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Anotace  

Název diplomové práce: Regenerace sídliště v Jihlavě, ul. U Hřbitova, Na slunci, Slavíčkova 

Počet stran: 54 

Diplomová práce se zabývá regenerací sídliště na ul. Slavíčkova ve městě Jihlava. Na základě 

zhodnocení současného stavu výše zmíněného sídliště byl vypracován návrh využití tohoto 

území. Samotný návrh je dle zadání vypracován v jedné variantě.  

Návrh je koncipován tak, aby byl pro město reálně dostupný. Je navržen tak, aby se změny 

týkaly převážně městských pozemků a aby si návrh nevyžádal zásadní přeložky inženýrských 

sítí.  

Návrh z hlediska dopravního řešení obsahuje úpravu komunikace uvnitř sídliště, jedná se o 

zprůjezdnění slepé ulice, změnu dopravního značení a nové odstavné plochy. Úpravy veřejné 

zeleně jsou přizpůsobeny novému dopravnímu řešení. Návrh pěších komunikací zohledňuje 

vyhlášku 398/2009 Sb., nově jsou navržena místa pro přecházení. Součástí jsou také nová 

dětská hřiště, odpočinková zóna a mobiliář. Z hlediska inženýrských sítí je navržena výměna 

stávajícího a doplnění nového veřejného osvětlení. Součástí práce je i orientační cenový 

odhad nákladů stavby. 

Cílem návrhu bylo respektovat chování a potřeby obyvatel, kteří si toto sídliště zvolili za svůj 

domov.  

Klíčová slova: regenerace, sídliště, dopravní řešení, odstavné plochy 

Annotation 

This thesis deals with of street Slavíčkova housing estate in Jihlava city. Based on analysis of 

the current state of the above mentioned boroughs wasprepared proposal of utilization of this 

area. The proposal itself is prepared as requested in one variation.  

Included draft is conceived to be realistic and available. It is designed in way, where proposed 

changes include mostly land owned by the municipality so no siginificant utilities relocation 

is needed. 

The draft contians modification of traffic problematic solution inside the housing estate. It 

means a dead end street transit enabling, traffic signs repacement and adding of new parking 

places. Consequently, a greenery is adapted to new traffic solution. New pathways are 

compliant to notice 398/2009 Sb, where there are new places for crossing. There are also new 



children´s playground, relaxation area and a mobiliar. From the utilities point, an expansion 

and replacement of current public lightning. Part of the thesis also deals with estimated cost of 

reconstruction. 

 

The goal of this work was to respect behaviour and needs of local citizens, who have chosen 

 this place as their home. 

 

Keywords: regeneration, housing estate, traffic problematic solution, parking areas 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá regenerací sídliště v Jihlavě. Návrh se řídí podmínkami vládního 

nařízení 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť.  

Název diplomové práce je Regenerace sídliště v Jihlavě, ul. U Hřbitova, Na slunci, 

Slavíčkova. V dubnu 2013 autorka poukázala na skutečnost, že jsou uvedené ulice od sebe 

velmi vzdáleny a každá je v jiné částí města Jihlavy, požádala o změnu názvu práce. 

Diplomová práce po konzultaci s vedoucím práce a schválením vedoucího katedry obsahuje 

řešení ulice Slavíčkova, název práce nebyl změněn. 

Práce obsahuje analytickou i návrhovou část. V analytické části se autorka zabývá stávajícím 

stavem sídliště a v návrhové části se zabývá řešením zelených ploch, statické dopravy, 

mobiliářem a ploch pro volnočasové aktivity obyvatel. Práce obsahuje orientační odhad 

stavebních nákladů.  

Podkladem pro zpracování práce byl územní plán města Jihlavy, data z ČÚZK, vyjádření 

správců inženýrských sítí, fotodokumentace a platná legislativa. 

Cílem práce je zvolit takové dopravní řešení, které by bylo vhodné pro obyvatele sídliště. Na 

dopravní řešení je důležité navázat uzpůsobením veřejných ploch tak, aby vznikly jak hrací 

zóny, tak i klidové zóny a v co největší míře sídliště sloužilo jeho obyvatelům, kteří si jej 

zvolili, nebo případně zvolí za svůj domov. 
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2 Základní pojmy 

Regenerace 

Prioritou regenerace panelového sídliště je vylepšení jeho funkčnosti, estetičnosti a vymezení 

volných ploch v sídlišti. Tento proces je dlouhodobý, týká se nejen technického řešení, ale i 

sociálního a ekonomického. Výsledkem regenerace by měli být spokojení obyvatelé sídliště. 

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.  

Občanské vybavení 

Jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a 

péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. [20] 

Bytový dům 

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Pro účely výkazu Stav 

7-99 se za bytový dům považuje stavba pro bydlení, v níž více než polovina podlahové plochy 

místností a prostorů je určena k bydlení a počet samostatných bytů je 4 a více; počet podlaží 

není určující. [21] 

Obecné požadavky na výstavbu 

Jedná se o obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené 

prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v 

kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem. [20] 

Limity v území 

Jedná se o faktor ovlivňující činnost v daném území, např. ochranné pásma. Tato pásma jsou 

daná zákonem a o jejich vyhlášení se stará příslušný orgán státní správy nebo stavební úřad. 

Rozdělují se podle směru, tvaru, velikosti a intenzity ochrany. 
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Technická infrastruktura 

Jedná se o vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, 

například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování 

ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. [20] 

Bezpečnostní pásmo 

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 

plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní 

pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem 

nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního 

zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do 

provozu. 

Bezpečnostním pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 

ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. [22] 

Zóna 30 

Zóna 30 je ohraničená oblast obce nebo města, jejíž začátek je označen dopravní značkou č. 

IP 25a Zóna s dopravním omezením a konec je označen dopravní značkou č. IP 25b Konec 

Zóny s dopravním omezením. Zónu tvoří soubor zpravidla obslužných komunikací s 

převahou pobytové funkce. V celé Zóně 30 smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h, chodci a 

hrající si děti musí používat chodník, členění prostoru na vozovku a chodník je zachováno. 

[23] 
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3 Základní informace o městě Jihlava 

Město Jihlava, nejstarší královské horní město českých zemí, leží na hranici mezi Čechami a 

Moravou, což dodnes připomínají čtyři hraniční kameny. Rozkládá se na katastru o výměře 

8824 ha. Dle údajů z roku 2011 má 50 075 obyvatel, je správním, obchodním, průmyslovým, 

kulturním centrem a od roku 2000 statutárním městem a sídlem kraje Vysočina. Jihlava 

rovněž představuje důležitou silniční křižovatku ležící v těsné blízkosti dálnice D1, spojující 

hlavní město Prahu s druhým největším městem České republiky Brnem. 

 
 
Složení obyvatel [24] 

Tabulka 1 - Složení obyvatel 

Počet 
obyvatel s 
obvyklým 
pobytem 

celkem (souhrn) celkem 50 075 

nejvyšší 
ukončené 
vzdělání (věk 15 
a více) 

celkem 43 189 

z toho 

bez vzdělání 174 
základní vč. 
neukončeného 

6 815 

střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

13 937 

úplné střední s maturitou 12 985 
nástavbové studium 1 336 
vyšší odborné vzdělání 632 
vysokoškolské 5 502 

pohlaví 
celkem 50 075 
muž 24 209 
žena 25 866 

věk (5-leté 
skupiny) 

celkem 50 075 

věk 
0 - 14 let 6 886 
15 - 19 let 2 591 
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Automobilizace [19] 

Tabulka 2 - Evidence vozidel a automobilizace v Kraji Vysočina do roku 2011 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Evidovaná vozidla 376 715 379 506 385 229 393 647 
Osobní vozidla 209 757 211 052 213 426 218 087 

Nákladní vozidla 24 070 24 046 24 380 24 823 

Autobusy 830 888 910 882 

Automobilizace 
na 1000 obyvatel 407,0 409,8 414,8 426,0 

 

Objemy dopravy 

Objemy dopravy představují celkový počet cest vznikající a končící v jednotlivých 

dopravních zónách za sledovaným účelem. Podrobné analýze je vhodné podrobit cesty za 

prací a cesty do školy.  

Pro analýzu zdrojů a cílů je podstatnější alokovat cíle cest za prací a do škol, které nekorelují 

s počtem obyvatel. Pro vnější cesty Kraje Vysočina je pak významné zmínit převahu 

vyjížďky nad dojížďkou, a to pro cesty do práce i do školy. 

Nejvýznamnější cíle denních cest do školy jsou uvnitř Kraje Vysočina města Jihlava s 

atraktivitou 2960 cest, a Třebíč s atraktivitou 2619 cest. 

