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1. ÚVOD 

1.1. ÚČEL A CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE 

Účelem územní studie „Náměstí Svobody – Čsl. armády“ je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona navržení, prověření 
a posouzení možných řešení vybraných problémů v daném území. Územní plán Šumperku pro další rozvoj této již stabilizované plochy 
stanovuje podmínku územní studie ÚS-10 pro zajištění deficitu statické dopravy a vymezení veřejných prostranství. 

Cílem územní studie „Náměstí Svobody – Čsl. armády“ je řešení deficitu chybějících odstavných a parkovacích stání ve vymezeném 
území při docházkové vzdálenosti do 300 m, napojení na komunikační síť města, navržení vnitřního členění objektu/objektů a schematické 
řešení fasád, prověření možnosti umístění občanského vybavení (zejména maloobchodu, administrativy a služeb) do parteru parkovacího 
objektu do celkové hrubé podlažní plochy 100 m² a vymezení potřebných pozemků pro veřejná prostranství včetně jejich konkrétního řešení. 

1.2. POUŽITÉ PODKLADY 

 Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracovatele územní studie „Náměstí Svobody – ČSA“ a „Erbenova – 
Fibichova“ v Šumperku; 

 katastrální mapa města Šumperk (poskytovatel – město Šumperk, 2009);  
 ortofotomapa (ČÚZK, 2009); 
 orientační průběh inženýrských sítí – Digitální technická mapa (Helpforest, 2013); 
 fyzický průzkum území; 
 Územní plán města Šumperk (KNESL+KYNČL s.r.o., 2011); 
 Územně analytické podklady města Šumperk (KNESL+KYNČL s.r.o., 2008); 
 Generel dopravy města Šumperka (Fakulta dopravní ČVUT Praha, Ing. Josef Kocourek a kol., 2009); 
 Generel místních komunikací města Šumperka (MÚ Šumperk); 
 vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, a.s.; ČEZ ICT Services a.s.; Telefónica Czech Republic a.s.; UPC Česká republika s.r.o.;RWE 

Distribuční služby, s.r.o.; VHZ – Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.); 
 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (dále jen norma). 

1.3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v blízkosti centra Šumperka. Jeho součástí je zakončení pěší zóny na Hlavní třídě, odtud se pak lokalita 
rozkládá východním směrem. Z jihu je území ohraničeno sady 1. máje a ulicí 8. května; z východu veřejným prostranstvím za blokem domů 
Lidická 39-45 a ulicemi B. Václavka a Vrchlického; ze severní strany ulicí Revoluční, Wolkerovou a soukromými pozemky domů při ulici 
K. H. Máchy a ze západní strany ulicí Šmeralovou a Hlavní třídou. 

Rozloha řešeného území je 11,2 ha. Dle platného územního plánu Šumperka se jedná o stabilizované plochy 46, 47, 49, 50, 336, 339, 
340, 365 a 800. 

Z důvodu koordinace a řešení širších souvislostí a návazností je v některých místech řešené území rozšířeno nad rámec zadání 
územní studie.  

 

 

1.4. ŠIRŠÍ VZTAHY 

V přímé návaznosti na řešenou lokalitu se nacházejí plochy odlišných charakterů – od městského parku u pěší zóny přes plochy 
smíšené obytné zástavby – a to jak stabilizované (převážně severním a severovýchodním směrem), tak rozvojové (jihovýchodním a 
východním směrem od řešené lokality). S rostoucí vzdáleností od centra města se snižuje výška zástavby a převládají samostatně stojící 
rodinné, v menší míře bytové domy. 

Výhodou lokality je dostupnost centra města, v docházkové vzdálenosti do deseti minut. Veřejná občanská vybavenost se nachází 
v těsné blízkosti lokality (Mateřská škola Vrchlického, Obchodní akademie na Hlavní třídě, Vlastivědné muzeum, Kulturní dům a Dům dětí 
a mládeže v sadech 1. máje), v docházkové vzdálenosti cca pěti minut (Základní škola Vrchlického, Pošta Jesenická) a ve vzdálenosti 
do deseti minut se nachází Základní škola Dr. E. Beneše a Základní umělecká škola Žerotínova. V pěší dostupnosti do deseti minut se 
nachází vlakové a autobusové nádraží. Komerční občanská vybavenost je dostupná max. do deseti minut, včetně supermarketů Billa 
(v dostupnosti do pěti minut), Penny, Lidl a Kaufland (do deseti minut). 

Hlavní pěší vazby území jsou Hlavní třídou přímo do historického centra; dále ulicí 17. listopadu podél sadů 1. máje k vlakovému 
a autobusovému nádraží; ulicí Lidickou na jih ke komerční vybavenosti; ulicí Lidickou, Jeremenkovou a 17. listopadu k nádraží; ulicí 
8. května na ulici Rooseveltovu na zastávku MHD; ulicí Čsl. armády na východ na Holubí vrch; ulicí Lidickou a Vrchlického k Základní škole 
Vrchlického; ulicí Vrchlického na zastávku MHD na ulici K. H. Máchy. Tyto vazby zajišťují dobré napojení lokality na občanskou vybavenost, 
hromadnou dopravu a rekreační zázemí města. 

Lokalitou procházejí čtyři linky hromadné dopravy – č. 2, 3, 4 a 5. 
Severojižním směrem protíná území průtah silnice II. třídy ulicí Lidickou. 

