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Diplomová práce řeší jak navrhnout revitalizaci sídliště, aby se zlepšil součastný 

stav sídliště i jeho okolí, jak po stránce vzhledové, funkční tak i ekonomické. Jde o to, 

aby dané sídliště lépe sloužilo jeho uživatelům a získalo i příjemnější vzhled. 

Revitalizace území se zabývá závažnými nedostatky a vytváří náhled na sídliště, které 

má tvořit součást plnohodnotného městského prostředí. Sídliště je obohaceno novými 

prvky, které přispějí k lepšímu životnímu stylu a zvýšení životní úrovně obyvatel. 

Diplomová práce obsahuje návrh jednotlivých variant řešení, které se snaží zmíněné 

problémy řešit, a to jak na území sídliště, tak i v jeho přilehlém okolí. Výsledná varianta 

se věnuje reálnému způsobu revitalizace a návrhu občanského vybavení jako je lékárna 

a maloobchodní dům. 
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The Master’s Thesis try to find a solution to design the revitalization of the 

microdistrict ( a residential complex)  to improve the contemporary condition of  state 

of a microdistrict and its surroundings, both in terms of visual, functional and 

economical. The point is that a microdistrict should better serve to its users and gain 

even more pleasant appearance. A revitalization of the area deals with serious 

deficiencies and creates a preview of a microdistrict, which is to generate a full-fledged 

part of the urban environment.  A microdistrict is enriched with new elements that 

contribute to a better lifestyle and improve living standards. The thesis contains a 

proposal of alternative solutions, which try to solve these problems, both in a 

microdistric, and in its surrounding area. The final version is designed to be a real way 

of revitalization and suggest public facilities such as pharmacy and retail building. 
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1. Úvod 
 

Jelikož v České republice žije více než 34 % 1 obyvatel v panelových bytových 

domech, což je více než třetina obyvatel ČR, je velice důležité zabývat se touto 

problematikou. V diplomové práci bude vypracována studie revitalizace a regenerace 

panelového sídliště Osvobození tak, aby nový návrh přispěl ke zkvalitnění okolního 

prostředí a bydlení na sídlišti. Snahou je, aby se bydlení v panelové zástavbě přiblížilo 

bydlení v klasické městské zástavbě. 

Sídliště Osvobození bylo zvolené, protože je ve městě Vyškově  největším a tudíž 

poskytuje největší prostor pro navrhnuté inovace podporující funkčnost, vyváženost a 

harmonické uspořádání území. Autor diplomové práce věří, že navrhnutá studie bude 

případně využita i v praxi a přispěje tedy nejen ke studijním účelům. 

Cílem diplomové práce je vypořádat se se společnými problémy většiny sídlišť a 

vypracovat studii regenerace a revitalizace sídliště Osvobození.  Autor se záměrně 

zaměřuje spíše na revitalizaci okolního území sídliště, protože regenerace panelových 

domů již částečně a také úspěšně proběhla v minulých letech. Objektivně řečeno, 

výstupy této diplomové práce jsou realizovány ke studijním účelům, tudíž jsou v jistých 

ohledech zjednodušeny. Pro praktické využití tohoto materiálu by bylo nutné určité 

elementy analyzovat podrobněji. 

Diplomová práce bude rozdělena do jednotlivých kapitol. V návrhu řešení autor 

vypracuje tři možné varianty řešení sídliště, jejichž účelem je jeho zhodnocení po 

stránce urbanistické, architektonické, ekonomické, sociální a technické. Na základě 

porovnání kladů a záporů z vypracovaných variant bude zhotovena optimální varianta, 

která bude zpracována v rozsahu územní studie do konečné podoby.  

Pro tvorbu diplomové práce jsem využil primárních zdrojů, jako jsou interview s 

ved. Ing. arch. Jiřím Plášilem z Odboru územního plánování a rozvoje ve Vyškově, 

který pro vypracování diplomové práce poskytl řadu důležitých informací a podkladů; 

Sbírka zákonů o Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. v současném znění. K  vytvoření práce 

také přispěly konzultace k danému tématu s Ing. Jakubem Švrčkem, Ph.D. Pro 

praktickou část bylo čerpáno z dostupných zdrojů na internetových stránkách města 

                                                 
1 Zdroj: czso.cz 
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Vyškova - Odboru územního plánování a rozvoje. Ze sekundárních zdrojů byla využita 

zejména data z ČSÚ (Český statistický úřad), data z MMR (ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR), nebo z odborného časopisu Architekt a mnoho dalších. 

2. Teoretická východiska 
 

V této úvodní kapitole bude vysvětleno a popsáno hned několik základních 

pojmů, které nás budou provázet v diplomové práci.   Ujasnění významu definovaných 

výrazů může značně přispět k tomu, že i čtenáři, kteří nejsou v dané problematice 

zkušení, snadněji pochopí další kontext, uvedené myšlenky a jejich souvislosti. 

2.1 Základní pojmy a jejich specifikace 
 
Urbanismus 

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

formováním lidského osídlení. Cílem toho vědního oboru je koordinace ploch, prostorů 

a objektů určitého území. Většinou je požadováno vhodné využití území s vytvořením 

vhodného prostředí pro obyvatele po stránce ekonomické, estetické a ekologické. 

Urbanismus pracuje s jednoduchými urbanistickými prvky (ty se dají rozdělit do čtyř 

základních skupin:  1) přírodní - lidé; 2) umělé - stroje; 3) dynamické - dopravní 

prostředky; a 4) statické - zeleň, voda, stavební objekty a terén) a složitějšími 

urbanistickými soubory (ty vznikají kombinací z urbanistických prvků). [24] 

Plánování 

Plánování je myšlenkový proces a jeho zhmotněná podoba (text, tabulky, grafy, 

nosiče informací v software, medializace) určující postup a prostředky pro dosažení 

vytčeného cíle. [24] 

Trvale udržitelný rozvoj  

Trvale udržitelný rozvoj (dále jen udržitelný rozvoj) je obecně chápan ve smyslu k 

vyváženému vztahu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržnosti 

obyvatel území. Tyto předpoklady musí uspokojovat potřeby současné generace, aniž 

by ohrožoval podmínky života generace budoucí.[10] 
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Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a 

blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a 

biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“ 

Územní plánování 

Zjednodušeně by se dalo říci, že územní plánování se od urbanismu liší tím, že 

územní plánování je zaměřeno na praxi a urbanismus je spíše teoretickým vědním 

oborem.  

Cílem územního plánování je splnění předpokladů pro již zmíněný udržitelný 

rozvoj území. K tomu, aby mohlo územní plánování dosahovat těchto cílů, stanovuje 

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

plánování jsou politika územního rozvoje, územně plánovací podklady, územně 

plánovací dokumentace, územní rozhodnutí a územní opatření. [10] 

Územní plán  

Pojem území se konkretizuje na části celkového území, které je dále rozvržené 

podle druhů povrchu území. Územní plán je projekt (dokumentace) záměru, jak 

uspořádat území v budoucích letech. Jedná se o plochy, které v území určují funkční 

využití. Podle povahy těchto ploch pro ně ještě určuje prostorové parametry, např. 

výškové zónování zástavby a prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje řešení 

podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objektů. [24] 

Revitalizace 

Revitalizaci můžeme chápat jako proces, který stavbu neuvádí pouze do 

původního stavu, ale naopak, mimo výměnu všech opotřebovaných částí konstrukce, 

upravuje obytný objekt do podoby současných potřeb společnosti a to jak z hlediska 

standardů, tak z hledisek druhovosti a nakonec i z hledisek dispozičních. Komplexně by 

se tedy dalo říci, že mimo jiné půjde o úpravu objektu z hlediska typologického. [28] 
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Regenerace 

Regenerací lze označit proces postupného nahrazování opotřebovaných částí 

konstrukce, čili z hlediska investičního a ekonomického za pojem blízký termínu 

modernizace.2 [28]  

 
Typologie 

Typologie je nauka, která se zabývá navrhováním budov s cílem vytvořit příjemné 

prostředí v budově jak po stránce pracovní tak i odpočinkové. Při navrhování objektu 

musíme respektovat následující požadavky: provozní, zdravotní, psychologické, 

bezpečnostní, konstrukční, estetické a ekonomické. [20]  

Katastr nemovitostí 

Obsahuje geometrické určení, soupis a popis nemovitostí, jehož součástí je 

evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; evidenční nástroj pro uskutečňování 

funkcí státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně nemovitostí.3 

Technická infrastruktura  

Technickou infrastrukturou se rozumí souhrn ploch, podzemních a nadzemních 

staveb a zařízení zpravidla nevýrobního charakteru, které mají umožňovat řádný provoz 

řešeného území. Mezi technickou infrastrukturu se výčtem zahrnují: vodovody, 

kanalizace, zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, telekomunikace a ostatní 

spoje včetně televizního signálu, dopravní zařízení, ochrana před škodlivými účinky 

přírody. [24] 

Statická doprava 

Doprava v klidu, neboli statická doprava, může podstatným způsobem ovlivnit 

celkový obraz dopravy ve městě. Statická doprava řeší parkování a odstavování vozidel. 

Parkování je umísťování vozidel mimo jízdní pruhy komunikace a dělí se na krátkodobé 

(do 2 hodin) a dlouhodobé (nad 2 hodiny). Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní 

pruhy komunikace po dobu, kdy není vozidlo užíváno. Parkovací a odstavná stání se 

                                                 
2  modernizace -vylepšení a přizpůsobení soudobým požadavkům na současný funkční stav 

 
3
 Zdroj: http://www.vugtk.cz/slovnik/index.php 
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umísťují na terénu, pod objekty občanské vybavenosti, na stavebně uzpůsobených 

střechách občanské vybavenosti a v podzemních a nadzemních garážích. 

Stání je plocha sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování (parkovací stání) 

vozidla. [13] 

Stavby občanské vybavenosti 

Pod pojmem občanská vybavenost bychom si měli představit budovy sloužící ku 

prospěchu společnosti. Cílem výstavby občanské vybavenosti bude zvýšení standardu 

kvality a pohotovosti všech služeb, které občanské vybavení nabízí nejen obyvatelům 

sídliště ale i těm, kteří za službami dojíždějí. Kromě toho však představují zařízení 

občanského vybavení významný podíl z celkového objemu pracovních příležitostí. Pro 

potřeby územního plánování nejlépe charakterizuje rozdílnost zařízení občanského 

vybavení členění podle druhů činností, ze kterého pak vyplývají nároky na velikost 

ploch a pozemků. Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory 

zařízení, tj. zařízení: školství a výchovy, kultury, tělovýchovy a sportu, zdravotnictví, 

sociální péče, maloobchodu, ubytování, stravování, nevýrobních služeb, výrobních a 

opravárenských služeb, správy a administrativy, církví, vědy a výzkumu, a specifická 

zařízení. [25] 
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3. Základní poznatky k řešené lokalitě 

Následující kapitola shrnuje všeobecné informace o městě Vyškově; seznamuje 

čtenáře s historií města a jeho obyvatelstvem; poskytuje bližší fakta o bydlení, zeleni a 

dopravě města. Abychom mohli posuzovat námi zvolené sídliště Osvobození jako 

takové, je dobré začlenit si toto území do komplexního pohledu na město Vyškov. 

Získané informace poskytnou čtenářům větší pochopení celkových souvislostí o městě, 

které se budou prolínat i v návrhu řešení území, který tvoří vyústění této diplomové 

práce.   

3.1 Město Vyškov   
 

Město Vyškov s GPS4 souřadnicemi 49° 16´ 

s.š. a 16° 59´ v.d., leží v 245 m n.m. v 

Jihomoravském kraji ve Vyškovské bráně na 

horním toku řeky Hané; zaujímá rozlohu 50,4 km2; 

počet obyvatel je 22374 (informace k 10.11.2011, 

aktualizováno  portálem „Veřejná správa online“.). 

 Město Vyškov má 14 částí obce5 a podle katastrálního seznamu má Vyškov sedm 

katastrálních území (Brňany,  Dědice,  Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Vyškov - 

Město, Vyškov - Předměstí) a Dědice u Vyškova čtyři katastrální  území (Dědice, 

Hamiltony, Opatovice, Pazderna). Sídlo Dědice (Vyškov)  leží na dvou katastrálních 

územích a to Vyškov a Dědice u Vyškova. Vyškov je obcí s pověřeným obecním 

úřadem a obcí s rozšířenou působností. 

