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1. Základní údaje 
 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název:  Revitalizace sídliště Pod Květnicí v Tišnově 
 
Místo:   k.ú. Tišnov 
Kraj:  Jihomoravský 
Stupeň: studie 
 
Investor:  Město Tišnov 
Sídlo:  nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 
IČ:  00282707 
DIČ:  CZ00282707 
 
Zhotovitel. MgA. Lukáš Vrána  
Sídlo:  Zástřizly 41, 768 05 Koryčany 
Tel.:  774365909 
IČ:  63394511 
  neplátce DPH 
 
Odpovědný projektant: Ing. Alena Vránová – krajinářská architektura ČKA 04130 
 
Vypracoval kolektiv autorů: MgA. Lukáš Vrána, Ing. Alena Vránová, Žaneta Gabrielová 
 
Zakázka č.: 1/2017 
Datum: 8/2017 
 
 
1.2  Zadání, cíle řešení 
   Předmětem řešení zahradně architektonické studie je lokalita obytného prostředí sídliště 
Pod Květnicí, jež se nachází v severní části Města Tišnov při východním úpatí kopce 
Květnice. Prostor je ohraničen bytovými domy a jejich přilehlým okolím v ulicích Květnická, 
Polní, Králova, Osvobození a Dřínová, a dále hranicemi soukromých parcel rodinných domů 
a zahrad. Prostory jsou tvořeny komunikacemi, veřejnými prostranstvími, plochami hřišť a 
veřejné zeleně. Dle územního plánu se jedná o funkční plochy hromadného bydlení, 
občanské vybavenosti veřejné, plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně a plochy 
tělovýchovy a sportu. 
   Cílem projektu je komplexní regenerace prostoru městského sídliště Pod Květnicí za 
účelem proměny a zlepšení podmínek obytného prostředí, zejména v oblasti urbanistické a 
architektonické, sportu a rekreace, sociální, životního prostředí, včetně řešení problematiky 
dopravní infrastruktury. Studie bude sloužit k projednání a jako podklad pro zpracování 
dalších stupňů projektové dokumentace. 
 
Celková plocha regenerovaného území je 141 761m² a zahrnuje 84 bytových domů. 
 
 
1.3 Použité podklady 
- vlastní terénní průzkum a zákres – aktualizace pasportu zeleně a technických prvků 
- zaměření polohopis a výškopis 
- digitální katastrální mapa 
- Generel dopravy Města Tišnova, Ing. Adolf Jebavý, 2016 
- Územní studie sídelní zeleně v Tišnově, Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., 2017 
- Regenerace zeleně vybraných lokalit Města Tišnov, sídliště Pod Květnicí, Safe trees, 

s.r.o., 2011 
- Územní plán Města Tišnov 
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2. Popis řešeného území 
 
2.1. Základní údaje o řešeném území 
   Řešené území sídliště Pod Květnicí se nachází v severní okrajové části Města Tišnov při 
východním úpatí kopce Květnice, severně od centra města v docházkové vzdálenosti 100m, 
přímo navazující na historické jádro města. Sídliště zde vytváří jasně definovaný obytný 
soubor na přechodu urbanizovaného území do volné krajiny v těsné blízkosti přírodní 
památky Květnice. Řešené území je přirozeně vymezeno hranicemi panelové zástavby. 
Vlastní panelové sídliště je tvořeno souvislou panelovou zástavbou obytných domů, objekty 
občanské vybavenosti, plochami zeleně a ulicemi Květnická, Polní, Králova, Osvobození a 
Dřínová. Jeho hranice tvoří z jihu areál ZŠ, ze strany východní parcelní hranice pozemků 
rodinných domů na ulici Kukýrna a Lomnická. Severní a západní hranici tvoří hranice 
zastavěného území a navazující plochy zeleně.  
   Komunikačně je sídliště situováno mimo hlavní průtah městem v těsném sousedství  
náměstí 28.října, na které se napojuje svojí jižní částí a v severovýchodní části je napojeno 
na ul. Lomnická, vedoucí do obce Lomnička severním směrem. Hlavní obslužnou 
komunikací je ul. Květnická, která je průjezdná, a Králova, které jsou současně hlavními 
vstupy do sídliště. Na tento hlavní skelet jsou napojeny komunikace obsluhující jednotlivé 
bloky domů a tyto ulice jsou spolu s ul. Králova slepé. Podél komunikací jsou vybudována 
parkovací stání (nově především podélná a šikmá stání v ul. Květnická). Ostatní parkovací 
stání jsou tvořena asfaltovými celoplošnými zálivky, případně provizorním vodorovným 
značením na komunikacích. 
   Sídliště bylo vybudováno v 70. a 80. letech. Z hlediska morfologie terénu je řešené území 
svažité jihovýchodním a jižním směrem, přičemž jednotlivé ulice jsou terasovitě uspořádány 
a vzájemně propojeny schodišti a šikmými komunikacemi. V řešeném území převládají 
plochy bydlení. Zástavbu tvoří panelové bytové domy sestávající ze dvou a více sekcí 
v řadové zástavbě podél páteřních a obslužných komunikací, vytvářející tak komfortní 
klidové vnitrobloky. Tyto prostory osázené v současnosti vzrostlou zelení jsou jednou z 
hlavních hodnot sídliště. Princip situování několika sekcí bytových domů ve směru vrstevnic 
je použit v převážné části sídliště. Převážná část bytového fondu je umístěna ve 
čtyřpodlažních panelových domech. V severní části řešeného území se nachází komplex tří 
objektů občanské vybavenosti, centra sociálních služeb, které tvoří novodobější budovy. 
Objekty jsou obklopeny rozsáhlými plochami zeleně charakteru parkových ploch. Uprostřed 
sídliště je situována významnější plocha veřejné zeleně, charakteru parkové plochy, okolo 
objektů občanské vybavenosti, tedy mateřské školy a obchodu potravin, jež je v soukromém 
vlastnictví. Jedná se o volný prostor se zbytky betonových ploch a teras a pomístní dožívající 
zelení. V západní části sídliště jsou lokalizovány plochy pro sport, jež jsou zastoupeny 
dvěma zastaralými oplocenými hřišti a volnou travnatou plochou. Uvnitř sídliště jsou plochy 
rekreace zastoupeny převážně plochami dětských hřišť ve vnitroblocích, které však spíše 
dožívají, jsou neudržované a tím i málo využívané. 
  