Obr. 1 – Širší vztahy, zdroj: www. mapy.cz 
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2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

V řešeném území se nacházejí tyto základní limity a ochranné režimy: 
 ochranná pásma stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrorozvodná síť, teplovod); 
 objekty technické infrastruktury a jejich ochranná pásma (distribuční trafostanice, kotelna CZT); 
 záplavové území stanovené Q100 řeky Desné a Bratrušovského potoka; 
 území zvláštní povodně pod vodním dílem; 
 ochranné pásmo výškového omezení staveb; 
 nemovitá kulturní památka Vila Roberta Siegla; 
 přímá návaznost řešeného území na městskou památkovou zónu. 

2.2. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Většina pozemků veřejných prostranství v řešené lokalitě je v majetku města Šumperka. Pozemek veřejného prostranství 
před evangelickým kostelem je v majetku církve (Českobratrská církev evangelická), pozemky okolo budovy UniCredit Bank na ulici 
Čsl. armády a okolo budovy bývalé Moravanky na Revoluční ulici jsou v majetku právnických osob. 

Pozemky pod bytovými domy jsou buďto ve vlastnictví fyzických osob, města Šumperka nebo jsou kombinací soukromého a 
družstevního vlastnictví. Pozemky komunikací jsou majetkem města Šumperka a Olomouckého kraje. Pozemky domova mládeže Střední 
zdravotnické školy jsou majetkem Olomouckého kraje, pozemky kostela, zahrady a fary majetkem Českobratrské církve evangelické. 

Vlastníky pozemků pod objekty technické infrastruktury jsou ČEZ Distribuce, a. s. a Podniky města Šumperka a.s. 
Podrobné majetkoprávní vztahy jsou zobrazeny ve výkrese v příloze této studie. 

2.3. STRUČNÁ HISTORIE ÚZEMÍ 

Řešená lokalita se nachází v místě historického předměstí při východní cestě z města. Její hlavní páteře – dnešní ulice Hlavní a 
pokračování ve vidlici ulic Čsl. armády a 8. května byly formovány již ve středověku a stále zůstávají ve své historické stopě. Osídlení se 
přirozeně rozvíjelo nejprve podél těchto cest a tvořila jej zástavba venkovského charakteru. 

V 19. století se s rozvojem průmyslu a příchodem železnice začala rozvíjet dnešní urbanistická struktura této části města. 
Nejvýznamnější ulicí se stala Hlavní třída, z níž vycházela nejkratší spojnice k nádraží – ulice 17. listopadu. Na křižovatce obou ulic byl 
v letech 1869-74 postaven novogotický evangelický kostel (autor W. Knapek). Jako protiváha budovy nádraží, uzavírajícího průhled ulicí 17. 
listopadu k jihu, vyrostla v letech 1895-97 v severním průhledu monumentální budova německého gymnázia (dnešní obchodní akademie od 
autorů vídeňských architektů bratrů A. a J. Drexlerových). Podél Hlavní třídy i navazujících ulic Čsl. armády a 8. května vyrostla v tomto 
období řada reprezentativních budov – např. bývalá Seiglova vila z roku 1867 (dnes internát střední zdravotnické školy, od vídeňského 
architekta T. von Hansena). 

V období první republiky a po druhé světové válce se rozvíjely pravoúhle organizované obytné čtvrti severně od ulice Čsl. armády. 
Z tohoto období pochází funkcionalistický hotel Grand, od olomouckého stavitele T. Šipky z roku 1932. Počínaje rokem 1960 přešla bytová 
výstavba na panelovou technologii a typicky sídlištní způsob zástavby bodovými či deskovými domy. Ty charakterizují dostavbu severní 
části ulice Revoluční, přestavbu bloku mezi ulicemi Čsl. armády a 8. května i blok Lidická – Čsl. armády. 

V 90. letech 20. století bylo dokončeno přeložení hlavního silničního tahu Hradec Králové – Ostrava původně vedeného 
severovýchodním obvodem historického jádra, Hlavní třídou a ulicí Čsl. armády do zcela nové trasy ulicí Jesenickou souběžně se železnicí 
a kolem nádražní budovy. 

 

 
 

 
 

 

Obr. 2: Německé gymnázium Františka Josefa I. (dnešní 
obchodní akademie, autoři: A. a J. Drexlerovi) a evangelický 
kostel (autor: W. Knapek) před rokem 1931, zdroj: Města 
a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Karel Kuča, 
Libri, Praha 2008 

Obr. 3: Hotel Grand na náměstí Svobody (autor: T. Šipka), 
1949; zdroj: www.fotohistorie.cz 

Obr. 4: Obchodní akademie (autoři: A. a J. Drexlerovi) a 
začátek Hlavní třídy, 1956; zdroj: www.fotohistorie.cz 
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Obr. 5: Císařský otisk, 1834 
 
 

 
Obr. 6: Mapa města,1922 
 

 
Obr. 7: Regulační plán, 1939 
 
 

 
Obr. 8: Vojenské letecké snímkování, 1953 
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2.4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství tvoří v řešené lokalitě uliční prostory, náměstí Svobody, zakončení pěší zóny s prostorem tržiště a dále plochy 
zeleně. V území plní především funkci zajištění dopravní obslužnosti a pěší prostupnosti a funkci rekreační při obytných domech. Potenciál 
některých veřejných prostranství plnit i funkci společenskou a posílit tak veřejný život není zcela naplněn: Příkladem této situace je náměstí 
Svobody, kde prostoru dominuje dopravní funkce s důrazem na osobní a nákladní přepravu. 

