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Anotace 

ZATLOUKAL, ONDŘEJ. Regenerace panelového sídliště Ostrava – Dubina: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2014. 46 s. 

Cílem bakalářské práce je navrhnout regeneraci části panelové sídliště Ostrava – Dubina, 

která povede ke zhodnocení stavu sídliště. 

 Bakalářská práce se zaměřuje na řešení komunikací pro automobilovou a pěší 

dopravu, statickou dopravu, veřejné prostranství a uliční prostory, úpravu zeleně a ploch 

volnočasových aktivit. 

 Po důkladné analýze současného stavu vymezeného území jsem navrhnul vhodné 

řešení pro odstranění všech nedostatků. 

 Celý návrh byl ovlivněn zejména nedostatkem parkovacích míst. Z důvodu splnění 

poţadavků na kapacitu parkovacích ploch bylo přidáno jedno paletové parkoviště a dvě 

povrchové. 

 Změnami prošly také pěší komunikace, kdy byla automobilová doprava vyvedena 

mimo prostor mezi domy a tento byl pouţit jako klidová oblast pro obyvatele, včetně ploch 

pro volnočasové aktivity. 
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thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil Engineering, 2014. 
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The main goal of this work is proposing regeneration of part prefab housing estate in Ostrava 

Dubina, which will lead to the evaluation of the status settlement. 

 Bachelor thesis focuses to make solutions for automobile and pedestrian traffic, static 

traffic, public and street spaces, landscape changes and leisure activities sectors. 

 After thorough analysis of the current state of the specified area, I designed a suitable 

solution for removing all deficiencies. 

 The whole work design was influenced by the deficiency of parking areas. Because of 

it I designed one pallet and two surface parking. 

 Pedestrian roads have also changed. Public traffic was escorted out of the area and 

inhabitants can use space between the houses. This space was used as a resting area for 

residents, including areas for leisure activities. 
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1. Úvod 

 Tématem práce je návrh regenerace jednoho z mnoha sídlišť v Ostravě. Konkrétně se 

jedná o sídliště Ostrava – Dubina, v městském obvodě Ostrava – Jih. Území je ohraničené 

ulicemi Horní a Emanuela Podgorného. 

 Hlavním důvodem pro regeneraci je nedostatek parkovacích míst a oddělení funkčních 

sektorů. V řešeném území se nachází pouze pár míst, které nejsou v přímém styku s hlučnou 

dopravou. Dochází tak k nepříjemným rušivým vlivům na místní obyvatele a sídliště působí 

pouze dojmem místa pro přenocování. 

 Dalšími důleţitými body regenerace je také uspořádání ploch pro volnočasové 

aktivity, jejich rovnoměrné pouţití pro všechny věkové skupiny, posouzení stavu mobiliáře, 

odpadového hospodářství a úprava zeleně.   

 Regenerací panelových sídlišť se zabývá nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. 

prosince 2000 o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace 

panelových sídlišť vydaná ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

 Cílem regenerace je navrhnout změny a úpravy v řešeném území tak, aby splňovaly 

technické poţadavky a normy, nabízely příjemný estetický vzhled a respektovaly poţadavky 

obyvatel. Tyto změny povedou k lepší kvalitě ţivota a zvýšení zájmu bydlet v této lokalitě 

mezi občany Ostravy. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Územní plán 

Je druh ÚPD, která v krajině řeší funkční i prostorovou stránku uspořádání území. 

Jejím cílem je určit a nalézt udrţitelný rozvoj území a rozvrţení krajiny pro výstavbu, ţivotní 

prostředí, hospodářství a další nezbytné součástí ţivota. Územní plán neřeší pouze situaci 

současnou, ale dává nám náhled na krajinu i do budoucna. (1)
 

2.2. Regulační plán 

 Je druh ÚPD, která řeší pouze menší území obce a je podrobnější. Veškerý základ 

tohoto plánu je pozemek, kdy se stanoví jeho vyuţití a uspořádání staveb. (1) 

2.3. Limity vyuţití území 

 Limity vyuţití území omezují moţnosti provádění změn v území. Dle Stavebního 

zákona patří řešení limitů mezi základní pilíře územního plánování, viz odst. 2.1 podle § 139. 

V územně plánovacích nástrojích (ÚPP, ÚPD) jsou limity vyuţití území 

charakterizovány v textové i grafické části, zejména výkresem limitů vyuţití území. (1) 

2.4. Technická infrastruktura 

 Je souhrn ploch, podzemních a nadzemních staveb, které mají udrţovat provoz území. 

Technickou infrastrukturu můţeme charakterizovat výčtem: kanalizace, vodovody, 

zásobování plynem, teplem, elektrickou energií, telekomunikace, dopravní značení, péče o 

zeleň a čistota prostředí. (2) 

2.5. Statická doprava 

2.5.1. Parkování 

 Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy, 

zaměstnání, naloţení nebo vyloţení nákladu). Parkování se dělí na krátkodobé (do 2 hodin 

setrvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). (3) 
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2.5.2. Odstavování 

 Umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. 

v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepouţívá. Dělí se stejně jako 

parkování na krátkodobé a dlouhodobé. (3)
 

2.5.3. Pozemní komunikace 

 Je dopravní cesta určená k uţití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně zařízení 

nutných pro zajištění tohoto uţití a jeho bezpečnosti. Můţe mít charakter dálnice a silnice, 

která je podle současné české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí nezapisovanou do 

katastru nemovitostí, nebo se můţe jednat o pozemek či jeho část. (4) 

2.5.4. Obslužné komunikace 

 Zpřístupňují jednotlivé budovy, objekty nebo území a zajišťují jejich přímou obsluhu. 

Jejich návrh při novostavbách by měl znemoţnit zbytečné průjezdy obytnými okrsky a 

minimální rušení objektů a ploch vyţadujících klid. (5)
 

2.6. Panelové sídliště 

 Panelovým sídlištěm se podle NV č. 494/2000 Sb. rozumí ucelená část území obce 

zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu bytů 

nejméně 150 bytů. (6)
 

2.7. Bytový dům 

 Objekt určený k bydlení. Musí mít 4 a více bytových jednotek, které jsou přístupné 

buď ze společné domovní komunikace s jedním hlavním vstupem nebo hlavními vstupy 

z veřejné komunikace. (6)
 

2.8. Sídlo 

Je kaţdý sídelní útvar, který má sloţky trvalého bydlení s potřebným vybavením a 

výrobním zařízením i sluţbami, které dávají základní předpoklady pro společenský ţivot lidí 

zde ubytovaných. (7) 
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2.9. Urbanismus 

 Obsahuje metody, postupy a činnosti vedoucí k harmonickému usměrnění lidského 

osídlení. Vychází z architektury a řeší zástavby měst, obcí i krajiny. Povaţuje se za vědní 

obor s tím, ţe některé jeho části se povaţují i za umění. Je praktický i teoretický. (1) 

2.10. Cíl regenerace 

 Úpravy, vedoucí k tomuto cíli, jsou ve smyslu nařízení vlády práce plánovací a 

realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a technické infrastruktury, 

protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, úpravy a zřizování dětských hřišť, 

parkovacích ploch a dalších veřejných rekreačních ploch. (6) 
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3. Ostrava – Dubina 

3.1. Poloha a základní údaje 

Ostrava je třetí nejlidnatější město v ČR, s počtem přibliţně 300 000 obyvatel. Ostravu 

tvoří celkem 23 městských obvodů, přičemţ Dubina náleţí spolu se Zábřehem, Hrabůvkou, 

Výškovicemi a Bělským lesem do městského obvodu Ostrava-Jih. 

Celé území se nachází v mírně svahovité oblasti, s nadmořskou výškou od 243 do 255 

m.n.m., o rozloze katastru necelých 130 ha, s počtem přibliţně 15 000 obyvatel. 

 

Obr. 1: Znak městské části Ostrava-Jih (8) 

 

Tab. 1: Přibližný počet obyvatel v městské části Ostrava-Jih (8) 

 

3.2. Historie 

 Městská část Ostrava – Dubina byla vystavěna postupně v 90. letech 20. století. Jako 

samostatná část obvodu byla uznána v roce 1984, kdy bylo vzhledem k zvýšení pracovních 

příleţitostí a příliv nových obyvatel nutné budovat v okrajových částech Ostravy nová 

sídliště. Výstavba tedy navázala na městské části Hrabůvku a Zábřeh. 

 Původní plán bylo vystavení sídliště v okolí Bělského lesa. Mělo se tedy rozkládat na 

větší ploše, s větším počtem komunikací a parkovacích míst, více hřišti a více zeleně. Po 

změně tehdejších zákonů bylo sídliště nakonec zbudováno se stejným počtem bytů a domů, 

ale na menší ploše. To je hlavní důvod nynějších problémů v této lokalitě. 

Věk obyvatel 0-4 5-14 15-24 25-39 40-60 60-

Počet obyvatel 5000 10000 15500 29500 35000 21000
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3.3. Administrativní členění a vazba na územní plán 

 Jak jiţ bylo zmíněno v bodě 3.1., Dubina náleţí městskému obvodu Ostrava-Jih 

s 31 000 obyvateli. Tento celek je ale pouze malou částí celé Ostravy. Konkrétní městské 

obvody statutárního města Ostravy jsou: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, 

Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, 

Nová Ves, Ostrava – Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, 

Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice a 

Vítkovice. (8) 

 Územní plán je aktualizován ke dni 25.1.2013 ve znění schválených změn a 

provedených úprav (na internetu zveřejněno dne 28. 1. 2013). Územní plán vznikl dle zadání 

Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Jedná se o dokument, který se průběţně 

upravuje, a proto jeho internetová podoba Územního plánu má jen informativní charakter. (9) 

 

Obr. 2: Výřez územního plánu se zaměřením na Dubinu (9) 
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4. Analytická část 

4.1. Vymezení řešeného území 

 Řešená část sídliště se nachází v jiţní části Ostravy i městského obvodu Ostrava-Jih. 

