živnostenské 

domy na ulici Kollárova jsou navrhnuty se  dvěma nadzemními podlažími a obytným 

podkrovím respektující výšku již stávající budovy na ulici Kollárova. Stávající budova je 

začleněna do řadového bloku tří nově navržených budov stejné funkce vytvářející uliční 

frontu uzavírající oblast z jihu. Orientace těchto budov je směrem do ulice Kollárova a neruší 

svým provozem klidovou zónu vnitrobloku. Nově navržené bytové domy tvoří přechod mezi 

zástavbou těmito živnostenskými domy na ulici Kollárova a zástavbou osmipodlažními 

panelovými domy na ulici Vřesová. Protože v  blízkosti řešeného území se nachází dům pro 

seniory s pečovatelskou službou na ulici Polní, je součástí nově vytvořeného prostoru i fitness 

park se speciálními cvičebními stroji. Tento prostor představuje místo aktivního odpočinku 

nejen pro seniory, ale má své využití i pro širší veřejnost. V těsné blízkosti tohoto parku se 

nachází další plocha vhodná pro relaxaci obdobně doplněná lavičkami a městským 

mobiliářem. Jedná se o plošné kamenné bludiště. V centrální části vnitrobloku se nachází 

oplocené dětské hřiště s herními sestavami produktové řady FINNO (viz příloha č.3). 

Z důvodů chybějících kapacit pro statickou dopravu zůstává plocha pro odstavování               

a parkování automobilů v severní části nevržena i v této variantě shodně s počtem                 

22 parkovacích stání. Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou tři stání vyhražená pro automobily 

přepravující osoby s omezenou schopností pohybu. Toto parkoviště odděluje nově navrženou 

zástavbu od  budovy Bowling - restaurace. V celé oblasti sídliště Jihovýchod chybí dostatek 

ploch pro odstavování a parkování automobilů. Navržené plochy však zcela určitě nepokryjí 

celou požadovanou kapacitu parkovacích míst. Úbytek nových parkovacích míst způsobený 

absencí parkovacích ploch navržených ve variantě č.1 na ulici Horní Plesová se tato varianta 

snaží kompenzovat rozšířením parkovacích míst na jiném vhodném místě. Na ulici Jižní je 

tedy v této variantě místo povrchového parkoviště navržen parkovací dům o celkové kapacitě 

110 parkovacích míst.   

 

 

 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  

 

 

59 
 

7.8 Výběr varianty k podrobnému rozpracování 

 

Pro podrobné zpracování jsem se rozhodl řešit variantu č.2. Zástavba územím pouze 

bytovými domy se mi zdá pro toto území více vhodná, než částečná zástavba domy 

rodinnými. Také nově vytvořené klidové prostory doplněné o fitness hřiště zvyšují pestrost 

navrženého prostoru a možnost aktivního trávení volného času přímo v prostoru sídliště. 

 

7.9 Podrobný popis vybrané varianty - bytový dům s občanskou 

vybaveností 

 

7.9.1 Základní údaje o stavbě 

Nový bytový dům je navržen na pozemku, mezi ulicí Horní Plesová a Vřesová. Stavba je 

navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou s půdorysným 

rozměrem 26 x 26 m. Sklon střešní rovin je 35°a hřeben budovy se nachází ve výšce 15,79 m. 

Výšková srovnávací hladina je ±0,000=192 m.n.m. V 1. NP jsou navrženy plochy občanské 

vybavenosti. Z provedené ankety vyplívá nedostatek specializovaných obchodů v řešeném 

území. Z tohoto důvodu je navrženo jako možné konkrétní uplatnění pro tyto prodejní plochy 

zaměření na sportovní potřeby a prodejnu lodí. Prostranství před domem bude vydlážděno 

vybaveno městským mobiliářem a doplněno vodním prvkem - kaskádou. Vstupní prostory do 

obou prodejních ploch jsou navrženy ze severovýchodní strany z tohoto nově vytvořeného 

prostranství. Vstupní prostory do bytů jsou situovány z opačné strany jihozápadní. Nosná 

konstrukce obvodových a vnitřních stěn jsou navrženy z cihelného zdiva POROTHERM. 

Střešní krytina je navržena z betonové tašky KM BETA.     