2.5. KAŽDODENNÍ REKREACE 

V řešené lokalitě se nacházejí dvě dětská hřiště pro nižší věkové kategorie dětí. Jedná se o hřiště před panelovým domem na ulici 
Čsl. armády 22 a 24; a dále o hřiště umístěné za blokem panelových domů podél ulice Lidické 41, 43, 45 a Čsl armády 32, 34, 36. V ulici 
Revoluční při panelovém domě se nachází asfaltová plocha hřiště bez dalšího vybavení či oplocení. Při ulici Lidické, za bodovým panelovým 
domem Čsl. armády 22 a 24 je v asfaltové ploše parkoviště osazen dožilý basketbalový koš. Zařízení pro každodenní rekreaci jiných 
věkových skupin než dětí a teenagerů se v lokalitě ani jejím blízkém okolí nenacházejí. 

2.6. ZELEŇ 

Vzrostlá zeleň veřejných prostranství podporuje svým skupinovým uspořádáním charakter bodové zástavby řešené lokality. 
Až výsadba stromů z posledních let vnáší do uličního prostoru liniové rytmické prvky. Stromy jsou většinou doplněny trávníky či živými ploty 
podél komunikací (v ulici Lidické a Čsl. armády) a podrostem keřů. Obyvatelé některých bytových domů (např. v ulici Revoluční) pečují 
o květinovou výsadbu předzahrádek, většinou orientovanou do vnitrobloku, při zadních vstupech. 

2.7. OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Řešené území je v široké míře pokryto službami a obchody se zbožím každodenní potřeby. Obchody jsou soustředěny převážně 
při Hlavní třídě a návazně při ulici Čsl. armády, služby se nacházejí rovnoměrně po celém území a to jak v parteru bytových domů, tak 
v samostatných objektech (pneuservis a autoservis). Jsou zde zastoupeny taktéž lékařské ordinace, restaurační a ubytovací zařízení (hotel 
Grand a penzion na rohu ulic Lidické a Čsl. armády) a v neposlední řadě se zde nachází evangelický kostel a obchodní akademie. Další 
zařízení školské, kulturní i komerční vybavenosti se nacházejí v těsné blízkosti lokality, v docházkové vzdálenosti v řádu několika minut. 

2.8. MOBILIÁŘ 

Mobiliář veřejných prostranství je převážně morálně zastaralý a celkově nejednotného charakteru. Na některých místech chybí lavičky 
a odpadkové koše, případně je zde naopak umístěno vybavení málo využívané (klepadla na koberce, sušáky na prádlo). Chybí ohrazené 
prostory na kontejnery, což přispívá k dojmu neuspořádanosti prostorů. 

2.9. PĚŠÍ PROVOZ 

Pro pohyb pěších slouží v území chodníky umístěné převážně podél místních komunikací. Tato síť je ještě doplněna pěšími trasami 
skrz některé bloky (dvě propojení pěšími komunikacemi mezi ulicemi Čsl. armády a Revoluční) nebo průchody v parteru panelových domů 
(v objektu Čsl. armády 24 nebo Lidická 39). Pěší propojení naopak chybí v ulicích Čsl. armády a 8. května v návaznosti na náměstí 
Svobody, kde jsou chodníky vždy pouze při jedné straně ulice, ale uvnitř „vidlice“ svírané těmito ulicemi, v blízkosti objektu s bankou 
a lékařskými ordinacemi, chodníky chybí. Zde i při zadní straně obytných domů v ulici Revoluční potvrzují deficit pěších propojení vyšlapané 
cestičky. 

2.10. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Řešeným územím nevede žádná značená trasa existujícího systému cyklostezek ve městě. Dle Generelu dopravy města Šumperk 
prochází ulicí Lidickou jedna z navržených hlavních městských cyklistických tras „Bratrušovská“ a ulicí Čsl. armády doplňková městská 
cyklistická trasa. Platný územní plán stanovuje překryvné prvky cyklistických komunikací taktéž v ulici Šmeralově, 8. května, 17. listopadu, 
Fialově a na Hlavní třídě (v úseku 17. listopadu – Fialova). 

2.11. HROMADNÁ DOPRAVA 

Lokalitou procházejí čtyři linky hromadné dopravy – č. 2, 3, 4 a 5. Zastávka linek č. 3 a 5 se nachází na ulici Lidické, zastávka linky č. 4 
na ulici K. H. Máchy, linka č. 2 přímo má zastávku v těsné blízkosti řešeného území na ulici Rooseveltově. 

2.12. DOPRAVA V KLIDU 

Stávající kapacita odstavných a parkovacích stání byla spočítána při fyzickém průzkumu v lokalitě a činí 390 míst, z čehož cca 355 
jsou stání odpovídající svými parametry normovým požadavkům. Dle výpočtu potřeby parkovacích a odstavných stání pro řešené území je 
zde deficit 647 míst. 

