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A/  Důvod pořízení územní studie 

 

Dne 27. 6. 2014 nabyl účinnosti nový Územní plán Prostějov, který vymezuje plochy a koridory, ve 

kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. Původně se jednalo 

celkem o 19 územních studií, které se považují za územní studie z vlastního podnětu dle § 30 odst. 2 

stavebního zákona a jsou tudíž hrazeny z prostředků města. 

 

B/  Cíle územní studie 

Dle § 25 stavebního zákona územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako 

podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

Protože územní plán, jakožto koncepční materiál, nemůže postihnout všechny detaily rozvoje na území 

města, zvláště v zastavitelných plochách, vymezují se v souladu s š 43, odst. 2 stavebního zákona 

vybrané plochy a koridory pro prověření změn jejich využití územními studiemi. Pro výstavbu je územní 

studie neopomenutelným podkladem a při jejím řešení je nutné vycházet z koncepčních principů, které 

územní studie pro dotčené území stanovila, případně by se muselo prokázat, že bylo nalezeno z 

hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné 

řešení. 

Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití ploch v souladu s cíli a úkoly 

územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území, a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území. Územní 

studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území.  

 

C/  Vymezení řešeného území 

1. Rozsah řešeného území 
Území vymezené lokalitou Jezdecká kasárna je stanoveno ve vydaném Územním plánu Prostějov.  

Území je předběžně vymezeno plochou přestavby P11 v rozsahu ploch: č. 0220 s vazbou na 0221- 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a zapojení plochy č. 0218 s vazbou na plochy 
veřejného prostranství č.0218.  

Řešené území má výměru cca 3 ha (3453/6;  3456/1;  3456/2;  3456/3;  3456/4;  3456/5; 3456/6;  3456/7;  
3456/8;  3457;  3458/2;  3459/1; 3459/2; 3459/4; 3462; 3463/2; 3464/2; 3465/2; 7887  …v k.ú. Prostějov). 

 V souladu se zadáním bylo toto území rozšířeno tak, aby zachycovalo širší vazby záměru o pozemky 
města p.č.3453/1, 3453/9, 3434 a 3460/1 v k.ú. Prostějov 

 Dále bylo rozšířeno o pozemky, které nejsou v majetku města, jako námět pro možné jednání s majiteli 
pozemků. Navržené řešení však není bezpodmínečně podmíněno výkupem, nebo náhradou (i když by 
to bylo přínosem), protože ke zprůchodnění území přes ulici Lidickou nabízí studie více variant, případně 
stačí pouze jeden z nich. Jedná se o pozemky p.č. 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 
3413, 3414 a 3436 v k.ú. Prostějov. 
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Obrázek 1- snímek z pozemkové mapy 

 

 

 

 



5 
 

D/  Údaje o použitých podkladech 

a.) Územní plán Prostějov, vydaný Zastupitelstvem města Prostějov formou opatření obecné povahy 

č.1/2014 dne 10. 6. 2014, které nabylo účinnosti dne 27. 6. 2014.  

b.) zadání územní studie vypracované pořizovatelem Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějov 

v červnu 2015 

c.) územně plánovací podklady,  

d.) Data digitální technické mapy města včetně inženýrských sítí, data DKM 

e.) zjednodušená dokumentace botanické zahrady a Spitznerových sadů 

e.) vlastní terénní průzkum, především pracovní zaměření stávající vysoké zeleně (pouze hodnotná část 

zeleně bez náletů …..) 

f.) V průběhu zpracování v 02/2016 byla vyžádána změna a zapracování do územní studie řešení 

„Terminálu hromadné dopravy“ podle řešení ing. arch. Brožka. Toto řešení přidalo dodatečně do 

řešeného území parkovací plochu. Jiné, dle autora ÚS areálu JK vhodnější řešení, nebylo na výrobním 

výboru přijato 

E/  Požadavky zadání na urbanistické řešení 
 
Obsahem bude stanovení podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby rozvojových ploch a jejich 

zapojení do území, související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, stanovení 

podrobnějšího prostorového uspořádání, zejména stavebních čar, výšek říms a hřebenů střech apod., a 

dále, je-li to účelné, navržení pozemků pro odstavování a parkování vozidel, veřejné osvětlení, obsluhu 

území hromadnou dopravou apod. 

 
Z vydaného Územního plánu Prostějov (výroková část stavu k datu 1. 2. 2016) vycházejí tyto požadavky: 
Pro plochu přestavby P11: 

 podmínky využití ploch stanovené pro hlavní využití pro převažující část plochy (výroková část 
ÚP) 

o plochy občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury - se vymezují za účelem zajištění podmínek 
pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
zdravotnictví, kulturu, církve, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, dále pro administrativu, 
maloobchod, služby, stravování a ubytování a pro pozemky, stavby a zařízení tělovýchovného a 
sportovního charakteru. Občanská vybavenost vcelku odpovídá dnešním potřebám obyvatel, 
předmětem řešení je její doplnění a posílení úměrně s rozvojem ostatních funkcí. Územní plán 
vymezuje tyto plochy pouze pro stavby a zařízení celoměstského význam, anebo pro zajištění 
občanského vybavení pro nové rozvojové oblasti.  

 zastavěnost území do 75% 

 max. výška zástavby 15/19m 

 min. 15 % zatravnění 

 rozvoj zástavby s jednolitou stavební čárou k veřejným prostranstvím; 

 osázení ploch respektive koridorů dopravní infrastruktury či veřejných prostranství stromořadími; 

 zajištění dopravního napojení při minimalizaci zatížení obytného území další dopravou;  
 
Upřesňující požadavky: 

 propojit lokalitu s botanickou zahradou směr východ – západ; vytvořit hodnotný potenciál kvalitního 
využití území, 

 prověřit možnost dalšího rozšíření botanické zahrady, 

 zpracovat varianty řešení s/bez zachování budovy jezdeckých kasáren. Varianty popsat také v textu 
s ohledem na ekonomickou výhodnost řešení. 

 zpracovat varianty řešení s/bez zachování objektu jízdárny. Varianty popsat také v textu s ohledem na 
ekonomickou výhodnost řešení. 
 



6 
 

 Uvažovat s návrhem podporovaného bydlení, veřejné zeleně případně komunitních domů pro 
seniory,                                                                

 variantně pracovat s koncepčním řešením veřejné zeleně jako u Náměstí spojenců (arch. 
Kumpošt, 1934), 

 zakreslit stávající i navrhované sítě technické infrastruktury s použitím grafického znázornění dle 
ÚP, 

 umístění veřejných parkovacích a odstavných ploch (příp. hromadných garáží) s optimálním 
napojením na veřejné komunikace,  

 stanovit profily uličních prostorů, tj. šířka komunikací, chodníků, pásů zeleně, zastavitelnost 
pozemků, charakter předpokládaných záměrů, umístění dopravní a technické infrastruktury 
zajišťující optimální obsluhu území, 

 
 

F/  Historie využití území. 

V roce 1891 byly za tehdejší hranicí města vybudována nová kasárna jako náhrada za kasárna 

Jezdeckého pluku, který před tím sídlil na místě dnešní radnice na nám. TGM. Za první republiky 

sídlila v jezdeckých kasárnách část 6. jezdeckého pluku. Od 1. 9.1969 sídlil v kasárnách VÚ 3412, 

který se specializoval na radiolokaci. V roce 1996 byl VÚ 3412 přesunut do Přerova. Na části 

nevyužívaného pozemku postavila armáda dva bodové bytové domy na ulici Studentské ulici a 

demontoval část objektů. V roce 2004 získalo areál kasáren do majetku město Prostějov. Město 

pokračovalo s asanacemi nepoužitelných menších bezcenných objektů a v roce 2006 dokončilo 

výstavbu objektu sociálního bydlení s 42 bytovými jednotkami. Na začátku roku 2016, v době 

zpracovávání této územní studie, došlo k asanaci hlavní budovy. Proto jedna ze zadaných variant – 

varianta s využitím hlavní budovy, se stala bezpředmětnou a není součástí této výsledné 

dokumentace. 

 

Kasárna, která byla původně situována za městem, se stala bariérou, která prodlužuje docházkové 

vzdálenosti z později zastavěného území Jezdecká – Dolní – Šárka – Okružní. Tuto oblast, 

nacházející se poměrně blízko centra, bariéra kasáren znehodnocuje na periferní území 

s nedostatečnou občanskou vybaveností a bez přiměřené rekreační zeleně. Smysluplné využití 

areálu bude šancí pro regeneraci celého území. 
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G/  Analytická část 

 

Obsah analytické části: 

G.1.  POTENCIÁL ÚZEMÍ 

G.2.  PROBLÉMY A NEVÝHODY areálu včetně přilehlého území 

G.3.  POTŘEBY MĚSTA 

G.4.  ANALÝZA PŘEDCHÁZEJÍCI ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A STUDIÍ  

G.5.  HODNOTA A VÝZNAM POZEMKU „A“ důvodem zvýšených nároků na způsob 

využití 

 

G.1. POTENCIÁL ÚZEMÍ 

- poloha blízko centra 

-     sousedství krásné botanické zahrady a tří parčíků, spolu s nedoceněnou zelení areálu, nabízí, pro 

veřejnost patrně netušenou, možnost vybudování velkého parku propojením těchto prvků 

-   plocha areálu je celá v majetku města. U jiných ploch určených územním plánem pro park tomu tak 

většinou není. Protože plochy pro veřejnou zeleň nelze zařadit jako veřejně prospěšnou stavbu, bude 

mít vyčleněná část areálu JK podstatně větší potenciál k realizaci parku, než je tomu v jiných částech 

města. 

