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Anotace: 

JAKUBCOVÁ, H.: Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou, Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2014, 50 s, Vedoucí diplomové 

práce: Ing. Stanislav Endel 

Diplomová práce se zabývá regenerací panelového sídliště v Budišově nad Budišovkou. 

Byl proveden rozbor stávajícího stavu a byly navrženy změny, které řešené území 

upravily v oblasti urbanistické a architektonické. Regenerace se zabývá řešením dopravní a 

technické infrastruktury, zeleně, vytvoření odpočinkových ploch a doplnění sídliště vhodným 

mobiliářem. Důraz byl kladen na vytvoření parkovacích ploch v tomto území. 

Návrh respektuje podmínky dotačního titulu nařízení vlády č. 494/2000 Sb., v platném 

znění. [6] 
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Anotation: 

JAKUBCOVÁ, H.: Regeneration of housing estate in Budišov nad Budišovkou, Ostrava: 

VSB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Municipal Engineering and Construction, 

2014, 50 p, Supervisor of diploma thesis: Ing. Stanislav Endel 

This thesis deals with regeneration of housing estate in the city Budišov nad Budišovkou. 

At the basis of an analysis of the current situation of housing estate have been 

designed changes, which altered the studied territory in the question of urban and 

architectural. The regeneration of housing estate deals with solving of traffic and technical 

infrastructure, greenness, relaxing areas and with replenishing of suitable street furniture. The 

emphasis was given to creating of parking places in this area. 

The proposal respects the conditions of subsidy title of Government Regulation 

No. 494/2000 Coll., As amended. [6] 
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BD   Bytový dům  
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kV   kilovolt 
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m n. m.  metrů nad mořem 
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ÚP    Územní plán 
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1.1 Předmět diplomové práce 

Předmětem diplomové práce je návrh regenerace sídliště panelových domů v Budišově nad 

Budišovkou. Řešené území má rozlohu 2,29 ha a nachází se mezí ulicemi Na Sídlišti, 

9. května a Dukelská. Při návrhu bude kladen důraz na návrh komunikací, ploch pro statickou 

dopravu, veřejných prostranství a dětských hřišť.  

 

Výběr lokality nebyl náhodný, téma diplomové práce bylo vybráno se spoluprací 

městského úřadu v Budišově nad Budišovkou. Město v budoucnosti počítá s regenerací 

panelového sídliště a tato práce by mohla sloužit jako podklad pro zpracování dokumentace s 

možností získání dotací ze státního rozpočtu. 

 

Samotná práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. Obsahem první části jsou 

teoretická východiska a soubor požadavků potřebných ke zpracování diplomové práce. 

V druhé části je popsáno samotné město Budišov nad Budišovkou a dále tato část hodnotí 

stávající stav sídliště a zabývá se návrhy konceptů řešení. Návrh řešeného území bude 

obsahovat tři varianty urbanistického návrhu a vybraná varianta je dále detailněji zpracována. 

Práce obsahuje SWOT analýzu řešené lokality. Součástí práce bude ekonomické zhodnocení 

vybrané varianty. Kompletní dokumentace je vytvořena v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb. 

  

1. Úvod  
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1.2 Podklady pro zpracování diplomové práce 

Získané podklady 

K vypracování diplomové práce byly použity podklady: 

ČUZK: 

• Ortofotomapa 

• Katastrální mapa 

Město Budišov nad Budišovkou: 

• Územní plán města 

• Limity v území 

Vyjádření o existenci sítí: 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

• SmVaK, Ostrava a.s. 

• RWE Distribuční služby, s.r.o. 

• Telefónica Czech Republic, a.s. 

• Vodafone Czech Republic, a.s. 

• Informace o městě Budišov nad Budišovkou 
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2.1 Vyčlenění základních pojmů 

Území 

Vyjadřuje účelové vymezení povrchu Země. [1] 

Sídliště 

Definice sídliště v urbanistickém pojetí je jako seskupení budov, převážně obytného 

charakteru, případně místo hromadného osídlení. V běžném smyslu je sídlištěm míněn obytný 

soubor, obvykle se přimykající k městu (ne však vždy), sestávající z vícepodlažních domů 

vystavěných průmyslovou technologií. [4] 
 

Panelový dům 

Panelový dům, hovorově zkráceně panelák, je dům vybudovaný z prefabrikovaných panelů. 

ČSN používá označení „konstrukční stěnový systém z prefabrikovaných panelů“. [28] 

Veřejné prostranství 

Zákony jiných zemí ho označují v jiném kontextu. Vychází z právního pojmu o veřejném 

užívání a je těžké jej definovat. Dle § 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., který 

definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 

bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. [10] 

 

Veřejná infrastruktura 

Pozemky, stavby a zařízení, a to  

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

2. Teoretická východiska potřebná k řešení 
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3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu, [11] 

 

Doprava 

Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními 

prostředky po dopravních cestách. [26]  

 

Nástupní plocha 

Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky (požárních automobilů) v takové vzdálenosti od 

objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, 

případně požárního zásahu z vnější strany budovy (bez vstupu do budovy). [29] 

 

Zeleň v zastavěném území obce 

V tvorbě urbanistické koncepce představuje krajina prostředí pro realizaci funkcí spojených 

s osídlením a hospodářským využitím území. Plochy s převažujícími přírodními složkami – 

zejména s plochami a prvky vegetace, vodní plochy a vodní toky v urbanizovaném prostředí 

spoluvytváření podmínky pro uskutečňování přírodních a sociálně ekonomických procesů 

jako předpokladu udržitelného rozvoje. Ekologické předpoklady území jsou měřítkem 

urbanistické kvality a obytnosti prostředí a projevují se i v atraktivitě území. [26] 

Parkoviště 

Venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 

komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání. [15]  

 

Parkování 

Umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, 

návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. [15] 

 

Odstavování; dlouhodobé stání 

Umisťování vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla v místě bydliště, 

případně v sídle provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. [15] 
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Rezident 

Osoba bydlící nebo sídlící v dané lokalitě. [15] 

 

Obytná zóna 

Jedna nebo více zklidněných komunikací zejména v částech obytných soborů s převahou 

pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb za stanovených podmínek provozu podle 

zvláštního předpisu. Prostor místních komunikací v této zóně je opticky, případně i fyzicky a 

také hmatově podle zvláštního předpisu rozdělen na prostor pobytový a prostor dopravní se 

smíšeným provozem a je obvykle řešen v jedné úrovni. [14] 

 

Chodník 

Část přidruženého dopravního prostoru zejména pro chodce. Chodník je oddělen od hlavního 

dopravního prostoru vertikálně anebo horizontálně. [14] 

 

Hřiště 

Hřiště je stavebně či organizačně upravený prostor určený pro hru dětí i dospělých mimo 

dopravní prostor, většinou fyzicky oddělený. [20] 

 

Limity v území 

Limity využití území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů vyplývajících 

z územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití 

území. Stanovují nepřekročitelnou hranici nebo rozpětí pro využití a uspořádání území. [11] 

 

Územní plán 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 

plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a 

koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně 

prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky 

pro využití těchto ploch a koridorů. [11] 
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2.2 Požadavky – parkoviště 

Při návrhu parkovacích stání se vychází ze základních rozměrů vozidel pro jednotlivé 

kategorie uvedených v tabulce č. 1 v normě ČSN 73 6056. Příčný sklon nemá překročit 5%, 

podélný sklon nemá překročit 3%. Potřeba parkovacích stání pro jednotlivé druhy staveb se 

stanoví výpočtem podle ČSN 73 6110. 

Parkovací stání se nesmí umisťovat: 

• v rozhledových polích křižovatek a sjezdů 

• na křižovatce a ve vzdálenosti 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní 

• v připojovacích, odpočívacích a vyhrazených pruzích 

• v prostoru zastávek linkové dopravy 

• v prostoru rozhledových polí železničních přejezdů 

• před přechodem pro chodce [15] 

Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a 

v hromadných garážích pro osobní vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházející z celkového počtu 

stání každé dílčí parkovací plochy. 

2 až 20 stání  1 vyhrazené stání 

21 až 40 stání  2 vyhrazená stání 

41 až 60 stání  3 vyhrazená stání 

61 až 80 stání  4 vyhrazená stání 

81 až 100 stání 5 vyhrazených stání 

101 až 150 stání 6 vyhrazených stání [21] 

2.3 Požadavky – hřiště 

Hřiště musí být bezpečné před dopravou, bez škodlivých vlivů emisí, dostatečně osluněné. 

V bytové zástavbě slouží hrací plochy jako orientační body a jsou spojeny s obytnými domy 

jednoduchou sítí cest. Okrajové části nejsou vhodné pro umístění a je nutné dodržet návaznost 

na okolní komunikace.  

Směrnice pro výstavbu hřišť se skládají z určitých údajů: 

• staří skupiny 
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• užitná plocha na obyvatele ( m2/obyv.) 

• velikost hrací plochy 

• vzdálenost od bydliště 

• ostatní podklady [2] 

2.4 Požadavky – obytná zóna 

Obytná zóna je oblast označená příslušnými dopravními značkami. Zónu tvoří soubor 

zklidněných komunikací s převahou pobytové funkce s přímou dopravní obsluhou staveb a je 

zde umožněn pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel a hry dětí ve společném prostoru. 

V obytné zóně je maximální rychlost 20 km.h-1. Je použit efekt šikany (umístění 

parkovacích stání a ploch zeleně) pro zamezení jízdy dopravních prostředků vyšší rychlostí. 

Parkování je zde povoleno pouze na místech tomu určených a označena vodorovným 

dopravním značením (barevným odstínem, nebo jiným materiálem povrchu parkovacího 

stání). Stání se navrhuje pouze pro osobní automobily. Velikost stání: podélné 2,00 (min. 1,80 

m) x 5,50 m; kolmé a šikmé 2,40 m x 4,50 m (při možném převisu čela nebo zádi vozu). 

Navržená plocha parkovacích stání nemá zabírat více než 20% celkové plochy prostoru 

komunikace. Vedle parkovacího stání je nutné zachovat průjezdnou šířku 3,50 m. Šířka 

komunikace obytné zóny při zástavbě rodinnými domy se navrhuje nejméně 8 m, platí pro 

obousměrný provoz. Při jednosměrném je možno komunikaci zúžit. 

Vjezd do obytné zóny je posuzován jako křižovatka, musí být splněny požadavky pro 

rozhled podle ČSN 73 6102. Vjezd do obytné zóny musí být stavebně upraven, aby zde byla 

patrná změna dopravního režimu, a to pomocí dlouhého zpomalovacího prahu. [20] 

 

Obr. 1 - Vyznačení dopravními značkami „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“, zdroj: [20] 
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3.1  Územní plánování 

3.1.1 Základní pojem 

Územní plánování je soubor činností, jehož výsledkem je návrh optimálního využití území 

podle kritérií ekologických, kulturních, stavebně technických a ekonomických. [11] 

3.1.2 Cíle a úkoly územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. [11] 

 

Mezi úkoly územního plánování patří zjišťovat a posuzovat stav území, dále určuje 

limity území, prostorové využití, asanace území, rekonstrukce nebo revitalizace území, zdroje 

a rezervy pro další rozvoj atd. 

3.1.3 Nástroje územního plánování 

Nástroje územního plánování popisuje Hlava III. stavebního zákona: 

• Územně plánovací podklady 

o územně analytické podklady 

o územní studie 

• Politika územního rozvoje 

• Územně plánovací dokumentace 

o zásady územního rozvoje 

o územní plán 

o regulační plán 

• Územní rozhodnutí 

  

3. Územní plánování, územní rozhodnutí jako součást územního 

plánování, urbanismus 

20 
 



3.2 Územní rozhodnutí jako součást územního plánování 

Územní rozhodnutí je jeden z nástrojů územního plánování.  