Řešené území se nachází na ploše 68 000 m
2
 a náleţí katastrálnímu území Dubina. Počet 

obyvatel je přibliţně 1 310, kteří obývají celkem 609 bytů. Území je pouze mírně svahovité, 

s nadmořskou výškou 245-247 m. n. m., s minimálními výškovými rozdíly. 

 Území je ohraničené ulicemi Horní, Emanuela Podgorného, Václava Jiřikovského a 

Antonína Gavlase. Ulice Horní je nejdůleţitější dopravní trasou městského obvodu 

s návazností na směry širšího významu. Spojuje obvod s ulicemi Plzeňská (směr Příbor a 

centru města) a Místecká R56 (směr centrum a Frýdek Místek). Na ulici Horní navazuje 

obsluţná komunikace Horní, která zmírňuje dopravní tok v území a slouţí k rychlé 

dostupnosti do jednotlivých bloků. Ulice Václava Jiřikovského a Antonína Gavlase dále 

pokračují do bloků v hlubší části sídliště. Ulice Václava Jiřikovského poté navazuje na ulice 

Kaminského a Prodlouţená, které jsou přímo spojené s průmyslovou a obchodní zónou 

Hrabová.  

Tab. 2: Přehled počtu bytů, obyvatel, typů parkovacích míst a šířek komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

ULICE
POČET 

BYTŮ

PŘIBLIŽNÝ 

POČET 

OBYVATEL

POČET 

PARKOVACÍC

H MÍST

POČET PARKOVACÍCH 

MÍST PRO OSOBY 

S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU

TYP KOMUNIKACE
ŠÍŘKA 

KOMUNIKACE

Zdeňka Bára 237 510 166 2 Jednosměrná 3 m

Antonína 

Poledníka
372 800 188 2

Částečně 

obousměrná
6 m

Celkem 609 1310 241 4 - -
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4.2. Pouţité podklady 

- Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. O podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu 

na podporu regenerace panelových sídlišť 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb 

- Územní plán města Ostravy 

- Regulační plán města Ostravy 

- Územně analytické podklady 

- Schematické a orientační výkresy správců sítí technické infrastruktury 

 

Během navrhování regenerace je důleţité dbát na regulativy podle oblasti, ve které se 

území vyskytuje. V tomto případě se jedná o hromadné bydlení, pro které platí následující 

regulativy: 

Bydlení v nájemných domech v městské a sídlištní zástavbě. 

Funkční vyuţití: 

1) Vhodné 

- Různé typy nájemných domů (většinou nad 3.NP viz poznámka) převáţně bez 

vestavěné vybavenosti. 

- Vybavenost, slouţící danému území: zařízení obchodu, sluţeb, místní správy, 

předškolní, školní (základní a střední školy), zdravotnická, sportovní, stravovací, 

společenská, zařízení pro volnočasové aktivity. 

- Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. 

- Zeleň veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládeţ a dospělé. (9) 

2) Přípustné 

- Vybavenost, slouţící širšímu území: zařízení obchodu, sluţeb, stravování, školská, 

zdravotnická, církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní. 

- Nerušící drobná výroba a sluţby. 

- Příslušné hromadné podzemní a nadzemní garáţe, vestavěné garáţe. (9) 

- Nezbytná technická vybavenost. 
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3) Výjimečně přípustné 

- Rodinné domky. 

- Hotely, administrativní budovy. 

- Boxové garáţe. 

- Benzinová čerpadla jako součást hromadných garáţí. (9) 

Poznámka 1.: 

Podrobnější výšková regulace je uvedena v územních plánech zón nebo ve studiích. 

Poznámka 2.: 

Úplný text schválený ZMO v roce 1994 doplněný o schválené změny a provedené úpravy 

s platností ke dni 17.7.2012. (9) 

 

4.3. Analýza současného stavu sídliště 

4.3.1. Zástavba 

 V řešeném území se nachází zástavba panelových domů z konce devadesátých let  

20. století. Domy v okolí ulice Zdeňka Bára mají 18 nadzemních podlaţí. Domy na ulici 

Antonína Poledníka jsou 13 podlaţní. Všechny domy jsou věţového typu. 

 Pouze dva domy (100/4 a 100/5) prošly v posledních letech revitalizací v podobě 

zateplení fasády, opravy střech a vnitřních prostor včetně výtahů. Vnější prostory však zůstaly 

beze změny.  

 Uspořádání domů je koncepčně velmi dobře řešeno, protoţe mezi domy vznikl 

polosoukromý sektor, který byl ale nevhodně pouţit pro komunikaci. Tato část území Dubiny 

vzhledem k prostorovým moţnostem uvnitř i vně zástavby nabízí moţnost dalšího rozvoje 

území, kterému se budu věnovat dále. 

 Co se majetkoprávních vztahů týče, většina domů je v druţstevním vlastnictví buď 

jednoho domu, nebo součástí většího druţstva. Zbylé budovy jsou ve vlastnictví osobním 

nebo obecním. Část pozemku na katastru 100/2 je v osobním vlastnictví společnosti 

poskytující stravovací sluţby v městském obvodě Ostrava-Jih a dle vyjádření vlastníka se zde 
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počítá do budoucna s vystavěním nákupního centra. Ostatní plochy jsou veřejné, tedy 

majetkem Statutárního města Ostrava. 

4.3.2. Občanská vybavenost 

 V řešeném území nebo v jeho těsné blízkosti se nachází dostatečné mnoţství budov 

poskytující řádné sluţby lidské potřeby a zajišťující pohodlný způsob ţivota. 

 Přímo v řešeném území se nachází mezi ulicemi Zdeňka Bára a Václava Jiřikovského 

menší potraviny a chráněná dílna. Ve dvou domech se nachází další 2 menší potraviny, 1 

zverimex a 1 zastavárna. V severní části území se nachází administrativní budovy jednoho 

majitele, pronajímané několika menším firmám. 

 V těsné blízkosti území se na ulici Antonína Poledníka nachází supermarket Albert, 

který je v jednotném komplexu restaurace, banky a kasina. Naproti tomuto komplexu přes 

ulici Horní se nachází pošta, pod kterou dané území spadá.  

 Na druhé straně území je ve vzdálenosti přibliţně 500 m hypermarket Interspar, který 

nabízí kromě standardních sluţeb nákupu potravin a věcí domácí potřeby také sluţby 

stravovací s vlastní restaurací, prodejny elektro, vinotéky a obchody s ošacením. 

 V bezprostřední blízkosti území se nachází také obchod Mobelix a sportovní Hala 

Dubina. Tato multifunkční hala je přístupná široké veřejnosti nejen pro soukromé sportovní 

záţitky, ale také pro hromadné soutěţe a klání. Má výbornou dostupnost MHD, vlastní 

parkoviště a je vybavena prvky pro bezbariérové vyuţívání staveb. 

 V okruhu 1 km od území se nachází 2 základní a 2 mateřské školy. V širším okolí (do 

4 km) se nachází další 2 základní školy, 5 mateřských škol a 2 gymnázia. 

4.3.3. Dopravní dostupnost 

 Do území se lze dostat ze dvou stran. První moţností je vjezd z ulice Václava 

Jiřikovského k domům na ulici Zdeňka Bára a druhá z ulice Antonína Gavlase k domům na 

ulici Antonína Poledníka. Obě tyto komunikace jsou přístupné z jiţ zmíněné obsluţné 

komunikace Horní. 

 Ulice Zdeňka Bára je jednosměrná komunikace, která začíná v blízkosti obsluţné 

komunikace Horní a ústí na začátku ulice Emanuela Podgorného. Jednosměrná komunikace 
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mezi domy kulatého tvaru potom slouţí z části jako dopravní obsluha domů a z části 

k parkování vozidel obyvatel domů. 

 Ulice Antonína Poledníka začíná jako obousměrná komunikace, která ve vnitrobloku 

přechází v komunikaci tvaru elipsy, jednosměrného okruţního provozu. Začíná i ústí 

v blízkosti obsluţné komunikace Horní i výjezdu na silnici Horní. 

 V řešeném území se nenachází ţádná cyklostezka. Ta nejbliţší se nachází v okolí jiţ 

zmíněného multifunkčního centra na ulici Antonína Poledníka a vede ve směru Hrabůvka - 

Bělský Les – Výškovice.   

Tab. 3: Nejčastější cíle obyvatel a dojezdové vzdálenosti za standardního provozu 

 

 

4.3.4. Městská hromadná doprava 

Zajištění městské hromadné dopravy je na vysoké úrovni. Dopravu zajišťuje Dopravní 

podnik města Ostravy. V bezprostřední blízkosti území se nachází dvě tramvajové zastávky 

s návazností na autobusové (místní i dálkové) spoje. Nejdelší pěší vzdálenost mezi 

nejvzdálenějším místem sídliště a zastávkou MHD je 5 minut.  

