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1.  Koncepce uspořádání veřejného prostranství 
1.1  Analytická část (včetně vyhodnocení podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, současného 
stavu, majetkoprávních vztahů) - řešeno v analytické části 
1.2  Širší vztahy (systém veřejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle, kompoziční vztahy, 
průhledy, pohledy apod.) - řešeno v analytické části 
 

1.3  Architektonicko-urbanistické řešení  
 

Idea 
 
Návrhem se snažíme pracovat s prostorem sídliště, rozdělit ho na zóny a definovat jeho strukturu. 
Členíme ho na jasně uchopitelné celky do nichž vkládáme konkrétní funkce. Tím se snažíme potlačit 
uniformní vzhled sídliště a jeho jistou šablonovitost a zmenšit pocit anonymity obyvatel a pomocí 
vložení konkrétních prvků posílit identifikaci se svým domovem. Navrhujeme dotvořit centrum sídliště, 
kde vzniká náměstí, ke kterému vede hlavní třída ulice Zeyerova. Všechny panelové domy obklopují 
prostory upravené pro obyvatelé domu (vchodu) a jejich konkrétní potřeby (malé hřiště, lavičky, 
drobný sportovní prvek, ovocné nebo jiné drobné stromy vytvářející stín, je možné zde také umístit 
záhony trvalek atd.).  
 
Sídliště z jedné strany ohraničuje průtah městem a z druhé strany prostor lineárního parku, který 
sdružuje nejen lidi ze sídliště, ale má potenciál přitáhnout i další. Park navrhujeme revitalizovat, oživit 
novou výsadbou a odstranit některé nevhodné jehličnaté stromy. Doplňujeme chybějící cesty pro pěší 
a propojky, budou použity vhodné materiály povrchů pro park. Dále navrhujeme vytvořit okružní 
bezbariérovou trasu parkem, která je vhodná i pro cyklisty, rozšířit sportovní aktivity (sportovní hřiště) 
a dětské hřiště, umístit lavičky pro posezení a ostatní nutný mobiliář. 
 
Důležité je napojení sídliště na okolí a centrum města, které navrhujeme řešit ve více možnostech ( 
úprava ulice Husova a napojení na náplavku, nový průchod kolem kostela, skrze zahradnictví a 
Reymannův park nebo možnost obnovení lávky přes řeku Bělou s trasou navazující na ulice Tovární 
a Palackého). 
 

1.3.1 Priority řešení 
 
 

 zprostupnění a zatraktivnění území 
 dotvoření identity místa (náměstí, park, hlavní třída) 
 vytvoření prostorů pro obyvatele domů míst pro potkávání 
 co možná největší bezúdržbovost ploch 
 umírněné řešení odpovídající reálným finančním možnostem města  
 výrazné zvýšení počtu parkovacích míst s jejich koncepčním uspořádáním (klidové zóny x 

doprava) 
 bezpečnost dopravy a pohyb chodců 
 napojení území na okolí a na centrum města 
 zatraktivnit volné plochy zeleně (dětské hřiště, sportovní vyžití) 
 revitalizovat park do atraktivního místa 
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1.3.2 základní principy práce s veřejným prostorem 
 
Členění veřejných prostor- hierarchičnost 
 Důležitou vlastností veřejných prostor je jejich srozumitelnost a čitelnost. Ta je předpokladem 
identifikace s místem, ale také uvědomění si za jakým účelem je místo vytvořeno. To vede k poznání, 
jak je možné ho užívat, jak se v něm chovat a tím i pochopit, kdo se o místo stará a komu patří. 

Jedním z nástrojů k vytváření sepjetí s nejbližším okolím je hierarchizace prostorů podle míry 
soukromí. V návrhu jsme se snažili vymezit srozumitelné prostorové celky v okolí každého domu 
(místo pro setkávání a aktivity lidí z jednoho domu nebo vchodu, sousedství a celé lokality).  
 

Prostá úprava předprostorů jednotlivých domů - parteru, stačí k radikální změně vnímání 
prostoru. Nalezení nového využití zanedbaných naddimenzovaných veřejných prostranství přivede 
život a pomůže z kdysi nepříjemné lokality vytvořit atraktivní místo pro trávení volného času.  
V předprostorech se umístí lavičky, drobné dětské hřiště a sportovní aktivity. Prostor se může oddělit 
výsadbou stromů od okolí. Vytvoří se zde místo pro každodenní setkávání obyvatel žijících v jednom 
domě nebo v jednom vchodu. 
 

Hierarchizujeme dětské a sportovní aktivity. Hlavní atraktivní dětské hřiště je umístěno v 
parkovém prostoru. Menší jednoduchá dětská hřiště jsou pak umístěna v předprostoru každého 
bytového domu. Stejně tak sportovní aktivity, kde hlavní velké hřiště jsou umístěny podél nové 
sportovní linie a drobnější sportovní aktivity jako ping pong, petanque, kuželky jsou umístěny střídavě 
v předprostoru každého bytového domu. 
 

 
schema typů prostor 
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Definování prostor a aktivit: park, centrum, ulice 
Navrhujeme pracovat s veřejným prostorem tak, aby se jasně definovaly hlavní společné 

místa jako náměstí, hlavní ulice, velké společné dětské hřiště atd. Tato místa jasně vymezí svou 
funkci a stanou se novým společným těžištěm aktivit.  

Konkrétně navrhujeme revitalizaci okolí “ betoňáku” a vznik prostoru náměstí. Jako místo s 
potenciálem vytvoření středu - lokálního centra sídliště. To v území funguje jako centrum 
společenského a komunitního života. Můžou se na něm pořádat kulturní akce, slavnosti a trhy. Do 
budoucna také navrhujeme možnost uspořádání a změny funkcí na kulturní dům, komunitní dům s 
restaurací, služby, prodejna potravin, ať zde může vzniknout opravdové srdce sídliště. 

Dále upravujeme prostory hlavní ulice jako Seifertova, Husova, U Jatek a Zeyerova 
(uspořádání, vzhled a provoz jsou odlišné od ostatních ulic). Dominantní prostor a okolí hlavní ulice 
Zeyerova chápeme jako hlavní přístupovou trasu, hlavní vstup do území do náměstí. Tato ulice by 
tedy měla mít charakter bulváru- hlavní třídy.  