 

7.9.2 Urbanistické řešení  

Průčelím s  prodejními plochami je navržená budova orientována směrem ke stávající 

panelové zástavbě. Z urbanistického hlediska je budova navržena tak aby tvořila hmotový 

přechod mezi zástavbou živnostenskými domy na ulici Kollárova a bloku osmipodlažních 

panelových domů na ulici Vřesová.  
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7.9.3 Dispoziční řešení  

Provoz v 1.PP je tvořen technickými místnostmi, sklepy pro nájemníky, kočárkárnou, 

kolárnou, prádelnou. Sklepy pro nájemníky jsou dimenzovány pro potřebu nových sklepních 

prostorů, v případě půdní přestavby na obytné podkroví v budoucnosti. Společné prostory 

domu jsou řešeny nadstandartním vybavením. Jedná se o dílnu a posilovnu. Provoz v 1.NP je 

tvořen dvěma obchodními plochami s nezbytným technickým zázemím. Dále pak vstupními 

prostory zpřístupňující obytný prostor budovy a jednou bytovou jednotkou. Provoz ve 2.NP a 

3.NP je tvořen čtyřmi byty. Provoz ve 4.NP je nevyužíván s půdními prostory. Střešní prostor 

bude provětráván a prosvětlován střešními okny. Přístupný je ze společného ŽB 

monolitického schodiště s mezipodestou a výtahem bezbariérového typu. 

 

7.9.4 Stavebně technologické řešení 

Zemní práce 

Pozemek je vyčištěn od stavební suti po nedávné demolici. Před započetím výkopových prací 

je třeba zajistit odtravnění a odvoz půdy. Dále je třeba zajistit hydrogeologický průzkum. Na 

základě jeho výsledků bude upřesněno řešení úpravy a srovnání terénu, řešení výkopových 

jam, pažení, bednění a odvodnění základové spáry.  

 

Základové konstrukce 

Podsklepená část budovy je založena ve stejné výškové úrovni (mimo výtahovou šachtu). 

Hloubka základové spáry je ve výšce 3,8 m pod úrovní upraveného terénu. Základy tvoří 

monolitické pasy a patky z prostého betonu. Na upraveném a zhutněném terénu je nasypána 

drenážní vrstva štěrkopísku v tl.300 mm frakce 8~16mm, na který je proveden podkladní 

beton z betonu C20/25 vyztužený kari sítí. Na tuto ŽB desku bude natažena hydroizolace,  

pak následuje skladba podlah.Drenážní vrstva bude také provedena z vnější strany  svislých 

obvodových stěn opatřených taktéž hydroizolačím zajištěním. Tepelná izolace základů bude 

vytažena nad terén až do výše první tvárnice.   

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je navrženo zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 SI na tepelně 

izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly - poloviční, 

koncové, rohové). Obvodová nosná stěna bude omítnuta tepelně izolační omítkou  
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používanou v tomto systému s označením POROTHERM TO. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce objektu je navržena jako monolitická železobetonová stropní deska 

tloušťky 200 mm z betonu C20/25 a vyztuženého betonářskou sítí. Na této vrstvě pak 

pokračují skladby jednotlivých podlah.  

 

Ztužující železobetonové věnce ve všech podlažích budou z betonu C20/25 a vyztuženy 

betonářskou výztuží a zajištěné třmínky. Z tepelně-technického hlediska jsou provedeny 

v prostoru za věncovkami Porotherm VT8 s tepelně izolační deskou PPS tl. 80 mm. 

Dojezdová výška výtahu nad 3. NP bude zastropena ŽB deskou tl. 150 mm. Je nutné provést 

statické posouzení všech železobetonových konstrukcí. 

 

Zastřešení 

Střešní konstrukce je tvořena sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 35°a hřeben 

budovy se nachází ve výšce 15,79 m. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové vazníky 

uložené na ŽB věnci. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je navržena jako centrální dvojramenné schodiště 

s mezipodestou. Rozměr schodišťového stupně je 175x300 mm a úhel svírající podlaha se 

šikmou ŽB deskou schodiště je 30º.Nosná monolitická ŽB deska je ve spodní části vetknuta 

do základového pasu a a v úrovni 1. NP nesena podestou schodiště. Stupně budou 

nadbetonovány a následně obloženy keramickou dlažbou. Madlo zábradlí  je dřevěné profilu 

55 mm. Tloušťka schodišťové desky je 180 mm, materiál beton C 20/25 a je vyztužena 

v příčném i podélném směru betonářskou výztuží. 

 

7.10 Podrobný popis vybrané varianty - fitness park 

 

Dnešní fitness centra jsou určeny spíše pro mladší věkovou skupinu obyvatel, přesto i senioři 

chtějí mnohdy spojit pobyt mimo svůj domov s aktivním pohybem.  Navržené stroje jsou 

speciálně uzpůsobeny jejich specifickým nárokům, jednodušeji se ovládají a celkově jsou 
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šetrnější vůči organismu. Každé cvičební zařízení je opatřeno popiskem vysvětlujícím k čemu 

zařízení slouží a jak se používá. Návštěvníci zde mohou cvičit jak samostatně, tak skupinově 

pod dozorem trenéra. Součástí areálu jsou parkové lavičky, kde si mohou návštěvníci 

odpočinout.Všechny navržené prvky počítají opět se zbudováním bezpečných dopadových 

ploch. V tomto případě se jedná o pryžové dlaždice. Velikost bezpečnostní zóny dodá výrobce 

herního zařízení. Celý park je vhodně doplněn pestrou škálou nově vysázené zeleně. 