Územní rozhodnutí je rozhodnutím o: 

• umístění stavby nebo zařízení 

• změně využití území 

• změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

• dělení nebo scelování pozemků  

• ochranném pásmu [11] 

3.3 Urbanismus 

Urbanismus je soubor metod, postupů a činností vedoucích k harmonickému formování 

lidského osídlení. Využívá se při návrhu řešení rozvoje zástavby sídel a krajiny s důrazem na 

tvorbu životního prostředí. [11] 

Jedná se o multidisciplinární obor, který má za úkol navrhování sídelních útvarů nebo částí.  
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4.1 Úvod 

Program regenerace panelových sídlišť se zabývá možností získání dotací obcím na 

regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podmínky poskytnutí 

dotace jsou dány nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění nařízení vlády 

č. 99/2007 Sb. 

 

4.2 Nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

Toto nařízení definuje základní pojmy a stanovuje podmínky pro poskytování dotací na 

regeneraci panelových sídlišť bez možnosti použití dotací na opravy bytových panelových 

domů. Tyto dotace slouží na výstavbu dopravní a technické infrastruktury včetně sanace. 

Další možností je úprava veřejných prostor, doplnění o požární plochy a výsadba zeleně. Při 

regeneraci panelového sídliště je potřeba zajištění účasti obyvatel a všech dotčených osob. 

Dále nařízení určuje zásady rozvojových problémů obce a definuje další součást, a to 

zpracované ekonomické vyhodnocení včetně financování. Projekt regenerace musí být 

schválen zastupitelstvem obce a po schválení je nutné určení jednotlivých etap. 

Projekt regenerace sídliště musí obsahovat analytickou a návrhovou část. V analytické 

části musí být doložena vydaná územně plánovací dokumentace, již dříve zpracované záměry 

a strategie, vyhodnocení ankety mezi obyvateli, posouzení stavu sídliště z hlediska stavebně 

technického a funkčně provozního a prostorového, vývoj věkové a sociální skladby obyvatel, 

rozbor ekonomických podmínek a charakteristika jednotlivých úprav. Návrhová část obsahuje 

textovou, výkresovou, ekonomickou a dokladovou část. Textová část definuje záměr projektu 

a návrh na nutné změny v územně plánovací dokumentaci atd. Výkresová část musí 

obsahovat část územně plánovací dokumentace, návrhy změn v územně plánovací 

dokumentaci a návrhy jednotlivých úprav. V ekonomické části se nachází seznam 

navrhovaných úprav, odhad nákladů a způsob možného financování. 

4. Regenerace panelových sídlišť 
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4.3 Stručný přehled postupu spojeného s poskytnutím dotace 

Žádost o dotaci musí podat obec na příslušný kraj. Kraj předá žádost se svým stanoviskem 

Ministerstvu pro místní rozvoj. Hodnotící komise v čele s MMR zhodnotí žádost dle kritérií. 

Schválenou žádost vydá správce do podprogramu Registrační list akce. Poté je žadatel 

povinen doplnit náležitosti a správce pak vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Správce zašle 

žadateli doklady k čerpání finančních prostředků. Příprava, realizace a financování akce se 

provádí podle vyhlášky č. 560/2006 Sb. 
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5.1 Základní informace o městě 

Město Budišov nad Budišovkou leží v Moravskoslezském kraji mezi pásmem Nízkého 

Jeseníku a Oderskými vrchy. Nachází se 11 km západně od Vítkova a 36 km jihozápadně od 

Opavy. Budišov nad Budišovkou leží v nadmořské výšce 500-550 m. n. m.  

 

 

Městem prochází silnice II/443 spojující města Libavá a Opava. Další důležitá silnice 

vede přes celé město směrem na Moravský Beroun. Plocha katastru města je 7 628,1 ha. 

Nejvyšším vrcholem na území Budišova nad Budišovkou je 3,3 km dlouhý hřbet Červené 

hory o výšce 749 m. Součástí města jsou také 3 integrované obce – Guntramovice, Podlesí a 

Staré Oldřůvky. Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2013 je 3 014. 

 

5.2 Důležitá data v historii 

Původ města je nejasný, nejspíše bylo založeno po roce 1274 jako hospodářské středisko 

patřící olomoucké kapitule. První písemná zmínka o městě je z roku 1301. Během 17. a 

18. století byl rozkvět města přerušen několika válečnými taženími různých armád. Dánové 

byli v Budišově nad Budišovkou ubytování roku 1622, v roce 1642 Švédi a za sedmileté 

války v 18. století táhl městem Bedřich Veliký do bitvy proti Laudonovi. V roce 1870 bylo 

město nuceno obrátit se o pomoc k vídeňské vládě, ta rozhodla o výstavbě tabákové továrny. 

Díky závodu se začalo město rozrůstat, tento růst vyvrcholil za první republiky. Po odsunu 

německého obyvatelstva po roce 1945 se počet obyvatel snížil na třetinu. 

5. Údaje o obci 

Obr. 2 – Moravskoslezský kraj, umístění obce, zdroj: [29] 
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Město má čtvercové náměstí, rozvinutou síť kolmých ulic a kostel situovaný 

v samostatném bloku v podélné ose města. Budišov nad Budišovkou má pravidelný oválný 

obvod se zřetelným průběhem zaniklých hradeb, jejichž existence je písemně doložena na 

konci 16. století. Znak města se poprvé připomíná v roce 1564, kdy měl modrý štít se 

zkříženými stříbrnými hornickými kladívky. Znak pozměnil v roce 1613 olomoucký 

arcibiskup kníže František z Dietrichštejnu.  

 

 

5.3 Občanská vybavenost  

Ve městě je veškerá občanská vybavenost. Na Náměstí Republiky můžeme nalézt základní 

školu nižšího stupně, poštu a různé obchody. Na Halaškově náměstí se nachází radnice 

s městským úřadem, fara, kostel, základní škola vyššího stupně a kulturní dům s knihovnou. 

Dále je ve městě ordinace lékařů, lékárna, mateřská škola, domov pro seniory, domovy 

s pečovatelskou službou, hasičská zbrojnice a městská policie. 

 

  

Obr. 4 – Vlakové nádraží, zdroj: [30] 

Obr. 3 – Znak města, zdroj: [27] 
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5.4 Klimatické podmínky a životní prostředí 

Město leží v oblasti Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 500-550 m. n. m. Dle ČSN 06 0210 

je výpočtová teplota tex= -15 °C až -18°C. Počet dnů s průměrnou teplotou nižší než 12°C je 

240 a průměrná teplota otopného období jsou 3°C. 

 

5.5 Památky a kulturní využití 

Na území obce se nachází spousta památek, které poukazují na poměrně bohatou historii 

města. Mezi ně patří např. kostel Nanebevzetí panny Marie, fara, městská radnice, most se 

sochou sv. Jana Nepomuckého, místní hřbitov s náhrobky a dům č. p. 230 (dnes muzeum 

břidlice). 

 

Nejvýznamější stavbou ve městě je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Základní kámen 

kostela byl položen 9. června 1745. Stavba kostela trvala do roku 1755. Dne 12. dubna 1756 

byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Věže byly dokončeny až v r. 1912. U kostela 

se nachází barokní městská radnice, postavena roku 1635. Sloužila především jako soud pro 

okolí Budišova nad Budišovkou.  

 

 

Další významnou stavbou na území města je kamenný most přes řeku Budišovku se 

sochou sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o barokní most, který byl postaven roku 1773. Most 

tvoří typické půloblouky vztahující se k baroknímu období z lomového kamene s plně 

vyzděným parapetem. Na mostě je pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého. Socha 

pochází z roku 1725 a na most byla osazena druhotně. Vytvořil ji moravský sochař Jiří 

Antonín Heinz. 

Obr. 5 – Kostel a městská radnice, zdroj: [27] Obr. 6 – Kamenný most se sochou sv. Jana 
Nepomuckého, zdroj: [32] 
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5.6 Sport 

Ve městě je možnost velkého sportovního vyžití v létě i v zimě. Nachází se zde fotbalové 

hřiště s tenisovými kurty, a to v blízkosti řešené lokality. V Guntramovicích je vybudováno 

menší lyžařské středisko, které nabízí návštěvníkům při dostatečném množství sněhové 

pokrývky i upravené běžecké tratě. V místním autokempu se nachází hřiště s minigolfem s 18 

drahami, hřiště na volejbal a nohejbal s umělým povrchem, stolní tenis a ruské kuželky. K 

dispozici je i bazén se solárním ohřevem o průměru 6,5 m a hloubce 1,2 m. Městem prochází 

několik cyklostezek a turistických tras. Nejvíce využívané jsou směrem na přehradu Kružberk 

a okolí Nízkého Jeseníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Dopravní dostupnost obce 

Městem prochází silnice II/443 spojující Opavu a Libavou a další důležitou dopravní tepnou 

je silnice III/4405 směrem na Moravský Beroun a Olomouc.  

 

Do obce byla roku 1891 vybudována regionální jednokolejná železniční trať č. 276 

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Zde železnice končí.  

 

Autobusové nádraží leží v blízkosti Halaškova náměstí, hned vedle kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a další zastávka je nedaleko železniční stanice. Autobusové spoje 

zde zajišťuje společnost TQM Opava. Městská hromadná doprava ve městě není. 

  

Obr. 7 – Lyžařský areál Guntramovice, zdroj: [33] Obr. 8 – Kružberská přehrada, zdroj: [32] 

27 
 



5.8 Technická infrastruktura v obci 

5.8.1 Zásobování vodou 

Ve městě je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVak Ostrava a.s. Vodovod je 

zásoben z 94,3% z Ostravského oblastního vodovodu. Zbytek je zásoben z místních zdrojů. 

Vodovodní síť je tvořena potrubím DN 80 - DN 250. Technický stav vodovodní sítě je dobrý. 

5.8.2 Likvidace odpadních vod 

Město je odkanalizováno veřejnou kanalizací ve správě SmVak Ostrava a.s. Většinou se jedná 

o jednotnou kanalizaci, která je na mnoha místech zaústěna do řeky Budišovky. Částečné 

odbourávání znečistění dochází v nedokonalých žumpách či septicích. Ve východní části 

města je pro sídliště vybudována oddělená kanalizace, splašková kanalizace je zaústěna do 

lokální čistírny odpadních vod (ČOV) typu Kombiblok. Veřejná kanalizace byla budována od 

roku 1920 až do současnosti v profilech DN 150 až DN 500. Na kanalizaci je napojeno asi 

90% zástavby. Centrální ČOV je situována jihovýchodně od souvislé zástavby. V současné 

době probíhá výstavba páteřních sběračů. 

 

5.8.3 Zásobování elektrickou energií 

Nadřazená soustava VVN přes území Budišova nad Budišovkou neprochází. Vedení je VN 

s trafostanicemi v obci. Obec je napájena elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV s 

odbočkami a z hlavní linky VN 73, která je připojena ze stanice 110/22 kV ve Vítkově. 

Hlavní linka byla rekonstruována v roce 1987 a je vedena vodiči AlFe na betonových 

sloupech. Na území obce se nachází 24 distribučních trafostanic. Rozvodná síť NN je 

převážně venkovního provedení s vodiči AlFe na betonových sloupech. Část pro hromadnou 

bytovou zástavbu a v městské zástavbě je provedena zemními kabely 3x120+70 AYKY. 