Člověk je tvor, který ke svému každodennímu životu používá celou řadu symbolů a významů. 
Automaticky je  aplikuje a rozpoznává, o jaké místo se jedná a jaký způsob užívání a chování k němu 
přísluší. Jasně definované typy prostor jako je zahrada, sad, louka, les, hřiště, alej, nám proto 
pomáhá místům porozumět.  S konkrétními místy se pojí i konkrétní aktivity. V parku najdete nové 
sportovní hřiště, louky pro odpočinek, centrální dětské hřiště, malé paloučky, místo pro sáňkování, 
místa pro posezení a výhled atd. Park, který spojuje území sídliště s centrem města a Smetanovými 
sady. V parku je multifunkční sportovní plocha - například pro hraní volejbalu, badmintonu či 
streetballu. Parkem prochází sportovní okruh pro běh a nordic walking. Na trase tohoto okruhu jsou 
rozmístěny venkovní posilovací prvky. Součástí parku je i prostor vyhrazený pro volný výběh psů. Pro 
děti je v parku velké dětské hřiště s prolézačkou, houpačkami, skluzavkami, lezeckou stěnou a 
pískovištěm.  
 
 Vkládání drobných detailů do mimolidského měřítka panelového domu a sídlišť 

Konkrétně je třeba upravit měřítko veřejných prostranství ve vztahu k člověku a s pomocí 
modelování prostorové struktury zčitelnit místo a obohatit jeho charakter. Má se tím na mysli doplnit 
drobné stavby do prostředí, kde se člověk pohybuje.  

Okolí každého domu je trochu jiné než to ostatní, to dává domu tvář. Tohoto docilujeme 
pomocí umístění různého mobiliáře před domy a také například pomocí trvalkových záhonů. 
 
Bezbariérové řešení 
 

V parku jsme nově navrhli cesty tak, aby mohl vzniknout bezbariérový okruh. Ten je vhodný 
pro procházky. Je dostatečně široký (3m), aby zde mohl být jak obousměrný pruh pro pohyb pěších, 
tak obousměrný pruh pro pohyb na kole apod. Pěší okruh v parku je navržen tak, aby mohl být 
využíván i osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Má po celé délce maximální sklon 
1:12, po celé délce je vodící linie ve formě pruhu kamenné dlažby s hmatovou úpravou.  

Bezbariérové přístupy do parku navazují na bezbariérový okruh  a jsou pro osoby se 
sníženou schopností pohybu do parku vyznačeny značkou.  
 Pokud se v území nachází schodiště, tak jsou uzpůsobeny pro pohyb starších lidí. Všechny 
schodiště jsou vybaveny zábradlím minimálně po jedné straně, schodiště na chodníku od hřiště k 
sportovišti má zábradlí uprostřed. 

V území sídliště jsou na hlavních chodnících navrženy vodící linie ve formě vodících pásků s 
hmatovou úpravou. 
 
Rozčlenění na bezpečný a nebezpečný prostor z hlediska dopravy 
 

Klíčové vzhledem k bezpečnosti v prostorovém uspořádání města jsou především 
komunikace (ulice), volný prostor se zelení a jejich vzájemná uspořádanost a  oddělenost.  

V případě sídliště Pod Chlumem jde o dodržování uspořádání ulic, kde se pohybují a parkují 
auta a prostoru se zelení, kde jsou naopak auta nežádoucí. Nejzásadnější změna  se v tomto ohledu 
projevila v novém uspořádání parkovacích ploch v ulici Seifertova. 
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schema dopravního řešení 
 
1.3.3 Řešení zeleně 
 

Vychází z ponechání stávajících hodnotných stromů vhodných pro tento typ lokality a v 
revitalizaci homogenních zelených ploch trávy. Základní prostorový koncept doplnění výsadby stromů 
vychází z historie krajiny jesenicka, kde se na stráních vysazovaly aleje a větrolamy směřující ze 
svahu dolů tzv. “plužiny”. Tento motiv jsme použili a doplnili krajinnou zeleň v sídlišti v tomto duchu.  
 
Navrhované typy stromů jsou v oblasti Jeseníku běžné a patří do takovéhoto biotopu. Navíc náklady 
na údržbu takové vegetace jsou nižší než u stromů, které se v území přirozeně nevyskytují.  Sídliště 
Pod Chlumem dostane vlastní jedinečnou lokální identitu a vyčlení se tím z dlouhé řady uniformních 
sídlištních celků. V návrhu jsou použity typy listnatých stromů pro svůj specifický účel: umístění v aleji, 
výsadba menšího soliéru případně skupiny stromů, výsadba hodnotného solitéru (seznam viz. níže). 

Modernistická sídliště byly navrženy tak, aby bylo v bytech dosaženo nejlepších hygienických 
podmínek k bydlení, včetně dostatku slunečního světla. Vzrostlé jehličnany pak výhodu tohoto typu 
zástavby přímo popírají. Jehličnaté stromy do města a do této typologie terénu nepatří, proto 
navrhujeme jejich postupné odstranění a nahrazení novou výsadbou listnatých stromů. Navržené 
stromy budou míst tvarovanou korunu, nestíní celý rok a pod většinou z nich roste tráva. Tudíž 
nevytvářejí temná místa, kde by mohly vznikat sociálně patologické jevy. Také dojde k většímu 
vizuálnímu propojení celku sídla. 

Výsadba stromů bude doplněna také výsadbou drobné zeleně ve větších plochách v podobě 
záhonů tvořených trvalkami. Navrhujeme vytvoření trvalkových záhonů - zeleného pruhu oddělujícího 
sídliště od komunikace Bezručova. Od autobusové zastávky až na konec a v horní části ulice Husova 
(potenciální konec sídliště z druhé strany) prochází dělený zelený pruh s trvalkovými záhony. V rámci 
území vytváří silné prostorové propojení a slouží jako prostorový přechod mezi komunikací pro auta a 
vnitřkem sídla. Do zeleného pruhu jsou zakomponovány chodníky a  sezení.  
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schema zeleně 
 

Stromy 
 
aleje: 
 
1. acer platanoides - javor mléč 
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2. carpinus betulus fastigiata - habr obecný 

 
 
solitéry, skupiny stromů 
3. botanická jabloň  

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

8/36 

 

4. červenolistá švestka  
 

 
 
5. tilia cordata rancho -  lípa srdčitá 
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6. carpinus betulus  

 
 
větší solitéry 
7. quercus robur - dub letní 
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8. acer pseudoplatanus - javor klen  

 
 
9. aesculus carnea - růžovokvětý kaštan 
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10. sorbus x intermedia - jeřáb prostřední  

 
 

Trvalkové záhony 
 
hemerocallis - denivky 
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aruncus dioicus- udatna dvoudomá 