Deficit parkovacích a odstavných stání je vypočítán v souladu s normou podle vzorce: 
Deficit = N – S = 1037-390 = 647 chybějících míst dle normy 
S...počet stávajících stání 

 S=390 stávajících míst 

N...celková potřeba stání v řešeném území vypočítaná dle normy 
N = Oo x ka + Po x ka x kp = (501 x 1,0) + (184 x 1,25) + (244,65 x 1,0 x 1,0) + (49,35 x 1,25 x 1,0) = 1037,34 

Oo...základní počet odstavných stání 
Oo = 501 + 184 = 685 

dle tabulky 34 v normě: 1 stání na 2 byty o jedné obytné místnosti, 1 stání na 1 byt do 100 m2 – vzhledem k nedostatku 
informací o podlahové ploše bytů v území byly všechny byty uvažovány jako byty s více místnostmi a plochou do 100 m2 
celkem v území 685 bytů, z toho 501 v oblasti se součinitelem vlivu stupně automobilizace ka=1,0 a 184 bytů v oblasti 
s ka=1,25 

Po...základní počet parkovacích stání 
Po = 47,65 + 197 = 244,65   ... v oblasti se součinitelem vlivu stupně automobilizace ka=1,0 
Po = 19,35 + 30 = 49,35       ... v oblasti se součinitelem vlivu stupně automobilizace ka=1,25 

dle tabulky 34 v normě: 1 stání na 20 obyvatel 
celkový počet obyvatel = 1340, z toho 953 v oblasti se součinitelem vlivu stupně automobilizace ka=1,0 a 387 v oblasti s 
ka=1,25; základní počet parkovacích stání dle počtu obyvatel:   953 : 20 = 47,65 stání v oblasti se součinitelem vlivu stupně 
automobilizace ka=1,0 a 387 : 20 = 19,35 stání v oblasti s ka=1,25; 
pro další zdroje a cíle dopravy v území (občanská vybavenost – např. obchodní akademie, služby, kostel, hotel a další) je 
dle tabulky 34 v normě dle druhu stavby a počtu účelových jednotek potřeba 197 stání v oblasti se součinitelem vlivu stupně 
automobilizace ka=1,0 a 30 stání v oblasti s ka=1,25 

ka...součinitel vlivu stupně automobilizace 
dle Územního plánu Šumperk je v řešené lokalitě oblast s ka = 1,0 a oblast s ka = 1,25 

kp...součinitel redukce počtu stání 
dle tabulky 30 a 31 je pro danou lokalitu kp = 1,0 

2.13. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Řešeným územím prochází jednak páteřní komunikace v ulici Lidické (silnice II/446 od Bratrušova) a komunikace v ulici Čsl. armády 
od kruhového objezdu směrem na Rapotín (bývalý průtah silnice I/11, dnes komunikace kategorie B3), které jsou součástí dopravní 
infrastruktury zajišťující obsluhu celého města, a dále síť místních komunikací. 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.1. ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Hlavním záměrem urbanistického návrhu pro dané území je především: 
 zdůraznění městského charakteru veřejných prostranství včetně posílení nebo doplnění jejich společenské a rekreační funkce; 
 posílení cyklistické a pěší infrastruktury; 
 snížení deficitu počtu odstavných a parkovacích stání. 

Pro posílení městského a společenského charakteru veřejných prostranství návrh pracuje s prostorem zakončujícím pěší zónu 
u tržiště a s navazujícím náměstím Svobody jako s jedním celkem. Souborem dopravních a architektonických zásahů zde vytváří prostředí 
pro rozvinutí společenského a rekreačního potenciálu místa. Jako přímé pokračování tohoto prostoru je vyzdvižena ulice Čsl. armády. 
Dotvoření její uliční linie je v návrhu podpořeno nově navrženým objektem občanské vybavenosti. 

Stávající pěší komunikace v území jsou doplněny, tak aby tvořily ucelený systém obsluhující bez zbytečného prodlužování 
docházkové trasy všechny objekty a důležité směry v území. Nově jsou v území navrženy značené cyklostezky a víceúčelové pruhy v ulicích 
Lidické a Čsl. armády od kruhového objezdu směrem na Holubí vrch. Součástí mobiliáře veřejných prostranství jsou stojany na kola, jejichž 
rozšířená nabídka je podmínkou zvýšení podílu cyklistické dopravy ve městě. 

Pro snížení deficitu odstavných a parkovacích stání v území jsou navrženy nové plochy pro parkování podél stávajících komunikací, 
nové parkoviště při ulici Lidické, objekt hromadných garáží při ulici 8. května a parkovací objekty menšího měřítka při blocích panelových 
domů v ulicích Lidické a Čsl. armády. 

3.2. HLAVNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR 

Hlavní veřejný prostor sestává z náměstí Svobody a z východní části Hlavní třídy (mezi ulicemi 17. listopadu a Fialovou), mezi sebou 
plynule propojenými. 

Prostor východní části Hlavní třídy tvoří zakončení pěší zóny vedoucí z centra města. Je zde navržen nový objekt kryté tržnice 
v přímém sousedství sadů 1. máje. V návaznosti na stávající dlážděnou část pěší zóny vedoucí z centra až po ulici Fialovu je navrženo nové 
dláždění prostoru pěší zóny při tržišti, dosud vyasfaltovaného. Nové dláždění přechází i do prostoru před obchodní akademií. Objekt tržnice 
svým uspořádáním respektuje stávající pěší průchod objektem spořitelny (č.p. 433) do ulice Revoluční a navazuje na něj novým průchodem 
do parku. V celém prostoru je doplněn mobiliář umístěním laviček (v prostoru tržnice a před obchodní akademií), košů a stojanů na kola, 
případně květinových nádob. 