- území se nachází na trase ze sídliště Šárka k základním středním školám a k centru. Protože kasárna 

tvořila bariéru, která se musela obcházet, nabízí se možnost nového přirozeného propojení. 

 

G.2. PROBLÉMY A NEVÝHODY areálu včetně přilehlého území 

-         problém sídliště Šárka .....nedostatek ploch veřejné a rekreační zeleně, zatížení vnitroměstskou 

dopravou a bariéra a hluk tělesa dálnice D46, komplikovaný přístup pouze po ulici Dolní, nebo Lidické 

ulici 

-    hluboký vnitroblok areálu JK je přístupný pouze z jedné strany / ze tří směrů / obdobně velký prostor 

nám. Spojenců je napojen z 8 mi směrů 

-     skladba obyvatel v sousedství – pavlačový dům arch. Putny na ul. Šárka a dům se sociálními byty 

Jezdecká 6, jsou příliš monofunkční.     Další monofunkční výstavba podobného charakteru by vedla k 

vytvoření sociálně vyloučené lokality. Taková lokalita v kombinaci s parkem ve vnitrobloku, přístupným 

jen z jedné ulice by vytvářela problematické nebezpečné prostředí 

-           hluboký vnitroblok s náročnými investicemi do inženýrských sítí, pokud mají být zaokruhovány. 

Jednostranná obestavěnost nových komunikací a sítí je neekonomická.          Vhodnější se jeví využití 

stávajících inženýrských sítí na ulici Jezdecké 
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G.3. POTŘEBY MĚSTA 

 

- zprůchodnění území, bezbariérová zkratka pro pěší a cyklisty ve směru Šárka – školy - centrum 

- komunitní bydlení a sociální byty /je zde ale riziko monofunkční sociálně vyloučené lokality/ 

- veřejná rekreační zeleň a park s možností sportovních aktivit ( běh, in line okruh..), nahrazující deficit 

těchto ploch pro rezidenty přilehlého okolí  

- sportovní plochy pro veřejnost - venkovní hřiště a atletická amatérská zařízení, tělocvična pro florbal a 

další amatérské sporty, krytý bazén 50 m 8 drah celoměstského významu 

- terminál autobusové dopravy byl zadán paralelně s touto ÚS u jiného zpracovatele.             Autor ÚS 

nepovažuje vybranou lokalitu pro terminál na Jezdecké ulici za vhodnou ( doporučuje ul. Wolkerovu ). 

Na základě rozhodnutí zadavatele byl však do ÚS terminál dodatečně zakreslen a ÚS byla tomuto řeše

ní přizpůsobena. 

- parkovací domy (plocha blízko centra je příliš cenná a proto nevhodná pro velké parkoviště na terénu)

, v souladu s ÚP je žádoucí parkování integrovat pod objekty. 

- Ve městě chybí veřejné prostranství pro pořádání nadregionálních výstav a trhů, pro pouťové atrakce, 

stanoviště pro lunaparky, menší cirkusy……., které nezatíží obytné území hlukem a nepořádkem a je 

v dostupné vzdálenost.   Dnes se tyto akce řeší „za městem“, se všemi negativy, včetně přístupu osob 

po frekventovaných komunikacích pro motorová vozidla. 

-       připravené staveniště pro flexibilní využití podle průběžně dostupných dotačních titulů a případně 

později nově formulovaných potřeb města. (v ÚS na to pamatuje rezerva v SZ rohu areálu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.4. ANALÝZA PŘEDCHÁZEJÍCI ÚZEMNĚPLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A STUDIÍ VYUŽITÍ 

ÚZEMÍ 

 

 

G.4.1.   Územně plánovací dokumentace v době, kdy byl areál v majetku armády, se nevypracovávala 

z důvodu utajení. V pozdějších územních plánech byla plocha označena jako Občanská vybavenost. 

Od 2. změny minulého územního plánu bylo území určeno pro bydlení 
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Obrázek 2- výřez z Územního plánu sídelního útvaru Prostějov platný od 2. změny z r. 2005 do 27.6. 2014 

 

G.4.2.   Po uvolnění kasáren se území věnovala fakulta architektury v Brně :  

 

- Urbanistické řešení areálu ve variantách – Fakulta architektury VUT Brno, 05/2002 

 - Zhodnocení potenciálu území - Fakulta architektury VUT Brno, 06/2002 

-  Architektonicko- urbanistická studie areálu – architekti Stehlík, Stehlíková, Brno, 12/2002 

 -  Dopravní obslužnost a inženýrské sítě pro bytovou výstavbu (DUR) – architekti Stehlík, Stehlíková -  

VUT   .    FA  Brno,  08/2003 + DSP včetně následné realizace inženýrských sítí. 

      - Studie využití objektu „jízdárny“ ve variantách – Knesl + Kynčl s.r.o. Brno, 2004 

      - Bytové domy „Kostky sever“ (DUR) - Knesl + Kynčl s.r.o. Brno, 2004 

Urbanistická koncepce zachovávala hlavní budovy JK pro nadregionální využití občanské vybavenosti a 

jízdárnu pro občanskou vybavenost přilehlého území. Dvorní fasáda hlavní budovy byla uzavřena 

přístavbou. 

Plocha na východní straně areálu  byla určeny pro řadovou výstavbu rodinných domů, které měly uzavřít 

vnitroblok s dvorními křídly ulice Lidické. Bylo to vhodné město tvorné řešení. Dnes se už ale nedá 

realizovat, protože na tomto místě vznikla botanická zahrada. 

Mezi řadovou zástavbou rod. domků a Hlavní budovou byl navržen veřejný prostor s parkovou úpravou. 

Bytové domy formou kostek, uzavřely obnažené vnitrobloky z jihu a ze severu. 

Jednalo se o kvalitní město tvorné řešení, které se dnes bohužel nedá použít, protože v mezidobí zde 

byla situována botanická zahrada a hlavní budova byla zbourána 
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Obrázek 3- výsledné řešení prověřené na Fakultě architektury VUT BRNO arch. Stehlík - Stehlíková 
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G.4.3.  Dne 4. 10. 2011 proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu města 

Prostějova. Vyrovnání námitek a připomínek k návrh ÚP bylo zastupitelstvu předloženo na semináři 

14.3.2012 a v usnesení  Zastupitelstva města 17. 4. 2012 byl schválen nový postup při pořizování 

návrhu ÚP bez „pokynů“, protože „nedojde k změnám nad rámec smluvního vztahu se zpracovatelem“. 

Návrh ÚP byl   upraven a předán 06/2012.  Následující obrázek č. 4. zobrazuje řešení veřejně 

projednaného funkčního využití ploch areálu JK. Jedná se o řešení s plochou OV veřejná infrastruktura 

kolem náměstí s parkovou úpravou. Autor ÚP veřejně deklaroval, že se bude jednat o podobný prostor, 

jako na náměstí Spojenců v Prostějově. Způsob uzavření vnitrobloku uliční zástavbou kolem veřejného 

prostoru náměstí je městotvorný a pro Prostějov typický.  

 

Obrázek 4 - návrh územního plánu Města Prostějova po veřejném projednání dokončen 06/2012 

 

G.4.4.   Posouzení umístění objektu DPS – ORI, 2012 : 

V roce 2012 hledalo město stavební místo pro DPS. Protože původní záměr využití území podle 

koncepce arch. Stehlíka nebyl dodržen – byla vybudována botanická zahrada a připravovaný územní 

plán OD ROKU 2011 počítal s parkem na místě hlavní budovy, byl na odboru rozvoje investic vypracován 

návrh úpravy Stehlíkova řešení viz. Obr. č. 5. Nové rozvody NN vybudované podle projektu z roku 2003 

jsou nevyužitelné.  

 Protože toto řešení bylo vedením města požadováno jako základ územní studie, byl proveden rozbor 

s tímto výsledkem: Domy DPS v čele náměstí, hluboko ve vnitrobloku, jsou nevhodné. Jsou podmíněny 

rozsáhlým kácením hodnotné vysoké zeleně. Dalším argumentem je to, že v porovnání s původním 

řešením arch. Stehlíka dojde k horší ekonomii využití inženýrských sítí a komunikací. Neekonomickou 

jednostrannou obestavěnost sítí bude vhodné nahradit využitím stávajících inženýrských sítí ulice 
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jezdecké a nezdvojovat je novými sítěmi ve vnitrobloku. Nosná myšlenka centrálního parku je přínosem 

a v ÚS bude využita.  