Obr. 9 – ČOV Budišov nad Bud., zdroj: [27] 
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5.8.4 Zásobování plynem 

Pro zásobování města byl v roce 1997 vybudován VTL plynovod DN 200, PN 40 Lhotka – 

Budišov nad Budišovkou. Ve městě probíhá plošná plynofikace. Plynovodní síť je 

vybudována jako středotlaká do 0,3 MPa, z trubek LPE v profilech D 50 – D 160, uložena 

podél místních komunikací. Páteřní řád vede z regulační stanice na ulici Dukelská v profilu 

D 160. 

5.8.5 Zásobování teplem 

Stávající zástavba je vytápěna blokovými a domovními kotelnami pro hromadnou bytovou 

zástavbu a vybavenost. Rodinné domy jsou vytápěny individuálně. Firma Vytep Uničov, s.r.o. 

provozuje v Budišově 9 kotelen, které jsou provozovány na zemní plyn. Městský úřad dále 

provozuje dalších 13 kotelen. Tyto kotelny jsou na různé druhy pevných paliv. Poslední 

2 kotelny provozuje firma Linaset, a.s. pro svůj závod a TUV bytového domu s 24 byty. Pro 

podnikatelské aktivity je ve městě ještě 5 kotelen převážně na uhlí a dřevo. Návrh města 

v budoucnu je použít zemní plyn pro 90% bytových jednotek včetně podnikatelských aktivit. 

5.8.6 Odpadové hospodářství 

Tuhý komunální odpad je dovážen Technickými službami města Budišov nad Budišovkou na 

skládku v Nových Těchanovicích. V městě již započal sběr vytřízeného komunálního odpadu 

s možností recyklace jednotlivých separovaných komponentů. 

 

5.9 Demografické ukazatele 

Počet obyvatel v Budišově mírně rostl až do první světové války. Důsledky první a zejména 

druhé světové války přinesl pokles počtu obyvatel. Další mírný růst se objevil v 60. a 70. 

letech 20. století. Ale již po roce 1980 dochází k mírnému poklesu. Pro vývoj počtu obyvatel 

jsou rozhodující tyto faktory: 

• vysoká úroveň nezaměstnanosti, strukturálně omezená nabídka pracovních míst 

• okrajová poloha, mimo významné komunikační tahy 

• omezená vybavenost 

• poměrně kvalitní životní prostředí, rekreační okolí 
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6.1 Vymezení území  

Řešené území se nachází ve středu města, v blízkosti Náměstí Republiky a má rozlohu 

2,29 ha. Vybraná lokalita sousedí s památkovou zónou města a lemují ji ulice Dukelská, Na 

Sídlišti a 9. května. Sídliště tvoří 13 bytových domů a rozsáhlá síť pěších komunikací. Na 

vymezené ploše se nachází vzrostlá zeleň a neodpovídající mobiliář svým stavem a počtem. 

Je zde nedostatečný počet parkovacích ploch, které nevyhovují požadavkům stupni 

automobilizace. 

 

6.2 Širší vztahy 

6.2.1 Charakteristika území 

Sídlištní zástavba v Budišově nad Budišovkou vznikla v 70. letech 20. století pomocí nízkých 

čtyřpodlažních panelových domů systému BP70 - OS. Řešené území je největším sídlištěm 

v Budišově nad Budišovkou. 

6.2.2 Dopravní vazby 

Severní část sídliště lemuje ulice Dukelská, jižní část okraj ulice Na Sídlišti a ulice 9. května 

se nalézá ve východní části území. V docházkové vzdálenosti 300 m se nachází autobusové 

nádraží. Do řešeného území se lze dostat z hlavní komunikace procházející přes celé město – 

ulice Berounská, nebo ze severu ulice Dukelská. Hromadná doprava se v městě nenachází. 

  

6. Analytická část 

Obr. 10 – Řešené území, zdroj: [41] 
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6.2.3 Funkční vazby 

Sídliště sousedí na severní straně se sportovním areálem TJ Spartak s fotbalovým hřištěm a 

dále pak se zástavbou garáží. Východní hranice území je zastavěna rodinnými dvojdomky a 

z jižní strany je přístup na Náměstí Republiky. V dostupných vzdálenostech se nachází běžná 

občanská vybavenost, viz výkres č. 1. 

6.2.4 Územní plán 

Územní plán města Budišov nad Budišovkou byl schválen Zastupitelstvem města 

dne 14. 2. 2002 usnesením č. 11. II. 3) - 4). Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 ze dne 

14. 2. 2002 o závazné části a užívání schváleného Územního plánu města Budišov 

nad Budišovkou nabyla účinnosti dne 12. 3. 2002. 

Na 13. zasedání zastupitelstva města konaném dne 5. 1. 2012 byla vydána formou 

opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu města Budišov nad Budišovkou. 

Opatření obecné povahy č. 01/2012 nabylo účinnosti dne 6. 1. 2012. 

Na 14. jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 8. února 2012, byla vydána 

usnesením č. 13 b) Změna č. 3 územního plánu města Budišov nad Budišovkou. Opatření 

obecné povahy č. 02/2012 nabylo účinnosti dne 6. 4. 2012. Změna řeší úpravu textové části 

regulativů územního plánu. [24] 

 

  
Obr. 11 – Řešené území v územním plánu města, zdroj: ÚP 

města Budišov nad Bud. 
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6.2.5 Regulativy řešeného území 

Zóna bydlení 

Charakteristika zóny: 

Zóna zahrnuje území s převládající zástavbou rodinnými a bytovými domy a funkcemi 

doplňujícími bydlení, tj. občanská vybavenost z oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, 

obchodu, služeb apod. 

Funkční využití: 

a) Vhodné a převládající 

o rodinné domy (u nové výstavby doporučit garáže vestavěné) 

o bytové domy 

o vybavenost sloužící k uspokojování denní potřeby obyvatel 

o zeleň veřejná, obytná 

o komunikace motorové, cyklistické, pěší 

b) Přípustné 

o nevýrobní služby v nebytových prostorech bytových domů 

o služby bez negativních vlivů na okolí, bez nároku na zpevněné 

manipulační plochy a výstavbu samostatně stojících dílen 

o stavby garáží a parkoviště 

c) nepřípustné 

o zahrádkářské osady 

o sklady, autobazary 

o zařízení výroby a služeb s negativními vlivy na okolní zástavbu 

Prostorová regulace: 

o nově realizované stavby budou mít max. II. NP s využitelným podkrovím 

o u změn staveb bude respektována výšková hladina okolní zástavby (individuální 

posouzení návrhu vzhledem k okolní zástavbě) 

o u změn staveb posuzovat každý návrh individuálně vzhledem ke stávající výšce stavby 

a výšce okolní zástavby 
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6.3 Analýza současného stavu 

6.3.1 Bytový fond 

Zástavba v řešeném území je pouze panelová. Jedná se výstavbu kolem roku 1970 a to 

bytovými domy systému BP70 - OS. Rekonstrukce obvodového pláště, výměna oken a 

vchodových dveří proběhla v letech 2007-2010. Rekonstrukce neproběhla na bytových 

domech bytového družstva, kterému patří dva bytové domy ve vybraném území. 

 

Obyvatelé v území jsou nejvíce v produktivním věku a proto jejich náročnost na 

velikost bytů a parkovací stání je vysoká.  

 

Nachází se zde celkem 191 bytů ve 13 bytových domech. V následující tabulce Tab. 1 

je přesné určení každého čísla popisného, s určením počtu bytů a stavem BD. 

 

Tab. 1 – Počet bytů v řešeném území, zdroj: autorka práce 

 

  

Číslo parcely Adresa Počet 
podlaží

Počet bytů Počet garáží
Počet 

obyvatel 
(optimálně)

Stav BD

1090, 91 Na sídlišti 697 4 14 ‒ 42 Celková rekonstrukce

1091, 90 Na sídlišti 698 4 14 ‒ 42 Výměna oken

98 Na sídlišti 699 4 12 ‒ 36 Celková rekonstrukce

98 Na sídlišti 700 4 12 ‒ 36 Celková rekonstrukce

1049 Na sídlišti 709 4 17 2 51 Celková rekonstrukce, střešní 
nástavba

105/1 Na sídlišti 710 4 14 2 42 Výměna oken

105/2, 1085, 1086 Na sídlišti 711 4 12 4 36 Celková rekonstrukce

181 Na sídlišti 712 4 12 4 36 Celková rekonstrukce

84 Na sídlišti 713 4 12 3 36 Celková rekonstrukce

85 Na sídlišti 714 4 12 4 36 Celková rekonstrukce

86, 1089 Na sídlišti 715 4 12 4 36 Celková rekonstrukce

1052 Na sídlišti 721 4 16 ‒ 48 Celková rekonstrukce

1053,1094 Na sídlišti 722 4 16 ‒ 48 Celková rekonstrukce

108/3 Na sídlišti 728 4 16 3 48 Celková rekonstrukce
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6.3.2 Majetkoprávní vztahy 

Z bytového fondu je zhruba 84,6% v osobním vlastnictví. Dále 15,4% patří družstvu. 

Technické objekty patří městu Budišov nad Budišovkou a České republice. 

 

Parcely většinou patří městu a stále probíhá odkup pozemků. V budoucnu je počítáno 

s regenerací sídliště, proto musí všechny pozemky patřit městu. Tento krok by mohl být 

ošetřen kupní smlouvou nebo nájemní smlouvou.  

Majetkoprávní vztahy viz výkres č. 2 

Výpis vlastníků parcel viz Příloha č. 2 

6.4 Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště 

Pro práci byla podána anketa mezi obyvatele sídliště. Anketa viz Příloha č. 3 

Anketa má bodování 1-5 bodů (1 nejlepší, 5 nejhorší).  

Výsledky ankety: 

• stav komunikací    3,2 

• počet parkovacích stání   3,6 

• stav chodníků     4,0 

• stav mobiliáře    3,4 

• stav zeleně     2,6 

• doplnění zeleně    2,0 

• množství dětských hřišť   4,3 

• stav dětských hřišť    3,2 

• umístění dětských hřišť   3,1 

• množství sportovišť    4,2 

• stav sportovišť    3,8 

• množství ploch pro odpočinek  3,6 

• počet kontejnerů pro směsný odpad 1,9 

• počet kontejnerů pro tříděný odpad  1,9 

 

Z výsledků je patrné, že pro obyvatele je nejvýznamnějším nedostatkem množství 

dětských hřišť a sportovišť, včetně stavu chodníků. Dalším neméně důležitým údajem je počet 
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parkovacích míst. Díky anketě se práce zaměřila na tyto nedostatky, které vyplynuly 

z výsledků. 

6.5 Posouzení stavu sídliště 

Současný stav sídliště pro jeho bližší rozbor byl rozdělen do několika skupin. Rozbor 

současného stavu splňuje NV. 494/2000 Sb. Posuzován byl stav sídliště z hlediska stavebně 

technického, funkčně provozního a prostorového. 

6.5.1 Posouzení sídliště z hlediska stavebnětechnického 

Sídliště je stavební strukturou homogenní. Je zde zástavba přibližně z roku 1970. 

Rekonstrukce proběhla v letech 2007 až 2010 u většiny domů, a to oprava obvodového pláště, 

výměna oken a vchodových dveří. Bytové domy jsou kolem ulice Na Sídlišti a Dukelská. 

Z hlediska opravy stavebního fondu lze objekty na sídliště rozdělit na: 

a. objekty původního stavu (pouze výměna oken) 

b. objekty nově zrenovované (zateplení fasády, barevné ztvárnění fasády, výměna oken) 

c. objekt se střešní nástavbou 

 

Z hlediska tématu diplomové práce není součástí návrh úprav bytového fondu. 