 

 
Obr. 9: Příklady dláždění (1 – Atalaya Park, Arminza, Španělsko, G&C Arquitectos, 2011; 2 – Gudberg Byplads, Kodaň, Dánsko, Rambøll Denmark A/S, 

2012; 3 – Pitt Street, Sydney, Austrálie, Tony Caro Architecture, 2013; 4 – Købmagergade, Kodaň, Dánsko, KBP.EU, 2013) 

 

Stávající převážně dopravní prostor náměstí Svobody je řešen tak, aby minimalizoval plochy komunikací. Díky nově vedenému 
propojení ulice 8. května s ulicí Čsl. armády vzniká na náměstí nová pěší plocha trojúhelníkového tvaru. Koncepce uvažuje se zavedením 
sdíleného dopravního prostoru (shared space) – tj. opatření pro maximální zklidnění dopravy a tím pro jasnou preferenci chodců a cyklistů. 
Za tímto účelem je na všech vjezdových komunikacích do prostoru náměstí Svobody zřízen zvýšený práh a komunikace následně pokračují 
ve zvýšené úrovni v režimu obytné zóny. 

Dlážděná plocha náměstí vybavená mobiliářem pro sezení poskytne prostoru společenský rozměr, na náměstí dosud chybějící. Nové 
vedení komunikace před hotelem Grand nabízí možnost umístit zde letní zahrádku kavárny. Do nejširší části náměstí, na východní stranu, 
je navržen terénní prvek/překážka pro skateboardisty. Poptávka po tomto druhu zařízení vznikla v místě přirozeně v době, kdy zde stávalo 
torzo zrušeného pomníku, skateboardisty hojně využívané. Není důvod nepodpořit tuto aktivitu, která má již v místě určitou tradici, byť 
doposud ne zcela legálně probíhající. Druhou možností pro tuto část náměstí je umístění vodního prvku, poskytujícího v letních měsících 
osvěžení, v zimních například možnost instalovat dočasné kluziště. 

Prostor před evangelickým kostelem je řešen osově symetricky ke vstupu do kostela. Je navrženo osázení stromy v mlatových 
plochách, lavičky, koše a stojany na kola. 

 

 
Obr. 10: Náměstí (1 – Masarykovo náměstí, Ostrava, RAW, 2007; 2 – Nicholson Mall, Footscray, Austrálie, HASSELL, 2008; 3 – Gudberg Byplads, Kodaň, 

Dánsko, Rambøll Denmark A/S, 2012) 

 

 
Obr. 11: Vodní prvek, skateboarding (1 – Hill Square, Tilburg, Holandsko, Buro Sant en Co, 2007; 2 – Zaandammerplein, Amsterdam, Holandsko; 3 – Horní 

náměstí, Olomouc) 

 
Nedílnou součástí konkrétního řešení dláždění a mobiliáře náměstí je nová koncepce řešení osvětlení. Moderní osvětlovací prvky 

umožňují pro osvětlení využít kromě stožárových svítidel i prvky mobiliáře jako lavičky a zahrazovací sloupky nebo vložit osvětlovací pásky 
do dláždění pro zdůraznění směrů. V návrhu je nutno zohlednit kromě designového řešení i ekologické aspekty jako míra zatížení prostoru 
světleným smogem. 
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Obr. 12: Příklady doplňkových osvětlovacích prvků (1 - Plaza del Torico, Teruel, Španělsko, b720 Arquitectos, 2007; 2 – Lyngby, Dánsko, Henrik Jørgensen 

Landskab AS, 2009; 3, 4, – www.mmcite.cz) 

3.3. MĚSTSKÁ ULICE 

Ulice Čsl. armády je upravena tak, aby podpořila provozní propojení náměstí Svobody s nově zbudovaným kruhovým objezdem 
na křižovatce s ulicí Lidickou. Jsou zde vytvořena kolmá parkovací stání po obou stranách, pokračující už z prostoru náměstí Svobody, 
včetně rytmizace za pomoci vzrostlé zeleně. Liniový charakter uličního prostoru dotváří umístění nového objektu občanské vybavenosti na 
pravé straně ulice směrem od náměstí Svobody, naproti stávajícímu objektu s obchodním parterem na levé straně ulice. 

3.4. KAŽDODENNÍ REKREACE 

V řešeném území jsou stávající hřiště doplněna, případně upravena tak, aby se zde nacházelo rekreační zázemí pro různé věkové 
kategorie obyvatel – prostory pro děti, mládež i seniory. 

Stávající dětské hřiště před panelovým domem na ulici Čsl. armády 22 a 24 a hřiště umístěné za blokem panelových domů podél ulice 
Lidické 41, 43, 45 a Čsl armády 32, 34, 36 zůstávají v návrhu zachovány, ale vzhledem k úpravám jejich okolí je nutno je přeřešit 
pro umístění v nové situaci. Vhodným doplněním stávajícího stavu hřišť je taktéž vybudování oplocení a mordernizace herních prvků. 