 
 
iris sibirica - kosatec sibiřský 

 
 
sedum hybridum - rozchodník zvrhlý 
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rudbeckia fulgida - třapatka zářivá 

 
 
echinacea purpurea - Třapatka nachová 

 
 
bergenia cordifolia - bergénie tučnolistá 
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okrasné trávy 

 
 
okrasný česnek 

 
 

2.  Architektonicko-stavební řešení veřejného prostranství 
 
2.1  Architektonicko-stavební řešení parteru (zejména materiálové řešení) 
 
2.1.1 Komunikace a veřejná prostranství 
 
 

Revitalizace ploch zeleně- nový park 
 Ve svahu nad bytovými domy u Zeyerovy ulice je vytvořen nový lineární park. Ten může do 
budoucna propojovat sídliště Pod Chlumem s zahradami fary, zahradnictví, Raymannovy villy a 
Smetanovými sady. Je však možné jej realizovat i samostatně. Pro oživení místa doporučujeme 
uvažovat i nad zmiňovaným propojením do okolí. 
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skica parku 
 
Součástí parku jsou velké dětské a sportovní hřiště, sportovní bezbariérový okruh, prostor pro výběh 
psů mezi plužinami a louka se slunečními terasami pod budovou stacionáře. Je zde také vymezena 
trasa pro cyklisty. 
 
 
 
Nové vedení žluté turistické trasy je do budoucna navrženo přes Raymannovu zahradu, zahradnictví, 
faru a park v sídlišti. Poté se stáčí na Husovu ulici a dál na směrem Chlum, kde se napojí na stávající 
trasu.  
 
  
 
 

 
skica parku 
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Sportovní bezbariérový okruh  
 

V rámci nového parku je vytvořen nový sportovní bezbariérový okruh. Slouží jak pro 
procházky, tak pro běhání,nordic walking, jízdní kola a je lemován venkovními posilovacími prvky. Na 
vstupech jsou umístěny brány, zvou k prozkoumání cesty. Výrazný materiál povrchu - mlat se svým 
parkovým charakterem odlišuje cestu od ostatních chodníků pro pěší v území. Po trase jsou umístěny 
místa pro odpočinek i aktivní sportovní vyžití. Mlatový okruh je propojen propojkami z nášlapných 
kamenů.  
 

 
schema pěšího okruhu 
 

 
inspirace posilovacích prvků 
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Větší pěší okruh  
 

Je navrženo možné vytvoření pěšího okruhu  ve směru Raymannova vila - břeh řeky 
Bělé  - sídliště Pod Chlumem - kostel - zahradnictví. Okruh slouží pro delší procházky a také pro 
pejskaře. Z okruhu je také přístup na pěší cestu k lázním, směrem k Ripperově kolonádě.   
 
Nové náměstí  
 

 
náměstí z nadhledu 
 
Na novém náměstí je místo pro komunitní život sídliště - pořádání kulturních akcí, slavností a trhů.  
Nová plocha s vodním prvkem dává místu charakter, slouží také jako pomyslný začátek pěší cesty. 
Dále jsou na náměstí umístěné lavičky a výsadba stromů.  

 
pohled od hřiště 
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Navrhovaný prostor má městský charakter a je tvořen dlázděnou plochou z kamenných kostek. Do té 
je vložen obdélník z mlatového povrchu s pruhem trávníku a se stromy.  Hlavní kamenem dlážděnou 
plochu lemuje pojezdová plocha z betonové dlažby.  
 
Centrální prostor  je lemován z jižní a východní strany pruhem trvalkových záhonů. Náměstí je 
propojeno s územím prodloužením aleje z ulice Zeyerova. Po obvodu náměstí je umístěno podélné a 
šikmé parkování pro okolní domy s kapacitou 56 míst. Telefonní budka je zrušena. Na náměstí bude 
umístěn nový mobiliář.  
 

 
pohled ze Zeyerovy ulice 
 
Současná budova restaurace a prodejny potravin je v soukromém vlastnictví, doporučujeme 
komunikaci s majiteli a vytvoření kulturního komunitního centra se službami, obchody a restaurací. V 
případě nové výstavby na místě současné restaurace doporučujeme regulovat objem a vzhled nové 
budovy:  

 omezení celkové podlažnosti na tři patra  
 použít plochou, nikoli sedlovou střechu 
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pohled směr Zeyerova ulice 
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klidová část náměstí 
 
 
 

 
2.1.2 Veřejné funkce 

 
schema aktivit 
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Velké dětské hřiště 
 

V přirozeném středu sídliště je umístěno hlavní dětské hřiště, které se skládá ze tří částí. V 
horní se nachází sezení a velká prolézačka, ve zpevněném svahu jsou skluzavky, lezecká stěna pro 
malé, tunely a  umělá jeskyně. Ve spodní část je pak sezení a velké pískoviště.  Horní oddělenou 
částí vede bezbariérový okruh a trasa pro cyklisty. 
 

Celé hřiště je tvořeno jednolitým povrchem (kromě pískoviště), díky tomu v území jasně 
vyniká. Pro zachování větší prostupnosti není hřiště oploceno. Dětským hřištěm prochází pěší cesta a 
také sportovní okruh.  
 

 

 
skica dětské hřiště 
 
Velké sportovní hřiště  

Nad pěší cestou je vytvořeno nové sportovní hřiště. Plocha pro streetball je doplněna o 
univerzální sportoviště a posilovací prvky. 
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skica sportoviště 
 

Stacionář  
Město uvažuje o využití pozemku stacionáře pro novou výstavbu. Proto pozemek nebyl zahrnut do 
územní studie i přes snahy autorů s tímto místem pracovat.  
 
Azylový dům 

Úlohou zařízení jako je azylový dům by měla být také znovuzapojování jejich klientů zpět do 
společnosti. Za tímto účelem jsme navrhli možnost otevření části zahrady domu pro veřejnost, dětské 
hřiště by mohlo být zpřístupněno pro obyvatele okolních domů. Toto místo je však mimo naše řešené 
území. Realizace navrhovaných úprav proto závisí na řediteli a provozu azylového domu. 

  
V tomto místě zvětšujeme počet parkovacích stání, oddělenost hřiště pro děti a plot po 

dohodě s městem zachováváme.  
 
Kavárna Zeyerka - konec parku - cíl cesty a vycházky 
 

U kavárny je nově umístěno větší dětské hřiště s houpačkou, skluzavkou a pískovištěm. V 
letních měsících tak mohou dospělí sedět na zahrádce, zatímco jejich děti si hrají na hřišti. Hřiště 
bude postaveno ve stejném duchu -  vzhledu jako hlavní nové hřiště parku. 
 