Bezesporu nejvíce vyuţívanými jsou jiţ zmíněné tramvajové zastávky Antonína 

Poledníka a Dubina. První z nich vyuţívá pouze podchodů pod ulicí Horní a je na kvalitní 

úrovni bezbariérového uţívání. Zastávka Dubina kromě podzemního propojení nabízí i více 

vyuţívanou nadzemní část, která právě v návaznosti na sídliště není vhodně vyřešena (řešeno 

dále v bodě 4.3.6.). 

Nejdůleţitější dopravní místo je autobusová zastávka Benzina, která je pomocí MHD 

dostupná po 5 minutách jízdy a nabízí vnitrostátní i mezinárodní autobusové spojení 

společnostmi Veolia Transport a ČSAD. Další moţností je 15 minutová jízda tramvají na 

ústřední autobusové nádraţí a vlakové nádraţí v centru Ostravy. 

Centrum Poruba Výškovice

Komunikace Místecka Rudná Výškovická Místecká Rudná Plzeňská

Vzdálenost (min.) 10 15 8 17 18 15

Cílová oblast
Frýdek 

Místek
Havířov

Letiště 

Mošnov

Ostrava
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Tab. 4: Přehled tramvajového spojení ze zastávek Dubina (10) 

 

  Tab. 5: Přehled autobusového spojení ze zastávek Benzina (10) 

 

 Vytíţenost tramvajové dopravy je typicky největší v ranních a odpoledních hodinách. 

V těchto dobách jsou spoje posíleny a jejich frekvence je kaţdých 10 minut v obou směrech. 

V ostatních časech a o víkendu jsou frekvence spojů 3x za hodinu, tedy kaţdých 20 – 30 

minut. Linka č. 19 je noční spoj s frekvencí jízdy 1x za hodinu. Dopravní podnik města 

Ostravy také pravidelně provádí na území namátkové sčítání cestujících a jízdní řády 

obměňuje dle aktuálních potřeb obyvatel. 

4.3.5. Statická doprava 

 Statická doprava je dle průzkumu i mínění obyvatel největším problémem sídliště. 

Kritický nedostatek parkovacích míst způsobuje problémy nejen obyvatelům tohoto území, 

ale také přilehlých oblastí, kde jsou nuceni místní obyvatelé nuceni svá vozidla parkovat. 

Tab. 6: Stupeň automobilizace v Ostravě 1975 – 2012 (9) 

 

Linka Spoj Cílová oblast

1 Dubina Interspar - Hlavní nádraží Ostrava centrum

3 Dubina Interspar - Poruba vozovna Poruba

10 Dubina Interspar - Výstaviště Ostrava centrum

12 Dubina Interspar - Hranečník Slezská Ostrava

17 Dubina Interspar - Vřesinská Poruba

19 Dubina Interspar - Martinov Martinov

Linka Spoj

24 Muglinovská - Mariánské Hory

27 Hrabová statek - Proskovice

39 Otakara Jeremiáše - Paskov Folvark

41 Hrabová statek - Výškovice

48 Hrabová zóna Jih - Opavská

55 Poliklinika - Výškovice

Období 1975 1981 1985 1990 1995 2000 2011 2012
Počet os. 

automobilů na 

1000 obyvatel

111,4 155,1 170,05 195,95 258,01 314,63 377 384,62
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 Úvodem je třeba zmínit, ţe problém parkování je otázkou celého sídliště Ostrava –

Dubina, kdy vyřešení jedné části nevyřeší komplexní situaci. Ve skutečnosti ale navrţená 

řešení uleví alespoň statické dopravě v tomto území. 

 Provedl jsem 3 rozsáhlé průzkumy parkování ve třech různých časech v pracovní dny i 

o víkendu, z nichţ plyne následující: 

 Parkoviště na ulici Václava Jiřikovského slouţí pro obyvatele této ulice i obyvatele 

ulice Zdeňka Bára. Po šesté hodině odpolední je jiţ zcela plné a řidiči jsou nuceni parkovat 

v příjezdových prostorech na parkoviště, čímţ znemoţní hladký vjezd i výjezd na parkoviště 

ostatním uţivatelům a zamezují rozhledovým poměrům na výjezdu. Ve vnitrobloku Zdeňka 

Bára stojí vozidla rovněţ na nepovolených místech, kdy zabraňují snadné obsluze domu i 

případnému příjezdu IZS. V praxi místní obyvatelé vyuţívají i parkoviště obchodního domu 

Mobelix, kde nechávají zaparkovaná svá vozidla přes noc, případně i přes celý víkend. O 

víkendu tato část území není tolik přetěţována. 

 Mnohem závaţnější je situace ohledně parkování u domů na ulici Antonína Poledníka. 

I přesto, ţe parkovací místa jsou místy i po obou stranách komunikace, dochází často ke 

kritickému zúţení průjezdové cesty, parkování na obrubnících, chodnících i trávnících. Na 

mnoha místech je vozovka také porušena vlivem mechanického poškození, přetěţování a 

změnami počasí a je nutná její oprava. 

 Dalším důvodem nedostatku parkovacích míst je nejasné vymezení jednotlivých stání 

a z něj plynoucí nepravidelné uspořádání osobních automobilů. 

 Občanská vybavenost na obsluţné komunikace Horní má své vlastní nadzemní i 

podzemní parkoviště, proto není v práci řešena. 

 Vozidlům nad 3,5t není povoleno v celé oblasti parkovat a jsou pro ně vyhrazena 

místa přímo na ulici Horní, příp. na velkém parkovišti na ulici Antonína Gavlase, které je 

zároveň společné pro občanskou vybavenost rovněţ na této ulici.  

 V celém území také chybí parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 Řešené sídliště trpí vzrůstajícími poţadavky obyvatel a zastupitelé města se snaţí 

doplnit parkovací místa všude, kde je to jen moţné. Vzhledem ke zmíněným problémům je 

ale nutné zasáhnout ve větším rozsahu. 
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 Celkem se v řešeném území nachází 609 bytů s 354 parkovacími místy, z toho 4 pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. 

 Po zjištění počtu bytů, parkovacích a odstavných ploch byla vypočtena skutečná 

potřeba počtu stání dle ČSN 736110 o projektování místních komunikací. Pro výpočet byl 

pouţit vzorec (4): 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

 Při výpočtu bude pouţit stupeň automobilizace z tabulky č.6, tedy 384 vozidel na 1000 

obyvatel (1:2,6), pro který je stanoven součinitel 0,952. Součinitel kp se u bytových staveb 

neuplatňuje. (4) 

 Počty parkovacích Po  a odstavných Oo stání byly stanoveny dle tabulek v ČSN 

736110. 

 Po dosazení do vzorce (4): 

N = (609+2) . 0,952 + 20 . 0,952 = 600,6 

 Dle výpočtu bylo zjištěno, ţe v území je zapotřebí dle normy ČSN 736110 celkem 600 

parkovacích míst a podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb je nutné, aby z těchto 600 míst bylo minimálně 12 určeno pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. (11)  

Z výpočtu je tedy patrné, ţe v území v současné době chybí celkem 246 parkovacích 

míst. Toto číslo rozhodně není zanedbatelné a vypovídá o skutečnosti, ţe zhruba 200 

domácností nemá kde parkovat. 

 

Tab. 7: Přehled současného a požadovaného stavu parkovacích míst 

 

Typ parkování
Počet současných 

parkovacích míst

Počet 

požadovaných 

parkovacích míst

Rozdíl (Chybí)

Parkovací místa 354 600 246

Vyhrazená místa 4 12 8
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 Během jednoho z průzkumů bylo také zjištěno, ţe obyvatelé, kteří pouţívají přívěsný 

vozík, ho nemají kde ustavit a zabezpečit proti krádeţi, pokud ho zrovna nepotřebují. Pro tyto 

potřeby zde není ţádné vhodné místo a tento problém řeší tak, ţe vozík připoutají řetězem 

k svislému dopravnímu značení a ponechají jej na trávníku. Tento stav je zaznamenán 

v příloze této práce.  

 Rovněţ zdejší občané, příp. jejich návštěvníci, nemají moţnost parkovat své 

motocykly v blízkosti domů, ale pouze v parkovacím domě vzdáleném přibliţně 10 minut 

chůze. 

4.3.6. Komunikace pro pěší 

V řešeném území byl proveden průzkum pěších tras a pozorování chování chodců, 

z něhoţ vyplývá následující: 

 Kritické a nebezpečné místo je přechod pro chodce ze zastávky Dubina a jeho 

návaznost na řešené území ulice Zdeňka Bára. Chodci si zkracují cestu napříč vozovkou, 

vznikají nebezpečné dopravní situace a pokračují dále vyšlapanou stezkou směrem k domům 

na ulicích Zdeňka Bára a Antonína Poledníka. 

 Na území se dále nachází několik vyšlapaných cest přes trávník, které vedou v 

deštivých dnech ke znečištění chodníků i vozovky. 

 Na několika místech je také chodník nevhodně vedený paralelně, příp. je 

předimenzovaná jeho šířka, coţ má za následek i nedostatek nasákavých ploch. 

 Nevhodně jsou také na území řešené dva přechody pro chodce, respektive chybí vůbec 

a chybí zde logická návaznost chodníků. První z nich je chybějící přechod na ulici Emanuela 

Podgorného, druhý podobný problém je na ulici Antonína Gavlase. Na zmíněných místech je 

sice sníţený obrubník a nachází se zde i varovný pás, ale signální pás zcela nerespektuje 

vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání 

staveb.  