3.2 Historické údaje 
 

Starobylé biskupské město Vyškov leží ve Vyškovské bráně na horním toku řeky 

Hané. Na základě archeologických nálezů lze doložit nepřetržité osídlení tohoto území 

již od starší doby kamenné. O nejstarších dějinách města písemné zprávy nemáme, ale 

                                                 
4 Global Positioning Systém-s jehož pomocí je možno určit polohu kdekoliv na Zemi 
5 Pouze 5 obcí má statut města (Bučovice, Ivanovice na Hané, Rousínov, Slavkov u Brna a Vyškov), tři 
obce mají statut městyse (Brankovice, Hvězdlice, Švábenice) a 3 obce mají o přiznání statutu městyse 
zažádáno (Bošovice, Račice-Pístovice, Šaratice) 
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na raný původ ukazuje jeho výhodná poloha na křižovatce obchodních cest, směřujících 

od Brna do Olomouce a Kroměříže. 

První písemná zmínka o Vyškově je doložena v listině olomouckého biskupa 

Jindřicha Zdíka z roku 1141. Tehdy byl Vyškov zeměpanským majetkem. Centrem 

oblasti ještě zůstávala nedaleká Pustiměř. V polovině 13. století, za biskupa Bruna 

ze Schauenburku, byla zeměpanská osada povýšena na město a ve 14. století již Vyškov 

patřil k předním městům olomouckého biskupství. Největšího rozkvětu dosáhlo město 

koncem 17. století za panství biskupa Karla II. Z Lichtenštejna Kastelkornu, který 

přispěl k tomu, že Vyškov byl tehdy přezdíván "Moravské Versailles".  

Obrázek č.1: Vyškovské náměstí v době nacistické okupace 

Zdroj: Historie Vyškov. [online]. Město Vyškov. Dostupný z: < http://vyskov-mesto.cz> 

Zlom v rozvoji Vyškova představuje ničivý požár v roce 1753, kdy vyhořelo 

téměř celé město. V první polovině 19. století byly částečně zbořeny městské brány a 

Vyškov čekala nová hospodářská a kulturní etapa rozvoje. Poslední čtvrtinu 19. století, 

poznamenanou řadou národnostních bojů, úspěšně završilo v roce 1903 zvolení prvního 

českého starosty. Za první republiky si Vyškov udržoval charakter města řemeslníků a 

obchodníků, s rostoucím významem průmyslu. K nejdůležitějším událostem patřila 

elektrifikace města v letech 1923 - 1925 a vybudování vodovodu v roce 1935. [1] Pro 

budoucnost města byl významný také rok 1936, kdy vznikla ve Vyškově vojenská 

posádka a z toho to důvodu se začala ve velké míře rozvíjet výstavba panelových 

sídlišť.  
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První panelové domy zde byly postaveny na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let. Rozvoj výstavby probíhal až do roku 1990. Bylo to rychlé a levné 

řešení bytové krize. Bylo možné vybudovat celou novou městskou čtvrť během 

poměrně krátkého časového období. Docházelo k velkým změnám rázu města i krajiny. 

Původní různorodou zástavbu nahradila standardizovaná a neosobní panelová sídliště. 

Ta však samozřejmě měla své kladné, ale i záporné stránky. Nedostatky se týkaly 

problematiky převážně technického a v neposlední řadě i sociálního charakteru. 

Například z technického hlediska byly objekty nekvalitně prováděny a měly 

nedostatečnou tepelnou izolaci.  

Obrázek č. 2:  Fotografie Vyškova z období 80. let, období vrcholu panelové výstavby           

Zdroj: historie Vyškov. [online]. Město Vyškov. Dostupný z:  < http://vyskov-mesto.cz> 

Dva velmi rozšířené konstrukční systémy T 06 B a T 08 B byly využívané od 

roku 1965. Obvodový plášť nebyl součástí typizace a umožňoval variabilitu. Systémy a 

materiály se lišily podle krajských variant. Soustava T 06 B je malorozponová a stavěla 

se až do roku 1990. [3] 

3.3 Charakteristika obyvatelstva 
 

Vývoj stavu populace Vyškovanů měl od roku 1900 vzrůstající tendenci, protože 

byl ovlivňován rozvojem průmyslu v tomto městě, který podporoval zvýšenou 

koncentraci občanů. V letech 1991- 2001 se snížil počet obyvatel o 0,9%. Příčinou byla 

bezesporu nízká míra porodnosti a s tím související trend stárnutí a migrace 

obyvatelstva. 
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Z dostupných zdrojů ČSÚ mělo město Vyškov ke dni 31. 12. 2010 celkem 21720 

obyvatel. Počet obyvatel po 90. letech 19. stol. zaznamenal klesající tendenci. [7] 

Tabulka č.1: Populační vývoj města Vyškova v letech 1900 – 2010 

Rok 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2010 

Vyškov 

Město 
11 983 12 828 12 469 12 369 13 651 13 922 15 433 19 288 22 696 22 433 21 720 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ. [online]. ČSÚ. Dostupný z:  <http://vdb.czso.cz/vdbvo> 

3.4 Bydlení ve městě 

Vyškov je relativně dobře situovaný, díky dobré dostupnosti k nedalekému Brnu, 

vzdálenému přibližně 30 km. Město disponuje dostatečným počtem rozvojových ploch 

pro bydlení a také programem podpory bytové výstavby. Za nepříliš silné stránky lze 

považovat omezené finanční zdroje na tuto výstavbu. [21] 

Podle zatím posledních dostupných výsledků sčítání lidu, domů a bytů v ČR, které 

se konalo k 1. 3. 20016, bylo ve Vyškově jen 2881 obydlených domů, a naproti tomu 

8034 obydlených bytů (!). I tahle informace opodstatňuje důležitost zabývání se 

regenerací a revitalizací. Kvantitativní rozdělení bytových bytů podle právního užívání 

je pro zajímavost uvedena v tabulce 2. Je z ní patrné například to, že nejvíce bytů 

(42,9%) je nájemních, zatímco pouze 4,2 % bytů jsou v osobním vlastnictví. 

Tabulka č.2: Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání v roce 2001 

Územní 
jednotka 

Trvale 
obydlené 

byty 
celkem 

Právní důvod užívání bytu (v %) 

Ve 
vlastním 

domě 

V osobním 
vlastnictví 

Nájemní 
Bytového 
družstva 

Družstva 
nájemců 

Jiné a 
nezjištěno 

Vyškov 8 034 28,2 4,2 42,9 18,8 0,2 5,7 

Zdroj: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001. [online]. ČSÚ. 2005 Dostupný z: 

< http://czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index>  (vlastní výpočty %)  

                                                 
6  Poznámka autora: Výsledky ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 v době zpracování diplomové  
   práce nebyly stále dostupné. 
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3.5 Městská zeleň 

Město Vyškov je na základě nezávislého průzkumu považováno za udržované, 

čisté město. K nejvýznamnějším plochám zeleně patří komplex Smetanových sadů, 

Zámecká zahrada, ZOO park, Dinopark Vyškov a okolí rybníku Kačence. Podle pana 

Ing. arch. Plášila je současným cílem města podpora aktivity, směřující k údržbě a 

rozvoji zelených ploch, parků a přilehlého okolí. 

3.6 Doprava 

Prioritou v oblasti silniční dopravy je zvýšení bezpečnosti provozu a odlehčení 

dopravy z centra města. Zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu je realizováno dvěma 

kruhovými objezdy a vzniku nových jednosměrných tras. Odlehčení dopravy z centra 

Vyškova by měla vyřešit výstavba západního přivaděče na dálnici. 

 
Územím dle katastrální mapy města prochází dálnice D1 (směr Brno – Vyškov - 

Mořice) a rychlostní komunikace R46  (Vyškov – Prostějov - Olomouc). Silniční 

infrastrukturu města tvoří 21 km silnic I., II. a III. třídy a 72 km místních komunikací.  

Středem města prochází elektrifikovaná jednokolejná železniční trať č. 300 Brno – 

Přerov s železniční stanicí Vyškov na Moravě.  Stanice je umístěna v pěší docházkové 

vzdálenosti cca 600 m od centra města (viz výkres č. 1.). 

V prosinci roku 2005 byl ve Vyškově zahájen provoz IDS JMK7, který v převážné 

míře zajišťuje společnost VYDOS BUS a.s. Integrovaný dopravní systém ve Vyškově 

provozuje také čtyři linky autobusové městské dopravy, dále sedm linek regionální 

autobusové dopravy a jednu linku regionální vlakové dopravy zajišťují ČD. [4]  

ČD provozují dálkovou železniční dopravu, která je zajištěna patnácti páry 

rychlíků a spěšných vlaků. Dálková autobusová doprava má k dispozici dvacet tři 

dálkových linek a dvě mezinárodní linky. [5]  

 

                                                 
7 IDS JMK- integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 
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4. Stručný popis součastného stavu řešeného území 
 

Pro panelová sídliště je typické, že se jedná o uzavřené skupiny panelových 

bytových domů na vyhraněném území. Obecně lze konstatovat, že převážnou většinu 

sídlišť provází společné negativní charakteristické znaky, jako například: 

architektonická jednotvárnost a neestetičnost sídlišť; technické závady způsobené 

standardizovaným postupem výstavby; nekoncepční úpravy a nedostatek údržby 

volných ploch; nevybavený parter8; špatná komunikační návaznost na okolní prostředí a 

nedostatek parkovacích míst; nedostačující zařízení občanského vybavení; rekreační a 

sportovní možnosti v blízkosti sídliště. I sídliště Osvobození není výjimkou a občané se 

i zde potýkají se stejnými problémy. Uvedené problémy jsou důsledkem realizace 

kvantity panelových domů, která byla prováděna na úkor jejich technické, 

architektonické a urbanistické kvality. Problémy se navíc prohlubovaly průběžným 

nedostatkem údržby sídlišť. 

4.1 Legislativa spojená s financováním a dotacemi 

Znalost legislativy je nutná v případě velkých finančních investicí, jako je 

například regenerace budov či revitalizace území. Takto velká investice se často 

neobjede bez finanční injekce ze státních či evropských fondů. Již v předinvestiční fázi, 

ve studii proveditelnosti, by se samosprávy měst a obcí či jiné právní subjekty měli 

snažit splňovat podmínky nutné k získání dotací.  

V této fázi si uvedeme příklad dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj 

(MMR). Je konceptuálně založen, jak již bylo zmíněno výše, na splňování požadavků 

MMR směřující k podpoře aktivit obcí a k zajištění regenerace sídlištního prostředí.Tato 

dotace může být poskytnuta až do výše 70%. 

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, které nabylo účinnosti 

dne 1. 1. 2001, uvádí podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu na regeneraci 

panelových sídlišť. Demonstrativním výčtem dokumentů, které je nutné předložit 

k žádosti podané na formuláři MMR, jsou:  

                                                 
8 Parterem se rozumí prostranství před budovou, které nemusí být vždy osázeno květinami. Parter lze 
upravit změnou okolního terénu, jak svahováním, tak i použitím opěrných zídek, vodních ploch, nebo 
vytvořením komunikací pro pěší i dopravní prostředky. 



- 12 - 
 

• Schválený územní plán obce 

• Projekt regenerace 

• Schválení projektu regenerace zastupitelstvem obce 

• Prokázání vlastnictví staveb a pozemků 

• Doklad o vlastních finančních prostředích ve výši 30% 

rozpočtových nákladů 

 
Dle Nařízení vlády je regenerace panelového sídliště dlouhodobým procesem. 

Mají-li se území sídlišť zhodnotit tak, aby se sídliště stala plnohodnotnými částmi obcí, 

je nezbytné přistupovat k řešení globálně. Pouze globální přístup zajistí řešení 

problémů, vzniklých s regenerací, v logickém časovém sledu a zabezpečí efektivní 

vynakládání finančních prostředků. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytným 

předpokladem spojení státních, obecních a soukromých prostředků. [8] 

Tímto příkladem lze shrnout, že financování těchto náročných investičních 

projektu je nezanedbatelným požadavkem na realizaci vůbec. 

4.2 Výchozí podklady k řešení návrhů 
 

Jako hlavní výchozí podklady pro zpracování návrhů řešeného území byly použity: 

• Územní plán města Vyškova 

• Ortofoto mapa řešeného území 

• Digitální katastrální mapa 

• Technická mapa inženýrských sítí 

V průběhu zpracování diplomové práce byla pořízena fotodokumentace řešeného území. 

 

4.3 Vymezení řešeného území 
 

Diplomová práce „Revitalizace a regenerace panelového sídliště Osvobození 

v městě Vyškově“ řeší část katastrálního území Vyškov - Dědice. 

Řešené území panelového sídliště je vymezeno plynulou panelovou zástavbou 

obytných domů. Spolu s budovami občanského vybavení není řešení tohoto území 

v rozporu se Sbírkou zákonů o Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 
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Území je vymezeno na severovýchodní straně ulicí Dědická, která je poměrně 

vytížena jako komunikační spojnice Vyškova a městské části Dědice. Na severozápadní 

straně přechází do volné zemědělsky využívané krajiny a na jihovýchodní straně ulicí 

sídliště Osvobození. Situace širších vztahů bude pro ilustraci zobrazena v grafické části: 

výkres číslo 1.  