2.2. Vyhodnocení stávajícího stavu vybavení  
Řešené území lze rozdělit do několika samostatných částí: 
 
A. Severní část s objekty občanské vybavenosti 
B. Středová část sídliště zahrnující horní polovinu ul. Květnická, dále ul. Králova, 
Osvobození a Dřínová 
C. Jižní část sídliště v ul. Květnická a Polní 
 
A. Severní část s objekty občanské vybavenosti 
 
Charakteristika, urbanistická struktura 
Jedná se o ucelenou lokalitu v severní okrajové části sídliště vymezenou ul. Králová a 
přilehlými komunikacemi. Jde o nejmladší část sídliště zastoupenou objekty občanské 
vybavenosti, konkrétně hlavní budovou Centra sociálních služeb s byty, službami a lékařem, 
stojící na nejvyšší terase a dvěma dalšími bytovými čtyřpodlažními domy.  
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Doprava  
Objekty jsou přístupné po obslužné asfaltové komunikaci z východní a severní strany. Plochy 
pro parkování jsou situovány před objekty v ul. Králova, jedná se o volné asfaltové zálivky 
pro kolmé a šikmé stání, využívána je však také samotná obslužná komunikace, z čehož je 
patrné, že parkování je nedostatečné a bude řešeno vybudováním parkoviště ve východní 
části.  
    
Veřejná prostranství, mobiliář, zeleň 
Budovy jsou obklopeny plochami zeleně s vybudovanou cestní sítí. Chodníky pro pěší byly 
založeny při stavbě domu a jsou v dobrém technickém stavu. Jedná se o přístupy ke 
vchodům, komunikační propojení jednotlivých částí hlavní budovy a v západní části o 
vycházkový okruh s nevyužívaným dřevěným altánem a zpevněnou plochou.  
Zeleň je zastoupena travnatými plochami s pomístními výsadbami, zejména mladých stromů 
a jehličnanů. Rozsáhlejší keřové výsadby jsou použity zejména v předprostoru hlavní budovy 
v podobě poléhavých smíšených druhů dřevin. V severní části za penzionem si obyvatelé 
vytvořili záhonky trvalek podél betonového odvodného žlabu a podél vycházkového 
chodníku. Západní volná parková plocha je pokryta pouze trávníkem, chybí vhodná zeleň a 
také mobiliář.  
Mobiliář je zastoupen pouze několika zastaralými lavičkami u vchodů do domů a 
v předprostoru hlavní budovy. Ve volné západní ploše zcela chybí, stejně jako stojany na 
kola. Chybí také vhodný prostor pro setkávání lidí. 
Odpady jsou umístěny ve vybudovaných dvou přístřešcích za hlavní budovou a mezi 
bytovými domy. Několik kontejnerů je umístěno v ul. Králova bet. dlažbě, jsou však umístěny 
v hlavním uličním pohledu. 
 
Rekreace, sport  
Plochy pro sport chybí, zastoupeny jsou pouze třemi drobnými cvičebními prvky osazenými 
při severozápadním zadním vstupu do hlavní budovy centra sociálních služeb. Z hlediska 
prostorového a psychologického je však toto umístění zcela nevhodné. 

 
Kladné stránky: 
- přímá vazba na okolní krajinu 
- vybudovaná síť zpevněných ploch 
Hlavní problémy: 
- nedostatek ploch pro odstavení vozidel (bude řešeno vybudováním parkoviště ve východní 
části – v současnosti v plánované výstavbě) 

- nedostatek míst společného odpočinku s odpovídajícím mobiliářem 
- nedostatek stromové parkové a alejové zeleně 
 
 
B. Středová část sídliště zahrnující horní polovinu ul. Květnická, dále ul. Králova, 

Osvobození a Dřínová 
 
Charakteristika, urbanistická struktura 
Lokalita se nachází v severní polovině řešeného území a jedná se o hlavní jádrovou část 
celého sídliště podél ulice Květnická, Králova, Osvobození a Dřínová.  
Zástavba je panelová čtyřpodlažní a je řazena podél hlavních komunikací a podle vrstevnic 
na jednotlivých terasách. Jednotlivé domy jsou uspořádány v řadové sekci po dvou až třech. 
Orientace oken převládá SZ-JV, v okrajových částech (tj. SV a V území) jsou domy po dvou 
v sekci s orientací oken SV-JZ. Mezi jednotlivými domy tak vznikají hodnotné klidové 
vnitrobloky s členitou vzrostlou zelení, které představují hlavní potenciál rozvoje rekreačních 
aktivit pro všechny věkové kategorie. V jižní části lokality se nachází objekty občanské 
vybavenosti s parkovými plochami a v západní části je vymezená plocha pro sport. 
 