Nově jsou navržena  dvě další dětská hřiště umístěná mezi věžovými panelovými domy na ulici Revoluční a ve vnitrobloku mezi 
bytovými domy v ulici Revoluční a Čsl. armády. Doplnění těchto dvou hřišť má za cíl zvýšení nabídky hřišť v přímé návaznosti na bytové 
domy a dobré sociální kontroly. 

Pro mládež je v území navrženo jednak dovybavení stávající asfaltové hrací plochy u věžového panelového domu v ulici Revoluční 
na víceúčelové hřiště, dále je zde umístěno nové víceúčelové hřiště při ulici Lidické a případný skateboardový prvek na náměstí Svobody. 
Víceúčelová hřiště umožňují provozovat celou řadu sportů a herních aktivit, např. malou kopanou, basketbal, volejbal a další míčové hry 
či jiné aerobní aktivity. Jsou vybavena ochrannými sítěmi či oplocením a umělým osvětlením umožňujícím jejich využívání i v době časného 
stmívání či ve večerních hodinách. 

Pro aktivní rekreaci dospělých a seniorů je ve vnitrobloku mezi ulicí Revoluční a Čsl. armády umístěn fitpark (venkovní posilovna). 
Jedná se o plochu vybavenou jednoduchými cvičebními stroji, od posilovacích po rehabilitační. Povrch v tomto parku tvoří stříhaný trávník, 
který umožňuje cvičení a rekreaci i mimo stroje. 

 

 
Obr. 13: Dětská hřiště (1 – Schulberg, Wiesbaden, Německo; 2 –Garden City Park, Richmond, Kanada; 3 – Elephant and Castle, Londýn, Velká Británie) 

 

 
Obr. 14: Hřiště pro teenagery a dospělé (1 – víceúčelové hřiště Proseč, 2 – víceúčelové hřiště Lhota u Lipníku nad Bečvou, 3 – Villiers High School, Londýn, 

Velká Británie) 

 

 
Obr. 15: Fitpark a venkovní posilovna (1, 2 – fitpark pro seniory, Dewsbury, Velká Británie; 3, 4 – venkovní posilovna pro dospělé, Stockholm, Švédsko) 

3.5. KONCEPCE ZELENĚ 

Koncepce řešení ploch zeleně pracuje ve velké míře s prvky stromořadí jako podporou rytmizování uličních prostorů a podtržení 
hlavních linií. Pravidelná stromová výsadba vložená mezi kolmá parkovací stání je navržena v ulicích Revoluční a Čsl. armády (od náměstí 
Svobody po Lidickou), samostatná stromořadí v ulicích 8. května, Lidické a Čsl. armády (od Lidické dále směrem k B. Václavka). V nově 
řešeném vnitrobloku za panelovými domy při ulici Lidické 41, 43, 45 a Čsl armády 32, 34, 36 je navržena jak liniová tak skupinová výsadba 
stromů doplněná plochami trávníků. 

V rámci koncepce zeleně je uvažováno s redukováním počtu stromů v místech, kde dochází k novým úpravám, a následnému 
doplnění výsadby, která je v souladu s novou urbanistickou koncepcí řešení veřejných prostor. V plochách vnitrobloků je stávající skupinová 
výsadba ve velké míře zachována, případně doplněna novými stromy. 
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3.6. NOVÉ OBJEKTY 

Nově navržený objekt tržnice ve východní části Hlavní třídy je součástí prostoru zakončujícího městskou pěší zónu. Jedná se 
o přízemní otevřený objekt, orientovaný do pěší zóny. Od přilehlých sadů 1. máje je prostor tržnice oddělen kamennou zdí. V místě proti 
stávajícímu průchodu objektem spořitelny (č.p. 433) do ulice Revoluční je z prostoru tržnice navržen přímý průchod do parku. 

Krytý prostor tržnice sestává z jednoduchého průběžného prodejního pultu, dále je zde umístěna úřední deska, která je v současné 
době umístěna ve stejném místě na okraji parkové plochy. V krytém prostoru před úřední deskou je umístěna dlouhá lavička. Zeď oddělující 
prostor tržiště od parku vybíhá na straně u centra města ven před střešní konstrukci. Zde jsou u ní umístěny stojany na kola. Na opačné 
straně tržnice, u náměstí Svobody, je součástí tržnice veřejné WC a dřez s tekoucí vodou pro využití nakupujícími. 

 

 
Obr. 16: Tržnice (1 – Celje, Slovinsko, Arhitektura Krušec, 2009; 2, 3, – rekonstruovaná tržnice v Karviné, 2013) 

 

 
Obr. 17: Pítka (1 – náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant, VLADIMÍR BALDA Architekt, atakarchitekti, 2011 ; 2 – Celje, Slovinsko, Arhitektura Krušec, 2009; 

3, 4 – www.mmcite.cz) 

 
Nově navržený objekt občanské vybavenosti na ulici Čsl. armády dotváří urbanistickou strukturu uliční linie. Jedná se o přízemní 

objekt s pronajímatelnými obchodními jednotkami, orientovaný do ulice Čsl. armády. Nástupní prostor vytváří veřejný prostor uspořádaný 
shodně s předprostorem obchodního parteru stávajícího bytového domu na protější straně ulice. Zásobování obchodních jednotek bude 
realizováno z ulice Čsl. armády. Doplnění pěších komunikací v blízkosti navrženého objektu dotváří síť pěších propojení v území. 