 

7.11 Podrobný popis vybrané varianty - parkovací budova  

 

Parkovací budova je navržena na okraji obytné zástavby mezi ulicemi Jižní a Okružní. Jedná 

se o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 43 x 35m. Budova je navržena s jedním 

podzemním a s jedním nadzemním podlažím. Hloubka zapuštěného podlaží je 1,6m a 

konstrukční výška objektu 3,6m. Obě podlaží jsou navržena se shodnou kapacitou 55 stání. 

Z tohoto počtu je 6 míst vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve 

smyslu vyhlášky č.398/2009 Sb. Stání jsou navržena pro vozidla skupiny O2 (velké osobní 

automobily, karavany) o rozměrech 2,1 x 5 m. Příjezdové komunikace jsou dvoupruhové, šíře 

6m se délky 16m se sklonem 10%. Budova má navrženy vchody do obou podlažní ze severní 

a jižní strany. Středem objektu vede obslužná komunikace pro pěší. Pohyb vozidel je navržen 

jako jednosměrný okružní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  

 

 

63 
 

8 Propočet nákladů, rozbor ekonomické náročnosti 

 

8.1 Použité podklady 

 

Propočet nákladů byl proveden na základě orientačních cen dle rozpočtových ukazatelů, cení 

a publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury (stav k 07/2011, dostupná 

online na www.uur.cz) a dále dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Všechny hodnoty jednotlivých nákladů jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

Tab. č.4 ZELEŇ - příprava pozemku a výsadba stromů a keřů  

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Odstranění stařiny (neudržovaného 
suchého travního  
porostu) 
 

680  

m2 

 

19 

12920 

Odstranění nevhodných dřevin do 
100 mm průměru kmene, výšky 
nad 1 m bez pařezu (probírka) 

38  

ks 

 

226 

8588 

Pokácení nevhodných stromů do 

200-300 mm průměru kmene 

17  

m2 

 

465 

7905 

Terénní modelace 70 m2 96 6720 

Příprava půdy pro výsadbu 40 m2 44 1760 

Výsadba stromůprostokořeného 
do 200cm výšky “včetně ceny 
dřevin“ 

58  

ks 

 

697 

40426 

Výsadba stromůs balem do 100cm 
výšky  “včetně ceny dřevin“ 

38  

ks 

 

365 

13870 

Výsadba keře do 50cm výšky, bez 
balu  “včetně ceny dřevin“ 

16  

ks 

 

57 

912 

Založení trávníku parkového typu 1200 m2 24 28800 

Náklady celkem    121 901 
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Tab. č.5 Zemní práce - odstranění povrchu 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Dlažba z betonových dlaždic 798 m2 140 111720 

Beton 1355 m2 740 1002700 

Asfalt z chodníků 1232 m2 705 868560 

Odkopávka pro silnici 148 m2 385 56980 

Výkop jámy 33 m2 800 26400 

Náklady celkem    206 630 

 

 

Tab. č.6 Zemní práce - obnovení povrchu 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Vozovka -asfalt 1092 m2 1450 1583400 

Chodník -dlaždice 1248 m2 410 511 680 

Náklady celkem    2 095 080 

 

 

Tab. č.6 Inženýrské sítě 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Přípojka vody DN32 70 bm 4700 329000 

Přípojka kanalizace DN150  
plastov´á 

85 bm 3550 301750 

Přípojka elektro 35 bm 718 25130 

Přeložka elektro 20 bm 692 13840 

Náklady celkem    669 720 
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Tab. č.6 Komunikace 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Vozovka dlážděná - účelové 
plochy  

1790 m2 1565 2801350 

Chodník dlážděné 15248 m2 916 13967168 

Parkoviště dlážděné 8045 m2 2455 19750475 

Náklady celkem    36 518993 

 

 

Tab. č.7  Mobiliář 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Lavička  184 ks 10000 1840000 

Odpadkový koš 112 ks 4500 504000 

Drátěné pletivo plastové, ocelové 

sloupky  

465 bm 852 396180 

Kontajner na zeleň 18 ks 570 10260 

Stojan na kola 12 ks 5000 60000 

Kontajner 88 ks 15000 1320000 

Schránky na popelnice 16 ks 2500 40000 

Náklady celkem    4 170440 
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Tab. č.6 Dětská hřiště 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Pískoviště s plachtou 4 kus 1565 6260 

Písek pro pískoviště - pro 

pískoviště 3x3 m potřeba 40 pytlů 

160 pytel 20l 95 15200 

Domky a průlezky 4 kus 155000 620000 

Skluzavky 4 kus 24000 96000 

Houpačky 12 kus 18000 216000 

Náklady celkem    953 460 

Pozn: Mezi další náklady patří zřízení senior parku. Cena byla vypočítána cca na 3 000 000 

Kč. 