Z vnějších cílů jsou pak významné Brno s atraktivitou 890 cest, ORP Dačice 231 cest, ORP  

Čáslav 134 cest a Praha 126 cest za den v roce 2012.  

Nejvýznamnější cíle cest do práce jsou uvnitř Kraje Vysočina města Jihlava s atraktivitou 

9318 cest, Třebíč s atraktivitou 5265 cest za den v roce 2001.  

Z vnějších cílů jsou pak významné Brno s atraktivitou 2133 cest, Praha 1235 cest. [19] 

Volba dopravního prostředku 

Největší podíl cest v Jihlavě se uskutečňuje hromadnou dopravou - trolejbusem, autobusem a 

vlakem (35,5 %). Druhý nejčastější způsob přepravy je pěšky (29, 3 %), dále automobilem 

(27,1 %) a na kole (6,8 %). Minimální podíl má cestování na motocyklu (1,3 %). 

Město cyklistů 

Dne 2. 5. 2014 se v Praze vyhlašovaly výsledky soutěže o Hlavní město cyklistů a město 

Jihlava získalo druhé místo. V soutěži byl rozhodující celkový přístup města k řešení dopravy, 
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a to nejen té cyklistické. Nezávislá porota složená z odborníků na cyklistickou dopravu 

hodnotila například také koncepční materiály, stav infrastruktury nebo kampaně, která města 

organizují nebo podporují. [2] 

Generel cyklistické dopravy  

V roce 2011 byl zpracován Generel cyklistické dopravy. V řešeném území sídliště autor 

počítá se společným provozem cyklistů s motorovou dopravou i se stezkou pro cyklisty. 

 
Obrázek 1 - Generel cyklistické dopravy 

  
 
Generel cyklistické dopravy města Jihlavy je dokument, jenž navazuje na předchozí generel 

cyklistické dopravy z roku 2003. Jeho cílem bylo integrovat cyklistickou dopravu do 

dopravního systému města a představit opatření vedoucí k podpoře cyklistiky. Návrh skeletu 

cyklotras a cyklostezek vycházel z průzkumu názorů obyvatel města Jihlavy na alternativní 

dopravní prostředky a možnosti jejich zapojení do dopravní struktury města.  

Tento přístup však zastaral. Představy o síti cyklostezek se ukázaly nereálné. Soustředění 

cyklistů na stezky pro cyklisty resp. do složitého systému zklidněných obslužných 

komunikací bez možnosti přímého průjezdu územím se ukázalo jako chybné. Rychlost 

budování stezek pro cyklisty společně s podrobnými průzkumy pohybu cyklistů po městě to 

potvrdily. Bylo třeba změnit základní koncept. Pokusit se definovat skutečné potřeby cyklistů 

a najít způsob jak tyto potřeby naplnit. Za pomoci existující dopravní infrastruktury a vhodné 

integrace místo striktního oddělování, s využitím již dnes platné legislativy. [3] 
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Stav a výhled cyklistické infrastruktury v roce 2013 

    

Obrázek 2 - Stav a výhled cyklistické infrastruktury v roce 2013 
  

Shrnutí cyklistické dopravy 

Město Jihlava dospělo k závěru, že není vhodné cyklistům budovat nové dopravní trasy. 

Z jejich zkušenosti vyplývá, že je pro ně výhodnější budovat vyhrazené pruhy pro cyklisty na 

hlavních dopravních koridorech. 

Pro děti a starší spoluobčany našli řešení v plošném zavádění zklidněných zón (Tempo 30, 

obytné zóny). U rekreačních koridorů se rozhodli spojit trasy podél řek.   

Opatření na těchto trasách by neměla mít pouze dopravní charakter, tam, kde to prostorové 

podmínky dovolují, se vlastně jedná o budování lineárních parků s potřebným vybavením 

(odpočívky, občerstvení, hrací a posilovací prvky atd.). Jenom tak lze docílit synergického 

efektu, který ve svém důsledku vytvoří z takové sítě těžiště zájmu samo o sobě. [25] 

Dětská hřiště 

Statutární město Jihlava za jednu ze svých priorit považuje řešení otázky dětských hřišť 

v Jihlavě a okrajových částech. V současné době je připravován projekt realizace centrálních 

dětských hřišť, která budou umístěna rovnoměrně po celém území a budou tvořit jakousi 

kostru celého systému. V roce 2009-2011 zatím proběhly dvě etapy regenerace dětských hřišť 

s přispěním ROP Jihovýchod.  
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Zoologická zahrada 

Všech pět kontinentů se dá navštívit za jediný den v malebném údolí řeky Jihlávky. Zoo se 

nachází v  bezprostřední blízkosti centra města (asi 10 minut pěší chůze). K vidění je zde 

téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením. 

Aquapark 

Aquapark Vodní ráj v Jihlavě umožňuje celoroční koupání. Venkovní areál jihlavského 

aquaparku  je rozlohou vodní plochy ke koupání největší na Vysočině.  

Střed města 

Ve středu města se nachází hodně menších obchodů, kavárny, restaurace. Z kulturních 

památek např. Muzeum Jihlava, Brána Matky Boží (rozhledna), a Vyhlídková věž kostela sv. 

Jakuba Většího. 

Firmy a podnikatelé 

V Jihlavě se k 16. 7. 2013 nachází 14 716 fyzických osob a 1 785 firem. Největší zastoupení 

podnikatelských subjektů je v oboru Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel, Profesní, vědecké a technické činnosti a Zpracovatelský průmysl. [26] 

Tabulka 3 - Firmy a podnikatelé 

Název oboru Počet 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel 

540 

Zpracovatelský průmysl 309 
Stavebnictví 204 
Profesní, vědecké a technické činnosti 169 
Činnosti v oblasti nemovitostí 134 
Ubytování, stravování a pohostinství 106 
Doprava a skladování 82 
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4 Analytická část 

Dle zadání má být práce rozdělena na analytickou a návrhovou část a současně zpracována 

jako průvodní a souhrnná zpráva v úrovni návrhu na územní rozhodnutí. Z důvodu dodržení 

dalších požadavků zadání je vhodnější členit práci jen na analytickou a návrhovou část. 

Členění na průvodní a souhrnnou zprávu není tedy dle výše uvedených důvodů zachováno, 

avšak obsahově analytická i návrhová část respektují zákon č. 183/2006. 

4.1 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování práce byl územní plán města Jihlavy, data z ČÚZK, vyjádření 

správců inženýrských sítí, vlastní fotodokumentace a platná legislativa. 

4.2 Údaje o území 

Řešené území se nachází v blízkosti ulice Slavíčkova. Jedná se o klidnější část města 

s převažující pobytovou funkcí. Území je obklopeno vzrostlými stromy viz výkres č. 6 

Analýza stávající zeleně. Fotografie v analytické části bez uvedení zdroje byly pořízeny 

autorem. 

Tabulka 4 - Základní údaje 

Základní údaje 

Celková rozloha cca 34.000 m2 

Zastavěné území cca 4.500 m2 
Zelené plochy (+ cestičky) cca 12.000 m2 
Odstavné a parkovací stání cca 1.790 m2 
Plochy dětských hřišť cca 280 m2 

 

 Počet 

Panelové domy 20 
Byty 226 
Počet obyvatel  Cca 497 
Dětská hřiště 1 
Parkoviště oficiální 0 
Odstavné plochy 4 
Odstavná stání (neoficiální) 156 
Parkovací stání pro osoby s 
omezenou schopností pohybu 

4 
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Místa k sezení (lavičky) 15 
Autobusové zastávky 2 

 

 
Obrázek 3 - Letecký snímek řešeného území  

 

      
Obrázek 4 - Letecké snímky panelových domů 

 

Zdroj leteckých snímků: www.mapy.cz 

4.3 Územní plán 

Územní plán řešeného území je zakreslen ve výkrese č. 2 Územní plán. 

4.4 Stávající ochranná a bezpečností pásma – limity území 

Řešené území je limitováno ze západní strany památným stromořadím a v celém území 

ochranným pásmem s výškovým omezením (letiště Henčov). Limitní je také vedení 

plynovodu VTL středem sídliště (bezpečnostní pásmo 20 m).  

Limity využití území jsou zakresleny ve výkrese č. 3 Limity využití území. 
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4.5 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. Území se nachází v povodí IV. řádu. 
 

