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Anotace 

KARÁSEK, K.: Územní studie lokality Malá Louka ve Znojmě. 

OSTRAVA:  Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2012, 68 s. 

Diplomová  práce, vedoucí Ing. Igor Kyselka CSc. 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití území Malá Louka ve Znojmě, což je 

nevyužitý armádní Brownfield v rozsahu územní studie. Navržené variantní řešení se 

orientuje na využití pro bydlení se smíšeným komerčním provozem což odpovídá i platnému 

územnímu plánu města Znojma.  V úvodu své práce shrnuji některá teoretická východiska při 

řešení Brownfieldů a uvádím možné případy jak řešit tuto otázku a kde vzít finanční 

prostředky na realizaci takovéto investice. Tato práce se kromě samotného  variantního 

urbanistického návrhu zabývá i řešením zeleně, dopravní a technické infrastruktury tohoto 

území, při respektování limitů které z něj vyplívají a požadavků investora. Do stávajícího 

území byl celek usazen, tak aby jednak otevřel a oživil prostor i z jiných částí města a přitom 

byl dostatečně odstíněn od průmyslového provozu, který s lokalitou sousedí.  

 

Annotation 

KARÁSEK,  K.:  Territorial study sites Small meadow in Znojmo 

OSTRAVA:    Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB – 

 Technical University of Ostrava, 2012, 68 p. 

 Thesis, head Ing. Igor Kyselka CSc. 

 

This thesis deals with land use Small Meadow in Znojmo, which is unused Brownfield Army 

in territorial scope of the study. The proposed alternative solutions are focused on applications 

for housing with mixed commercial operation which corresponds to a valid zoning plan of the 

town of Znojmo. In the beginning of my work I summarize some of the theoretical 



 
5 

 

background to address Brownfields and mention the possible cases to deal with this question, 

and where to get the funds to make such an investment. This work is in addition to the actual 

variant urban design deals with the solution of green transport and technical infrastructure of 

the area, while respecting the limits arising from it and the investor's requirements. Into the 

existing unit has been established so that both opened and revitalized area from other parts of 

the city and it has been sufficiently shielded from the industrial operation, which adjoins the 

site. 
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1. Úvod 
 

Cílem mé diplomové práce je územní studie lokality Malá Louka ve městě Znojmě, která 

směřuje k vhodnému návrhu smysluplného využití tohoto území, které nyní čeká na své 

využití. Jedná se o armádní brownfield jehož původní využití bylo autopark vojenské techniky 

bývalé ČSLA. Impulsem pro výběr tohoto tématu byl zájem města Znojma, které je i 

zadavatelem této práce na využití této lokality, na oživení areálu a navrácení tohoto dnes 

nevyužívaného prostoru do struktury města. Požadavkem je nabídnout variantní řešení 

urbanistického návrhu, které by se zabývalo i dopravní a technickou infrastrukturou území. 

Při urbanistických návrzích budu vycházet z polohy tohoto pozemku ve struktuře města, 

okolní bytové zástavbě i průmyslových a komerčních objektů sousedících s řešeným územím. 

Mou snahou bude nabídnout variantní řešení a jejich zhodnocení jakým směrem by se měl 

využít. Při tom je potřeba brát zřetel i na limity tohoto území, kterými je například pozemek 

společnosti LIDL v.o.s. který leží při hranicích pozemku v místě kde by mělo dojít 

k plánovanému napojení nového areálu na hlavní dopravní tepnu města, ulici Vídeňskou, 

kudy projíždí kromě osobní i většina městské i příměstské veřejné dopravy, Dalším takovým 

omezujícím prvkem je i blízkost hřbitova. 

Mou prioritou bude navrhnout v souladu s platným územním plánem města využití pro 

bydlení se smíšeným využitím pro komerci a obchod. Hlavní důraz přitom budu klást na 

klidné a příjemné prostředí. Toho plánuji docílit vhodným uspořádáním uliční sítě, směrové 

orientace domů, rozmístněním maximálního množství zeleně, ale hlavně parku, který by měl 

být kvalitní zónou odpočinku a relaxace se sportovním využitím, které by poskytlo útočiště 

nejen obyvatelům nových domů, ale bylo by vzhledem k blízkosti i využitelné pro okolní 

domy ze sídliště Vídeňská, čímže by se zvýšila kvalita bydlení i mimo území Malé Louky. 

V návrhu se objeví i prvky občanské vybavenosti, které by měli novým obyvatelům 

poskytnou dostatečné zázemí a prostor pro kulturní a sociální vyžití, tak aby došlo ke 

skutečnému oživení tohoto území a prostor nesloužil jen pro přespávání.  

Diplomovou práci tvoří textová část, ve které se pokusím shrnout teoretické poznatky o 

možnostech řešení, nabídnout inspiraci a nastíním i možnosti financování tohoto projektu. 

V grafické části pak podrobně znázorním jednotlivé návrhy a detailně rozpracuji zvolené 

řešení. 
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2. Brownfields 
 

2.1 Co je to Brownfields ? 

 
Brownfieldy jsou  plochy, které byly v minulosti využívány pro průmyslovou, zemědělskou, 

stavební nebo jinou činnost s kterými bývá většinou spojené i riziko kontaminace spojené 

s předchozí činnosti či různý stupeň devastace vzhledem k zanedbání údržby ze strany 

majitele po ukončení užívací částí cyklu stavby. Tento stav potom snižuje jejích atraktivitu 

pro budoucí využití. Může se jednat například o celé nebo z části opuštěné průmyslové areály, 

staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory, vybydlené 

obytné čtvrti atd. Samotný pozemek brownfield může být součástí mnohem většího území. 

Problémem můžou být jednotlivé stavby nebo celé komplexy které sloužili pro daný provoz a 

jejichž existence je finančně, esteticky a technicky velmi náročná a někdy i neslučitelná 

s novým využíváním areálu.  Představují zásadní problém a překážku pro další rozvoj obcí, 

měst i regionů směrem k udržitelnosti. Na pozemcích i v budovách bývají z minulých období 

shromážděné nebo přechodně uskladněné odpady, včetně nebezpečných a vyskytuje se zde 

velké množství „černých skládek odpadů“. V neposlední řadě často dochází i k problémům s 

neprůhledným majetkoprávním uspořádáním[1] 

 

2.2 Vznik Brownfields a jejich problematika 

 
Pojmem brownfield rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která: 

 

· je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, 

· nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace, 

· vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. 

 

Hlavní příčina vzniku brownfields je spojována se strukturálními změnami v ekonomice státu,  

jednotlivých regionů i společností po roce 1989. Jsou odrazem zásadních změn daných 

útlumem tradičních odvětví (zemědělství, lesnictví, těžký průmysl) a provázených přesunem 

pracovních sil zejména do terciárního sektoru národního hospodářství (obchod, doprava, 

služby a veřejná správa). Zatímco v roce 1990 bylo v zemědělství, rybolovu a lesním 
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hospodářství zaměstnáno 11,8 %, v průmyslu a stavebnictví 45,4 % a ve službách 42,8 % 

pracovníků, tak v roce 2004 zaměstnávalo zemědělství, rybolov a lesní hospodářství již pouze 

4,0 %, průmysl a stavebnictví 40,6 % a naopak služby 55,4 % pracovníků. [2] 

Tab.1:  procentuální zastoupení zaměstnanců v odvětvích 

 

1990 11,8 45,4 42,8
2004 4 40,6 55,4

Zemědělství, rybolov, 
lesní hospodářství

Průmysl a 
stavebnictví

Službyv %

 
 

Lokality označované jako Brownfields mají negativní dopad na ekonomiku daného 

území,okolní  životní prostředí a na obyvatelstvo, které žije v postižených lokalitách. Dále 

mají negativní vliv na pronájmy pozemků v přilehlých oblastech, prodej zemědělské půdy, 

získávání investic, které jsou potřebné pro celkový rozvoj regionu. Revitalizace nabízí nové 

příležitosti pro podnikatelské subjekty, a tím i nárůst ekonomické aktivity v regenerované 

oblasti spojené s tvorbou nových pracovních míst a odstraňování environmentálních zátěží. 

Řešení problematiky brownfields by mělo být jednou z priorit obcí i krajů, mělo by zaujímat 

přední místa v jejich rozvojových programech. Velmi důležitá je vzájemná spolupráce 

 

2.3 Dělení  Brownfields  podle  původní  funkce 
 

Armádní    –  Jsou území, která souvisejí s odchodem sovětských vojsk z našeho území a s 

rušením vojenských posádek Armády České republiky. Samostatnou položku 

zásadní důležitosti tvoří vlastní vojenské prostory, jejichž dalšímu využití 

dodnes brání nejen kontaminace jednotlivých složek životního prostředí, ale 

také přítomnost nebezpečných vojenských látek a materiálů, včetně munice. 

(např. areál Malá louka ve Znojmě, Loucký klášter ve Znojmě aj.) 

 

Dopravní -   Změny ve struktuře dopravy zasáhly některé lokální kolejové trati, 

předimenzovaná nákladová nádraží, vlečky, překladiště a lokomotivní depa a 

opravny. Dalšími příklady jsou Loděnice a přístavy, bývalé celní prostory 

atd. Samostatnou kapitolou jsou zpevněné parkovací plochy. Veškeré plochy 
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související s transportem nesou riziko kontaminace a často se stávají 

brownfields. (např. Žst. Olbramkostel aj.) 

 

Zemědělské  –  Objekty po bývalých jednotných zemědělských družstvech (JZD) většinou 

umístněné na vesnicích nebo při okraji větších měst. (např. Lacrum 

Moravský Krumlov, konzervárna Znojmia aj.) 

 

Důlní   - Nejrozsáhlejší oblastí zasažené těžbou nerostných surovin a jiným 

průmyslem je v České republice severočeská uhelná pánev a ostravská 

aglomerace. Revitalizace povrchových dolů je nesmírně rozsáhlá a 

komplexní problematika. Možným řešením je postupné zaplavení dolů. U 

těžebních objektů jsou zase rizika spojená s poddolováním okolního území. 

 

Průmyslové  –  Jsou pozemky, které byly dříve využité pro průmyslové účely. Nachází se 

zde areály velkých továren, jako jsou hutě, válcovny, výrobny kovových 

součástek, chemičky, továrny produkující výrobní linky, textilky, papírny a 

mnoho dalších. (např. DAPO Znojmo, keramika v Šatově  aj.) 

 

Administrativa – Málo využívané nebo neefektivně využívané a chátrající administrativní 

objekty ve vnitřních zónách měst a obcí, můžou to být budovy, na jejichž 

provozování a údržbu nemá obec peníze nebo se nepodařilo najít nového 

majitele. Také se může jednat o budovy, které byly dříve využívané, ale 

změnou urbanistického vývoje města došlo k jejich opuštění.  

 

Rezidenční  –  Vznik těchto brownfieldů je ovlivněn několika faktory. Menší obce a města, 

které se nacházejí ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých 

regionech s vysokou nezaměstnaností, vykazují úbytek stálého obyvatelstva. 

Část ekonomicky aktivních občanů se stěhuje za pracovními příležitostmi do 

velkých měst. Rodinné domy původních vlastníků, příp. zděděné nemovitosti 

jsou využívány k přechodnému pobytu nebo k rekreačním účelů, protože 

jinak jsou pro nedostatek nových zájemců o trvalé bydlení neprodejné. 

Některé domy jsou opuštěné a chátrají. Značnou část obytných brownfields 

tvoří bytové domy se silně zastaralým bytovým fondem jejichž majitelé 
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nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků na jejich 

rekonstrukci. Mezi potenciální brownfields patří velká sídliště z panelových 

domů. Jejich životnost pomalu končí. Ve veřejných rozpočtech není 

dostatečné množství finančních prostředků na jejich rekonstrukci a 

důsledkem toho může být jejich postupné vybydlení. [9] 

 

Ostatní   -   Jedná se o nevyužívané domy, bloky, čtvrti a časti sídel. Na vesnicích to 

jsou opuštěné domy, chalupy, nevyužitá nebo částečně využívaná občanská 

vybavenost (obchody, drobné provozovny, opravny, zdravotní střediska). V 

atraktivních horských oblastech (Krkonoše, Šumava). Ve vzdálenějších 

oblastech (Jeseníky), která mají horší dopravní dostupnost, je mnoho míst 

(sídla i volná krajina), kde nacházíme plno rozpadajících se domů, chalup.  

 

2.4 Dělení  brownfields dle jejího umístnění ve struktuře města 
 

- Zastavěné území měst – v centrální části města 

- Zastavěné okrajové území měst – ve větší vzdálenosti od městských center 

- Příměstské zóny 

- Okrajové části malých obcí a vesnic 

- Mimo urbanizované území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: Umístnění Brownfields ve struktuře města - foto autor 
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Rozloha Zemědělství 

Průmyslové 

Občanská 
vybavenost 

Armádní 

Rezidenční 

Cestovní ruch, 
lázeňství, 
hotelnictví 

jiné 

Četnost Zemědělství 

Průmyslové 

Občanská 
vybavenost 

Armádní 

Rezidenční 

Cestovní ruch, 
lázeňství, 
hotelnictví 

jiné 

2.5  Dělení Brownfields podle ekologické zátěže 
 

- Bez ekologické zátěže – staré, nevyužívané průmyslové areály, komerční, obytné, 

zemědělské, vojenské objekty, u kterých po vypracování ekologických analýz nebyla 

prokázána ekologická zátěž 

- S předpokládanou ekologickou zátěží – staré, nevyužívané průmyslové areály, 

komerční, obytné, zemědělské, vojenské objekty, u kterých je ekologická zátěž 

pravděpodobná, ovšem zatím nepotvrzená ekologickými analýzami 

- S existující ekologickou zátěží – staré, nevyužívané průmyslové areály, komerční, 

obytné, zemědělské, vojenské objekty, u kterých byla ekologická zátěž již prokázaná 

-  

2.6 Brownfields ve statistikách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Graf. 1 četnost Brownfields v ČR [12]              Graf. 2 rozloha Brownfields v ČR  [12] 
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Tab.2: lokality Brownfields ve statistikách [12] 
 

Zemědělství 821 34,9 4423,2 42,8
Průmyslové 785 33,3 2394,1 23,2
Občanská vybavenost 304 12,9 1840,4 17,8
Armádní 151 6,4 413,3 4
Rezidenční 95 4 88,3 0,9
Cestovní ruch, lázeňství, hotelnictví 22 0,9 22,4 0,2
jiné 177 7,5 1144,6 11,1

2355 10326 100

Předchozí převažující využití lokality Četnost 
(ks)

% Rozloha (Ha) %

 
 
 

2.7 Způsoby revitalizace Brownfields 
 

- Revitalizace je soubor činností, které při užití standardizovaného postupu a užití 

stanovených materiálů (analýzy, plánů, ...) povedou k oživení neadekvátně využívaného 

nebo nerozvinutého prostředí. 

 

- Regenerace je obnova a údržba existujících struktur stavebního fondu, která si klade za 

cíl dosažení soudobých standardů (zejména hygienických) ve starší zástavbě. Regenerace 

je spojena s očištěním struktury od nevhodných součástí a nevhodných způsobů využití a 

nalezení vhodného soudobého funkčního využití. [1] 

 

- Rekonverzi lze chápat jako nové využití objektů, které pozbyly svoji původní funkci. 

Rekonverze je považována za specifickou s ohledem na běžnou architektonickou praxi 

zejména tím, že není předem definován stavební program a že pracuje s existující 

urbanistickou, stavební a architektonickou strukturou. 

 

- Rekultivace je uvedení postiženého území do takového stavu, aby zde mohl fungovat 

soběstačný ekosystém a aby se území nepodobalo měsíční krajině, jak tomu mnohde bývá. 

 

- Rekonstrukcí rozumíme opravu stávající budovy. Může se jednat o prostou obnovu 

předchozího stavu, se zachováním všech architektonických prvků ve své původní podobě, 

tedy jen prosté nahrazení opotřebovaných, zkorodovaných a jinak znehodnocených partií 

objektu.   
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Revitalizace brownfieldů si bere za cíl rekonstrukci nevyužívaného a zanedbaného prostoru či 

budovy pro nové využití. Někdy ale technický stav objektů (spojený např. i s ekologickou 

zátěží) neumožňuje řádné provedení rekonstrukce. V tom případě proces regenerace 

brownfieldů zahrnuje dvě základní fáze:   

 fázi rekultivace (vyčištění území, obnovení stavu připomínající greenfield)  

 fázi obnovy (areálu je navráceno efektivní využívání). [9] 

 

U větších areálů se často setkávám s kombinaci obou typů regenerace (některé objekty se 

rekonstruují, v části proběhne rekultivace a obnova). Regenerace Brownfieldů má příznivý 

vliv na zlepšování životního prostředí daného území. Je důležitým nástrojem pro ochranu a 

posílení ekologických funkcí v těchto postiřených částech narušené krajiny, pro zlepšení 

životního prostředí obyvatel lidských sídel a pro péči o krajinu a krajinný ráz. Z Operačního 

programu Životní prostředí se  podporuje provádění průzkumných prací možného 

ekologického zatížení Brownfieldů, což vede k omezení rizikovosti projektů regenerace a 

tedy k vytvoření příznivějších podmínek pro příliv tolik potřebných investic k realizaci těchto 

často velmi finančně náročných projektů. [8] 

 

2.8  Provedení analýz 
 

Abychom se mohli rozhodnout pro nejefektivnější způsob rekultivace , tak musíme provést 

nejdříve celou řadu analýz, které by nám měli odpovědět na celou řadu otázek spojených 

s rozhodováním a směru kterým se bude ubírat finální podoba projektu. Realizována může být 

celá řada analýz, podle charakteru lokality. Mohou to být analýzy: 

 

- Urbanistické – zahrnují rozbor faktorů a problémů týkajících se fyzické podstaty lokality, 

zejména funkční, prostorovou koncepcí, dopravními vazbami a vztahy a stavem technické 

infrastruktury, 

- Ekologické – zjišťují kvalitu životního prostředí, možnosti kontaminace 

- Ekonomické – zkoumají majetkoprávní vztahy, zjišťují hodnotu nemovitostí, průzkum trhu 

nemovitostí, průzkum trhu práce, zjišťují koupěschopnost obyvatel lokality 

- Společenské – zjišťují demografické a sociologické aspekty 

- Strategické – provádí se zejména analýza SWOT (definování silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb). Teprve po důkladné přípravě lze přistoupit k tvorbě projektu. 
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2.9 Stanovení  koncepce  Brownfields 
 

- Základní urbanistické koncepce – k tomuto účelu nám slouží koncept regulačního plánu 

nebo urbanistická studie. Velmi důležité je s koncepcí řešení seznámit veřejnost a ideálně 

ji zapojit k aktivní účasti v plánovacím procesu. Spolupráce s veřejností musí začít již v 

analytické fázi práce. Kontakt s obyvateli se musí odehrávat v několika rovinách 

prostřednictvím médií, prostřednictvím okruhu aktivistů, občanských a zájmových 

sdružení nebo organizováním besed a workshopů. Základem úspěchu je dlouhodobá 

spolupráce. 

 

-  Hodnocení proveditelnosti – proveditelnost neboli realizovatelnost projektu nastává, je-

li možno projekt fyzicky provést v požadovaném standardu a v přijatelné ceně. Existují 

dva typy proveditelnosti, a to funkční a ekonomická.  

 
- Funkční proveditelnost – obsahuje zhodnocení lokality z hlediska požadavků územního 

plánování, majetkoprávních vztahů, požadavků na infrastrukturu, stavební práce, apod. 

Ekonomická proveditelnost – v tomto případě se jedná o technicko – ekonomický 

propočet, který spočívá v porovnání nákladů a výnosů investic na pozemku při zahrnutí 

nákladů spojených s nákupem pozemku. Ekonomická proveditelnost revitalizace je 

zkoumána především skrze: náklady, výnosy, návratnost, rentabilitu, zisk a riziko. 