 

 

Tab. č.7  Veřejné osvětlení 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Osvětlení parkové 216 ks 31950 6901200 

Osvětlení uliční 32 ks 46460 1486720 

Kabelové vedení  287 1m 26844 

 

7704228 

Náklady celkem    16 092148 
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Tab. č.6 Objekty 

Popis Množství Měrná 

jednotka 

Cena 

MJ 

CENA 

CELKEM  

v Kč 

Bytový dům 3586 m3 4491 16 104726 

 
Budovy pro obchod 

1728 m3 2669 4 612032 

Náklady celkem    20 716 758 

 

 

Tab. č.6 Celkové náklady 

Položka Náklady v Kč 

Zeleň  121 901 

Zemní práce - odstranění povrchu  
 

206 630 

Zemní práce - obnovení povrchů   
 

2 095 080 

Inženýrské sítě 669 720 

Komunikace 36 518 993 

Mobiliář 4 170 440 

Dětská hřiště 3 953 460 

Osvětlení 16 092 148 

Objekty 20 716 758 

Náklady celkem 84 545 130 
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9 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo vypracování návrhu revitalizace panelového sídliště Jihovýchod 

v Hodoníně. Ve své práci jsem věnoval pozornost především začlenění sídlištního prostoru do 

městské zástavby. Práce si klade za cíl vytvoření kvalitnějších podmínek pro bydlení a 

zlepšení současného stavu v lokalitě. 

 

Na základě průzkumu jsem vytvořil dvě varianty, které se zabývají možností nové výstavby 

v místech tvořící spojovací článek mezi sídlištní zástavbou a centrem města. Navržené 

budovy jsou bytového i komerčního charakteru. Dále byly navrženy nové plochy pro 

krátkodobou denní rekreaci, dětská hřiště a sportoviště. Pozornost byla věnována také potřebě 

nových prostorů pro ukládání komunálního odpadu. Mezi největší problémy, s nimiž se 

potýká většina současných panelových sídlišť, patří nedostatek parkovacích míst. Diplomová 

práce obsahuje také návrh řešení, které pomáhají problémy s dopravní infrastrukturou řešit. 

Současný stav chodníků bude řešen výměnou jejich povrchů za nový. Počet parkovacích stání 

byl navýšen o 116 stání v první variantě a o 194 stání ve variantě druhé. Nepodařilo se sice 

zcela naplnit požadavek normy ČSN 736110, podle které byl potřebný počet nových 

parkovacích míst 388 stání, tento stav je však zapříčiněn snahou omezit zábor ploch zeleně na 

sídlišti. 

 

Díky celkové koncepci návrhů by mělo dojít ke zlepšení kvality bydlení v oblasti a přispění 

zájmu o tuto lokalitu a zvýšení její atraktivnosti.  Při řešení obsáhlých problémů spojených 

s obnovou takto rozsáhlých lokalit, jako jesídliště Jihovýchod v Hodoníně, není možné 

nápravu všech problémů sjednat během krátkého časového úseku, ale je třeba rozvolnění 

všech prací do několika etap. Také finanční náročnost projektů je nemalá, proto je třeba v co 

největší míře využít možností čerpání z dotačních fondů. 
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Seznam zkratek a značek 

Ø  průměr 

aj.  a jiné 

bm   běžný metr 

cca              circa 

ČSN  Česká státní norma 

ČSÚ            Český statistický úřad 

DN            jmenovitý průměr 

k.u.  katastrální území 

kV                   kilovolt 

MHD               městská hromadná doprava 

mil              milion 

MJ                   měrná jednotka 

m2     metr čtvereční 

m3                   metr krychlový 

N              vysoké napětí 

např.  například 

NN                  nízké napětí 

NP                   nadzemní podlaží 

NTL                nízkotlaký 

p.č.             parcelní číslo 

PE             polyethylen 

PHM            pohonné hmoty 

s.             stran 

Sb.             sbírka 

SLDB            sčítání lidu, domů a bytů 

STL             středotlaký 

SVJ                 společenství vlastníků bytových jednotek 

ÚP             územní plán 

VTL             vysokotlaký 
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PŘÍLOHA Č.3 

VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ 
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Dětské hřiště – herní prvky 

Produktová řada FINNO 

Zdroj: http://www.onyx-wood.cz 

• Dřevěná konstrukce z finské borovice, nosné sloupky jsou z tlakově a tepelně laminovaných 

hranolů, dřevo je impregnováno a povrchově upraveno. 