2.1.3 Širší vztahy a návaznost na okolí 
 
Možná nová lávka přes řeku  
 

Mezi Raymannovou vilou a budovou textilek se může vybudovat nová lávka na místě bývalé, 
dnes již neexistující. Lávka umožňuje přístup na soutok řeky Bělé a Staříče. 
 
Raymannova vila se zahradou 

Jedná se o hodnotný prostor, relikt staré krajiny. Navrhujeme území v budoucnu otevřít okolí 
a zprostupnit ho. Bylo by přínosné vytvořit nový vstup od křižovatky ulic Bezručova a Husova, zde 
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jsou také odstraněny nově vysazené smrky. Z jižního cípu vede pěší cesta zahradou směrem k 
sídlišti, před zahradnictvím může být odbočka na nově navrhovanou lávku přes řeku Bělou. 
 

Pro zahradu je potřeba vypracovat strategický plán a management údržby, který určí kdy a 
jak budou nahrazovány staré stromy novou výsadbou. 
 
Zahradnictví 

Zahradnictví by mohlo být v budoucnu napojeno pěší cestou na Raymannovu zahradu a 
zahradu evangelického kostela. Současné budovy zahradnictví mohou být využity pro pořádání 
kurzů, workshopů, může zde být malá kavárna. Parkoviště u Bezručovy ulice lze využít pro stánky s 
lokálními produkty (med, zelenina), vzniká tak protipól k nákupnímu areálu s možností nákupů 
lokálních potravin od lokálních pěstitelů. 

Přes den může sloužit prostor procházkám a relaxaci, na noc se může uzavírat. Ze strany 
Husovy ulice je navržen nový chodník, který navazuje na chodník u Raymannovy zahrady. 
 
Evangelický kostel se zahradou 
 Klidná a tichá tisová zahrada evangelického kostela představuje další hodnotný prostor v 
území, zásahy do něj jsou minimální. Ze strany Husovy ulice je navržen nový chodník, který navazuje 
na chodník u zahradnictví a u panelových domů sídliště. 
 
2.2  Vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář 
 
Ve veřejném prostoru jsou použity především prvky městských laviček (kombinace kovu a dřeva), 
krajinných dřevěných laviček různých tvarů (masivní dřevo), piknikových stolů ze dřeva a kovu, 
jednoduchého mobiliáře z kovu. Dále místa sportovních aktivit výrazně barevně odděleny od 
ostatního mobiliáře.  
 

 
inspirace: lavičky městské a krajinné 
 

 
inspirace: pingpongové stoly, piknikové sezení u stolu 
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inspirace: sportovní aktivity 
 
 
 
 

 

3.  Koncepce objektů a okolních veřejných prostor 
 

Domy jsou ukotveny do okolního prostředí, mizí dojem hmoty položené na zelenou plochu.   
 
Některé nepoužívané přízemní části domu lze využít pro funkce občanské vybavenosti (kadeřnictví, 
lékárna atd.) 
 

3.1  Analytická část 
 

V současnosti tvoří sídliště sestava různě velkých bytových domů, které jsou s minimálním 
vztahem na sebe navzájem umístěné v prázdné ploše trávníků. U domů chybí jasné vymezení hlavní 
fasády a zadní polosoukromé části. Absence detailů na fasádě redukuje rozpoznávací znaky 
jednotlivých budov pouze na použitý odlišný odstín fasádní barvy.   
 
 
 
 

3.2  Základní koncepce objektů 
 
1,2,3 - tři domy u evangelického kostela  

Je obnoveno sportovní hřiště, každý dům má vlastní malé dětské hřiště. Domy na východě 
mají vlastní prostor pro odpočinek ve svahu pod nimi, dům u Husovy ulice má předprostor u 
sportovního hřiště  

Nové parkoviště je navrženo tak, aby vznikalo minimum zbytkových ploch. Kapacita je 
zvětšena. Samotná parkovací stání jsou navržena ze zatravňovací dlažby, díky tomu se opticky ztrácí 
v přilehlém trávníku a také je umožněn vsak dešťové vody přímo na místě. Je přidána nová opěrná 
zeď.  

Ze strany Husovy ulice je zelený pruh trvalek (které se v okolí běžné rostou), který slouží jako 
prostorový přechod mezi komunikací pro auta a vnitřkem sídla. Dále je doplněn chodník u Husovy ul. 
a nový přístup pro pěší z této ulice. 

Kotelnu je v budoucnu možné využít na pronájem, případně pro služby.  
 
4 - dům nad azylovým domem 
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Kapacita kolmých parkovacích stání je zvětšena ze zhruba deseti míst na dvacet včetně stání 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou řešena ze zatravňovací 
dlažby, je přidána nová opěrná zeď.  

Je vytvořen nový přístup pro pěší z ul. Husova. 
 
5 - dům pod azylovým domem 

Dům má směrem k parkovišti nový předprostor, kterým vede nová cesta do parku. Svah pod 
domem je využit pro sezení a malé dětské hřiště, chodník zůstane zachován. 

Komunikace pro auta před domem je rozšířena šest metrů, je zachováno napojení na 
stacionář. Kapacita parkovacích stání je rozšířena z přibližně 13 míst na 28 míst včetně stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou řešena ze zatravňovací 
dlažby. Telefonní budka je zrušena.  
 
6,7,8,9,10 - domy kolem nového náměstí a domy u autobusové zastávky 

Před domy je plocha se sezením, prostorem pro odpočinek a aktivní trávení volného času. U 
domů jsou staré stromy nahrazené novou výsadbou.  
  
11 - dlouhý dům v Zeyerově ulici 
 U vstupů do jednotlivých partají jsou umístěny lavičky, na západní stranu domu je přidáno 
sezení a aktivity v klidové zóně.  
 

12, 13, 14  - domy u Zeyerovy ulice 
K zadním vchodům směrem do parku je přidána plocha se sezením, prostorem pro odpočinek 

a aktivní trávení volného času - pingpong, petangue hřišti nebo venkovní stoly.  
 

3.3  Regulace objektů  
 

U všech bytových domů na sídlišti již proběhla rekonstrukce, ve sféře veřejného prostoru to 
znamená především zateplení fasádního pláště budovy a to, že má každý dům vlastní barevný výraz. 
Území tak působí nesourodým dojmem. 
 Do budoucna doporučujeme jednoduchou barevnost objektů v jemných odstínech. To 
pomůže vytvořit jednotný vizuální celek. Rozmanitost a bohatost se projeví ve veřejném prostoru.  
 