 

2.10 Cíle revitalizací Brownfields 
 

V této kapitole si shrneme některé zásadní cíle, kterých budeme při revitalizaci brownfieldu 

chtít dosáhnout. Neexistuje žádný přesný seznam konkrétních cílů pro všechny případy, 

musíme vždy vycházet z konkrétní dané situace, místních možností jak finančních, 

prostorových, technických tak i dodržení zásad územního rozvoje kraje nebo konkrétních 

územních plánů obcí. Stanovit si cíle čeho by jsme chtěli obnovou areálu dosáhnout by mělo 

být jedním z prvních věcí na kterých je potřeba se dohodnout, protože výsledek tohoto 

rozhodnutí po realizaci plánu změní ráz krajiny na dlouhou dobu. Možné cíle jsou tyto: [8] 

 

- znovuoživení území, 

- zamezení šíření a odstranění ekologických zátěží, 
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- nové pracovní příležitosti, 

- odstranění fyzických překážek, 

- hospodárnější a efektivnější využití území, 

- vytvoření nových center výstavby, 

- odlehčení zátěže historických center, 

- rekonstrukce technických památek, 

- rozšíření nabídky ploch v hodných k bydlení, 

- zřízení objektů sociálních služeb či školních zařízení, 

- vytvoření zelených odpočinkových ploch a ploch pro rekreaci, 

- přiblížení nebo plnohodnotný návrat území do přírodních struktur. [9] 

 

2.11 Struktura dle budoucího využití Brownfields 

 
Co se týká budoucího využití brownfieldů, jako nejvýhodnější předpokládaný způsob se jeví 

ve 20,8% případech smíšená průmyslová funkce ( lehký průmysl, služby) následovaná 20,7% 

smíšenou městskou funkcí (bydlení, služby). 16,5% případů se jeví jako nejvhodnější způsob 

čistě průmyslové využití a u 12,4% případů se jeví jako nejvhodnější občanská vybavenost.  

Zastoupení má i zemědělství, lázeňství i veřejná zeleň. Naopak s rozvojem míst pro armádu 

coby vojenských zařízení nebo vojenských výcvikových prostorů se v dohledné době 

nepočítá. [12] 

 

 
 

Graf. 3  Struktura dle budoucího využití 

Struktura dle budoucího využití Smíšená průmyslová funkce 
Smíšená městská funkce 
Průmysl 
Obč. vybavenost 
Smíšené zemědělství 
Zemědělství 
Bydlení 
Cest. Ruch a lázeňství 
Veřejná zeleň 
Nezjištěno 
Jiné 
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Tab.3: Struktura dle budoucího využití 

490 20,8
488 20,7
389 16,5
292 12,4
268 11,4
166 7
100 4,2

54 2,3
13 0,6
13 0,6
82 3,5

2355 100

Nezjištěno
Jiné
Celkem

Obč. vybavenost
Smíšené zemědělství
Zemědělství
Bydlení
Cest. Ruch a lázeňství
Veřejná zeleň

Četnost %
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího 

využití lokality

Smíšená průmyslová funkce
Smíšená městská funkce
Průmysl

 

 

2.12 Vytvoření harmonogramu postupu prací 
 

Harmonogram musí být sestaven realisticky, aby zohledňoval všechny procedury a fáze 

realizace projektu, například možné dekontaminace území. Musí splňovat také časové 

požadavky a finanční možnosti investora. 

2.13 Zdroje financování Brownfieldů 
 

Pokud se investor rozhodne využít pro své podnikání nevyužívaný průmyslový, zemědělský 

či jiný areál, nemusí celou investici na koupi a obnovu platit z vlastních zdrojů. K financování 

revitalizace Brownfieldů pro období let 2007 až 2013 lze využít několika základních zdrojů:  

 

- Evropské fondy – zejména Operační program Podnikání a inovace (především v 

rámci programu Nemovitosti), Operační program Životní prostředí; Program rozvoje 

venkova, Regionální operační programy daných regionů 

- Rozpočtové dotace – zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí. 

- Soukromé zdroje – investice developerů, partnerství veřejného a soukromého 

sektoru, sponzoři. 

- Dluhové financování – mezinárodní a české finanční instituce. [1] 
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2.13.1 Prostředky z evropských fondů  

 
Pro období 2007-2013 se z evropských fondů čerpají peníze na regenerační projekty, tituly na 

čerpání regeneračních projektů se objevují ve většině operačních programů: 

 

- Integrovaný operační program se zaměřuje na řešení společných regionálních problémů 

v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj, rozvoj 

informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 

prevence aj. 

 

- Operační program Životního prostředí navazuje na bývalý operační program 

Infrastruktura. Program bude využitelný pro regeneraci zejména při odstraňování 

ekologických škod a v malé míře i pro regeneraci brownfields bez rozvojového 

potenciálu, s možností úpravy např. na zeleň a parkové plochy. 

 

- Regionální operační programy NUTS II – jedná se o regionální operační programy 

všech NUTS II s výjimkou Prahy. Regionální operační programy navazují  na systém 

sektorových programů a své podpory směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní 

region ČR. Podporují tak využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému 

rozvoji. 

 

- Operační program Podnikání a inovace – součástí tohoto operačního programu je 

program Nemovitosti, který je nejvýznamnějším zdrojem dotací pro drobné podnikatele. 

 

- Program rozvoje venkova vychází z Operačního programu Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství, který platil v minulém programovacím období 2004 - 2006. V 

novém programovacím období zahrnuje jak programy orientované tradičně na rozvoj 

zemědělských aktivit a lesnictví, tak programy na zlepšování životního prostředí a krajiny, 

kvalitu života ve venkovských oblastech, diverzifikaci hospodářství venkova, 

diverzifikaci ekonomických aktivit na venkově a program Leader, který byl původně 

samostatným programem. [13] 
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2.13.2  Prostředky z PPP projektů  

PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou 

z anglického termínu Public Private Partnerships. Je možné se setkat také s výrazem Private 

Finance Initiative (PFI). Tento pojem je používán ve Velké Británii a jedná se o podmnožinu 

z mnoha forem PPP.  

PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem 

využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo 

veřejných služeb. Jednotlivé varianty PPP, jsou-li odborně a úspěšně aplikovány, zvyšují 

kvalitu i efektivnost veřejných služeb včetně výkonu státní správy a urychlují realizaci 

významných infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky. [14] 

 

Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty v následujících oborech: 

• Dopravní infrastruktura  – dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy  

• Administrativní případně ubytovací kapacity  – úřady, soudy, ubytovny, věznice  

• Zdravotnictví  – nemocnice  

• Školství  – univerzitní komplexy, školy  

• Obrana  – výzbroj, speciální infrastruktura  

• Utility  – vodárenství 

Principy PPP úspěšně naplňují projekty ve většině zemích OECD. Vzorem pro implementaci 

principů PPP je zejména praxe Velké Británie.  

2.13.3 Dluhové financování 

- Mikrofinancování  - Pokud se jedná o drobného nebo začínajícího podnikatele, resp. 

podnikatele s krátkou historií, může být využito zvýhodněných malých půjček od 

specializovaných institucí. Jedním z možných zdrojů mikrofinancování je Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, a.s. 
 

http://www.czechinvest.org/dluhove-financovani#p2
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- Bankovní úvěry - Malé a střední podniky si v České republice pro potřebné zdroje 

financování nejčastěji chodí do bank. Bankovní financování je na českém trhu dlouhodobě 

zavedené a existují zde desítky úvěrových  roduktů od různých bankovních ústavů 

počínaje kontokorentem až po specializované účelové úvěry. Jména úvěrových produktů 

se mění a různé banky nabízejí varianty, které se sice na povrchu liší, ale jejich podstata je 

podobná. 

- Leasing - Tato forma financování je na českém finančním trhu zavedená již delší dobu. 

Existuje tak dobrá možnost výběru leasingové firmy, přestože finanční podmínky jako 

úrokové sazby a délka leasingu se od sebe příliš neliší. Finanční leasing je v podstatě 

dlouhodobý pronájem s následnou koupí. Po dobu pronájmu (splátek) je tak předmět 

pronájmu vlastněn leasingovou společností a teprve po splacení pronájmu se podnikatel 

stane vlastníkem předmětu leasingu (např. auta).  

- Factoring - Většina malých a středních podniků má největší část svého pracovního 

kapitálu v zásobách či  ohledávkách. Factoring je finanční nástroj, který pomáhá řešit 

každodenní problémy, kdy hodnota pohledávky, de facto peníze náležející podnikateli, se 

na účtu klienta nacházejí po dobu splatnosti faktury a podnikatel tyto prostředky 

potřebuje. Princip factoringu spočívá v tom, že factor (banka, ale mnohdy také 

specializovaná finanční instituce) odkoupí pohledávky, které má podnikatel za svými 

klienty, a poskytne podnikateli peníze ihned. Factoring je vhodný pro většinu malých a 

středních podniků, které už pár měsíců fungují a mají stabilní a rostoucí klientelu. Nehodí 

se pro nové firmy, které nemají historii platebního vztahu se svými klienty. Můžete se 

rovněž setkat s podobným produktem s názvem forfaiting – financování dlouhodobých 

pohledávek ve větších objemech 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechinvest.org/dluhove-financovani#p1
http://www.czechinvest.org/dluhove-financovani#p3
http://www.czechinvest.org/dluhove-financovani#p4
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3 Příklady realizovaných Brownfieldových projektů 
 

 

Přístup k Brownfieldům je rozdílný a záleží na celé řadě faktorů, stavu objektu, jeho poloze, 

ekonomické návratnosti investice, koupěschopnosti lidí v daném regionu, potencionálních 

komplikací, limitech území a v neposlední řadě taky na přáních a investora. V této kapitole se 

změříme na bývalé armádní objekty. [6] 

3.1 Realizace projektů v ČR        

Vize Národní strategie regenerace Brownfieldů si klade za cíl celkové ozdravění území, 

rozšíření nabídky pro podnikatele, zlepšení životního prostředí ve všech směrech a dosažení 

efektivního využití dříve zanedbaného území s ohledem na tvorbu kvalitní struktury osídlení i 

krajiny, při respektování kulturně-historických, ekonomických, ekologických i sociálních 

hledisek. Nejdůležitější snahou Národní strategie regenerace Brownfieldů je vytvoření 

vhodného prostředí pro rychlou a efektivní realizaci regeneračních projektů a prevenci vzniku 

nových Brownfieldů. [15] 

Strategie uvádí následující střednědobé cíle (v horizontu do roku 2013): 

• maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci Brownfieldů 

v programovacím období 2007–2013, 

• zohlednění možnosti regenerace Brownfieldů i pro jiné než průmyslové využití (např. 

smíšená městská funkce, občanská vybavenost, zemědělství, bydlení), 

• rozvoj systému vzdělávání v oblasti regenerace Brownfieldů a zabezpečení 

profesionalizace veřejné správy v rámci této problematiky. 

Mezi dlouhodobé cíle Strategie (za horizont roku 2013) mj. patří: 

• snížení počtu Brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s 

principy udržitelného rozvoje, 

• zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a socioekonomický rozvoj postižených 

regionů, 

• cílené a efektivní využití veřejných prostředků pro podporu regenerace Brownfieldů, 

kde je veřejný zásah nezbytný a odůvodnitelný. [15] 
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3.1.1 Revitalizace kasáren v Kroměříži 

Areál kroměřížských Žižkových kasáren pocházejících z počátku 20. století, pro nějž hledalo 

město dlouho využití, prošel v roce 2010 zásadní proměnou. Z nástupištního prostoru kasáren 

se během rozsáhlé rekonstrukce stalo Hanácké náměstí. Asfaltová plocha se změnila v 

náměstí s parkovou úpravou, fontánou, dětským hřištěm a malým amfiteátrem. Náměstí 

doplňuje historický prostor města moderními prvky umožňujícími spojení aktivit různého 

typu a sekávání všech generací v jednom prostoru. Posezení pod stromy či u fontány, hry na 

hřišti, akce konané v amfiteátru či na volném prostranství, to vše je doplněno 100 

parkovacími místy pro rezidenty i pro potřebu místních živností. Část kasáren, kterou zabírali 

sklad PHM, materiálu a autopark byla z větší části asanována a tyto plochy byli zasíťovány a 

přeměněny na parcely vhodné pro výstavbu RD a komerční výstavbu. Vznikly nové ulice, 

které se postupně zaplňují novostavbami i např. provozovna LIDL v.o.s. [6] 

 

Obr.2: Areál kasáren v Kroměříží – ortofoto www.mapy.cz rok 2003 

 

Obr.3: Areál kasáren v Kroměříží – ortofoto www.mapy.cz rok 2010 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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3.1.2 Revitalizace kasáren v Uherském Hradišti 

Výsledkem revitalizace bývalého kasárenského areálu v U herském Hradišti je nová, 

plnohodnotná, urbanisticky integrovaná, polyfunkční městská čtvrť se všemi městotvornými 

atributy jako jsou ulice a náměstí. Do návrhu názvů ulic se aktivně zapojila i veřejnost a 

odborná názvoslovná komise vybrala jména připomínající jak družební město Mayen, tak i 

historické názvy lokality (Pastýrna), nedávnou minulost (Verbířská) a samozřejmě i 

očekávanou budoucnost (Studentské náměstí). Průběh revitalizace: kladně se projevuje 

koncepční přístup k řešení funkčního využití území, situace je čitelná pro vstupující investory 

a nové aktivity nejsou v konfliktu s okolím ani navzájem, investiční nároky přesahují 

možnosti rozpočtu města a bez účasti fondů EU a státního rozpočtu by byla zvolená koncepce 

využití těžko realizovatelná v reálném čase, vstup silného investora umožnil (zejména 

řešením dopravního napojení) rychlý start procesu regenerace areálu, nově zpřístupněné 

prostory v okolí rekonstruovaných budov přinesly (po odstranění symbolického oplocení) nad 

očekávání kvalitní městský prostor a je veřejností přijímán jednoznačně kladně. Je  důležité 

udržet vysoké tempo realizačních prací, aby stavební činnost neznehodnocovala již fungující 

aktivity. Revitalizace byla pojata tak, že v levá a příbřežní část areálu byly rekonstrukcí a 

částečnou asanací současných budov využita pro bydlení v bytových a rodinných domech. 

Prostřední část je zaměřena na vzdělávání. Nachází se tu mimo jiné pracoviště PF UP 

v Olomouci nebo UTB ve Zlíně, spolu s menzou, kolejemi. Tyto stavby jsou umístněné kolem 

nově vzniklého studentského náměstí. Pravá část je potom vyhrazena pro komerční aktivity. 

 

Obr.4: Areál kasáren v Uh. Hradišti – ortofoto www.mapy.cz rok 2003 

http://www.mapy.cz/


 
26 

 

Obr.5: Areál kasáren v Uh. Hradišti – ortofoto www.mapy.cz rok 2010 

Obr.6: Areál kasáren v Uh. Hradišti – studie ÚUR 2006 

 

3.2 Zahraniční zkušenosti s armádními Brownfieldy 

 

• Většina rozsáhlejších regenerací (konverzí) bývá financována kombinací veřejných i 

soukromých investic, čímž je zpravidla zajištěna vyváženost komerční rentability i 

reálné potřebnosti záměru. Výjimku tvoří regenerace východomaďarských vesnic, kde 

z důvodu akutního řešení bydlení a základní občanské vybavenosti byla regenerace 

plně hrazena státem, nicméně za předem daných velmi konkrétních stavebních 

regulativů 

 

• Základem plné realizace záměru je podrobná územně plánovací smlouva, která jasně 

stanoví termíny, práva a povinnosti všech zúčastněných partnerů 

 

• Důležitá je účast veřejnosti hned od počátku přípravy záměru z důvodů  jeho 

transparentnosti, korekce chyb i širší podpory 

 

• Většina rozsáhlejších regenerovaných areálů má co nejširší smíšené využití (obchod, 

výroba, bydlení, služby, administrativa, volnočasové aktivity apod.) s ohledem na 

rychlou návratnost vložených investic i jeho větší stabilitu např. při krizi určitého 

http://www.mapy.cz/
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odvětví i na větší vnější pestrost a atraktivitu areálu, která vždy přitahuje návštěvníky 

díky více příležitostem 

 

• Regenerací některých objektů (skladové haly, doky, kasárna, garáže, letiště) dostanou 

tyto zcela nový neotřelý charakter, kterým je zdůrazněna dosud neobjevená 

architektonická kvalita. V některých případech může jít i o vznik památkově 

chráněného území. [8] 

 

3.2.1 Revitalizace  kasáren Kaiserslautern – PRE Park   kadeřábková - kniha 

Kasárna na předměstí Zweibrickenu ( předměstí Kaiserslautrnnu) jsou jedním z mnohe 

objektů, které byli opuštěny po skončení studené války, obdobně jako na našem území. 

Situace v této lokalitě byla o to vážnější, že polovina obyvatel města byla v armádě, civilní 

zaměstnanci pracující pro armádu a nebo pracovala v oborech přímo souvisejících se zdejší 

posádkou. Prvním z opuštěných objektů bylo letiště, které bylo postaveno v padesátých letech 

francouzskou armádou o rozloze 310 ha. Koncept obnovy vznikal za úzké spolupráce zemské 

vlády a okolních obcí. V areálu se nachází: 

• civilní letiště pro regionální a lokální provoz,  

• multimediální internetový park (MIP) čítající více malých a středních firem, 

• podnikatelské a vývojové centrum 

• zařízení pro volný čas (krytá ledová hala, bowling, restaurace, mediadrom) 

• „Outlet centrum“ , což je tržnice s otevřenou uliční dispozicí, ale zastřešenými 150 

obchody zaměřenými na značkový textil a obuv. Záměrem bylo, že toto zboží vyšších 

cenových hladin se v konkurenčním prostředí a poměrně velkých prostorách může 

prodávat o něco levněji. Současně šlo o to nevybudovat hypermarket s nabídkou 

veškerého zboží, aby se zcela nevytratil život z již tak dost zesláblého centra města.  

• Bydlení v rekonstruovaných armádních bytových domech 

S pomocí prostředků spolkové země a Evropské unie bylo nutno upravit a rozšířit dopravní   a 

vybudovat kompletně novou technickou infrastrukturu. Nová rychlostní komunikace  L 700 
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výrazně zkrátí vzdálenost do sousedního francouzského města Bitche i další upravené 

komunikace vyššího řádu výrazně zvýšily dopravní přístupnost letiště. Rozsáhlé volné plochy 

letiště zvýšily jeho popularitu natolik, že se v současnosti využívají také jako závodní dráha 

pro Super Cup cestovních vozů a pro motocyklové závody. V budoucnosti je však prioritou 

posilování provozu letiště. Celý prostor letištního areálu v Zweibrűcken je také prvním 

příkladem velkoplošného, úspěšně dokončeného  záměru odstranění starých ekologických 

zátěží. Jedenáct let po odchodu  amerických vojsk prošlo tedy bývalé vojenské letiště 

úspěšnou konverzí a nabízejí řadu nových pracovních místa tvoří tak dobrou startovní pozici 

ve 21. století. [6] 

 

 

 

 

 

Obr.7: Kasárna Zweibricken – www.google.com 

Obr.8: Revitalizované původní objekty v Zweibrickenu – www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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4 Návrh řešení vybraného území Malá Louka  Znojmo 
 

Pro svou práci jsem si vybral lokalitu zvaná Malá Louka, která se nachází v urbanizované 

části města Znojma. Po změně společensko-bezpečnostních poměrů po roce 1989 se ve městě 

Znojmě, coby bývalém významném posádkovém městě, kde sídlila celá řada vojsk i jednotek 

pohraniční stráže uvolnilo velké množství budov i celých areálů, které čekaly na svá nová 

využití. Postupem času došlo k demolicím, přestavbám nebo úpravám většiny dotčených 

prostor až na bývalý  klášter v Louce a autopark Malá Louka, kterému se věnuji v této práci. 

Areál je velmi cenný nejen svou značnou rozlohou, sice v okrajové části města, ale poměrně 

hustě osídlené, ale i tím, že město samotné v současné době neoplývá volnými pozemky pro 

výstavbu nových bytových nebo rodinných domů a bytů. Tato lokalita je pro tyto účely 

vhodná a toto využití je i v souladu s platným územním plánem města. 