 
Obrázek 5 - Povodňový plán ORP Jihlava 

4.6 Seznam pozemků  

Tabulka 5 - Majetkové poměry 

k.ú. Bedřichov u Jihlavy 
Vlastník Parcelní číslo Druh pozemku 
Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 
97/1, 58601 Jihlava 
 

135/139, 135/142, 135/159, 
135/138, 135/144, 524/6, 
135/154, 135/146, 1062, 
135/156, 135/160 

ostatní plocha 

135/161, 135/162,135/140, 
135/141, 135/166, 135/145, 
135/149, 135/150, 135/147, 
135/148, 135/151, 135/155, 
135/152, 135/157, 135/158, 
135/167, 135/153 

zeleň 

st. 1062 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 
97/1, 58601 Jihlava 

st. 1066, st. 1065  
(č.p. 4232, 4233) 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Soukromí spoluvlastníci st. 1064 (č.p. 230, 4231) zastavěná plocha a 
nádvoří 

Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 
97/1, 58601 Jihlava 

st. 1060, st. 1061  
(č.p. 4235, 4236) 

zastavěná plocha a 
nádvoří 
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Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 
97/1, 58601 Jihlava 

st. 1054, st. 1055, st. 1056  
(č.p. 4224, 4225, 4226) 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Soukromí spoluvlastníci st. 1052, st. 1053 (č.p. 4222, 
4223) 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 
97/1, 58601 Jihlava 

st. 1047, st. 1048, st. 1049  
(č.p. 4217, 4218, 4219) 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Soukromí spoluvlastníci st. 1046 (č.p. 4216) zastavěná plocha a 
nádvoří 

4.7 Stavebně technická hlediska 

Bydlení 

V řešeném území se nachází 226 bytů. Dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je průměrný 

počet osob na byt ve městě Jihlava 2,2. Celkový počet bydlících osob v řešeném území je tedy 

cca 497. Jeden bytový dům má 8 podlaží, ostatní bytové domy mají 4 podlaží. Všechny 

panelové domy jsou nově zrekonstruovány a zatepleny. Během stavebních úprav byly 

vyměněny vstupní dveře, okna, zvonky a poštovní schránky. 

Typy panelových konstrukčních soustav 

Typ BP70 (č. p. 14, 16, 18, 20, 34, 36, 38, 40, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 46) 

4.7.1 Doprava 

Současné dopravní řešení 

Ul. Slavíčkova  
 místní komunikace - funkční skupina C, 

 šířka místní komunikace 7,00 m (2x 0,25 m odvodňovací proužek), 

 šířka jízdního pruhu 3,25 m. 

Komunikace uvnitř sídliště 

 místní komunikace - funkční skupina C, 

 šířka místní komunikace 6,00 m (2x 0,25 m odvodňovací proužek), 

 šířka jízdního pruhu 2,75 m 
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Obrusná vrstva komunikace nevykazuje významné známky poškození vodou ani dopravním 

zatížením. Odvodňovací proužek z betonové přídlažby je pravidelně namáhán stojícími 

vozidly a vykazuje opotřebení. Komunikace je odvodněna stávajícími vpustmi. 

Současné řešení odstavných ploch 

Odstavné plochy na sídlišti jsou řešeny stáním vozidel na neoficiálních odstavných plochách a 

podél komunikace. Obyvatelé domů ve středu sídliště parkují na místech, která k tomu nejsou 

určena a znesnadňují tak např. průjezd hasičů k domům a vozům pro svážení odpadu. Řidiči 

v některých místech nerespektují §25 zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu. [1] 

Na odstavných plochách chybí vodorovné a svislé značení. Parkovací stání označena jako 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, nejsou řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009. [4]  

    

Obrázek 6 - Odstavné plochy u památného stromořadí 
 
Řidiči v těchto místech nerespektují §27 zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu, kdy 

k parkování využívají silniční vegetaci. [1] 

    
Obrázek 7 - Odstavné plochy ve vnitrobloku sídliště 
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Plocha pro odstavování vozidel není vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením. 

Řidiči v místech obratiště slepé ulice odstavují svá vozidla a nerespektují tak jeho účel. 

Shrnutí 

Jelikož odstavné plochy nejsou doplněny vodorovným ani dopravním značením, nejsou 

považovány za parkoviště.  

Pokud by byly plochy označeny, nesplňovaly by vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009, ČSN 73 61 10 

Projektování místních komunikací. 2006 změny Z1 z února 2010 a ČSN 73 6056 Odstavné a 

parkovací plochy silničních vozidel. [13, 8, 9] 

Současné řešení komunikací pro pěší 

Stávající dlážděné chodníky mají šířku 1,5 - 2,00 m. Stav dlažby chodníků je pro dané účely 

vyhovující. Stávající chodníky však nerespektují pohyb obyvatel domů, což je patrné hlavně 

z leteckých snímků území. Vyšlapané chodníky mají šířku cca 0,25 – 1,00 m. 

 

   
Obrázek 8 - Stávající pěší komunikace 

 

Chodníky nesplňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009 

Současné řešení autobusových zastávek 

V daném území se nachází dvě autobusové zastávky (zastávka Slavíčkova). Zastávky slouží 

k zastavení „na znamení“, počet spojů je 28 ve všední dny a 7 spojů v dny pracovního volna. 

Na zastávkách zastavuje autobus s bezbariérovou úpravou. 
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Obrázek 9 - Stávající autobusové zastávky 
  

Autobusové zastávky nesplňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009 a ČSN 73 64 25-1 

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště část 1: 

Navrhování zastávek. 2007. [13, 11] 

Cyklistická doprava 

V daném území se cyklisté pohybují společně s motorovou dopravou.  

4.7.2 Veřejná zeleň 

V řešeném území se nachází mnoho keřů a stromů. Stromy jsou převážně jehličnaté. Na 

západní straně lemuje území památné stromořadí. 

Zákres stávajícího umístění a názvy stromů viz výkres č. 6 Analýza stávající zeleně.  

4.7.3 Plochy pro volnočasové aktivity 

Na sídlišti je dostatek zelených ploch, lavičky ale nemají vhodný tvar opěry zad pro delší 

sezení. Plochy by bylo vhodné doplnit dalším mobiliářem v podobě odkládacích stolečků pro 

matky s dětmi. Na sídlišti zcela chybí prvky pro obyvatele produktivního či důchodového 

věku.   

Dětské hřiště 

Na sídlišti ul. Slavíčkova bylo zregenerováno dětské hřiště, které bylo spolufinancováno 

Evropskou unií. Zvoleny jsou klasické herní prvky, chybí mobiliář (odkládací plochy, 

aktivity) pro rodiče a prarodiče. 
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Hřiště obsahuje: 

herní sestava "Porto" (3 - 14 let) 

houpadla na pružině (3 - 14 let) 

houpačka "Orel" (3 - 14 let) 

kolotoč (3 - 14 let) 

pískoviště (od 2 let) 

    

Obrázek 10 - Stávající dětské hřiště 
 

Zákres stávajících dětských hřišť viz výkres č. 5 Analýza území. 

4.7.4 Mobiliář 

Mobiliář sídliště obsahuje lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo a stojany na kola. 

Lavičky nejsou poničené, avšak jejich ergonomie nevyhovuje dětem ani delšímu sezení pro 

dospělé osoby.  

Mobiliář by bylo vhodné doplnit o další prvky, jako jsou např. odkládací plochy pro matky 

s dětmi. U vstupů do domů by bylo vhodné vyřešit uzamknutí cyklistických kol, koloběžek, 

případně kočárků. 
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Obrázek 11 - Stávající mobiliář 

4.8 Funkčně provozní hlediska 

Z funkčně provozního hlediska jsou v řešeném území plochy pro volnočasové aktivity, které 

však nemají jasně definovanou funkci a zcela nesplňují svůj význam. Na sídlišti jsou 

vyhovující chodníky, avšak z vyšlapaných chodníčků v trávě je zřejmé, že by potřebovaly 

doplnit.  

Tabulka 6 - Funkční složky 

Funkce Název  
Vzdálenost od 

sídliště 
Čas - pěšky 

obytná panelové domy 
řadové domy 
rodinné domy 

 
 
 

 
50 m 
50 m 

 
1 min 
1 min 

výrobní TESLA Jihlava 
Kronospan Jihlava 

 
 

1400 m 
1300 m 

25 min 
23 min 

občanská 
vybavenost 

 
 
 
 

sport 
 
 

školství 
 
 
 

městská knihovna 
supermarket Albert 

městská policie 
zdravotní středisko 

Česká pošta 
fotbalové hřiště 

sportovní hala (tenis) 
plavecký bazén (aquapark) 

základní škola 
mateřská škola 

zvláštní škola internátní 
SOU strojírenské 

ISŠ obchodní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 m 
300 m 
350 m 
700 m 
750 m 
350 m 
400 m 

1300 m 
350 m 
350 m 
350 m 
900 m 
700 m 

5 min 
5 min 
5 min 

13 min 
13 min 
5 min 
6 min 

25 min 
5 min 
5 min 
5 min 

16 min 
10 min 

dopravní autobusová zastávka Slavíčkova  100 m 2 min 
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autobusová zastávka Na Růžku 
vlaková zastávka 

 
 

400 m 
2000 m 

6 min 
25 min 

rekreační parky (střed města) 
zoologická zahrada 

U kněžského dvora, Kněžský 
rybník 

 
 
 

1000-3000 m 
2500 m 
700 m 

20-40 min 
40 min 
10 min 

 
Vzdělávání 

Město Jihlava má 50 075 obyvatel (údaj ze sčítání v roce 2011). Z toho je přibližně 15 % 

obyvatel ve věku 0-14 let, 71 % obyvatel ve věku (15 - 59 let), 14 % obyvatel ve věku nad 60 

let. 