Stávající chodníky můţeme rozlišit na dva druhy. První z nich jsou nové chodníky 

(stáří 5 let), které jsou ze zámkové dlaţby a nejsou nijak poškozeny. Ty ostatní jsou původní 

chodníky přes 20 let staré, které jsou na mnoha místech popraskané a mohou znamenat 

překáţky pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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4.3.7. Plochy volnočasových aktivit 

 V území se nachází několik ploch pro volnočasové aktivity, většinou ale v dezolátním 

stavu. Nachází se zde celkem 5 ploch určených těmto činnostem. 

 Uprostřed mezi domy, dostupné hlavním chodníkem území, je nedávno 

zrekonstruovaný skateboard park, který je v dobrém stavu, dobře udrţovatelný a často 

vyuţívaný mladistvými a dětmi z okolí. Chybí zde ale vizuální a protihlukové opatření, aby 

nedocházelo k rušení obyvatelů domů. Vedle tohoto skateboard parku se nachází vegetací 

zarostlé hřiště pro děti. Z původního pěkného hřiště dnes zbylo pouze rozpadlé pískoviště, 

zdemolovaný mobiliář a jeden houpací kůň.  

 V severozápadní části území se nachází dětské hřiště, na kterém byla většina herních 

prvků vyrobena ze dřeva, tudíţ se postupem času rozpadla nebo byla poničena. Umístění 

tohoto hřiště je navíc v blízkosti silnice a dochází tak k rušivým vlivům od ní.  

 U ulice Emanuela Podgorného se nachází zbylé dvě hřiště. První z nich je 

basketbalové hřiště, ale pouze s jedním košem. Stav jeho povrchu je neuspokojivý vzhledem 

k ţivičnému povrchu, kdy je na několika místech popraskaný a hrozí nebezpečí zakopnutí a 

pádu. Opět zde chybí nějaký oddělovací prvek od okolních domů. Toto hřiště je navíc pouze 

jednoúčelové a nenabízí jinou moţnost vyuţití. Druhé hřiště je rovněţ skateboard park, který 

je ale velmi nevhodně umístěn přímo u cesty, bez oddělení. Během průzkumů nebylo toto 

hřiště ani jednou pouţíváno (vzhledem k většímu a novějšímu hřišti ve vnitrobloku). 

4.3.8. Zeleň 

 V řešeném území se nachází desítky stromů i keřů menšího vzrůstu. Většina stromů je 

listnatých. Nejčastěji se jedná o lípy, duby a jasany. Vzhledem k umístění území mezi 

pravidelně uţívanými komunikacemi chybí oddělení zelení proti hluku způsobeného 

dopravou.  

V území chybí jakýkoliv alespoň menší park pro odpočinek a relaxaci ubytovaných 

obyvatel. O udrţování zeleně (především travního porostu) se stará soukromá firma, určená 

radnicí městského obvodu Ostrava – Jih. Velmi omezeně ale dochází k úpravě stromů a keřů, 

které mnohdy zasahují do chodníků nebo zmenšují prostor na parkovištích. 
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4.3.9. Mobiliář 

 V celém území se nachází pouze dva odpadkové koše, z toho jeden uprostřed území 

v blízkosti skateboard parku a druhý u ulice Antonína Poledníka.  

 Lavičky pro odpočinek jsou ve většině případů v dezolátním stavu a poţadují 

okamţitou údrţbu, či nahrazení odolnějšími typy. Lavičky, které nepotřebují údrţbu, jsou 

v okolí skateboard parku a v těsné blízkosti domů. 

 

4.3.10. Odpadové hospodářství 

 Na území byl proveden průzkum počtu, typu a dostupnosti nádob na směsný a tříděný 

odpad, z něhoţ plyne následující: 

 Na ulici Zdeňka Bára se nachází všechny nádoby na jednom místě. Jsou pravidelně 

vyprazdňovány společností OZO Ostrava a jejich počet je dostatečný. Nevyhovující je stav 

povrchu, na kterém se nacházejí. Při silných poryvech větru můţe dojít k posunu nádoby na 

přilehlou vozovku. 

 V celém okruţním komunikačním systému ulice Antonína Poledníka se nachází 

několik nádob na směsný odpad a v jeho severní části navíc prostor na tříděný odpad. Za 

zmínku stojí jiţ nepouţívaný prostor na nádoby u domu 101/16, který budí nehezký vizuální 

dojem (zdokumentovaný v příloze této práce). Na příjezdové části ulice Antonína Poledníka 

se nachází ještě prostor pouze pro směsný odpad.  

Tab. 8: Přehled počtu nádob na jednotlivých ulicích 

 

 V celém území není ani jedna nádoba na drobné elektrospotřebiče, elektroniku, 

chladící zařízení a zpětný odběr baterií. 

 

Směsný 

odpad
Plasty Papír Sklo

Zdeňka Bára 8 1 1 1

Antonína Poledníka - vnitroblok 10 1 1 1

Antonína Poledníka - příjezd 3 - - -

Počet nádob

Ulice
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4.3.11. Ostatní 

 V řešeném území se nachází 3 plochy, které byly v minulosti vyuţívané na klepání 

koberců. Vzhledem k modernizaci domácností a změnou způsobu jejich údrţby byly 

nepouţívané, proto byly s ohledem na jejich stav a vzhled jejich ţelezné konstrukce odřezány. 

Dodnes ale na místě zůstávají betonové plochy, na kterých byly umístěny. 

 V rámci revitalizace byl průzkum zaměřen i na chování pejskařů, uklízení psích 

exkrementů a moţnosti výběhu. Většina obyvatel venčí psy v ranních hodinách 

v bezprostřední blízkosti domů, zejména potom na volném prostranství u obsluţné 

komunikace Horní. V odpoledních hodinách potom navštěvují vzdálenější oblasti, jako jsou 

Bělský les nebo prostor na konci ulice Václava Jiřikovského. Pejskaři často po svých psech 

výkaly neuklízí, s odůvodněním, ţe je nemají kde odklízet. Nejen na základě těchto 

argumentů je nutné do území umístit i nádoby na psí exkrementy. 
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5. Návrhová část 

5.1. Návrh regenerace sídliště 

5.1.1. Ulice Zdeňka Bára 

Hlavní změnou bude odstranění kruhové komunikace mezi domy. Dojde tak 

k uvolnění dopravy a vznikne tak polosoukromý sektor určený obyvatelům domů. Vozidla 

budou moci pouze projíţdět po zachované jednosměrné komunikaci (případně parkovat po 

jedné její straně) a přístup k domu 100/3 bude zajištěn chodníkem, uzpůsobeným pro 

případný pohyb vozidel. V nově vzniklém prostoru bude vybudována plocha pro volnočasové 

aktivity. Spojení těchto domů s vnitroblokem sídliště budou zajišťovat mlatové chodníky, 

které tolik nenaruší přírodní vzhled prostředí.  

5.1.2. Ulice Antonína Poledníka 

 Podobně jako na ulici Zdeňka Bára, bylo hlavním cílem omezit dopravu v prostředí 

mezi domy. Původní vozovka bude tedy nahrazena pojízdnou pěší komunikací a dojde 

k jejímu výraznému zúţení, nutnému pouze k dopravní obsluze domů a případnému dojezdu 

IZS. Vznikne tak klidová část mezi domy, vhodná pro relaxaci, odpočinek a trávení volného 

času ve venkovním prostředí.  

 K parkování budou moct obyvatelé pouţívat celkem 3 nová parkoviště, z toho 2 

standardní stání a 1 paletové, v návaznosti na obsluţnou komunikaci Horní. 

5.1.3. Vnitroblok sídliště 

 Vzhledem k výhodnému umístění mezi domy bude tento prostor pouţit pro 

volnočasové aktivity všech věkových skupin. Dojde tak k vytvoření místa, kde se můţou 

shledávat obyvatelé domů a trávit čas se svými rodinami.  

 Veškeré pěší komunikace zde budou pouze mlatové. Skateboard park bude oddělen 

protihlukovou stěnou a dojde zde k výsadbě několika stromů a keřů pro navození příjemného 

prostředí. 

 Revitalizací projde i veřejné osvětlené, kdy budou stávající lampy ve vnitrobloku 

nahrazeny moderními LED diodovými světly (viz. Bod 5.8.) 
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5.1.4. Revitalizace panelových domů 

 U domu Zdeňka Bára 100/3 a všech domů na ulici Antonína Poledníka bude 

v nejbliţších letech nutné provést revitalizace v podobě zateplení fasády, opravy střech, 

vstupních prostorů a rekonstrukcí výtahů. Tyto úpravy jsou ve správě majitelů domů a nejsou 

předmětem této práce. 

5.2. Návrh dopravy 

5.2.1. Komunikace pro motorová vozidla 

 Celé území bude bráno jako zóna s omezenou rychlostí 30 km/h.  

Ulice Zdeňka Bára bude navíc obytná zóna, s pouze jednosměrnou komunikací. 

Budou opraveny nerovnosti u budovy Dalkia, domu č 100/5 a výjezd na ulici Emanuela 

Podgorného. 

Komunikace mezi domy 101/16, 101/15, 101/16, 101/18, 101/18 a 101/19 bude 

nahrazena pěší zónou. Vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze domů a IZS. Ulice 

Antonína Poledníka bude slepá. 

Na obsluţné komunikaci Horní budou v blízkosti vjezdů a výjezdů z nového 

parkoviště vybudovány zpomalovací příčné prahy. Vzhledem k délce celé komunikace a 

předpokladu rychlé jízdy vozidel by bylo omezení povolenou rychlostí nedostačující. 

V celém území dojde k úpravám stálého svislého značení dle ČSN EN 12899-1. 