 

4.1 Město Znojmo 

 
Bývalé královské město a hraniční pevnost na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous, na  

staré císařské silnici z Prahy do Vídně. Po Brnu a Olomouci třetí historické ústředí Moravy, 

dnes druhé největší sídlo v Jihomoravském kraji. Město s bohatou historií, s velkou 

koncentrací chrámů a klášterů a s nejucelenější kolekcí renesančních měšťanských domů  

v rámci celé České republiky.  Město proslavené výrobou nakládaných okurek a pěstováním 

vinné révy a ovoce. Dnes Znojmo představuje jako město plné historie a město vína atraktivní 

destinaci v rámci nabídek cestovního ruchu, je vstupní branou do Národního parku Podyjí, 

jenž se táhne podél romantického říčního údolí na západ od města až k Vranovu nad Dyjí, 

proslulému letovisku u stejnojmenného přehradního jezera.  Znojmo je centrem širokého 

spádového regionu v rozpětí sedmdesáti kilometrů. Sídlí zde všechny správní úřady a okresní 

soud. Znojmo je také městem kultury: každoročně se zde pořádá několik festivalů jako 

například červencový Znojemský hudební festival či zářijové Znojemské historické vinobraní; 

v celoročním provozu je také Městské divadlo a Jihomoravské muzeum.  Dopravně je Znojmo 

napojeno silnicemi I. třídy na Prahu, Brno a Vídeň. Osobní železniční doprava je 

nejfrekventovanější ve směru na Vídeň, Jihlavu a Břeclav.  Součástí města jsou také někdejší 

obce Starý Šaldorf, Louka, Hradiště sv. Hippolyta, Přímětice, Kasárna, Oblekovice, 

Bohumilice, Nesachleby, Konice, Popice, Načeratice, Derflice a Mramotice. Celkem čítá 
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Znojmo 35 tisíc obyvatel. Dalších 6 tisíc žije v přilehlých samosprávných obcích Dobšice, 

Nový Šaldorf – Sedlešovice, Kuchařovice, Suchohrdly a Dyje. 

 

4.2 Širší vztahy 

 

 
 

Obr.9: Letecký snímek znázorňující řešené území – www.mapy.cz 

 

Zájmové území se nachází na jižním předměstí města Znojma v těsné blízkosti významné 

křižovatky silnic E59 směr sever Vídeň a ve směru jih na Prahu. Silnice I 53 pak ve směřuje 

na Miroslav, Pohořelice, Brno. K areálu přiléhá na východě a jihu sídliště Vídeňská. Ze 

severu je pak obklopen obchodním domem Hyper Albert a ze západu hraničí s bývalým 

vojenským hřbitovem, dnes s názvem Loucký hřbitov. Lokalita je vzdálena asi 1 km od centra 

města. Spádové území v souvislosti s činností integrovaného záchranného systému je velmi 

dobrá, vzhledem k poloze bližšího centra města Znojma, kde mají tyto jednotky svá sídla. 
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4.3 Občanská vybavenost ve Znojmě 
 

V těsné blízkosti území se nachází základní škola Klášterní i Soukromá Vysoká škola 

ekonomická. V přímém okolí je pak umístněna i celá řada dalších kulturních, rekreačních, 

relaxačních a restauračních zařízení. Najdeme tu i obchodní centra Hyper Albert, Interspar, 

Kaufland, Hruška i multifunkční nákupní centru Stop Shop. Nejvýznamnějším  místem 

s poskytováním služeb je pak Hotel Dukla, jenž kromě celé řady menších provozoven má i 

velký taneční a koncertní sál ve kterém se pořádá celá řada společenských událostí 

celoměstského významu. Ve městě samotném se pak nachází celá řada dalších prvků 

občanské vybavenosti jako například knihovna, kino, divadlo, nemocnice, ordinace lékařů, 

obchody se službami, úřady a další odpovídající zastoupení v bývalém okresním městě, dnes 

obce s rozšířenou působností. 

 

4.4 Dopravní  infrastruktura 
 

4.4.1  Železniční doprava 

Městem prochází tři železniční tratě. 246 Znojmo – Břeclav, jenž je mezinárodním 

železničním uzlem, ve kterém se kříží nadnárodní tranzitní koridory vzdáleném cca 70 km, 

241 Znojmo - Okříšky, která se tu větví po cca 60 km na směry Brno, Jihlava a příhraniční 

trať 248 směřující do rakouského Retzu a Vídně (cca 100km). Kromě nedávno 

rekonstruované a elektrifikované tratě na Vídeň jsou ostatní tratě v poměrně špatném stavu a 

zvláště trať 241 by potřebovala důkladnější opravu, aby neztratila svou konkurenceschopnost. 

Po městě je rozvedená i síť vleček hlavně do dnes již nefungujících závodů Keramika, DAPO, 

Fruta, Uhelné sklady a betonárka. 

 

4.4.2 Silniční doprava 

Město je křižovatkou dvou hlavních silnic. První bych zmínil silnici I 38 od hranic 

s Rakouskem přes Znojmo směr Jihlava, která je i součástí evropské cesty E59 a silnice I 53 

ze Znojma směr Brno, tato cesta je velice problematická jak kvůli kvalitě povrchu, tak i 

k velkému počtu dopravních nehod v úseku Pohořelice – Znojmo. Obě tyto hlavní vnitrostátní 

silnice procházejí podél hranic dotčených pozemků. 

 

 



 
32 

 

4.4.3 Městská hromadná doprava 

Přímo před vchodem do současného areálu i před pravděpodobným napojením lokality na 

veřejnou uliční síť se nachází zastávka Vídeňská, škola kde jsou zastávky linek 

802,803,804,805 a noční 809. Na zastávce také zastavuje regionální doprava v rámci IDS 

JMK linky 818, 819, 820, 821, 822. 

 

4.4.4 Cyklistické stezky a pěší trasy 

Přibližně jeden kilometr se nachází východiště turistických značených tras, odkud je vstup do 

celého Národního parku Podyjí i směrem na Jevišovice nebo Tasovice. Trasy jsou převážně 

pěší, ale velké zastoupení mají i cykloturistické trasy u kterých došlo v posledních letech 

k velkému rozvoji, kdy došlo k napojení na páteřní mezistátní trasy i celou řadu místních, 

regionálních a vinařských stezek. Na své si pak přijdou i chovatelé koní, kteří používají zdejší 

hypoznačky. 

 

4.5  Majetkoprávní vztahy 
 

Majetkoprávní vztahy jsou v územní studii informativně vyjádřeny na výkrese č. 2. Zdrojem 

těchto informací jsou veřejně dostupná data z katastru nemovitostí. Ve výkrese je provedeno 

grafické rozlišení pozemků do následujících skupin: 

 

- Pozemky v majetku města Znojma 

- Lídl v.o.s. 

- Soukromé fyzické osoby 

- SúS JMK 

- Hyper Albert Znojmo 

 

Ze zpracované dokumentace vyplývá, že většina sousedních pozemků je v majetku fyzických 

nebo právnických osob. Řešená lokalita je již z pozemkového fondu ČR vyňata coby bývalý 

pozemek armády a je ve vlastnictví města Znojma. Lokalita samotná je pak soustavou 

několika parcel v majetku města  Znojma a jedné parcely v majetku společnosti Lidl v.o.s. 

která deklarovala svůj zájem o výstavbu komerčního objektu 
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4.6 Limity využití  území 
 

Ve stádiu jednotlivých urbanistických návrhů, ale i při provádění je nutné dodržovat limity, 

které rýsují možnost, jakým způsobem může být řešené území zužitkováno. Současně je také 

nutné dodržovat veškeré zásady, které stanovily příslušné úřady státní správy. Tyto zásady 

mohou být buď doporučené nebo závazné a podle toho plní funkci určujícího, omezujícího 

nebo zakazujícího charakteru. [2] 

 

Limity řešeného území - Konkrétní grafická podoba s vyznačením všech limitů ovlivňujících 

zkoumané území je znázorněná ve výkrese č. 3 nazvaném Limity území. 

 

V řešeném území se nenachází v současnosti žádné funkční sítě, vzhledem k tomu, že došlo 

ke kompletní sanaci území a odstranění všech nadzemních budov. Přípojky jsou však 

přivedeny k hranicím pozemků. Dalším limitem, jež ovlivňuje využití území je parcela 

společnosti Lidl v.o.s. 47/9, která je součástí řešeného území a zasahuje i do uvažovaného 

prostoru jednoho z navrhovaných vjezdů do areálu při ul. Dukelských bojovníků. Společnost 

Lidl v.o.s. v současné době nemá jasnou představu jak s tímto pozemkem naložit jednak 

z důvodu stavby provozovny Lidl v jiné lokalitě ve městě a také z důvody blízkosti celé řady 

dalších prodejen konkurenčních firem v této lokalitě. Interspar, Hyper Albert, Hruška, 

Kaufland. Došla zatím k vzájemné domluvě o poskytnutí části pozemku Lídlu výměnou za 

určitou část pozemku v majetku města sousedící s pozemkem Lídlu „pod Albertem“. 

Konkrétní podoba dohody bude závislá na definitivní podobě o využití území a dalších 

jednání obou subjektů, proto i v návrhu je prostor pro objekt Lidlu navržen jen schématicky. 

 

Do území dále zasahuje ochranné pásmo trafostanice u které je nutno dodržet hranici 20 m na 

severovýchodě, etická pásmo hřbitova cca 100 m při západní části areálu, který je 

v současnoti poněkud méně využíván,  nicméně v budoucnu se počítá s jeho větší 

obsazeností., 50 metrové ochranné pásmo komunikace I. Tř při ul. Dukelských Bojovníků a 

poloviční 25 metrové ochranné pásmo místní komunikace při ul. Brněnská. 
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Tab.4: Limit využití území 

Limity Ochranné pásmo vedení [m] 

Komunikace I.Tř. 50 

Místní komunikace 25 

Trafostanice 20 

Hřbitov 100,0 

Parcela spol. Lidl v.o.s. Č.p. 47/9 

 

 

4.7 Požadavky vyplývající z územního plánu 
 

 
        Obr.10: Výřez z územního plánu města – mapový portál města Znojma (hranice   ) 

 

Legenda 

B/v3  : bydlení smíšené / volná / 6-16m 

W/v1  : komerční vybavenost / volná / 3-7m 

Z : sídelní zeleň 

C/d1 : smíšená obytná /rodinná volná / 3-7m 

C/v1 : smíšená obytná / volná / 3-7m 

V/01/h : veřejná vybavenost / omezená 3-7m / hřbitov 
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Jedná se o soubor zásad, které vychází ze současného územního plánu. Tato diplomová práce 

by pak mohla sloužit jako podklad pro změnu, nebo dodatek k současnému územnímu plánu 

města. Zájmová oblast je tedy určena především pro bydlení se smíšeným využitím 

s maximální zastavěnou výškou 16 m. [3] 

 

Zásady pro využití ploch bydlení  

a) prioritní využití: Plochy jsou prioritně určeny pro bydlení v bytových nebo rodinných 

domech s doplňujícími stavbami občanské vybavenosti nebo komerčním využitím. 

 

b) přípustné sekundární využití: stavba garáží, dopravních komunikací, parkových ploch, 

parkovacích stání, stavby technické infrastruktury, drobné architektonické okrasné nebo 

funkční prvky, veřejná zeleň, sportoviště 

 

c) nepřípustné využití: průmyslové stavby, zpracovatelský průmysl, velké technologické 

komplexy, skládky odpadu, autobazary, stavby snižující estetickou a kvalitativní úroveň 

bydlení a ohrožujících trvale udržitelný rozvoj území. 

 

d) prostorové omezení krajiny: stavby max do 16 metrů v horní části areálu, při ulici 

Brněnská max. 7m.  Koeficient zastavěnosti pozemků max. 60% [3,14] 

 

4.8 Orientační anketa o možném využití areálu nebo směřování lokality 
 

Anketou jsem oslovil celkem 30 lidí buď přímo na ulici a nebo formou rozeslaných dotazníků 

emailovou formou lidem bydlícím v blízkosti této lokality. Anketa se soustředila na 

problematiku tohoto území a na jejich názory co by se s danou lokalitou mohlo udělat, jaká je 

její dopravní obslužnost a nabídka kulturního vyžití města. Níže je sepsán seznam položených 

otázek a přehled reakcí dotázaných obyvatel města Znojma.   

 

1. 2. Anketní otázka se týkala věku a pohlaví. Na otázky odpovídalo 

přibližně stejné množství mužů a žen věku od 16. Do 60 let. Jejich názory se i 

podle toho patřičně lišily. Každý měl nastaveny priority jinak, ale co se týče 

některých otázek, například umístnění dalšího supermarketu, či dopravní 

obslužnosti se vzácně shodovali. 
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3. Co městu chybí v jižní části města – Sídliště Vídeňská. 

Odpovědi na tuto otázku se týkaly často chybějících pracovních míst, ale 

zajímavé a časté názory byly i na chybějící kulturní vyžití v toto lokalitě, jinými 

slovy, aby se tomuto místu vrátil život, protože toto místo bylo přeměněno jen na 

„ubytovnu“ a postrádá jakékoliv vyžití jak pro mladé lidi, tak i nějaké místo pro 

setkávání dalších věkových generací. Problémem je také s parkovacími místy, 

které se v době blokového čištění ulic ještě zhoršuje a dochází tak k velkému 

chaosu v dopravě. 

 

4. Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka. 

U této otázky se názory vzácně shoduji na jasném stanovisku, že obchodních 

domů je v této lokalitě až nad míru a další by nepřinesl nic nového vzhledm 

k blízkosti velkých obchodních domu Kaufland, Hyper Albert a Interpsar i 

menších Hruška. 

 

5. Cyklotrasy, MHD v jižní části města – pokrytí, dostupnost, návaznost. 

Většině dotázaných vyhovuje současný stav pokrytí MHD, někteří, hlavně starší 

by ocenili větší množství spojů, nebo spíš její častější frekvenci. Nicméně 

rámcově jsou s pokrytím spokojeni. Co se týče Cyklotras, tak zde už taková 

shoda není. Někteří si myslí, že je cyklotras málo, jiní zase že dost, ale že jsou 

špatně provázány a jsou mezi nimi zbytečně velké mezery a tím jsou i méně 

využívané než by mohli třeba být. 

 

6. Pracovní příležitosti ve městě. 

Odpovědi se dělí dle věku .. Většinový názor dotázaných je ten, že pracovních 

příležitostí je málo, nebo že nejsou zcela. U mladších dotázaných pak zaznívá i 

názor, že práce je, jen se musí hledat chtít a záleží na každém z nás, jak se k této 

problematice postaví 
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7. Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, 

průmyslové zóny, hlavní silnice). 

 

Zde se názory občanů různí. Jsou tací, kteří považuji nabídku dalších bytů ve 

Znojmě za zbytečnou z důvodu stěhování obyvatel města na okolní vesnice. 

Jiným zase chybí nabídka dostupného bydlení a to hlavně cenově. Jiní si zase 

myslí, že tohle místo je naprosto ideální pro bytovou výstavbu. Velká část lidí se 

pak shoduje na tom, že je potřeba této lokalitě vdechnout život. Přítomnost 

hřbitova nebo blízkost průmyslové zóny není překážkou a při vhodném 

uspořádání prostoru a staveb by zde mohlo vzniknout kvalitní bydlení. Hlavní 

silnice je zatím problematická, protože pokud nedojde k dostavbě obchvatu, tak 

se situace s průjezdností této pro Znojmo páteřní komunikace nezlepší. 

 

8. Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

Velká část dotázaných, tvrdí, že všechno co potřebují je v centru, ale minimálně 

polovina lidí zase zastává názor, že jižní část města je mrtvá zóna. Že všichni 

chodí za kulturou do centra a spodní část slouží jen pro přespání a že by ocenili 

větší možnosti v této lokalitě ať už sportovních a nebo jiných. 

 

Mou snahou bylo poznatky z této ankety zapracovat do variantního řešení řešeného území 

Malá Louka a zohlednit je v návrhu tohoto zajímavého prostoru pro investice. Některé mnou 

uváděné výstupy byly již dříve nezávisle na této anketě zapracovány do návrhu územního 

plánu města Znojma nebo se shodují s požadavky investora. Jiné jsem se snažil přizpůsobit 

realitě a skloubit s možnostmi území a investora a zvolit vhodný kompromis, aby došlo 

k uspokojení potřeb co největšího počtu obyvatel této lokality. 
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5 Návrh řešení areálu Malá Louka  Znojmo (průvodní zpráva) 
 

5.1 Charakteristika území Malá Louka 
 

Lokalita Malá Louka Řešené území se nachází jihovýchodně od historického centra města 

Znojma, vedle státní silnice I. třídy č. 38, vedoucí směrem na státní hranici s Rakouskem. 

Historicky bylo toto území již vně hradeb města. Současný tvar pozemku a výškové rozdíly k 

okolnímu terénu vznikly historickým vývojem   zástavbou okolních pozemků a využíváním 

tohoto prostoru jako hliniště. Výškový rozdíl řešeného území proti severně položenému 

sousednímu pozemku, kde býval dříve areál Fruty a dnes stojí obchodní dům HYPERNOVA, 

je cca 10,5 m až 15 m. Celé území je proti svému okolí ze severu a východu zahloubeno a 

klesá jihovýchodním směrem. Na západní straně řešené území přímo sousedí s bytovými 

domy u silnice I.třídy I/38, (ulice Vídeňská, trojice jednoduchých vzájemně odskočených 

čtyřpatrových panelových bytových domů, nadstavených mansardovou střešní nadstavbou). 

Severně od nich stojí ještě jeden menší dvoupodlažní bytový dům se sedlovou střechou. 

Východně, přímo u silnice, na níže položených parcelách dva rodinné domky se zahradami a 

volná parcela využívaná jako zahrada. Severovýchodně je pás neudržované, převážně 

náletové zeleně ve svahu a za ní o několik metrů výše menší hřbitov Louka. Výše severněji 

sousedí Malá Louka s areály Správy a údržby silnic a soukromé firmy E.S. Processing. Ještě 

jižněji a níže položené za Brněnskou ulicí je panelové sídliště s nejvyššími osmipodlažními 

domy. V nedalekém okolí, jihozápadním směrem se nachází dominantní Loucký klášter a 

funkčně velmi významná nově vybudovaná (rok 2004) Městská plovárna Louka. Limity 

území jsou ochranná pásma okolních komunikací, trafostanice u OD Hypernova, loucký 

hřbitov nebo pozemek společnosti Lidl, viz. Výkres limitů.Areál je v současnosti bez budov, 

které byly odstraněny v roce 2009 při kompletní sanaci území a je porostlý náletovými 

dřevinami a keři. Tyto budou po přestavbě nahrazena kvalitní veřejnou zelení a parkovými 

úpravami. 

 

5.2 Charakteristika urbanistických návrhů 
 

Návrh řešení lokality stanovuje její možné využití touto územní studií převážně bytovými 

domy, komerčními objekty a v menší míře o rodinné domy. Jedná se o stavbu trvalého 

charakteru a studie obsahuje dvě varianty řešení tohoto území. Základem obou těchto variant 
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je umístnění bytových domů, které jsou doplněny zástavbou domů rodinných, objektů 

občanské vybavenosti a parkové úpravy zeleně v přechodu mezi hřbitovem, průmyslovým 

areálem a nově navrženou zástavbou. Návrh tedy obsahuje kromě dostatečného počtu 

parkovacích míst i odpočinkové plochy, sportoviště, které budou sloužit nejen obyvatelům 

této lokality, ale i bydlícím v okolních bytových či rodinných domech. 

 

6 Souhrnná zpráva území 

Podnět pro vypracování této diplomové práce vypracovávané pro Vysokou školu Báňskou – 

technickou univerzitu v Ostravě na fakultě stavební vznikl z podnětu Ing arch. Ludmili 

Kolmanové , vedoucí odboru investic a výstavby ve městě Znojmě. Realizátor případné 

stavby by pak bylo právě město Znojmo 

 

6.1 Úvodní údaje 

Název akce : Územní studie lokality Malá Louka ve Znojmě 

Místo stavby : Znojmo, Znojmo - Louka 

Kraj: Jihomoravský 

Pořizovatel :  Město Znojmo 

Zpracovatel : Bc. Karel Karásek 

Projektový stupeň : Územní studie   

Celková plocha : 57 709,80 m2  

Majitel pozemků: Město Znojmo (49 865,20 m2), Lidl v.o.s.(7 935,60 m2) 

Nadmořská výška: 239 m.n.m. 

 

6.2 Varianty územních studií 

Hlavní částí mé diplomové práce jsou dvě varianty řešení tohoto území formou zástavby 

zvolené plochy, které se od sebe liší v detailech jako je umístnění některých staveb, variantní 
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řešení mezi umístnění rodinných domů či možnost umístnění větší plochy komerčních objektů 

či garážových stání,o které je v této lokalitě velká nouze z okolních sídlišť.  Vedení 

komunikací a celková organizace  dopravy je v zásadě beze změny z důvodu napojení lokality 

na okolní prostory a vychází i z okolní zástavby a limitů tohoto území. Odlišnost řešení se 

nachází  i  v ekonomických ukazatelích. 