Doprava  
Objekty jsou přístupné po obslužných asfaltových komunikacích ve zmíněných ulicích. 
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Všechny tyto ulice jsou slepé, kromě ul. Květnická. Plochy pro parkování jsou situovány na 
koncích slepých ulic, nové vybudované parkoviště je situováno na začátku ul. Králova ve 
východní části území a v jižní části území mezi ul. Květnická a Polní. V ul. Květnická byly 
podél komunikace vybudovány chodníky a podélná parkovací stání. V ul. Králova jsou podél 
komunikace rozšířené asfaltové zálivky pro kolmé a šikmé parkování, v ul. Dřínová a 
Osvobození je parkování řešeno podél komunikací formou provizorního vodorovného 
značení v podobě šikmých stání. K parkování jsou však využívány plochy stávajících 
komunikací, což komplikuje dopravu a poukazuje na skutečnost, že parkování v tomto 
prostoru je nedostatečně řešeno, na což poukazuje také zpracovaný generel dopravy. 
Kritická je situace v ul. Osvobození a Dřínová, kde z nedostatku místa parkují vozidla na 
přilehlém nevyužívaném chodníku a zasahují až do ploch zeleně.  
    
Veřejná prostranství, mobiliář, zeleň 
V lokalitě je vybudována hustá síť chodníků, která zpřístupňuje jednotlivé domy předními a 
zadními vchody a dále propojuje jednotlivé ulice a terasy. Většina chodníků je řešena 
z asfaltu, který je mnohdy popraskaný a nevyhovuje již technickým parametrům. Částečně již 
došlo k rekonstrukci páteřních chodníků ve vnitroblocích a dále podél komunikace ul. 
Květnická a u domů pod ul. Květnická, které jsou již řešeny z betonové dlažby. Mezi domy se 
často vyskytují nevyužité asfaltové plochy pro pěší, které v minulosti představovaly plochy 
provizorních hřišť, mnohdy jsou doplněny sušáky na prádlo s klepači, které však již nejsou 
využívány, případně pouze v omezené míře. V ul. Osvobození je volná plocha po zbourané 
kotelně, která je v současnosti také využívána volně k odstavení vozidel. Významnější 
plocha veřejného prostranství se nachází v jižní části lokality pod objektem samoobsluhy 
v návaznosti na objekt mateřské školy. Jedná se o rovinatý, částečně terasovitý prostor nad 
ul. Květnická, jehož ústřední část je tvořena betonovou plochou a betonovými starými stupni. 
Prostor není koncepčně zpracovaný, chybí mobiliář, a proto není vůbec využívaný. Obklopují 
ho travnaté plochy s několika skupinami jehličnatých stromů a keřů. Také schodiště podél 
samoobsluhy a mateřské školy, které propojuje ul. Květnickou s ul. Dřínová je v havarijním 
stavu. Vybavení mobiliářem v celé lokalitě je nedostačující a téměř chybí, prvky mobiliáře 
jsou nejednotné. 
Zeleň je bohatě zastoupena zatravněnými plochami okolo bytových domů, doplněnými 
vzrostlou zelení stromů a keřů. V jihovýchodní části území po ul. Dřínová došlo k revitalizaci 
a doplnění zeleně o stromové i keřové patro. Zeleň je udržovaná, v některých místech však 
chybí stromové patro a v uličním parteru chybí zastoupení výrazných prostorotvorných 
uličních alejí, které by více zapojili pohledově exponované budovy do okolního krajinného 
prostředí. 
Kontejnery na odpad a popelnice jsou umístěny ve vybudovaných zděných přístřešcích na 
odpad, ty jsou však mnohdy zastaralé a nevzhledné a v některých místech se rozpadají. 
Přístřešky jsou optimálně rozmístěny v celé lokalitě v blízkosti bytových domů. Na několika 
místech jsou umístěny volně pouze ve zpevněných plochách.   
 
Dětské hřiště 
V prostoru je situováno několik míst, které v minulosti sloužili jako dětská hřiště, dnes jsou 
zde zbytky pískovišť a zastaralých drobných prvků.  Mezi ul. Králova a Osvobození jsou to 
dva nefunkční prostory ve vnitroblocích, mezi ul. Osvobození a Dřínová, také dva nefunkční 
prostory na obou terasách. Pod ul. Dřínová je jedno funkční drobné hřiště, které bylo 
v minulosti rekonstruováno a dále jedno funkční hřiště pod ul. Květnická ve vnitrobloku 
domů, které sestává z pískoviště a několika drobných prvků. V severovýchodní části lokality 
za bytovými domy v ul. Králová je pozůstatek hřiště s pískovištěm a houpačkou. V této části 
také zcela chybí mobiliář, jsou zde pouze dvě místa se stolem a lavicemi a ohništěm, které si 
vytvořili obyvatelé domu.  
Hřiště pro mládež a dospělé v této lokalitě chybí. 
 