 Novou výstavbu objektů územní studie na pozemcích v majetku města Jeseník nenavrhuje. 
Navrhujeme pouze do budoucna možnost dostavby objektu Betoňáku. Je zde problém, že se jedná o 
objekt v soukromém vlastnictví, navíc většího počtu majitelů. Pro tento objekt navrhujeme tyto 
regulace a úpravy. 

 navrhujeme objekt hmotově zcelit; 
 navázat tvarem a barevností na panelové domy sídliště; 
 novou hmotu  propojit s funkcemi (bydlení, obchod a služby, kultura a sociální služby) 
 půdorysně dodržet stavební čáru stávajícího objektu, stavební čára není uzavřená; 
 uliční a stavební čára jsou totožné 
 výškově může objekt mít max. 3 patra  
 střecha plochá 
 jednotná fasáda s většími prosklenými plochami; 
 materiálové řešení střídmé (barva omítky bílá), kovové nebo dřevěné prvky fasády 
 okolní prostor bez plotů a bariér 

 

4.  Řešení dopravní infrastruktury 
 
Návrh úprav dopravní infrastruktury vychází ze základních principů, které jsme stanovili:  

 maximální zklidnění a zpomalení průjezdné dopravy územím; 
 maximální ohled na chodce; 
 doplnění chybějících chodníků; 
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 doplnění chybějících parkovacích míst pro jednotlivé oblasti. 
 

4.1 Doprava v klidu 
 
Uspořádání parkování 
 
Při návrhu umístění parkovacích ploch jsme vycházeli z docházkové vzdálenosti tří minut - ta je podle 
nás optimální pro dosažení zaparkovaného automobilu. V území vznikly tři zóny ( Seifertova ulice, 
nové náměstí u Betoňáku a Zeyerova ulice) do kterých jsme rovnoměrně navrhli parkovací stání.  
 

Nová koncepce parkování je navržena tak, aby vznikalo minimum zbytkových ploch a prostor 
byl efektivně využit. Kapacita parkovacích ploch je zvětšena, jsou přidány stání pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.  

Samotná parkovací stání jsou ve většině případů navržena ze zatravňovací dlažby, díky tomu 
se opticky ztrácí v přilehlém trávníku a je také umožněn vsak dešťové vody přímo na místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

souhrnná tabulka kapacit parkovacích stání na sídlišti 

LOKALITA STÁVAJÍCÍ STAV NÁVRH ROZDÍL 

A - 1,2,3 - domy Seifertova/Husova 43 73 +30 

B - 4 -dům nad azylovým domem 10 41 +31 

C - 5 - dům pod azylovým domem 13
 

28 +15 

D - parkování u azylového domů 0 5 +5 

E - nové náměstí - Betoňák 22 56 +34 

F - Zeyerova ulice 77 93 +16 

G - zastávka autobusu u trafiky 34 50 +16 

H - spodní parkoviště u Billy 14 14 0 

CH - parkoviště u obchodních domů 12 0 -12 

celkem 225 360 135 

Celkem je navrženo 135 nových parkovacích stání, což činí přírůstek kapacity 60%.  
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Metoda výpočtu míst v tabulce  
 Čísla v sloupci stav představují celkový možný počet parkujících aut (kromě těch u 

obchodních domů, tam je počítán aktuální stav) včetně těch, které stojí tam, kde by stát 
neměla.  

 Čísla v sloupci návrh jsou kapacita nově navržených nebo rozšířených parkovacích stání. 
 Výpočet nebere v úvahu kapacitu garáží u řeky, jelikož se předpokládá jejich budoucí 

odstranění. Počet navržených stání nebere v úvahu auta stojící mimo vyhrazená parkovací 
stání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výpočet parkovacích stání pro jednotlivé bytové domy 
Ulice Seifertova 

 
dům č. 
1,2,3  

96 bytových jednotek 
do 100m2 
dle výpočtu  -79,68 
stání » 80 stání 
z toho 5% pro ZTP = 4 
stání 

Potřeba 80 stání, navrženo 73 stání. 
 

dům č. 4  72 bytových jednotek 
do 100m2 
dle výpočtu  -59,76 
stání » 60 stání 
z toho 5% pro ZTP =  3 
stání 

Potřeba 60 stání, navrženo 46 stání. Část stání je u azylového 
domu, kde je rozšířeno stávající parkování. 

dům č. 5  30 bytových jednotek 
do 100m2 
dle výpočtu  - 24,9 stání 
» 25 stání 
z toho 5% pro ZTP = 2 
stání 

Potřeba 25 stání, navrženo 28 stání. 

Celková potřeba 165 stání, navrženo 147 stání, z toho 10 stání pro ZTP.
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Oblast Betoňáku 

 
dům č. 
6,7,8,9,10  

150 bytových jednotek do 
100m2 
124,5 stání » 125 stání 
z toho 5% pro ZTP = 6,25 stání

Celková potřeba 125 stání, navrženo 106 
stání.  
 

Pro domy č. 6 a 7, 8, 9,10 dohromady vyhrazeno 7 stání pro ZTP

 
Zeyerova ulice 

 
dům č. 11 

70 bytových jednotek do 100m2
dle výpočtu  - 49,8 stání » 50 stání
z toho 5% pro ZTP = 2,5 stání

Potřeba 120 stání, navrženo 93 stání.  
 

dům č. 12,13,14  84 bytových jednotek do 100m2
dle výpočtu  -69,7 stání » 70 stání 
z toho 5% pro ZTP = 3,5 stání

Pro domy č. 11 a 12,13,14 dohromady vyhrazeno 7 stání pro ZTP.

 

4.2 Povrchové a materiálové řešení 
 
Zpevněné povrchy  
V obytných ulicích je použit zpevněný pojezdový povrch - asfalt.  
Jako povrch parkovišť pro jednotlivé bytové domy jsou použity zatravňovací dlaždice. 
Chodníky v území jsou  z betonové dlažby, k mlatovému sportovnímu okruhu vedou chodníky 
dlážděny kamennou dlažbou. 
 
 
Seifertova ulice 
 
Ulice je v úseku mezi zpomalovacím pruhem u Husovy ulice a zpomalovacím pruhem pod odbočkou 
na stacionář zklidněna. V tomto úseku je také zaveden režim obytné zóny. Úroveň povrchu vozovky 
je zde na stejné úrovni jako úroveň trávníku a chodníku. Při vjezdu z ulice Husova je umístěn 
zpomalovací práh, další práh je za odbočkou ke stacionáři směrem do Bezručovy ulice.  Šířka ulice je  
zvětšena na šest metrů, ze strany azylového domu (do zahrady azylového domu není zasahováno) je 
přidán chodník vedoucí od Husovy ulice k ulici Bezručova, ten je doplněn z jedné strany zábradlím.   