Tabulka 7 - Vzdělávání 

  Počet  Dosah sídliště, ul. Slavíčkova (500 m) 

Mateřské školy a jesle  3  1 
Základní školy  12  1 
Střední školy a učiliště  16  1 
Vyšší odborné školy  4   
Vysoké školy  1   
 

4.9 Odpadové hospodářství 

Sběrné dvory 

Občané statutárního města Jihlavy mají možnost celoročně a zdarma odevzdávat objemné, 

nebezpečné nebo biologicky rozložitelné odpady a kovy na sběrných dvorech. V současné 

době mají občané možnost odevzdávat odpad ve třech sběrných dvorech. 

Ulice Slavíčkova 

Svozové dny komunálního opadu ze zadaného území jsou pondělí a pátek. Tříděný odpad se 

vyváží 1x týdně, dny jsou určeny dle tříděného odpadu (papír, plast, bílé sklo, barevné sklo). 

Kontejnery na tříděný odpad jsou v dobrém dosahu od vstupů panelových domů. 

4.10 Stávající inženýrské sítě 

Podzemní sítě zakresleny viz výkres č. 7 Stávající inženýrské sítě na základě vyjádření 

jednotlivých správců a webové aplikace města Jihlava. Před zahájením stavebních prací bude 
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zažádáno o vytyčení všech sítí v prostoru staveniště a zhotovitel bude respektovat omezení 

vyplývající z daných ochranných pásem.  

Plynovod VTL (DN300, PN 40), STL, NTL  JMP DS, s.r.o. 

Elektronické komunikace    Telefónica Czech Republic, a.s.  

Veřejné osvětlení     SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

Kanalizace, vodovod     Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  

Podzemní vedení NN, VN, distribuční trafost.  E.ON Servisní, s.r.o. 

Bezpečnostní pásmo VTL 

Vedení plynovodu je limitující z hlediska úprav sídliště. Bezpečnostní pásmo je dle zákona 

158/2009 Sb. změna energetického zákona a změna některých zákonů pro DN 300 20 m na 

obě strany (celkem tedy 40 m). 

§ 69 odst. 3 tohoto zákona: Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-

li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v bezpečnostním pásmu 

a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění 

v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou 

osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, 

b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu 

fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. [22] 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení by bylo vhodné modernizovat a umístit i podél hlavních chodníků uprostřed 

sídliště. 

4.11 Shrnutí posouzení řešeného území 

Řešené sídliště se nachází v klidné lokalitě města Jihlavy. Jeho předností jsou rozlehlé zelené 

plochy a vzrostlé stromy. Panelové domy byly zrekonstruovány. Na sídlišti se nachází nové 

herní prvky pro děti. Na sídlišti je dostatek neoficiálních odstavných ploch pro automobily, 

které by bylo vhodné dopravně upravit. 

Negativem sídliště jsou neukáznění obyvatelé domů uvnitř sídliště, kteří odstavují svá vozidla 

nevhodným způsobem v místech obratišť a způsobují tak neprůjezdnost pro vozy složek 
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záchranného integrovaného systému. Na sídlišti jsou zarostlé plochy, které dříve sloužily 

pravděpodobně jako herní prvky (např. pískoviště). Na sídlišti je zastaralý mobiliář, který již 

dobře neplní svou funkci (sušáky na prádlo, stojany na kola, nevhodné lavičky). Uvnitř 

sídliště chybí veřejné osvětlení. 

 
Tabulka 8 – Zhodnocení území (SWOT analýza) 

 Silné stránky Slabé stránky 

dostatek parkovacích míst zastaralý mobiliář 
rozlehlé zelené plochy a stromy pocit nebezpečí  
dobrá dostupnost základní a mateřské školy nevhodně koncipovány odstavné plochy 
klidná lokalita - sousedí s ornou půdou bezpečnost (neosvětlená vnitřní část sídliště) 
 
 
Příležitosti Hrozby 

špatná koncepce dětských hřišť nedostatek financí, vandalismus 
vyšlapané chodníčky v trávě betonové sídliště 
absence svislých a vodorovných dopravních 
značek 

nesplnění ČSN 73 6110/Z1 

nepřehledné odstavné plochy vandalismus 
nevyřešeny bezbariérové vstupy do 
panelových domů 

finance 
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5 Návrhová část 

Návrh z hlediska dopravního řešení obsahuje úpravu komunikace uvnitř sídliště, jedná se o 

zprůjezdnění slepé ulice. Návrh také obsahuje nové odstavné plochy, které jsou s ohledem na 

stávající vzhled sídliště navrženy z vegetačního kamene. 

Návrh úprav veřejné zeleně je přizpůsoben novému dopravnímu řešení, mezi odstavnými 

plochami a bytovými domy jsou navrženy keře a uvnitř sídliště jsou navrženy různé druhy 

stromů a kvetoucích keřů. 

Návrh pěších komunikací zohledňuje vyhlášku 398/2009 Sb., nově jsou navržena místa pro 

přecházení. Návrh také obsahuje nová dětská hřiště, odpočinkovou zónu a mobiliář.  

Z hlediska inženýrských sítí je navržena výměna stávajícího a doplnění nového veřejného 

osvětlení. 

Celkový návrh respektuje chování a potřeby obyvatel.  

5.1 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Návrh stavby respektuje územní plán, avšak nově navržená komunikace v délce 50 m se 

nachází v blízkosti pásma sídelní zeleně. Po výškopisném a polohopisném zaměření 

stávajícího stavu bude patrné, zda dojde k mírné úpravě územního plánu. 

5.2 Bytové domy 

Panelové domy jsou zrekonstruovány, bylo provedeno zateplení, výměna oken, vstupních 

dveří a zvonků. Panelové domy mají vždy dva vstupy. Jeden ze vstupů vždy obsahuje 

venkovní schodiště. Druhý vstup je pravděpodobně myšlen jako bezbariérový, ale ve většině 

případů obsahuje jeden venkovní schod (výška 200 mm). Bytové domy neobsahují výtah, i 

přesto je navržena úprava zadních vstupů domů viz výkres č. 10 Detaily hmatového vedení. 

5.3 Dopravní řešení 

Návrh spočívá ve zprůjezdnění středu sídliště. Zprůjezdnění komunikace nabídlo nové řešení 

parkování vozidel. Zprůjezdnění není ekonomicky náročné, protože se jedná o cca 50 m nové 

komunikace.  
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Sídliště je nově vyznačeno jako zóna tempo 30 (dle TP 218), dopravní značení IP25a. 

Vjezd do zóny je zklidněn zpomalovacím prahem (délka 5,00 m, šířka 6,00 m). Zpomalovací 

práh slouží i jako místo pro přecházení. Druhý vjezd do zóny není opatřen zpomalovacím 

prahem z důvodu dopravního řešení křižovatky a následného navržení parkoviště. 

Zpomalovací práh je nasvětlen, má lichoběžníkový tvar a jeho sklon je 1:10 (zvolen pro 

rychlost 30 km/h). Nájezdová rampa má tedy délku 0,50 m.  

Nová skladba rekonstruované vozovky: 

Tabulka 9 - Nová skladba rekonstruované vozovky 

ACO 11  50 mm ČSN EN 13 108-1 
Spojovací postřik PS – A  0,1-0,3kg/m2 ČSN 73 61 29 

 
Návrh dopravního značení 

Stávající dopravní značení upravující přednost je zachováno. Ve vnitrobloku sídliště je 

zachována přednost vozidel zprava.  

Odstavná stání jsou doplněna značkami IP11a. Vyhrazená stání jsou doplněna značkami IP12 

se symbolem č. O1. Odstavná stání jsou vyznačena vodorovným dopravním značením. 

Dopravní značení je navrženo dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na 

pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

[5, 6] 

Průjezdnost a případné otáčení vozidel s odpadem byla ověřena programem AutoTurn. 

Dopravní značení je patrné z výkresu č. 9 Dopravní řešení. 