• Lana jsou odolná UV záření, vyrobena z 16-ti milimetrového polyamidu vyztuženého ocelí 

s nosností 2 200 kg.  

• Plastové díly ze speciálně tvrzených plastů s vysokou odolností proti opotřebení a 

povětrnostním podmínkám. 

 

Bird´s nest swing 020417M 

• Konstrukce se závěsným houpacím košem (hnízdem) 

 

Kategorie: Dětské hřiště 

Potřebný prostor: 21 m2 

Maximální výška 

pádu: 
1 400 mm 

Certifikát: ČSN EN 1176-2:2008 

Věková kategorie: 1+ let 
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Polka 010264 

• Kolotoč s houpadly

Kategorie: Dětské hřiště 

Potřebný prostor: 17,1 m2 

Maximální výška 

pádu: 
1 000 mm 

Certifikát: ČSN EN 1176-1,6:2008 

Věková kategorie: 3-6 let 

 

Rhodium 220013 

• Pérové houpadlo na vinuté pružině pro tři hrající si děti

Kategorie: Dětské hřiště 

Potřebný prostor: 8,6m2 

Maximální výška 

pádu: 
440 mm 
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Certifikát: ČSN EN 1176-1,6:2008 

Věková kategorie: 2-6 let 

Penguinstrail 138061M 

•  Multifuknkční sestava

 

 

Kategorie: Dětské hřiště 

Potřebný prostor: 56,6 m2 

Maximální výška 
pádu: 

1 530 mm 

Certifikát: ČSN EN 1176-1,6:2008 

Věková kategorie: 4+  let 
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Produktová řada CLOXX 

Zdroj: http://www.lappset.com 

• Kovové komponenty z vysoce odolných pozinkovaných tenkostěnných trubek. 

• Materiál použitý na podlahy a stěny je 15 mm silný laminát s protiskluzovou úpravou. 

• Lana jsou odolná UV záření, vyrobena z 16-ti milimetrového polyamidu vyztuženého ocelí 

s nosností 2 200 kg.  

• Plastové díly ze speciálně tvrzených plastů s vysokou odolností proti opotřebení a 

povětrnostním podmínkám. 

 

Cadmium 220080M 

• Prolézačka se šplhací sítí

 

 

Kategorie:  Dětské hřiště 
 
Potřebný prostor: 18,3 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   1 280 mm 
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Certifikát:  EN 1176-1:2008 TÜV 
 
Věková kategorie: 3+  let 
 
 
 
 
Iodine 220033M 

• Kolotoč

 
 
Kategorie:  Dětské hřiště 
 
Potřebný prostor: 21,2 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   1 000 mm 
 
Certifikát:  EN 1176-1, 5:2008 TÜV 
 
Věková kategorie: 3+  let 
 
 
Lithium 220120 
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•  Multifuknkční sestava

 
 
Kategorie:  Dětské hřiště 
 
Potřebný prostor: 28 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   1 740 mm 
 
Certifikát:  EN 1176-1, (3):2008 TÜV 
 
Věková kategorie: 6+  let 
 
 

 

Platinium 220090M 

• Prolézačka se šplhací sítí

 

 
Kategorie:  Dětské hřiště 
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Potřebný prostor: 20,8 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   2 060 mm 
 
Certifikát:  EN 1176-1:2008 TÜV 
 
Věková kategorie: 3+  let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyramid Net L 220203 

• Šplhací sítě

 

 
Kategorie:  Dětské hřiště 
 
Potřebný prostor: 87 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   850 mm 
 
Certifikát:  EN 1176-1, 11:2008 TÜV 
 
Věková kategorie: 6-12  let 
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Sider Gage L 220526 

•  Multifuknkční sestava

 

 
Kategorie:  Dětské hřiště 
 
Potřebný prostor: 72,7 m2 

 
Maximální výška   
pádu:   2 530 mm 
 
Certifikát:  EN 1176-1:2008 
 
Věková kategorie: 10+  let 
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Fittnes park pro seniory – hřiště pro seniory 

Zdroj: http://www.seniorpark.eu 

 

Produktová řada SENIOR FIT PARK

• Cvičebně rehabilitační prvky pro seniory pro venkovní použití. 

• Řada Senior Fit Park je určena pro všechny věkové podskupiny seniorů. Konstrukce 

jednotlivých prvků jsou jednoduché a bezpečné s ohledem na zvládnutí co nejširší skupinou 

seniorů. 