Barevné řešení jednotlivých fasád je celkem chaotické a nemá žádný společný prvek.  

 

Velkým nedostatkem jsou veřejné prostory a pěší komunikace, které jsou 

v nevyhovujícím stavu. Šířky chodníků jsou v některých místech nedostačující. 

V místech  křížení komunikace pro pěší a automobilovou dopravu chybí zcela přechody pro 

chodce. Většina vstupů do bytových domů je řešena pouze schodištěm a chybí zde 

bezbariérové vstupy do bytových domů. 

 

Stanoviště kontejnerů je nově vybudováno a to na západní hranici řešeného území a u 

parkoviště na jižním okraji území. Počet stanovišť je již postačující a frekvence vyvážení je 

jedenkrát týdně.  

 

Zcela chybějícím prvkem je dětské hřiště. V minulosti bylo dětské hřiště postaveno na 

západní hranici území, ale bohužel se zde již nenachází. V docházkové vzdálenosti bylo nově 

vybudováno dětské hřiště, které je jediné pro vyžití místních dětí. Avšak nově vybudované 

hřiště leží v blízkosti frekventované silnice a bylo by vhodné uvážit jeho přemístění. 
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V travnatých plochách se nachází již nepoužívané sušáky na prádlo a nevyhovující mobiliář 

v podobě starých laviček. Lavičky jsou zde v nedostatečném počtu a v nevyhovující kvalitě. 

 
Obr. 12 – Mobiliář v řešeném území, zdroj: autorka práce 

6.5.2 Inženýrské sítě 

V řešeném území se nachází velké množství inženýrských sítí, které jsou společně s VN 

vedením řešeny jako podzemní. Lokalita sousedí ve východní části se zděnou trafostanicí, 

která je ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Stav inženýrských sítí vedených přes 

sídliště je dobrý. Vyjádření správců sítí viz Příloha č. 7 

 

• Zásobování pitnou vodou 

Sídliště je napojeno na vodovodní řád města. Správcem je SmVaK Ostrava, a.s. 

Hlavní řad vede v jižním okraji území v ulici Na Sídlišti v DN 150. Rozvod v sídlišti 

je zajištěn vodovodním řádem DN 100 a DN 80. 

• Kanalizace 

Území je odkanalizováno pomocí dvou typů kanalizace, a to jednotné a splaškové. 

Jednotná kanalizace je zde vedena v kamenině DN 300, splašková betonem DN 300. 

V území se zvlášť dešťová kanalizace nenachází. Správcem kanalizace je také 

SmVaK Ostrava, a.s. 

• Zásobování plynem 

Území je zásobováno okružním systémem plynovodního vedení STL. Správcem 

plynovodní sítě je RWE Distribuční Služby, s.r.o. 

• Zásobování teplem 

V řešeném území se nachází kotelna společnosti Vytep Uničov, s.r.o. Rekonstrukce 

teplovodu proběhla v roce 2005. Bytové domy jsou zásobovány teplem z primárních 

zdrojů. 
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• Zásobování elektrickou energií 

Panelové sídliště je zásobováno elektrickou energií pomocí vedení ČEZ Distribuce, 

a.s. Územím vede podzemní vedení NN do 1 kV, v severní části je uloženo podzemní 

vedení VN do 35 kV. V blízkosti řešené lokality je zděná trafostanice společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. Nadzemní vedení řešeným územím neprochází. 

 

 

V území se nachází nedostatečný počet veřejného osvětlení, avšak lampy prošly 

rekonstrukcí, kdy byly vyměněny sodíkové výbojky za LED technologii. 

• Sdělovací vedení 

Lokalitou prochází sdělovací kabely Telefónica Czech Republic, a.s., které jsou 

vedeny v zemi. Jsou zde sdělovací vedení v činnosti i již nepoužívané sdělovací 

vedení. 

Vodohospodářské vedení je ve výkrese č. 4 a energetické vedení ve výkrese č. 5 

6.5.3 Limity řešeného území 

• Ochranné pásmo vody a kanalizace 

Zařízení a provozování sítí společnosti SmVaK Ostrava, a.s. budou respektována 

ochranná pásma dle zákona č.274/2001 Sb. Velikost ochranného pásma měříme od 

vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 

o u vodovodu a kanalizace do DN 500 – 1,5m 

o u vodovodu a kanalizace nad DN 500 – 2,5m 

o u vodovodních řádů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, pokud 

jsou uloženy v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenost od líce zvětšuje o 1m 

  

Obr. 13 – Trafostanice ČEZ Distribuce, a.s., 
zdroj: autorka práce 
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• Ochranné pásmo rozvodných a výrobních zařízení energetiky 

Tyto ochranné pásma podléhají zákonu č. 458/2000 Sb., v platném znění. U 

podzemního vedení do 110 kV je 1 m po obou stranách krajního kabelu vedení. 

Ochranné pásmo zděné trafostanice je 2 m a je vymezeno svislými rovinami vedenými 

ve vodorovné vzdálenosti. Ochranné pásmo podzemního vedení do 1 kV není určeno. 

• Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení 

Ochranné pásma STL a NTL plynovodu dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 

je 1 m na obě strany od půdorysu. 

• Ochranná pásma teplárenského zařízení 

Jedná se o zařízení společnosti Vytep Uničov, s.r.o. Tato zařízení podléhají zákonu 

č. 458/2000 Sb., v platném znění. Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami po 

obou stranách, rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 

k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízení pro výrobu nebo 

rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízené a činí 

2,5 m. 

• Ochranná pásma telekomunikací 

Podléhají zákonu č. 127/2005 Sb., v platném znění a jsou 1,5m. 

Limity území jsou uvedeny ve výkrese č. 6.  

6.5.4 Posouzení sídliště z hlediska funkčně provozního 

Dopravní komunikace, parkování 

Stávající komunikace jsou v území řešeny jako obslužné. Přes sídliště vedou pouze 

komunikace ke vchodům bytových domů, a tyto komunikace jsou vybudovány jako slepé. 

Kolem území vede ulice Dukelská, 9. května a ulice Na Sídlišti. Z těchto komunikací jsou 

vytvořeny vjezdy na sídliště.  

 

Z ulice Na Sídlišti se lze dostat na 2 parkoviště. Horní parkoviště má kapacitu 12 

parkovacích stání pro osobní automobily. Druhé parkoviště se nachází v jižní části sídliště a 

jeho kapacita je 8 parkovacích stání a 1 vyhrazené místo. Další možnost odstavení vozidel je 

do garáží, které se nalézají u vjezdu do území z ulice Dukelská. Celkem je zde 15 garáží, 

které patří vlastníkům bytů. V docházkové vzdálenosti jsou ještě vybudovány další garáže, 

které slouží obyvatelům sídliště. 
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Nevýhodou celého území je nedostatek parkovacích míst. Obyvatelé parkují svá 

vozidla podél komunikací. Tento stav není vyhovující, neboť blokují průjezd ostatním 

vozidlům, zejména technickým službám. U některých bytových domů zcela chybí příjezdová 

komunikace, popř. požární plocha na zásah hasičů. 

 
Obr. 16 – Garáže u severní hranice, zdroj: autorka práce 

Pěší komunikace  

Stávající pěší komunikace jsou v havarijním stavu. Dle výsledků z ankety je zřejmé, že stav 

chodníků je zcela nevyhovující. Chodníky mají v některých místech nedostatečnou šířku a ve 

většině případů velmi špatný povrch. Část vstupů do objektů není bezbariérová, a to u 

bytových domů č. p. 699, 721 a 722.  

Na území se nachází značné množství vyšlapaných cestiček. Při dalším návrhu nových 

chodníků bude brán zřetel na tyto vyšlapané trasy. 

 

Obr. 14 – Parkoviště uvnitř území, zdroj: 
autorka práce 

Obr. 15 – Parkoviště u západní hranice území, 
zdroj: autorka práce 
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Zeleň 

V řešeném území se nachází vzrostlá zeleň. Jedná se většinou o borovice a lípy. Kolem 

chodníků jsou vysazeny javory. U bytových domů se nachází také předzahrádky, které nejsou 

udržované. V návrhu regenerace je nutné tyto předzahrádky obnovit. Z inventarizace dřevin 

viz výkres č. 7 je zřejmé, že v území rostou stromy a keře chaoticky. Není zde jasný koncept, 

proto by mělo být cílem regenerace také doplnění živými ploty a úpravou stávající zeleně. 

Podrobný soupis stávající zeleně a její stav viz Inventarizace zeleně výkres č. 7 a příloha č. 5 

 

Dětská a sportovní hřiště 

Na sídlišti není žádné dětské hřiště ani sportovní hřiště. V docházkové vzdálenosti je 

sportovní areál s fotbalovým hřištěm. V blízkosti sportovního areálu je nově vybudováno 

dětské hřiště. V návrhu regenerace je vhodné vytvořit nová dětská a sportovní hřiště na území 

sídliště. 

Obr. 17 – Stav chodníků v území, zdroj: autorka 
práce 

Obr. 18 – Pohled na chodník u ulice Na sídlišti, 
zdroj: autorka práce 

Obr. 19 – Mobiliář a zeleň, zdroj: autorka práce Obr. 20 – Pohled na zeleň v centru území, zdroj: 
autorka práce 
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6.5.5 Posouzení stavu sídliště z hlediska prostorového 

Sídliště bylo postaveno ve stejném časovém úseku a můžeme jej definovat jako příměstský 

typ s nízkopodlažní zástavbou. V řešeném území stojí celkem 13 čtyřpodlažních bytových 

domů. Tyto objekty jsou doplněny technickými objekty a řadovými garážemi. Lokalita je 

mírně svažitá, svah se zvyšuje západním směrem.  

 

V území se nachází velké množství zeleně, které zde plní rekreační funkci a je 

doplněno městským mobiliářem typu: lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo a klepadla 

na koberce. 

 

6.6 Definování problémů sídliště 

Problémy lokality jsou názorně označeny ve výkresu č. 9 Problémový výkres. Souhrnně lze 

tyto okruhy problémů zapsat do několika bodů: 

 

a) doprava, parkování 

b) veřejné prostranství 

c) zeleň 

d) absence mobiliáře a prvků architektury 

e) dětská a sportovní hřiště 

f) stav chodníků 

g) chybějící požární plochy 

 

 

 

Obr. 21 – Parkování mimo vyznačená parkoviště 
uvnitř území, zdroj: autorka práce 

Obr. 22 - Parkování  mimo vyznačená parkoviště 
u západní hranice území, zdroj: autorka práce 
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6.7 SWOT analýza 

Tab. 2 – SWOT analýza řešeného území, zdroj: autorka práce 

Silné stránky Slabé stránky 

• dostatečná občanská vybavenost 

• část zeleně v dobrém stavu 

• blízká dostupnost rekreace a sportu 

• dobrá dopravní dostupnost 

• téměř nulový mobiliář 

• špatný stav chodníků 

• nedostatečná kapacita parkovacích 

míst 

• chybějící požární plochy 

• nutná úprava záhonů 

Příležitosti Hrozby 

• zvýšení počtu parkovacích míst 

• vybudování dětských hřišť 

• vytvoření ploch pro odpočinek 

• vybudování sportovišť 

• zamítnutí dotace 

• rostoucí stupeň automobilizace 

• vandalismus 

 

V docházkové vzdálenosti řešeného území se nachází důležitá občanská vybavenost. Je zde 

pošta, obchodní dům, základní škola, radnice atd. 