Zeyerova ulice 
 

Význam ulice v celkové kompozici sídla je zdůrazněn vytvořením dvojaleje. Část aleje pak 
pokračuje na nové náměstí. Podél aleje jsou přidána šikmá parkovací stání včetně stání pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.  
 

V délce od ulice Vančurova k prostoru před kavárnou Zeyerka je obytná zóna, úroveň 
povrchu vozovky je stejná jako úroveň trávníku a chodníků. Tento výškový rozdíl je vyrovnán 
sklopenou plochou v rámci vozovky. Ulice je jednosměrná ve směru Vančurova - Tkalcovská.  
 
autobusová zastávka Jeseník, sídliště 
 

Autobusová zastávka je nově umístěna přímo na ul. Bezručova, druhý záliv je zrušen. 
Kapacita je zvětšena ze stávajících přibližně 34 míst na 50 míst včetně stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Kvůli nevyhovujícím rozhledovým poměrům navrhujeme, aby se zrušil 
pravý výjezd na ulici Bezručovu. 
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Parkoviště lemuje pruh záhonů s trvalkami, ta slouží jako přechod mezi komunikací pro auta a 
vnitřkem sídla. 
 
 
 
 
 

4.2 Doprava v pohybu 
 
 
 

zklidnění ulic, obytné zóny 
 
Ulice Seifertova a Zeyrova jsou v části své délky zklidněné a přeměny na obytnou zónu. Začátek 
zklidnění v ulici Zeyerova je na vozovce proveden náběhovým klínem, který vyrovnává výškový rozdíl 
mezi vozovkou a chodníky. Začátek a konec obytné zóny je vyznačen na vozovce signálním pásem o 
šířce 80cm - dle TP 103. V ulici Seifertova jsou použité zpomalovací prahy.  
 
V obytné zóně se všichni účastníci dělí o společný prostor, pobytová funkce této komunikace 
převládá nad dopravní.  
 

 řidič smí jet nejvýše rychlostí max 20 km/h.  
 

 řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě nutnosti 
musí zastavit vozidlo.  

 
 stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. 

 
 chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce. 

 
 při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě. 

 
 

nové chodníky 
 
Na ulici Husova je navržen nový chodník podél zahrady kostela a zahradnictví, poté navazuje na 
stávající chodník nad Raymannovou zahradou. 
 
směr automobilového provozu 
 
Co se týče směru pohybu aut (jednosměrných a obousměrných ulic) je stávající stav zachován. 
 
 

5.  Řešení technické infrastruktury 
 
 Doporučujeme ponechání tras TI a respektujeme vedení v rámci návrhu studií. Umístění nové 
výsadby stromů se většinou záměrně nekryje s vedením stávajících sítí. 
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K hlavním kolizím dochází v místě ulice Seifertova, kde navrhujeme doplnit alej, jako 
dominantní hlavní přístupovou cestu ke hřbitovu Další kolizní místo je před domem č. 10 - zde je 
prodloužena alej z ulice  Zeyerova.  
 

Dále byly prověřeny od majitelů TI požadavky při vedení podzemního vedení nad novou pěší 
komunikací. 
 
Veřejné osvětlení 
 

Správce vedení VO jsou Technické služby Jeseník a.s. 
 
 Na většině míst je ponecháno stávající trasování veřejného osvětlení. Pouze v místě náměstí 
a okolí jsou navrženy nové trasy. Stávajícího vedení veřejného osvětlení bude využito, popřípadě 
budou doplněny nové trasy. Nové trasy veřejného osvětlení pokrývají hlavně vycházkový okruh a 
cesty které k němu vedou.  Nově je také vedena trasa středem nového náměstí.  
 

V území jsou použity různé typy veřejného osvětlení. Na novém náměstí mohou být použity 
zemní nebo sloupková svítidla, vodní plocha je architektonicky nasvícena. Hlavní trasy pohybu lidí po 
chodnících jsou nasvíceny lampami (stožár se světelným bodem), u vedlejších tras v parku jsou 
navrženy sloupková svítidla. Maximální výška sloupu veřejného osvětlení v parku bude 5 m. 
Maximální výška sloupu veřejného osvětlení na ulici bude 8 m.  
 

Oddělení veřejného osvětlení z Technických služeb Jeseník  doporučuje plošné nahrazení 
starých rozvodů VO (včetně rozvaděče)  rozvody novými z důvodu jejich stáří. 
 

Plyn 
 

Územím sídliště prochází vedení plynovodu STL a NTL. Správce vedení STL a NTL je 
GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.). Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska 
správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska. 
 

V řešeném území dojde k přeložkám v Seifertově ulici a u nového náměstí u Betoňáku z 
důvodu nové výsadby stromů. Jinak je vedení ponecháno ve stávajícím stavu.    

   
Nízké a vysoké napětí.  
 

Územím sídliště prochází vedení nízkého a vysokého napětí. Správce vedení nízkého a 
vysokého napětí je ČEZ Distribuce, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska 
správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska. 
 
V řešeném území dojde k přeložkám v Seifertově ulici, Zeyerově ulici a u nového náměstí u Betoňáku 
z důvodu nové výsadby stromů. Jinak je vedení ponecháno ve stávajícím stavu.    
 
Sdělovací vedení  
 

Územím sídliště prochází sdělovací vedení. Správci sdělovacího vedení jsou CETIN a.s.. 
Internet expert s.r.o., Web4Soft Internet s.r.o. a Kabelová televize Jeseník spol. s.r.o.. Stanoviska 
správců TI jsou přiložena v části D - stanoviska správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle 
těchto stanovisek.  
 

V řešeném území dojde k přeložkám v Seifertově ulici z důvodu nové výsadby stromů a 
rekonstrukce ulice. 
 
Kanalizace  
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Územím sídliště prochází vedení jednotné kanalizace. Správce vedení jednotné kanalizace je 
Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části 
D - stanoviska správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska. Kanalizační 
přípojky k jednotlivým domům jsou v soukromém vlastnictví majitelů domů, v dalším stupni projektové 
dokumentace je nutno získat jejich polohu a zkoordinovat dle toho návrh.    
 