Tabulka č.3: Základní bilanční údaje řešeného území panelového sídliště: 
Plocha řešeného území celkem: 113.145 m2 (11,3 ha) 

Počet bytových panelových domů: 54 bytových panelových domů 

Počet bytových jednotek: 918 bytových jednotek 

Zdroj: Interní materiály MěU - Odboru územního plánování a rozvoje ve Vyškově 

4.4 Obecná charakteristika řešeného území 
 

Řešené území panelového sídliště Osvobození se nachází na západním okraji 

města Vyškova, v místní části Dědice. Řešené území, jehož rozloha je přibližně 11 

hektarů, náleží do katastrálního území Dědice u Vyškova.  

Sídliště Osvobození je s vlastním centrem města Vyškov (tj. Masarykovým 

náměstím) propojeno silniční komunikací, která vede ulicí Dědickou a v centrální části 

města přechází do ulice 9. Května viz. výkres č.1. 

Poloha sídliště Osvobození není zcela ideální pro jeho okrajovou polohu. Sídliště 

je dále od samotného centra města Vyškova do značné míry izolováno pásem 

průmyslových a výrobních objektů, železničních tratí a také nemocničním areálem, 

který zabírá značnou plochu území. Naopak existence parku Smetanovy sady, 

aquaparku a zimního stadionu je značným benefitem této lokality. 

Realizace obytného souboru odpovídá svou koncepcí, dopravním řešením, 

stupněm vybavenosti, technologií výstavby a kvalitou provedení standardům, které byly 

v tehdejší době kladeny na tzv. komplexní bytovou výstavbu, včetně všech průvodních 

negativních jevů s ní spojených. Je to například standardně situovaná poloha bytových 

jednotek v obdélníkovém umístění, které znemožňuje některým bytovým jednotkám 

pěkný výhled do krajiny. Chybí logická návaznost na vlastní jádro města, nepříznivě 

působí vysoká hustota zástavby, monofunkčnost prostředí a nízká schopnost 

urbanistického souboru reagovat na vzrůstající stupeň motorizace jeho obyvatelstva. Síť 

pěších komunikací v sídlišti není vhodně diferencovaná a není doplněná o některé 
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podružné spojovací trasy. Architektonické prvky a detaily, které jsou součástí 

stavebních objektů, mají nízký standard z hlediska estetického i užitného a často chybí 

úplně. 

4.5 Specifická charakteristika řešeného území 
 

Řešené území je přirozeně vymezeno hranicemi panelové zástavby. Vlastní 

panelové sídliště je tvořeno souvislou bytovou panelovou zástavbou a objekty občanské 

vybavenosti - obchodu a služeb a školským objektem, které je zdokumentováno na 

výkrese č.2. Stávající stav. 

Celé území panelového sídliště má přibližně obdélníkový tvar, vymezený na 

jihovýchodě ulicí sídliště Osvobození, na severovýchodě objekty OD Moravan a hotelu 

Dukla při ulici Dědická, na severovýchodě předpokládanou trasou silničního obchvatu 

města a na jihozápadě sousedícím areálem základní školy. 

Struktura bytové panelové zástavby je tvořená devítipodlažními obytnými 

panelovými domy, tvořícími bloky o třech nebo pěti vchodech. 

Úroveň a množství občanské vybavenosti odpovídá tehdejším požadavkům a 

tendencím na občanskou vybavenost obytného souboru. V sídlišti nebo v jeho 

bezprostředním okolí se nachází objekty obchodu a služeb, stravovací zařízení a 

restaurace a školské objekty. Mezi jednotlivými bytovými domy se pak objevují drobná 

dětská hřiště a sportoviště, vyžadující z hlediska vybavenosti a vlastního pojetí prostoru 

především zásadní rekonstrukci. Zástavbu v panelovém sídlišti doplňují objekty 

technického charakteru - rozvodny VN a kotelny. 

Ulice sídliště Osvobození je hlavní dopravní komunikací, která tvoří spojku mezi 

městskými částmi Nosálovice (ul. Purkyňova) a Dědice (ul. Dědická). Z této hlavní 

dopravní osy sídliště zabíhají jednotlivé postraní větve komunikace do zástavby 

panelového sídliště a dopravně obsluhující bloky panelových domů. Parkování v sídlišti 

probíhá především na parkovacích plochách v rámci postranních ulic uvnitř panelového 

sídliště a na parkovištích mezi bytovými bloky.  
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4.6 Členění řešeného území 
 

Pro specifikaci členění se v další části vychází z územní plánovací dokumentace 

(ÚPD). Úvodem je důležité podotknout, že převážná část sídliště se nachází na ploše 

určené k bydlení. Ve zmíněném ÚPD se tato plocha označuje  jako „funkční typ Bd - 

bydlení v bytových domech9. Grafické znázornění výřezu katastrálního území Vyškov-

Dědice z územního plánu je k nahlédnutí v příloze č.1. 

V dalším textu se seznámíme s regulativy funkčního a prostorového uspořádání, 

které definují obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky 

kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na 

utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny a osídlení, 

za účelem vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního 

prostředí. Regulativy obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují popřípadě 

podmiňují funkční využití území, umísťování staveb nebo opatření v území a stanoví 

zásady pro jeho uspořádání. [27] 

4.6.1 Plochy bydlení10 

Funkční regulativy 

Funkční regulativy zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně 

s bydlením, které jsou na obytném území přípustné a obvyklé, podmíněně přípustné, 

nebo naopak nepřípustné: 

Přípustné a obvyklé jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, 

nezbytné parkovací a odstavné plochy a technické vybavení, integrované zařízení 

bydlení s občanským vybavením, sídla firem včetně nerušících provozoven, které 

nepřesahují rámec a význam daného území - maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, 

zařízení sociální péče, stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení, církevní a správní 

zařízení. [26] 

                                                 
9 Bd - bydlení čisté v bytových domech - hromadné bydlení, zahrnující i okolní veřejnou zeleň a 
vnitrobloky určené k využívání obyvateli sídlišť, parkovací a odstavné plochy. Neoddělitelnou součástí 
těchto ploch je vybavenost - dětská hřiště, pískoviště, menší víceúčelová hřiště. Mezi hromadné bydlení je 
zařazeno i bydlení v terasových domech. [26] 
10  ve výřezu z územního plánu (viz. Příloha č. 1) jsou zobrazeny jako tyto funkční typy: Bd - bydlení 
čisté v bytových domech (viz. pozn.8) 
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Podmíněně přípustné jsou činnosti a zařízení místní správy, výrobních a 

nevýrobních služeb a zařízení, nenarušující životní prostředí a obytnou pohodu. [26] 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení 

chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže 

pro zónu bydlení. [26] 

Prostorové regulativy: 

Ve stávajících zónách bydlení je nutno při dostavbách nebo rekonstrukcích 

respektovat tradiční charakter zástavby, hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob 

zastřešení. Bude se ctít stávající půdorysná osnova zástavby, nově bude vymezena v 

navržených lokalitách také zástavba tvořící rozhraní mezi sídlištěm a volnou krajinou. 

V obytných zónách se bude realizovat dopravně zklidněné komunikace s velkým 

podílem zeleně. [26] 

V severozápadní a západní části řešeného sídliště se nacházejí stabilizované 

funkční plochy občanského vybavení, jmenovitě funkční typy Oš - Školská zařízení, na 

jihovýchodě pak funkční typ Od - Distribuce nevýrobní služby a Ou - Stravovací a 

ubytovací zařízení. [9] 

4.6.2 Plochy občanského vybavení11 

Území občanské vybavenosti je určeno k uskutečňování činností, dějů a zařízení 

poskytujících některé vybrané služby, zejména služby zdravotnické, vzdělávací, 

kulturní, sociální péče, a to zejména v uzavřených areálech.  

Funkční regulativy: 

Přípustné a obvyklé využití území je pro zdravotnické zařízení a areály, 

vzdělávací a kulturní zařízení a areály pro sociální péči, poskytující služby městského 

a nadměstského dosahu, maloobchodní zařízení do 800 m2 prodejní plochy a stravovací 

zařízení. [26] 

                                                 
11 ve výřezu z územního plánu (viz. Příloha č. 1) jsou zobrazeny jako tyto funkční typy: Od -   distribuce, 
nevýrobní služby; Oš -   školská zařízení; Ou -   stravovací a ubytovací zařízení 
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Podmínečně přípustné je bydlení, nezbytné technické vybavení, maloobchodní 

zařízení do 1 300 m2 prodejní plochy ve vícepodlažním objektu odpovídajícímu 

charakteru území současně se zajištěním parkování v objektu. [26] 

Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které nadměrně narušují 

prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení 

chovatelských a pěstitelských, které buď jednotlivě, nebo v souhrnu překračují stupeň 

zátěže pro tuto zónu. [26] 

Prostorové regulativy: 

Při umisťování jednotlivých zařízení je třeba mít na zřeteli především náročnost 

na značnou dopravní obsluhu a parkovací plochy. Je třeba striktně dodržet zásadu 

zajišťování potřebných parkovacích stání na vlastním pozemku. Ve stabilizovaných 

zónách občanského vybavení je nutno při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat 

charakter zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob zastřešení). Součástí 

zařízení musí být parkování zaměstnanců a návštěvníků. [9] 

4.7 Limity využití území 
 
Každé řešené území má své omezení, které je nutné zohlednit v souvislosti s dalšími 

úpravami - v našem případě se jedná o revitalizaci území. Vizuální znázornění 

poskytuje výkres č. 4 Limity území. Rozvoj řešeného území je limitován níže 

uvedeným taxativním výčtem omezení:   

• Stávající prostorové uspořádání výstavby 

• Současné prostorové nároky statické dopravy 

• Návaznost na okolní nepanelovou zástavbu 

• Okolní komunikační síť 

• Pásmo hygienické ochrany výrobního zařízení situovaného po jihovýchodní  

     straně lokality (zák. 183/2006 Sb.) 

•    Ochranné pásmo VTL plynovodu po severozápadní straně lokality (zák.  

     458/2000  Sb.) 
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4.8 Problémová analýza panelového sídliště 

Následující kapitola, jak je patrné z názvu, řeší problémy, které se mohou 

vyskytnout na řešeném území. Zdrojem informací byl, kromě jiného, především 

dokument nazvaný Koncept projektu regenerace, vypracovaný pro město Vyškov 

v říjnu 2007, sdružením Dimense Brno. Pro snadnější orientaci byla tato problematika 

rozčleněna do dílčích částí: urbanisticko-architektonické řešení sídliště; bydlení; 

občanská vybavenost; kvalita životního prostředí v dané lokalitě; doprava; rekreace a 

sport. Analýza problémových míst byla autorem vypracována na základě vlastního 

šetření v terénu a na základě ní byl vypracován Problémový výkres č. 5. 

4.8.1 Urbanisticko - architektonické řešení sídliště 

Panelové sídliště Osvobození ve Vyškově je převážně stabilizovaným územím s 

převažujícími plochami bydlení. 

Urbanistický koncept sídliště odpovídá době svého vzniku a tehdejším 

představám o standardizované komplexní bytové výstavbě panelového typu. 

Jednotlivé bytové domy jsou devítipodlažní objekty typové soustavy T 06 B-

KDU12 řazené do bytových bloků po třech nebo po pěti vchodech. Bytové domy jsou ve 

svém výrazu vesměs jednotné pravoúhlé stavby s plochými střechami. Jako klasické 

panelové objekty vykazují obecně známé stavebně-technické problémy, vyplývající jak 

z technologie v době svého vzniku, tak ze svého stáří. Jde zejména o zastaralé řešení 

střešního pláště plochých střech, nedostatečné tepelně - izolační vlastnosti 

nezateplených obvodových plášťů, problémy s původním obložením obvodových 

plášťů, s balkony, lodžiemi apod. 

Objekty občanské vybavenosti, umístěné v sídlišti, nevybočují svými 

architektonickými kvalitami z obecného průměru řešení občanské vybavenosti v době 

vzniku panelového sídliště. Realizovaná zástavba je poměrně monotónní, bez potřebné 

hierarchie v pojetí veřejných prostor. Architektonické prvky a detaily, které jsou 

součástí stavebních objektů (zábradlí, oplocení, prvky vybavení dětských hřišť, 

domovní vybavení, lavičky a odpadkové koše) mají zřetelně nízký standard z hlediska 

                                                 
12 Vizualizaci a popisnou charakteristiku typové soustavy nalezneme v příloze č.10 
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estetického i užitného a často chybí úplně. Jejich volba byla často motivována nejnižší 

cenou a výrobní a materiálovou dostupností v době realizace výstavby sídliště. 