 

Sídliště má dostatek zelených ploch, je nutná pouze malá úprava stávající zeleně. 

Největším problémem území je nedostatek parkovacích ploch. Dle výpočtu by mělo být 185 

míst, bohužel je zde pouze 47 vyznačených míst. Návrhy řeší možnost parkování na terénu a 

v parkovacích objektech. 

 

Lokalita má dobrou dopravní dostupnost, leží u Náměstí Republiky.  

V návrhu je počítáno s výměnou povrchů stávajících chodníků. 

Na sídlišti bude vytvořena klidová zóna pro obyvatele ve formě dětských hřišť a sportovišť. 
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Celá diplomová práce je koncipována tak, aby byla získána dotace z programu Regenerace 

panelových sídlišť. 

Pro urbanistický návrh a prostorové řešení daného území bylo zpracováno více 

variant. Na základě vybraných kritérii byla vybrána jedna varianta, která je podrobně 

zpracována. 

Urbanistické návrhy jsou na výkresech č. 11 – č. 13. Vybraná varianta je zobrazena na 

výkrese č. 12. 

Při návrhu byl brán zřetel na silné stránky řešené lokality (dostatečná občanská 

vybavenost v docházkové vzdálenosti, blízká dostupnost rekreace a sportu, dobrá dopravní 

dostupnost). Maximálně byly využity hodnoty krajiny, a to vzrostlá zeleň a využití terénních 

nerovností. 

7.1 Cíle regenerace 

Úkolem regenerace je přizpůsobit sídliště všem věkovým kategoriím a celkově zlepšit veřejné 

prostranství, vytvořit zde další možnost odstavování vozidel a celkově zkultivovat prostředí a 

tím zvýšit kvalitu života obyvatel sídliště. 

 

Díky anketě zde byly respektovány potřeby obyvatel. Také zde byl brán zřetel na 

budoucnost a stárnoucí generaci. Je nutné si tento fakt uvědomit a výhledově s tím počítat. 

Základní prioritou regenerace je výstavba nových odstavných parkovacích stání, 

odpočinkových ploch, dětských a sportovních hřišť a také veřejného prostranství. 

 

Součástí diplomové práce je analytický výkres č. 10, který se zabývá rozborem 

dopravy. Určuje možná místa pro návrh ploch pro odstavování vozidel a dále určuje potenciál 

ploch a řeší jejich možné využití.  

Z ankety pro občany také vyplynul věk rezidentů, a to průměrný věk 35 až 45 let. 

 

 

7. Návrhová část 
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Zásady řešení 

• vymezení nových odstavných ploch pro vozidla (stání na terénu, podzemní parkování) 

• doplnění hřišti 

• doplnění mobiliářem 

• vytvoření požárních ploch 

 

7.2 Zhodnocení variant 

Byla nutnost vytvoření více variant pro možné vybrání nejoptimálnějšího řešení dané situace 

v sídlišti. S ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu a na stávající zástavbu byly 

zpracované následující tři nejpřijatelnější varianty. 

7.2.1 Varianta A 

Zpracovanou variantu lze charakterizovat jako parkování na terénu s využitím svahu pro 

vybudování dvoupodlažních garáží.  

 

Nové parkoviště je navrženo při ulici Na Sídlišti s kapacitou 20 parkovacích míst, 

z toho 1 vyhrazené stání. Stávající parkoviště uvnitř území je rozšířeno i na druhou stranu 

komunikace kolmými parkovacími místy s kapacitou 10 parkovacích míst, z toho 1 vyhrazené 

stání. Další parkoviště je umístěno u bytových domů č. p. 699 a700, pro toto parkoviště bude 

nutné rozšíření příjezdové komunikace. Jedná se o návrh podélného stání u příjezdové 

komunikace k bytovým domům č. p. 699 a 700 s kapacitou 4 parkovacích míst, a šikmé stání 

s kapacitou 8 parkovací míst, z toho 1 vyhrazené stání. Ulice Na Sídlišti je prodloužena 

k bytovému domu č. p. 710. Vznikla tak nástupní plocha pro požární techniku a zároveň 

příjezdová komunikace pro nově navržené parkoviště s kapacitou 7 parkovacích míst, z toho 1 

vyhrazené místo. Poslední parkovací místa jsou umístěna u technických objektů v severní 

části území a jsou navržena jako podélné stání. Stávající chodník u bytových domů č. p. 721 a 

722 bude rozšířen na 3,5 m pro vjezd požární techniky. Nové chodníky jsou vytvořeny pouze 

pro vstup na dětské hřiště. 

 

V severní části jsou vybudovány dvoupodlažní garáže, které jsou umístěny u 

stávajících garáží. Navržené garáže využívají terénní nerovnost. Díky navržené výšky 

nepůsobí rušivě na výhled obyvatel z okna. 
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Tato varianta nevyhovuje pro velké množství parkování na terénu s potlačením veřejné 

zeleně. Počet navržených parkovacích míst je 68 na terénu. V území je celkem 124 míst pro 

parkování a odstavovaní vozidel. Celkový počet míst je ovšem nedostačující.  U této varianty 

je možnost dalšího parkování v garážích, které se nacházejí u severní hranice sídliště. Další 

možností je výstavba nových garáží v docházkové vzdálenosti od sídliště. 

 

 Lze počítat, že obyvatelé mají stávající garáže v pronájmu již nyní. Výhodnější pro 

území je podzemní parkování. Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro lidi a ne pro auta. 

7.2.2 Varianta B 

Varianta B má největší část parkovacích míst umístěných v podzemním parkovacím domě u 

severní hranice území. Tento parkovací dům bude sloužit pouze obyvatelům sídliště.  

 

Na terénu je parkování pouze u vnitřního parkoviště, které je rozšířeno o 6 míst, z toho 

1 vyhrazené stání a parkoviště u technických objektů v centru lokality bylo rozšířeno o jedno 

parkovací místo. Stání na terénu bude pouze pro návštěvníky sídliště a krátkodobé parkování.  

 

Na parkovacím domě je plochá střecha s využitím pro dětské a sportovní hřiště. Výška 

navrženého domu nad terénem je pouze na jedno podlaží, nebude proto bránit průhledu z oken 

bytových domů. Další dětské hřiště doplněné pergolou je umístěno v centru sídliště. Je zde 

vytvořena odpočinková plocha pro obyvatele. Stávající chodník u bytových domů č. p. 721 a 

722 bude rozšířen na 3,5 m pro vjezd požární techniky. Další požární plocha je vytvořena u 

bytového domu č. p. 710, a to rozšířením chodníku na šířku 3,5 m. Území bylo doplněno 

pěšími komunikacemi, které slouží pro vstup na dětská hřiště a sportoviště. 

 

Celkem má sídliště 185 míst, z toho 8 vyhrazených stání dle Vyhlášky č. 398/2009 

Sb., v platném znění.  

 

I když je tato varianta ekonomicky nejdražší, je maximálně využita minimální plocha. 

Není zde velký zásah do veřejných prostor a zelených ploch. 
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7.2.3 Varianta C 

U třetí varianty je rovněž počítáno s rozšířením parkoviště dalšími kolmými místy uvnitř 

sídliště u jižního okraje území. Parkoviště zvětšilo svou kapacitu o 10 míst, z toho 1 

vyhrazené stání. Další parkoviště je umístěné u východního vjezdu do území. Pro nově 

navržené parkoviště je vytvořena nová příjezdová komunikace z ulice 9. května a jsou zde 

umístěna kolmá parkovací stání o celkovém počtu 8 míst, z toho 1 vyhrazené stání. Podélné 

stání je navrženo u ulice Na Sídlišti a u bytových domů č. p. 699 a 700. V blízkosti 

východního vjezdu do území je umístěno menší parkoviště o kapacitě 8 míst. Uvnitř sídliště, 

v blízkosti technických objektů v severní části, jsou navržena kolmá parkovací stání 

s celkovým počtem 5, z toho 1 vyhrazené stání. Stávající parkoviště u západní hranice lokality 

je rozšířeno směrem k bytovému domu č. p. 710. Takto vzniklé parkoviště s kapacitou 8 míst, 

z toho 1 vyhrazené stání, se svou příjezdovou komunikací vytvořilo nástupní plochu pro vjezd 

požární techniky. U bytových domů č. p. 721 a722 je rozšířen stávající chodník na šířku 3,5 m 

pro umožnění vjezdu požární techniky. Nové chodníky jsou vybudovány v severozápadní 

části sídliště. 

 

U severní hranice území je navržen nadzemní parkovací dům o dvou podlažích 

s kapacitou 62 parkovacích míst, z toho 4 vyhrazená stání. Díky navržené výšce lze střechu 

využít na umístění dětského hřiště. Další dětské hřiště je umístěno v centru sídliště.  

 

Tato varianta nemá potřebný počet parkovacích míst. Počet nově navržených míst na 

terénu je 68. Celkem je v území 158 míst z toho 9 vyhrazených stání dle Vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., v platném znění. Možnost dalšího parkování je v docházkové vzdálenosti u 

severní hranice území, kde jsou garáže. 

7.2.4 Výběr varianty 

Po zkonzultování a zhodnocení variant řešení byla zvolena Varianta B pro detailnější 

zpracování. Pro vybranou variantu je zpracován návrh dopravy, návrh technické 

infrastruktury, parkovací objekt, dětské hřiště a ekonomické zhodnocení. Urbanistický návrh 

vybrané varianty je zobrazen na výkrese č. 19. 
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7.3 Doprava 

7.3.1 Výpočet počtu odstavných stání dle ČSN 73 6110 

N = Oo * ka + Po * ka * kp 

N = 191 * 0,84 + 28,65 * 0,84= 184,5 =185 míst 

N= 185 míst 

N – celkový počet stání pro řešené území 

Oo– základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6. při stupni automobilizace 400 

vozidel / 1000 obyvatel (1:2,5) 

Po– základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6. (počet obyvatel 573 – zvolený 

počet je pouze odhad) 

ka– součinitel vlivu stupně automobilizace (stupeň automobilizace v Budišově nad 

Budišovkou k r. 2012 je 1:2,5 ; ka = 0,84 

kp– součinitel redukce počtu stání určený sloupcem charakteru území A, B, C (neuplatňuje se 

pro bytové domy) 

V území se nachází 21 odstavných míst na terénu, 10 garáží a 28 garáží v bytových domech. 

Celkem zde chybí 104 odstavných míst. 

7.3.2 Řešení dopravy 

Dynamická doprava - požární plochy 

V území je nutné vybudování požárních ploch hlavně pro bytové domy č. p. 721, 722 a 710. 

Pro návrh požární plochy u domů č. p. 721 a 722 byl rozšířen chodník na šířku 3,5 m dle 

Vyhlášky č. 23/2008. 

 

Požární plocha u bytového domu č. p. 710 byla vybudována pomocí prodloužení 

stávající komunikace až k objektu. Tato nově navržená komunikace bude pouze pro vjezd 

požární techniky. 

 

Statická doprava 

Rozdělení do navržených a stávajících ploch. 

48 
 



Využití stávajících ploch parkovišť: 

• parkoviště u jižního okraje území (možnost rozšíření u druhé strany vjezdové 

komunikace) 

• parkoviště u západního okraje území 

• přidání jednoho místa na parkovišti u severních technických objektů 

Další možnosti navýšení odstavných stání: 

• podzemní parkovací dům 

 

Kolmé stání navržené u stávajícího parkoviště má rozměr 5000 x 2500 mm dle 

ČSN 73 6056. Místa pro handicapované jsou navrženy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

 

Nově navržené parkoviště uvnitř území má celkem 15 parkovacích míst z toho jsou 2 

vyhrazená stání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vyhrazená stání v území jsou navržena jako 

kolmá s rozměrem 3500 x 5000 mm. 