Obrázek 5 - studie ORI z roku 2012 
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G.4.5.  studie SPOLEČENSKO – SPORTOVNÍHO CENTRA na ulici Jezdecká 04/2013.  

Začátkem roku 2013 byly zadány 4 paralelní studie, odevzdané v rozpracovanosti 

15.4.2013. Součástí jejich zadání byl návrh ÚP z 06/2012 zpracovaný po veřejném 

projednaného návrhu ÚP města Prostějova (viz obrázek 4). Jednalo se o kompaktní 

zástavbu formou ulic, náměstí s parkovou úpravou. Koncepce tehdejšího návrhu ÚP 

počítala s uzavřením vnitrobloků a důsledným oddělením veřejných prostorů od 

soukromých. Jednalo se vlastně o návrat k typicky Prostějovskému způsobu zástavby, 

který byl narušen rozvolněnou socialistickou výstavbou. Návrh územního plánu správně 

reagoval na deficit zeleně a relaxačních ploch v této části města. 

Z podmětu vedení zadal ORI 4 nezávislé studie. Vznikly tak vlastně 4 rozdílné urbanistické 

koncepty, z toho 1 koncept, který zachovával a využíval stávající hlavní budovu JK  ( bod 

4.5.1.) a 3 koncepty předpokládající asanaci hlavní budovy JK a výstavbu „na zelené louce! 

(bod 4.5.2.). V současné době se s výstavbou SSC nepočítá, přes to jsou výstupy z těchto 

studií vhodným podkladem pro rozhodnutí vhodnosti jednotlivých dílčích problémů 

v území. 

 

G.4.5.1.  Studie zachovávající hlavní budovu JK autor Ing. arch. František Fröml (obr. 

6) 

Protože budova byla zbourána dříve, než byla dokončena tato územní studie, je již 

zachování budovy bezpředmětné. Z hlediska urbanistického řešení problematiky využití 

území, však obsahuje tato studie další náměty k řešení území. 

Využitelné poznatky řešení: 

- Studie prokazuje proveditelnost důsledného oddělení soukromých prostorů vnitrobloků 

od veřejného prostranství náměstí a ulic a situování veřejné zeleně 

- Námět situování parkovacího domu podkovovitého tvaru s vjezdem jedním ramenem 

a výjezdem 2. ramenem s 2 x 150 garážovými boxy pro abonenty ve 2. a 3. NP a 150 

místy parkoviště v přízemí řešící deficit v okolí a potřebu návštěvníků SSC, byl součástí 

3. varianty konceptu územní studie, nebyl však na výrobním výboru přijat. 

- Studie prokazuje možnost řešení napojení na inženýrské sítě na ulici Jezdecké, bez 

investice do sítí ve vnitrobloku (úspora cca 20 mil. Kč). 

- Stude prokazuje, že lze v území umístit ústřední prostor pro pořádání nejrůznějších 

veřejných akcí a produkcí, včetně lunaparků, malých cirkusů….., přičemž lze formou 

zástavby po obvodu tohoto prostoru eliminovat nežádoucí hluk a ostatní rušivé vlivy na 

okolní obytnou zástavbu. 

- Studie prokazuje možnost zachování jízdárny a botanické zahrady, včetně nového 

vstupu z důstojnějšího veřejného prostranství s možností využití parkoviště 

- Studie přišla s námětem 400 m oválu pro běh, in line, různé závody a aktivity veřejnosti  

 Nevyřešené problémy: 

- Studie řeší napojení severozápadního rohu areálu na ul. Lidickou a Studentskou pouze 

přes botanickou zahradu, což je z hlediska časově omezeného provozu tohoto zařízení 

nevhodné. 



14 
 

 

 

Obrázek 6 - studie SSC 2013 v areálu JK -  autor Ing. arch. František Fröml 
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G.4.5.2.  Studie počítající s asanací hlavní budovy JK – „ Výstavba na zelené louce“ 

Tyto studie se zachováním budovy nepočítaly, nebylo to ani podmínkou zadání a ani návrh 

územního plánu, který byl podkladem, s ní nepočítal. Po asanaci budovy (dnešní stav) 

vzniklo rozsáhlé území cca 3 ha ohraničené ulicí Jezdecká a vnitrobloky. Řešily to tyto 3 

studie: 

 

 

G.4.5.2.1.  Studie zachovávající hlavní budovu JK autor Ing. arch. Jan Přikryl  (obr. 

7) 

Využitelné poznatky řešení: 

- Polyfunkční využití areálu s reálným stavebním programem. Kombinace bytových 

domů a rodinných domků a SSC by zaručilo pestřejší skladbu rezidentů a uživatelů. Za 

situace, kdy město na svých pozemcích staví pouze sociální byty a v okolí už domy se 

sociálním bydlením jsou, hrozilo by v případě intenzivního monofunkčního využití, že 

vznikne sociálně vyloučená lokalita s objektem SSC uvnitř. 

- Předložené řešení citlivě situuje objekty tak, aby nevznikalo sociální napětí, které jinde 

vzniká nežádoucími průhledy do soukromí pozemků RD (nevzniklo zde nevhodné 

řešení jako např. u zástavby u nové nemocnice).  

- Způsob zástavby respektuje zadání s ústředním veřejným prostorem. Vznikne náměstí 

se zelení, která není ze severu a z jihu znehodnocena obslužnými komunikacemi. 

Obslužné komunikace vedou vnitroblokem. 

- Autorovi se podařilo uzavřít nežádoucí průhledy do vnitrobloků ulic Šárka a Lidická. 

Směr k ulici Studentská nelze mluvit o vnitrobloku, ale o rozvoněné zástavbě sídlištního 

volného typu, na kterou urbanistické řešení navazuje, aby nenásilně přešlo 

k ústřednímu prostoru náměstí s objektem SSC uprostřed. 

- Část parkovacích ploch pro SSC řeší pod objektem 

- Prokazuje nevyužitelnost vybudovaných rozvodů NN 

 Nevyřešené problémy: 

- Stávající kvalitní vysoká zeleň není zohledněna a počítá se s rozsáhlým kácením 

- Řešení předpokládá asanaci jízdárny a ruší nově vybudovanou část botanické zahrady 

(patrně v tom není úmysl, ale to, že nedokončená studie se zabývala především pouze 

SSC) 

- Jedná se o řešení bez intimních polosoukromých prostorů u bytových domů, podřízené 

parkovací plochám. V době zpracovávání této studie nebyly známy podmínky nového 

ÚP, jehož kladem je požadavek min. 50% parkovacích ploch situovat v rámci objektu, 

což studie neřeší 

- Řešení generuje dlouhé trasy komunikací a inženýrských sítí jednostranně 

obestavěných. 6 rod. domků je závislých na investici do inženýrských. Cena sítí převýší 

cenu pozemku. 

- Studie neřeší širší vztahy a nevyužívá potenciál nových průchodů a zkrácení cesty 

ze sídliště Šárka 
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Obrázek 7 - studie SSC 2013 v areálu JK -  autor Ing. arch. Jan Přikryl 
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G.4.5.2.2.  Studie zachovávající hlavní budovu JK autor CAD projekt plus s.r.o.  

(obr.8) 

 

         Využitelné poznatky řešení: 

- Organizuje prostor tak, aby došlo k důslednému oddělení veřejného prostranství 

s parkovou úpravou před vstupem od obslužných ploch 

- 120 parkovacích míst je situováno pod objektem SSC 

- Tzv. rezervní plocha pro bytovou výstavbu umožní situování domů sociálního bydlení, 

jak dnes požaduje pořizovatel. Poloha tohoto objektu odcloní nežádoucí pohled 

z veřejného prostranství na nepořádek na pavlačích domu sociálního domu. Samotný 

pavlačový dům arch. Putny je hodnotnou funkcionalistickou stavbou, která je ale 

koncipována průčelím do ulice Šárka a pavlačemi do vnitrobloku a ne do důležitého 

veřejného prostranství. 

- Podařilo se uzavřít nežádoucí průhledy do vnitrobloku ulic Šárka a Lidická. 

- Počítá s rozšířením botanické zahrady  

- Nevznikají nároky na rozsáhlé inženýrské sítě a obslužné komunikace tím, že se areál 

napojuje přímo na ulici Jezdeckou a místo zástavby ve vnitrobloku řeší plochu 

botanickou zahradou 

- Prokazuje nevyužitelnost vybudovaných rozvodů NN 

- Snaha o průchod územím i v jiném směru, než z ulice Jezdecké 

 

        Nevyřešené problémy: 

- Nebylo respektováno zadání podle schváleného návrhu ÚP z 06/2012, který počítal 

s kompaktní zástavbou městského typu formou ulic a náměstí s parkovou úpravou 

(autor ÚP to veřejně prezentoval s přirovnáním na náměstí Spojenců v Prostějově). 