Rekreace, sport  
Plochy pro sport jsou v současnosti situovány v západní části lokality a představují dvě na 
sebe navazující oplocená hřiště se štěrkovým povrchem a dvěma stojany na basketbal. 
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Hřiště není jasně vymezeno, nesplňuje parametry pro běžné hry a chybí sportovní vybavení. 
Také oplocení je zastaralé a nedostatečné. Navazující svah nad hřištěm představuje volnou 
travnatou plochu, která je v zimě využívána k sáňkování. 

 
Kladné stránky: 
- přímá vazba na okolní krajinu 
- částečně zrekonstruovaná část chodníků 
- klidové vnitrobloky se vzrostlou zelení s potenciálem rozvoje pro sport a rekreaci 
Hlavní problémy: 
- nedostatek parkovacích stání v celé lokalitě kromě ul. Květnická 
- neefektivně využité zpevněné plochy na úkor zeleně 
- zastaralé a technicky nevyhovující chodníky z litého asfaltu 
- nedostatek míst společného odpočinku, nedostatečné vybavení mobiliářem (téměř chybí), 

nevyužívaný prostor pod samoobsluhou v jižní části lokality 
- zastaralé a nevyužívané dětské hřiště a sportoviště pro různé věkové kategorie 
- velké množství nevyužitých sušáků na prádlo a klepačů, které tak zabírají místo pro  
vhodnější využití 
- chybí propojovací aleje a zapojení objektů bydlení do zeleně (zejména trčící nároží domů) 
 
 
C. Jižní část sídliště v ul. Květnická a Polní 
 
Charakteristika, urbanistická struktura 
Lokalita zaujímá jižní část řešeného území, kde je vymezena ul. Polní a bytovými domy 
v jižní části ul. Květnická. V jižní části navazuje na historické jádro města, západním směrem 
navazuje regionální biocentrum s navrhovanou plochou ekologicky cenného území. 
Zástavba je panelová čtyřpodlažní a je řazena podél vrstevnic a obslužných komunikací na 
straně západní v řadové sekci po dvou až třech. Orientace oken je S-J. Ve východní části 
jsou domy řazeny po dvou v horní části, dolní část pak utváří 5 samostatně stojících 
panelových domů. Orientace oken je SZ-JV. Prostor je utvářen uličním prostorem ul. 
Květnická s pásy zeleně a hlavními chodníky pro pěší, klidové prostory zeleně pak vznikají 
mezi řadami domů a v prostoru za domy s travnatými plochami a vzrostlou i nově vysazenou 
zelení. Významnější plocha volného prostranství se nachází v severní části lokality mezi 
domy a soukromými zahradami a také v jižní části nad základní školou, kde je situována 
parková plocha navazující do volné krajiny lokality Květnice. 
 
Doprava  
Ve východní polovině území jsou objekty přístupné po hlavní asfaltové komunikaci ul. 
Květnická s navazujícími šikmými parkovacími stáními. Malé parkoviště je situované také 
v severní části u objektu kotelny. Objekty v západní části území jsou přístupné po kratších 
účelových asfaltových komunikacích s přilehlou rozšířenou plochou pro parkování ze strany 
jižního průčelí řadových domů. Parkování v celém území je dostatečné, nutná je pouze 
rekonstrukce několika technicky nevyhovujících povrchů v západní části. 
    
Veřejná prostranství, mobiliář, zeleň 
Veřejná prostranství v této části území jsou zastoupena doprovodnými pásy okolo hlavní 
komunikace ul. Květnická. Vzhledem k charakteru území, které je výrazně svažité a 
terasovité, jsou prostory mezi domy tvořeny menšími vnitrobloky s travnatými plochami a 
vzrostlou i nově vysazenou zelení, se sušáky na prádlo, klepači a s několika zákoutími 
s pozůstatky menších dětských hřišť a posezení. Chodníky pro pěší jsou ve východní části 
převážně zrekonstruované, pouze v jižní, západní části a ve vnitrobloku Polní jsou tvořeny 
z asfaltu, který je mnohdy popraskaný a nevyhovuje již technickým parametrům.   
Zeleň je zastoupena travnatými plochami s pomístními výsadbami, zejména mladých stromů 
a skupinami jehličnatých lesíků. Místy jsou významnější solitéry.  Keřové patro tvoří živé 
ploty, které byly vysazeny v rámci nedávné revitalizace zeleně. Poměrně hodnotné jsou 
bylinné předzahrádky v severozápadní části, o které pečují místní obyvatelé domu. Větší 
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plocha zeleně se nachází v severovýchodní části území na tzv. hřišti Polní, malý parčík je 
situovaný také nad objektem základní školy v jižní části území. 
Mobiliář je zastoupen pouze ojediněle několika lavičkami v západní části území a na hřišti 
Polní, jinak zcela chybí. Chybí také vhodný prostor pro setkávání lidí. 
Kontejnery na odpad a popelnice jsou umístěny ve vybudovaných zděných přístřešcích na 
odpad, ty jsou však zastaralé a nevzhledné. Přístřešky jsou optimálně rozmístěny v celé 
lokalitě v blízkosti bytových domů. Na několika místech jsou umístěny volně pouze ve 
zpevněných plochách.   
 