Nejdůležitějším cílem, ke kterému můj návrh směřoval bylo co možná nejefektivněji využít 

tuto lokalitu a zohlednit v něm co největší počet požadavků, které vycházejí jak z požadavků 

a přání města Znojma, tak i z nápadů a návrhů vyplívajících z provedeného dotazníkové 

průzkumu lidí bydlících v této lokalitě. Bylo dbáno na dostatečné pokrytí parkovacími místy, 

které v této lokalitě citelně schází i maximální množství zeleně a nabídku sportovišť pro 

zvýšení kvality životního prostředí zdejších obyvatel i obyvatel z okolních sídlišť. Práce 

zohledňuje a respektuje limity území vycházejících z lokálních podmínek, které se zde 

vyskytují. 

Architektonicky – urbanistickým řešením zástavby se snažím v co nejvyšší možné míře 

zohlednit možnosti této lokality a navázat na současnou zástavbu rodinných domů, bytových 

domů jak výškových tak i funkčních a uživatelských hledisek. Návrh respektuje krajinný ráz a 

splňuje podmínky udržitelného rozvoje území. 

 

6.3 Urbanistický návrh - varianta A 

Variantní řešení A si vzalo za cíl rozdělit plochu tak, aby mohlo dojít k jejímu maximálnímu 

možnému využití pro bydlení. Jelikož v současném Znojmě je velká poptávka po stavebních 

parcelách vhodných pro bydlení a to jak v centru měst, tak i na jeho periférii a dochází tak 

k exodu lidí do blízkých, přilehlých vesnic nebo k výstavbě rodinných domů 

v zahrádkářských koloniích, které mají ovšem špatně vyřešenu dopravní obslužnost a 

postrádají i jakékoliv prvky občanské vybavenosti.  Snahou bylo navržení maximálního počtu 

jednotek pro bydlení s dostatečným procentuálním podílem zeleně a odpočinkových ploch 

mezi nimi s minimálním množstvím obslužných komunikací. Uliční síť umožňuje snadnou, 

bezpečnou a přehlednou orientaci pohyb v prostoru a minimalizuje potřeby vedení INS. 

Jednotlivé vedení INS pak je znázorněn na jednotlivých výkresech, kde je vše detailně 

zakresleno. 
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Dalo by se říci, že varianta A je určena s převážnou funkcí bydlení a doplňkovými 

komerčními prostorami umožňujících provoz prvků občanské vybavenosti ať už provozoven 

služeb, restaurací nebo obchodních prodejen. Navržené bytové i rodinné domy jsou pojaty 

jako samostatně stojící s maximální výškou čtyřech podlaží nad úrovní terénu. Byty samotné 

jsou pak určeny spíš pro mladé rodiny jako tzv. startovací byty 1 – 2 + kk a v menší míře pak 

s domy 2 – 3 + kk. Tyto navržené bytové jednotky i provozovny jsou přitom dostatečně 

obslouženy potřebným počtem parkovacích stání a nachází se zde i přes padesát stání 

garážových. Kvalitu bydlení potom zvyšuje i přilehlý park s navrženými sportovišti, 

oddychovými zónami i ohraničeným prostorem pro hru malých dětí, které budou vybaveny 

patřičnými atestovanými hracími prvky vhodnými pro hru dětí. Návrh pak pamatuje i na 

prostory pro venčení psů bez vodítka, které jsou ohraničené od ostatních prostor parku a 

budou také doplněny různými průlezkami popřípadě lavičkami..  

Celé řešené území má celkem 57 709,80 m2 . Při současné hustotě obyvatel 545 obyvatel/km2 

se nachází na tomto prostoru dostatek volného prostoru. 

Nevýhodou této varianty je dle mého úsudku větší finanční zátěž pro investora, z důvodu 

maximální počtu bytových jednotek, tak aby byl využit co možná největší prostor pro bydlení. 

Absence komerčních ploch sice přispěje i k celkovému zklidnění zóny ale zase o to větší bude 

finanční zátěž bude na investorovi, tedy městu Znojmu. Viz Grafická část – výkres č.4 

 

6.4 Urbanistický návrh - varianta B 

Ve druhé variantě mého návrhu je na první pohled poznat značná podobnost s předchozím 

návrhem. To je dané polohou areálu, jeho napojením na stávající uliční síť a komunikace, 

které propojují tento areál s okolním městskou zástavbou, ale vychází i z limitů daných pro 

toto území a to je umístnění přilehlého hřbitova, okolních provozoven, ať už výrobních a nebo 

komerčních. Dalším důvodem podobnosti obou řešení je snaha v co možná největší míře vyjít 

vstříc investorovi a to městu Znojmu na umístnění většího počtu bytových jednotek, jelikož 

problém se stavebními parcelami je jedním z velkých omezujících hledisek při rozvoji města. 

Tato zvolená varianta pak vychází i ze současného platného územního plánu pro rozvoj města 

Znojma. 
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Od předchozí varianty se varianta B liší hlavně menším počtem bytových domů a hlavně pak 

absencí těch rodinných při ulici Brněnská na úkor většího počtu komerčních prostor vhodných 

pro prvky občanské vybavenosti, kanceláří, prodejen atp. Část rodinných domů je pak 

nahrazena dalšími garážovými stáními, kterou jsou značně nedostatkové v toto lokalitě města. 

Jižní část města se svými panelovými sídlišti a dimenzí přilehlých parkovacích ploch a garáží 

je na tom v současné době velmi špatně co se týče těchto možností a po vhodných prostorách 

je velká poptávka ze strany bydlících. Ulevilo by se tak i přilehlému sídlišti Vídeňská, kdy 

některé výškové panelové domy jsou od tohoto místa vzdáleny přibližně jen 200 m. 

V řešené lokalitě se nachází celkem 7BD místo osmi jako je ve variantě A, které jsou 

navrženy jako samostatně stojící s byty 1 - 3 + kk . Zvětšilo se tak místo pro budovy vhodné 

ke komerčnímu využití a k nim potřebných parkovacích ploch.  

I tato varianta nabízí velkoryse řešený park se sportovišti, rekreačními a odpočinkovými 

plochami, se kterým se ve své podstatě moc hýbat ani nedá z důvodu blízkosti hřbitova a 

z toho vyplívajícího ochranného pásma 100 m. Zásobování pitnou vodou, energiemi a 

odkanalizování je pak řešeno novostavbou veškerých sítí, stejně jako v návrhu A. Uliční 

uspořádání i proto zůstalo stejné, protože se jeví jako nejvhodnější pro vedení těchto sítí. 

 Nevýhodou této varianty je dle mého úsudku menší počet bytových jednotek, které jsou 

v současném městě nedostatkovým zbožím na úkor většího počtu komerčních ploch, kterých 

je v současném době dostačující množství. Vetší počet komerčních ploch sebou také přitáhne 

větší dopravní zátěž, která by nebyla vhodná v této lokalitě, která by měla být zaměřená spíš 

jako klidová zóna pro bydlení. Viz Grafická část – výkres č.5 
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7. Detailní řešení zvolené varianty  -  Varianta A 

Po zvážení variant, jejich kladů, záporů, možných přínosů pro město, finančních možností po 

zohlednění celkových možností města, ale i z výstupů dotazníků ankety, kterou jsem provedl 

mezi občany města Znojma, se mi jako výhodnější jeví varianta A, která víc zohledňuje 

potřeby bydlení a vychází tak vstříc občanům, kteří před dalšími obchody upřednostňují 

řešení bytové otázky.  

7.1 Bytová a občanská výstavba 

Bytové domy  

V mém návrhu se objevují dva druhy bytových domů. Obě varianty jsou navrženy jako 

samostatně stojící, zděné domy o čtyřech nadzemních podlažích a ze zdiva POROTHERM 

patřičných rozměrů dle druhu konstrukce se sedlovou střechou tvořenou betonovou střešní 

krytinou BRAMAC. Budova je částečně podsklepená Na čtyřech podlažích se dle zvolené 

varianty mohou nacházet byty 2 x 2 + kk s podlahovou plochou 56,94 m2 a jeden byt 1 + kk o 

výměře 35,85 m2  v jiné variantě se jedná o 2 x 1 + kk s plochou 39, 87 m2  a jeden byt 3 + kk 

o ploše  66 M2.  Dům je spojen dvouramenným schodištěm a výtahem. Byty jsou pak 

přístupné z chodby. Každý byt má svůj balkón a to v každé variantě jeden, kromě 1.NP, kde 

balkón z důvodu umístnění bytu v úrovni terénu není. Domy jsou určeny především jako 

startovací byty pro mladé rodiny, které svou rozlohou mohou plně uspokojit potřeby párů 

s jedním i dvěma dětmi. Své místo by si zde našly starší rodiny bez dětí. 

Dispozice domů je navržena tak, aby se dalo využít co možná největší množství sluneční 

energie pro tepelnou i světelnou pohodu obyvatel a došlo tak i k úspoře energií při cestě 

slunce z východu na západ. Domy jsou zatepleny 15 cm silnou vrstvou polystyrenu 

s povrchovou vrstvou omítky Cemix. Výplně otvoru jsou navrženy jako plastové od 

společnosti Vekra design. 

 Parkování pro bydlící je řešeno venkovním stáním před každým z domů s co možná 

nejmenšími docházkovými vzdálenostmi od vchodů domů k jednotlivým stáním.. Možná je i 

varianta parkování v podzemním podlaží, jehož vybudování by ale celou stavbu prodražilo a 

tak se jedná spíš jen o variantu k zamyšlení v případě většího množství finančních prostředku 

investora. Povrchové stání před domy je dostatečné jak pro bydlící, tak i pro případné 

návštěvníky. Domy jsou propojeny s ostatními částmi urbanizovaného prostoru pomocí 
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přilehlých chodníků z betonové zámkové dlažby. Nájemníci domů mají pak i možnost si 

pořídit k bytům i garáže umístněné při severním okraji areálu. 

Rodinné domy 

V tomto návrhu se objevují rodinné domy umístněné tak, že navazují na již stávající zástavbu 

rodinných domů při ulici Brněnská. Tyto domy typu bungalov nebo domy o max. dvou 

nadzemních podlažích jsou situovány jako samostatně stojící na pozemku, který k nim náleží, 

tak aby splynuly se starší zástavbou. Jedná se celkem o 7 rodinných domů. Každý z domů 

disponuje vlastním garážovým stáním pro osobní automobil. Toto řešení je výhodné jednak 

z toho důvodu, že to minimalizuje docházkové vzdálenosti od domu k auto, tak i proto, že 

umístněním  garáže v domě lze využít tepla sálaného z temperovaných prostorů přiléhajících 

k dané garáži.  

Plocha domů se pohybuje od 110 m2 do 150 m2 u jednopodlažních typu bungalov. U 

dvoupodlažních může dosahovat velikosti až 170 m2.  Plocha pozemku se pak pohybuje okolo 

280 – 450 m2. Pozemky jsou oploceny a tím se i jasně vymezí hranice jednotlivých parcel. 

Dispozice rodinných domů je navržena tak, aby se dalo využít co možná největší množství 

sluneční energie pro tepelnou i světelnou pohodu obyvatel a došlo tak i k úspoře energií při 

cestě slunce z východu na západ. Navržené domy by měly svou prostorností plnohodnotně 

dostačovat potřebám rodin se 4 – 6 členy. Příjezdové komunikace jsou řešeny vstupem 

z hlavní komunikace, kdy dochází i průjezdům přes přilehlý chodník. Při návrhu těchto vjezdů 

pak musí být respektovány rozhledové vzdálenosti při vjezdu na hlavní komunikaci. Některé 

domy jsou pak obslouženy i místní komunikací určenou pro smíšený provozem aut a pěších. 

Parkování je umožněno v garážích jak je uvedeno výše, ale i na přilehlých podélných 

parkovacích stáních u sousedního parku či kolmými před bytovými domy, které jsou 

kapacitně navrženy tak aby pokryly i tyto potřeby. 

Garáže 

Při severním okraji areálu je navrženo celkem 50 garážových stání, které mohou být využity 

bydlícími v nově navržených bytových domech či rodinných domech. Kromě toho mou být 

využity i obyvateli okolních sídlišť, kde je velký problém s parkovacími stáními, vzhledem ke 

vzniku sídlišť na konci sedmdesátých a v první polovině osmdesátých let, kdy byla situace 

s počtem vozidel značně odlišná od současnosti a i po rozšíření parkovacích ploch na úkor 

zeleně na těchto sídlištích je jich stále velký nedostatek. 
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Garáže jsou navrženy záměrně při severním okraji pozemku, jelikož v těchto místech je 

hranice parcely v hlubokém zářezu od okolního terénu s převýšením 10 a v některých místech 

dokonce až 15m a využití tohoto prostoru pro jiné účely by bylo poměrně komplikované a 

nákladné.  

Jedná se o zděné garáže s rovnými střechami a atikou umístněné do dvou liniových bloků, aby 

se tak maximalizoval počet těchto garáží. 

Komerční prostory 

Dle platného územního plánu by komerční objekt pro prvky občanské vybavenosti měl být ve 

výši dvou nadzemních podlaží. V tomto objektu pak mohou být umístněný provozní jednotky 

služeb, kanceláře, zábavní podniky, ordinace lékařů čí jako sídlo poboček některých institucí 

či zařízení města Znojma, například služebny Městské policie Znojmo atp. V okolí přibližně 

500m není žádná vhodná budovy pro tyto účely, která scelovala nabídku služeb. Jednotlivé 

provozovny, ordinace atp. jsou roztříštěné po značném území okolních sídlišť, protože 

původní typické sídlištní stavby prvků občanské vybavenosti již neplní své účely. Tento 

objekt by tak mohl zcelit nabídku služeb a vytvořit tak menší centrum setkávání lidí, čimž by 

došlo i k oživení celé lokality. 

Navržená budova je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s půdorysem pravidelného obdelníku 

o stranách 23 x 49 m,  její ž průčelí by mělo být tvořeno moderně pomocí skla a ocele. 

Zastavěná plocha činí 1247 m2. Ve spodní části budovy se nachází restaurační zařízení 

s kuželnou a drobné obchody. V horní jsou pak kanceláře. Objekt je zděný z cihel 

POROTHERM patřičných rozměrů dle konstrukcí. Jednotlivá patra spojuje prostorné 

dvouramenné schodiště. Parkovací stání jsou umístněna před vchodem do objektu z ulice a 

nachází se zde i jedno bezbariérové stání pro imobilní návštěvníky. Parkování zaměstnanců a 

nájemníků prostor je pak řešeno ze zadní části budovy, odkud je i prostor pro zásobování. 

V zadní části budovy najdeme i místo vyhrazené pro nádoby na tříděný komunální odpad. 

Prostory restaurace a kuželny přístupné z ulice mají zázemí pro zaměstnance, přípravnu jídla, 

prostory pro hosty s kapacitou 45 míst, 3 kuželkářské dráhy o délce 20 m a sociální zařízení 

pro hosty ( muži, ženy, bezbariérové ). 2 navržené obchodní jednotky pak mají také vchod 

z ulice, prodejní prostory, kancelář vedoucího a sklad s východem ze zadní části budovy. 

Kanceláře v horním patře jsou přístupné ze středové chodby a nachází se zde celkem 8 



 
46 

 

kanceláří a sociální zařízení pro návštěvníky a to i bezbariérové. Celý prostor je řešen jako  

bezbariérový. 

Objekt se nachází v blízkosti hlavní páteřní komunikace městem Znojmem a je tedy 

dostatečně dobře dostupný. Navíc ve vzdálenosti přibližně 100 m se nachází i zastávka MHD, 

nezastavují i linky IDS JMK, které obsluhují velkou část celého bývalého okresu Znojmo. 

Park 

Tento park je navržen tak, aby vyšel vstříc potřebám lidí bydlících v nově navržených 

domech, ale i ze stávajících okolních sídlišť. Nachází se zde tři sportoviště, konkrétně jedno 

petangové, a dvě víceúčelové hřiště pro celou řadu míčových sportů, volné louky pro venčení 

psů a hry, ohraničený prostor pro volný pohyb psů bez vodítka, dětské hřiště 

s certifikovanými herními prvky i zóny klidu a odpočinku na lavičkách nebo v altánku. Park 

je protkán sítí zpevněných komunikací ze zámkové dlažby různých šířek, které zpřístupňují 

všechny kouty parku se zbytkem řešeného území.  

Areál je oplocený, uzamykatelný z důvodu zamezení vstupu nepovolaným osobám v nočních 

hodinách. Do parku je vstup volný, bezplatný pouze při dodržování návštěvního řádu. Před 

parkem je navržena řada podélného parkovacího stání doplněna o stání bezbariérová, určená 

pro handicapované návštěvníky. Toto stání je určené prioritně pro návštěvníky parku, 

sportovce, nebo třeba maminky s malými dětmi, může být ale využito i pro stání bydlících. 

Návštěvníky bude celým areálem v obou variantách provázet síť chodníků. Tyto pěší 

komunikace budou mít šířku dva metry a jejich povrch je navržený ze zámkové dlažby v 

různých barevných kombinacích. Maximální podélný sklon je 8,33 procenta, maximální 

příčný sklon dvě procenta. 

 

Hřiště - Je umístěno v obou variantách zástavby ve dvou provedeních, základní půdorysné 

rozměry jsou 28,0 x 15,0 m, vnější rozměry po oplocení jsou 34,0 x 17,0 m. Toto hřiště slouží 

pro různé druhy sportů, hlavně míčových např.: tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, odbíjená. 

Povrch bude umělý elastický, z tartanu. Celková tloušťka vrstev hřiště bude 39,5 cm, 

jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek - 13 cm, štěrkodrť - 15 cm, hrubozrnný asfaltový beton - 5 

cm, jemnozrnný asfaltový beton - 4 cm, umělý povrch - 1,5 cm. Vrstvy jsou skláněny 

střechovitě – sedlově, se sklonem 0,5 %, aby byl zajištěn odvod dešťové vody z plochy hřiště. 

Po stranách budou na dva ocelové sloupky, ukotvené v betonovém základě, instalovány koše 
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pro basketbal. Rozměr tabule za košem bude 120 x 180 cm a její horní hrana bude ve výšce 

3,95 m. Středem hřiště bude procházet snímatelná a výškově nastavitelná síť, která bude 

připevněna k ocelovým sloupkům ukotveným do betonového základu o rozměrech 0,8 x 0,8 x 

0,8 m. Výška sítě bude 1,0m a její horní hrana se připevní v maximální výšce 2,43 m. 

Oplocení celé plochy má výšku 4,0m. Je provedeno z drátěného pletiva potaženého 

zakotveného v pozinkových sloupcích. 

 Kromě těchto dvou hřišť se zde nachází i hřiště na petang. Půdorysný rozměr hřiště je 9,0 x 

9,0 m. Bude provedeno s hlinitopísčitým povrchem. Jednotlivé vrstvy jsou: štěrkopísek – 6 

cm, štěrkodrť 15 cm, jemná škvára – 6 cm. Hřiště není oploceno jelikož to z principu hry není 

potřeba. 

Hřiště pro hru dětí je vybaveno dřevěnými prvky od společnosti LUNA Progress s.r.o.. 

Nachází se zde, průlezky, sítě, houpačky, trampolína, kolotoče, houpací koníci, a kryté 

pískoviště. Hřiště je oploceno a odděleno od okolních prostor parku. 

 

7.2 Komunikace  

Pozemní komunikace - silnice 

Celý areál bývalého autoparku je propojen se stávajícími místními komunikacemi, napojené 

na uliční síť urbanizovaného prostoru města celkem ve třech směrech. Jedním z ul. Vídeňská, 

který ovšem ústí k dvouproudé komunikace první třídy procházející městem a tak je možný 

vjezd a výjezd jen z jednoho směru. Přístup v obou směrech by vyžadoval výraznější zásah do 

komunikace a vzhledem k blízkosti dvou významných křižovatek nad i pod uvažovaným 

vjezdem, tak by došlo ke zpomalení tranzitní dopravy městem. Z toho důvodu se v návrhu 

nezabývám ani umístněním světelné křižovatky. Řešení dopravní situace v tomto prostoru by 

vyžadovalo samostatnou studii a poměrně razantní zásah do organizace dopravy, vzhledem 

k blízkosti křižovatky směrů Praha – Znojmo - Vídeň a Znojmo – Brno ve vzdálenosti cca 

100 m od tohoto místa. Druhý a třetí vjezd do areálu je pak veden k ulici Brněnské, kdy je 

vyžito stávajících místních komunikací a napojení je možné v obou směrech při této 

komunikaci. 