- Stávající kvalitní vysoká zeleň není zohledněna a počítá se s rozsáhlým kácením.  

- Řešení předpokládá asanaci jízdárny  

- Anachronismus pootočeného objektu je cizorodým prvkem v území a místo 

obdélníkového náměstí tvoří ostrý trojúhelník. 

- Studie neřeší širší vztahy a nevyužívá potenciál nových průchodů a zkrácení cesty 

ze sídliště Šárka 
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Obrázek 8 - studie SSC 2013 v areálu JK -  autor CAD projekt plus s.r.o. ing. arch. Zdeněk Beran, ing. arch. Lukáš Kubinec 
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G.4.5.2.2.  Studie zachovávající hlavní budovu JK autor STYLE STUDIO s.r.o. (obr. 9) 

 

            Využitelné poznatky řešení:  

- Námět venkovního amfiteátru. Jeho situování na pozemku dnešní botanické zahrady 

je ale nevhodné. V následujícím dokončení studie tuto myšlenku autor opustil. 

- Námět řešení plochy celoměstského významu pro kolotoče, lunaparky…, která ve 

městě chybí. Tuto plochu ale situuje na obrovském parkovišti ve vnitrobloku, bez 

opatření na zamezení šíření hluku a dalších rušivých vlivů na rezidenty obytného 

území. 
 

 

       Nevyřešené problémy: 

- Nebylo respektováno zadání podle schváleného návrhu ÚP z 06/2012, který počítal 

s kompaktní zástavbou městského typu formou ulic a náměstí s parkovou úpravou 

(autor ÚP to veřejně prezentoval s přirovnáním na náměstí Spojenců v Prostějově). 

- Studie nezohledňuje okolní prostředí. Neřeší bezbřehý prostor, který z jihu a ze západu 

přechází do neuspořádaných vnitrobloků a ze severu do rozvoněné zástavbě 

sídlištního volného typu 

- Stávající kvalitní vysoká zeleň není zohledněna a počítá se s rozsáhlým kácením.  

- Řešení předpokládá asanaci jízdárny  

- Studie zasahuje do území stávající botanické zahrady a celková výměra botanické 

zahrady i s přidanou obloukovou částí je menší, než stávající stav. 

- Studie zatěžuje okolní obytné území velkokapacitním parkovištěm na terénu. Toto 

parkoviště zabírá i soukromé pozemky s parkovou úpravou domů Šárka č. 3, 5 a 7 a 

situuje zde parkoviště 5 m před okny bytů, které už tak mají handicap tím, že mají okna 

pouze tímto směrem na sever. Parkoviště má sloužit také lunaparkům, cirkusům a 

podobným atrakcím. Obytné území není od parkoviště chráněno proti hluku, prachu a 

dalších negativních vlivů. 

- Studie ruší bez náhrady parkoviště bytového domu Jezdecká 6  

- Studie neřeší širší vztahy a nevyužívá potenciál nových průchodů a zkrácení cesty 

ze sídliště Šárka 
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Obrázek 9 - studie SSC 2013 v areálu JK -  autor STYLE STUDIO Ing. arch. Petr Gottwald, Ing. arch. Eva Uchytilová 
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G.4.6. Změna funkčního využití ploch v lokalitě Jezdeckých kasáren v návrhu ÚP 

Koncem roku 2013 došlo úpravě funkčního využití ploch návrhu územního plánu města 

Prostějova. Byla vypuštěna plocha 0218 (viz obrázek 4) ZV plochy veřejného prostranství – 

veřejná zeleň o výměře 0,99 ha (park). Dále byla vypuštěna plocha 0219 PV plochy veřejného 

prostranství o výměře 0,28 ha (uliční prostor). Tyto plochy byly sloučeny s plochou 0220 

původní výměry 1,61 ha do jednotné plochy 0220 s celkovou výměrou 2,88 ha definovanou 

jako plochu OV plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (ta umožňuje uplatnit 

zeleň pouze jako zeleň doprovodnou). 

Tato podoba návrhu územního plánu nebyla vyvolána podle § 52 stavebního zákona, ani 

dotčenými orgány nebo krajským úřadem podle § 53 stavebního zákona, nebyly ani součástí 

procesu zadání podle § 47 stavebního zákona . Upravený návrh byl projednán na 

opakovaném veřejném projednání 16.12.2013. 

 

Obrázek 10 – upravený návrh části ÚP projednaného na  opakovaném veřejném projednání 16.12.2013.   
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4.7. Výběr SSC v areálu JK organizovaný zpracovatelem územního plánu 

Výběr varianty SSC byl veřejnosti a zastupitelstvu prezentován jako architektonická soutěž. 

DR ČKA ale konstatovala, že se nejednalo o soutěž, ale pouze o paralelní studie. Způsob 

dodatečných kritérií a další skutečnosti by nemohly umožnit potřebnou doložku regulérnosti. 

Díky dodatečně upravené podobě ÚP(obr.č..10) projednané na opakovaném veřejném 

projednání vyhověly návrhu ÚP i dvě poslední studie. K dokončení byly v 01/2014 vybrány 

studie ing. arch. Jana Přikryla a STYLE STUDIA s.r.o. a po dokončení z nich byla vybrána 

varianta STYLE STUDIA s.r.o. (obr. 11) 

V současné době již není stavba SSC v areálu JK aktuální. Od záměru se ustoupilo a vybraná 

studie je bezpředmětná. Výsledná podoba odstranila 2 zásadní nedostatky – byl vypuštěn 

amfiteátr, protože zasahoval do botanické zahrady a zábor pozemků patřících sdružení 

vlastníků Šárka 3, 5, 7. Proti původnímu návrhu zůstala zachována jízdárna a parkoviště 

domu Jezdecká 6. 

I přes opravené nedostatky nepřináší poslední řešení (obr.11) žádné využitelné náměty pro 

územní studii. Řeší pouze, dnes bezpředmětné SSC a jeho obsluhu, bez urbanistického 

řešení propojení s okolní zástavbou. Veřejný prostor přechází do vnitrobloků, jsou do něj 

orientovány pavlače domu sociálního bydlení, stávající obytné území je znehodnoceno 

obrovským parkovištěm ve vnitrobloku. 

 

Obrázek 11 - studie SSC 2014 v areálu JK -  autor STYLE STUDIO Ing. arch. Petr Gottwald, Ing. arch. Eva Chytilová 
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G.5.  HODNOTA A VÝZNAM POZEMKU „A“ důvodem zvýšených nároků na způsob využití  

Plocha v územní studii označená „A“ vznikla demolicí hlavní budovy JK včetně křídel. Výměra 

souvisejícího pozemku je 42 x 92 = 3 864 m2. Dle znaleckého posudku hodnota objektu na 

ploše 1457 m činila 15,81 mil Kč.  Náklady na asanaci činily cca 5 mil. Kč. Zbývající část plochy 

„A“ o výměře 3864 – 1457 = 2407 m2 má hodnotu minimálně 2,41 mil Kč. 

 Náklady a ztráty + cena pozemku činí min 15,81 + 5 + 2,41 = 23,22 mil. Kč, to je 6 009 Kč/m2 

Pozemek „A“, který je součástí parku „P“, je za tuto cenu v Prostějově neprodejný. Územní 

studie s jeho zástavbou nepočítá a přiřazuje ji funkční využití pro veřejnou zeleň – městský park. 

Jedná se o velmi cenný pozemek blízko centra města, urbanisticky cenného centrálního 

prostoru. Pokud v budoucnu na takto cenném pozemku „P“ vznikne záměr vybudovat stavbu, 

doporučuji vypsání řádné architektonické soutěže. 
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H/ Průzkum staveniště, pracovní zaměření hodnotné zeleně. 

 

Autorovi územní studie areálu JK bylo umožněno navštívit zabezpečenou plochu areálu ještě 
před zahájením demoličních prací. Bylo provedeno pracovní zaměření nejhodnotnějších 
stromů. Jedná se především o 3 duby výšky 20 m obvod kmene 2,1m,2,6m a 2,9m, 4 smrky 
výšky 20m a další. Za období nevyužívání areálu vyrostl hustý porost z náletových dřevin 
s možným potenciálem využití. Náletový porost nebyl zaměřen. Předpokládá se, že po přijetí 
urbanistického konceptu, který nejcennější zeleň respektuje, dojde k dendrologickému 
průzkumu, vyhodnocení a přesnému zaměření zeleně vhodné k zachování. 

 

 

 

Příklady vybrané zeleně: 
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Velkým potenciálem pro založení parku je navazující botanická zahrada, která při použití 

průhledného oplocení se stane integrální součástí parku. Přikládáme příklady fotografií 

z botanické zahrady: 
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I/ Požadavky územního plánu platné  02/2016 

 

 

Územní plán vymezuje pro plochu ÚS LOKALITA JEZDECKÁ KASÁRNA způsob využití 

„plochy občanské vybavenosti - veřejná infrastruktura (OV)“. 