Dětské hřiště 
Ve vnitroblocích domů v západní části území jsou situována 3 místa s pozůstatky dětského 
hřiště, konkrétně zpevněné asfaltové plochy s pískovišti a lavičkami. Nad bývalou kotelnou je 
osazen také herní prvek v podobě lodi, který již však neodpovídá technickým 
normám. Funkční hřiště je situováno v prostoru vnitrobloku Polní, v severovýchodní části 
území, které je tvořeno ústředním prvkem na pryžovém podkladu a několika volně loženými 
drobnými herními prvky v trávníku. Herní prvky jsou zastaralé a kompozičně neuspořádáné a 
netvoří tak kompaktní jasně vymezený herní prostor. Prostor by měl být řešen komplexně 
společně s okolní zelení. 
Hřiště pro mládež a dospělé v této lokalitě chybí. 
 
Rekreace, sport  
Plochy pro sport v tomto území zcela chybí, stejně jako místa odpočinku a rekreace by bylo 
vhodné doplnit. 

 
Kladné stránky: 
- přímá vazba na okolní krajinu a historické jádro města 
- velká část chodníků je již zrekonstruovaná (ve východní části) 
- nově vybudované a dostatečné plochy pro parkování 
- částečně revitalizovaná zeleň ve východní části lokality 
Hlavní problémy: 
- nerekonstruované části povrchů v západní části lokality 
- zastaralé a technicky nevyhovující chodníky z litého asfaltu v západní a severní části 

lokality 
- nedostatečné vybavení mobiliářem 
- zastaralé dětské hřiště  
- velké množství nevyužitých sušáků na prádlo a klepačů, které tak zabírají místo pro 

vhodnější využití 
- chybí propojovací aleje a zapojení objektů bydlení do zeleně 
 
 
2.3. Údaje o již realizovaných úpravách 
Bytový fond - v sídlišti částečně proběhla regenerace bytového fondu. 
 
Dětská hřiště, hřiště pro mládež – v celém území byla v minulosti vybudována pouze 2 hřiště 
a to ve vnitrobloku pod ul. Květnická a pod ul.Dřínová, kde bylo staré hřiště zrekonstruováno. 
 
Parkoviště – v ul. Květnická bylo ve vazbě na komunikace vybudováno několik podélných a 
šikmých parkovacích stání. Dále bylo vybudováno parkoviště na rohu ul. Květnická a Polní a 
ve východní části území při ústí ul. Králova. 
 
Úpravy chodníků – chodníky byly zrekonstruovány v ul. Květnická, dále v jižní části sídliště a 
mezi bloky ul. Květnická a Dřínová. Vzhledem ke špatnému stavebnímu stavu ostatních částí 
probíhají v sídlišti rekonstrukce chodníků postupně. 
 
Úpravy zeleně - v řešeném území dochází průběžně k úpravám stávající zeleně a dosadbám 
zeleně nové. Rozsáhlejší regenerace proběhla v části od ul. Dřínová směrem na jih. 
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Ve všech případech bylo investorem Město Tišnov. 
Vzhledem k rozloze a problémům řešeného území nelze nadále problematiku parkování, 
sportu, rekreace a zeleně řešit pouze z finančních prostředků města. 
 
 
3. Návrh řešení 
 
3.1. Koncepce řešení 
   Cílem řešení regenerace je celkové zlepšení obytného prostředí. Budou odstraněny či 
zmírněny problémy a nedostatky sídliště a naopak vyzvednuty a umocněny jeho klady. 
Smyslem Projektu regenerace je zlepšení vzhledu sídliště, t.j. vytvořením kultivovaného 
prostředí zvýšit kvalitu každodenního života jeho obyvatel. 
   Problémy sídliště řešit citlivě s ohledem na starší generaci. Zohlednit potřeby stávajících 
obyvatel, ale s ohledem na dlouhý časový horizont „regenerace“ řešit i potřeby generace 
budoucí. 
 
   Prioritou řešení je výstavba nových odstavných stání, rekonstrukce povrchů komunikací a 
chodníků, řešení problematiky dětských hřišť, hřišť pro mládež a řešení veřejných 
prostranství s místy odpočinku.  
 
Návrh úprav v návaznosti na cíle: 
   Navržené urbanistické a prostorové řešení je zobrazeno ve výkrese č. 03 a 04 Koncepce 
řešení – část 1 a část 2. Jedná se o schématické grafické vyjádření, které bude dále 
rozvedeno až podrobnější dokumentací. 
Při řešení jsou zohledněny silné stránky sídliště (blízkost centra, těsná vazba na okolní 
krajinu,) a v maximální míře jsou respektovány hodnoty území (klidové vnitrobloky se 
vzrostlou zelení s potenciálem rozvoje pro sport a rekreaci, místa výhledů do krajiny). 