 V řešeném území dojde k přeložkám v Seifertově a Zeyerově ulici z důvodu nové výsadby 
stromů. Jinak je vedení ponecháno ve stávajícím stavu.    
 
 
 

 
Vodovod  
 

Územím sídliště prochází vedení vodovodu. Správce vedení vodovodu je Společnost Vak - 
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. .Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska 
správců sítí. V další fázi PD je je nutné postupovat dle tohoto stanoviska.. Vodovodní přípojky k 
jednotlivým domům jsou v soukromém vlastnictví majitelů domů, v dalším stupni projektové 
dokumentace je nutno získat jejich polohu a zkoordinovat dle toho návrh.   
 

V řešeném území dojde k přeložkám v Zeyerově ulici z důvodu nové výsadby stromů. Jinak je 
vedení ponecháno ve stávajícím stavu.    
 
 

Teplovod 
 

Územím sídliště prochází vedení teplovodu. Správce vedení teplovodu je Sateza a.s. 
.Stanovisko správce TI je v přiloženo v části D - stanoviska správců sítí. V další fázi PD je je nutné 
postupovat dle tohoto stanoviska. 

 
V současnosti není teplovodní vedení využíváno a je nefunkční. Další postup je třeba koordinovat se 
společností Sateza a.s. a s Městem Jeseník - Odbor majetku. 
 
 
 
 
 

Vsakování srážek a odvodnění ploch 
 
Pro vsakování srážek jsou využity travnaté plochy v území, zatravňovací dlažba a mlatový povrch. 
Příčné sklony zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby srážková voda z těchto povrchů stékala do 
travnatých ploch a zatravňovací dlažby. Stávající stav odvodnění je takový, že srážkové vody jsou ze 
zpevných ploch vedeny do jednotné kanalizace. Tento stav zůstane zachován. Z nově navrhovaných 
větších zpevněných ploch jako je hřiště a sportoviště je deštová voda vedena do okolních travnatých 
ploch, kde dojde k zasaku.   
 
U náměstí je nově navýšena zpevněná plocha o zhruba 700m2. 
 
V rámci dokumentace nového náměstí musí být zpracován hydrogeologický průzkum, který určí 
jakým způsobem bude nakládáno s deštovými vodami. Existují tři varianty.  
 
1) Pod náměstím bude možné vytvořit zasakovací objekty pro deštovou vodu z náměstí. 
2) Lze také zbudovat retenční nádrže, voda z nich bude využívána k závlaze parku a zeleně.    
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3) Pokud zasakovací objekty nebudou možné z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, bude muset 
být zbudována dešťová kanalizace.  
 
 

Nakládání s komunálními odpady 
 Každý bytový dům má vlastní stanoviště komunálního odpadu. Nádoby na tříděný odpad jsou 
na plasty, sklo, papír, tetrapak a hliník. Na Seifertově ulici, u autobusové zastávky a v Zeyerově ulici 
jsou navíc umístěny nádoby na bioodpad.  

Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v ohrazeném prostoru, tak aby je mohl popelářský 
vůz vyndat ramenem.   
 

  
inspirace: zakrytí kontejnerů 
 
V další fázi projektové dokumentace je třeba uvažovat o rezervě ploch pro možné budoucí umístění 
kontejnerů na bioodpady, nádob na jedlé oleje a tuky (popelnice o objemu 120 - 240 I) a případně 1 - 
2 ks kontejnerů na vysloužilé drobné elektrické spotřebiče.Je vhodné tyto sběrné nádoby na další 
tříděný odpad umísťovat v sousedství nádob na vytříděný papír, plasty, sklo.  

Více viz přiložené vyjádření Technických služeb Jeseník a.s. k řešení odpadového 
hospodářství. 
 
 
 

Etapizace výstavby 
V rámci sídliště je navrženo celkem 7 etapizačních celků v maximálních nákladech 15 mil. kč každý 
(bez DPH).  
 
 

Pro potřeby určení velikosti celků byly použity následující hodnoty za m2. 
Hodnoty jsou odhadované, určeny orientačně dle odborných realizací. Ceny jsou orientační, 
mohou se měnit v závislosti zpřesnění projektu a výpočtu. Ceny jsou bez DPH. 
 
-  cena parku (včetně vedení veřejného osvětlení, mobiliář, drobných dřevěných staveb, 
betonových zídek a schodů, zpevněných mlatových ploch a chodníků, kácení a nová výsadba 
stromů)  1200,-/m2 

  

 
 Cena betonového chodníku (včetně mobiliáře, stromů, veřejného osvětlení) 1100,-/m2 

 
 Cena asfaltové cesty pro auta 3000,-/m2 
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 Cena náměstí (včetně mobiliáře, stromů, veřejného osvětlení) 3300,-/m2 
 

 Cena okolí bytových domů (včetně mobiliáře, stromů, veřejného osvětlení) 1200,-/m2 
 

 

 

 

tabulka celkového orientačního propočtu nákladů (ceny jsou bez DPH) 

ČÍSLO 
CELKU 

NÁZEV CENA [mil. 
kč ] 

0 nový chodník na Husově ulici a rozšíření dolní části Seifertovy ulice dle 
schváleného projektu 
 

- 

1 
 

Zeyerova ulice a předprostory BD č.11 
 

14,09 

2 nové náměstí  a předprostory BD 9,10 13,2 
 

3 autobusová zastávka a předprostory BD 6,7,8 12,67 

4 Seifertova ulice a předprostor BD č.1,2,3 14,12 

5 park, parkoviště a předprostor BD  č. 5 13,7 

6 park, sportoviště a dětské hřiště 14,4  

7 parkování a předprostor BD č. 4 5 

 celkové náklady 87,18 

 
 

6.  Závěry a doporučení 
  
 
6.1 Varianty návrhu řešení  
 

V rámci projednávání s vedením města Jeseník a veřejností byly projednány a zjištěny 
varianty návrhu: 

 variantní umístění hlavního velkého dětského hřiště a plochy pro rozvoj sportovišť a 
sportovních aktivit; 

 vytvoření bezpečné cesty pro pěší vedoucí do centra města skrze parcely patřící ke kostelu a 
zahradnictví; 

 vybavení veřejného prostranství před panelovými domy a jednotlivými vchody sloužící pro 
setkávání obyvatel; 



 

34/36 

 

 revitalizace plochy náměstí. 
 

Návrh alternativního umístění dětského hřiště je zanesen v návrhu ve středu parkové plochy. 
Dle připomínek občanů došlo k vytvoření variantního umístění dětského hřiště do horní části parkové 
plochy z důvodu obav před hlukem.  
 