Doporučení pro změnu ÚP:  

V průběhu zpracování územní studie dospěl autor studie k názoru, že doporučí 

pořizovateli, aby při příští změně územního plánu změnil funkční využití části ploch na 

„plochy smíšené obytné (SX)“ – plocha „B “výkresové části a „plochy veřejná 

prostranství - veřejná zeleň (ZV)“- pro plochu „P“ výkresové části.  Konečné rozhodnutí 

je na pořizovateli. Dnes platná úprava ploch OV umožňuje definovat botanickou 

zahradu jako občanskou vybavenost. Umožňuje objekty sociálních služeb a sportovní 
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zařízení. Zeleň OV připouští jako doprovodnou. Proto lze dnes území využít i bez 

odkladu potřebného k časově náročnému pořízení změny územního plánu.  

Definování ploch podle ÚP platného ke dni 1.2.2016: 
 
 
 
ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o. 
 (VÝROK) 
 

 

7.2. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

 

7.2.1. Hlavní využití: 
a) pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, 

kulturu, 

církve, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva či kombinaci některé z předcházejících funkcí 

se sportovním zázemím, zejména sokolovny; 

b) na plochách č. 0722, 0858, 0971 a1074 pouze pozemky veřejných pohřebišť včetně 

souvisejících staveb a zařízení; 

c) na ploše č. 0350 pouze pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu; 

d) na ploše č. 0386 pozemek mateřské školy; 

e) na ploše č. 0470 pozemek mateřské a základní školy; 

f ) na ploše č. 1047 pouze pozemek staveb a zařízení psího útulku. 

 

7.2.2. Přípustné využití, 
 přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné 

hlavní využití dané plochy: 

a) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury; 

b) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické 

infrastruktury; 

c) stavby polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské vybavení, kde minimálně 

40 % hrubé podlažní plochy slouží pro trvalé bydlení a hrubá podlažní plocha občanského 

vybavení pro maloobchod je maximálně 600 m2, přičemž 80 % potřeby součtu parkovacích 

a odstavných míst bude situováno v rámci objektu; 

d) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; 

e) pozemky veřejných sportovišť a dětských hřišť sloužící potřebám území; 

f ) pozemky, stavby a zařízení pro bydlení správců budov či areálů; 

g) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím; 

h) stavby a zařízení pro maloobchod a nerušivé služby o výměře maximálně 600 m2 hrubé 

podlažní plochy integrované do objektu s hlavním využitím; 

i) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky 

vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření. 

 

7.2.3. Podmíněně přípustné využití, 
 přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území 

umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je 

v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) a jejich provoz nesníží kvalitu 

prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž 

v obytných lokalitách: 

a) pozemky staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu; 

b) pozemky staveb a zařízení pro lázeňství; 

c) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel 

a návštěvníků přilehlého území; 

d) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

e) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb nebo 
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území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu staveb. 

 

 

 

7.2.4. Nepřípustné využití: 

 
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek; 

b) pozemky rodinných nebo bytových domů vyjma pozemků, staveb a zařízení pro bydlení 

správců budov či areálů; 

c) pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství. 

 

7.2.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

 

a) ve stabilizovaných plochách: 
�� stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat 

převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat stávající 

stavební čáru, historickou strukturu zástavby apod.) a jejich výška bude maximálně 

o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území není-li v Příloze č. 1 

(Tabulka ploch) stanoveno jinak; v případě nelze-li převažující charakter a strukturu 

zástavby odvodit v dané ploše, přihlíží se k plochám okolním; obdobně se postupuje i při 

stanovení maximální výšky zástavby; jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní 

studií; 

�� v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na 

pozemku větším než 5 000 mB je nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se 

nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání; 

 

b) v přestavbových a zastavitelných plochách: 
�� podmínky prostorového uspořádání ploch jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 

jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií; 

�� rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se umisťují pod zem 

pokud je to technicky možné; 
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ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o. 
 (VÝROK) 
7.6. Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

 

7.6.1. Hlavní využití: 
a) pozemky veřejných prostranství určené pro veřejnou zeleň, zejména parky. 

 

7.6.2. Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní 
plnohodnotné 

hlavní využití dané plochy: 

a) parkování vozidel v pásu do 6 m od hranice s plochami dopravní infrastruktury a veřejných 

prostranství; 

b) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury; 

c) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické 

infrastruktury; 

d) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky 

vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření. 

 

7.6.3. Podmíněně přípustné využití, 
 přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území 

umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení (včetně zajištění nároků statické dopravy) je 

v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) a zásadně neohrozí hlavní 

využití 

plochy. 

a) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; 

b) pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport v ploše č. 0430 (splnění podmínek bude 

prokázáno územní studií); 

c) provozní a manipulační plochy v souvislosti s hlavním využitím; 

d) pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení, zejména stravování a tělovýchovu a 

sport, související s hlavním využitím, v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho 

charakterem (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

e) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

f ) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím, nenaruší harmonické měřítko 

krajiny a bude v souladu s jeho charakterem; 

g) podzemní hromadné garáže pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby uživatelů 

či návštěvníků lokality maximálně na 50 % plochy s rozdílným způsobem využití. 

 

7.6.4. Nepřípustné využití: 
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek; 

b) pozemky rodinných nebo bytových domů; 

c) pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

d) pozemky garáží pro vozidla skupiny 2 a 3. 

 

7.6.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

a) ve stabilizovaných plochách: 
�� se stávající využití pozemků nemění, přičemž za změny se nepovažují změny využití v 

souladu s Přílohou č. 1 (Tabulka ploch) a změny zachovávající nebo zlepšující kvalitu 

prostředí, umístěné v souladu s charakterem území a řešené v souladu s požadavky na 

ochranu hodnot území; jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií. 

b) v přestavbových a zastavitelných plochách: 
�� podmínky prostorového uspořádání ploch jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 

jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií; 

�� rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se umisťují pod zem 

pokud je to technicky možné; 
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ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o. 
 (VÝROK) 
 
 

7.14. Plochy veřejných prostranství (PV) 

 

7.14.1. Hlavní využití: 
a) pozemky veřejných prostranství, zejména náměstí, ulice, tržiště, chodníky a další veřejně 

přístupné prostory. 

 

7.14.2. Přípustné využití 
, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné 

hlavní využití dané plochy: 

a) pozemky staveb a zařízení do 150 m2 hrubé podlažní plochy pro veřejné vybavení, zejména 

pro kulturu a církve; 

b) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; 

c) pozemky, stavby a zařízení související a veřejné technické infrastruktury; 

d) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické 

infrastruktury; 

e) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky 

vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření. 

 

7.14.3. Podmíněně přípustné využití 
, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území 

umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, 

neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot 

území (viz bod 3.3.) a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách: 

a) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1, 2 a 3 v souvislosti s hlavním využitím; 

b) pozemky staveb a zařízení do 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské vybavení, 

zejména nerušivé služby, stravování a ubytování, související s hlavním využitím, v kapacitě 

úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude 

prokázáno územní studií); 

c) pozemky staveb a zařízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro veřejné vybavení, zejména 

kulturu a církve, související s hlavním využitím, v kapacitě úměrné potřebám území, 

v souladu s jeho charakterem a včetně souvisejících služeb (splnění podmínek 

bude prokázáno územní studií); 

d) provozní a manipulační plochy v souvislosti s hlavním využitím; 

e) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

f ) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko 

krajiny a bude v souladu s jeho charakterem; 

g) podzemní hromadné garáže a podzemní parkovací objekty pro vozidla skupiny 1 sloužící 

pro potřeby uživatelů či návštěvníků okolí; 

h) za podmínky, že byla územním rozhodnutím upřesněna poloha tras dopravní infrastruktury, 

jsou na zbylé části plochy veřejných prostranství přípustné stavby a zařízení v souladu 

s podmínkami využití sousedící plochy s rozdílným způsobem využití; 

i) podzemní stavby a zařízení za podmínky, že nenaruší hlavní využití. 

j) pozemky parků a další veřejné zeleně. 

 

7.14.4. Nepřípustné využití: 
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek; 

b) pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

 

7.14.5. Podmínky prostorového uspořádání: 
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a) ve stabilizovaných plochách: 
�� se stávající využití pozemků nemění, přičemž za změny se nepovažují změny využití v 

souladu s Přílohou č. 1 (Tabulka ploch) a změny zachovávající nebo zlepšující kvalitu 

prostředí, umístěné v souladu s charakterem území a řešené v souladu s požadavky na 

ochranu hodnot území; jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií. 