 

V území je nutná výměna povrchů komunikace. Zejména komunikace u bytových 

domů č. p. 699, 700 a 701, kde se nachází komunikace z betonových panelů. Také 

komunikace pro vjezd na parkoviště na terénu potřebuje změnu povrchu již rozpadlé betonové 

vrstvy. 

 

 Ulice Na Sídlišti, která sousedí s řešeným územím, bude pro snadnější provoz 

upravena na obytnou zónu. Díky obytné zóně bude v území klidnější provoz a nebude zde 

možné již parkovat mimo vyznačená parkoviště. Vjezdy do obytné zóny budou opatřeny 

zpomalovacím prahem a příslušným dopravním značením. 

7.3.3 Obslužné komunikace 

Na sídlišti je nutnost oprav chodníků z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Stávající povrch 

chodníků je již nevyhovující. Je nutné rozšíření chodníku na požadovanou šířku dle normy. 

Také je důležité rozšíření chodníků u vstupů na minimální velikost 1500 x 1500 mm.  
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7.3.4 Podzemní parkování 

V návrhu je počítáno s vybudováním parkovacího domu s využitím terénní nerovnosti 

v území. Tento parkovací dům má kapacitu 129 stání a z toho 6 vyhrazených stání. Parkování 

je zde i na rampě z důvodu maximálního využití prostoru. Přístup do parkovacího objektu je 

navržen pouze pro rezidenty.  

 

Obr. 23 – Parkování na rampě, zdroj: [31] 

Všeobecné informace 

Při rozboru území bylo vybráno vhodné místo pro parkovací dům. Parkovací dům je umístěn 

na místo stávajících řadových garáží, v návrhu je počítáno s jejich demolicí. Toto umístění 

vyhovuje z hlediska dopravního napojení i vedení technické infrastruktury. Je zde pouze 

nutnost přeložení VN podzemního vedení blíže ke komunikaci. Také je nutná přeložka 

podzemního vedení NN. Přeložka je možná z důvodu okružního vedení. Další výhodou 

vybraného místa je docházková vzdálenost k obytným domům. 

 

Vybraná varianta má navržený podzemní parkovací dům 1NP+3PP se samostatným 

vjezdem a výjezdem. Na střeše parkovacího domu je navrženo dětské hřiště a také sportovní 

hřiště pro mládež. Takto zvolený parkovací dům s využitím střechy pro rekreaci a sport 

spojuje dvě funkce. Výška objektu je navržena tak, aby nebránila výhledu z obytných domů.  

 

Zásady návrhu 

Parkovací dům je navržen dle ČSN 73 6058, jednotlivé a hromadné garáže. Je vybrána 

skeletová konstrukce s parkováním i na rampě. Tato rampa má sklon 6%. Minimální 

podchodná výška v parkovacím domě je 2,2 m. Parkovací stání mají rozměr 5000 x 2500 mm, 

u sloupů je stání rozšířeno na 2750 mm. Provoz na rampách je obousměrný.  
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Konstrukční řešení 

Podzemní objekt pro parkování je navržen jako železobetonový skelet s podélným nosným 

systémem. Sloupy mají rozměry 400 x 400 mm, průvlaky mají šířku 400 mm a výšku 

600 mm. Dilatování konstrukce zajišťuje dilatační spára v příčném směru. Dilatační spáru 

tvoří zdvojené sloupy s mezerou 50 mm. Ve dvou místech v objektu je navrženo schodiště. 

U vjezdu se nachází schodiště s bezbariérovým výtahem, umístěným v zrcadle schodiště. 

Podzemní parkování bude navrženo pro občany žijící v tomto území, tzv. rezidenti. 

Vyhrazená stání jsou dle Vyhlášky č. 398/2009. Z celkového počtu 129 míst v parkovacím 

domě je 6 vyhrazených míst. 

 

Větrání podzemního objektu je zajištěno provozním větrání. Je zde navržen nucený 

přívod a nucený odvod vzduchu. 

 

Požární bezpečnost 

Objekt podzemního parkování splňuje odstupové vzdálenosti proti šíření požáru. Evakuace 

z objektu je možná ze vstupního prostoru schodištěm a výtahem nebo v místě garáží. Únik 

z objektu vede do volného prostranství. Délka únikové cesty nebude delší než 45 m. Objekt 

má navržen požární vodovod.  V objektu jsou použity sprinklery, na rozvod požární vody. 

7.3.5 Komunikace pro pěší 

Řešené území má stávající síť pěších komunikací vhodně uspořádanou. V návrhu jsou 

respektovány vyšlapané cestičky, a je na ně navázáno. 

 

 Povrch pěších komunikací je navržen z betonové dlažby a šířkou od 1,5 m. V místech 

vstupů do objektu budou stávající nástupní plochy rozšířeny.  

 

7.4 Veřejné prostranství 

Jedná se o prostor, kde dochází k potkávání a navazování kontaktů obyvatel. Patří mezi 

nedílnou součást města, která je důležitá pro oživení, odpočinek a další zájmové aktivity 

obyvatel. Veřejné prostranství v řešeném území bude doplněno novým mobiliářem. U nově 

navrženého dětského hřiště uvnitř sídliště je umístěna pergola pro možný odpočinek a relaxaci 

obyvatel. Tyto prvky vytvoří v území záchytný bod, jejich umístění je u hlavních pěších tahů, 
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které se zde nacházejí. S kombinací se zelení bude v území vytvořeno kvalitní prostředí pro 

rezidenty.   

7.5 Dětské hřiště a sportoviště 

Ve vybrané variantě jsou umístěna dvě dětská hřiště. Větší dětské hřiště se nachází na střeše 

parkovacího domu u severního okraje území. Na střeše objektu je umístěno i basketbalové 

hřiště. Uvnitř sídliště je navrženo menší dětské hřiště, u kterého je umístěna pergola. Vznikl 

tak prostor v centru území pro setkání obyvatel. 

Detail dětského hřiště viz výkres č. 20 

 

Povrch dětských hřišť je navržen dle ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz – 

Bezpečnostní požadavky a zkušební metody. 

 

Jednotlivé herní prvky použité pro tvorbu dětských hřišť jsou od firmy Lars Laj. 

Výrobky této firmy jsou testovány, kontrolovány a certifikovány každý rok ve shodě 

s normou EN 1176.  

Výpis herních prvků viz Příloha č. 6 

 

Největší možná výška dopadu je 1,72 m. Dopadová plocha je zvolena také od firmy 

Lars Laj a jedná se o pryžovou dlažbu.  

Bezpečnostní zóna je navržena tak aby nedocházelo k překrývání těchto zón. 

 

 

 

 

 

 

Navržené basketbalové hřiště má půdorysný rozměr 28 x 15 m. Horní hrana koše je 

3,05 m nad povrchem hřiště. Pro hřiště byla vybrána sestava od firmy Lars Laj. Pro povrch 

hřiště byla vybrána čtyřvrstvá akrylátová stěrka. Tato stěrka je vhodná pro nehlídané 

venkovní hřiště – tzv. paneláková hřiště. Umožňují jízdu na kolečkových bruslích, jsou 

vhodná pro míčové hry. Povrch je odolný povětrnostním vlivům a vodou nepropustný. Jeho 

další výhodou je snadná opravitelnost. Povrch má protiskluzovou úpravu a to i za mokra. 

Obr. 24 – Dopadová plocha, zdroj: [37] 
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Obr. 25 – Basketbalové hřiště, zdroj: [37]  

7.6 Zeleň 

Regenerace sídliště obsahuje i obnovu zeleně. Stávající zeleň je v dobrém stavu, proto zde 

nebyl kladen velký důraz na změnu zeleně. Nutná je pouze obnova předzahrádek. Výsadba 

nových keřů proběhne pouze u nově navrženého parkoviště, a to doplnění stávajícího živého 

plotu.  Vykácená bude zeleň, která brání vybudování parkovacího objektu. Dále je navržena 

obnova stávající zeleně dle výsledků provedené inventarizace zeleně. Bude odstraněna 

nevyhovující zeleň, která je ohodnocena nízkou sadovnickou hodnotou. Na hřištích nad 

parkovacím domem budou umístěny květináče se zelení. Další květináče se zelení budou 

umístěny na příjezdové komunikaci Na Sídlišti.  Tyto květináče budou sloužit jako šikana 

v obytné zóně plnící funkci ke zpomalení dopravy. Nová zeleň je navržena tak, aby sídliště 

oživilo i barevností během vegetačního období. Návrh zeleně viz výkres č. 18 

7.7 Mobiliář 

V území je nutná celková obnova mobiliáře. Stávající mobiliář neumožňuje obyvatelům trávit 

volný čas posezením venku. Návrh byl proto doplněn prvky mobiliáře běžného městského 

charakteru např. lavičkami, odpadkovými koši doplněnými zásobníky na sáčky na psí 

exkrementy a stojany na kola. V centru sídliště je vybudována pergola pro kvalitnější trávení 

volného času pro obyvatele. 

 

 Součástí je i osvětlení pěších komunikací svítidly a budou použity lampy s LED 

technologií. Tyto navržené lampy mají nízkou spotřebu elektrické energie a jsou tvarově 

shodné se stávajícími lampami.  

Výpis navrženého mobiliáře viz příloha č. 6 
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7.8 Odpadové hospodářství 

Komunální odpad ze sídliště je zajištěn svozem technických služeb města. V území již 

proběhla výstavba nových kontejnerových stanovišť. Počet nově umístěných kontejnerových 

nádob dostatečně vyhovuje požadavkům sídliště. 

 

V řešeném území jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a komunální odpad. 

Podle dotazníku, který byl pro práci vytvořen, rezidenti ohodnotili počet míst pro kontejnery a 

počet kontejnerů za vyhovující. 

7.9 Technická infrastruktura 

7.9.1 Napojení podzemního parkovacího objektu 

Podzemní objekt pro parkování bude napojen na vodovod DN 80 PVC. Rozvod požárního 

vodovodu v objektu bude řešen po podlažích a sprinklery. V objektu bude rozvod požárního 

vodovodu. Vodovodní přípojka je navržena DN 80.  

 

 Objekt bude napojen na elektrickou energii přípojkou NN. Kvůli umístění parkovacího 

domu je nutná přeložka podzemního VN a NN vedení. 

 

 Odvod dešťových vod ze zpevněné střechy objektu bude napojen na stávající 

jednotnou kanalizaci DN 300 KAM pomocí kanalizační přípojky DN 150 KAM.  

 

 V návrhu bylo také doplnění veřejného osvětlení, které je napojeno na stávající síť. 

Výpočet dimenzí přípojek viz Příloha č. 8 
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Pro výpočet byly použity ceny ze stavebních standardů a Cenový věštník pro rok 2014. 

Vypočtené ceny zahrnují projektové práce, rezervy. Ceny, které nebyly uvedeny v použitých 

cenových ukazatelích, byly použity z individuálních ceníků firem. Jedná se o hrubý výpočet 

finančních nákladů, který má pouze orientační charakter. 

 

Tab. 3 – Ekonomické zhodnocení vybrané varianty, zdroj: autorka práce 

 

Pokračování Tab. 3 na další stránce. 