5.2.2. Komunikace pro pěší 

 V celém území dojde k několika změnám velikosti a vedení chodníků. Všechny změny 

budou respektovat poţadavky občanů na rychlou dostupnost mezi domy, parkovišti a 

zastávkami městské hromadné dopravy.  

Přechod pro chodce na křiţovatce Horní a Václava Jiřikovského bude rozšířen na 

severní straně o druhou přechodovou linii, která bude dále pokračovat mírně posunutým 

chodníkem k domům 100/4 a 100/3. Tato změna bude vyţadovat souhlas majitele pozemku 

100/2. Samotný přechod bude splňovat vyhlášku č 398/2009, o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Vyřeší se tak nebezpečné místo 

přechodu pro chodce. 
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Obr. 3: Ukázka řešení přechodu pro chodce se základními prvky bezbariérového užívání 

 Rovněţ dojde k vybudování nových chodníků z parkoviště na ulici Václava 

Jiřikovského v místech dnešních vyšlapaných cest v trávě a dodělání chodníků k budovám č. 

71/92 a 100/8. Tyto chodníky budou mít šířku 1,8 m. 

 Pěší komunikace vedoucí z ulice Zdeňka Bára k domu č. 100/3 bude mít šířku 4 m a 

její povrch bude ze zámkové dlaţby.  

 Veškeré nově vzniklé mlatové komunikace budou konstruovány jako sypané pěší 

cesty z přírodního kameniva, ve směsi s jemnější frakcí a následně mechanicky zhutněné, 

šířky 1,8 m. 

 Tento druh chodníku je dnes hojně vyuţíván v parcích, zejména díky jeho přírodního 

vzhledu a příjemnému pocitu chůze po něm. Chodník je třeba pravidelně udrţovat kvůli 

postupnému vyhrabávání kameniva, ale i přesto jsou tyto úpravy finančně výhodnější neţ 

oprava ţivičných povrchů vlivem zatékání vody po zimě a pohybům zeminy. 
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Obr. 4: Ukázka mlatového chodníku 

 Mezi domy 100/5 a 101/17 dojde k odstranění chodníku, který vede paralelně 

s chodníkem podél parkoviště. Také bude odstraněna betonová plocha u domu 100/5, která 

byla dříve vyuţívaná ke klepání koberců. 

 Chodníky u domů 101/18 a 101/19 budou zúţeny na šířku 2 m a bude provedena 

oprava jejich povrchů. V návaznosti na tyto pěší komunikace budou přidány dva nové 

přechody pro chodce na ulicích Emanuela Podgorného a Antonína Gavlase, které obdobně 

jako přechod na křiţovatce Horní a Václava Jiřikovského budou splňovat vyhlášku č. 

398/2009 Sb. Tyto přechody budou vyvýšené a vznikne tak zpomalovací práh pro jedoucí 

vozidla. Tyto přechody budou hlavními komunikačními trasami propojující území s hlubší 

částí sídliště Dubina. 

 Prostor mezi domy na ulici Antonína Poledníka projde rozsáhlou rekonstrukcí, kdy 

bude provedena jiţ zmíněná změna komunikace pro motorová vozidla na pěší zónu. Nově 

vzniklá komunikace bude ze zámkové dlaţby, o šířce 3 m. Tím bude zabezpečen plynulý 

pohyb vozidlům IZS a dopravní obsluze. Příjezdová část této komunikace bude široká 4 m a 

její řez i skladba jsou znázorněny na výkrese č. 11 – Řez pěší komunikací Antonína 

Poledníka.  

 Dále dojde k několika menším úpravám současných chodníků v okolí domů. Zejména 

pak povrchové opravy a zúţení na šířku 1,8 m. 
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 Budou také posunuty a narovnány chodníky ze západní strany domů 101/15 a 101/13 

v návaznosti na nově vniklé paletové stání na ulici Horní. 

5.2.3. Parkovací a odstavná stání 

 Hlavním nedostatkem sídliště je nedostatek parkovacích stání. Odstraněním 

komunikací mezi domy (ulice Zdeňka Bára a Antonína Poledníka) bylo odebráno 66 míst a 

z toho důvodu bylo nutné zvětšit z původních 246 chybějících míst poţadavek na 312 nových 

míst. Z toho důvodu bylo navrţeno přidání 3 nových parkovacích ploch o celkovém počtu 316 

nových stání. Bylo dosáhnuto poţadovaného počtu stání dle ČSN 73 6110. Nový stav je tedy 

604 parkovacích stání, z toho je 19 určených osobám s omezenou schopností pohybu. 

 Největším nově vzniklým parkovištěm je objekt na obsluţné komunikaci Horní. 

Nabízí 263 parkovacích stání, z toho je 142 umístěno na ploché střeše objektu a 121 

v podzemní části. 14 míst ve vrchní části bude určeno osobám s omezenou schopností 

pohybu, pro které bude vybudována i rampa po obou stranách parkoviště pro snadnou 

dostupnost k přilehlým domům.  

Toto stání je tzv. paletové. Vjezd i výjezd do vrchní části je z prostřední části objektu 

11 m dlouhou rampou, která je společná pro oba směry. Vjezd do podzemní části se nachází 

na jiţní straně, výjezd potom na severní. Objekt je uloţen v terénu v hloubce 1,5 m. Odvětrání 

a dostatek světla v denních hodinách řeší otvory v obvodu konstrukce, zabezpečené mříţí. 

Osvětlení v nočních hodinách zajišťuje vnitřní elektroinstalace, napojená na blízkou 

trafostanici ČEZ. Údrţbu tohoto objektu zajišťuje městský obvod Ostrava – Jih. Veškerá 

obsluţnost tohoto parkoviště je z obsluţné komunikace Horní, čímţ dojde k výraznému 

sníţení úrovně dopravy v sídlišti. Vzhledem k zásahu do terénu bude nutná úprava technické 

infrastruktury a návrh přeloţek v území. Výkres parkoviště v příloze, označení „Výkres č. 9 – 

Paletové parkoviště Horní“. 

 Dále vzniknou dvě nová samostatná parkoviště obsluţné z komunikace Emanuela 

Podgorného. První z nich bude v blízkosti domu č. 101/17 a bude nabízet nových 21 

parkovacích míst, z toho 1 vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Druhé bude 

vybudováno na ploše, kde se dnes nachází nevyuţívaný skateboard park a nabídne 

obyvatelům 32 nových parkovacích míst, z toho 2 určené osobám s omezenou schopností 

pohybu.  
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Vzhledem k počtu obyvatel je vhodné na území umístit i parkovací stání pro přívěsné 

vozíky a motocykly. Jejich umístění navrhuji na pozemku 101/7, na ulici Antonína Poledníka, 

v blízkosti výjezdu ze sídliště. Vhodné je také umístění parkovacích stojanů pro motocykly 

návštěvníků obyvatel, dostupné s poplatkem městskému obvodu. 

 

Obr. 5: Ukázka boxu pro motocykly (12) 

 

Obr. 6: Ukázka placených stání pro motocykly (12) 
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Obr. 7: Ukázka zamykacího systému pro přívěsné vozíky (13) 

 Do budoucna je moţnost parkovací stání pro území rozšířit také o 68 parkovacích míst 

na ulici Horní. Jednalo by se o svislé parkování na pozemku 100/110. 

5.3. Návrh technické infrastruktury 

 Vzhledem k nově vniklému paletovému stání na ulici Horní bude nutné udělat několik 

přeloţek inţenýrských sítí v tomto území. 

 Bude nutné přeloţit 2 sítě telekomunikačního vedení od O2 a UPC, které vedou 

v podzemí uvaţovaného paletového stání. 

 Dále je nutné vyhotovit přeloţku elektrického podzemního vedení VN. 

 Další změnou bude přidání několika lamp veřejného osvětlení a jejich napojení na 

strukturu vedení pro veřejné osvětlení. 

 Poslední změnou bude zcela nové vedení NN z blízké trafostanice ČEZ, pro 

zásobování elektrickou energií podzemní část parkoviště. 

 Podzemní část bude napojena na stávající jednotnou kanalizace profilu DN 400, kdy 

bude nutné udělat pouze přípojku na objekt. 

 Součástí této práce není navrhnutí jednotlivých profilů a přesných pozic inţenýrských 

sítí, ale pouze orientační umístění v okolí, kde budou prováděny zemní práce. Návrh řešení 

technické infrastruktury je součástí výkresu č. 10 – „Návrh technické infrastruktury 

parkoviště Horní“. 
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5.4. Návrh volnočasových aktivit 

 Mezi domy 100/3 a 100/5 vznikne plocha určená pro rekreaci dospělých a seniorů. 

Bude se jednat o prostor s hrou „Ruské kuţelky“ a několika lavičkami pro odpočinek. 

 

Obr. 8: Ukázka hry „Ruské kuželky“ (14) 

 

Obr. 9: Rozměry hřiště pro „Ruské kuželky“ (14) 
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 Ve vnitrobloku mezi domy dojde k úpravě stávajícího hřiště pro děti předškolního a 

školního věku. Bude rozděleno na dvě části. První z nich bude pro starší děti, omezené věkem 

od 7 do 12 let a bude navrţené jako lanové centrum pro děti. Druhá část bude obsahovat 

houpačky, skluzavky, prolézačky a domečky pro menší děti. Celý objekt bude oplocen, čímţ 

dojde k zamezení vstupu psům a zároveň se usnadní rodičům hlídání jejich dětí. Součástí 

objektu bude několik laviček. 