 

b) v přestavbových a zastavitelných plochách: 
�� podmínky prostorového uspořádání ploch jsou případně stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka 

ploch); jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOV KNESL+KYNČL s.r.o. 
ÚZEMNÍ PLÁN) 
 
 

7.1. Plochy smíšené obytné (SX) 

 

7.1.1. Hlavní využití: 
a) pozemky rodinných domů (včetně oplocení a jednotlivých garáží pro vozidla skupiny 1) se 

zajištěnou ochranou před hlukem a vibracemi; 

b) pozemky bytových domů, kde minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a odstavných 

míst bude situováno v rámci objektu, se zajištěnou ochranou před hlukem a vibracemi; 

c) pozemky staveb a zařízení polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské vybavení, 

kde minimálně 40 % hrubé podlažní plochy slouží pro trvalé bydlení a hrubá podlažní 

plocha občanského vybavení pro maloobchod je maximálně 600 m2, přičemž minimálně 

50 % potřeby součtu parkovacích a odstavných míst bude situováno v rámci objektu; to vše 

se zajištěnou ochranou před hlukem a vibracemi. 

 

7.1.2. Přípustné využití, 
 přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné 

hlavní využití dané plochy: 

a) pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury; 

b) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické 

infrastruktury; 

c) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení do 150 m2 hrubé podlažní plochy zejména 

pro kulturu a církve; 

d) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím; 

e) pozemky veřejných sportovišť a dětských hřišť sloužící potřebám území; 

f ) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky 

vodních toků a ploch včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření. 

7.1.3. Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území 

umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je 

v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) a jejich provoz nesníží kvalitu 

obytného prostředí souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní 

zátěž v obytných lokalitách: 

a) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury; 

b) pozemky parků a další veřejné zeleně; 

c) ostatní pozemky bytových domů bez nároku situování potřebných parkovacích 

a odstavných míst v rámci objektu (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

d) pozemky staveb a zařízení polyfunkčních domů určených pro bydlení a občanské vybavení, 

kde minimálně 40 % hrubé podlažní plochy slouží pro trvalé bydlení a hrubá podlažní 

plocha občanského vybavení pro maloobchod je maximálně 600 m2; 

e) řadové garáže pro vozidla skupiny 1 na pozemcích bytových domů; 

f ) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel 

a návštěvníků přilehlého území; 

g) pozemky staveb a zařízení do 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské vybavení, 

zejména stravování, ubytování a nerušivé služby, včetně skladů nezbytných pro jejich 

provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho 

charakterem; 

h) pozemky staveb a zařízení nad 150 m2 hrubé podlažní plochy pro občanské vybavení, 

zejména administrativu, ubytování a nerušivé služby, včetně skladů nezbytných pro 

jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho 

charakterem (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

i) pozemky staveb a zařízení pro maloobchod do 1 200 m2 hrubé podlažní plochy (splnění 

podmínek bude prokázáno územní studií), přičemž venkovní parkování bude vybaveno 

rastrem vzrostlé zeleně; 

j) pozemky staveb a zařízení pro maloobchod nad 1 200 m2 hrubé podlažní plochy řešené 
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formou vícepodlažních polyfunkčních staveb s nezbytným parkováním situovaným 

minimálně ze 60 % v rámci objektu, přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem 

vzrostlé zeleně (splnění podmínek bude prokázáno územní studií s důrazem na dopravní 

obslužnost); 

k) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu, nerušivé služby a sklady v měřítku 

úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem (splnění podmínek bude 

prokázáno územní studií s důrazem na dopravní obslužnost); 

l) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu a dalších 

staveb pro služby motoristům (splnění podmínek bude prokázáno územní studií); 

m) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

n) odstavné a parkovací plochy pro vozidla skupiny 1 určené pro přímou obsluhu staveb nebo 

území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu staveb; 

o) odstavné a parkovací plochy, jednotlivé a řadové garáže, vše pro vozidla skupin 2 a 3 

u staveb pro výrobu a skladování v kapacitě potřebné pro jejich obsluhu v lokalitách mimo 

obytné území. 

 

7.1.4. Nepřípustné využití: 
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné 

využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek; 

b) pozemní komunikace, které dělí plochy nebo nedodržují strukturu veřejných prostranství 

stanovenou Územní plánem; pozemní komunikace je v ploše výjimečně možné umisťovat 

pouze po jejím prověření územní studií; 

c) pozemky rodinných domů ve stabilizovaných plochách se sídlišním volným typem struktury 

zástavby uvedeným v Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 

d) zástavba obytných vnitrobloků, která by výraznou měrou negativně omezila jejich rekreační 

charakter. 

 

7.1.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

 

a) ve stabilizovaných plochách: 

�� stavby na pozemcích (dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat 

převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat stávající 

stavební čáru, historickou strukturu obytných nebo hospodářských staveb, rekreační 

charakter vnitrobloků apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží 

vyšší než převažující zástavba území není-li v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) stanoveno jinak; 

v 

případě nelze-li převažující charakter a strukturu zástavby odvodit v dané ploše, přihlíží se 

k plochám okolním; obdobně se postupuje i při stanovení maximální výšky zástavby; jiné 

prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií; 

�� v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na 

pozemku větším než 5 000 m@ je nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se 

nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání; 

 

b) v přestavbových a zastavitelných plochách: 

�� podmínky prostorového uspořádání ploch jsou stanoveny v Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 

jiné prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií; 

�� rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se umisťují pod zem 

pokud je to technicky možné. 
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Prostorová regulace dle platného ÚP: 

 

Plochy v řešeném území jsou dále specifikovány prostorovým uspořádáním.  

Pro plochu č. 0220 je stanovena maximální výška zástavby 15/19 m, 

 minimální zastavěnost 15%, maximální zastavěnost 75 % 

 

Zastavěnost udává maximální poměr (případně rozmezí poměru) součtu všech zastavěných 

ploch staveb a celkové výměry pozemku (jeho části nebo souboru pozemků) na ploše, 

přičemž stavební záměr nesmí omezit budoucí využití dalších pozemků v dané ploše; 

zastavěnost lze překročit, je-li tak stanoveno v „dalších podmínkách“ Tabulky ploch nebo byla-

li zvýšená hodnota ověřena územní studií.  

 

 

 

 

Veřejně prospěšné stavby dle platného ÚP: 

V dané lokalitě nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby. 
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J/  Průvodní zpráva k vlastnímu řešení územní studie 

 

OBSAH : 

J.1.  Řešení konceptu ve variantách, zdůvodnění výběru konečné varianty 

J.2.  Urbanistické řešení a širší vztahy 

J.3.  Zásady regulace, dopravní obsluhy, napojení na technickou infrastrukturu  

J.4.  Bilance funkčního využití ploch 

J.4.  Ověření prostorové regulace pomocí příkladu zástavby   

 

 

J.1.  Řešení konceptu ve variantách, zdůvodnění výběru konečné varianty 

V souladu se zadáním byly zahájeny práce na územní studii ve dvou základních 

variantách: 

Varianta V1 řešila území za předpokladu asanace hlavní budovy JK. Jedná se o 

vybudování centrálního parku, který pokračuje od stávajícího čtvrtkruhového parčíku na 

ulici Jezdecké. Vzniká náměstí s parkovou úpravou, od vnitrobloků oddělen novou 

zástavbou a botanickou zahradou. 

Varianta V2 řešila zachování hlavní budovy a jejímu začlenění do blokové zástavby 

s parkováním pod úrovní vnitrobloku. Navržený blok byl realizovatelný i v případě 

budoucí asanace hlavní budovy a její náhradou novostavbou. Z urbanistického hlediska 

se jednalo blokový uliční systém zástavby Jezdecké ulice s průchody do parku 

situovaného v prostoru mezi bloky Jezdecká, Šárka, Lidická a jízdárnou. 

Varianta V3: Po rozhodnutí zastupitelstva o demolici hlavní budovy JK , ze dne 2. 11. 

2015, která byla zahájena 15. 1. 2016, bylo na výrobním výboru u pověřeného zastupitele 

dne 18. 1. 2016 rozhodnuto ve variantě V2 nepokračovat. Autor územní studie přišel 

s námětem V3 využití areálu pro výstaviště, což by mohlo být reálnou variantou splnění 

usnesení zastupitelstva – O „ demolici hlavní budovy JK a následnou výstavbu objektů 

občanské vybavenosti „ . Jednalo se o podkovovitý objekt, který odděloval ústřední 

prostor venkovních ploch výstaviště s parkovou úpravou od okolní zástavby. Venkovní 

plochy měly sloužit různým aktivitám – venkovní expozice výstav, kulturní produkce, 

stanoviště lunaparků a malých cirkusů ….. Podkovovitý objekt sloužil jako protihluková 

bariéra. Přízemí tohoto objektu bylo průchozí a otevřené do zeleně. Mělo sloužit jako 

krytá výstavní plocha. Ve 2.NP a výše, včetně střechy bylo navrženo parkoviště, případně 

v části uzamykatelné garážové kóje. Vjezd z ulice Jezdecká spirálovou rampou v jednom 

čele podkovovitého objektu, jednosměrný průjezd objektem a výjezd druhou spirálovou 

rampou znovu na ulici Jezdeckou. Na každém podlaží by vzniklo průměrně 150 

parkovacích míst. Počet podlaží parkovacího domu by byl limitován maximální výškou 
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dle územního plánu, tedy max. 4 podlaží parkovacích pater + parkoviště na střeše, 

skutečná velikost by záležela na poptávce veřejnosti, reálně se dá počítat 300, nebo 450 

parkovacích míst. Podlažnost by se dala řešit i na etapy. Objekt by řešil i deficit 

parkovacích ploch sídliště Šárka, Tylova a okolí. Marketing, financování, výstavbu a 

provoz mohlo případně město přenechat soukromému subjektu na základě výběrového 

řízení. 