V samotném areálu je pak navržena organizace dopravy jako klidová zóna označená značkou 

IP 26 a u pozorující na zónu zákazu stání kromě vyhrazených stání s maximální rychlostí 30 

Km/h. Všechny  komunikace jsou navrženy jako obousměrné s lemováním zvýšenými 

obrubníky, které jsou v místech přecházení sníženy na max. převýšení 20 mm. Výjimku tvoří 
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pouze na rozhraní parkovacích stání a parku, kdy je obrubník v úrovní komunikace bez 

převýšení. Šířka jednoho jízdního pruhu činí 2,75 m. Celkový příčný rozměr komunikace činí 

6 m. Dále je zde navržen zelný pás pro částečné vedení INS s podélným stáním o šířce 2,5 m 

a chodník o šířce 2 m. Okraje dopravní komunikace jsou lemovány silničními obrubníky 

ABO 2 – 15. Tyto uvedené prostorové nároky na komunikaci vycházejí z předpokladu, že v 

úseku nově navržené silnice bude rychlost omezena na  30 km/h. Komunikace byla 

navrhována dle normy ČSN 73 61 10. Komunikace byla navržena tedy tak, aby zaručila 

bezproblémový průjezd vozidlům pro svoz tříděného komunálního odpadu, vozidlům 

Integrovaného záchranného systému a nákladním automobilům. Návrh počítá u vchodu do 

navrženého parku s instalací zpomalovacích prvků. Budou osazeny na nejdelší komunikaci v 

území a zabrání tak motoristům k překračování povolené rychlosti. A tím se zvýší i celková 

bezpečnost na komunikacích v dané lokalitě. Hlavní obslužné komunikace budou navrženy ze 

standardních povrchů na bázi asfaltových krytin. Příčný řez komunikací je součástí 

samostatného výkresu, viz seznam Výkresové části. Na tyto komunikace pak navazují 

podélné nebo kolmé parkovací stání, kterých je v celém areálu navrženo celkem 269. Tyto 

parkovací stání jsou provedeny ze zámkové dlažby s patřičným podložím a jednotlivé pruhy 

jsou od sebe oddělený barevně kontrastními betonovými tvarovkami. V části rodinných domů 

je u některých domů příjezd na pozemek veden přes přilehlé chodníky. V těchto místech jsou 

chodníky snížené při dodržení poměrových sklonů splňujících bezbariérovost. Místní 

obslužná komunikace pro rodinné domy je vedena jako jednosměrná, slepá komunikace 

s obratištěm na jejím konci. Chodníky lemuje soustava pouličních lamp veřejného osvětlení, 

veřejného uličního mobiliáře jako jsou odpadkové koše a lavičky navržené v kombinaci dřeva 

a žárově zinkovaného plechu. 

 

Pozemní komunikace  - pro pěší 

Komunikace pro pěší, chodníky, jsou navrženy tak aby byly trasovány co možná nejvíce na 

logické proudy obyvatel a umožňovaly dostatečnou obslužnost a minimální docházkové 

vzdálenosti mezi jednotlivými místy řešeného území. Chodníky jsou vedeny v souběhu 

s navrženými komunikacemi pro povrchovou dopravu oddělené zvýšeným obrubníkem a 

v některých místech i zeleným pásem. V místě přechodu podélného parkovacího stání a parku 

Je pak navržen obrubník bez převýšení z důvodu jízdy kočárků a snadnějšího vysedání a a 

nasedání osob s poruchami mobility. Mezi jednotlivými domy jsou pak vedeny chodníky mezi 

travnatými porosty, které zkracují chůzi mezi jednotlivými částmi lokality.. 
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Chodníky jsou ve většině případů provedeny v šířce 2,0 m  a tato šířka je pak navržena v celé 

ploše areálu, výjimkou je pak pouze park, kde dochází k lokálnímu rozšíření chodníků 

z trasovacích důvodu hlavních proudů. Povrch chodníků bude zhotoven z betonové dlažby 

s drenážními spárami tloušťky 60 mm pokládané do lože z kamenné drti v tloušťce 40 mm o 

frakci 0/4 na podkladu ze štěrkodrti tloušťky 250 mm. Ohraničení chodníků bude oboustranně 

vyhotoveno z betonových chodníkových obrub ABO 15 – 10 osazené do betonové lože.  

V parku se pak počítá i pohybem pěších mimo zpevněné komunikace, tyto plochy jsou pak 

určené jako relaxační zóny, popřípadě pro hry nebo venčení psů. V místech snížení chodníků 

pro vjezdy do domů v části s rodinnými domy bude dlažba provedena z kontrastních 

betonových tvarovek, aby bylo evidentní že se jedná o vjezd, to nic ale nemění na tom, že zde 

bude zachována přednost chodců při pohybu na nich. Veškeré komunikace budou pak 

provedeny v patřičných spádech se sklonem 2,5%  aby docházelo k odvodnění povrchových 

vod a jejich svedení do dešťové kanalizace nebo k vsakům do pásů zeleně i za pomocí 

drenážních svodů.  

Navržené komunikace budou pak upraveny tak aby umožňovaly bezproblémový pohyb 

osobám se sníženou možností pohybu a orientace a splňovaly tak vyhlášku č. 389/2009 Sb., o 

Obecných technických požadavcích bezbariérového užívání staveb. 

 

Parkovací stání 

Parkovací stání v řešeném území jsou navržena jako podélné 2,5 x 6 m, tak kolmé a 

rozměrech 2,5 x 5 m, sloužící pro bydlící v bytových domech v této lokalitě, kde se jedná o 

převážně parkování stálé, nebo dlouhodobého charakteru., návštěvníkům parku a sportovišť i 

klientům zdejších komerčních prostor, kde se zase jedná os tání převážně určené pro 

krátkodobé stání osobních vozidel.. U veřejných parkovišť je pak dbáno na stání vyhrazené 

pro osoby se sníženou pohyblivostí, kde je místo zvětšeno na šířku 3,5 m. celkem je zde 

navrženo 269 stání z toho 4 pro osoby se sníženou pohyblivostí u veřejných parkovišť. Zde je 

pak snížen obrubník na  max. 20 mm, aby jim bylo umožněné bezproblémové užívání 

komunikace. Stání má povrchovou úpravu ze zámkové dlažby a je patřičně vyspádováno. 

Počet parkovacích stání je pak navržen s ohledem na potřeby obyvatel s výhledem do 

budoucna. Viz výpočet del ČSN  736110. Parkovací stání v řešeném území není jen pro nové 

BD, ale i pro bydlící v blízkých již stávajících domech. 
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Výpočet návrhu parkovacích stání 
 

N = Oo * Ka + Po * Ka *Kp 
 

N = 96 * 1 + 100 * 1 *0,8 

N = 157 
 

• N – celkový počet stání 

• O0 – počet odstavných stání (tabulka 34) 

• P0 – počet parkovacích stání (tabulka 34) 

• ka – součinitel vlivu automobilizace (1) 

• kp - součinitel redukce počtu stání (tabulka 30) 

(postup výpočtu dle ČSN 73 6110) 

Návrh dle ČSN dosahuje čísla 157 požadovaných parkovacích míst, ale s ohledem na 

současný vývoj automobilizace a také na  velký nedostatek parkovacích stání na blízkých 

panelových domech okolních sídlištích se v návrhu počítá s celkem 269 parkovacími místy a 

50 garážemi. 

Odvodnění povrchů 

Odvodnění komunikací zahrnujících silnice a parkovací stání je svedeno do dešťové 

kanalizace vpustěmi. Všechny komunikace musí být provedeny ve vhodném spádu 2,5 – 3%, 

tak aby docházelo k bezproblémovému odtékání povrchových vod. Míst na povrchových 

komunikacích, která nejsou svedena přímo do dešťové kanalizace jsou řešeny vyspárováním 

do žlabů, které pak již vodu odvádí do nejbližších vpustí dešťové kanalizace. Návrh viz detail 

řezu uličního prostoru. 

 

7.3 Návrh vedení  INS řešeného území  

 
V Řešeném území se bude jednat o celkovou novostavbu vedení INS, vzhledem k neexistenci, 

nebo špatnému technickému stavu a nefunkčnosti stávajících inženýrských sítí. Nový návrh je 

pak realizován s ohledem na vedení sítí v optimálních polohách a jsou respektovány 

minimální vzdálenosti vedení INS, viz výkres uličního řezu, který je v grafické části mé 

práce. [16] 

 



 
51 

 

Vodovod 

Návrh – Napojení nového veřejného vodovodu nové zástavby areálu Malá Louka je navrženo 

pro možnost zakruhování ze dvou míst. Jedno navržené přípojné místo je ze stávajícího 

vodovodního řadu na ulici Vídeňská v prostoru nynějšího vjezdu do kasáren. Druhé navržené 

místo připojení nového vodovodu je navrženo na stávající vodovod vedoucí do obce Dobšice 

na ul. Brněnské. Potřebná minimální dimenze nového vodovodu je DN125 z důvodu zásobení 

nové zástavby požární vodou. (Q požární = 9,5 l/s ) . Průměrná denní potřeba vody pro 

lokalitu Malá Louka je Q p = 1,55  l/s , Q max.denní = 63,75 m3/den. Vzhledem k uspořádání 

území bude navrhována i stávající zástavba řešena v 1 tlakové úrovni. Uliční rozvod k 

jednotlivým domům bude řešen jako kombinovaný. Západní část území je řešená jako okružní 

a ta východní je navržená jako větvená. Vodovodní řády jsou převážně vedeny v pásech 

veřejné zeleni, a z části ve veřejných uličních profilech. Jednotlivé objekty budou zásobovány 

vodovodními přípojkami. Ty budou na řad napojeny navrtávacím pasem. Potrubí vodovodu 

bude uloženo do rýhy s pískovým zásypem dle pokynů výrobce potrubí.  

 
 
Výpočet :  Průměrná denní potřeba vody Qp [ l/den ] 
 

V území s jasně oddělenými funkcemi 

Qp = N1 . A + N2 . B + N3 . C [ l/den ] 

Qp = 320 * 150 + 100 * 30 + 0 * 50 

Qp = 51 000  l / den 

 

 Kde: N1 počet trvale bydlících osob  

 N2 počet zaměstnanců (návštěvníků) 

 N3 počet pracovníků v průmyslu 

A množství vody pro bytový fond  150 l/os.,den 

B množství vody pro občanské budovy  30 l/os.,den 

C množství vody pro výrobní areály  50 l/os.,den 

 

Maximální denní potřeba vody Qm [ l/den ] 

Qm = kd . Qp [ l/den ] 

Qm = 1,25 * 51 000 

Qm = 63 750  l/den 
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 kd součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody 

do 1000 obyv………..1,5 

do 5000 obyv………..1,4 

do 20000 obyv………1,35 

> 20000 obyv………..1,25 

 

Maximální hodinová potřeba vody Qh [ l/hod] 

Qh = ( Qm . kh )/ 24 [ l/hod] 

Qh = (63 750 * 2,1) /24 

Qh = 5578,125  l/hod          Qh =  1,549 l/s   

 

Kde…kh součinitel hodinové nerovnoměrnosti odběru vody 

hustá zástavba………..2,1 

ostatní ………………..1,8 

  

Qpož Dle ČSN 730830 

 S > 1500 = DN 125        Qpož = 9,5 

 

 Orientační návrh D:    Qh =  1,549 l/s   

  Qpož = 9,5 l/s 

 

D = [ ( 4 * Qmax ) / ( pí . v ) ] ^ ½ [ mm ] 

D = [( 4 *9,5) / (3.14 * 0,8)] ^ ½ 

D = [ 38 / 2,512 ] ^ ½ 

D = 3,899 mm     => DN 125 z důvodu Qpož 

 

 Kde…..v rychlost vody v potrubí 0,8 – 3,0 m/s 

 

Kanalizace  

Pro možnost posouzení nové kanalizace u zástavby v lokalitě Malá Louka byl proveden 

výpočet produkce splaškových odpadních vod a výpočet odtokového množství dešťových 

vod. Vzhledem k problémovému odvádění dešťových vod z areálu Malá Louka v závislosti na 

omezení průtočné kapacity ve spodní části ulice Brněnská a ul. Vídeňská, je navržen z nové 
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zástavby lokality Malá Louka oddílný kanalizační systém. Splaškové vody lze dle sdělení 

zástupce VAS a.s. napojit do stávající jednotné kanalizace na ulici Vídeňská a na ulici 

Brněnská . V závislosti na výsledku konečné velikosti možného bezproblémového 

odtokového množství dešťových vod se potom ujasní způsob připojení nové dešťové 

kanalizace na stávající městskou kanalizační síť . 

Navržená kanalizace je okružní, gravitační, která slouží k odvádění splaškových vod z území. 

Tyto vody pak dále směřují do ČOV Znojmo, která se nachází asi 800 m od tohoto areálu. 

Napojení a trasování kanalizace je zřejmé z grafické části této diplomové práce. Vedení je 

umístněné v dopravních komunikacích na které budou vystupovat šachty o průměru 600 mm. 

Pro výpočet splaškových vod se vychází z předpokladu, že poměr přivedené vody se rovná i 

vodě odtékající a tedy splaškové. 

 

Výpočet :  Splašková kanalizace 
 

Pro bydlení 

Qp = p*qs=320*140 = 44800  l/den 

Qmax,h = (Qp/24) * kd = (44800/24) * 4,4 = 8213,33  l/hod 

 

 Kde: p počet připojených obyvatel [-] 

 Qs specifická potřeba vody [l/os.den] 

 Qmax,h maximální průtok splaškových vod [l/hod] 

  Kmax koeficient nerovnoměrnosti odtoku [-] 

 

Občanská vybavenost 

Qp = p*qs = 100 * 30 = 3000  l/den 

Qmax,h = (Qp/24) * kd = (3000/24) * 5,9 = 737,5  l/hod 

 

 Celkem: 
Q max,suma = (Q H/ 24)* k max = (47800 /24) *2,2= 4 381 = 1,217 l/s 

 

Navržená kanalizace bude mít hlavní řád DN 400 a přípojky DN 250. Návrh dle výrobce PKV 

Plus s.r.o. Sklon kanalizace vzhledem k jejímu průměru bude 1%.  
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 Dešťová kanalizace 

Qn = Qmax,d = ΣA * qs * ψ 

Qn = 57,3 * 157 * 0,5 

Qn =  4498,05 l/s 

 

 Kde: Ψ  součinitel odtoku[-] 

Qs  intenzita směrodatného deště[l/s.ha] 

A  plocha povodí [ha] 

 

Navržená kanalizace bude mít hlavní řád DN 400. Návrh dle výrobce PKV Plus s.r.o. Sklon 

kanalizace vzhledem k jejímu průměru bude 1%.  

 

Plynovod 

Vzhledem k plynofikaci města Znojma se počítá i s rozšířením plynofikace na území Malé 

Louky. Plynovodní vedení je na úrovni STL. Vedené bude kompletně pod zemí v dimenzi DN 

63 u přípojek pak postačí DN 32. Vedení dle Grafické části bude vedeno v pásu zeleně až 

k objektům, kde bude mít každý domovní regulátor tlaku a plynoměr. K plynofikaci bylo 

přistoupeno vzhledem k ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje území. 

Plyn bude sloužit k ohřevu TUV a vaření  Hodinová spotřeba plynu 200 m3/h 

 Roční spotřeba plynu 500 000 m3/h 

Vaření: 

Qhl =  qh1 *  P1 *  k1 

Qhl = 1,2 * 91 * 0,2206 

Qhl = 165,383 m3.h-l 

k1 = 1/ ℓn(P+16) = 1/ℓn(91+16) = 0,2206 

 

Příprava TUV: 

Qh2 = qh1 *  P1 *  k1 

Qh2= 2,1 * 91 * 0,2206 

Qh2 = 35,671 m3.h-l 

k1= 1/ℓn(91+16) = 0,2206 

Σ max. hodinová potřeba: Qhmax,o = Qhl + Qh2 = 200,336 m3.h-l 
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Vaření: 

Qrl =  q1 *  P1  

Qrl = 190 * 91 

Qhl = 17 290 m3/r 

 

Příprava TUV: 

Qr2 = qh1 *  P1 

Qr2= 3000 * 91 

Qr2 = 478 687,9 m3/r 

Σ max. roční potřeba: Qhmax,o = Qhl + Qh2 = 499 987,9 m3.h-l 

 

Spotřeba plynu bude pokryta stávajícím řádem a nebudou potřeba dodatečné úpravy. 

Vedení el. Energie, veřejné osvětlení 

Napojení lokality na elektrické rozvody bude z nově vybudovaných trafostanic. Předpokládá  

se trafostanice zděná, kiosková, bude umístěná v severní části lokality a druhá při jižním 

okraji. Trafostanice se napojí z nejbližšího kabelového vedení VN, provedením smyčky na 

vedení číslo 833. Všechny objekty budou napojeny na vybudovaný distribuční rozvod NN, 

objekty v komerční zóně budou mít samostatné vývody z trafostanice. Při křížení nebo 

souběhu stejných či jiných vedení byly dodrženy požadavky stanovené normou ČSN 73 60 05 

– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Veřejné osvětlení 

PA1 = 57,3 ha 

P bi = 3 kW/ha 

Pb1=PA.Pbi=12.3= 171,9 kW 

 

Bytové domy + Rodinné domy + občanská vybavenost 

PA2 = 110 bytových jednotek 

Pbi = 6,8kW/ m2 

Β = 0,32  

Pb2 = PA2.Pbi β = 110.6,8.0,8 = 598,4 kW 
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 P b = Pb1 + Pb2 = 171,9 + 598,4 = 770,3 kW 

 

PA1 zastavěná plocha [ha] 

PA2 počet připojených domů [-] 

Pbi1 specifický příkon [kW/ha] 

Pbi2 specifický příkon [kW] 

Pb výpočtové zatížení [kW] 

Pc výpočtové zatížení pro daný úsek [kW] 

b   Soudobost pro n bytů [-] 

 

Vedení veřejného osvětlení je navrženo na sloupech v rozmezí cca 30 m. Sloupy jsou 

umístněné po obou stranách komunikace s osvětlovacími tělesy 2 x 23 W. 

 

Zásobování teplem 

Pro zásobování teplem bude využita stávající kotelna na parcele č. 5748/6, (parcela č. 5748/6, 

výměra 138 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, /kotelna/, majitel: Město 

Znojmo, Obroková 10,12 669 22 Znojmo). Zásobování teplem zajišťuje Znojemská tepelná 

společnost s.r.o., Znojmo, Dvořákova 2922/16. 

 

7.4 Vybavení  městským  mobiliářem 
 

Celé území je doplněno vhodným městským mobiliářem, které umožňuje obyvatelům i 

návštěvníkům pohodlné užívání tohoto území. Jmenovitě se jedná i odpadkové koše, které 

jsou provedeny z plastových nádob o objemu 30 l připevněných na kovových nohách 

zabetonovaných v základové patce. Dále pak lavičky s kovovou konstrukcí žárově 

pozinkovanou s dřevěným laťováním na sedací ploše s opěradlem taktéž ze dřeva. Půdorysná 

plocha lavičky má rozměry 200 x 50 cm. Posledním prvkem jsou pak lampy veřejného 

osvětlení, které jsou osazeny na kovových sloupech výšky 5 m se žárovkami o výkonu 2 x 23 

W. Rozmístnění sloupů a provedení stínidel je provedeno tak aby bránili šíření světelného 

smogu. Pravidelnou obnovu a údržbu mobiliáře bude mít na starosti příspěvková firma města 

Znojma Městská zeleň p.o. 
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7.5 Odpadové hospodářství 

 
U Všech navržených budov, jak občanské vybavenosti, tak i bytových domů se nachází místo 

vyhrazené pro kontejnery na tříděný komunální odpad.  Kontejnerová stání mají místo pro 

nádoby o objemu 650 l a to konkrétně 2 x směsný odpad po jednom kusu kontejnery na papír 

a plast. Tyto stání se nacházejí i v jiných částech města a třízením odpadu se tak přispívá 

k lepšímu ochraně životního prostředí v regionu. Místo pro sběr elektroodpadu, textilu, čirého 

a barevného skla se pak nachází za objektem občanské vybavenosti. Pravidelný svoz odpadu 

z kontejnerových stání i z odpadkových košů na komunikacích a v parku bude zajišťovat tak 

jako i v jiných částech města firma A.S.A. Znojmo. Termíny svozu jednotlivých druhů 

odpadu jsou stanoveny  dle platné smlouvy s městem Znojmem. Ke každému kontejnerovému 

stání je umožněn přístup nákladními vozidly a obrubníky v místě vjezdu na komunikaci jsou 

sníženy z důvodu snazší manipulace s kontejnery. 