Návrh odstavných ploch 

Dle ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací vychází počet odstavných stání na 

226. Z tohoto počtu má být dle § 4 vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009 zřízeno 8 odstavných stání 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Rekonstruované odstavné plochy jsou navrženy z AC, nově navržené odstavné plochy jsou 

navrženy z vegetačního kamene. Stání jsou umístěna i naproti stykové křižovatky, kdy zákon 

č. 361/2000 Sb. §27 toto stání umožňuje. [1] 

Umístění odstavných stání pro osoby s omezenou schopností pohybu je vhodné přizpůsobit 

dle umístění jejich bytu, vyhrazená stání jsou navržena z AC nebo zámkové dlažby. 
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Odstavné plochy v blízkosti bytových domů jsou od pěších komunikací odděleny keři, viz 

výkres č. 15 Výsadba a kácení zeleně. 

Tabulka 10 - Rozměry navržených stání 

Rozměry navržených stání 

kolmá stání proměnná šířka 2,50-2,65 m, délka 5,00 m 

podélná stání šířka 2,00 m, délka 5,75 m 

vyhrazená stání rozměry dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
 

Tabulka 11 - Počet navržených stání 

Počet navržených stání 

kolmá stání 212 stání 

podélná stání 6 stání 

vyhrazená stání 9 stání 

Celkem 227 stání 

 
Navrženo je 226 stání z vypočtených 226 stání. Jelikož však autorka několikrát navštívila 

řešené území navrhuje požádat o výjimku z parkování a 16 odstavných stání u č.p. 4231/36 

nevybudovat. Parkovací místa nejsou potřebná v takové míře, aby kvůli nim byly vykáceny 

vzrostlé stromy, které se u tohoto domu nacházejí.  

Návrh odstavných ploch viz výkres č. 9 Dopravní řešení a č. 10 Detaily hmatového vedení. 

Skladba parkovacích ploch (vyhrazená stání): 

Tabulka 12 - Skladba odstavných ploch (zámková dlažba) 

DL; dlažba z vibrolis. bet. 80 mm ČSN 73 6131-1 
Ložná drť 4/8  40 mm ČSN EN 13242 + A1 
Štěrk část. vyp. cem. maltou ŠCM 200 mm ČSN 73 6127-1 
Štěrkodrť 0/32 150 mm ČSN 73 6126-1 
Hutněná pláň   Edef = 45 MPa 
Celkem    470 mm  

 
Odstavné plochy z vegetačního kamene 

Z důvodu zachování „zeleného“ prostředí sídliště jsou dvě nově navržené odstavné plochy 

navrženy z vegetačního kamene. Výhodou je také vsakování dešťové vody. 

V závislosti na zimní údržbě odstavných ploch je na investorovi, zda zvolí vyplnění mezer 

drceným kamenivem či zatravněním. 
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Obrázek 12 - Kamenná dlažba [7] 

 

Skladba nových parkovacích ploch: 

Tabulka 13 - Skladba nových parkovacích ploch (vegetační kámen) 

Dlažba z vegetačního kamene 80 mm ČSN 73 6131-1 
Ložná drť 4/8  40 mm ČSN EN 13242 + A1 
Štěrkodrť 0/32 150 mm ČSN 73 6127-1 
Štěrkodrť 32/63 200 mm ČSN 73 6126-1 
Hutněná pláň   Edef = 45 MPa 
Celkem    470 mm  
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Výpočet odstavných a parkovacích stání 
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Návrh komunikací pro pěší 

Komunikace pro pěší jsou navrženy v rozmezí 1,50 – 2,30 m. Hlavní komunikace pro pěší 

jsou navrženy ze zámkové dlažby. Doplňující chodníky jsou navrženy jako mlatové, 

zpevněné řádkem ze žulové kostky. 

Chodník, který se nachází ve středu sídliště je navržen vzhledem k umístění zadních vchodů 

jako pojížděný do 3,5 t, např. při stěhování obyvatel domů.  

Návrh komunikací pro pěší viz výkres č. 9 Dopravní řešení a č. 10 Detaily hmatového vedení. 

Nová skladba chodníku: 

Tabulka 14 - Nová skladba chodníku 

DL; dlažba z vibrolis. bet. 60 mm ČSN 73 6131-1 
Ložná drť 4/8  40 mm ČSN EN 13242 + A1 
Štěrkodrť ŠD 0/63 250 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem    350 mm  

 

Nová skladba chodníku (pojížděný do 3,5 t): 

Tabulka 15 - Nová skladba chodníku (pojížděný do 3,5 t) 

DL; dlažba z vibrolis. bet. 80 mm ČSN 73 6131-1 
Ložná drť 4/8  30 mm ČSN EN 13242 + A1 
Ložná drť 8/16 100 mm ČSN EN 13242 + A1 
Štěrkodrť ŠD 0/63 200 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem    410 mm  

 

Návrh autobusových zastávek 

V řešeném území se nacházejí 2 autobusové zastávky. Umístění zastávek zůstane je mírně 

opraveno. Autobusové zastávky jsou navrženy dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009 a ČSN 73 64 25-

1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště část 1: 

Navrhování zastávek. 2007. 

Dostupnost území vozidly IZS 

Návrh splňuje vyhlášku č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, kdy ke 

každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto 

staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m 

od stavby. 
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Návrh splňuje také ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

odst. 4.4.1, kdy ke každé budově nebo souvislé skupině budov skupiny OB1 musí vést 

přístupová komunikace se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m a končící 50 m od 

posuzovaného objektu. Stavba nemá specifické požadavky na požární bezpečnost. 

Provedením stavby se nezmění možnost příjezdu k přilehlým objektům. 

Návrh stezky pro cyklisty 

V územním plánu je podél památného stromořadí plánována stezka pro cyklisty. Řešení 

stezky pro cyklisty záleží na konceptu města Jihlavy, který je rozdílný v Generelu cyklistické 

dopravy z roku 2011, rozdílný v územním plánu a rozdílný ve výhledu cyklistické 

infrastruktury z roku 2013.  

Z tohoto důvodu je v řešeném území navržena obousměrná stezka pro cyklisty v základní 

šířce jízdního pruhu pro cyklisty 2,00 s bezpečnostním odstupem 0,30 m (hmatový pás) od 

přilehlé komunikace a chodníků.  

Délka řešeného úseku je jen 200 m, z tohoto důvodu je řešení stezky otevřené k dalšímu 

jednání s městem. 

Návrh respektuje TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. [12] 

ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13 108-1 
ACP 16 60 mm ČSN EN 13 108-1 
Spojovací postřik PS-A 0,7 kg/m2 ČSN 73 6129 
ŠD 32/63 200 mm ČSN 73 6126-2 
ŠD 32/63 250 mm ČSN 73 6126-2 
Zhutněná pláň 45 MPa ČSN 72 1006 
Celkem 550 mm  
 
  
Křižovatky 

Návrh křižovatek respektuje ČSN 73 6102. Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích. [10]. Rozhledové poměry viz výkres č. 9 Dopravní řešení. 

5.1 Řešení vegetace 

Nové dopravní řešení si vyžádá úpravu zeleně. Vykáceno bude 15 stromů. Místo těchto 

stromů budou vysazeny stromy na vhodném místě.  
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Stromy a keře jsou navrženy s ohledem na umístění sídliště, alergeny, období květu a 

jednoduchost jejich údržby. 

 Návrh řešení viz výkres č. 15 Kácení a výsadba zeleně. 

Tabulka 16 - Nově navržené dřeviny 

Parkové stromy 

Číslo Název Popis 
51 Javor klen Strom až 30 m vysoký, opadavé zelené listy se barví na podzim do 
  Acer pseudoplatzanus žluta. Kvete v květnu žlutozelenými květy. 
    Vyhovuje mu slunce i polostín a půda mírně vlhká. 

52 Katalpa nádherná Strom až 15 m vysoký, opadavé až 20 cm velké listy, žlutobílé 
  Catalpa speciosa květy v dlouhých latách, semena až v 30 cm dlouhých tobolkách, 
    odpuzuje komáry a hmyz, na půdu nenáročný. 

53 Zlatý jilm Vysoký strom s opadavými zkadeřenými zlatožlutými listy. 
  Ulmus caprifolia Vyhovuje mu slunce i polostín, půda výživná. 

54 Trnovník - akát Středně vysoký, trnitý strom s opadavými lichozpeřenými listy, 
  Robina psudoacacia bílé, růžové až purpurové vonící hroznovité květy, roste i v  
    chudých suchých půdách. 

55 Dub letní concordia 
Strom 6-10 m vysoký s pozdě opadavými výrazně žlutými listy. 
Nekvete, roste v jakékoliv půdě. Mladé stromky po výsadbě je 
nutné vyvazovat. 