Varianta 4 

Na začátku práce na územní studii nebyly definovány konkrétní potřeby města, kromě objektů 

sociálního bydlení a sociálních služeb. Autor studie upozorňoval na nebezpečí monofunkčního 

využití území – aby zde nevznikla sociálně vyloučená lokalita se všemi důsledky! Potřeby a 

finanční možnosti města by tímto programem území nenaplnily a areál by zůstal dlouhodobě 

nedostavěný. Proto byly varianty V1 a V2 navrhovány tak, aby umožnily situování polyfunkčních 

domů, tělovýchovných zařízení, rehabilitace, bazénu 50 m 8 drah a další. 

V průběhu práce na územní studii byl upřesněn požadavek na umístění víceúčelové tělocvičny 

pro veřejnost, umožňující umístění florbalového hřiště. Vznikla tak Varianta č. 4, která situuje 

toto zařízení vedle jízdárny. Vnikne tím možnosti budoucího propojení. Jízdárnu lze 

rekonstruovat na další tělocvičnu a propojit se společným zázemím.  

 

 

 

Varianta č. 5 – výsledná varianta 

Po dokončení varianty č. 4 byl vznesen nový požadavek – dodatečně převzít situování terminálu 

hromadné dopravy podle paralelně zadané studie ing. arch. Brožka, včetně parkoviště, které 

tak dodatečně částečně narušilo koncepci návrhu územní studie. Byla tedy upravena varianta 

č. 4 do výsledné varianty č. 5, která je dokončena a předložena ve výkresové části. 

 

J.2.  Urbanistické řešení a širší vztahy 

Urbanistické řešení vychází z původního návrhu územního plánu z 06/ 2012 a není v rozporu 

s jeho poslední úpravou. Jedná se tedy o snahu o kompaktní zástavbu městského charakteru 

systému ulic, blokové zástavby bez otevřených vnitrobloků a centrálního parku, do nějž jsou 

orientována průčelí domů. Vnitroblok ulice Lidické je oddělen botanickou zahradou. 

Záměrem řešení je propojit parčík na Studentské ulici a Spitznerovy sady před střední 

průmyslovou školou s botanickou zahradou na Lidické ulici a dalšími průchody na nový centrální 

park, který bude navazovat na stávající parčík na ulici Jezdecké. Stávající roztroušená veřejná 

zeleň se tím propojí do uceleného parku většího než Smetanovy sady. V areálu JK je vyčleněno 

cca 1,5 ha na rozšíření parku. Parkem povede nové pěší a cyklistické propojení od sídliště Šárka 

ke školám a dál do centra města. Tato nová zkratka odstraní bariéru, kterou vytvářel areál 

kasáren. 
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Kromě výše uvedeného severozápadního propojení chodníků a cyklistické stezky 

parkem, je žádoucí zpřístupnit ústřední prostor i ze západu a jihu, aby nevznikla slepá 

kapsa otevřená pouze do ulice Jezdecké 

Urbanistický koncept bere ohled i na ekonomii. Tím, že napojuje zástavbu přímo na 

stávající inženýrské sítě na ulici Jezdecká (z východu) a plochu jihozápadního cípu 

pozemku ponechává v rezervě a podmiňuje ji získáním pozemku pro přístup a pro 

napojení na inženýrské sítě ulice z ulice Lidické, není potřeba investovat do inženýrských 

sítí a komunikací pro motorová vozidla uvnitř pozemku. Přesné vyčíslení celkové úspory 

by záviselo na porovnání s konkrétní jinou variantou.  Odhadem se bude jednat o úsporu 

cca 20 mil. Kč.  

Protože se jedná o cenné území blízko centra města, využívá územní studie ustanovení 

územního plánu o situování parkovacích ploch v rámci objektů a na terénu ponechává 

jen minimum krátkodobých parkovacích stání. To má vliv na Urbanistické řešení s malým 

poměrem ploch veřejných prostranství (PV) a o to větší plochy veřejné zeleně (ZV). 

 

 

 

J.3.  Zásady regulace, dopravní obsluhy, napojení na technickou infrastrukturu  

Regulace je dána stavebními čárami na rozhraní veřejného prostranství a ploch určených 

pro výstavbu. Hloubka zástavby není předepsána, projektanti se budou řídit konkrétním 

stavebním programem a platnými technickými požadavky na výstavbu. Částečně je 

způsob zástavby determinován prostorovými nároky na výstavbu parkovacích ploch pod 

objekty. Součástí územní studie je model příkladu zástavby, který prověřil její reálnost. 

Závazné jsou ale pouze stavební čáry a maximálně možný počet parkovacích stání, 

které nemusí být součástí objektu (viz výkresová část). 

Stavební čára do ulice Jezdecké bude v prodloužení stávající stavební čáry, to je 

10 m od hrany obrubníku stávající komunikace pro motorová vozidla. 

Stavební čára severního průčelí „B“ otočeného do centrálního prostoru bude 58 m 

od osy centrálního veřejného prostranství, kterou definuje stávající oblouk parčíku na 

ul. Jezdecké. Vzdálenost 58 m zahrnuje 12 m plochy veřejného prostranství pro dopravní 

obsluhu domů „B“ + 46 m parku. 

Stavební čára jižního průčelí „H“ otočeného do centrálního prostoru bude 

minimálně 52 m od osy centrálního veřejného prostranství.  Tento rozměr je 

maximálně přípustným vyosením z důvodu, aby bylo možno do prostoru umístit sportovní 

halu osového rozpětí 36 m. V případě nižších nároků na rozpětí haly bude vhodné 

posunout stavební čáru do symetrické podoby, to je optimálně 58 m od osy centrálního 

veřejného prostranství . 

Stavební čára, vymezující veřejnou zeleň s chodníkem a cyklistickou stezkou směr 

botanická zahrada a k nové zadní pasáži objektem jízdárny, není závazně stanovena. 
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Vyplyne z konkrétního architektonického řešení a prostorových nároků objektu „H“, 

závazné bude zachování stávajících vzrostlých stromů. 

Stavení čára západní není předepsána, protože hranici bude tvořit oplocení rozšíření 

botanické zahrady označené „F“ v linii stávajících rozvaděčů NN.  

Pro plochu „G“ se stavební čára neurčuje. V první etapě bude plocha oddělena oplocením 

v prodloužením oplocení rozšířené botanické zahrady. Plochu lze v 1. etapě prozatím využít 

například jako psí loučku, nebo jako soustavu venkovních hřišť.  V případě budoucí výstavby na 

této ploše prověří vhodnost situování stavby samostatná architektonická studie dle konkrétního 

stavebního programu. S ohledem na to, že část západního průčelí centrálního prostoru bude 

tvořit vzrostlá zeleň botanické zahrady, doporučujeme před objekt „G“ předsadit také vysokou 

zeleň. 

Výšková regulace…platí dle územního plánu max. 15/19 m 

 

 

 

 

J.4.  Bilance funkčního využití ploch 

 

 

 

Dle platného územního plánu je celá plocha definována výměrou 2,87 ha a celá je zatříděna 

jako plocha „OV“ občanská vybavenost – veřejná infrastruktura 

 

Územní studie upřesňuje stav podle platného územního plánu takto:  

- plochy veřejného prostranství „PV“ o výměře 1793 + 979 m2 = 2 772 m2 

- plocha G „OV“………….……………………………  …… ……….3 967 m2 

- plocha B určená pro sociální služby (zůstává „OV“)…… ……….2 994 m2 

- plocha F určená pro rozšíření botanické zahrady (zůstává „OV“)1 425 m2 

- ostatní plochy včetně parku (doprovodná zeleň) jako „OV“……13 205 m2 

- objekt jízdárny „OV“....………………………………………………1 600 m2 

- plocha H „OV“…………………………………………………………2 735 m2 

Celkem:                                                                                           2,87 ha 
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Územní studie doporučuje v budoucnu plochu „OV“ ještě rozčlenit na „OV + SX + ZV“: 

- plochy veřejného prostranství „PV“ o výměře 1793 + 979 m2 = 2 772 m2 = 9,7% 

- plocha rezervy G (zůstává „OV“)………………… ……………….3 967 m2 = 13,9% 

- plocha B určená pro sociální služby na „SX“……………..……….2 994 m2 = 10,4% 

- plocha F určená pro rozšíření botanické zahrady (zůstává „OV“)1 425 m2 = 5% 

- plocha P  (obsahuje i plochu A) změnit na „ZV“ o výměře…….. 13 205m2 = 46% 

- objekt jízdárny „OV“…………………………………………………..1 600 m2 = 5,6 % 

- plocha H zůstane jako „OV“ o výměře……………………………. 2 735 m2 = 9,5% 

- Celkem:                                                                                           2,87 ha = 100% 

 

Plocha určená k zástavbě bez ploch zeleně a zpevněných ploch činí 39,4%,  v případě,  že 

budou tyto plochy zastavěny jen ze 2/3, dojde k zastavěnosti 26 %. 