 

Obr. 10: Ukázka lanového centra pro děti 

 

Obr. 11: Ukázka dětského hřiště 
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 Dojde k zachování stávajícího skateboard parku, kdy bude navrţeno pouze opatření 

zabraňující vyjetí z prostoru, například pomocí 1,2 m vysokého zábradlí s reflexními 

značkami. 

 Mezi domy 100/3 a 101/16 vznikne nová plocha pro hru Petangue. Jedná se o velmi 

zábavnou a oblíbenou hru pro všechny věkové kategorie, oblíbenou zejména mezi seniory, 

kvůli své fyzické nenáročnosti. Hra je vhodná také pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Na místě vzniknou celkem dvě dráhy pro hru, oddělené lavičkami a stoly pro odpočinek. 

 

Obr. 12: Ukázka hřiště pro Petangue 

 Mezi domy 101/16 a 101/17, v přibliţném středu celého území, dojde k výstavbě 

hřiště pro děti do 3 let. Toto hřiště bude obsahovat dvě pískoviště, malou trampolínu, 

skluzavku do jednoho z pískovišť a menší houpačky. Toto hřiště bude rovněţ oploceno. 
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Obr. 13: Ukázka hřiště pro malé děti 

 Vzhledem k úpravám komunikace Antonína Poledníka dojde k vytvoření klidové části 

sídliště mezi domy. Nově vzniklý prostor bude určen převáţně pro dospělé, ale vzhledem 

k oblíbenosti herních prvků bude stejně dobře slouţit dětem nebo seniorům. 

 Vzniknou zde dvě nové plochy. První z nich, v blízkosti domu 101/15 bude určena pro 

stolní tenis. Povrch bude z minerálního betonu a stoly budou z odolného ţelezobetonového 

prefabrikátu, čímţ se zamezí případnému poškození vandaly. Prostor bude celkem pro 3 tyto 

stoly. Vzhledem k průzkumu jiných revitalizovaných sídliští v Ostravě se jedná o velice 

oblíbenou aktivitu. 

 Druhá z těchto ploch bude určena pouličním velkoformátovým šachům. Toto hřiště 

bude tedy převáţně pro dospělé a seniory. 
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Obr. 14: Ukázka stolního tenisu pro exteriérové použití 

  

Obr. 15: Ukázka velkoformátových šachů 

 Poslední herní plochou bude úprava multifunkčního hřiště u domu č. 101/18. Dojde 

k úpravě povrchu na tartanový, s několika značeními pro různé míčové hry. Bude mírně 

rozšířeno, doplněno o druhý basketbalový koš a na obou stranách se přidají fotbalové branky. 

Hřiště bude po stranách opatřeno protihlukovými stěnami a zábranami. 
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Obr. 16: Ukázka multifunkčního hřiště 

5.5. Návrh mobiliáře 

 V rámci plnohodnotné regenerace je vhodné sídliště doplnit o několik laviček. 

Zejména v blízkosti nově vzniklých herních ploch a na krajích pěších zón. Je také nezbytně 

nutné stávající poškozené lavičky vyměnit za výrobky z odolnějšího materiálu vůči ţivotním 

vlivům i vandalismu.  

 Lavičky nesmí zasahovat do prostoru chodníku ani komunikace. Vhodné je jejich 

umístění do výklenků takových rozměrů, aby v jejich okolí bylo moţné umístit také invalidní 

vozík nebo kočárek.  

Všechny lavičky budou napevno přišroubovány k povrchu a budou splňovat estetické, 

hygienické a funkční poţadavky. 

 

Obr. 17: Ukázka vhodného typu lavičky (15) 
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 Součástí regenerace bude také přidání několika veřejných odpadkových košů. Zejména 

na hlavním propojovacím chodníku a také v blízkosti volných zelených ploch společně 

s nádoby na psí exkrementy, které budou pravidelně vyměňovány a doplňovány pytlíky. 

 

Obr. 18: Ukázka vhodného typu odpadkového koše (15) 

 V území budou dále umístěny dva nové altánky určené pro odpočinek, setkávání 

občanů, případně jejich stravování v exteriéru. Altánky budou mít základní konstrukci zděnou 

a střechu dřevěnou. Budou tak odolné vůči vnějším vlivům i chování vandalů. 

 

Obr. 19: Ukázka venkovního altánku 
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5.6. Návrh odpadového hospodářství 

 V řešeném území se nebude ve velkém rozsahu měnit umístění nádob pro odpadové 

hospodářství. Dojde hlavně k opravám povrchů pro nádoby nahrazením zámkovou dlaţbou. 

 Na začátku ulice Zdeňka Bára bude vybudována nová plocha pro tříděný odpad a 

v blízkosti domů budou pouze nádoby smíšeného odpadu. Stejný princip bude vyuţit i na ulici 

Antonína Poledníka, kde se navíc přidá nádoba na drobné elektrozařízení a zpětný odběr 

baterií. 

5.7. Návrh zeleně 

Návrh zeleně není předmětem detailního řešení vzhledem k rozsahu bakalářské práce. 

V rozsahu jejího obecného návrhu dojde k vysazení keřů menšího vzrůstu (40-60 cm) na kraji 

ulice Horní. Jedná se o opatření proti moţnému vběhnutí venčících se psů do vozovky. 

Dále dojde téměř na celém okraji území k výsadbě stromů i keřů, které budou slouţit 

jako oddělení funkčních sektorů, protihluková zábrana a estetická výhoda. Ze stejného 

důvodu dojde ke stejné výsadbě také v okolí herních ploch a v blízkosti nově vzniklých pěších 

zón.  

Doporučuje se výsadba zejména listnatých stromů středního vzrůstu (do 8 metrů) a 

vyšlechtěných keřů nenáročných na údrţbu. Dojde také k nezbytnému stříhání stromů a keřů 

v blízkosti komunikací a parkovišť. 

Zeleň kvetoucí v letních měsících je neţádoucí zejména u ploch volnočasových 

aktivit, z důvodu zvýšeného výskytu hmyzu a riziku alergických reakcí u dětí. 

Součástí regenerace je z důvodu změny pěších komunikací a výstavby nových 

parkovacích ploch také nutné odstranit některé stromy a keře. Zároveň je vhodné stromy 

prošetřit dendrologickou analýzou, která můţe odhalit skryté vady některých stromů. U 

některých stromů můţe být zapotřebí provést bezpečnostní vazbu proti rozštěpení. 

5.8. Veřejné osvětlení 

V souvislosti s regenerací je navrţeno i nové veřejné osvětlení. Vzhledem k nově 

navrţeným trasám pěších komunikací je nevyhovující zejména umístění lamp. Nově navrţené 

osvětlení bude mimo zástavbu klasické zářivkové a ve vnitrobloku podél mlatových chodníků 

LED diodové. Napojení soustav veřejného osvětlení bude částečně provedeno na současnou 
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síť a v místech, kde v současnosti toto vedení není, bude provedeno uloţení nového nízkého 

napětí a napojení na stávající síť. Veškeré nové vedení bude uloţeno v zemi a bude 

respektovat ochranná pásma. 

5.9. Bezbariérové vstupy do budov 

 Vzhledem k tomu, ţe pouze 2 z 9 budov mají zajištěný bezbariérový vstup, je nutné 

provést tyto úpravy i u zbylých domů. Pro tyto účely budou u domů 100/4, 100/3, 100/5, 

101/16, 101/13, 101/17 a 101/18 vybudovány pojízdné rampy umoţňující pohodlný vstup do 

budov pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

Obr. 20: Ukázka bezbariérového vstupu do budovy 

 

 Předmětem práce není řešení vnitřních prostor domů. V rámci celkové regenerace za 

účelem zlepšení úrovně bydlení v této oblasti je ale doporučeno provést i tyto úpravy.  
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6. Ekonomické zhodnocení návrhu regenerace sídliště 

 Projekt „Regenerace panelového sídliště Ostrava - Dubina“ zahrnuje ekonomické 

zhodnocení změn v území. Jako podklad byl pouţit ceník pro průměrné ceny dopravní a 

technické infrastruktury z roku 2012. Tento ceník je dostupný na stránkách ústavu územního 

rozvoje www.uur.cz. (16) 

 Pro získání prostředků z dotace je nutné splnit podmínku z vyhlášky č. 494/200 Sb. o 

podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových 

sídlišť, konkrétně paragraf 3 – Podmínky pro získání dotace bod č. 2b, kde je uvedeno: „Obec 

se podílí na financování úprav podle § 2 písm. c) nejméně ve výši 30% jejich rozpočtových 

nákladů“. (6) 

 Celková dotace tedy můţe být poskytnuta aţ do výše 70% rozpočtových nákladů na 

úpravy uvedené v ţádosti o její poskytnutí. 