 
Základní zásady řešení: 
- vytvoření centra sídliště – vytvořit ústřední plochu veřejného prostranství s místem pro 
setkávání v prostoru pod samoobsluhou v jádrové zóně sídliště 
- propojení architektury s okolní zelení a krajinou – pomocí zeleně i pomocí prvků drobné 
architektury, odclonění nevhodných pohledů a prvků 
- sjednocení prostoru použitím jednotných materiálů a jednotného mobiliáře – 
odstranění nevyužitých a rušivých prvků 
- vymezení nových ploch pro odstavení vozidel  - využití ploch mezi domy a podél 
komunikací 
- doplnění ploch pro sport a rekreaci všech věkových skupin (senioři, teens , dospělí, 
děti) 
- doplnění mobiliáře v celém sídlišti, doplnění prvků pro relaxaci 
- doplnění naučných tabulí a ekologických prvků 
 
Na základě vymezení problémových okruhů jsou v návrhu řešeny tyto oblasti: 
1. doprava 
2. veřejná prostranství 
3. zeleň 
4. sport a rekreace 
5. mobiliář, drobná architektura 
6. řešení stání pro odpady 
 
Popis úprav v jednotlivých částech sídliště: 
 
A. Severní část s objekty občanské vybavenosti 
 - Vytvoření prostoru společného odpočinku a setkávání seniorů v návaznosti na centrum 
sociálních služeb a na stávající okružní vycházkový chodník v severní části území.  Ústřední 
prostor z minerálního betonu je bohatě lemován vlnícími se záhony kvetoucích trvalek s 
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ústředním stromem a v pozadí s kvetoucím sadem. Myšlenkou je vytvoření příjemného místa 
pro seniory, které by navozovalo atmosféru rajské zahrady. Nevyužívaný altán více otevřít do 
prostoru a zpřístupnit a ze zadní strany vysadit popínavé růže. V altánu by mohly být 
umístěny stolky se židličkami. V prostoru jsou umístěny cvičební prvky pod koruny stromů s 
výhledy do zeleně, které jsou dnes nevhodně umístěny u budovy, což není příjemné místo 
pro cvičení. Z horní strany je navržena ovocná alej, která představuje přechod do okolní 
krajiny a je zde také místo pro vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony. V západní části je 
vytvořeno kruhové ohniště s posezením. 
- Vytvoření odpočinkového místa s altánem a stromy v nevyužitém prostoru terasy mezi 
penziony. 
- Osazení nových laviček u vchodů do objektů a stojanů na kola před hlavním jižním 
vstupem. 
- Doplnění vhodných solitér a skupin stromů zapojujících stavby do zeleně, doplnění 
ovocného sadu v západní části. 
- Vytvoření jednoho nového paravánu na odpad při komunikaci Králova. 
 
B. Středová část sídliště zahrnující horní polovinu ul. Květnická, dále ul. Králova, 

Osvobození a Dřínová 
- Rekonstrukce komunikací v ul. Králova, Osvobození a Dřínová s vybudováním navazujících 
nových parkovacích stání a chodníků. 
- Vybudování nových sběrných parkovišť na konci ul. Králová, Dřínová a dvou parkovišť mezi 
domy v ul. Osvobození. 
- Přeměna nevyužitých zpevněných ploch na zeleň – v ul. Králova vytvoření travnatých pásů 
podél parkovišť, v ul. Dřínová mezi bytovými domy 1646 a 1647, vytvoření travnaté plochy 
nad navrhovaným sportovištěm. 
- Rekonstrukce chodníků z litého asfaltu, přeměna na betonovou dlažbu. 
- Vybudování nových propojujících parkových pěšin z minerálního betonu – vyšlapané trasy 
nad ul. Květnická, nové trasy v parkových plochách podél východních průčelí domů, nová 
trasa v borovém hájku vedle samoobsluhy. 
- Vybudování ústředního veřejného prostranství v jádrovém území pod samoobsluhou 
sloužící k setkávání. Řešení prostoru vychází s konfigurace terénu, které je terasovité. Nová 
kompozice je tvořena pravidelnými terasami, z nichž největší terasa je situována podél 
stávající betonové zdi, která je popnuta popínavkou. Jednotlivé terasy jsou od sebe odděleny 
dřevěnými schody, které zároveň slouží k sezení, a pravidelným rastrem malokorunných 
kvetoucích stromů. Doplněny jsou lavičky, stojany na kola a záhony kvetoucích trvalek a 
živého plotu, který doplňuje architekturu a vytváří příjemné zákoutí. V hlavní ose vstupu je na 
horní terase navržen vodní prvek v podobě pítka a v ose pítka pak jižním směrem bude 
osazen výtvarný prvek, symbol sídliště Květnice. 
- Vybudování sportovišť s víceúčelovým hřištěm, hřištěm pro workout a streetball. 
- Vybudování dvou dětských hřišť s ústředním multifunkčním prvkem, lavičkami a záhony 
bylin v severní části pod ul. Králova a pod ul. Osvobození 
- Vybudování odpočinkového prostoru se záhony, lavičkami a výtvarným prvkem v severní 
části ve vnitrobloku nad ul. Osvobození. 
- Vybudování menších odpočinkových míst s přístřešky pro piknik nebo s atypickými 
trámovými lavicemi pod korunami stromů.  
- Osazení prvků mobiliáře (lavičky, koše a stojany na kola, křesla, naučné tabule, grily) 
- Vybudování závětří u vchodů do domů v severní a východní části. 
- Rekonstrukce stávajících paravánů na odpad a vybudování 6 nových paravánů při ul. 
Králova, Osvobození a Dřínová 
- Likvidace nevyužitých klepačů a sušáků na prádlo, přeměna na trávníkové plochy 
- Výsadby výrazných uličních alejí podél hlavních komunikací a v průčelí řadových domů ve 
všech ulicích, doplnění výrazných solitér a skupin stromů mezi domy, výsadba oživujících 
živých plotů podél přístupových chodníků a parkovišť. 
 