 

7.6 Veřejná zeleň 
 

Veřejná zeleň hraje v Mém návrhu velmi důležitou roli. Aby se obyvatelé cítili příjemně a 

pozitivně v navržené lokalitě, tak je dbán velký důraz na co možná největší množství zeleně  

obklopující navržené objekty. Návrh zeleně by se dal rozdělit na dva hlavní segmenty a to 

park a meziobjektová parková úprava. Vhodné trasování komunikací doplňují travnaté plochy  

se solitérními nebo liniovými prvky stromů, které zkvalitňují životní prostředí bydlících i 

návštěvníků. Návrh počítá s umístnění vysokých dřevin, tedy stromů různých druhů, aleje 

jsou navrženy z Javoru jasanolistého a solitérní stromy pak kombinací bříz, platanů a habrů. 

Keře a jiné nízké dřeviny nejsou navrženy z preventivních bezpečnostních důvodů.  

Park, který se nachází ve východní části území má hned dvojí funkci, kromě relaxační a 

odpočinkové, má také hlavně funkci vytvoření oddělující bariéry od průmyslových objektů, 

hřbitova a hal, které k tomu to areálu na východě přiléhají. Při okrajích těchto míst jsou 

navrženy vysoké topoly, zbytek alejí v parku je pak osázen opět javory se solitérními břízami. 

Většina plochy parku je zatravněna a může tak poskytnout místo pro odpočinek, piknik, nebo 

venčení domácích zvířat. 
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7.7 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
 

Navržené stavby nebudou mít negativní vliv na okolní životní prostředí. Celé území je 

navrženo s ohledem na udržitelný rozvoj území a se snahou vytvořit příjemnou zóny bydlení. 

Nakládání a likvidace odpadů, odvádění splaškových a dešťových vod je popsáno již 

v dřívějších kapitolách. 

 

7.8 Propočet nákladů na přestavbu areálu Malá Louka ve Znojmě 

 
Pro účely této diplomové práce byly použity ceny pro souhrnný rozpočet, který je 

odpovídajícím způsobem zaokrouhlen. Jako podklad pro výpočet ceny sloužil server České 

stavební standardy. [10,11] 

Tab.5: Propočet nákladů 
 

SO NÁZEV OBJEKTU M.J. VÝMĚRY 
JEDNOTKOVÁ 

CENA CENA 
01 Domy 249 593 600,00 Kč 

  

RD 7 ks 
[m3] 

668 5 160,00 Kč 24 128 160,00 Kč 
BD 8 ks 3710 6 743,00 Kč 200 132 240,00 Kč 
OV 1 ks 4086 6 600,00 Kč 25 333 200,00 Kč 

02 Pěší komunikace 1 957 530,00 Kč 

Dlažba zámková do pískového lože 
š 2,0m [m2] 

2269 690,00 Kč 1 565 610,00 Kč 

Dlažba zámková do pískového lože 
š 4,0m 

568 690,00 Kč 391 920,00 Kč 

03 Komunikace se 
smíšeným provozem 

1 920 000,00 Kč 

Vozovka s asfaltovým povrchem š. 
4,5 m 

[m2] 256 1 000,00 Kč 256 000,00 Kč 

04 Silnice 15 420 000,00 Kč 

Vozovka s asfalt povrchem š. 6 m [m2] 6700 2 260,00 Kč 15 420 000,00 Kč 

05 Vodovodní řád 12 333 300,00 Kč 
HD PE 250, SDR17, DN 300 [bm] 2450 5 034,00 Kč 12 333 300,00 Kč 
06 Kanalizační řád 15 463 420,00 Kč 

PP, DN 400 [bm] 2170 7 126,00 Kč 15 463 420,00 Kč 
07 Plynovod 2 215 200,00 Kč 

PVC, DN 63 [bm] 2130 1 040,00 Kč 2 215 200,00 Kč 

08 Telekomunikační 
vedení 4 361 000,00 Kč 
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kabelové sdělovací vedení [bm] 2450 1 780,00 Kč 4 361 000,00 Kč 
09 El. Vedení NN 4 486 100,00 Kč 

Kabelové vedení - 3x120-150-70 [bm] 2260 1 985,00 Kč 4 486 100,00 Kč 
10 Veřejné osvětlení 5 720 000,00 Kč 

Kabelové vedení a stožáry v 5 m [bm] 4756 1 250,00 Kč 5 720 000,00 Kč 
11 Teréní úpravy 15 574 850,00 Kč 
Likvidace náletových dřevin [m2] 11143 45,00 Kč 501 435,00 Kč 

Sejmutí ornice, přem do 100m [m2] 57143 135,00 Kč 7 714 305,00 Kč 
Příprava pro výsadbu [m2] 22366 150,00 Kč 3 354 900,00 Kč 

Travní směs [kg] 2236 180,00 Kč 402 480,00 Kč 
Založení trávníku [m2] 22366 150,00 Kč 3 354 900,00 Kč 
Výsadba zeleně [kus] 198 1 250,00 Kč 247 500,00 Kč 

12 Park 1 923 665,00 Kč 
2 x multifunkční hřiště [m2] 1264 1 279,00 Kč 501 435,00 Kč 

Hřiště na petang [m2] 250 1 279,00 Kč 319 750,00 Kč 
Mobiliář [-]     1 102 480,00 Kč 

SOUČET                                                             325 887 035 Kč 

 PROJEKTOVÉ  A PRŮZKUMNÉ 
PRÁCE   
Dok. Pro provedení stavby 4 521 033,00 Kč 

  
Náklady na umístnění stavby 5% 16 294 351,00 Kč 

  
Mobiliář 5 902 200,00 Kč 
Odpaskové koše [Ks] 26 3 300,00 Kč 85 800,00 Kč 
Lavičky [Ks] 49 4 180,00 Kč 204 820,00 Kč 
Kontejnery na odpad [Ks] 40 7 490,00 Kč 299 600,00 Kč 

  
Umělecká díla       0 Kč 

  
Pozemek       0 Kč 

  
Rezerva 10%     32 588 703,00 Kč 

  
Ostatní náklady       0 Kč 

  

Náklady celkem bez 
DPH 385 163 322,00 Kč 
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Celková částka orientačního propočtu nákladů na investici na Variantu A bez DPH je ve výši 

385 163 322 Kč. 

Revitalizaci Brownfields je možno financovat několika různými způsoby. Při výběru způsobu 

financování je třeba zvážit všechna rizika a požadavky, které souvisí s využitím finančního 

zdroje. Základní způsoby, kterými lze financovat revitalizaci Brownfields, jsou: 

 

1. Rozpočty obcí a krajů 

2. Dotace kraje obcím 

3. Státní rozpočet 

4. Programy ústředních orgánů státní správy 

5. Úvěry finančních institucí 

6. Mezinárodní zdroje 

7. Soukromé zdroje 

8. Partnerství veřejného a soukromého 

 

Financování z operačních programů v roce  2007 – 2013 

 

Operační programy Evropské unie, které by mohlo město využít při financování této 

investice: 

Integrovaný operační program – S tímto programem má již město zkušenosti. V letech 2009 

– 2014 z něj město bude čerpat až 114 mil. Kč na revitalizaci sídliště Přímětice 

 

Podnikání a inovace – Z tohoto operačního programu může město čerpat prostředky na 

stavbu multifunkčního domu pro občanskou vybavenost, který je v areálu také navržen. 

 

Životní prostředí – Možno použít na stavbu kanalizačních řádů a jejich napojení na ČOV i 

celé řady dalších sítí, ale také i při rekonstrukci kotelny, jež bude vytápět domy v této lokalitě. 

 

Regionální operační program – V našem případě se jedná o ROP NUTS II Jihovýchod. 

Tento program je zaměřený na podporu a rozvoj měst. Možné použití je na stavbu 

infrastruktury, dopravních komunikací, údržbu veřejného prostranství, výstavbu parků, stavba 

sportovišť. [13] 
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8. Závěr 
 

Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout územní studii na využití lokality zvané Malá 

Louka na jižním předměstí města Znojma. Toto téma jsem si zvolil po konzultaci s vedoucí 

odboru investic a rozvoje ve městě Znojmě Ing. Arch.  Ludmilou Kolmanovou, která mi také 

poskytla prvotní informace a nastínila jaké plány a požadavky na tuto lokalitu má město coby 

potencionální investor. Pomocí těchto informací, vlastního šetření v okolí daného území, po 

konzultacích se správci sítí, i jiných odborníků, ale také pomocí dotazníků rozdaných 

obyvatelům okolí tohoto území jsem začal vytvářet územní studii. 

 

Během mé práce mi velmi vydatně pomáhal vedoucí mé diplomové práce Ing. Igor Kyselka  

CSc. Jak svými radami, tak i trpělivostí a osobním přístupem za což bych mu chtěl na tomto 

místě poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat Ivě Matulové za motivaci a inspiraci k této 

činnosti. 

 

Ve své práci jsem návrh pojal v souhlasu s územním plánem města jako lokalitu převážně 

určenou pro bydlení s variantním řešením jejího provedení, kdy jsem zvažoval a posuzoval 

větší míru zapojení komerčních prostor v areálu. Toto řešení jsem dále nerozvíjel, protože 

jsem se rozhodl pro návrh, který by tuto lokalitu přeměnil v maximální možné míře na 

klidovou zónu pro bydlení spojenou s relaxační části v podobě navrženého parku. Areál se 

nachází v prostorách dnes již sanovaného území bývalých kasáren s využitím coby autoparku 

bývalé ČSLA obklopený převážně průmyslovými nebo komerčními prostorami. Tyto prostory 

jsem citlivě oddělil pásem zeleně, abych tak docílil pohody zdejších obyvatel a vytvořil 

příjemné a žádané místo pro bydlení, které oživí toto místo v urbanizovaném prostoru města 

Znojma a propojí ho s okolní zástavbou, Při svém návrhu jsem vycházel z nejmodernějších 

trendů současných požadavků na bydlení s ohledem na udržitelný rozvoj, limity okolního 

území při respektování požadavků a možností města Znojma coby hlavního účastníka celé 

této investiční akce. Areál je dostatečně napojen na stávající komunikace jak osobní, tak 

městskou hromadnou dopravou a poskytuje nadstandardní možnosti parkování venkovního i 

garážového, které může být užito nejen novými obyvateli zdejších domů, ale i obyvatel 

okolních sídlišť, kde je v současnosti s parkováním velký problém. 

Domnívám se, že tato práce splňuje všechny požadavky, které vyplívají z jejího zadání a 

mohla by být přínosem pro Město Znojmo coby zadavatele tohoto tématu. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Pohled z ul. Vídeňská – směr jih 

 
Pohled z ul. Vídeňská – směr jihovýchod 

 
Pohled z ul. Vídeňská – směr severovýchod 
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Dotazníky k průzkumu mínění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací 
studii při návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro 
potřeby mé Diplomové práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

  Bc. Karel Karásek 

 

1.) Věk 

- 28 

2.) pohlaví 

- muž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

- nebylo by špatné například venkovní lanové centrum – vše samozřejmě ve výsledku zdarma, 
protože to má být pro všechny lidi a ne ve výsledku zase další tnel na prachy 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

- toto považuji za naprostou zbytečnost…nákupních domů je již ve Znojmě až moc 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

- no jelikož se v této části města moc nepohybuji tak toto nedokážo objektivně posoudit, ale 
myslím že čím lepší bude pokrytí, dostupnost a návaznost, tím to bude lepší 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

- z mého pohledu ve městě Znojmě je velmi málo pracovních příležitostí, ale rozhodně stavět 
kvůli tomu nákupní domy aby tam byli lidi zaměstnaní je holý nesmysl, protože prodavač 
(jako tupá ovce) není žádná rozvíjející se činnost s perspektivou – takové pracovní příležitosti 
tu opravdu nepotřebujeme 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové 
zóny, hlavní silnice) 

- nemám nic proti bytovým domům…je to popravdě řečeno efektivní, protože se ušetří 
využitý prostor 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

- no v této části města toho myslím moc není, kromě koupaliště a tělocvičen přiléhajícím 
k místním ZŠ a mohlo by toho být víc…když otázkou je jestli je vůbec něco takového 
vyžadováno samotnými obyvateli  

 

 

Děkuji za Váš čas 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

 Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

-18 

2.) Pohlaví 

-Žena 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

-Přechody, cyklotrasy 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

-Ne, obchodní domy v této části města nechybí. 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

-Cyklotrasy- nedostatečné pokrytí, obzvláště postrádám nějakou směrem do Konic. MHD prakticky 
nepoužívám. 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

-Rozhodně nejsou komplexní. Nedostatek zajímavých míst (vědecké pracoviště), ovšem perspektivní 
pro podnikání. 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

-Souhlasím. 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

Dostatečné, ovšem Loucký park se mi zdá méně udržovaný než parky v centru. 

 

 

 

Děkuji za Váš čas 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

 

1.) Věk 

- 19 let 

2.) pohlaví 

- Muž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

- Nový závod či pracovní místa. 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

- Zbytečnost. Město má obchodních domů víc než dost. 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

- Pokrytí výborné. Dostupnost taky. MHD jezdí každou chvíli. Cyklotrasy nejsou příliš 
využívané. 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

- Nejsou. 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové 
zóny, hlavní silnice) 

- Všichni se stěhují z města do přilehlých vesnic, Proč stavět další byty? 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

- Sportovní areál a divadlo je poblíž v centru. V jižní části není potřeba. 

 

 

Děkuji za Váš čas 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

 

1.) Věk 

30 

2.) pohlaví 

muž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

Bydlení s možností sportovních a relaxačních vyžití v oblasti 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

Není potřeba, obchodních domů je ve městě moc 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

MHD není problém, cyklotrasy chybí 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

Velmi slabé 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní  silnice) 

Jedná se o vhodné místo pro stavbu nových bytových domů 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

Slabá 

 

 

 

Děkuji za Váš čas 

 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk  

- 46 

2.) pohlaví  

- Muž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská  

- Řekl bych , že celkem nic. 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ?  

- Ne, podle mne je to zbytečné. 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost  

- Návaznost cyklotras je dostačující , MHD zastávky jsou dobře rozmístěny a celkem často tudy jede 
nějáký autobus. 

6.) pracovní příležitosti ve městě  

- Nejsou 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice)  

- Podle mě je zdejší lokalita zastavěná docela hustě. 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města.  

- Nedaleko se nachází koupaliště a ke kultuře to do centra není zas až tak daleko. 

Děkuji za Váš čas 

 

 

Děkuji za Váš čas  

 

 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

24 

2.) pohlaví 

Muž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

Život. Dolní část města je jen soustavou „králíkáren“ na přespání, veškeré kulturní dění se pravidelně 
odehrává v centru, čímž se z Vídeňské stává pouze dlouhá ulice, kudy se po nocích táhnou opilí 
unavení lidé z centra a mnohdy končí v jednom z nonstop barů-heren, kterých je dole velké množství.  

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

Nesmysl. 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

MHD má dostupnost i návaznost dobrou, cyklotrasy nevyužívám. 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

Jsou, ale člověk musí chtít a hledat.  

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

Nepotřebujeme další byty, ale vdechnout dolní části města život.  

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

Chybí nebo mají špatnou reklamu a zázemí.  

 

 

 

Děkuji za Váš čas 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

-29 

2.) pohlaví 

-žena 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

-zeleň a více prostoru pro děti a mládež, hřiště, herní kluby 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

-jeden, proč ne rovnou dva, máme jich ve Znojmě málo 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

-nebydlím tam, nemohu posoudit 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

-mohlo by jich být více a za zvýšení mzdy by se taky nikdo nezlobil 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

-proč ne ale určitě stojí o zachování objektu pro další generace (podle mě je to historická stavba) 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 

- viz bod dva, myslím že více zeleně, hřišt a herních klubu bych uvitala 

 

 

 

Děkuji za Váš čas 

 

  



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

16 

2) pohlaví 

Žena 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

Neplacená parkoviště 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

Řekla bych, že v dolní části Znojma je jich dostatek. 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

MHD zastávky jsou  na dobrém místě, spojení by mohlo být lepší, ale je dostačující. Cyklotrasy jsou 
také dostačující. 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

Pár rodinných příslušníků ze znojemského okresu mělo problém si najít práci ve Znojmě. Jmenuji tři z 
nich. První si našel práci v Brně ( Ing.) , druhý čekal na pracovní příležitost asi rok, poté si našel práci 
v jedné realitní kanceláři ( Bc.) a třetí mívá práci jen na čtyři měsíce od září do prosince v cukrovaru ( 
Ing.). Nemyslím si, že je lehké v tomhle okresu získat práci.  

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

Hřbitov, podle mě, stačí ve Znojmě jeden. Průmysl ve městě je také dostačující a hlavní silnice jsou 
také na celkem dobrém místě ( s výstavbou obchvatu budou komunikace ještě lepší) 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 
 
Je tam dost známé koupaliště, relaxační využití v podobě masérek, pedikúr, manikúr. Myslím, že je 
dostačující. 

Děkuji za Váš čas 

 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

28 

2) pohlaví 

Můž 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

Parkovací místa, kulturní vyžití 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

Naprostý nesmysl 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

Cyklotrasy jsou, ale moc na sebe nenavazují, MHD velmi dobré 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

Velice špatné 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

Chtělo by to nějaké bydlení pro mladé lidi, nějaké startovací byty, ne každej má v 25 letech milion na 
byt a nebo chce bydlet věčně u rodičů. 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 
 
JO, sportoviště jsou ve Znojmě dobré a je jich dostatek 

Děkuji za Váš čas 

 

 



 
 

 

Dotazník k možnostem areálu Malá Louka, který bude sloužit jako podklad pro porovnávací studii při 

návrhu využití tohoto areálu. Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby mé Diplomové 

práce na téma Územní studie lokality Malá louka ve Znojmě 

 

Bc. Karel Karásek 

1.) Věk 

28 

2) pohlaví 

Žena 

3.) Co městu chybí v jeho jižní části - sídliště Vídeňská 

Klidná zóna, kde by mohli matky vyjet s kočárkem 

4.) Umístnění dalšího obchodního domu v Lokalitě Malá Louka ? 

Určitě ne a když už, tak nějakou malou večerku, nebo něco menšího 

5.) Cyklotrasy, MHD v jižní části města - pokrytí, dostupnost, návaznost 

Nevyužívám kolo, ale MHD často a až na větší množství spojů s nízkou podlahou kvůli kočárkům, 
jsem spokojená 

6.) pracovní příležitosti ve městě 

Bída 

7.) Názor na stavbu bytových domů v lokalitě Malá Louka ( přítomnost hřbitova, průmyslové zóny, 
hlavní silnice) 

Určitě nějaké bydlení dostupné i mladým, rodinám 

8.) Sportovní, kulturní a relaxační využití v jižní části města. 
 