4.8.2 Bydlení 

Funkce bydlení vytváří ze sídliště z obecně urbanistického hlediska monofunkční 

celek s nedostatkem pracovních příležitostí a služeb. Sídliště tak má především funkci 

„noclehárny", s rytmem života určovaným pracovní směnou obyvatel. 

Jednotlivé bytové domy jsou řešeny jako plošný panelový systém celoplošných 

nosných stěn a to středních i obvodových, stropních panelů a nenosných příček. 

Nejčastější závady na panelových bytových domech jsou přesnost a těsnost 

vodorovných a především svislých spár, nízký tepelný odpor obvodových stěnových 

panelů, nevhodná skladba střešního pláště. Vnitřní bytový standard pak vykazuje 

obecně známé nedostatky v kvalitě bytových jader, společných bytových prostorů apod. 

Stavebně - technické problémy jednotlivých panelových domů je možné řešit postupnou 

regenerací objektů. Při takto komplexní rekonstrukci je třeba důsledně dbát na dodržení 

architektonického výrazu. 

Při eventuálním řešení nástaveb stávajících bytových domů je třeba postupovat 

individuálně místo od místa a je třeba dodržovat kriteria technických a konstrukčních 

možností objektů, dostatečné kapacity inženýrských sítí, estetické vhodnosti, dopadu na 

dopravu v klidu apod. 

Vlastnictví bytových domů je důležité pro vymezení vlastnických práv s ohledem na 

regeneraci domů. Různá vlastnická struktura sebou nese určitá omezení. Například 

pokud je dům v osobním vlastnictví, ve většině případů může dojít k tomu, že je 

zapotřebí 100% odsouhlasení zamýšlených regenerací. Z toho vyplývá, že je zde více 

subjektů a tudíž obtížnější dosažení shody.  Vlastnictví bytových domů je znázorněné 

ve výkresu č. 2. 

Bytové domy se v současnosti nacházejí ve vlastnictví: 

• Města Vyškov  (byt. dům 675-679) 

• SBD Domov Vyškov včetně bytů v osobním vlastnictví  (byt. domy 622-626,    

  649-651, 652-654 a 672-674) 
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• Bytové družstvo Osvobození Vyškov  (byt. domy 619-621, 627-629, 633-635,    

  641-643, 662-666, 667-669) 

• V osobním vlastnictví  (byt. dům 644-648) 

• Bytové družstvo Bytos  (byt. dům 636-640) 

• Bytové družstvo Letní pole  (byt. dům 614-618) 

Pro větší přehlednost výše uvedených informací o vlastnictví jednotlivých 

bytových domů. Přepočítané pro větší přehlednost na bytové vchody vyjádřené v 

procentech.  

Graf č. 1:  Rozdělení bytových jednotek dle vlastnictví na sídlišti Osvobození 

 

Zdoj : ČUZK - nahlížení do KN 

Z výše uvedených informací je patrné, že většina bytových jednotek je ve 

vlastnictví družstev.  

4.8.3 Občanská vybavenost 

Na severovýchodním okraji mimo panelové sídliště je situováno nákupní centrum 

se službami a restauračním a ubytovacím zařízením (obchodní dům Moravan a hotel 

Dukla). Tyto objekty jsou v řešeném území doplněny několika spíše živelně vzniklými 

drobnými provozovnami obchodu a služeb (květiny, PNS, ovoce a zelenina). Na území 

panelového sídliště je rovněž umístěna ZŠ Letní pole. 
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V panelovém sídlišti chybí zařízení kulturního, sportovního a společenského 

charakteru a rovněž také lékárenské služby. 

4.8.4 Kvalita životního prostředí 

V řešeném území panelového sídliště se nachází plošně rozsáhlý systém vegetace, 

pocházející převážnou mírou z výsadeb po realizaci panelových bytových domů. Kromě 

cíleně zakládané vegetace jsou dalším druhotným zdrojem zeleně v sídlišti dosadby 

majitelů a uživatelů bytů. Tato vegetace se vyskytuje v bezprostředním okolí bytových 

domů a je různé kvality a stáří. Zeleň v panelovém sídlišti území plní funkci optického 

předělu zejména od dopravy a stávajících komunikací, zvyšuje estetickou hodnotu okolí 

obytných domů, má stabilizační a protierozní účinky a v neposlední řadě tvoří optický a 

hygienický doprovod pěších tras, parkovacích ploch a provozních linií. 

Trávníkové plochy jsou často poznamenané nedostatečnou péčí o terén při 

zakládání. Vyšlapané pěší trasy přes trávníky jsou známkou nevhodného vedení pěších 

chodníků, které buď nebyly trasovány vhodně a dostatečně v počátku, nebo byly 

následnými dodatečnými aktivitami zcela změněny cíle a potřeby pohybu pro pěší. 

Dalším negativem kvality travnatých ploch je poměrně častý výskyt psích exkrementů. 

Vzhledem k charakteru řešeného území (bydlení doplněné službami) se v sídlišti 

projevuje zatížení hlukem především ze silniční dopravy místního významu. Zatížení 

území hlukem z dopravy roste s její vyšší frekvenci a klesá se vzdáleností od příslušné 

komunikace. 

4.8.5 Doprava 

Problematika dopravy se především z důvodů několikanásobného nárůstu 

motorizace po roce 1990 stává značným problémem sídliště, a to jak z důvodů 

kapacitních, tak i se zatížením sídliště negativními vlivy jako jsou exhalace, hluk apod. 

Za páteřní komunikaci sídliště lze považovat ulici sídliště Osvobození na 

jihovýchodní hranici řešeného území. Tato komunikace umožňuje napojení sídliště na 

okolní komunikační síť vyššího řádu. Na páteřní síť dopravní obsluhy území navazují 

ulice zklidněné dopravy, obsluhující jednotlivé bloky obytné zástavby. Na tyto 

komunikace navazuje systém pěších tras, částečně pojížděných, které zajišťují jak 
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pohyb pěších mezi jednotlivými celky, tak přístup vozů rychlé záchranné pomoci 

k bytovým domům. 

Akutním problémem panelového sídliště je nedostatek parkovacích míst v 

blízkosti obytných objektů. Tento nedostatek je dán jak nárůstem motorizace, tak i 

nevhodným situováním části parkovacích ploch v sídlišti. Důsledkem jsou disproporce 

v nabídce parkovacích míst. Tento jev se bude prohlubovat s dalším očekávaným 

nárůstem motorizace. Limit v budování nových parkovacích ploch však představuje 

nedostatek vhodných volných ploch v zastavěných částech sídliště. 

4.8.6 Rekreace a sport 

Podmínky pro rekreaci a sport se v řešeném území, vzhledem k chybějící 

občanské vybavenosti tohoto směru  omezuje na dětská hřiště a zpevněné plochy 

sportovních hřišť, které jsou však vesměs ve velmi špatném technickém stavu, nebo 

postrádají náležité sportovní vybavení. 

Řešením se jeví postupná rekonstrukce ploch hřišť a sportovišť, jejich doplnění 

mobiliářem a vytvoření herních a sportovních příležitostí pro různé věkové skupiny dětí 

a mládeže. 

4.8.7 Shrnutí problémů řešeného území 

Na základě stanovení základních problémových okruhů na sídlišti, zmíněných 

v předchozích částech, budou v následující kapitole, pojednávající o návrhu nového 

řešení, řešeny tyto vybrané oblasti: 

1. Urbanisticko - architektonické řešení sídliště 

• městský mobiliář 
• vybudování nových pěších komunikací 
• rekonstrukce stávajících pěších komunikací a zpevněných 
     ploch regenerace panelových domů 
 

2. Zeleň a životní prostředí 

• úpravy ploch veřejné zeleně 
• výsadba vzrostlých stromů a zatravnění ploch 
• opatření pro zachování a zvýšení podílu nezpevněných ploch 
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• ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku dešťových vod 
• návrh nových parkových a odpočivných ploch 
• odpadové hospodářství, domovní a tříděný odpad 

3. Doprava 

• dopravní infrastruktura 
• úpravy stávajících a vybudování nových místních komunikací  
• vybudování odstavných a parkovacích stání 
 

4. Rekreace pro volný čas 

• sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť  

• úpravy a budování veřejných rekreačních ploch 

 
5. Technická infrastruktura 

• výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury 

• energetická bilance - návrhy opatření ke snížení provozních 

nákladů objektů 

 

Cílem navrhovaných úprav je vytvořit architektonicko - stavebními prostředky 

obytné prostředí s jasnějším vymezením funkcí. Odstranit nebo omezit současné 

závady, chybného řešení v tomto obytném souboru. 

Návrh využívá dodatečných stavebních úprav, úprav zpevněných ploch, 

modernější vybavení hřišť, vybavení prostoru účelovými architektonicko - stavebními 

prvky a městským mobiliářem, úpravu, doplnění a výsadbu nové veřejné zeleně apod. 
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5. Návrh nového řešení  

Z urbanistického hlediska vznikala sídliště jako jednotlivé celky, takže mohla být 

řešena komplexně na rozdíl od samostatně vznikajících bytových domů. V šedesátých 

letech urbanisté kladli důraz především na dostatek veřejného prostoru a občanské 

vybavenosti - investorem byl stát, proto se tyto otázky řešily možná svědomitěji, než by 

je řešil průměrný komerční developer. Některé vize byly sice poplašné své době, ale čas 

již ukázal, která řešení jsou životaschopná a která ne (a tedy, která je dobré zachovat a 

která zavrhnout nebo pozměnit). V některých lokalitách dodnes chybí původně 

plánovaná veřejná zeleň, což ale určitě není neřešitelný problém. Také již kapacitně 

nevyhovují stávající parkovací plochy. I zde se však objevují nové možnosti. Jisté je, že 

lze částečně napravovat urbanistická řešení sídlišť jako taková drobnými vestavbami. 

Komplexní revitalizací zeleně, která byla vysazována nadšenci, kteří se do nových 

sídlišť přistěhovali z okolí měst bez konceptu, je dnes již přerostlá zeleň, často stínící až 

do 3. podlaží. [15] Toto je možné vidět v příloze č. 8 ve fotodokumentaci stávajícího 

stavu na obrázku č. 6.  

Praktická část diplomové práce představí tři možné varianty řešení sídliště. Jak již 

bylo dříve zmíněno, snaha bude zhodnotit sídliště po stránce urbanistické, 

architektonické, ekonomické, sociální a technické. Každá varianta bude rozdělena na 

dvě části, a to na část sídlištní plochy a část rekreační plochy. Největší odlišnosti každé 

varianty jsou zobrazeny v rekreačních plochách vytvořených návrhů. Na základě 

porovnání kladů a záporů z vypracovaných variant bude zhotovena ta optimální, která 

bude zpracována v rozsahu územní studie do konečné podoby. Bylo přihlédnuto i 

k věkovému průměru obyvatel dle grafu č. 2 a na základě tohoto průzkumu byla 

navržena nová občanská vybavenost. 
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Graf č.2:  Věkové kategorie obyvatel na sídlišti Osvobození 

 

zdroj: vlastní průzkum 

Na základě dotazníkového průzkumu bylo z oslovených sedmdesáti čtyř občanů, 

žijících na sídlišti Osvobození, získáno šedesát devět pět odpovědí. Z těchto podkladů 

byl aritmetickým průměrem sestaven graf o věkovém složení obyvatel. 

 

5.1 Návrh řešeného území - varianta č. 1 (Relaxační)  

Ve variantě jedna, která je doplněná výkresem č. 7, se autor snaží o kreativní 

pojetí sídliště. V mezipanelových prostorách byla dominantní snaha autora o odbourání 

fádnosti a symetričnosti původního pojetí. Zákoutí vytvořené nerovným povrchem 

společně s vysázenou zelení vytváří oázu klidu a měla by u občanů vzbuzovat pocit 

uvolněnosti a pohody. Vzhledem k tomu, že panelové byty obývají také rodiny s 

malými dětmi, jsou v sektorech 1 a 313 vybudovány dětské koutky s prolézačkami a 

dalšími dětskými atrakcemi. Byl navržen uměle vytvořený kopcovitý, nerovný terén v 

mezipanelovém sektoru č. 5. Tím vznikne rozdílný a osobitý vzhled terénu, který je 

možno využít k zimním radovánkám. 