Tab. 9: Propočet nákladů úpravy terénu, komunikací, výstavbu parkovacích objektů a ploch 

 

 

 

 

Položka
Počet 

jednotek
MJ

Jednotková 

cena (Kč)

Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně 

DPH 21% (Kč)

Odstranění stávajících chodníků 

a ploch
2451 m

2 168,5 412 993,50   499 722,14   

Výstavba nových chodníků - 

zámková dlažba
355 m

2 759 269 445,00   326 028,45   

Výstavba nových chodníků - 

mlatový chodník
568 m

2 216 122 688,00   148 452,48   

Výstavba nových chodníků - 

pojízdná pěší zóna
862 m

2 842 725 804,00   878 222,84   

Odstranění poškozených ploch 

silnice
42 m

2 154 6 468,00   7 826,28   

Obnova asfaltového povrchu 

silnice
42 m

2 2115 88 830,00   107 484,30   

Paletové stání na ulici Horní 6320 m
3 5829 36 839 280,00   44 575 528,80   

Parkovací stání na terénu 1193 m
2 2115 2 523 195,00   3 053 065,95   

Celkem 40 988 703,50   49 596 331,24   



36 
 

Tab. 10: Propočet nákladů vedení technické infrastruktury 

 

Tab. 11: Propočet nákladů ploch volnočasových aktivit 

 

 

 

 

 

 

Položka
Počet 

jednotek
MJ

Jednotková 

cena (Kč)

Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně 

DPH 21% (Kč)

Přeložka vysokého napětí 22 kV 24 m 2410 57 840,00   69 986,40   

Přeložka veřejného osvětlení 

včetně sloupu
30 m 1300 39 000,00   47 190,00   

Nové vedení veřejného osvětlení 

včetně sloupu
102 m 1300 132 600,00   160 446,00   

Přeložka komunikačního vedení 72 m 216 15 552,00   18 817,92   

Nové vedení nízkého napětí 1 kV 18 m 757 13 626,00   16 487,46   

Celkem 258 618,00   312 927,78   

Položka
Počet 

jednotek
MJ

Jednotková 

cena (Kč)

Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně 

DPH 21% (Kč)

Dětské hříště 1 m
2 88490 88 490,00   107 072,90   

Hřiště multifunkční 1 m
2 420000 420 000,00   508 200,00   

Ruské kuželky 1 m
2 11500 11 500,00   13 915,00   

Velkoformátové šachy 1 m
2 27000 27 000,00   32 670,00   

Stolní tenis 3 m
2 49000 147 000,00   177 870,00   

Lanové centrum 1 m
2 56000 56 000,00   67 760,00   

Plochy pro Petangue 1 m
3 46000 46 000,00   55 660,00   

Dětské hřiště pro malé děti 1 m
2 42900 42 900,00   51 909,00   

Celkem 838 890,00   1 015 056,90   
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Tab. 12: Propočet nákladů úpravy zeleně 

 

Tab. 13: Propočet nákladů na mobiliář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka
Počet 

jednotek
MJ

Jednotková 

cena (Kč)

Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně 

DPH 21% (Kč)

Kácení stromů 6 ks 951 5 706,00   6 904,26   

Odstranění křovin 14 m2 223 3 122,00   3 777,62   

Výsadba stromů 74 ks 695 51 430,00   62 230,30   

Výsadba keřů 194 ks 45 8 730,00   10 563,30   

Obnova trávníků 142 m2 27 3 834,00   4 639,14   

Celkem 72 822,00   88 114,62   

Položka
Počet 

jednotek
MJ

Jednotková 

cena (Kč)

Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně 

DPH 21% (Kč)

Lavička 32 ks 4600 147 200,00   178 112,00   

Odpadkový koš 9 ks 1820 16 380,00   19 819,80   

Nádoba na psí exkrementy 6 ks 1900 11 400,00   13 794,00   

Protihluková zábrana 62 m 4300 266 600,00   322 586,00   

Altán 2 ks 42000 84 000,00   101 640,00   

Celkem 525 580,00   635 951,80   
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Tab. 14: Celkové náklady na regeneraci sídliště 

 

 Celkové náklady na regeneraci činí přibliţně 42 700 000 Kč bez DPH a 51 700 000 

s DPH. Za předpokladu získání plné 70% dotace musí městský obvod Ostrava – Jih zajistit 

financování ve výši 12 810 000 Kč bez DPH (30% z celkové ceny). Poskytnuté dotace by 

byly ve výši 29 890 000 Kč bez DPH. 

  

Položka
Náklady bez DPH 

21% (Kč)

Náklady včetně DPH 

21% (Kč)

Úpravy terénu, komunikací, výstavbu 

parkovacích objektů a ploch
40 988 703,50   49 596 331,24   

Vedení technické infrastruktury 258 618,00   312 927,78   

Plochy volnočasových aktivit 838 890,00   1 015 056,90   

Zeleň 72 822,00   88 114,62   

Mobiliář 525 580,00   635 951,80   

Celkem 42 684 613,50   51 648 382,34   
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu regenerace sídliště Ostrava – 

Dubina mezi ulicemi Horní a Emanuela Podgorného. Tato práce měla respektovat nařízení 

vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytnutí dotací ze státního rozpočtu. 

Prvním důleţitým bodem byla důkladná analýza současného stavu sídliště. V rámci 

této analýzy bylo provedeno několik průzkumů v různých denních časech a pořizování 

fotodokumentace. Tím bylo dosaţeno podrobného zhodnocení současného stavu a bylo 

moţné se věnovat samotné regeneraci. 

Stejně jako mnohé jiné sídliště v České Republice, se i toto potýká s kritickým 

nedostatkem parkovacích míst, kdy jsou obyvatelé nuceni parkovat na nepovolených místech 

nebo v příliš velké vzdálenosti od svých domovů. Cílem práce není pouze řešení statické 

dopravy, ale úprava ploch všech volnočasových aktivit, nevyhovujících prostorů sportovního 

vyuţití, zničeného nebo zcela chybějícího mobiliáře, úprava zeleně a odpadového 

hospodářství. 

V řešeném území není zcela patrné rozdělení funkčních sektorů a vymezení ploch pro 

odpočinek a rekreaci. Sídliště tak má tvář pouze místa pro přenocování. 

Při řešení problémů a nedostatků bylo nutné postupovat odděleně a zaměřovat se na 

jednotlivé části zvlášť. Tím bylo dosaţeno strukturované práce na regeneraci. 

Nejrozsáhlejší změnou bude úprava pěších komunikací a přidání nových parkovacích 

ploch. Prostory mezi domy se tak stanou klidovou oblastí, kde budou moct obyvatelé trávit 

volný čas bez rušivých vlivů dopravy. Veškeré parkovací plochy budou přesunuty do krajních 

oblastí území, s dobrou dostupností od všech domů. Bude dosaţeno přidání 316 nových 

parkovacích míst, včetně ploch pro uzamčení přívěsných vozíků a boxy pro motocykly.  

V rámci regenerace dojde k odstranění nepouţívaných betonových ploch, zúţení 

chodníků, nahrazení novým typem povrchů a vybudování dle poţadavků místních občanů. 

Všechny tyto změny budou mít za následek nejen efektivní posuny v území, ale také více 

nasákavých ploch pro snadnější vstřebávání dešťové vody do zeminy. Pěší komunikace budou 

splňovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb a v rámci lepší obsluhy domů budou vybudovány i rampy u 

vstupů do budov. 
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Důleţitou sloţkou regenerace je také návrh ploch pro volnočasové aktivity. V dnešní 

době je kladen velký důraz na sport i rekreaci. V řešeném území vznikne několik ploch pro 

tyto činnosti, rozdělené dle věkových kategorií.  

Pro nejmenší děti bude k dispozici dětské hřiště s pískovišti a houpačkami. Pro ty větší 

potom klasické dětské hřiště a lanové centrum. Děti tak budou mít moţnost nejen si hrát, ale 

také posilovat a zlepšovat svou fyzickou kondici. Dojde k zachování současného skateboard 

parku, který je hojně vyuţíván zdejší mládeţí. Basketbalové hřiště projde rekonstrukcí, kdy se 

změní z jednoúčelového na multifunkční. Zdejší děti tak nebudou muset navštěvovat jiná 

hřiště v okolí, kvůli kterým by musely překračovat území a přecházet silnici.  

Budou zde k dispozici i plochy pro rekreaci dospělých a seniorů. Konkrétně vznikne 

několik oddělených prostorů pro různé typy her. V blízkosti ulice Zdeňka Bára vznikne 

prostor pro hru ruské kuţelky, ve vnitrobloku sídliště dvě dráhy hry Petangue a území mezi 

domy na ulici Antonína Poledníka nabídne obyvatelům moţnost zahrát si venkovní stolní 

tenis nebo velkoformátové šachy. 

Změnou projde také mobiliář, kdy dojde k opravě a vybudování 32 laviček a přidání 

odpadkových košů pro komunální odpad i psí exkrementy. V území budou navíc vybudovány 

dva altány, kde mohou obyvatelé trávit volný čas s rodinou a přáteli. 

V rámci regenerace bude vysazeno několik stromů a keřů tak, aby bylo zajištění 

oddělení hlučné dopravy od sektoru bydlení a rekreace. Celkem bude vysazeno 74 stromů a 

194 keřů. Všechny budou snadno udrţovatelé. Během projektu byl kladen velký důraz na 

zachování co největšího počtu současné zeleně. Výsledkem je odstranění pouze 6 stromů a 

několika metrů čtverečních křoví. 

Při návrhu bylo myšleno i na venčení psů, protoţe orientačně kaţdá třetí domácnost 

vlastní jednoho psa. Bude tak zachována plocha na pozemku 100/2 a pomocí keřů bude 

zajištěna ochrana před vozidly pohybujícími se po silnici Horní. V rámci celého území bude 

zachováno několik zelených ploch, dnes vyuţívaných k trávení času s domácími zvířaty. 

Součástí bakalářské práce je ekonomické zhodnocení návrhu regenerace sídliště. Tato 

cena byla vyčíslena přibliţně na 51 650 000 Kč včetně DPH. 

Dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb., podle kterého byla práce vypracována, je moţná 

maximální dotace státu 36 155 000 Kč včetně DPH (70% celkové částky). Ze získaných 
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informací jsem zjistil, ţe průměrná výše dotace je ve skutečnosti 4 miliony korun. Zbylou část 

prostředků musí obecní úřad zajistit z vlastního rozpočtu a deklarovat jeho existenci, aby byla 

dotace poskytnuta. 

V průběhu řešení práce se vyskytlo několik drobných komplikací, které jsem byl 

schopen vţdy po konzultaci s odborníky a vedoucím bakalářské práce vyřešit. Tímto bych rád 

poděkoval zaměstnancům katedry městského stavitelství a inţenýrství, zejména potom své 

vedoucí práce Ing. Regině Kuchtové, Ph.D. za velkou vstřícnost a podporu. Výše uvedený 

návrh regenerace sídliště tak splnil veškeré cíle a poţadavky uvedené v zadání této bakalářské 

práce. 
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Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu (dále jen 

"dotace") na úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich 

přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. 

(2) Dotace není určena na opravy bytových panelových domů. 

§ 2 

Vymezení pojmů 

V tomto nařízení se rozumí: 

a) bytovým domem postaveným panelovou technologií stavba pro bydlení, ve které 

převaţuje funkce bydlení, postavená v některé z typizovaných konstrukčních soustav 

uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým se stanoví podmínky státní finanční 

podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou 

technologií,1) s výjimkou stavby pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

poţadavkům na rodinné bydlení a v níţ je více neţ polovina podlahové plochy místností a 

prostorů určena k bydlení a má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaţí a podkroví, 

b) panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy 

postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů, 

c) úpravami práce plánovací a práce realizační v oblasti sociální, ekonomické, 

urbanistické a architektonické a v oblasti technických úprav a modernizace směřující k 

postupné regeneraci stávajících panelových sídlišť ve víceúčelové celky a zahrnující: 

1. zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části, 



 

 

2. výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních 

automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických 

stezek, vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, 

veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, vybudování 

odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně 

postiţených osob, opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch 

z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod, odstranění 

vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění 

veřejného osvětlení, přijetí místních protipovodňových opatření, přestavba sídlištních kotelen 

na ušlechtilá paliva, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie v sídlištních kotelnách a s tím 

související projektové práce, nebo 

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

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

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

odpočinkovými plochami a lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím 

související projektové práce; 

d) projektem regenerace panelového sídliště projekt zpracovaný podle podmínek 

stanovených v Postupu při zpracování projektu regenerace panelového sídliště uvedeného v 

příloze k tomuto nařízení, sledující komplexní zlepšení obytného prostředí panelového sídliště 

a zahrnující úpravy podle písmene c). 

 

§ 3 Podmínky pro získání dotace 

(1) Dotaci můţe získat obec, na jejímţ území se nachází panelové sídliště. 

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

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

b) obec se podílí na financování úprav podle § 2 písm.c) nejméně ve výši 30% jejich 

rozpočtových nákladů, 

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

předpisů. 



 

 

(3) Dotace na tentýţ druh úprav můţe být v rámci jednoho sídliště poskytnuta pouze 

jednou. 

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

nařízení. 

§ 4 

Výše dotace 

Dotace můţe být poskytnuta aţ do výše 70% rozpočtových nákladů na úpravy 

uvedené v ţádosti o její poskytnutí. 

§ 5 

Postup při poskytování dotace 

(1) Dotaci lze poskytnout na základě ţádosti obce podané příslušnému kraji. 

(2) K ţádosti podané na formuláři Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 

"ministerstvo") se přiloţí 

a) projekt regenerace panelového sídliště, 

b) doklad o schválení územního plánu obce, 

c) doklad o schválení projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce, 

d) doklad prokazující vlastnictví staveb a pozemků, 

e) vyplněné formuláře Ministerstva financí pro financování programů z prostředků 

státního rozpočtu, předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství, fondů 

NATO a úvěrů se státní zárukou, 

f) pravomocné územní rozhodnutí případně pravomocné stavební povolení na úpravy 

uvedené v § 2 písm. c), pokud tak stanoví zvláštní zákon, 

g) povolení ke stavbě příslušné komunikace, 

h) doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši minimálně 30% rozpočtových 

nákladů, 



 

 

i) prohlášení obce, ţe ke dni podání ţádosti o dotaci nemá závazky po době splatnosti 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

(3) Kraj předá ţádost obce včetně příloh podle odstavce 2 a svého stanoviska k ní 

ministerstvu nejpozději do 60 dnů po jejím obdrţení. 

(4) Ministerstvo provede výběr ţádostí o poskytnutí dotace a rozhodne o poskytnutí 

dotace. Rozhodnutí bude neprodleně oznámeno ţadateli. 

 

§ 6 Podmínky pro čerpání dotace 

Čerpání dotace je vázáno pouze na financování úprav, na které byla poskytnuta. 

§ 7 

Poskytování dotace podle tohoto nařízení musí být v souladu se zvláštním zákonem 

upravujícím postup při posuzování slučitelnosti veřejné podpory se závazky vyplývajícími z 

Evropské dohody zakládající přidruţení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 

§ 8 

Kontrola a sankce 

Pro kontrolu a dodrţování podmínek čerpání dotace podle tohoto nařízení a uplatnění 

sankcí při neoprávněném pouţití nebo zadrţení dotace platí zvláštní právní předpis. 

§ 9 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. 

předseda vlády 

ministr pro místní rozvoj 

 

Příloha k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště a jeho obsahové náležitosti 



 

 

Postup při zpracování projektu regenerace panelového sídliště 1. Vyhodnocení 

podkladových materiálů z hlediska vyuţitelnosti pro regeneraci panelového sídliště. 

Podkladovými materiály jsou: 

a) schválená územně plánovací dokumentace; 

b) programy rozvoje územního obvodu obce; 

c) původní dokumentace sídliště, dokumentace následných změn sídliště, 

majetkoprávní identifikace pozemků, staveb, bytů; případně další podklady, zejména studie 

dostavby sídliště a úprav včetně úprav zajišťujících přístup a uţívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

d) dokumentace dokončených nebo rozestavěných úprav regenerace některých částí 

sídliště. 

2. Zajištění účasti obyvatel a všech místně dotčených fyzických a právnických osob, 

zejména: 

a) osvěta ve veřejných sdělovacích prostředcích (české i zahraniční zkušenosti); 

b) seznámení obyvatel se záměrem a důsledky navrhovaných úprav (včetně např. 

vystavení předběţných "motivačních skic"); 

c) anketa mezi obyvateli sídliště a přilehlého území a dotčenými fyzickými a 

právnickými osobami; 

d) posouzeni výsledků ankety, připomínek a námětů občanů - dílčí sociologická studie 

apod. 

3. Upřesnění zásad rozvojových programů obce (bytové politiky, sociálních otázek) 

zejména ve vztahu k řešeným problémům sídliště. 

4. Zpracování projektu regenerace panelového sídliště, jehoţ součástí bude, kromě 

sociologické, urbanistické studie apod., také ekonomické vyhodnocení včetně návrhu 

financování (výběr všech vhodných podpůrných programů, předběţná jednání s budoucími 

investory a dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami, které se budou na 

financování spolupodílet). 



 

 

5. Projednávání projektu regenerace panelového sídliště zastupitelstvem obce, 

zapracování změn. 

6. Schválení projektu regenerace panelového sídliště, stanovení etap zadání 

jednotlivých úprav. 

Obsahová stránka projektu regenerace panelového sídliště 

1. Analytická část obsahuje také vyhodnocení podkladových materiálů uvedených v 

písm. a) aţ g) a jejich doplnění vlastním průzkumem zpracovatele projektu. Podklady pro 

analýzu jsou: 

a) schválená územně plánovací dokumentace; 

b) dříve zpracované záměry, strategie; 

c) vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště; 

d) posouzení stavu sídliště z hledisek stavebně technického, funkčně provozního a 

prostorového; 

e) vývoj věkové a sociální skladby obyvatel, potřeba pracovních míst apod; 

f) rozbor ekonomických podmínek úprav, uvedení stávajících zdrojů včetně státních 

programů podpory, moţnosti soukromých investic a dalších zdrojů; 

g) charakteristika jednotlivých úprav. 

2. Návrhová část sestává z textové, výkresové, ekonomické a dokladové části. 

Textová část obsahuje 

a) cíle, ke kterým povede realizace záměrů projektu regenerace panelového sídliště - 

úpravy, časové období, ve kterém by mělo být cílů dosaţeno; 

b) cíle v pořadí podle naléhavosti; 

c) návrh na nezbytné změny územně plánovací dokumentace, změny nebo pořízení 

regulačního plánu; v návrhu budou zohledněny podmínky pro sociální a kulturní rozvoj a pro 

aktivity volného času; zvláštní pozornost bude věnována moţnostem trávení volného času dětí 

a mladých lidí, řešeny budou i podmínky pro vznik pracovních míst a další aktuální otázky. 



 

 

Výkresová část obsahuje 

a) část schválené územně plánovací dokumentace; 

b) motivační náčrty a návrhy nezbytných změn územně plánovací dokumentace, popř. 

návrhy na pořízení regulačního plánu, návrhy jednotlivých úprav atd. 

Ekonomická část obsahuje 

a) seznam navrhovaných úprav; 

b) odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav; vyčíslení moţných následných 

zisků; 

c) časový postup úprav; 

d) návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech, upřesnění zdrojů 

financování. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

Vyjádření správců sítí 
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