Jak jsem psala výše, tak relaxační zóny chybí, sportovišť je až moc 

Děkuji za Váš čas 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 

Vybavení dětského hřiště 

od společnosti LUNA Progress s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

024 - Pružinová Trojhoupačka  

 

Délka : 350 cm  
Šířka :  350 cm  
Výška :   67 cm 

 

011 - Hnízdo 1 

 

Délka : 350 cm  
Šířka :  210 cm  
Výška : 210 cm 

 

016 - Radka 1 

 

Délka : 550 cm  
Šířka :450 cm  

Výška : 225 cm  
Bezpečnostní zóna (délka/šířka/hloubka): 850x850x350 m 

http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=51&sName=024--pru%C5%BEinov%C3%A1-trojhoupa%C4%8Dka
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=106&sName=011--hn%C3%ADzdo-1
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=51&sName=024--pru%C5%BEinov%C3%A1-trojhoupa%C4%8Dka
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=106&sName=011--hn%C3%ADzdo-1
javascript:windowGallery( 1, 172, 1 );


 
 

 

140 - Labyrint Vemto 

 

Délka : 545 cm  
Šířka :  345 cm  
Výška : 150 cm 

 

154 - Síťová pyramida 1 

 

Délka : 400 cm  
Šířka :  400 cm  
Výška : 370 cm 

 

032 - Kohout 

 

HOUPADLA NA PRUŽINĚ 

Délka : 110 cm  
Šířka :   25 cm  
Výška :  95 cm 

http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=46&sName=140--labyrint-vemto
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=284&sName=154--s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1-pyramida-1
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=40&sName=032--kohout
http://www.lunahriste.cz/?p=productsList&iCategory=21&sName=houpadla-na-pru%C5%BDin%C4%9A
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=46&sName=140--labyrint-vemto
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=284&sName=154--s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1-pyramida-1
http://www.lunahriste.cz/?p=productsMore&iProduct=40&sName=032--kohout


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.4 

Seznam operačních programů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 
Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní  

kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz 

 

Operační program Podnikání a inovace (OP PI)  
 

Program je zaměřen na podporu průmyslu a malého a středního podnikání s 
cílem zkvalitnit infrastrukturu, zvýšit inovační činnost, zintensivnit zavádění 
nových technologií, výrobků a služeb. Má povzbudit malé a střední podniky při 
vstupu na zahraniční trhy a posílit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a 
vývojem. 
 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• podpora nově vznikajících firem – mladí podnikatelé jsou podporováni při zakládání nové firmy, a to 
zlepšením přístupu k finančním zdrojům (např. bezúročné a podřízené úvěry). Upřednostňují se především firmy 
zaměřené na inovace, ICT (informační a komunikační technologie) a další výrobní technologie, které budou mít 
možnost vstupovat do tzv. podnikatelských inkubátorů. Podpořen bude i další rozvoj těchto firem, především 
pokud podnikají v problémových regionech, kde je nutno posilovat jejich konkurenceschopnost vůči výhodněji 
umístěným konkurentům. 

• efektivní využívání energie – průmyslové podniky jsou pobízeny ke zvyšování účinnosti využívané energie, a 
to prostřednictvím zavádění efektivnějších způsobů výroby energie (výstavby nových a rekonstrukce stávajících 
spaloven) nebo využíváním obnovitelných zdrojů energie. Podpořeno bude i zavádění méně energeticky 
náročných technologických postupů v rámci výrob podniků českého 

průmyslu. 

• zlepšování podnikatelského prostředí, inovace – podniky získají dotace při zakládání vlastních kapacit vědy 
a výzkumu, díky kterým mohou zlepšit vývoj vlastních inovací a zavádět je následně do výroby. Značná podpora 
je určena také na ochranu práv průmyslového vlastnictví (ochrana patentů a inovací), která je pro české firmy 
značně nákladná. Podnikatelské prostředí je zlepšováno podporou činnosti vzdělávacích a vědeckovýzkumných 
institucí, prostřednictvím kterých mohou firmy zvyšovat kvalitu svých lidských zdrojů, kvalifikaci a zručnost 
zaměstnanců. Podporují se i nově vznikající spolupráce mezi podniky z různých sektorů, které vedou k jejich 
posílení. V neposlední řadě jsou prostředky určeny i na budování kvalitního a fungujícího trhu s podnikatelskými 
nemovitostmi (např. regenerace brownfields). 

• více služeb pro rozvoj podnikání – prostředky programu jsou určeny i na vznik a rozvoj kvalitní sítě 
poradenských služeb, které slouží podnikatelům jako pomoc při řešení problémů ve vlastní výrobě, v oblasti 
inovací a dalšího vývoje podnikání v ČR a ve světě. Poradenství je posilováno i v oblasti marketingové 
připravenosti malých a středních podniků při vstupu na trh, zlepšování schopnosti firem v oblasti vlastní 
prezentace, například prostřednictvím společných účastí podniků na mezinárodních veletrzích doma i v zahraničí. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 



 
 

 

Podnikatelské subjekty a sdružení podnikatelů, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní instituce 
terciárního vzdělávání, agentury pro podporu podnikání a investic, příspěvkové organizace MPO ČR, územní 
samosprávné celky. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP PI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor Strukturálních fondů; Bezplatná telefonní 
linka pro informace k OP PI (9 - 13h): 800 800 777  

Internetové stránky: www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi, www.czechinvest.cz 

Kontaktní email: info@mpo.cz, info@czechinvest.org   

Kolik peněz je k dispozici  

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 3 041 mil. EUR. 

 

 

Operační program Doprava (OP D) 
Finanční prostředky programu jsou určeny na zlepšení všech typů dopravy a 
dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. 
Nezbytný je soulad těchto změn s minimálními dopady na životní prostředí.  

 

Železniční a silniční síť je modernizována v úsecích patřících do sítě TEN-T 
(Transevropská dopravní síť) i mimo ni, velká pozornost je věnována 
prodlužování a zkvalitňování dálnic. Podpora se soustředí také na pražské 
metro či multimodální nákladní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu. 

 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• výrobní zařízení a objekty zkvalitnění sítě TEN-T – podpora je soustředěna na modernizaci a prodlužování 
železničních koridorů a dopravních tepen sítě TEN-T. Prostředky jsou určeny na výstavbu nových úseků dálniční 
a silniční sítě nahrazující nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T a zlepšování parametrů na existujících úsecích 
dálnic a silnic ležících na síti TEN-T. Dotují se výstavby překladišť kombinované dopravy, také infrastruktura 
zajišťující vyšší bezpečnost a plynulost dopravy. 

• modernizace železniční sítě – vlastníci a provozovatelé drážní dopravy mohou získat investiční dotace do 
modernizací důležitých železničních uzlů nebo do rekonstrukcí a rozvoje přeshraničních úseků. Prostředky jsou 
určeny také na postupnou elektrizaci dalších železničních tratí. 

 

• modernizace dálnic a silnic 1. třídy – podporuje se další výstavba plánovaných dálničních úseků a 
rekonstrukce stávajících s cílem zlepšit technické parametry těchto rychlostních silnic. Značnou podporu dostávají 
projekty zaměřené na snižování zátěže dopravy na životní prostředí, snižování objemu nákladní dopravy na 
hlavních silničních tratích, a to například prostřednictvím kombinované dopravy. 



 
 

 

• zlepšení dopravní situace v Praze – magistrát hlavního města má možnost dále investovat do modernizace 
stávající sítě pražského metra a jejího dalšího rozvoje. Dotace směřují také do řešení neúnosné situace v 
silničním provozu v Praze. 

• rozvoj multimodální nákladní a vodní dopravy – podpora se zaměřuje také na větší využívání multimodální 
(kombinované) nákladní dopravy, které v sobě spojuje využití různých typů přepravy nákladů (osobní, železniční 
apod.) za účelem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Investice tak směřují i na výstavby a 
rekonstrukce překladišť nákladů. Oblast vodní dopravy může čerpat prostředky na modernizace říčních plavidel 
nebo do zlepšování funkčních parametrů a splavnosti významných vnitrozemských dopravních cest.  

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci 
překládacích mechanismů u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP D je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU 

Internetové stránky: www.mdcr.cz, www.opd.cz 

Kontaktní emailová adresa: opd.info@mdcr.cz, info@opd.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 5 774 mil. EUR.  

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 
Program se široce zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR, které 
je předpokladem pro zdravé domácí obyvatelstvo, ale také pro zvýšení 
atraktivity území pro pracující a investory. Podporuje konkrétní aktivity 
ekologických organizací a posiluje povědomí široké veřejnosti v otázkách a 
problémech životního prostředí v ČR. 

 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• podpora vodohospodářství, snižování rizika povodní – obce získávají dotaci při výstavbách nebo 
rekonstrukcích ČOV, stokových systémů, úpraven a zdrojů pitné vody. Instituce, zabývající se správou povodí, 
realizací protipovodňových plánů, jsou podporovány při budování a modernizaci informačních systémů 
předpovědní povodňové služby nebo při úpravách vodních toků a koryt s cílem snížit riziko dopadů příštích 
povodní. 

• zlepšování kvality ovzduší - v oblasti ovzduší se podporují projekty vedoucí ke snížení produkce 
nebezpečných emisí například rekonstrukcí spaloven tak, aby splňovaly současné standardy. Podporu má i 
osvěta veřejnosti v oblasti snižování spotřeby energie, prašnosti a zatěžování ovzduší. 

• efektivnější využívání energie – investiční podpora je určena na výstavbu nových a rekonstrukce stávajících 
zařízení, které k výrobě tepla a elektřiny využívají obnovitelné zdroje energie. Jedná se například o instalace kotlů 
na biomasu, stavby větrných nebo vodních elektráren. Prostředky plynou i do zateplování budov a pobízení 
fyzických osob k využívání ekologičtějších forem výroby tepla. 



 
 

 

• lepší nakládání s odpady – samosprávné celky získají podporu při budování sběrných dvorů a skladů, také na 
nákup zařízení sloužících ke třídění a recyklaci odpadů. Neziskové organizace mohou žádat o podporu osvětově-
vzdělávacích kampaní, které pomůžou k vyšší zodpovědnosti a zájmu občanů třídit odpad. Prostředky plynou i na 
rekultivace starých skládek, odstraňování nepovolených skládek nebo na sanace vážně kontaminovaných oblastí, 
jakými jsou 

• zlepšení stavu přírody a krajiny – podporují se opatření vedoucí k zachování, resp. zvyšování početnosti 
druhů ve fauně i flóře. Ekologické organizace mohou žádat o granty na výsadby alejí, větrolamů, břehových 
porostů, úpravy lesních cest, které zabrání erozím a sesuvům. Dotčené obce a kraje mohou získat podporu při 
řešení problémů spojených s bývalou hornickou činností. 

• podpora environmentálního povědomí – nestátní organizace, ale i samotné obce nebo kraje mohou získat 
finanční prostředky na rekonstrukce stávajících ekologických center a poraden, na jejich materiální a technické 
vybavení, ale také na výstavbu zcela nových objektů sloužících pro vzdělávání veřejnosti v této oblasti. 
Financována bude i tvorba a vydávání odborných materiálů, natáčení ekologicky zaměřených filmů a pořadů. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Územní samosprávné celky; správci povodí, vodních toků a nádrží; provozovatelé systémů předpovědní 
povodňové služby; nestátní neziskové organizace; podnikatelské subjekty; bytová družstva; veřejné výzkumné 
instituce; nadace a nadační fondy; občanská sdružení a církve; Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond 
životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor fondů EU 

Bezplatná zelená linka k OP ŽP (7:30-16:00): 800 260 500 

Internetové stránky: www.env.cz, www.sfzp.cz 

Kontaktní email: info@env.cz , dotazy@sfzp.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 5 200 mil. EUR.   

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
LZZ) 

Program je jednoznačně zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
obyvatel České republiky, také však na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů 
prostřednictvím různých forem školení a vzdělávání. Cílem je začlenění 
dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu, zlepšení fungování a 
větší transparentnost veřejné správy a veřejných služeb. 

 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 



 
 

 

• vzdělávání zaměstnanců – zaměstnavatelé mohou předkládat projekty zaměřené na další vzdělávání svých 
zaměstnanců. Dotace jsou určeny na přípravu podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy vlastních 
firemních lektorů. Podporuje se snaha zaměstnavatelů udržet „ohrožená“ pracovní místa.  

• posilování politik zaměstnanosti – podpořeny jsou projekty zaměřené na realizaci nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti. Podpora je poskytována formou poradenských aktivit, odborné praxe, zařazením na krátkodobé 
pracovní příležitosti apod. Ve své činnosti jsou podpořeny i instituce pracující s nezaměstnanými, tedy 
poradenská centra, školící střediska, úřady práce. 

• integrace ohrožených skupin – finanční pomoc je poskytnuta subjektům, které pracují s ohroženými 
skupinami obyvatelstva ve snaze vrátit je zpět na trh práce. Podpořeny jsou projekty určené pro etnické menšiny, 
znevýhodněné osoby, bezdomovce apod., ale také integrační programy určené lidem opouštějícím výkon trestu 
nebo léčícím se ze závislostí. Velký důraz je kladen na podporu 

rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, např. vytvářením netradičních zaměstnání pro ženy, šířením 
právního povědomí v této oblasti, rozvojem pečovatelských služeb pro děti apod. 

• zkvalitnění práce veřejných institucí – prostředky se poskytují na zvýšení kvality ve veřejné správě, snižování 
administrativní zátěže, zajišťování efektivní komunikace a modernizaci veřejných služeb. Podporují se projekty 
zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců ve veřejné správě.  

• podpora mezinárodní spolupráce – prostředky jsou určeny na podporu vzniku nových partnerství mezi ČR a 
členskými státy EU za účelem přenosu zkušeností a dobré praxe v oblasti řízení a administrace Evropského 
sociálního fondu, zaměstnanosti, sociálního začleňování, dalšího vzdělávání apod. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty); podniky procházející změnami, jejichž zaměstnanci 
jsou ohroženi nezaměstnaností; profesní asociace; vzdělávací a poradenské instituce; NNO, zadavatelé a 
poskytovatelé sociálních služeb, správní úřady a úřady územní samosprávy; poskytovatelé veřejných služeb. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF 

Internetové stránky: www.esfcr.cz, www.mpsv.cz 

Kontaktní email: esf@mpsv.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 837 mil. EUR.  

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OP VK) 

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na 
úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. 
Tyto instituce jsou podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. 
Úroveň vzdělanosti a praxe si zvyšují i pedagogové a vědečtí pracovníci. 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 



 
 

 

• rozvoj základního a středního vzdělávání – školy smějí žádat o podporu při zavádění nových vyučovacích 
metod, při rozšiřování nabídky výuky cizích jazyků, informačních technologií i podnikatelských znalostí a 
dovedností. Podpořeno je vytváření podmínek pro dlouhodobá hostování zahraničních učitelů na českých 
školách, také rozšiřování poradenských a speciálních pedagogických služeb, které dopomohou k prosazování 
rovných příležitostí všech žáků (pomoc sociálně slabším, žákům s jinou národností, hůře vzdělatelným, 
předčasně opouštějícím vzdělávací systém apod.) 

• zkvalitnění vysokoškolského vzdělání – instituce terciárního vzdělávání dostanou dotace na projekty 
zkvalitňování výuky, např. zaváděním nových studijních oborů, které v nabídce těchto institucí chybí. Podpora je 
určena i na lepší praktickou přípravu studentů (stáže v soukromém a veřejném sektoru) nebo na zapojení 
regionálních partnerů do tvorby studijních programů. 

• větší nabídka dalšího vzdělávání – podpora je určena především na motivaci škol a organizací zabývajících 
se dalším vzděláváním, k vytvoření uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR. Dotčené vzdělávací instituce 
mohou díky dotacím rozšiřovat svou nabídku kurzů a školení pro dospělé. 

• lidské zdroje ve výzkumu a vývoji – podpora je zaměřena na vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje 
nebo na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Dotují se činnosti jedinců a týmů, kterými se 
zapojí do mezinárodních projektů. V neposlední řadě je aktivně podporována mobilita výzkumných pracovníku 
mezi jednotlivými pracovišti pro lepší přenos znalostí.  

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Kraje, města a obce; školy a školská zařízení; instituce vědy a výzkumu; vývojová a inovační centra; nestátní 
neziskové organizace; profesní organizace zaměstnavatelů; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém 
poradenství; organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.  

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů 
EU 

Internetové stránky: www.msmt.cz 

Kontaktní emailová adresa: opvzdelavani@msmt.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 1 829 mil. EUR  

 

 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP 
VaVpI) 

Program je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím 
lépe nastavených podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 
a proinovačních center, vysokých škol apod. Nutností je především zvýšení  

kapacit stávajících center a vznik nových institucí v regionech ČR, dále také 
zrychlení přenosu výsledků vědy a výzkumu (VaV) do praxe, průmyslu a na trh. 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat  



 
 

 

• rozvoj kapacit VaV – výzkumné instituce se podporují v rozšiřování sítě výzkumných center i do regionů, kde 
doposud neexistovaly. Finance tak jsou určeny především na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících 
laboratoří a jejich vybavení moderní technikou, což povede i ke zvyšování nabídky pracovních míst v oblasti VaV. 

• podpora spolupráce VaV a soukromého sektoru – podporují se projekty výzkumných a inovačních ústavů, 
které vedou k užší spolupráci a aktivnější komunikaci se soukromým sektorem, zejména s významnými 
průmyslovými podniky. Jedná se např. o financování vývoje nového produktu, patentu, nebo výrobní metody, 
která bude poté přenesena do praxe.  

• ochrana duševního vlastnictví ve VaV – vysoké školy mohou žádat o prostředky, díky kterým zlepší pracovní 
podmínky ve svých výzkumných laboratořích, čímž své studenty motivují k setrvání v této oblasti a následnému 
zakládání technologicky orientovaných firem. To vede k ochraně výsledků výzkumu, které mohou být později 
prodány v podobě licencí, patentů apod.  

• posilování kapacit vysokých škol – finanční podpora bude určena na rozšiřování nabídky inovativních a 
technických studijních programů na VŠ, také však na budování vysokoškolských kampusů a rekonstrukce a 
dovybavení stávajících prostor určených na vědecko-výzkumnou činnost na akademické půdě. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Státní a soukromé vysoké školy; veřejné a resortní výzkumné instituce (např. ústavy AV ČR); neziskové 
výzkumné organizace. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,  

Odbor řízení strukturálních fondů EU 

Internetové stránky: www.msmt.cz 

Kontaktní emailová adresa: opvyzkum@msmt.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 2 071 mil. EUR. 

 

Regionální operační programy (ROP) 
Regionální operační programy (ROP) jsou vedle tematických operačních 
programů, které byly přiblíženy na předcházejících stranách, dalším typem 
programových dokumentů určených pro podporu a rozvoj regionů ČR. Jejich 
cíle, podporované oblasti, typové projekty i žadatelé vycházejí a navazují na 
tematické operační programy. ROP jsou tak zaměřeny na konkrétní region 
soudržnosti a řešení jeho typických problémů. 

 

Pro programové období 2007-2013 bylo připraveno 7 regionálních operačních programů. Za řádnou realizaci 
regionálního operačního programu odpovídá regionální rada příslušného regionu soudržnosti (RR), jakožto 
řídící orgán. RR se skládá ze členů zastupitelstva kraje(ů), a to podle toho, zda daný region soudržnosti zahrnuje 
jeden nebo více krajů. Jejím výkonným orgánem je úřad regionální rady (ÚRR), který sídlí ve významném 
centru daného regionu. Na ÚRR byste se měli informovat o podrobnostech toho, jak, kdy a kde žádat o finanční 
prostředky z regionálního operačního programu. Kontaktní údaje na jednotlivé regionální rady jsou uvedeny v 
tabulce Regionální operační programy – kontaktní údaje. Společným cílem ROP je urychlení rozvoje regionů 



 
 

 

ČR, posilování jejich konkurenceschopnosti vůči ostatním regionům, zvyšování jejich atraktivity, která jim 
zajistí víc investorů na jejich území. Důležitou prioritou ROPů je také zlepšování životní úrovně místních 
obyvatel, zvyšování kvality prostředí, ve kterém žijí, dostatečná nabídka možností jejich uplatnění na trhu 
práce, která zabrání odlivu pracovní síly z regionu. Regiony Česka chtějí zlepšovat i svou dostupnost, zejména 
pak dopravní, aby mohly zabezpečit bezproblémový přenos a převoz materiálů, zboží a informací uvnitř svého 
území a mezi další regiony soudržnosti 

.Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• podpora měst a venkovských sídel - prostředky jsou určeny na zlepšování technické infrastruktury měst a 
venkovských sídel, na obnovu a výstavbu místních komunikací, také na rekonstrukce objektů ve vlastnictví obcí a 
údržbu veřejných prostranství, což povede k vyšší přitažlivosti obcí a regionů pro další investice. Podporovány 
jsou projekty rozšiřující nabídku poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, zakládání spolků pro 
volnočasové a zájmové aktivity (vybavení objektů, výstavba sportovišť, dětských hřišť apod.). Podnikatelé jsou 
podporováni, pokud se rozhodnou založit své podniky ve starších objektech a průmyslových areálech (tzv. 
brownfields) a tyto prostory rekonstruovat. Podnikatelské prostředí je podporováno i prostřednictvím aktivnější 
spolupráce regionálních školních zařízení (středních škol a učilišť) s regionálními a lokálními firmami tak, aby 
absolventi nacházeli lepší uplatnění v praxi a naopak podniky lepší nabídku kvalifikované pracovní síly. 