Na základě provedené studie také víme, že v součastné době je nedostačující 

kapacita parkovacích míst. Sídliště disponuje 520 parkovacími místy, což je pro 

                                                 
13
řešené území bylo rozčleněno do 6-ti sektorů (viz. např. Výkres č.7) 
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obyvatele 918-ti panelových bytů opravdu málo. I zde se však objevují nové 

možnosti jak tento problém řešit. Například využít volných ploch k vytvoření nových 

nezastřešených parkovacích prostorů. Po stránce ekonomické je tato varianta jedna 

z cenově nejvíce dostupných možností. Vzhledem ke kritickému stavu součastných 

pěších a silničních komunikací je zapotřebí nahradit tyto nedostatky novými 

kvalitnějšími povrchy. Chodníky na sídlišti i na rekreační ploše (sektor č. 6), úrovňové a 

mimoúrovňové přechody a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, 

bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. Požadavky na technické řešení jsou navrženy dle povinných norem přílohy č. 

1 a 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Veškeré úpravy jsou řešeny také v souladu s normou 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, která řeší například dostatečnou 

svobodu pohybu i pro vozíčkáře. 

Na severní části řešeného území se předpokládá rekreační plocha, na které bude 

vybudována pěší stezka pro chodce, vhodná například pro maminky s dětmi a kočárky. 

Také mohou obyvatelé sídliště tuto stezku využívat pro venčení svých psích mazlíčků, 

nebo ji mohou využívat i sportovci, kteří holdují běhání. Podél navržených stezek bude 

instalováno také nové osvětlení. Touto problematikou se však diplomová práce 

nezabývá. Stezka zasazená do zatravněné plochy je lemována vysazenými stromy. Po 

pravidelných úsecích na pěší stezce jsou rozmístěné  lavečky k odpočinku s 

odpadkovými koši a sáčky na psí exkrementy. 

5.2 Návrh řešeného území - varianta č.  2 (Sportovně - relaxační) 

Druhá varianta je graficky zobrazena ve výkresu č. 8 a je zpracována tak, aby 

uspokojovala nároky obyvatel všech věkových kategorií. Ve vnitřních prostorách 

sídliště (tj. v sektorech 1 a 5) je navrženo sportovní hřiště, určené pro předškolní a 

školní děti, s instalovanou tabulí zobrazující pokyny pro správné a bezpečné užívání 

tohoto zařízení. Dále je zde navrženo pískoviště, které bude sloužit výhradně 

maminkám s dětmi s odpovídajícími hygienickými požadavky dle vyhlášky č. 135/2004 

Sb. [22]. Z důvodu oživení prostoru bude na celém řešeném území vysázena zeleň. 

V převážné míře bude krajina zvelebena výsadbou keřů a nízkými stromy různého 

barevného provedení. Tahle volba je ohleduplná k lidem, kteří bydlí ve spodních 

patrech domů, protože jim vysoké stromy nebudou bránit ve výhledu z oken. V sektoru 
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č. 3 bude na základě průzkumu věkové kategorie občanů (viz. graf č. 2). zřízena lékárna 

a maloobchod se smíšeným zbožím a tím se zvýší komfort především starších věkových 

kategorií. V jižní části sídliště dle přílohy č. 8 ve fotodokumentaci na obrázku č. 1 je 

znázorněn sektor č. 5, ve kterém bude vybudován jeden ze dvou navržených 

parkovacích domů. Druhý parkovací dům je navržen v sektoru č. 3.. Obyvatelé sídliště 

Osvobození dozajista ocení, že svá parkovací místa budou mít co nejblíže k místu 

bydliště. Vzhledem k narůstajícímu trendu pořizování psích mazlíčků je důležité 

flexibilně vytvořit prostředí také pro ně. Z tohoto důvodu je v jižní části sektoru dvě 

nově navržený výběh pro psy společně s odpadkovými koši na psí exkrementy. 

Stávající plocha, která bude v našem návrhu řešení přeměněna v rekreační plochu 

sídliště, je zobrazena v příloze č. 8 ve fotodokumentaci na obrázku č. 2. Tato plocha 

bude využita k výsadbě stromů, které vytvoří k rekreaci malebný lesopark. Tato 

alternativa je navržena z důvodu vykompenzování umělosti architektury vůči přírodě. 

Lesopark zpříjemní nejen zdejší životní styl obyvatel, ale přispěje i k lepší psychické 

pohodě a zdraví. I zde se bude nacházet odpočinková zóna s lavečkami a odpadkovými 

koši. Jelikož se v tomto prostředí je narůstající tendence pořizování psích mazlíčků, i v 

této variantě je na ně brán zřetel. „Pejskaři“ mohou pro své psí mazlíčky využít 

navržený výběh pro psy, kde se jejich mazlíčci mohou vyřádit na navrženém území. Na 

jihovýchodní straně bude zřízen skate-park, horolezecká stěna a trampolína s návodem 

na bezpečné používání těchto atrakcí. 

5.3 Návrh řešeného území - varianta č.  3 (Sportovní) 

Ve variantě tři je zdůrazněná snaha o snížení rušivých elementů a přílišného hluku 

souvisejícího s kolektivním sportováním na sídlišti. Jelikož se nám nabízí možnost 

umísit hřiště mimo obytnou část sídliště, využili jsme tuto možnost (viz. výkres,č. 9, 

sektor č.6). V prostorách mezi panelovými domy v sektorech 1 a 5 je zřízeno místo s 

prolézačkami dle ČSN EN 1176-7/2009 [23] a pískovištěm, určené pro maminky 

s dětmi, které odpovídají hygienickým požadavkům dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. [22]. 

Pro občany sídliště je zde umístěn obnovený a rozšířený mobiliář. Z důvodu zamezení 

případnému nekontrolovanému pobíhání psů po sídlišti a znečištění okolí psími 

exkrementy, jsou také zde vybudovány oplocené výběhy pro psy. V jižní části sídliště 

v sektoru 3 a 5 budou rovněž, jako ve variantě č. 2 vybudovány dva z části zapuštěné 
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parkovací domy, ve kterých samozřejmě nebudou opomenuty i bezbariérová parkovací 

místa v souladu s normou ČSN 73 6110. V sektoru č. 3 jsou v rohových částech 

umístěny čtyři pergoly na zpevněném povrchu. Budou zastíněny popínavými rostlinami 

a tím poskytnou zároveň soukromí pro jejich uživatele. Sídlištní zeleň tak vytvoří 

kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci různých věkových skupin.  

Rekreační plocha situována v sektoru č. 6 je rozdělena na dvě zóny. Na zónu klidu 

a zónu sportu. V zóně sportovní jsou navržena celkem čtyři hřiště standardizovaných 

rozměrů určené pro neorganizovanou tělovýchovu s dostupností 5-10 minut od místa 

bydliště, což je v souladu s normou o bezpečnosti pro zařízení dětských hřišť ČSN EN 

1176/2009. Hřiště jsou orientována tak, že podélná osa směřuje ze severu na jih. 

Nachází se zde i menší zóna klidu, která je určena jako stezka pro pěší, s možností 

procházek se psy. Podél stezky jsou umístěny odpadkové koše se sáčky na psí 

exkrementy. Celá trasa bude řádně osvětlena. Tuto problematiku zde však neřeším. 

5.4 Zhodnocení variant  

Pro vytvoření nejoptimálnějšího varianty, je vždy zapotřebí vypracovat několik 

návrhů a to tak, aby bylo možné pracovat s jejími klady i zápory. 

 V první variantě je kladen důraz na vegetaci. Tento návrh potlačuje stavební 

prvky panelového sídliště a vyzdvihuje především travnaté plochy, nízké keře, vzrostlé 

stromy. Parkovací a odstavné plochy jsou rekonstruované a doplněné o 77 nových 

parkovacích míst. Oproti ostatním variantám tato neobsahuje výstavbu parkovacích 

domů, což z ní činí z ekonomického hlediska levnější verzi. Přínosem tohoto řešení je 

však navržení pěší stezky, umístěné v rekreační zóně, která by mohla být více členitá, 

rozvětvená a lépe uspořádaná. Stezku je vhodné doplnit o odpočinkové zákoutí 

s přístřeškem proti nepříznivým klimatickým podmínkám a rovněž i o informace k lepší 

orientaci návštěvníků.  Území může být také doplněno rozšířením současného mobiliáře 

a zbaveno problémových prvků, jako je špatný stav chodníků a domovního vybavení. 

 
V druhé variantě se, dle výkresu č. 8, rozšířila parkovací místa o 5 nových, ale 

aby se uspokojil základní požadavek nároků dnešní doby, je potřebná přinejmenším 

výstavba parkovacích domů. Proto jsou zde v sektoru 3 a 5 navrženy. Dále jsou 

naprojektovány dva přízemní, jednopodlažní objekty (maloobchod a lékárna). Tyto 
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objekty občanského vybavení jsou zde navrženy na základě výchozích materiálů 

vyplývajících z ankety místních obyvatel. Tento návrh představuje oživení území jak po 

stránce stavební, tak i po stránce funkční. Nevýhodou ale je, že se značně prodražuje. 

Umístěný lesopark v rekreační zóně dle návrhu nepůsobí příliš bezpečně a mohl by 

případně přispět i ke zvýšení trestné činnosti. Upřednostňuji proto řešení pěší stezky z 

varianty návrhu č. 1, která zaručuje nejen příjemnější prostředí, tím i větší návštěvnost a 

vzhledem k osvětlení i větší bezpečnost.   

 
Třetí varianta vypustila ze svého návrhu objekty občanského vybavení a zaměřila 

se na klidnější využití daného prostoru. V sektoru č. 3 budou pravidelně rozmístěny 4 

pergoly dle výkresu č. 9, které zastiňují stromy a popínavé rostliny. Toto posezení bude 

však využito především za teplejších dnů, proto se mi jeví tato alternativa zhledem 

k funkčnosti méně efektivní. Aby se obyvatelé sídliště cítili bezpečněji, mohl by být 

také rozšířen kamerový bezpečnostní systém. Pěší stezka v sektoru je potlačována 

přílišnou rozlohou sportovních hřišť. Na základě této skutečnosti se umístí jedno hřiště 

na sídlišti v sektoru 1 hřiště k rekreačnímu sportování a v rekreační zóně se umístí druhé 

hřiště, které splňuje požadavky na Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - 

Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení dle normy ČSN EN 15312 + A1.  

Po celkovém zhodnocení se jeví varianta zvětšení rekreační zóny a sloučení hřišť 

do jednoho víceúčelového sportovního zařízení nejpřijatelněji. Pro příjemný život 

obyvatel na sídlišti (vzhledem k věkovému složení) a pro splnění požadavků nároků na 

životní styl a životní prostředí je vhodná i volba občanského vybavení. 
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6. Popis konečného návrhu 
 

V této kapitole bude rozpracována výsledná varianta, která je graficky zachycená 

ve výkresu č. 10 popřípadě vizuálně ztvárněná ve 3D v příloze č. 9 a řeší následující 

celky: urbanistické-architektonické řešení, dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň a 

životní prostředí, rekreaci a volnočasové aktivity, návrh mobiliáře a technických prvků, 

objemové studie nově navrženého občanského vybavení, sociální chování, bezpečnost a 

ekonomické zhodnocení návrhu. 

6.1 Urbanistické-architektonické řešení 

Snaha o začlenění území do městského prostředí vychází z návrhu revitalizace. 

Do toho začlenění jsou zahrnuty budovy občanského vybavení, nadzemní garáže, 

víceúčelové sportoviště, pěší stezka a prvky krátkodobé relaxace. Jelikož se území 

nachází u frekventované silnice a je v návrhu řešena i výstavba občanské vybavenosti, 

předpokládá se zvětšení přílivu zákazníků, a tudíž vzroste i pohyb občanů v dané 

lokalitě, který přispěje k oživení řešeného území. Očekává se, že i pěší stezka přispěje 

ke zvýšení atraktivnosti a také přiláká větší počet návštěvníků z jiných částí města. Tím 

se sníží separovanost řešeného sídliště z okrajové části města. Také nebyla opomenuta 

krátkodobá relaxace, která se vyskytuje kolem pěší komunikace.  

6.1.1 Rekonstrukce stávajících chodníků a pěších tras 

Část existujících chodníků, vyrovnávacích schodišť a zpevněných ploch v sídlišti 

se nachází v poměrně špatném technickém stavu, který brání jejich standardnímu 

užívání a zároveň výrazně snižuje estetickou kvalitu vzhledu sídliště. Lze důvodně 

předpokládat, že množství nevyhovujících chodníků a zpevněných ploch bude s 

postupujícím časem narůstat. Proto se předpokládá s jejich postupnou celkovou 

rekonstrukcí a nahrazení novým povrchem s kvalitnějšími provozními a estetickými 

parametry. 