C. Jižní část sídliště v ul. Květnická a Polní 
- Rekonstrukce chodníků ve vnitrobloku Polní, dokončení rekonstrukce chodníků v jižní části  
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území a v západní části před čelními vstupy a ústředního chodníku podél hlavní komunikace 
- Rekonstrukce dvou příjezdových účelových komunikací a parkovišť v západní části 
- Vybudování vycházkové pěšiny ze zatravněného stěrku ve východní části území. 
- Vybudování dvou nových dětských hřišť v západní části a ve vnitrobloku Polní a 
odpočinkového místa s houpačkou pro dospělé.  
Hřiště Polní tvoří ústřední multifunkční prvek se skluzavkou, prolézačkami, šplhacími stěnami 
a zároveň s houpačkou ve tvaru hnízda na půdoryse stávajícího hřiště. Navržený je 
propojující chodník, který umožňuje projít přes hřiště, které je opticky uzavřeno a oživeno 
květinovou výsadbou, barevnou, atraktivní pro děti, k pozorování motýlů a brouků. V dnešní 
době je živý plot navržen nelogicky a prvky rozeseté v ploše komplikují údržbu trávníku. 
Doplněno je posezení a také kreslící tabule a koník na pružině pro nejmenší děti. Plocha v 
půdoryse představuje otisk chodidla. 
- Vybudování závětří u vchodů do domů ve východní části. 
- Osazení 5 přístřešků pro piknik a osazení prvků mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) 
- Rekonstrukce 3 stávajících paravánů na odpad a vybudování 3 nových paravánů při ul. 
Polní, Květnická a mezi domy v severní části území. 
- Výsadby výrazných uličních alejí podél hlavní komunikace a v průčelí řadových domů, 
doplnění výrazných solitér a skupin stromů mezi domy, výsadba oživujících živých plotů 
podél přístupových chodníků a parkovišť. 
- Likvidace nevyužitých klepačů a sušáků na prádlo, přeměna na trávníkové plochy. 
 
 
3.2. Materiálové a technické řešení 
 
Komunikace a zpevněné povrchy 
   Komunikace jsou řešeny v asfaltu v šířce 5m s navazujícími parkovacími stáními 
z betonové dlažby (podélná, šikmá i kolmá). Odvodnění je řešeno do stávajících vpustí, u 
parkovišť může být částečně využit odtok do přilehlých travnatých pásů přes lokálně 
zapuštěnou obrubu, z důvodu zadržení vody v území. Parkovací stání jsou navržena 
s ohledem na zpracovaný generel dopravy, z něhož návrh vychází. 
Rekonstruované chodníky jsou z betonové dlažby v šířce 1,5m, meziblokové chodníky a 
hlavní tahy jsou v šířce 1,8 až 3m dle nároků na provoz.  Parkové pěšiny v zelených 
plochách jsou navrženy v místech výšlapů a v místech parčíků v šířce 0,8m a jsou řešeny 
z minerálního betonu - MZK (mechanicky zpevněného kameniva s obrubou z ocelové 
zapuštěné pásoviny). V jihovýchodní části území za domy je situována vycházková pěšina 
ze zatravněného štěrku.  
   Ostatní zpevněné plochy sloužící jako místa setkávání, místa odpočinku a dětská hřiště 
jsou navržena z minerálního betonu.  
 
Sportoviště a fitness 
   Plochy pro sport jsou umístěny v západní části řešeného území a skládají se ze dvou částí. 
Jednu tvoří oplocené víceúčelové hřiště o rozměrech 20x40m pro kopanou, volejbal, tenis a 
streetball. Hřiště je oplocené a opatřené mantinely. Menší hřiště o rozměrech 13x21m je 
z části oplocené, polovinu zabírá streetball a polovinu workoutové hřiště pro teenagery a 
dospělé. Povrch je tvořený umělou trávou. Navazující část tvoří rovná travnatá plocha pro 
hry a volné cvičení, osazeny jsou trámové lavice a posezení s grilem. 
   Další prostor pro venkovní cvičení je umístěný v severní části území vedle centra 
sociálních služeb, kde je navržený relaxační prostor s lehátky a osazeny 3 posilovací prvky.  
 