• rozvoj cestovního ruchu – kraje, obce, ale i různé zájmové organizace mohou žádat o finanční pomoc při 
obnově infrastruktury, která souvisí s cestovním ruchem, tedy např. při budování infocenter, obnově sportovních 
areálů, kulturních a technických památek, lázeňských objektů, také pro budování nových turistických a 
cyklistických okruhů a zasazování informačních tabulí. Soukromí podnikatelé z této oblasti mohou získat dotace 
pro rozšíření kapacity ubytovacích zařízení, stravovacích služeb a pro výstavbu navazujících rekreačních 
zařízení, jako půjčovny sportovních potřeb, wellness služby apod. V lyžařských oblastech budou moci majitelé 
žádat o pomoc pro obnovu a rozvoj svých lyžařských a běžeckých areálů. V neposlední řadě budou 
provozovatelé v oblasti cestovního ruchu podpořeni při tvorbě a distribuci propagačních materiálů o svém 
regionu, pořádaných akcích apod. 

• zlepšování dostupnosti měst a regionu – kraje, obce i regionální provozovatelé veřejné dopravy jsou 
podpořeni při modernizaci hromadné dopravy, prostředky mohou čerpat například na obnovu vozového parku, na 
rekonstrukci nevyhovujících zastávek a železničních stanic, jejich bezbariérový přístup, zavádění ekologických 
technologií veřejné dopravy apod. Dotace slouží i na rekonstrukce a úpravy silnic II. a III. třídy, aby bylo 
zabezpečeno lepší propojení měst, také k modernizaci místních komunikací pro zlepšení napojení rozvojových 
průmyslných areálů. Dále jsou určeny na odstraňování závad a úpravu nebezpečných míst (např. nepřehledné 
železniční přejezdy), modernizace regionálních letišť nebo na zkvalitnění stezek pro nemotorová vozidla, 
především pro cyklistickou dopravu. 

Priority jednotlivých regionálních operačních programů se mohou v některých oblastech lišit. Bližší informace 
naleznete v jednotlivých operačních programech, nebo kontaktujte jednotlivé řídící orgány. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Kraje; obce a dobrovolné svazky obcí; obce se statutem města; organizace zřizované nebo zakládané kraji a 
obcemi; nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti; podnikatelské subjekty (MSP); vlastníci 
nemovitostí v památkových zónách; regionální rady regionů soudržnosti; hospodářská komora; veřejné výzkumné 
instituce; školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou; zdravotnická zařízení. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Regionální operační programy - kontaktní údaje 

ROP NUTS II Jihovýchod RR regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno  

www.jihovychod.cz; maresova@jihovychod.cz 

ROP NUTS II Jihozápad RR regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice  

www.rr-jihozapad.cz; info@rr-jihozapad.cz 



 
 

 

ROP NUTS II Moravskoslezsko RR regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ostrava  

www.rr-moravskoslezsko.cz; info@rr-moravskoslezsko.cz 

ROP NUTS II Severovýchod RR regionu soudržnosti Severovýchod, Hradec Králové  

www.rada-severovychod.cz;  

ROP NUTS II Severozápad RR regionu soudržnosti Severozápad, Ústí nad Labem  

www.nuts2severozapad.cz; ridiciorgan@nuts2severozapad.cz  

ROP NUTS II Střední Čechy RR regionu soudržnosti Střední Čechy, Praha  

www.nuts2strednicechy.eu; info-rop@kr-s.cz 

ROP NUTS II Střední Morava RR regionu soudržnosti Střední Morava, Olomouc  

www.rr-strednimorava.cz; info@rr-strednimorava.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny ROP je cca 4 659 mil. EUR.  

 

 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost  

(OP PK)  
Praha patří mezi nejvyspělejší regiony EU, nesplňuje tak některá kritéria 
stanovená pro problémové a zaostalé oblasti. Nemůže proto čerpat prostředky 
ve většině ostatních tematických a regionálních OP. Z tohoto důvodu pro ni 
byly sestaveny 2 speciální operační programy podpory – 
Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Program Konkurenceschopnost má za 
cíl především zlepšení dopravy, kvality životního prostředí a celkové 
zatraktivnění městského prostředí Prahy. 

 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• rozvoj dopravy – hl. m. Praha a provozovatelé MHD mohou získat prostředky na prodlužování a obnovu 
stávajících tratí. Plánované investice poputují především na rozšiřování tramvajových tratí na území hlavního 
města. Podporuje se i výstavba nových záchytných parkovišť a snaha zvýšit zájem o jejich využití. V neposlední 
řadě se podpora dotýká také zvyšování bezpečnosti dopravy. 

• podpora informačních a komunikačních technologií (ICT) – tyto prostředky jsou určeny na podporu rozvoje 
kapacitních přípojek do obytných domů a menších firem a rozvoje e-služeb městské správy (e-Governmentu, tzn. 
e-vlády). Podpora bude určena pro malé a střední podnikatele (MSP) podnikající v oblasti ICT.  

• zatraktivnění městského prostředí – hlavní město a městské části jsou podporovány při obnově 
nepoužívaných, opuštěných, nebo jinak znehodnocených ploch, které mají sloužit občanům a potenciálním 
investorům. Dotace jsou určeny pro vznik nových ploch zeleně, obnovu historicky cenných objektů v těchto 



 
 

 

lokalitách, výstavbu protihlukových zdí a valů, protipovodňových opatření a rozvoj vodovodních a kanalizačních 
sítí. 

• podpora obnovitelných zdrojů a úspory energií – hlavní město a městské části mohou získat prostředky na 
energetické úspory zejména při provozu budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, 
efektivnější a ekologičtější způsoby nakládání s odpady.  

• podpora vědy a výzkumu – pomoc je určena především vědeckým ústavům a vysokým školám a má přispět 
ke zkvalitnění vědecko-výzkumné základny. Prostředky plynou do zakládání vědeckých parků, inkubátorů a 
inovačních center. Podporováno je i prohlubování partnerských vztahů mezi akademickým a soukromým 
sektorem. Podnikatelské subjekty jsou podpořeny při realizaci vlastního výzkumu a vývoje. 

• podpora MSP – prostředky se používají jak na přímou podporu pro začínající či stávající MSP, tak pro 
zlepšování podnikatelského prostředí v Praze. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Hlavní město Praha a městské části; organizace založené a zřízené hl. m. Praha a městskými částmi, 
provozovatelé MHD; vlastníci železniční infrastruktury; správce vodohospodářského majetku hl.m. Prahy; 
podnikatelské subjekty; NNO; profesní a zájmová sdružení; vysoké školy; Akademie věd ČR. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídicím orgánem OP Praha – Konkurenceschopnost je hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor 
fondů EU 

Internetové stránky: www.oppk.cz 

Kontaktní email na sekretariát Odboru fondů EU (Magistrát): feusek@cityofprague.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 264 mil. EUR  

 

Operační program Praha – Adaptabilita (OP PA) 

Druhý pražský program je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Má 
motivovat zaměstnavatele ke zvyšování nabídky pracovních míst, přijímání 
osob omezených ve výkonu pracovní činnosti, ale i zlepšování profesních 
dovedností stávajících zaměstnanců, což povede ke zvýšení kvality a 
produktivity práce. Program je určen i na prevenci nezaměstnanosti a podporu 

celoživotního a odborného vzdělávání 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat  

• rozvoj počátečního vzdělávání – školy všech úrovní mohou žádat o finanční podporu při zavádění nových 
vzdělávacích programů a cyklů, které odpovídají požadavkům pracovního trhu, také při organizaci odpoledních 
vzdělávacích kroužků na rozvoj počítačové gramotnosti, jazykových znalostí apod. Instituce vyššího a vysokého 
vzdělávání jsou podporovány při zavádění dálkových a kombinovaných forem studia. Finanční pomoc je určena i 
na vzdělávání pedagogů, například v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo pomoci 
problémovým studentům při dokončování studia. 

• rozvoj dalšího vzdělávání – významnou část podpory mohou získat i organizace a školící centra nabízející 
další vzdělávání především v oblastech informačních a telekomunikačních technologií, řídicích dovedností, 



 
 

 

jazykových znalostí apod. Dotaci mohou získat i odbory městské správy, a to na prohloubení znalostí a 
schopností svých pracovníků. Finanční pomoc je určena i jako základní kámen při vzniku nových center dalšího 
vzdělávání. 

• posílení podnikatelského prostředí – podnikatelské subjekty mohou očekávat podporu v oblasti možnosti 
získání bezplatného poradenství, například při potížích se zakládáním nového podniku apod. Firmy a 
zaměstnavatelé mohou získat prostředky na realizaci školení svých zaměstnanců v oblasti inovačních a 
produktivnějších forem organizace práce. MSP jsou pobízeni k zakládání nových partnerství s vědecko-
výzkumnými centry, resp. k vlastní vědecko-výzkumné činnosti. 

• podpora zaměstnanosti – podporovány jsou aktivity organizací a institucí veřejné správy, které pracující v 
oblasti začleňování a návratu znevýhodněných osob zpět na trh práce. Zaměstnavatelům, kteří takovéto osoby 
zaměstnají, bude poskytováno poradenství. Budou také motivováni k tomu, aby na svých pracovištích zaváděli 
nové formy práce, jako například práci z domova, sdílená místa apod. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Podnikatelské subjekty; veřejná správa; nestátní neziskové organizace; profesní a zájmová sdružení; školy. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Řídícím orgánem OP Praha – Adaptabilita je hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor fondů EU 

Internetové stránky: www.oppa.cz 

Kontaktní email na sekretariát Odboru fondů EU (Magistrát): feusek@cityofprague.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013: cca 108,4 mil. EUR  

 

 

Evropská územní spolupráce 

Operační program Meziregionální spolupráce  
 

Jednou z hlavních zásad Evropské unie je to, že státní hranice oddělující 
členské státy by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje území 
Společenství. Proto se klade důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
příhraničními oblastmi, také na meziregionální a nadnárodní spolupráci. V 
období 2000-2006 používala Evropská unie k překonání překážek a rozdílů 
iniciativu INTERREG. Česká republika se k této iniciativě připojila v roce 2004 
po vstupu do EU. 

 

V období 2007-2013 pokračuje iniciativa INTERREG v podobě samostatného Cíle 3 pojmenovaného Evropská 
územní spolupráce. Cíl 3 je naplňován prostřednictvím operačních programů, a to OP Meziregionální 
spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce a pěti OP přeshraniční spolupráce. Dále pokračují síťové programy 
ESPON a INTERACT (viz pozn. pod čarou na str. 9). Program Meziregionální spolupráce pobízí do aktivnější 
spolupráce úřady a subjekty členských států EU 27, Norska a Švýcarska, které působí na regionální nebo místní 



 
 

 

úrovni. Umožní jim výměnu zkušeností v různých profesních oblastech, ale také zajištění společného používání 
nástrojů politiky regionálního rozvoje tak, aby se regiony dále rozvíjely. 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• podpora podnikání a inovací – výzkumné a vzdělávací instituce jsou podporovány při přenosu znalostí do 
vědeckých a inovačních center. Důraz je kladen na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Regiony jsou 
podpořeny při sdílení zkušeností, které nabyly při obnově regionů závislých na tradičním průmyslu. Podnikatelé 
budou pobízeni k vytváření sítí s regiony, které mají podobné ekonomické zaměření. 

• posílení lidského kapitálu a informační společnosti – podporují se výměny zkušeností s pracovními postupy 
z oblasti politiky zaměstnanosti s cílem vytvářet nové pracovní příležitosti, především pro diskriminované skupiny 
obyvatel. Důraz se klade na veřejné služby založené na informačních a komunikačních technologiích.  

• snížení přírodních a technologických rizik – zkušenosti si regiony vyměňují v oblasti krizového plánování, 
snižování nebezpečí přírodních katastrof, při řešení znečištění vod a ovzduší. Spolupráce je posilována v oblasti 
přepravy nebezpečného odpadu, při zavádění nových možností hospodářského využití odpadu na místní úrovni. 

• zachování přírodního a kulturního dědictví – regiony si předávají informace o způsobech řízení oblastí se 
zvláštní ochranou přírody. Podporují se projekty s inovativními přístupy k využití půdního fondu. V oblasti 
kulturního dědictví je podporována výměna zkušeností pro jeho ochranu a možné využití v cestovním ruchu. 

• energetika a udržitelná doprava - přenos znalostí je podpořen v oblasti efektivního využívání energií, včetně 
efektivity využití při navrhování nových budov. Znalosti týkající se zlepšování energetické účinnosti budou aktivně 
přenášeny v oblasti dopravy se zaměřením na MHD. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Regionální a místní veřejné orgány; regionální rozvojové agentury; univerzity a instituty pro vyšší vzdělávání; 
provozovatelé vědeckých a technologických parků, podnikatelských inkubátorů, inovačních center. 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Národním kontaktním místem OP Meziregionální spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor 
územních vazeb; Internetové stránky: www.strukturalni-fondy.cz; Kontaktní emailová adresa: 
meziregionalni@mmr.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007 – 2013 pro všechny členské státy EU 27, Norsko a Švýcarsko: cca 321 
mil. EUR  

 

Evropská územní spolupráce 

Operační program Nadnárodní spolupráce, oblast 
Střední Evropa 
 

Program se zaměřuje na zásady územní soudržnosti v rámci tzv. 
Středoevropského prostoru, resp. prostoru, do kterého daná členská země 
spadá. ČR byla pro nadcházející období začleněna do oblasti Střední Evropa. 



 
 

 

ČR sdílí oblast s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, 
Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 

 

Podpora programu směřuje do neinvestičních projektů, které posílí konkurenceschopnost střední Evropy, budou 
zaměřeny na vývoj inovací a znalostní ekonomiky. Prostřednictvím nadnárodní spolupráce se bude zlepšovat 
sociální prostředí jeho obyvatel a kvalita životního prostředí. 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat 

• podpora inovací a znalostí ve střední Evropě – podporuje se výměna inovačních přístupů a budování institucí 
pro transfer technologií napříč Střední Evropou. Prostředky získávají vznikající nadnárodní klastry působící v 
klíčových oblastech (inovace, výzkum). Šíření znalostí je podpořeno motivací vzdělávacích center k nadnárodní 
spolupráci a přenosu svých zkušeností. 

• zlepšení dostupnosti střední Evropy – podporu získávají projekty řešící problémy v dopravě metropolitních a 
izolovaných oblastí. Podporuje se zavádění jednotného právního a technického rámce pro přepravu 
nebezpečného odpadu. Finanční pomoc získávají regionální dopravci, kteří chtějí zkvalitnit služby hromadné 
dopravy. Pozornost má i zavádění ICT do dopravy, které zjednoduší její řízení, zvýší bezpečnost a kontrolu 
dopravních sítí. 

• podpora životního prostředí – dotace jsou určeny na vytváření nadnárodních strategií v oblasti odpadového 
hospodářství, vodního hospodářství apod., podporují se obnovy kontaminovaných areálů. Pomoc bude určena na 
prevenci a řešení krizových situací zapříčiněných klimatickými změnami nebo přírodní katastrofou. Důraz je 
kladen na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie 

a přenosu know-how v této oblasti. 

• zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst – města jsou podporována při budování trvalé spolupráce 
na nadnárodní úrovni v různých oblastech (kulturní, výzkumné apod.). Venkovská sídla získávají prostředky pro 
změnu své hospodářské činnosti ze  zemědělské na jinou. Podporují se projekty rozšiřující nabídku sociálních a 
zdravotnických služeb, také projekty zabraňující jakýmkoliv projevům segregace obyvatel ve městech. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Národní a regionální veřejné orgány; regionální agentury rozvoje; univerzity, výzkumné ústavy a instituce 
terciárního vzdělávání;  inkubační domy; školící střediska; sdružení zaměstnavatelů; podnikatelé; provozovatelé  

infrastruktury a veřejné dopravy; ekologické zájmové skupiny; dodavatelé energií; instituce územního plánování, 
bytová družstva a bytové podniky; nadnárodní organizace v oblasti kultury. 

 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat 

Národním kontaktním místem OP Nadnárodní spolupráce je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor územních 
vazeb; Internetové stránky: www.strukturalni-fondy.cz; Kontaktní emailová adresa: nadnarodni@mmr.cz 

Kolik peněz je k dispozici 

Alokace pro programovací období 2007–2013: cca 245,47 mil EUR  

 

Evropská územní spolupráce 



 
 

 

Operační programy Přeshraniční spolupráce 

Největší podíl prostředků, určených pro Cíl 3, je v programovém období 2007-
2013 určen na realizaci projektů přeshraniční spolupráce, které budou 
realizovány v rámci 5 bilaterálních Operačních programů Přeshraniční 
spolupráce, a to ČR – Sasko, ČR – Bavorsko, ČR – Rakousko, ČR – Slovensko 
a ČR – Polsko. 

Společnými zájmy programů jsou podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území, odstraňování 
přetrvávajících bariér a posilování jejich dalšího rozvoje, posilování vzájemných vztahů, ať už kulturních nebo 
sociálních, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce. 
Konkrétní priority, které vedou ke společným řešením problémů příhraničních oblastí obou zemí, jsou přesně 
vymezeny a popsány v rámci příslušného operačního programu. 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat  

• podpora podnikání, vědy a výzkumu – MSP jsou motivovány k aktivnější přeshraniční spolupráci se subjekty 
ze stejného sektoru, posilují se i přeshraniční dodavatelské řetězce. Podniky jsou podpořeny v intenzivnějším 
přenosu technologií a know-how například organizací výstav a veletrhů nebo vysíláním svých pracovníků do 
partnerských firem a naopak. 

• rozvoj lidských zdrojů – vzdělávací instituce získávají podporu na organizaci vzdělávacích a školících kurzů, 
které zvýší kvalifikovanost obyvatel v příhraničních oblastech, podpoří zaměstnanost v regionech a mají 
přeshraniční dosah (vzdělávání v oblasti služeb, obchodu, cestovního ruchu, jazyků apod.). Podporuje se i 
všeobecné vzdělávání, a to prostřednictvím zavádění společných učebních plánů, aktivní výměnou žáků a učitelů 
apod. Nemalou podporu mohou získat instituce zabývající se integrací ohrožených skupin obyvatel (národnostní 
a etnické menšiny, mládež, ženy apod.) do běžného a pracovního života. 

• podpora cestovního ruchu a zachování tradic – obce a lokální spolky mohou žádat o dotace na organizování 
společných kulturních a sportovních akcí, na propagaci těchto akcí nebo samotných regionů, jejich tradičních 
zvyklostí. K rozvoji tzv. zdravotní turistiky jsou vedena příhraniční lázeňská města. Prostředky jsou určeny na 
budování infrastruktury sloužící pro rekreaci a volnočasové aktivity, tedy na výstavbu a obnovu turistických tras, 
cyklostezek, lyžařských běžeckých tras apod. 

• rozvoj území a zlepšení životního prostředí – příhraniční oblasti získávají prostředky na ochranu společného  
přírodního dědictví, chráněných oblastí a lesů, na zlepšení kvality vodních toků a ochranu léčivých pramenů, na 
zavádění společných protipovodňových opatření. Značná podpora je určena územnímu plánování v příhraničních 
oblastech, zpracování koncepcí využití území, přírodních oblastí, strategií nakládání s odpady apod. 

• zlepšení dopravy a dostupnosti - pomoc směřuje také do rozvoje dopravy, a to do výstavby a obnov 
příhraničních spojů, tedy silnic a železnic. Zlepšují se sítě hromadné dopravy a provoz na hraničních přechodech,  

vše s ohledem na nároky životního prostředí regionu. V rámci dostupnosti je podporováno i rozšíření sítí ICT 
(informačních a komunikačních technologií) ke zvýšení možností místního rozvoje. 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli 

Územní samosprávné celky na všech úrovních; organizace zřizované státem; nestátní neziskové organizace; 
nadace a nadační fondy; hospodářské a agrární komory; vysoké školy a jiné vzdělávací instituce; kulturní 
instituce; zdravotnická a sociální zařízení; církve; podnikatelé; euroregiony. 

Kolik peněz je k dispozici 

Celková alokace pro programovací období 2007–2013 pro všechny OP PS je cca 351,6 mil. EUR  
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