Rekonstruované stávající chodníky, pěší trasy a zpevněné plochy v sídlišti by 

měly nést tyto společné charakteristické prvky: 

1. Budou řešeny jako bezbariérové, s úpravami pro nevidomé 

2. Ponesou společný prvek použitých materiálů a barevného řešení 
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3. Bude použita jednoznačná symbolika povrchu a barev, vymezující 

jednotlivé povrchy podle způsobu využití 

4. V místech křížení více pěších tras bude zpevněná plocha rozšířena tak, aby 

nedocházelo k devastaci přiléhajících zelených ploch 

5. V místech vyrovnávacích venkovních schodišť, popř. v místech výrazných 

výškových rozdílů mezi chodníkem a okolním terénem bude doplněno 

kovové zábradlí 

Opravy zpevněných ploch budou v sídlišti řešeny postupně tak, aby realizovaná 

část tvořila samostatný celek. Zpracovatel upozorňuje při návrhu zpevněných ploch na 

nutnost koordinace s vedením podzemních inženýrských síti, úpravami veřejného 

osvětlení (VO) a návrhem zelené. 

6.1.2 Řešení stávajícího mobiliáře 

Na městském mobiliáři v prostoru panelového sídliště Osvobození se již projevuje 

stáří a značné opotřebení stávajících laviček a odpadkových košů. Část laviček je v 

nevyhovujícím stavu, odpadkové koše často chybí. Proto se navrhuje postupné 

nahrazení tohoto mobiliáře. Kromě zmíněného mobiliáře se dále bude rozšiřovat o 

odpadkové koše se zásobníky sáčků na psí exkrementy. 

Lavičky budou nově instalovány především u dětského hřiště a pískovišť, na 

rozptylových plochách občanské vybavenosti, u vstupů do bytových domů, podél 

komunikačních os pro pěší a v klidových částech sídliště - parkových a odpočinkových 

ploch. Přednostně budou nové lavičky umístěny na místech stávajících laviček 

zničených, či nevyhovujících. Odpadkové koše na psí exkrementy budou instalovány v 

blízkosti volných zelených ploch v panelovém sídlišti, zejména na místech určených pro 

obyvatele sídliště k věnčení psů. 

Dále mohou být zejména při úpravách veřejných prostranství použity další prvky 

městského mobiliáře - zábrany vjezdu motorových vozidel (betonové sloupky), stojany 

na kola, apod. Pro sjednocení a ucelení vzhledu panelového sídliště je doporučováno 

používat prvky městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.) 

v jednotném designovém provedení. 
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6.1.3 Návrh nových chodníků a pěších komunikací 

Stávající síť chodníků v sídlišti často nerespektuje přirozené pěší tahy obyvatel.  

V nejednom případě chybí logické spojení mezi sousedícími zpevněnými plochami. 

Postupem času se zejména v zelených plochách mezi jednotlivými bytovými domy 

objevovaly vyšlapané pěšiny ukazující potřebu doplnění stávajících chodníků. 

Předmětem revitalizace a regenerace panelového sídliště v této oblasti bylo zmapování 

situace přímo v sídlišti a její vyhodnocení s návrhem na doplnění a protažení stávajících 

chodníku v potřebných místech. 

Nové chodníky a zpevněné plochy budou budovány přednostně jako bezbariérové, 

v navrženém řešení je nutno minimalizovat negativní dopad nově vzniklých zpevněných 

ploch na stávající zeleň. Při materiálovém řešení těchto ploch je doporučováno u nově 

navržených chodníků a zpevněných ploch použít betonovou zámkovou dlažbu, čela 

schodišťových stupňů u venkovních vyrovnávacích schodišť a venkovní rampy budou 

opatřeny protiskluzovou úpravou. V místě vyrovnávacích ramp a schodišť bude osazeno 

kovové zábradlí. 

6.1.4 Úprava předvstupních prostorů do bytových domů 

Okolí vstupů do bytových domů bude řešeno v souvislosti s požadavky na 

bezbariérový přístup do jednotlivých objektů dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále by měly 

být hlavní nástupy do bytových domů zvýrazněny materiálovým a barevným řešením 

zpevněných ploch, tak aby se odlišovaly od okolních pěších tahů a zřetelně 

signalizovaly jednotlivé vstupy. Rovněž mohou být jednotlivé nástupy zdůrazněny 

typově vhodnou zelení, živým plotem, zábradlím či zídkou. Výsledkem bude pravidelné 

rytmické uspořádání monotónních bytových bloků s výraznou orientační a signální 

funkcí. 

6.1.5 Redukce nadbytečného mobiliáře 

Stávající, početně předimenzované ocelové konstrukce sušáků na prádlo, popř. i 

klepačů koberců jsou v současné době v sídlišti prakticky nevyužívány. Je to 

dokumentováno v příloze č. 8 fotodokumentace stávajícího stavu na obrázku č.4. 

Vzhledem k jejich zanedbanému technickému stavu se z nich stávají jednotlivá ocelová 
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torza, která hyzdí okolí bytových domů a zbytečně zabírají místo v zelených plochách 

sídliště. Jednotlivá pole ocelových konstrukcí v prostoru mezi bytovými domy 

odstraníme, včetně betonových základových patek a zpevněných ploch pod nimi. 

Prostory budou po demontáži využity pro nové rozvržení v rámci revitalizace a 

regenerace panelového sídliště. 

6.2 Dopravní infrastruktura 14 

6.2.1 Řešení silničních komunikací 

V souvislosti s rekonstrukcí stávajících a výstavbou nových parkovacích stání 

budou upravovány stávající obslužné komunikace na sídlišti. Za účelem nových 

parkovacích stání budou budovány komunikace nové. Nové i rekonstruované 

komunikace budou budovány s asfaltovým povrchem. V projektové dokumentaci při 

řešeni zpevněných ploch uvnitř i vně obytné zóny je třeba respektovat zásady pro 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro příjezdy hasičských vozidel podle  ČSN 

73 080215 a ČSN 73 083316 v platném znění. 

6.2.2 Řešení odstavných a parkovacích stání 

Nedostatek prostoru pro parkování představuje jeden ze zásadních problémů 

panelového sídliště. Stávající počet parkovacích míst neodpovídá dnešnímu stupni 

motorizace a s tím souvisejícími nároky na statickou dopravu dle zákona ČSN 73 6110 

v platném znění. Stávajíc stav je znázorněn v příloze č. 8 fotodokumentace na obrázku 

č. 5. V sídlišti byly vybrány lokality pro výstavbu nových parkovacích míst. Jde 

převážně o vybudování kolmých, šikmých nebo podélných parkovacích stání v blízkosti 

stávajících obslužných komunikací a dále o vybudování samostatných parkovišť s 

případným režimem ostrahy (kamerový systém města Vyškov). Při konkrétním řešení 

parkovacích stání v jednotlivých lokalitách je třeba výsledné řešení koordinovat s 

vedením podzemních inženýrských sítí a zároveň minimalizovat negativní dopad na 

stávající zelené plochy. Při řešení zpevněných ploch nových parkovacích stáni je 

vhodné kombinovat různé druhy úprav těchto ploch - dlažba, vsakovací dlažba, 

                                                 
14 Možnost k nahlédnutí do Návrhu úpravy dopravní infrastruktury ve výkrese č.12 
15 (730802) ČSN 73 0802-Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
16 (730833)  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
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betonové vegetační tvárnice apod. Druh zpevnění bude rovněž ovlivňovat odtokový 

koeficient pro daný typ zpevnění a kapacita kanalizačních stok. 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle 

vzorce: [13] 

 

N = O0 · ka + P0 · ka · kp 

N….. je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 

O0….. základní počet odstavných stání při stupni automobilizace při 400 vozidel/1000      

           obyvatel (1 : 2,5), 

P0….. základní počet parkovacích stání  

ka …..součinitel vlivu stupně automobilizace 
Kp….. součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B,  
 

Stupeň automobilizace 1:2,5 => ka = 1 

Charakter území – skupina B (obce do 5 000 obyvatel – bez redukce. 

Součinitel redukce počtu stání pro skupinu C kp = 0,8 

1) sídliště 

Počet odstavných stání pro byty: 

Byty – celková plocha bytu do 100 m2 =>1 stání na byt 

NS=918·1,25+ 0·1·0,8= 1140 je celkový požadovaný počet stání 

2) maloobchod 

Počet parkovacích míst pro maloobchod:  

Maloobchod – 50 m2 => 1 stání  

Plocha maloobchodu = 90,88 m2 => P0 = 90,88/50 = 2  

NM = P0 · ka · kp = 2 x 1 x 0,8 = 1,6 => 2 stání  
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3) lékárna 

Počet parkovacích míst pro lékárnu:  

Lékárna – 3 (zdravotní personál) => 1 stání  

NL = P0 x ka  = 1 x 1 = 1 stání  

 

Celkový počet odstavných a parkovacích stání:  

N = NS+NM + NL = 1140 + 2 + 1 = 1 143 stání 

 

Podle norem by tedy mělo být k dispozici 1143 parkovacích stání. Protože je to 

však v daných podmínkách nerealizovatelný úkol, autor se rozhodl tuto situaci vyřešit 

výstavbou dvou parkovacích domů. Kapacita parkovacích míst však stejně nebude 

dostačující a nebude tudíž uspokojovat všechny nároky obyvatel. 

6.2.3 Vybudování parkovacích domů 

Na místě v současnosti nevyužité plochy umístěné v sektoru 3 a 5 v jižní části se 

uvažuje výstavba garážového objektu halového typu. Vzhledem k finanční náročnosti 

výstavby parkovacích domů s kapacitou cca 200 parkovacích míst nelze předpokládat 

financování z prostředků města, ale například ze soukromých zdrojů.  

Parkovací domy byly navrženy z několika důvodů.  Tím prvním je nedostatek 

parkovacích míst z důvodu omezeného prostoru. Druhou důvodem je zvýšení 

bezpečnosti, protože parkovací budova bude chráněná kamerovým systémem. Třetí 

důvodem je zvýšení ekologičnosti parkování, protože neustálé popojíždění po 

sídlišti a hledání volného místa k zaparkování vozidla je značně neekologické. 

Samotná budova je navržená jako dvojpodlažní částečně zapuštěná. Provoz 

parkovacího domu je navržen jako plně automatizovaný s neomezenou časovou 

dostupností pro uživatele s možností dlouhodobého pronájmu parkovacího místa 

obyvatelům sídliště. Prostorová a plošná úspora až 50 % vůči klasické konvenční 

garáži (obestavěný prostor na 1 auto v klasické garáži je cca 95 m3, 

v automatizovaném parkovacím systému (APS) cca 45 m3); V  navrženém 

parkovacím domě s rozměry 15 x 43 x 7,5 což je přibližně 4 837,5 m3.  
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Výpočet kapacity parkovacího domu 

4837,5 / 45 = 107,5aut  => 100 automobilů 

 

Hlavním cílem k výstavbě automatického parkovacího je zajištění komplexního 

ekologického parkování a přispět tak k revitalizaci prostředí na sídlišti. 
  

Obrázek č.3 Schéma automatizovaného systému parkování 

 
       zdroj: internetové stránky [online: ]<http://yky.gmc.globalmarket.com> 

 

6.3 Technická infrastruktura 

Navržené řešení technické infrastruktury je provedeno dle normy ČSN 73 6005 

Prostorového uspořádání sítí technického vybavení, [16] a je doplněná výkresem č. 6. 

6.3.1 Elektrická energie 

Stávající vedení nízkého napětí (NN) (0,4 kV) a vysokého napětí (VN)  (22 kV) 

bude ponecháno. VN je přivedeno do sídliště podzemním vedením ze severovýchodní 

strany a dále pokračuje do dvou trafostanic, které se nachází na jihovýchodní straně 

sídliště. Od těchto trafostanic jsou vedeny rozvody NN. 

Doplnění veřejného osvětlení v sídlišti 

V nově vytvořených parkových a odpočinkových plochách na sídlišti a při 

úpravách veřejných prostor sídliště vyvolaných budováním nových parkovacích stání, 

nově navržených tras chodníků a pěších komunikací apod., bude doplněno stávající 
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veřejné osvětlení typové vhodnými druhy svítidel a dojde k prostorovým úpravám 

stávajícího veřejného osvětlení. 

6.3.2 Plynovod 

V řešeném území se nachází stávající plynovod středotlaký (STL) a vysokotlaký 

VTL. Plyn je do sídliště přiváděn STL plynovodem o průměru DN 200 podél silnice III. 

třídy (nacházející se na ulici Dědická). Dále tento plynovod pokračuje po ulici sídliště 

Osvobození, který je dále rozvětven po celém zbytku sídliště větvemi STL plynovodu o 

průměru DN 150.  

VTL plynovod je veden potrubím DN 500 procházející spodní částí sektou č. 6 a 

je přiveden do řešeného území podzemním potrubím. 