• Prvky jsou rozděleny do několika skupin (komplexní, procvičování horních částí těla, 

procvičování břišních a zádových svalů, posílení motoriky). Slouží k rehabilitaci seniorů a 

k celkovému zlepšení aktivity pohybového ústrojí. 
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•Materiály použité při výrobě prvků (hliník, nerez, tropické dřevo jatoba) neomezenou 

barevnost, vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. 

 

Masér RP01 

• Jednoduchý masážní stroj zad, sloužící k uvolnění zádových svalů a jejich prokrvení. 

 

 

 

 

Tutista RP02 

• Složitější kondiční tréning, aktivuje všechny hlavní svalové skupiny.  
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Cyklista RP03 

• Posílení a protažení dolních končetinvhodný u pooperačních stavů. 

 

 

 

 

 

Stepař RP04 
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• Jednoduchým šlapáním na odpružených pedálech slouží k celkovému protažení a posílení 

svalů dolních končetin. 

 

 

 

 

Veslař RP05 

• Posílení zádových svalů a svalů horních končetin, příznivě ovlivňuje oběhový systém. 
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Swingař RP06 

• Posílení a procvičení boků a břišního svalstva, posílení oběhového systému. 

 

RP09 

 

Bradla kombinovaná RP09 

• Posílení svalů horních končetin, ramen, břišních a zádových svalů. Díky použití opěrek 

předloktí jsou cviky pohodlnější než cviky ve visu, určeny pro jedince s větší váhou či 

slabším svalstvem. 
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Pružinová hrazda RP10 

• Procvičování hrudníku, prsních svalů, ramen, svalů horních končetin a zádových svalů. 

 

 
 

 

 

Sklápěcí lavice RP11 

• Sklápěcí lavice k posílení břišního svalstva. Posiluje horní, dolní a šikmé břišní svaly.   
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Pohyblivá deska RP13 

• Procvičování rovnováhy a posílení dolních končetin. Rehabilitace po mozkových 

příhodách. 

 

 
 

 

 

 

Schody RP14 

• Jednoduchý cvičební prvek pro nácvik chůze do schodů a ze schodů. Je určen pro seniory 

po operacích náhrad kyčlí a kolenních kloubů a k nácviku chůze po mozkových příhodách 
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PŘÍLOHA Č.4 

   

NÁVRH MOBILIÁŘE 
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zdroj: Firma KARIM, spol. s.r.o. http://www.karim.cz 

Lavička ATHENA 

 

Rozměry (délka x šířka x výška v mm)        1541 x 657 x 925 

Provedení     kov 

Výška sedáku (mm)                        452 

 

Firma KARIM, spol. s.r.o. http://www.karim.cz 

Lavička KLASIK 
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Rozměry (délka x šířka x výška v mm)        2040 x 690 x 690 

Provedení     kov a dřevo 

Povrchová úprava     zinek a prášková barva        

 

 

 

 

Firma KARIM, spol. s.r.o. http://www.karim.cz 

Stojan na kola RESET 

 

Stojan na kola v provedení kov, povrchová úprava zinek a prášková barva 

Firma KARIM, spol. s.r.o. http://www.karim.cz 

 

Květináč 

Rozměry 1005x1005x720 mm 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
  

 

 

96 
 

Provedení kov, dřevo, povrchová úprava zinek a přášková barva, lazura 

 

 

Firma KARIM, spol. s.r.o. http://www.karim.cz 

Litinový odpadkový koš 

 

Výška 895 mm, litinové koše jsou elegantnější než koše betonové, lépe se udžují a jsou 
odolné nepřízni počasí  

Firma Mevatec s.r.o. http://www.mevatec.cz 
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Plastový kontajner s plochým víkem 1100 l, váha 56 kg 

 

-vhodný pro sběr komunálního odpadu 

-pro sběr tříděného odpadu možnost víko upravit, průměr otvoru pro sklo 160 mm 

- bržděná kolečka o průměru 200 mm 

-maximální doporučená hmotnost náplně 250/360 kg 

-odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům 

-ekologicky odbouratelný materiál 

zdroj: Firma EPK elektro s.r.o.  http://www.carandini.cz/ 

 

Parková svítidla City Light  

 rozměr:  výška 590 mm,  Ø 750 mm 

Popis materiálu: 

Difuzor: čirý nebo matovaný polymetakrylát 
Těleso: tlakově litý hliník 
Stříška: plast vyztužený skelnými vlákny 
Refraktor: polykarbonát s napařenou lesklou vrstvou ( volitelné příslušenství ) 
Barevné provedení: černá, šedá, vínově červená 
 

Firma EPK elektro s.r.o.  http://www.carandini.cz/ 
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Silniční svítidla SC 

 

Nově vyvinuté svítidlo pro osvětlování venkovních prostor, hlavních i vedlejších silnic. 