56 Dub letní Fastigiata Nekvetoucí strom 8-15 m vysoký se zeleným listy, které si suché 
  Querekus Fastigiata ponechává až do vyrašení nových. Má rád slunce, snáší i velmi 
    špatné půdní i klimatické podmínky. 
57 Bříza bělokorá Strom až 25 m vysoký s drobnými opadavými listy se na podzim 
  Betula penmdula zbarví do žluta. Kůra je výrazně bílá. Po odkvětu má spoustu 
    nažkovitých semen. Roste i v suchých chudých půdách. 

58 Lípa malolistá Statný strom až 30 m vysoký s opadavými zelenými, na podzim 
  Tilia umifolia žlutými listy a s vonícími květy, sbíranými pro léčivé účinky 

59 Vrba Jíva převislá Nízký, 1,5-1,8 m vysoký strom s dlouhými, převislými, až k  
  Salix caprea Pendula k zemi sahajícími větvemi. Žluté květy - jehnědy - kočičky se  
    objevují před vyrašením listů a jsou první jarní potravou včel. 

Parkové keře 

Číslo Název Popis 
61 Zimostráz Stále zelený neopadavý keř s drobnými zelenými listy a 
  Buxus drobnými nenápadnými květy, vysoký až 8 m, se dá velice dobře 
    tvarovat i jako nízké živé ploty. 

62 Zlatice Opadavý 1-3 m vysoký keř je zjara obalen žlutými květy ještě 
  Forsythia před olistěním. Vyžaduje slunnou polohu a vyhovuje mu i  
    zásaditá vlhká půda. Vhodný k tvarování volně i do živých plotů 

63 Vajgelie květnatá Opadavý keř vysoký 1,5-3 m krásně kvete v květnu a červnu 
  Weigela florida bílými a růžovými květy, má tvar polokoule, vyžaduje slunce 
    a humózní kyselou středně vlhkou půdu. Solitera. 

64 Pustoryl Opadavý keř 2-3m vysoký s bílými hrozny vonících v létě 
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  Philadelphus kvetoucích květů vyžaduje plné slunce a středně vlhkou 
    nenáročnou půdu. 

65 Komule Davidova 

Vyžaduje slunná a chráněná stanoviště se středně těžkými 
propustnými půdami s vyšším obsahem vápníku. Snese polostín, 
kde ovšem hůře kvete. Během zim často namrzá, na jaře ale dobře 
regeneruje. Velmi dobře snáší průmyslové prostředí. 

66 Šeřík obecný Opadavý keř s výškou 2-3 m se zelenými, na podzim žlutými 
  Syringa vukgaris listy, v dubnu a květnu bohatě kvetoucí v barvách bílé, modré či 
    červené. Vyhovuje mu plné slunce a vápenitá vlhká půda. 

67 Bobkovišeň Keř vhodný pro živé ploty s výškou 1,5-4  m je neopadavý, stále 
  Prunus zelený keř snášející tvarování, odolný proti exhalacím. Vyhovuje 
    mu humózní půda. Jeho černé plody jsou jedovaté. 

68 Hlohyně šarlatová Neopadavý, stále zelený trnitý keř dorůstá do výše 2-4 m. 
  Pyracantha coccinea Na jaře je obalen bílými květy, v létě a na podzim oranžovými až 
    červenými drobnými plody. Snáší neúrodnou, písčitou půdu. 

69 Vilín Keř 2-5 m vysoký, vzdušný, v zimě kvetoucí žlutým květem. 
  Hamamelis Opadavé listy jsou zelené na podzim krásně zbarvené do žluta až  
    červena. Daří se mu i ve vlhkých půdách. 

70 Tamaryšek Široký keř 2-4 m vysoký má mírně svěšené větve s opadavými 

  Tamarixc parviflora 
úzkými listy, obalené květem. Snáší extrmní podmínky a pod 
sebou 

    vytváří slané prostředí, kde nic jiného neroste. 

71 Hortenzie Nízké keře do 1 m s velkými listy, kvetoucí modře nebo červeně 
  Hydrangea podle toho rostou-li vm mírně kyselé nebo zásadíté půdě. Nesnáší 
    tvrdou vodu.Velké květy mohou zůsta na rostlině přes zimu. 

 
 

5.2 Plochy pro volnočasové aktivity 

Navrženy jsou tři plochy pro děti a dospívající a jedna odpočinková zóna pro dospělé. 

Dětské hřiště (předškolní) a odpočinková zóna – viz výkres č. 12 

Dětské hřiště (6-14 let) – viz výkres č. 13 

Víceúčelové hřiště – viz výkres č. 14 

5.3 Mobiliář 

Návrh řešeného území vyžaduje také obměnu stávajícího mobiliáře.  

Nové lavičky jsou umístěny podél pěších komunikací. Navrženy jsou lavičky s opěradly, bez 

opěradel a u víceúčelového hřiště kovové lavičky s izolačním povrchem. Navrženy jsou také 

stoly. 
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Součástí mobiliáře jsou také odpadkové koše, které budou rozmístěny v počtu 10 ks. 

V blízkosti vstupů do domů a dětských hřišť budou umístěny stojany na kola, u víceúčelového 

hřiště je navržen přístřešek pro kola. 

Návrh řešení je patrný z výkresů č. 8, 12, 13, 14. 

Nový mobiliář je převážně navržen od české firmy mmcité + a.s. Tato značka se vyznačuje 

jednoduchými a funkčními návrhy. [15] 

5.4 Inženýrské sítě 

5.4.1 Obecné navrhování veřejného osvětlení 

Platné normy 

CEN/TR 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení  

EN 13201-2: Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky  

EN 13201-3: Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet  

EN 13201-4: Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření 

5.4.1 Návrh veřejného osvětlení 

V souvislosti s novým dopravním řešením území je navržena výměna stávajícího již 

nevyhovujícího osvětlení a částečně nové osvětlení. Nové osvětlení je navrženo tak, aby 

korespondovalo s nově navrženými trasami pěších komunikací a parkovacích ploch. 

V některých místech dojde k přeložce osvětlení. 

Osvětlení bude napojeno na stávající vedení. V případě nového umístění osvětlení bude 

proveden výkop a uložení nového vedení nízkého napětí. 

Náhrada stávajících svítidel novými 

Při zvažované náhradě stávajících tradičních svítidel novými, osazenými LED technologií je 

třeba mít na zřeteli řadu aspektů. Ve většině případů není možno jednoznačně konstatovat, že 

svítidlo A je možno nahradit svítidlem B bez znalosti bližších skutečností. Náhrada novými 

svítidly by minimálně měla být podložena světelně technickým výpočtem dokládajícím 

dosažení normou stanovených parametrů osvětlenosti nebo jasu příslušné komunikace. Tento 

světelně technický výpočet je v kompetenci elektro projektanta.  
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Tabulka 17 - Možné náhrady klasických svítidel novými LED svítidly 

 Svítidlo s kompaktními zářivkami 
 

Možná LED náhrada 
MODUS 

 Příkon 
svítidla 

Světelný tok 
zdroje 

Účinnost 
svítidla 

Výkon svítidla typ 
Úspora 
energie 

1x36W 42W 2900 lm 60% 1740 lm LVLED 1800 34 % 

2x36W 85W 5800 lm 60% 3480 lm 
LVLED 3000 

LVLEDOS 3500 
66 % 
50 % 

3x36W 127W 8700 lm 60% 5220 lm 
LVLEDAL 4500 
LVLEDOS 5000 

66 % 
53 % 

2x55W 115W 9600 lm 60% 5760 lm LVLEDOS 5000 48 % 

 

Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Jde o světelný výkon, 

který je posuzován z hlediska lidského oka. 

Měrný světelný výkon udává, s jakou účinností je ve zdroji světla elektřina přeměňována na 

světlo, tj. kolik lm světelného toku se získá z 1 W elektrického příkonu. 

Osvětlenost udává, jak je určitá plocha osvětlována, tj. kolik lm světelného toku dopadá na 1 

m2. Osvětlenost lze považovat při navrhování osvětlovacích soustav za nejdůležitější 

veličinu, protože počet luxů pro jednotlivé pracovní činnosti a prostory je předepsán v 

normách a pro projektanty jsou tyto hladiny osvětlenosti závazné. 