6.3.3 Vodovod 

Sídliště Osvobození čerpá pitnou vodu z odběrové oblasti z prameniště Drnovice 

podzemním vedením. Do sídliště je voda přiváděna potrubím TL DN 250 ze 

severovýchodní strany. V řešeném území sídliště je pak rozvod vody zajištěn potrubími 

o DN 100 – 150. Většina potrubí je litinová (LT), malá část pak z PVC. Při realizaci 

připojení nových budov občanského vybavení (maloobchod, lékárna) budou připojeny 

na vodovodní řád LT DN 150. Přípojka tohoto objektu je DN 150. 

6.3.4 Kanalizace 

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

do řešeného území ze severovýchodní strany z ulice Dědická a v severozápadní části je 

voda na čistička odpadních vod (ČOV) přiváděna hlavní kmenovou stokou „A“, která 

vede přes Dědice podél řeky Hané až na ČOV. Na kmenovou stoku jsou napojena přes 

sběrače G. Na tyto dvě hlavní stoky jsou pak napojeny vedlejší stoky o DN 200 až 300. 
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6.4 Zeleň a životní prostředí 17 
 

6.4.1 Odstranění dřevin 

Doporučuje se provést inventarizace zeleně v prostoru panelového sídliště. Na 

základě této inventarizace budou navrženy nezbytně nutné zdravotní probírky v 

porostech sídliště. Zdravotní probírky budou provedeny tak, aby došlo k prosvětlení a 

provzdušnění porostu parteru sídliště. Obecně budou odstraněny nekvalitní dřeviny, 

které vykazují špatný zdravotní stav, nadměrné zahušťují porost nebo ho jiným 

způsobem negativně ovlivňuji. Dřeviny navržené k odstranění budou odstraněny včetně 

pařezů, aby nebránily efektivní údržbě sekání zatravněných ploch. Kromě nutných 

zdravotních probírek budou odstraněny i dřeviny, které byly vysázeny v bezprostřední 

blízkosti domů k oknům, a tím zhoršuji světelné podmínky v bytech v dolních 

podlažích. Návrhy řešení jsou graficky znázorněny v příloze č. 8 fotodokumentace 

stávajícího stavu na obrázku č.6. 

6.4.2 Úprava a ošetření dřevin  

Budou provedeny pěstební zásahy u jednotlivých stromů a keřů, jejichž cílem je 

zlepšení zdravotního stavu dřevin. Tyhle aktivity by měly být v pravidelných 

intervalech realizované Vyškovskými službami. s.r.o. Jedná se především o vyřezání 

spodních suchých větví, průklest korun stromů, tvarováni některých druhů dřevin, 

vytvoření keřovitého tvaru stromu, odstranění výmladků kolem kmenů apod. U části 

listnatých stromů se provede úprava koruny tak, aby byla zajištěna podchodná výška. 

6.4.3 Výsadby dřevin 

Výsadba nových dřevin v řešeném území vytvoří další „omlazenou generaci 

porostu“, která je pro dlouhodobý kvalitní rozvoj nesmírně důležitá. Vytvoří se tak 

kompozičně nové skupiny zeleně, které budou situovány tak, aby negativně 

nezasahovaly do jednotlivých bytů. Vzhledem k tomu, že kvalitních keřů je na sídlišti 

velmi málo, je doporučena jejich výsadba, která barevně doplní strohost sídliště (např. 

květenstvím a barvou listů). 

                                                 
17 Možnost k nahlédnutí do Návrhu úpravy zeleně ve výkrese č.11 
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V sektoru č. 6 v rekreační zóně bude výsadba alejových vrostlých dřevin o 

obvodu kmene 14- 16 cm. Koruna stromů bude vždy založena v podchodné výšce 200 - 

220 cm (doprovod chodníků a pěších tras). 

Při osazování vzrostlých stromů na sídlišti je nutné respektovat následující zásady: 

Vzrostlé stromy budou vysazeny ve vhodném vegetačním terminu, do předem 

vykopaných jam (minimálně 80x60x60 cm). Ze dna jámy budou osazeny kotvící kůly 

délky 350 cm. Na jeden strom budou po jeho protějších stranách kmene použité dva 

kotvící kůly, spojené pružným úvazkem a dno bude vysypáno kvalitní zeminou. Stromy 

budou při výsadbě vždy upraveny řezem. Stromy budou zality dostatečným množstvím 

vody a kolem stromů rozprostřeme mulčovácí borku. Kůly budou ponechávány 

zpravidla 3 roky po výsadbě, udržují se ve funkčním stavu a kontrolují se úvazky, aby 

nezarůstaly do kmenů. Mulčovací kůra se bude doplňovat dle potřeby. 

6.4.4 Travnaté plochy  

Z travnatých ploch by měly být odstraněny veškeré nepoužívané technické prvky, 

např. zarostlé betonové lemy a dlažby nevyužívaných ploch, zbytky betonových 

zpevněných ploch, zbytky nepoužívaných nebo rušených dětských hřišť a pískovišť. V 

přílohze č. 8 fotodokumentace stávajícího stavu na obrázku č.7 jsou tyto návrhy 

znázorněny. Takto vzniklé plochy by měly být zatravněny, popřípadě promyšlené 

osázeny vzrostlou zeleni. Tímto opatřením je možné zjednodušit údržbu trávníku a 

zlepšit jeho vzhled. V panelovém sídlišti byly vybrány lokality pro vytvoření 

odpočivných ploch pro maminky s dětmi, starší občany apod. Jde vesměs o plochy mezi 

bloky bytových domů, střídající se v prostoru panelového sídliště s plochami pro 

parkování. 

6.4.5 Stanoviště pro kontejnery na domovní odpad 

V minulosti byly na části panelového sídliště vybudovány nové kryté stanoviště 

na domovní odpad. Jedná se o přístřešky provedené v kombinaci ocelové nosné 

konstrukce a dřevěného opláštění s valbovou střechou. 

Zbývající stanoviště pro popelnice představuji v současné době pouze zpevněnou 

plochu s několika volně stojícími kontejnery, které často stojí mimo ni.  Vizualizace 

současného špatného stavu je zachycena v příloze č. 8 fotodokumentace stávajícího 
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stavu na obrázku č. 8. Tento neuspokojivý estetický a funkční stav je řešen 

vybudováním nových stanovišť, které budou odpovídat současným potřebám pro 

ukládání domovního odpadu. Nově vybudovaná stanoviště pro domovní odpad budou 

tvarově i materiálově odpovídat přístřeškům realizovaným v minulosti. 

6.5 Návrh nově vybudovaných budov občanského vybavení 

V řešeném území se v současnosti nachází hned několik budov občanského 

vybavení. Jsou to drobné provozovny obchodu a služeb květin, poštovní novinový 

stánek a stánek s ovocem a zeleninou.  

Oproti současnému stavu jsou v řešeném území autorem naprojektovány 

maloobchodní prodejna, lékárna (vizuálně ztvárněné v příloze č. 9) a parkovací domy. 

U parkovacích domů však nelze předpokládat financování z prostředků města a na 

základě toho se v diplomové práci bude řešit pouze studie maloobchodu a lékárny. 

6.5.1 Stavebně-technické řešení navrhovaných objektů 

V návrhu jsou naprojektovány jednopodlažní nepodsklepené stavby, s požadavky 

na minimální světlou výšku 3000 mm18. Obvodové zdivo je přepokládáno provést z 

cihel Porotherm 44 P+D, nosné střední zdivo z keramických tvarovek Porotherm 25 

AKU P+D a příčky z tvarovek 11,5 AKU P+D. Vnitřní povrchy stěn u lékárnické 

budovy budou vymalovány bílou výmalbou Primalexem Procolor 2 pro vnitřní 

omyvatelný nátěr dle DIN 5377819. Vnější povrchy stěn u maloobchodní prodejny 

budou tvořit probarvené omyvatelné omítky světle šedého a bílého odstínu. Podlahy u 

obou objektů budou provedeny beze spár, budou omyvatelné a zároveň nesmí být 

kluzké. Okna u zařízení občanského vybavení budou realizována jako okna zdvojená s 

plastovým rámem s pěti-komorovým profilem Stavona Trend. Vstupní vchodové 

bezpečnostní dveře budou dodány firmou Vltavín. Stropy budou tvořeny z keramických 

vložek s železobetonem. Střechy objektů jsou navrženy jako  jednoplášťové ploché 

střechy se sklonem 3°. 

                                                 
18    předepisující jen u maloobchodů dle [20] 
19    DIN - Německý institut pro normy a standardizace 
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Maloobchod 20 

Zařízení maloobchodu slouží k prodeji zboží v převážné míře přímo 

spotřebitelům. Jsou významným článkem rozvoje osobní spotřeby a přispějí i ke 

zvýšení životní úrovně a komfortu obyvatel. [18] Je zde zvolen částečně volný výběr (tj. 

spotřebitel vybírá a prodavač obsluhuje) a částečná samoobsluha (tj. prodavač slouží jen 

jako informátor). Interiér maloobchodní prodejny je konstruován tak, aby odpovídal 

požadavkům, které předepisuje vyhláška č. 127/2006 Sb., o hygienických požadavcích 

na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin. 

Prodejna má dva vstupy, jeden je určen pro veřejnost a druhý pro zaměstnance a 

zásobování. Na jihovýchodní straně bude umístěný vstup pro veřejnost, kterým se 

dostaneme přímo do prodejny v první samoobslužné části. Prostor mezi regály bude 

široký 2300 mm. Samoobslužná část pro zákazníky bude postupně navazovat do části 

volného výběru zboží. Druhý vstup bude určen pro zásobování a personál. Je umístěný 

na severozápadní straně objektu a povede přes chodbu do skladu potravin. Z chodby se 

také dostaneme do šatny, ve které se nachází také sociální místnost. Na chodbě jsou 

však umístěny ještě třetí dveře (první byly do skladu a druhé do šatny), které vedou do 

úklidové místnosti. Pro přehlednost byl vypracován půdorys, který je zpracovaný ve 

výkresu č. 14 - Návrh- studie maloobchodního domu.  

Lékárna 21  

Interiér lékárny bude projektován tak, aby odpovídal požadavkům, které 

předepisuje vyhláška č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení 

zdravotnických zařízení. Musí mít tři oddělené vstupy a to pro veřejnost, pro 

zaměstnance a pro příjem zásob. Na jihovýchodní straně se bude nacházet vstup do 

místnosti pro zásobování, z které následuje vstup do místnosti pro přípravu a úpravu 

léčivých přípravků. V této místnosti se nachází i umývárna, která musí být vybavena 

dřezem a zařízením pro sušení laboratorních nástrojů a obalů dle již zmíněné normy. 

Vstup pro veřejnost bude na severozápadní straně objektu navazovat na místnost pro 

výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků pro veřejnost. Tato místnost bude 

členěna na prostor pro výdej a na prostor vybavený židlemi, určený pro veřejnost. 

                                                 
20    Možnost k nahlédnutí do Návrhu studie maloobchodního domu ve výkrese č.14 s pohledy na výkrese      
       č.16 
21    Možnost k nahlédnutí do Návrhu studie lékárny ve výkrese č.13 s pohledy na výkrese č.15 
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Spojující místnost umístěná ve střední části objektu bude místnost pro uchovávání 

léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a bude vybavená chladničkou, nebo 

chladicím boxem. Třetí vstup do budovy, určený pro zaměstnance se nachází na 

jihovýchodní straně objektu. Z tohoto vstupu navazujícího na chodbu bude přístup do 

šatny a z ní do sociálního zařízení. Z chodby se dále dostaneme do místnosti určené pro 

skladování léčiv a z ní do kanceláře a do úklidové místnosti. [17] Celý půdorys lékárny 

je pro přehlednost znázorněn na výkresu č. 13 - Návrh- studie lékárny.  

6.5.2 Posouzení možností využití solární energie 

Do České republiky přichází trend získávání energie z obnovitelných zdrojů. Pro 

úsporu energií se původně uvažovalo o vybudování solárních panelů na plochých 

střechách lékárny a maloobchodu, což by přispělo ke snížení nákladů na provoz budov 

občanského vybavení. Nicméně počáteční investiční náklady jsou velmi vysoké a 

návratnost této investice se projevuje až v dlouhodobém horizontu. Obecně platí, že ke 

každé budově zvolené k aplikaci fotovoltaiky je třeba přistupovat individuálně a zvolit 

nejvhodnější řešení. V našem případě k rozhodnutí o umístění či neumístění se autor 

přiklonil k variantě, že z důvodu málo osluněných ploch, které jsou zastíněny vysokou 

panelovou zástavbou, tuto variantu nebudeme realizovat.  