 

Staveb. Obj. číslo: Název: Mj: Počet Mj: Kč/Mj Celkem Kč:

SO 01 Odkoupení garáží m2 247 5 000,00 Kč 1 235 000,00 Kč
Demolice garáží m2 500 55,00 Kč 27 500,00 Kč

SO 02 Novostavby 
Plot z pletiva m2 224 240,00 Kč        53 760,00 Kč         
Dřevěný plot m2 74 435,00 Kč        32 190,00 Kč         
Zemní práce pro podzemní objekt m3 6650 5 839,00 Kč     38 829 350,00 Kč   
Parkovací objekt čtyřpodlažní m3 6506,25 4 025,00 Kč     26 187 656,25 Kč   

SO 03
Parkovací plochy m2 360,00 2 520,00 Kč     907 200,00 Kč       
Chodníky m2 948,5 3 080,00 Kč     2 921 380,00 Kč     
Pojizdná betonová dlažba m2 345,1 3 080,00 Kč     1 062 908,00 Kč     
Asfaltová vozovka m2 730,17 2 520,00 Kč     1 840 028,40 Kč     

SO 04 Přípojka vody
Přípojka vody m 44,78 1 640,00 Kč     73 439,20 Kč         
Hydrant ks 1 32 898,00 Kč   32 898,00 Kč         

SO 05 Přípojka kanalizace
Kanalizační šachta ks 1 9 450,00 Kč     9 450,00 Kč           
Přípojka jednotné kanalizace m 97,3 1 981,00 Kč     192 751,30 Kč       

SO 06 Přípojka nízkého napětí
Přeložka VN m 63,64 750,00 Kč        47 730,00 Kč         
Přeložka NN m 41,2 350,00 Kč        14 420,00 Kč         
Vedení veřejného osvětlení m 237,93 380,00 Kč        90 413,40 Kč         
Sloupy veřejného osvětlení ks 21 12 000,00 Kč   252 000,00 Kč       
Přípojka nízkého napětí m 11,32 215,00 Kč        2 433,80 Kč           

SO 07 Zeleň
Výsadba živého plotu m 14 540,00 Kč        7 560,00 Kč           
Výsadba keřů ks 75 190,00 Kč        14 250,00 Kč         
Výsadba stromů s balem do 200cm ks 37 1 175,00 Kč     43 475,00 Kč         
Výsadba záhonů m2 40 650,00 Kč        26 000,00 Kč         
Rostliny v květináči ks 8 1 561,00 Kč     12 488,00 Kč         

Příjezdové cesty, parkovací plochy a chodníky

I. Část (odkup a demolice garáží)

II. Část (stavební objekty)

8. Ekonomické zhodnocení vybrané varianty 
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Tab. 4 – Rekapitulace nákladů, zdroj: autorka práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staveb. Obj. číslo: Název: Mj: Počet Mj: Kč/Mj Celkem Kč:
SO 08 Ostatní vybavení

Lavička ks 16 9 800,00 Kč     156 800,00 Kč       
Odpadkový koš ks 8 9 600,00 Kč     76 800,00 Kč         
Dětská houpačka ks 2 12 200,00 Kč   24 400,00 Kč         
Houpačka na péru ks 3 9 450,00 Kč     28 350,00 Kč         
Pískoviště ks 1 46 100,00 Kč   46 100,00 Kč         
Herní sestava ks 2 40 280,00 Kč   80 560,00 Kč         
Lezecká sestava ks 2 21 590,00 Kč   43 180,00 Kč         
Stojan na kola ks 2 21 800,00 Kč   43 600,00 Kč         
Hrazda ks 2 3 526,00 Kč     7 052,00 Kč           
Pergola m2 28,3 1 450,00 Kč     41 035,00 Kč         
Basketbalové hřiště ks 1 620 000,00 Kč 620 000,00 Kč       

Projektové práce % 3 2 252 524,75 Kč
Průzkumné práce % 0,5 375 420,79 Kč

Náklady na umístění stavby % 2 1 501 683,17 Kč

Rezerva % 10 7 508 415,84 Kč

IV. Část (NUS)

V. Část (rezerva)

III. Část (projektové a průzkumné práce)

I. Část odkup a demolice garáží 1 262 500,00 Kč
II. Část stavební objekty
III. Část projektové a průzkumné práce
IV. Část NUS
V. Část rezerva

Celkem bez DPH
Celkem s DPH 104 933 865,50 Kč 
po zaokrouhlení 104 933 870,00 Kč

Část Celkem

86 722 202,89 Kč                                                             

73 821 658,35 Kč                                                             
2 627 945,54 Kč
1 501 683,17 Kč
7 508 415,84 Kč
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Cílem diplomové práce byl návrh regenerace panelového sídliště v Budišově nad Budišovkou. 

Práce byla vypracována tak, aby město mohlo získat dotace na regeneraci sídliště, a to na 

základě NV 494/2000 Sb. Město v budoucnosti počítá s úpravou sídliště, a tato práce by 

mohla sloužit pro vypracování příslušné dokumentace k žádosti o udělení dotací v programu 

Regenerace panelových sídlišť. 

Ekonomickým zhodnocením byla zjištěna částka 86,7 mil Kč bez DPH. Podmínkou 

udělení dotace ze státního rozpočtu je spolufinancování minimálně 30% ze strany státu. 

Zbývajících 70% by muselo opatřit město Budišov nad Budišovkou. 

Odrazovým můstkem pro návrhy byl analytický rozbor současného stavu a tento stav 

se snaží respektovat. Pro práci byla vytvořena také anketa pro místní obyvatele, aby byly 

přesně definovány problémy území. Z nasbíraných údajů je zřejmé, že zde chybí parkovací 

místa a dětské hřiště. S rostoucím stupněm automobilizace není problematika odstavného 

parkování zcela výjimečný problém. Dále je z ankety patrné, že rezidentům vadí technický 

stav chodníků.  

V práci byly vypracovány tři varianty možného řešení. Návrhy byly vytvořeny 

s ohledem na současný stav a zároveň byl kladen velký důraz na vytvoření příjemného 

prostředí pro místní obyvatele. To znamená přizpůsobit toto prostředí lidem, ne automobilům.  

Vybraná varianta B byla dále zpracována detailněji. Bylo vyřešeno podzemní 

parkování, návrh technické infrastruktury, návrh dopravy, návrh zeleně a dětská hřiště. 

Zpracována byla vizualizace dětského hřiště a nově navrženého parkovaní na terénu. 

Následně bylo vypracováno ekonomické zhodnocení vybrané varianty. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na vytvoření mé diplomové 

práce. Děkuji jim za jejich rady a čas, který mi věnovali. Zejména bych ráda poděkovala 

svému vedoucímu diplomové práce, kterým byl Ing. Stanislav Endel. 

 

 

  

9. Závěr 
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 1 – Pohled na ulici Na Sídlišti, zdroj: autorka práce 

Obrázek 2 – Pohled na bytový dům č. p. 714, zdroj: autorka práce 



 
Obrázek 3 – Pohled z jihovýchodní strany na území, zdroj: autorka práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Pohled na garáže u severní hranice území, zdroj: autorka práce 

 



Obrázek 5 – Pohled na bytové domy č. p. 721 a 722, zdroj: autorka práce 

Obrázek 6 – Pohled ze západní strany na bytové domy, zdroj: autorka práce 



Příloha č. 2 

Výpis vlastníků parcel 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo parcely Vlastník Způsob Druh Výměra m2

st.102 Město Budišov nad Bud. zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 54
st.103/1 Město Budišov nad Bud. zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 214
st.103/2 Město Budišov nad Bud. zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 156
st.110/1 Česká republika zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 89
st.110/2 Česká republika zbořeniště zastavěná plocha a nádvoří 22

200 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 83
202/1 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 556
202/2 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 252
205 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 741

206/3 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 241
215/1 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 1631
219/1 Město Budišov nad Bud. jiná plocha ostatní plocha 1283
219/2 Město Budišov nad Bud. jiná plocha ostatní plocha 822
219/4 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 138
221/1 Město Budišov nad Bud. jiná plocha ostatní plocha 1236
221/4 Město Budišov nad Bud. jiná plocha ostatní plocha 108
223 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 981

224/1 Česká republika zahrada 67
3528/21 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 4717
3528/22 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 1057
3568/25 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 723

3618 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 517
3619 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 83
3620 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 158
3621 Město Budišov nad Bud. manipulační plocha ostatní plocha 91
3622 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 8
3623 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 88
3624 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 596
3625 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 66
3628 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 58
3629 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 121
3630 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 74
3631 Město Budišov nad Bud. ostatní komunikace ostatní plocha 625
3632 Česká republika ostatní komunikace ostatní plocha 534
3654 Česká republika jiná plocha ostatní plocha 475

 



Číslo parcely Vlastník Druh Stavba na pozemku Výměra m2

st.84 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 713 269
st.85 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 714 176

st.86

Česká republika
Ondová Lada, Sněžná 
676/13, Slezská Ostrava,  
Ostrava

zastavěná plocha a nádvoří č.p. 715

st.90 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 698 267

st.91
Okresní stavební bytové 
družstvo, Vrchní 939/27, 
Kateřinky, Opava

zastavěná plocha a nádvoří č.p. 697 189

st.98 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 699, 700 985
st.101 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 712 237

st.105/1 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 709 382
st.105/2 Česká republika zastavěná plocha a nádvoří č.p. 710 89

st.108/3
Okresní stavební bytové 
družstvo, Vrchní 939/27, 
Kateřinky, Opava

zastavěná plocha a nádvoří č.p. 728 250

st.1006

SJM Závorka Martin a 
Závorková Milena, Na 
Sídlišti 713,  Budišov nad 
Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 29

st.1007
Šuranská Alena, Na Sídlišti 
699, Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 28

st.1008
SJM Bačkovský Pavel a 
Bačkovská Iveta, Na Sídlišti 
698,Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 26

st.1009
SJM Štěpánek Lubomír a 
Štěpánková Irena, Na Sídlišti 
712, Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 28

st.1010
Špička Ondřej, Myslivecká 
457, Skřečoň,  Bohumín

zastavěná plocha a nádvoří garáž 27

st.1011
Dančáková Jana, Na Sídlišti 
721,  Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 26

st.1012
Románek Miloslav, Na 
Sídlišti 714, Budišov nad 
Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 26

st.1013

SJM Vymětalík Vratislav a 
Vymětalíková Věra, Na 
Sídlišti 714, Budišov nad 
Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 26

st.1014
Janíková Naděžda, Na 
Sídlišti 712, Budišov nad 
Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 28

st.1049 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 710 380

st.1050
Město Budišov nad 
Budišovkou, Halaškovo 
náměstí 2,  Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří
stavba technického 

vybavení
112

st.1051
Česká republika

zastavěná plocha a nádvoří
stavba technického 

vybavení
80



 
 

 

 

 

 

  

st.1052 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 721 390
st.1053 Město Budišov nad Budišovko        zastavěná plocha a nádvoří č.p. 722 219

st.1083
Město Budišov nad 
Budišovkou, Halaškovo 
náměstí 2,  Budišov nad Bud.

zastavěná plocha a nádvoří
stavba technického 

vybavení
43

st.1085 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 711 105
st.1086 Česká republika zastavěná plocha a nádvoří č.p. 711 55
st.1088 Česká republika zastavěná plocha a nádvoří č.p.714 74

st.1089

Česká republika                    
Ondová Lada, Sněžná 
676/13, Slezská Ostrava,  
Ostrava

zastavěná plocha a nádvoří č.p. 715 203

st.1090
Okresní stavební bytové 
družstvo, Vrchní 939/27, 
Kateřinky, Opava

zastavěná plocha a nádvoří č.p. 697 85

st.1091 sloučena k st.90 zastavěná plocha a nádvoří

st.1092
podílové spoluvlastnictví

zastavěná plocha a nádvoří
stavba technického 

vybavení
97

st.1094 podílové spoluvlastnictví zastavěná plocha a nádvoří č.p. 722 155
st.1095 Okresní stavební bytové družs     zastavěná plocha a nádvoří č.p. 728 5

st.1164

SJM Schlauch Radek a 
Schlauchová Lenka, Na 
Sídlišti 690,  Budišov nad 
Bud.