Robustní svítidlo je z kvalitního hliníku s dlouhou životností. Mezi klady patří jednoduchá a 

rychlá montáž, obzvláště snadná údržba. Vysoce účinné fasetové zrcadlo s reflexní vrstvou 

čistého přenese široce rozptýlené světlo na vozovku takřka beze ztrát. Kvalitní těsnicí systém 

s klimatickou membránou pro vyrovnání tlaku a umožnuje odvod kondenzované 

vlhkosti ze svítidla.  

Popis materiálu: 
 
Difuzor: vypouklý polymetakrylát nebo ploché bezpečnostní sklo 
Těleso: tlakově litý hliník 
Horní kryt: tlakově litý hliník 
Reflektor: vysoce účinné fasetové zrcadlo s reflexní vrstvou čistého hliníku 
 

Firma EPK elektro s.r.o.  http://www.carandini.cz/ 

Přechodová svítidla SQ 

 

  
 

Popis materiálu: 
 
Difuzor: vypouklý polymetakrylát nebo ploché sklo 
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Těleso: tlakově litý hliník 
Horní kryt: tlakově litý hliník 
Reflektor: asymetrický reflektor pravý nebo levý 
 

 

Schéma instalace: 
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PŘÍLOHA Č.3 

   

ANKETA 
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ANKETA 

Součástí vlastního terénního šetření a průzkumů prováděných v řešené lokalitě byla i neformální 

anketa mezi obyvateli území vypovídající o aktuálních potřebách sídliště Jihovýchod. Dotazníky byly 

předloženy reprezentativnímu vzorku 30 obyvatel sídliště  všech věkových skupin a obou pohlaví.  

 

Znění otázek doplněno zpracováním výsledků (výsledky jsou uváděny zokrouhleny v % nebo slovním 

popisem)  

 

 

1.)  Jaká je úroveň prostředí a podmínky pro bydlení na sídlišti Jihovýchod? 

výborné            3 % 

uspokujicí 20 % 

dobré  70 % 

nedobré   7 % 

 

 

2.) Co nejvíce postrádáte na sídlišti Jihovýchod, co by mělo být zbudováno popř. rozšířeno či 

zmodernizováno (občanská vybavenost, plochy zeleně, plochy pro sport 

a rekreaci aj.) 
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Mezi statisticky nejvíce zmiňované odpovědi seřazeny podle četnosti patří tyto: 

 

-parkovací plochy 

-zabezpečení dětských hřišť (ochranné sítě, oplocení aj.)        

-větší počet dětských hřišť 

-větší počet laviček 

-prostor pro scházení seniorů 

-častější úklid (listí, odpadky aj.) 

-zlepšení úrovně komunálních služeb (odpadové hospodářství) 

 

 

 

 

3.) Co hodnotíte kladně, s čím jste v  prostředí sídliště Jihovýchod spokojeni? 

 

Část dotázaných, bydlících v severní části řešené oblasti, je spokojeno se současným stavem dětských 

hřišť (v této části došlo již k rekonstrukci). V celém řešeném území v největší míře většina dotázaných 

oceňuje blízkost Očovských luk a řeky Moravy s možností trávit volný čas v přírodě (více než 75% 

respondentů). Mezi další nejvíce zastoupené odpovědi patří s 10% respondentů klid v lokalitě. 

 

4.) Jak vám vyhovují docházkové vzdálenosti (parkovací plochy, zastávky MHD, občanská  

vybavenost, centrum města aj.) 

 

parkovací plochy – pokud se jedná o docházkovou vzdálenost, nikoliv kapacitu parkovacích ploch 

90% dotázaných hodnotí parkování kladně 
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zastávky MHD – hodnoceno všemi respondenty kladně (většina dotázaných uvedla docházkovou 

vzdálenost na zastávku MHD průměrně 5 min)  

 

občanská vybavenost – z důvodu blízkosti centra hodnoceno taktéž kladně (většina dotázaných uvedla 

docházkovou vzdálenost centra města průměrně 10 min; cca. 10% respondentů by ocenili v řešeném 

území specializovanou prodejnu typu modelářství, sport, prodejna lodí apod.) 

 

 

 

5.) Jaká je dopravní dostupnost sídliště (počet zastávek MHD atd.) 

 

výborná             3 % 

uspokojivá  10 % 

dobrá   80 % 

nedobrá   3 % 

kritická       3 % 

 

- mezi nejčastěji zmiňované výtky patří velká vzdálenost od vlakového a autobusového nádraží 
 

 

 

 

6.) Jaká je situace statické dopravy, kapacity parkovacích míst a jejich využití ? 