 Tato bezpečná cesta a propojka pro pěší do centra města vede přes parcely soukromých 
subjektů. V rámci analýzi území jsem s těmito majiteli návrh propojení přes jejich pozemky 
(zahradnictví a kostel s farou) projednali a s řešením souhlasí. propojení by bylo skrze branky po 
nově vybudovaném chodníku, avšak na noc by se uzavíralo. Napojení je důležité avšak mimo naše 
řešené území.  
 
 Návrh se v konceptu snažil více oživit a vybavit prostranství pře d jednotlivými domy a před 
jednotlivými vchody z důvodů vytvoření míst pro setkávání obvatel (lavičky, pískoviště, houpačky, 
záhony, větší vydláždění ploch u domů apod.). Z důvodů finančních bylo z naši návrhů ponecháno jen 
něco (lavičky a pískoviště).  
 
 Revitalizace plochy náměstí byla představena v několika materiálových variantách. Z důvodů 
finančních možností města bylo rozhodnuto, že řešení půjde střední cestou použitých materiálů a 
ceny, bude se jednat o kamennou dlažbu a mlatový povrch v místě středu náměstí a okolní plochy 
pro pohyb vozidel a parkování budou řešeny betonovou dlažbou.  
 

6.2  Návrh vychází z předem definovaných priorit řešení:  
 

 zatraktivnění území, oživení venkovních prostor aktivitami 
 dotvoření místa vhodným mobiliářem 
 umírněné řešení odpovídající reálným finančním možnostem města 
 oživení místa novými aktivitami 
 napojení území na okolí a na centrum města 

 

6.3 Vyhodnocení návrhu  
 
6.3.1 Urbanistické hledisko  
Návrh revitalizace veřejných prostranství sídliště Pod Chlumem vychází ze stávajícího územního 
plánu a je s ním v souladu. Návrh prozkoumal a zhodnotil stávající stav napojení místa na své okolí a 
navrhnul doplnění chybějící propojek a cest do okolí. Vyhodnotili jsme vedení stávajících cest a 
navrhli do budoucno nové propojení do centra města. 
 
Nové vedení žluté turistické trasy je do budoucna navrženo přes Raymannovu zahradu, zahradnictví, 
faru a park v sídlišti. Poté se stáčí na Husovu ulici a dál na směrem Chlum, kde se napojí na stávající 
trasu.  
 
6.3.2 Architektonické hledisko 
 
Hlavní architektonické zásahy do území představují dětské hřiště, sportoviště a podoba nového 
náměstí. Jejich podoba je zvolena tak, aby vytvořila jedinečný charakter sídliště jako celku a zároveň 
respektovala podobu panelové výstavby. Tvoří tři nová centra aktivit, místa která vdechují do území 
život.   
 
 

6.3.3 Zahradně krajinářské hledisko  
  
Z krajinářského hlediska dochází k významné proměně sídliště. Nový park nahrazuje nevzhledný 
jehličnatý les, do svahu jsou vysazeny listnaté stromy, které se v  zdejší krajině běžně vyskytují. Jsou 



 

35/36 

 

vytvořeny pásy stromů podél cest a kolmo na svah, připomínají plužiny mezi poli na protějším svahu 
kopce. Nová výsadba je použita jak prostorový prvek v návrhu ve formě alejí, v blízkosti jednotlivých 
bytových domů jsou vysazeny skupiny solitérních stromů.  
 
6.3.4 Technické hledisko  
 

Podle našeho názoru v návrhu vyvstává otázka financí ve vztahu s kvalitou veřejných 
prostranství. Jedno hledisko se vztahuje k navrhovaných přeložkám sítí technické infrastruktury, které 
budou sice nákladné, avšak zlepší vzhled ulice a důležitého vizuálního pěšího napojení na hřbitov. 
Druhé hledisko je najít rovnováhu a vyváženost v požadavcích na nové parkovací plochy a kvalitu 
veřejného prostoru ve vztahu k zeleni. Navrhujeme největší možné rozšíření parkovacích stání avšak 
zachováváme základní pravidla zóny pro dopravu a zóny bez dopravy pro rekreaci. 
 
6.3.5 Hledisko naplnění priorit 
 
V návrhu jsme se snažili splnit všechny předem stanovené priority a zároveň do území přinést co 
nejvíce kvalitních architektonických a urbanistických zásahů v podobě jednotlivých návrhů.  
 

6.4 Doporučení podrobnějšího zpracování  
 

V rámci dopracování projektu územních studií bychom chtěli dopracovat návrh v těchto 
oblastech: 
 

Doporučujeme jednat se soukromými majiteli v těchto otázkách: 
 cesta do centra města - zde je třeba jednat o zprůchodnění zahrad fary, zahradnictví 

a Raymanovy zahrady; 
 lávka přes řeku - lávka by zapojila zpřístupnila soutok Bělé a Staříče a také zapojila 

oblast textilek do širšího okolí; 
 Betoňák - doporučujeme jednat s majiteli o odkupu, budova by měla v budoucnu 

sloužit jako kulturní společenský dům pro celé sídliště; 
Doporučujeme nechat zpracovat inženýrkogeologický a hydrogeologický průzkum v lokalitě 
náměstí z důvodů určení nakládání s děšťovými vodami. 
Dále doporučujeme nechat zpracovat architekta města koncepci konkrétního mobiliáře, který 
bude použit. 
Dále doporučujeme nechat zpracovat krajináře plán výsadba vycházející z uvedených řešení 
územní studie. 
Při zpracovávání navazující dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení 
stavby spolupracovat nejen s dopravním inženýrem, ale s architektem. 

 
 
 
 
 
 
 

7. Podklad pro prezentaci 
 
Návrh bude prezentován vedení města v tištěné formě skladby dokumentace dle zadání: textová část, 
grafická část. 
Textová část obsahuje schémata vysvětlující provozní, technická a materiálové řešení návrhu včetně 
hlavních principů ovlivňujících návrh.  
Textová část obsahuje skici návrhů řešení pro jednotlivá důležitá místa. Tyto skici popisují budoucí 
využití místa: náměstí, dětské hřiště, park. 
Grafická část obsahuje mapové řešení dle zadání.  
 



 

36/36 

 

Návrhu bude prezentován veřejnosti v digitální podobě na webových stránkách územních studií 
www.jesenik.cityupgrade.cz 
 
Během zpracovávání studie byly předány podklady pro představení studie veřejnosti, vedením města 
v digitální formě.  
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