Výběr skupiny světelné situace a třídy osvětlení: 

Tabulka 18 - Světelné situace a třídy osvětlení 

 Světelná situace Třída osvětlení 
ul. Slavíčkova, místní komunikace B2 ME3c 
komunikace v zóně 30 D3 S4 
pěší komunikace uvnitř sídliště E1 S5 
 
Dle posouzení světelné situace na jednotlivých úsecích řešeného území byla vybrána i třída 

osvětlení. Posouzení a výběr byl proveden dle CEN/TR 13201-1 a EN 13201-2. [16, 17] 

Tabulka 19 - Řada tříd osvětlení ME 

Třída Jas suchého povrchu pozemní komunikace Omezující 
oslnění 

Osvětlení 
okolí 

I Uo UI TI [%] SR 
ME3c ≥ 1,0 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≤ 15 ≥ 0,5 
 
Třídy osvětlení ME se vztahují na řidiče motorových vozidel pohybujících se po silnicích a 

dáálnicích, ale v některých zemích také na místních komunikacích v sídelních útvarech, se 

střední až vysokou povolenou rychlostí. 
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Tabulka 20 - Třídy osvětlení S 

Třída Vodorovná osvětlenost 
E [lx] Emin [lx] 

S4 ≥  5 ≥  1 
S5 ≥  3 ≥  0,6 
Pro zajištění dostatečné rovnoměrnosti osvětlení, nesmí vypočtená hodnota E navržené 
osvětlovací soustavy překročit 1,5 násobek hodnoty E uvedené v tabulce. 
 

Třídy osvětlení S a A se vztahují na chodce a cyklisty pohybující se po chodnících a 

cyklistických stezkách, zpevněných krajnicích a ostatních částech pozemních komunikací, 

které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v obytných zónách, pěších 

zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod. 

Výpočet osvětlení 

Vzhledem k tomu, že se řešené území nachází částečně u místní komunikace a převážně 

v zóně 30, nebyl uskutečněn výpočet dle EN 13 201-3. Pro dosažení rovnoměrnosti osvětlení 

byla počítána rozteč stožárů jako šestinásobek výšky stožáru. 

Výkon svítidla (druh a počet světelných zdrojů) je nutno přizpůsobit požadavku na úroveň 

osvětlení – od 1x36W pro 3m stožáry až po 2 x 36 nebo 2 x 55W pro stožáry 6 - 8 m. 

 
Obrázek 13 - Rozteč stožárů 

Návrh osvětlení 

Počet stávajících svítidel: 18 ks 

Počet nově navrhovaných svítidel: 12 ks 

Celková obnova svítidel: 39 ks 

Osvětlení je navrženo od české společnosti MODUS s.r.o. 
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Tabulka 21 - Návrh osvětlení místní komunikace 

Návrh osvětlení místní komunikace, ul. Slavíčkova (50 km/h) 

Název svítidla: LVLEDOS7500V1 
Stupeň krytí 
 

IP65 
 

Světelný zdroj OSRAM OSLON SQUARE 
 

Těleso: Hliníkový odlitek, lakován šedou barvou 
Optický systém: Integrovaný v LED systému – čočky s velmi širokou vyzařovací 

charakteristikou 
Elektrická výstroj svítidla DIM3 - univerzálně regulovatelný driver OSRAM DIM3 
Aplikace stožár 6 m 

 W lm K kg 
LVLEDOS7500V1 83 7400 5000 6,2 

 
Tabulka 22 - Návrh osvětlení ve vnitrobloku 

Návrh osvětlení ve vnitrobloku, odstavné plochy (30 km/h) 

Název svítidla: LVLEDOS5000V1 
Světelný zdroj OSRAM OSLON SQUARE 

 
Těleso: Hliníkový odlitek, lakován šedou barvou 
Optický systém: Integrovaný v LED systému – čočky s velmi širokou vyzařovací 

charakteristikou 
Elektrická výstroj svítidla DIM3 - univerzálně regulovatelný driver OSRAM DIM3 
Aplikace stožár 6 m 

 W lm K kg 
LVLEDOS5000V1 60 4900 5000 6,2 

Tabulka 23 - Návrh osvětlení míst pro přecházení 

Návrh osvětlení míst pro přecházení  

Název svítidla: LVLEDOSN2006 
Světelný zdroj OSRAM OSLON SQUARE 

 
Těleso: Hliníkový odlitek, lakován šedou barvou 
Optický systém: Integrovaný v LED systému – čočky s úzkou vyzařovací 

charakteristikou 
Elektrická výstroj svítidla DIM3 - univerzálně regulovatelný driver OSRAM DIM3 
Aplikace stožár 4 m 

 W lm K kg 
LVLEDOSN2006 28 2600 5000 6,2 

 

 
Obrázek 14 - Schéma svítidla LVLEDOS 
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Tabulka 24 - Návrh osvětlení na pěších komunikacích 

Návrh osvětlení ve vnitrobloku na pěších komunikacích  

Název svítidla: AURIS (parkové svítidlo) 
Těleso: Polymetalakrylátové tělo, černá plechová stříška 
Optický systém: Vysokotlaká sodíková výbojka 
Elektrická výstroj svítidla Kompenzované, s tlumivkou EEI = 8 
Aplikace Sadovka 3 m 

 W  ø C 
AURIS 50 S 50 E27 660 500 

 
 

        
Obrázek 15 - Schéma svítidla AURIS 

 
Automatické stmívání svítidel 

Z důvodu úspory energie a snížení světleného smogu, budou světla opatřena automatickým 

stmíváním v pozdních nočních hodinách, kdy se nepředpokládá vyšší intenzita vozidel a 

chodců. Osvětlení míst pro přecházení nebude automaticky regulováno a bude svítit na plný 

výkon. [18] 

V režimu AstroDIM je stmívání svítidel řízeno přednastaveným programem driveru svítidla, 

který lze softwarově změnit. Je určen pro stmívání bez externího řídící vedení - signálu.  

 výhodné pro záměnu stávajících neregulovatelných svítidel uličního osvětlení, 

 není komunikace mezi rozvaděčem a svítidlem (pouze silové napájení),  

 autonomní stmívání je řízeno integrovaným časovačem (bez hodin reálného času)  

 bez ohledu na celkovou dobu provozu svítidla (krátký provoz v létě, dlouhý v zimě) 

vždy 6 hodin svítidlo pracuje na snížený výkon (cca 22.00 hod – 04.00 hod)  

 2 úrovně výkonu svítidla (standardně nastaveno 100% / 50%)  
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5.4.2 Odvodnění 

Odvodnění komunikací je navrženo jejich podélným a příčným sklonem do stávajících vpustí.  

5.5 Odpadové hospodářství 

Při úpravě dopravního řešení území došlo i k přemístění stávajících kontejnerů. Kontejnery na 

komunální odpad jsou umístěny blíže ke vstupům do domů. Kontejnery budou chráněny 

jednoduchým zastřešením, viz obrázek 16. 

  
Obrázek 16 - Zastřešení kontejneru - návrh realizace 

5.6 Bezbariérové užívání stavby 

Řešené území je navrženo bezbariérově. Nově jsou navržena místa pro přecházení a 

vyhrazená odstavná stání. Stávající autobusové zastávky jsou přemístěny a upraveny dle 

požadavku vyhlášky. Návrh řešení splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009. 

Návrh je patrný z výkresu č. 10 Detaily hmatového vedení. 
 

5.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba je bez negativního vlivu na životní prostředí. Stavba bude prováděna dodavatelsky na 

základě smlouvy o dílo. Zhotovitel stavby bude původcem odpadů a vzniklé odpady bude 

evidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Stavba nemá negativní vliv na ochranu přírody, krajiny. Nejsou jí ohroženy vodní zdroje ani 

léčebné prameny. 
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5.8 Zásady organizace výstavby 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude z okolních místních komunikací. S ohledem na rozsah staveniště bude 

stavba vymezena provizorním dopravním značením dle TP 66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích. Osobám s omezenou schopností pohybu a 

orientace bude umožněn přístup na staveniště v omezeném rozsahu. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím stavby bude vykáceno 15 stromů s obvodem do 100 cm. Žádné související 

stavby nejsou známy.  

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Přebytek zeminy bude uložen dle dispozic investora stavby. Svahy tělesa stezky pro cyklisty 

budou zatravněny. 
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6 Orientační odhad stavebních nákladů 

Rozpočet obsahuje základní položky pro odhad stavebních nákladů, neobsahuje sejmutí 

ornice, zemní práce, přesun hmot a skládkovné.  