zastavěná plocha a nádvoří garáž 29

 



Příloha č. 3 

Anketa pro obyvatele sídliště 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 



Anketa pro zpracování diplomové práce – Regenerace sídliště Budišov nad Budišovkou 

Pohlaví: muž  žena 
Věková kategorie:  do 20 let 21-40 41-60 61 a více 
Vlastnictví automobilu: ano  počet: ne 

(oznámkujte jako ve škole - 5 nejhorší, 1 nejlepší) 

1. Pozemní komunikace a parkovací stání
Jste spokojeni se stavem pozemních komunikací? 1 2 3 4 5 
Je počet parkovacích stání dostačující? 1 2 3 4 5 

2. Komunikace pro pěší
Jste spokojeni se stavem chodníků? 1 2 3 4 5 
Jste spokojeni se stavem mobiliáře? 1 2 3 4 5 

3. Veřejná zeleň
Jste spokojeni se stavem zeleně? 1 2 3 4 5 
Požadujete doplnění zeleně? 1 2 3 4 5 

4. Plochy pro sport a rekreaci
Je množství dětských hřišť dostačující? 1 2 3 4 5 
Jste spokojeni se stavem dětských hřišť? 1 2 3 4 5 
Je vyhovující umístění dětských hřišť? 1 2 3 4 5 
Je množství sportovišť dostačující? 1 2 3 4 5 
Jste spokojeni se stavem sportovišť? 1 2 3 4 5 
Je množství ploch pro odpočinek a rekreaci dostačující?

1 2 3 4 5 

5. Komunální a tříděný odpad
Je počet kontejnerových stání pro směsný odpad dostačující?

1 2 3 4 5 

Je počet kontejnerových stání pro tříděný odpad dostačující? 
1 2 3 4 5 

Vaše připomínky a náměty: 



Příloha č. 4 

Katastrální mapa 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 





Příloha č. 5 

Inventarizace zeleně 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 



Inventarizační tabulka dřevin 

poř. 
číslo druh dřeviny český název 

obvod 
kmene 
[cm] 

průměr 
koruny [m] 

výška 
koruny 

[m] 

výška 
dřeviny 

[m] 

sadov. 
hodnota Poznámka 

1 keř jalovec 2 3 3 4 

2 záhon 2 

3 keř 1 1,6 3 délka 11m 

4 keř 1 1,6 3 délka 4m 

5 keř 1 1,6 3 délka 4m 

6 keř 1 1,6 3 délka 4m 

7 keř jalovec 0,8 0,8 4 

8 keř 1 1,6 3 

9 keř 1 1,6 3 

10 strom javor 36 2 2 4 5 

11 strom javor 29 2 2 4 5 

12 strom javor 41 2 2 4 5 

13 strom javor 38 2 2 4 5 

14 strom javor 35 2 2 4 5 

15 strom javor 33 2 2 4 5 

16 strom javor 37 2 2 4 5 

17 strom smrk 42 4 7 8 5 

18 strom javor 35 2 2 4 5 

19 strom javor 33 2 2 4 5 

20 strom javor 36 2 2 4 5 

21 strom javor 37 2 2 4 5 

22 strom javor 34 2 2 4 5 

23 strom javor 36 2 2 4 5 

24 strom borovice 108 8 12 15 5 

25 keř 8 1 4 

26 strom smrk 50 1,5 4 5 5 

27 strom lípa 110 6 8 10 5 

28 strom lípa 40 4 7 9,5 5 

29 strom lípa 45 5 9 11 5 

30 strom smrk 48 6 7 8 1 dvojkmen 

31 strom lípa 43 4 7 9 5 

1 



poř. 
číslo druh dřeviny český název 

obvod 
kmene 
[cm] 

průměr 
koruny [m] 

výška 
koruny 

[m] 

výška 
dřeviny 

[m] 

sadov. 
hodnota Poznámka 

32 strom lípa 40 4 7 8 5 

33 strom lípa 52 4 8 10 5 

34 strom lípa 48 3 6,5 9 5 

35 strom lípa 51 3,5 5 8 5 

36 strom hloch 34 3 4 5 5 

37 strom lípa 46 4 6 8 5 

38 strom borovice 106 5 

39 strom lípa 52 5 8 9,5 5 

40 strom jasan 47 4 7,5 10 4 

41 strom borovice 57 6 5 8 4 dvojkmen 

42 strom borovice 62 5,5 6 9,5 4 

43 strom smrk 56 4 8 10 1 

44 strom borovice 52 3,5 7 9 4 dvojkmen 

45 záhon 1 

46 keř borovice 1,5 1,5 1,5 3 

47 záhon 2 

48 záhon 1 

49 strom dřezovec 4 

50 strom dřezovec 4 

51 záhon 2 

52 strom bříza 105 8 11 16 4 

53 strom bříza 102 7 10 16 4 

54 strom borovice 77 4 6 8 4 

55 strom jasan 220 10 12 21 3 jednostranně větve 

56 strom smrk 80 6 8 10 3 jednostranně větve 

57 strom lípa 190 5 7 10 2 bez špičky 

58 strom jasan 270 12 15 19 4 dvojkmen 

59 strom jasan 65 11 14 19 4 

60 strom hloch 2 délka 50m 

61 strom smrk 65 5 6 10 5 

62 strom smrk 55 4,5 6 10 5 

2 



poř. 
číslo druh dřeviny český název 

obvod 
kmene 
[cm] 

průměr 
koruny [m] 

výška 
koruny 

[m] 

výška 
dřeviny 

[m] 

sadov. 
hodnota Poznámka 

   63 strom smrk 50 4,5 6 8 3 křivý 

64 strom jedle 21 1,5 2 2,5 5  

65 strom jedle 18 1,5 2 2,5 5  

66 strom smrk 75 3 5 8 5  

67 strom jeřabina 40 2 2 3,5 4  

68 strom jeřabina 38 1,5 2 3 4  

69 strom borovice 90 5 5,5 8 4  

70 strom borovice 90 5 5,5 8 4  

71 strom borovice 85 4,5 5 7 4  

72 strom lípa 75 6 6 9 5  

73 strom lípa 100 5 6 8 5 dvojkmen 

74 strom borovice 110 6 5 7 4  

75 strom borovice 75 4,5 5 7 4  

76 strom borovice 85 5 5 8 4  

77 strom smrk 70 3 5 8 4  

78 strom borovice 86 5 5 8 4  

79 strom borovice 86 5 5 8 4  

80 keř líska  4   3  

81 strom lípa 115 5 6 8 4  

82 strom borovice 90 7 6 10 4  

83 strom borovice 90 6,5 7 11 4  

84 strom javor 80 5 6 8 4  

85 strom borovice 90 5 6,5 10,5 4  

86 strom javor 110 5 7 12 3 trojkmen 

87 strom lípa 135 6 8 10 5  

88 strom lípa 90 5 7 9 5  

89 keř  250    2  

90 keř jalovec     2  

91 strom borovice 65 5 5 8 5  

92 strom borovice 110 5,5 6 8,5 5 dvojkmen 

93 strom borovice 100 6 5 8 4  

 

 

 

 

3 

 



poř. 
číslo druh dřeviny český název 

obvod 
kmene 
[cm] 

průměr 
koruny [m] 

výška 
koruny 

[m] 

výška 
dřeviny 

[m] 

sadov. 
hodnota Poznámka 

94 strom borovice 100 5 7 9 4 

95 strom borovice 90 4,5 5,5 8 4 

96 strom borovice 90 5 6 8 4 

97 keř 2 

98 strom borovice 70 3,5 4 6 4 

100 strom borovice 125 6,5 6 8 4 

101 strom borovice 115 5 4,5 7 4 

102 strom borovice 110 5,5 5 8 4 

103 strom trnka 3 

104 strom borovice 100 4,5 6,5 9 5 

105 keř šeřík 3 

106 strom borovice 100 5 6 8 5 

107 strom smrk 120 6 4,5 7 5 

108 strom borovice 108 5 6 9 4 

109 strom borovice 90 5,5 4,5 7 5 

110 strom borovice 110 6 5 8 5 

111 strom smrk 100 5 5 7 4 dvojkmen 

112 strom smrk 70 5 5 6,5 5 

113 záhon 2 

4 



Příloha č. 6 

Mobiliář 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 



Městský mobiliář od firmy Lars Laj 

Herní sestava 
Kód 10851 

Šířka x délka x výška 2180 x 2930 x 2650 mm 

Výška platformy 900 mm 

Výška pádu 1720 mm 

Bezpečnostní zóna 6430 x 5540 mm 

Základní materiál dřevo 

věk 3 + 

Houpačka 
Kód 12163 

Šířka x délka x výška 410 x 3200 x 770 mm 

Výška pádu 890 mm 

Bezpečnostní zóna 6200 x 3410 mm 

Základní materiál kov 

věk 3 + 

Houpačka na péru 
Kód 11258 

Šířka x délka x výška 580 x 750 x 830 mm 



Výška pádu 500 mm 

Bezpečnostní zóna 3580 x 3750 mm 

Základní materiál dřevo 

věk 2 + 

Lezecká sestava 
Kód 13680 

Šířka x délka x výška 2400 x 3300 x 3100 mm 

Bezpečnostní zóna 6600 x 6850 mm 

Základní materiál dřevo 

věk 3 + 

Pískoviště 
Kód 10700 

Šířka x délka x výška 2020 x 2020 x 350 mm 

Základní materiál dřevo 

věk 1 + 



Pergola 
Kód 13072 

Šířka x délka x výška 4650 x 5360 x 3090 mm 

Základní materiál dřevo 

věk 3 + 

Hrazda 
Kód 13561 

Základní materiál dřevo 

věk 3 + 

Stojan na kola 
Kód 14738 

Šířka x délka x výška 350 x 2500 x 800 mm 



Basketbalové hřiště 
Kód 11501 

Šířka x délka x výška 18200 x 294090 x 3660 mm 

Lavička 
Kód 14227 

Šířka x délka x výška 480 x 1800 x 440 mm 

Květináč 
Kód 14586 

Šířka x délka x výška 360 x 840 x 320 mm 



Odpadkový koš 
Kód 14414 

Šířka x výška 350 x 1100 mm 

LED veřejné osvětlení 
Kód NEOJ2019-000-TJ 

Rozměry 350 x 1100 mm 

Materiál  Hliník + tvrzené bezpečnostní sklo 

Spotřeba 73 W 

Životnost >50 000 h 



Příloha č. 7 

Vyjádření od správců sítí 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 





 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8 

Výpočet dimenzí přípojek 

Regenerace sídliště v Budišově nad Budišovkou 
  

 



Výpočet dimenzí přípojek 
Dimenze přípojky vody 

Požární vodovod => DN 80 

 

Dimenze přípojky dešťové 

- výpočtový průtok dešťové vody (střecha se spádem 1-5% - zpevněná plocha, asfaltové a 

betonové povrchy; střecha se spádem 1-5% - zpevněná plocha, hřiště) 

Qd = i * A* C 

Qd = 0,025 * (22,8*28,2)*0,15 + 0,025*(19*28,2)*0,8 = 13,1271 l/s 

Qd = 13,13 l/s => DN 150 
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