Nově navržený parkovací objekt na nároží ulic Lidické a 8. května bude dopravně napojen z ulice 8. května. Objekt bude čtyřpodlažní, 
se zdůrazněným nárožím jako protipólem dominanty nároží bývalých lázní na protějším rohu křižovatky. 

 

 
Obr. 18: Parkovací objekty (1, 2 – Rotterdam, Holandsko, Paul de Ruiter, 2005; 3 – Lublaň, Slovinsko, A.Biro, 2006) 

 
V prostoru za blokem panelových domů podél ulice Lidické 41, 43, 45 a Čsl armády 32, 34, 36 jsou navrženy tři menší garážové 

objekty s automatickým parkovacím systémem pro zvýšení kapacity parkovacích ploch. Objekty jsou uvažovány nadzemní, dvoupodlažní, 
s nájezdy před každým parkovacím místem ve spodní řadě. 

 

 
Obr. 19: Parkovací objekty s automatickým parkovacím systémem (1, 2, 3 – www.komaparking.cz) 

3.7. MOBILIÁŘ 

Vybavení veřejných prostranství vhodně zvoleným a dostatečně kapacitním mobiliářem je základní podmínkou k plnění všech funkcí 
veřejných prostranství v systému města. Vizuální sjednocení mobiliáře v co nejširším území, ať už na úrovni celého města nebo jednotlivých 
lokalit podporuje celkové estetické působení veřejných prostranství, případně naopak umožňuje vyzdvihnout důležitost některých 
prostranství užitím jiné designové řady. Výměnu a sjednocení mobiliáře je vhodné provádět po jednotlivých etapách, v rámci jednotné 
koncepce. 

Nová veřejná prostranství budou vybavena dostatečným množstvím laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, pítek a nádob 
na rostliny. Taktéž případné informační tabule, plakátovací plochy či vývěsky a mříže ke stromům mohou výt zahrnuty do jednotné 
designové koncepce. 

Nové prvky veřejného osvětlení budou odpovídat charakteru osvětlovaných ploch (osvětlení komunikací, osvětlení chodníků, parkové 
osvětlení). Přístřešky sběrných míst komunálního a tříděného odpadu, ve kterých budou soustředěny nádoby pro uložení odpadu, budou mít 
jednotný charakter. Pro venčení psů budou vyhrazena místa, popř. budou rovnoměrně rozmístěny zásobníky sáčků na psí exkrementy. 
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Obr. 20: Příklady mobiliáře – lavičky (1, 2 – www.mmcite.cz; 2 – Place D’Armes, Montreal, Kanada, Groupe IBI-CHBA Cardinal Hardy, 2011; 4 – 

Rathausplatz, Solingen, Německo, scape Landschaftsarchitekten, 2008) 

 

 
Obr. 21: Příklady mobiliáře – odpadkové koše (1-5 – www.mmcite.cz) 

 

 
Obr. 22: Příklady mobiliáře – stojany na kola (1,3 – www.mmcite.cz; 2 – ADDI) 

 

 
Obr. 23: Příklady mobiliáře – stanoviště tříděného odpadu (1 – Brno – Bystrc, 2 – Benešov, 3 – Šumperk) 

 

4. KONCEPCE DOPRAVY 

Koncepce dopravy upravuje stávající podmínky v území zohledněním nové situace po vybudování kruhového objezdu na křižovatce 
Lidická – Čsl. armády, zavádí opatření pro zklidňování dopravy a zlepšení infrastruktury cyklistů. Nové propojení komunikace v ulici 
8. května s ulicí Čsl. armády vytváří na náměstí Svobody nový pěší prostor. 

4.1. PĚŠÍ DOPRAVA 

Stávající síť pěších komunikací v řešené lokalitě je místy doplněna o chybějící propojení pro vytvoření uceleného systému pěších tras 
a propojení směrů, bez nutnosti zacházek. Nově jsou komunikace doplněny ve vidlici ulic 8.května a Čsl. armády, ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Čsl. armády a Revoluční. 

Zavedením režimu obytné zóny v prostoru náměstí Svobody vznikne sdílený dopravní prostor a pěší pohyb tak získá na tomto území 
jednoznačnou prioritu před ostatními druhy dopravy. 

4.2. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

V souladu s Generelem dopravy města Šumperk jsou v návrhu zavedeny nové cyklostezky a víceúčelové pruhy jako součást místních 
komunikací. 

V ulici Lidické v prostoru od křižovatky s ulicí 8. května po kruhový objezd na křižovatce s ulicí Čsl. armády jsou zavedeny značené 
cyklopruhy jako součást hlavní městské cyklistické trasy tras „Bratrušovské“. Šířkové poměry uličního prostoru zde dovolují provést rozšíření 
komunikace a díky tomu umístit oboustranné jednosměrné cyklopruhy do hlavního dopravního prostoru. V prostoru od kruhového objezdu 
dále k ulici Revoluční a dále nedovolují šířkové poměry v ulici Lidické vést samostatné cyklopruhy. Pro tuto situaci je vhodné zavedení 
oboustranných jednosměrných víceúčelových pruhů. 

V ulici Čsl. armády od kruhového objezdu na křižovatce s ulicí Lidickou dále směrem na Rapotín je vedena doplňková městská 
cyklotrasa v hlavním dopravním prostoru jako oboustranné jednosměrné cyklopruhy. Mezi cyklopruhy a prostorem podélného parkování jsou 
vloženy bezpečnostní odstupy kvůli zóně otevírání dveří aut. 