Dětské hřiště  
   V prostoru sídliště jsou navržena 4 nová hřiště, která jsou řešena v jednotném duchu 
s použitím přírodních materiálů v kombinaci akátového dřeva, nerezových prvků a dopadové 
plochy s praného písku. Dvě hřiště jsou umístěny v místech bývalých hřišť pod ul. Králova a 
Osvobození, další dvě jsou navrženy v jižní části na stávajícím hřišti Polní a v západní části. 
Navazující plochy hřiště jsou navrženy z minerálního betonu a doplněny záhony kvetoucích 
trvalek atraktivních pro děti, mající zároveň naučný charakter. Doplněny jsou lavičky a 
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odpadkové koše. Herní prvky mají převážně motiv drobných zvířat a upomínají tak na 
navazující přírodní prostředí Květnice. Použití přírodního dřeva pak koresponduje s ostatními 
navrhovanými prvky mobiliáře a drobných staveb v prostoru sídliště. 
   V jihozápadní části ve vnitrobloku domů je vytvořeno také místo s houpačkou pro dospělé 
s lavičkami, osazené v ploše z minerálního betonu. Houpačka je taktéž řešená ze dřeva a 
ocelových kotvících prvků. 
    
Drobná architektura a mobiliář  
   Prvky drobné architektury jsou zastoupeny v podobě drobných dřevěných staveb, které 
navazují na stávající vchody bytových domů v podobě závětří, které jsou řešeny z kovové 
konstrukce a dřevěných latí. Tyto prvky oživují strohou architekturu, propojují stavby s okolní 
zelení a zároveň vytváří kryté místo pro posezení. V podobném duchu je řešena 
rekonstrukce stávajících paravánů na odpad, které jsou nevzhledné, tvořené starými 
betonovými stěnami a proto budou oživeny kovovou konstrukcí a opláštěním z dřevěných 
latí. V prostoru sídliště jsou dále navrženy nové paravány na odpad, ve stejném 
materiálovém provedení, v nichž jsou umístěny kontejnery, které stojí v současnosti volně na 
zpevněné ploše a kompozičně narušují exponované pohledy.  
   V rámci mobiliáře jsou navrženy jednoduché přístřešky, trámové lavice, parkové lavičky, 
pohodlná křesla, odpadkové koše, stojany na kola a naučné a interaktivní prvky.  
Všechny prvky mobiliáře jsou vyobrazeny v obrazové příloze ve variantním řešení. Jednotně 
je použito dřevo a kov, částečně jsou řešeny atypické dřevěné prvky. 
 
Zeleň  
   V rámci vegetačních úprav budou odstraněny přestárlé a provozně nebezpečné dřeviny a 
potlačeny rozsáhlé keřové skupiny. Potlačeny budou také dřeviny jehličnaté, které jsou 
navrženy k obměně za vhodnější listnaté dřeviny a jejich kultivary a dále za výrazně kvetoucí 
a druhy a druhy se zajímavým podzimním zbarvením. Druhově použitá skladba 
koresponduje se zpracovanou studií sídelní zeleně, kde jsou uvedeny druhy stanovištně 
vhodné a akceptovatelné. Zastoupeno je jak stromové, keřové, tak i bylinné patro, jak 
v podobě liniových propojujících prvků, tak v podobě skupin. 
   Nosným prvkem stromového patra jsou kvalitní aleje listnatých dřevin, dále vzrostlé solitéry 
a skupiny stromů. Aleje jsou uplatněny zejména v hlavním parteru zmiňovaných hlavních 
ulic. V ul. Květnická zejména v jižní a severní části, v ul. Králova v nově vzniklých travnatých 
pásech podél parkovišť a podél domů, v ul. Dřínová a Osvobození podél hlavního chodníku 
v průčelí domů. Výrazné solitéry a skupiny vzrostlých stromů jsou uplatněny zejména u nově 
navržených míst pro setkávání s přístřešky a atypickými trámovými lavicemi, dále v bočních 
pohledech exponovaných stěn bytových domů, kde vytváří menší parkové parčíky (zejména 
v SV části v ul. Králova) a zároveň tvoří odclonění těchto nežádoucích pohledů. Skupiny 
stromů jsou výrazně doplněny ve východní části území za domy v ul. Králova, kde je zeleň 
méně zastoupena a dále v severní části vedle centra sociálních služeb.  
   Keřové patro je v celém území zastoupeno v podobě liniových živých plotů. Část tvoří vyšší 
ploty, které vymezují prostory pro parkování a odclání tak pohledově zaparkovaná auta a 
nežádoucí pohledy. Další část je tvořeny nízkými výrazně květnatými keři, které se mění 
v průběhu roku a jsou nenáročné na údržbu. Tyto oživují zejména vstupy do domů, 
odpočinková místa, nebo tvoří doprovodné pásy chodníků.  
     Bylinné patro tvoří trvalkové záhony různého složení podle světelných podmínek. Z8hony 
jsou navrženy u dětských hřišť, kde mají mimo jiné funkci naučnou, dále u odpočinkových 
míst, kde mají funkci oživující a relaxační a funkci reprezentativní tvoří v prostoru ústředního 
veřejného prostranství pod samoobsluhou. V tomto prostoru jsou doplněny také skupiny 
výrazných jarních cibulovin v trávníku a popínavé rostliny, které kryjí nevzhlednou betonovou 
stěnu pod terasou. 
Specifickým prvkem jsou vyvýšené záhony navržené v severní části území nad centrem 
sociálních služeb, které jsou určeny pro seniory a mají funkci psychologickou, regenerační , 
relaxační a produkční a přinášejí tak do prostoru další rozměr vyžití. 
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