 

dobrá      3  % 

nedobrá     7 % 
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kritická        90 % 

 

- mezi nejčastější výhrady obyvatel sídliště patří parkování automobilů na travnatých plochách 

a chodnících 

 

7.) Jaký je celkový technický stav sídliště, budov, komunikací, mobiliáře? 

 

výborný             6 % 

uspokojivý  10 % 

dobrý   50 % 

nedobrý  34 % 

 

mezi nejčastější výtky patří počet stav laviček, počet odpadkových košů.  Vybavení dětských hřišť. 

Stav komunikací byl většinou dotazovaných vnímán jako špatný. 

 

8.) Cítíte se na sídlišti bezpečně, popř. vyskytují se v této lokalitě negativní sociální vlivy? 

Téměř všichni dotázaní nevnímají v lokalitě žádné negativní sociální vlivy, příslušníci starší generace 

neschvalují trávení volného času mládeže v řešeném území bez smysluplné náplně. 

Několik dotazovaných by si přálo masové rozšíření kamerového systému. 

 

9.) Jak je řešeno nakládání s odpady v této lokalitě (možnost třídění odpadů aj.)? 

 

výborný           90 % 

dobře   10 % 
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Výtky se týkají spíše technického stavu kontejnerů  popř. četnosti vyvážení. Mezi odpovědi patřily 

také výhrady k absenci kontejnerů pro třídění kovu či velkokapacitních kontejnerů pro rozměrnější 

odpad. 

 

 

10.) Jakou iniciativu byste očekávali ze strany města ohledně rozvoje lokality? 

 

Mezi statisticky nejvíce zmiňované odpovědi seřazeny podle četnosti patří tyto: 

 

- zbudování nových parkovacích ploch  

- lepší stav komunikací 

- více zeleně 

- více dbát na úklid 

- jiný systém nakládání s odpady 

- více kultury (absence divadelní scény) 

 

 

Vyhodnocení:  Ze získaných údajů vyplívá, že v největší míře jsou obyvatelé nespokojeni 

s nedostatkem parkovacích ploch, technickým stavem komunikací, nedostatkem ploch pro 

volnočasové aktivity a sport dětí a mládeže a také se zastaralým mobiliářem. Na druhou stranu nejvíce 

oceňují polohu lokality, dostatek občanské vybavenosti a dopravní dostupnost MHD.   

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 222 
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HARMONOGRAM PRACÍ 

 

ÚNOR 

18.2.2011       Zadání DP po dohodě s městským úřadem Hodonín 

 

 

BŘEZEN 

 

30.3.2011 Návštěva městského úřadu v Hodoníně - získání podkladů v elektronické podobě – 

polohopis řešené oblasti 

 

31.3.2011 Získání podkladů v elektronické podobě k vedení plynu v řešeném území od  

Jihomoravská plynárenská a.s. , pracoviště Brno 
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DUBEN 

 

2.4.2011   Prohlídka a pořízení fotodokumentace stávajícího stavu území a okolní   

                          zástavby, zjištění a vyhodnocení stávajících podmínek 

 

10.4.2011     Úprava a utřídění fotodokumentace dané lokality 

 

15.4.2011 Získání podkladů v elektronické podobě k vedení vodovodu a kanalizace v řešeném 

území   od  firmy Hodonínské vodovody a kanalizace a.s.  

 

20.4.2011 Získání podkladů v elektronické podobě k silovému vedení řešené lokality od firmy 

RGV a.s. Projekce a montáž sítí sdělovacích.   

 

22.4.2011      Konzultace s vedoucím DP – průzkumy území 

 

 

27.4.2011 Doplnění podkladů od města Hodonín 

 

 

 

KVĚTEN 

 

7.5.2011  Zakreslení širších vztahů v území 
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10.5.2011       Práce na výkresu limity využití území 

 

20.5.2011       Práce na výkresu dopravní infrastruktury 

 

ČERVEN 

 

1.6.2011         Práce na výkresu problémy řešeného území 

 

7.6.2011         Práce na variantách urbanistického návrhu 

 

10.6.2011       Práce na textové části – historie, popis řešeného území, bytová politika EU 

 

14.6.2011       Konzultace s vedoucím DP - udělení zápočtu projekt II 

 

 

ČERVENEC, SRPEN 

 

Práce na textové části 

 

ZÁŘÍ 

1.10.2011    Textová část – zpracování příloh  
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11.10.2011  Podrobnější rozpracování na variant urbanistického návrhu        

 

 

ŘÍJEN 

12.10.2011  Konzultace s vedoucím DP – konzultace dvou řešených variant urbanistického návrhu 

 

 

KONZULTACE 

 

Datum téma konzultace konzultant podpis 
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