6.6 Ekonomické vyhodnocení  

Ekonomické vyhodnocení je zpracováno formou propočtů nákladů řešeného 

návrhu.  Pro propočet nákladů bylo použito orientačních cen dle rozpočtových ukazatelů 

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

(dostupná ze stránek www.uur.cz). Všechny hodnoty jednotlivých nákladů jsou 

uvedeny bez DPH. 
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6.6.1 Výpočet dílčích nákladů 

Tabulka č.4: Urbanisticko – architektonické řešení sídliště 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SÍDLIŠTĚ 

Nahrazení a doplnění stávajících laviček  66 ks * 8 000    528 000 
Nahrazení a doplnění stávajících odpadkových košů 66 ks * 2000    132 000 
Návrh nových chodníků a pěších komunikací v sídlišti 1 953 m2 * 1 900            3 710 700 
Rekonstrukce stávajících chodníků a pěších komunikací 9 500 m2 * 2 200          20 900 000 
Úpravy předprostorů nástupů do bytových domů 54 ks * 80 000            4 320 000 
Redukce stávajících nadbytečných sušáků na prádlo a 
klepačů koberců  

70 ks * 1250       87 500 

Celkem 29 678 200 
 

Tabulka č.5: Dopravní infrastruktura 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Rekonstrukce stávajících odstavných a parkovacích stání 5 250 m2 * 1 100 5 775 000 
Návrh nových odstavných a parkovacích stání 210 m2 * 2300    483 000 
Rekonstrukce stávající silniční komunikace  4 026 m2 * 1 000  4 026 000 
Návrhy nových silničních komunikací 581 m2 * 2 800           16 268 000 
Celkem 26 552 000 

 

Tabulka č.6: Technická infrastruktura 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Přípojka elektro 106 bm * 435       46 110 
Úpravy a doplnění stávajícího veřejného osvětlení 36 ks * 31 600             1 137 600 
Přípojka plynu DN 150 91 bm * 2 791                253 981 
Přípojka vody DN 150 98 bm * 1 068                104 664 
Přípojka kanalizace DN 200 117 bm * 2 845                332 865 
Celkem  1 875 220 

 

Tabulka č.7: Zeleň a životní prostředí 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ 

Úpravy a doplnění ploch veřejné zeleně v sídlišti (stromy) 229 ks * 1 500      343 500 
Redukce zeleně v sídlišti (stromy, keře) 14 ks * 435          6 090 
Návrh nových parkových a odpočinkových ploch v sídlišti    2 500 000 
Návrh stanovišť pro kontejnery na domovní odpad 5 ks * 450 000             2 250 000 
Návrh sportovních hřišť 2 ks * 850 000             1 700 000 
Zrušení stávajících a nevyhovujících dětských hřišť 1 900 m2 * 900             1 710 000 
Celkem  8 509 590 
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Tabulka č.8: Návrh nově vybudovaných budov občanského vybavení 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
NÁVRH NOVĚ VYBUDOVANÝCH BUDOV OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Objekt maloobchodu 1 083 * 4 491      4 863 753 
Objekt lékárny 1 083 * 4 491      4 863 753 
Celkem     9 727 506 
 

Tabulka č.9: Návrh nově vybudovaných parkovacích domů 
Popis Množství [MJ] / 

cena [Kč] 
Cena celkem 

[Kč] 
NÁVRH NOVĚ VYBUDOVANÝCH BUDOV OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Parkovací dům (cena na 1 parkovací místo činí 450 000 Kč) 100 míst * 450 000 45 000 000 
Parkovací dům (cena na 1 parkovací místo činí 450 000 Kč) 100 míst * 450 000 45 000 000 
Celkem 90 000 000 
 

6.6.2 Celkové náklady 
Z výše uvedených propočtů dílčích nákladů je patrné, že investice bude poměrně 

finančně náročná. Financování této investice se musí důkladně namyslet. Celková cena 

revitalizace 76 343 516 Kč. V případě, že město nebude schopné zajistit prostředky na 

financování této investice, bude se muset přistoupit ke snižování nákladových položek. 

Tenhle proces s největší pravděpodobností ale půjde na úkor spokojeností obyvatel 

sídliště. Možným řešením může být zrušení výstavby parkovacích domů, které je velmi 

finančně nákladné, či zredukování výstavby a postavit pouze jeden parkovací dům. Na 

celkových nákladech při zredukování parkovacích budov by nám to uspořilo 

90 000 000Kč. 

Tabulka č.10: Propočet celkových nákladů 
 

Urbanisticko – architektonické řešení sídliště 29 678 200 
Dopravní infrastruktura 26 552 000 
Technická infrastruktura 1 875 220 
Zeleň a životní prostředí 8 509 590 

Nově budovy občanského vybavení 9 727 506 
Návrh nově vybudovaných parkovacích domů 90 000 000 

CELKEM 
166 342 516 Kč 
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7. Závěr 

Cenově přijatelné bydlení v regenerovaných panelových domech je v současnosti 

jednou z mála alternativ pro cenově dostupné bydlení sociálních skupin obyvatelstva, až 

už se jedná o rodiny s dětmi nebo o seniory. Zvyšování kvality tohoto bydlení je 

důležitou součástí přirozeného vývoje ve stavebnictví a návrh vypracovaný v této 

diplomové práci ke zmíněnému zkvalitňování přispívá. 

Nedostačující řešení uspořádání panelového sídliště, odpovídalo době svého 

vzniku a tehdejším představám o bydlení. Prioritou však bylo respektovat původní 

charakter objektů bez zásadních inovací. Autor se však snažil funkčně, technicky i 

ekonomicky co nejvíce přiblížit součastnému trendu bydlení.   

V diplomové práci byly řešeny takové požadavky, jako je nedostatečná občanská 

vybavenost, nevyhovující stav chodníků a prošlapaných stezek, nedostatek ploch 

odpadového hospodářství a příslušného mobiliáře, zlepšení stavu dětských hřišť a v 

neposlední řadě i nedostatek parkovacích prostorů.  V návaznosti na poslední zmíněný 

požadavek byla v diplomové práci například řešena výstavba dvou parkovacích domů 

v bezprostřední blízkosti sídliště. 

Na výstavbu nových parkovacích domů, které by přispěly ke zvýšení komfortu a 

nároků obyvatel nemusí být v rozpočtu města dostatečné finanční prostředky. Proto se 

musí vyhledávat i další alternativy.  Kromě příspěvku ze soukromého sektoru se nabízí 

možnost čerpání dotací z evropských fondů. Samozřejmě výstavba parkovacích domů 

nemusí být realizována v rámci navrhované revitalizace území, ale může být budoucím 

investičním záměrem. 

V řešených variantách byl důraz na řešení zejména alternativního využití 

relaxační zóny, která je považovaná za velký bendit při revitalizaci území. V dnešní 

uspěchané době lidé totiž vyhledávají odpočinkové zóny, stejně jako zóny určené ke 

sportovnímu vyžití či relaxaci v přírodě.  

Důraz byl kladen nejen na harmonické uspořádání dané lokality vzhledem 

k dodržování stanovených norem, ale také na analýzu občanské vybavenosti. 
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Maloobchodní dům, společně s výstavbou lékárny a revitalizace zeleně jsou taktéž 

důležitými elementy prováděné revitalizace, na které byly řešeny. 

Autor věří, že vzhledem ke standardizovaným výstavbám sídlišť, tento návrh 

přispěje ke zlepšení kvality bydlení nejen na sídlišti Osvobození, ale může být také 

podkladem ke zpracování studií podobné problematiky.  
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Příloha č. 3 

Seznam dotčených parcel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výpis z katastru nemovitostí 
Vlastníci 

Parcelní číslo 
 

Město 
Vyškov 

947/7, 947/8, 947/9, 947/10, 947/11, 947/12, 947/13, 947/14, 947/15, 
947/16, 947/17, 947/18, 947/19, 947/21, 947/22, 947/23, 947/27, 
947/28, 947/29, 947/30, 947/31, 947/32, 947/33, 947/36, 947/37, 
947/38, 947/39, 947/44, 947/53, 947/54, 947/55, 947/56, 947/57, 
947/58, 947/59, 947/62, 947/63, 947/64, 947/65, 947/66, 947/67, 
947/68, 947/72, 947/90, 947/91, 947/95, 947/96, 947/99, 947/100, 
947/106, 947/107, 947/108, 947/109, 947/110, 947/111, 947/112, 
947/113, 947/114, 947/115, 947/116, 947/117, 947/122, 947/123, 
947/136, 947/140, 947/141, 947/142, 947/144, 947/146, 947/152, 
947/121 947/153, 947/159, 947/160, 947/161, 947/162, 947/163, 
947/164, 947/165, 947/166, 947/167, 947/168, 947/169, 947/170, 
947/171, 947/172, 947/173, 947/174 947/175, 947/176, 947/177, 
947/178, 947/179, 947/180, 947/181, 947/184 

 
Vlastníci Parcelní číslo 

Jihomoravský 
kraj, 

 
947/49, 947/50, 947/51, 947/52, 947/89 
st. 240, st. 1207 

Mateřská 
škola a 

Základní 
škola, 

Vyškov, sídl. 
Osvobození 

55 

 

 
Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemek 

SBD domov 
Vyškov 

včetně bytů v 
osobním 

vlastnictví 

st. 1206, st. 1205, st. 1204, st. 1147, st. 1148, st. 1146, st. 1154, st. 
1156, st. 1155, st. 1131, st. 1132, st. 1134, st. 1133, st. 1135 

 
Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemek 
bytového 
družstva 

Osvobození 
Vyškov 

st. 1226/2, st. 1227/2, st. 1228/2, st. 1228/1, st. 1227/1, st. 1226/1, st. 
1225/1, st. 1224, st. 1225/2, st. 1223/2, st. 1223/3, st. 1222, st. 
1223/1, st. 1221, st. 1145, st. 1143, st. 1144, st. 1122, st. 1124, st. 1123, 
st. 1128, st. 1129, st. 1130, st. 1127, st. 1126, st. 1125 

 
 

 



 

Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemky v 

osobním 
vlastnictví 

st. 1152, st. 1151, st. 1153, st. 1150, st. 1149 

 
Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemek 
bytového 
družstva 
BYTOS 

st. 1139, st. 1138, st. 1140 

  
Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemek 
bytového 
družstva 

Letní pole 

st. 1117, st. 1118, st. 1119, st. 1120, st. 1121 

 
Vlastníci Parcelní číslo 

Pozemek ve 
vlastnictví 

Vyteza 

st. 1229, st. 4216 

 
Vlastníci Parcelní číslo 
Pozemek 

E.ON 
Distribuce, 

a.s 

st. 1137 

Zdoj : ČUZK - nahlížení do KN
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Výřez z mapy kanalizačního plánu města Vyškova
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Výřez z mapy vodovodního plánu města Vyškova



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Výřez z problémového výkresu města Vyškova 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 

Výřez z výkresu limitů města Vyškova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

Fotodokumentace stávajícího stavu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Místo pro umístění parkovacího domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Místo pro naprojektované rekreační zóny 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Parkování na sídlišti mimo místa k nim určených 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Sušáky na prádlo umístěné uvnitř sídliště 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Předimenzované parkování 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Neudržovaná zeleň 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Stávající zpevněný prostor s pískovištěm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Neuspořádané kontejnery na domovní odpad 
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Vizualizace - 3D 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Modelace součastného stavu sídliště Osvobození 

 
 
 

 
 
 

2. Vizualizace návrhu sídliště Osvobození 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

3. Vizualizace lékárny a maloobchodního domu 
 
 
 

 
 

4. Vizualizace návrhu sektoru 1 
 

 
 
 



 

 

 
 

5. Modelace panelové domu T - 06 B KDU 
 
 
 
 

 
 

6. Vizualizace rekreační plochy 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 10 

                      Soustava typu T - 06 B KDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Charakteristika panelového domu  T - 06 B KDU - čelní pohled východní stěny 

domu Osvobození 649/33, 650/34 a 651/35.        

Zdroj [3] Interní materiály Domov,stavební bytové družstvo ve Vyškově 

 

 

Charakteristický popis panelového domu Osvobození 649/33, 650/34 a 651/35  

typu soustavy T - 06 B KDU 
 

CHARAKTERISTIKA HODNOTA JEDNOTKA 

Obestavěný objem 12 621 m3 

Plocha ochlazovaných 
konstrukcí 

2 785 m2 

Zastavěná plocha 493 m2 

Celková podlahová 
plocha 

3 944 m2 

Nadzemních podlaží 9 počet 

Podzemních podlaží 0 počet 

Bytových podlaží 
8 
 

počet 

bytů 48 počet 

Výška objektu 25,6 m 

Rok výstavby 1988 rok 

Zdroj [3] Interní materiály Domov,stavební bytové družstvo ve Vyškově 

   