 

 Závěr: je dodržena podmínka zastavěnosti 15-75 % dle požadavku územního plánu. 

 

 

 

 

J.5.  Ověření prostorové regulace pomocí příkladu zástavby 

 

 Do územní studie je zakreslen koncept zástavby dle aktuálně reálných potřeb a záměrů 

města. Dá se předpokládat, že tento stavební program ještě může doznat změn. Proto 

územní studie nezachází do podrobností a přináší vizi cílového řešení, ke kterému se ve 

skutečnosti dospěje postupně. Konečné řešení bude samozřejmě ještě ovlivněno 

budoucími potřebami a možnostmi města. 

Popis řešení patrného z výkresové dokumentace: 

Příklad řešení plochy „A“ - je navržena jako nezastavěná plocha parku. V jiných 

variantách tato část ústředního prostoru do hloubky 42 m tvořila ucelený blok s kvalitním 

průčelím do všech čtyřech stran. Vzhledem k výjimečnosti prostoru a nákladům a ztrátám 

při získání tohoto místa by její zástavba běžnou formou výstavby nebyla adekvátní. 

V případě výstavby výjimečného solitéru uprostřed tohoto prostoru, doporučuji vyhlásit 

řádnou architektonickou soutěž!!! 
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Příklad řešení plochy „B“- je určena k zástavbě bytovými domy, komunitními domy, nebo 

domy sociálními. Spodní podlaží na terénu, případně 1 m pod úrovní terénu (tak, aby celková 

výška objektů činila 15 m dle požadavku ÚP) je společné pro všechny 4 kostky. Spodní podlaží 

je určeno pro společnou parkovací garáž 64 parkovacích míst. Vjezd bude přímo z ulice 

Jezdecké, výjezdy budou do obslužné komunikace podél severního průčelí. Tento počet by měl 

pokrýt potřebu domu, v případě sociálních služeb mohou být místa pronajímána mimo klientelu 

soc. služeb. Forma výstavby formou kostek 18,5x18,5m se 4mi podlažími nad spodním 

podlažím umožní i postupnou výstavbu pokračující ve směru z ulice Jezdecké. V mezerách 

mezi kostkami o šířce 10 m vzniknou terasy cca 2,5 m nad úrovní terénu, které budou navazovat 

na společný komunitní prostor a budou sloužit celému domu. 

Koncept a velikost domů autor studie prověřil vlastní studií (není součástí dokumentace), která 

prokazuje možnost 19 komunitních bytů do 45 m2 v každé kostce, nebo modifikace pro jiné 

počty a velikosti bytů. 

Průčelí na sever směrem do parku je bez oken obytných místností. Vzhledem k významu 

centrálního náměstí, si zaslouží architektonické řešení průčelí zvýšenou pozornost. Situování 

těchto domů má za cíl odclonit pohled na pavlače „Putnových domů“. Arch. Putna koncipoval 

pavlačový dům pavlačemi do vnitrobloku a ne do ústředního veřejného prostranství !!! 

 

Příklad řešení plochy „C“ – víceúčelový centrální prostor jako součást parku. Jedná se o 

volnou plochu po obvodu obkrouženou oválem pro běžce, rekreanty na kolečkových bruslích a 

další aktivity. Kolem oválu je navržena alej stromů, která vymezí tento prostor. Ideální řešení 

počítá ve výhledu s propojením se stávajícím půlkruhovým parčíkem  na ulici Jezdecké. 

Ústřední prostor je určen pro pořádání nejrůznějších aktivit, od veřejných produkcí, výstav, 

farmářských trhů…po stanoviště příležitostných lunaparků, cirkusů. Z toho důvodu doporučuji 

v části jízdárny zřídit veřejné WC a při výstavbě objektu „H“ počítat i s restaurací se zahrádkou. 

Ve výkresové části je zeleň zakreslena pouze schematicky. Počítá se se samostatným 

projektem sadových úprav. Tomu bude předcházet dendrologický průzkum stávající zeleně 

v rozsahu stanoveném podle této územní studie. 

Plocha „D“ – jedná se o stávající objekt jízdárny. V jeho zadní části má vzniknout průchod 

formou pasáže, která oddělí zadní část pro potřeby botanické zahrady a veřejných WC. Pasáž 

může být v noci uzavíratelná. Proto procházející cyklistická stezka je navržena tak, aby 

v nočních hodinách mohli cyklisté pokračovat obytným územím směrem do ulice Ječmínkovy. 

Hlavní část jízdárny je prostorově vhodná pro tělocvičnu. Územní studie řeší společné zázemí 

s objektem „H“. 

Plochy „E“ – jedná se o možnost propojení a zkrácení pěších tahů a zatraktivnění a bezpečnost 

území (viz širší vztahy). Kromě propojení směrem na Spitznerovy sady po pozemcích města, 

se ale jedná o soukromé pozemky. Proto je řešení závislé majetkoprávním vyrovnání a dohodě 

v území. Další variantou by byla i možnost průchodu botanickou zahradou v denních hodinách. 
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Plocha „F“ – jedná se o rozšíření botanické zahrady. Umístění této plochy umožní 

vybudování nového průhledného oplocení, aby se opticky stala botanická zahrada 

součástí parku. Demintáž dnešního oplocení a stavební úpravy lze takto provézt bez 

poškození stávající vegetace botanické zahrady. 

Plocha „G“ je navržena jako poslední etapa pro potřeby města do budoucna. Výstavba 

v této ploše bude podmíněna výkupem minimálně jednoho domu na ulici Lidické pro 

komunikační napojení a napojení inženýrských sítí. Velikost pozemku umožní například 

situování tak velkého objektu, jako krytého bazénu 50 m / 8 drah včetně zázemí. Do doby, 

než dojde k výstavbě lze tuto plochu využít pro venkovní hřiště. Vejde se sem např. 1 

hřiště na košíkovou + 1 hřiště na házenou + 2 volejbalová hřiště. Finančně méně 

náročným řešením by bylo využití pro psí loučku a agility (viz námět SVOĆ studentky 

Veroniky Rajsiglové) 

Příklad sportovní haly „H“. Plocha je určena pro „OV“ a v současnosti je posledním 

záměrem města vybudování víceúčelové sportovní haly. Parkoviště na úrovní terénu pod 

objektem haly navazuje na stávající parkoviště a vjezd. To stávající má sloužit terminálu 

hromadné dopravy a rezidentům stávajícího bytového domu. Vlastní tělocvična 

s podlahou cca 3 m nad terénem a světlou výškou pod vazníky 7 m vyhovuje výšce 

zástavby dle územního plánu do 15/19 m. Nižší přízemní stavba by měřítkem do území 

nezapadla a potřeba další parkovací plochy by území znehodnotila.  

Velikost tělocvičny (kromě zázemí) by měla umožnit umístění florbalového hřiště, nebo 3 

volejbalových kurtů i s výběhy. Po stranách je možnost umístit zasouvací tribuny. Velikost 

tělocvičny je řešena velkoryseji na 46 x 36 m, tak aby, velikost stavební plochy, 

neomezovala později upřesněný stavební program. Pro danou funkci postačí i velikost 

42 x 30 m, je ale otázkou zvážení, zda taková investice má, nebo nemá být nadčasová. 

Další provizorium nedoporučuji. 

Zázemí tělocvičny je možno využít i pro tělocvičnu v jízdárně. Proto jsou oba objekty 

v úrovni 2.NP spojeny krytou lávkou. 

Plocha „P“- park. Největším potenciálem území je stávající bohatá vzrostlá zeleň, 

sousedství okolních malých parčíků a především to, že pozemek je celý v majetku města. 

Je zde šance k založení parku celoměstského významu, která v jiných částech není. Ani 

územní plán totiž nemůže zajistit realizaci tam, kde nejsou vyřešeny majetkoprávní 

vztahy. Tato část města má navíc největší deficit zelených ploch.  Územní studie 

vycházela z pracovního zaměření a zmapování stavu vzrostlé zeleně. Nenahrazuje ale 

potřebný dendrologický průzkum a projekt sadových úprav včetně chodníků, cyklistické 

stezky, systému veřejného osvětlení….. 

 

 

 

V Prostějově 03/2016                Ing, arch. František Fröml 
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