Tabulka 25 - Orientační odhad stavebních nákladů 

Komunikace 
 výměra jednotky Cena za 

jednotku 
Celková cena 

ACO 11 tl. 50 mm 7000 m2 215 1505000 
Frézování AC tl. 50 mm 7760 m2 180 1396800 
Bourání dvojřádku ze žul. kostky  200 m 150 30000 
Rozebrání bet. dlažby chodníku  2500 m2 210 525000 
Bourání obrubníků 2000 m 190 380000 
Odstranění podkladních vrstev 
chodníku, použito do podkladních 
vrstev nového chodníku (2500*0,3) 

750 m3 690 
517500 

Kladení dlažby do drtě, tl. 40 mm 2620 m2 226 592120 
Podklad ze štěrkodrti (tl. 250-300 
mm) 

2500 m2 196 
490000 

Betonová dlažba, zámková 2620 m2 249 652380 
Kladení dlažby drobné kostky 
(350*0,25) 

87,5 m2 482 
42175 

Žulová kostka (dvojřádek) 87,5 m2 328 28700 
Svislé dopravní značení 12 ks 2700 32400 
Veřejné osvětlení 
Vedení VO 300 m 200 60000 
Svítidla veřejného osvětlení 39 ks 8000 312000 
Stožár veřejného osvětlení 33 ks 7500 247500 
Mobiliář 
Lavička s opěradlem 23 ks 5000 115000 
Lavička bez opěradla 2 ks 5000 10000 
Koše na odpadky 10 ks 4000 40000 
Přístřešek pro kola 1 ks 30000 30000 
Lavice 22 ks 3000 66000 
Stoly 3 ks 2500 7500 
Stojany na kola 10 ks 5000 50000 
Dětská hřiště 
Venkovní hodiny 1 ks 30000 30000 
Houpadlo na pružině  2  ks 10000 20000 
Domeček 1 ks 6000 6000 
Kolotoč (prům. 1,8 m) 1 ks 40000 40000 
Venkovní trampolína  1 ks 10000 10000 
Venkovní hodiny 1 ks 15000 15000 
Lanová loď – MAXI  1 ks 200000 200000 
Víceúčelové hřiště 1 ks 600000 600000 
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Dlažba z lomového kamene 200 m2 495 99000 
Podklad z plaveného kameniva  190 m2 300 57000 
Podklad ze štěrkodrti 190 m2 196 37240 
Posilovací stroje: 
Váha  1 ks 37000 37000 
Běžecké lyže  1 ks 45000 45000 
Zdvihací zařízení 1 ks 68000 68000 
Kácení stromů, odstranění pařezů 15 ks 1100 16500 
Výsadba nových stromů 15 ks 4200 63000 
Výsadba nových keřů 15 ks 390 5850 
Zatravnění 2100 m2 230 483000 
 
Orientační odhad celkové ceny 

 
8 962 665,- Kč bez DPH 

 
Dotační titul (70 %) 6 273 865,- Kč bez DPH 
Investice města Jihlava (30 %) 2 688 800,- Kč bez DPH 
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7 Závěr 

Smyslem diplomové práce byla regenerace sídliště, ul. Slavíčkova. Na základě zhodnocení 

současného stavu výše zmíněného sídliště byl vypracován návrh využití tohoto území. 

Samotný návrh byl vypracován v jedné variantě, která byla zpracována na základě vyjádření 

jednotlivých správců sítí, dat z ČÚZK, vlastních návštěv řešeného území a zkušeností 

autorky.   

Regenerace je navržena tak, aby se změny týkaly převážně městských pozemků a aby si návrh 

nevyžádal zásadní přeložky inženýrských sítí.  

Zásadní změnu si vyžádalo dopravní řešení vnitrobloku sídliště a vymezení funkčních ploch. 

Limitujícím faktorem bylo vedení plynovodu VTL středem řešeného území. 

Návrh úprav veřejné zeleně byl přizpůsoben novému dopravnímu řešení, mezi odstavnými 

plochami a bytovými domy byly navrženy keře a uvnitř sídliště byly navrženy různé druhy 

stromů a kvetoucích keřů. 

Návrh pěších komunikací zohledňuje vyhlášku 398/2009 Sb., nově byla navržena místa pro 

přecházení. Navržena byla také nová dětská hřiště, odpočinková zóna a mobiliář.  

Z hlediska inženýrských sítí byla navržena výměna stávajícího a doplnění nového veřejného 

osvětlení. 

Cílem návrhu bylo respektovat chování a potřeby obyvatel a zvolit takové řešení, které by 

bylo z hlediska finanční i stavební náročnosti reálné. 

Navržené řešení splňuje všechny podmínky zadání diplomové práce. 
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Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Zregenerované obytné domy 

 

 

Pohled do vnitrobloku sídliště 

 

 

 

 



 
 

 

 

Pohled na hlavní vstupy do obytných domů 

 

 

Stávající řešení kontejnerů  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Srovnání Zóna 30 – Obytná zóna



 

 

  
Stavební 

úpravy 

 

● Zachováno členění na vozovku a chodník. 
● Pro vyšší podporu dodržování rychlostí vozidel 
vhodné doplnění dopravně zklidňujících opatření a 
působení na kladný postoj 
veřejnosti (propagace pomocí kampaní). 
● Zpravidla nutná přestavba komunikace v celé její 
šíři na stejnou výškovou úroveň (tzn. odpadá 
původní členění na vozovku a chodník) a vzniká 
společná plocha pro všechny druhy dopravy. V 
principu jde o pojížděný chodník, na kterém je za 
určitých podmínek povolena jízda a parkování 
vozidel. 

● Zpravidla nutná přestavba komunikace v celé její 
šíři na stejnou výškovou úroveň (tzn. odpadá 
původní členění na vozovku a chodník) 
a vzniká společná plocha pro všechny druhy 
dopravy. V principu jde o pojížděný chodník, 
na kterém je za určitých podmínek povolena 
jízda a parkování vozidel. 

Rychlost a 

chování 

řidičů 

● Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h. 
● Žádoucí je opatrný způsob jízdy. 
● Vozidla nesmějí ohrozit chodce, řidič musí dbát 
vůči chodcům zvýšené opatrnosti, popř. zastavit 
vozidlo. 

● Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h. 
● Vozidla nesmějí ohrozit chodce, řidič musí 
dbát vůči chodcům zvýšené opatrnosti, popř. 
zastavit vozidlo. 

Umístění 

zóny 

● Vymezené oblas  obce nebo městské části, kde 
mají komunikace pobytovou funkci a stejné nebo 
podobné charakteristiky. Je třeba 
také přiměřeně zohlednit případné nároky HD. Na 
komunikacích s vyšším dopravním významem než 
obytné zóny. 

● Ohraničení oblasti obce nebo městské části, 
kde mají komunikace pobytovou funkci. 
Svým stavebním provedením musí vzbuzovat 
dojem, že provoz motorových vozidel zde 
má jen podřadný význam. 

Organizace 

provozu 

● Parkování – kdekoliv při okraji vozovky, pokud 
nejsou žádná místní omezení, při respektování 
právní úpravy zákona o provozu 
na pozemních komunikacích. 
● Přednost v jízdě – doporučuje se celoplošné 
zavedení přednosti zprava, v odůvodněných 
případech se úprava přednosti v jízdě řeší 
pomocí SDZ (např. je-li žádoucí preferovat HD, 
nebo z důvodů místních poměrů). 
● Náklady na dopravní značení  
  ○ Označení začátku a konce Zóny SDZ č. IP 25a, b 
  ○ Výjezd ze Zóny 30 se řeší jako křižovatka 
  ○ Uvnitř Zóny 30 odůvodněné umístění značek 
stanovující místní úpravu provozu (přednost v 
jízdě, jednosměrný provoz 
apod.) 
● Parkování – dovoleno pouze na místech 
označených jako parkoviště. 
● Přednost v jízdě  
  ○ Nejsou potřeba žádné další dopravní značky 
  ○ Při vyjíždění z obytné zóny na jinou komunikaci 
musí dát řidič přednost v jízdě 
 

● Parkování – dovoleno pouze na místech 
označených jako parkoviště. 
● Přednost v jízdě 
  ○ Nejsou potřeba žádné další dopravní značky 
  ○ Při vyjíždění z obytné zóny na jinou komunikaci 
musí dát řidič přednost v jízdě 
● Náklady na dopravní značení 
  ○ Označení začátku a konce zóny SDZ č. IP 26a, b 
  ○ VDZ pro vyznačení parkovacích míst 
  (podrobněji viz TP 103) 

Pohyb 

pěších a 

cyklistů 

 

● Chodci musí používat chodník, přecházet mohou 
kdekoliv, vyznačení přechodu pro chodce je 
zpravidla zbytné (až nežádoucí). 
● Děti si smějí hrát v celé šířce ulice, tj. přímo v 
prostoru místní komunikace. 
● Chodci smějí používat místní komunikaci v celé 
její šířce, nesmějí ale zbytečně omezovat provoz 
vozidel a musí umožnit vozidlům jízdu. 
● Pohyb cyklistů je povolen společně s automobily 
v celém prostoru místní komunikace. 

● Děti si smějí hrát v celé šířce ulice, tj. přímo 
v prostoru místní komunikace. 
● Chodci smějí používat místní komunikaci 
v celé její šířce, nesmějí ale zbytečně 
omezovat provoz vozidel a musí umožnit 
vozidlům jízdu. 
● Pohyb cyklistů je povolen společně s automobily 
v celém prostoru místní komunikace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Veřejné osvětlení 



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Vyjádření správců sítí



 

 
 



 

 



 

 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 