V obslužných komunikacích v řešeném území nejsou vymezeny samostatné cyklopruhy. 

4.3. HROMADNÁ DOPRAVA 

Stávající zastávky hromadné dopravy zůstávají zachovány. V ulici Lidické dojde vzhledem k rozšíření komunikace k úpravě zastávky, 
před níž prochází cyklopruh. 

Nové propojení komunikace v ulici 8. května s ulicí Čsl. armády na náměstí Svobody umožňuje i nadále průjezd autobusů linky č.2 
do ulice Rooseveltovy. Variantně lze do budoucna uvažovat s přesměrováním linky na ulici Lidickou přes kruhový objezd na křižovatce 
s ulicí Čsl. armády. 

4.4. DOPRAVA V KLIDU 

Snížení deficitu odstavných a parkovacích stání v lokalitě je jedním ze základních cílů pořízení územní studie. Stávající deficit 
parkovacích a odstavných stání je vypočítán v souladu s normou a činí 647 míst. Odborný odhad aktuálního deficitu pro dané území je 
cca 130 míst. 

Navržením nových objektů se pro dané území dle normy zvyšuje celková potřeba stání o 10 stání, celkově tedy deficit v návrhu činí 
657 míst. 
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Návrh prověřuje možnosti umístit v území co největší počet parkovacích a odstavných stání. Navrženými opatřeními (nové parkovací 
plochy, parkovací objekty) bylo dosaženo celkového počtu 813 míst. Oproti stávajícímu stavu, kdy je v území cca 355 stání vyhovujících 
normovým požadavkům, došlo k navýšení počtu parkovacích a odstavných míst o 458 míst. 2% z celkového počtu stání jsou navržena jako 
stání pro handicapované. 

Zcela vyřešit normový deficit není z kapacitních důvodů území reálné, ale dle našeho zjištění ani potřebné. Lze však postupně 
realizovat v  etapách jednotlivé navržené parkovací plochy, v závislosti na rostoucí potřebě parkovacích míst v konkrétních částech lokality. 
Možnost umístit zde parkovací objekt je z ekonomických důvodů brána jako etapa v čase nejvzdálenější, která není podmínkou pro 
bezproblémové fungování území. 

V návrhu jsou do území umístěna v převážné míře venkovní parkovací stání. Jedná se o stání podél komunikací, nové parkoviště je 
navrženo před panelové domy Lidická 41, 43, 45. Umístěním kolmých parkovacích stání je zvýšena parkovací kapacita ve vnitrobloku mezi 
ulicemi Čsl. armády a Revoluční. 

V prostoru za blokem panelových domů podél ulice Lidické 41, 43, 45 a Čsl armády 32, 34, 36 jsou navrženy tři menší parkovací 
objekty s automatickým parkovacím systémem pro zvýšení kapacity parkovacích ploch. Objekty jsou uvažovány nadzemní, dvoupodlažní, 
s nájezdy před každým parkovacím místem ve spodní řadě. 

4.5. INDIVIDUÁLNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVA 

Stávající komunikační síť v řešené lokalitě zůstává zachována. Navržené úpravy vycházejí z návrhů opatření stanovených v Generelu 
dopravy města Šumperk. 

K výraznější dopravní úpravě dochází v prostoru náměstí Svobody, dále jsou v obslužných komunikacích zaváděna opatření 
ke zklidňování dopravy vedoucí ke zvyšování bezpečnosti nemotorizovaných účastníků provozu. 

V prostoru náměstí Svobody je nově zaveden režim obytné zóny. Dochází taktéž k úpravě propojení ulice 8. května s ulicí 
Čsl. armády, čímž je oproti stávajícímu stavu redukována plocha silničních komunikací při zachování průjezdnosti pro vozidla individuální 
a hromadné dopravy a vozidla zásobování. Za účelem maximálního zklidnění dopravy ve prospěch bezpečnosti chodců jsou na všech 
vjezdových komunikacích do prostoru náměstí Svobody zřízeny zvýšené prahy a komunikace následně pokračují ve zvýšené úrovni v celém 
prostoru náměstí. Rozlišení prostoru pro dopravu od prostoru pro chodce bude provedeno osazením silničních obrubníků s výškovým 
rozdílem 2 cm mezi hlavním dopravním prostorem a plochami pro chodce. 

Ulice Čsl. armády v úseku mezi náměstím Svobody a kruhovým objezdem na křižovatce s ulicí Lidickou bude sloužit jako obslužná 
komunikace s kolmým parkováním po obou stranách. Stávající šířka dopravního prostoru je zmenšena.  

V ulicích Revoluční, B. Václavka a 8. května jsou navržena opatření vedoucí ke zklidnění dopravy úpravou šířkových poměrů 
komunikací. Zmenšení stávajících šířek jízdních pruhů vede k pomalejší a pozornější jízdě řidičů a zároveň rozšiřuje možnosti úprav 
prostorů pro parkování. 

V ulici Lidické v prostoru od křižovatky s ulicí 8. května po kruhový objezd na křižovatce s ulicí Čsl. armády dochází k rozšíření šířky 
hlavního dopravního prostoru za účelem zachování stávajících průjezdných šířek pro individuální a nákladní dopravu a současného 
umožnění vymezení samostatných cyklopruhů. Šířkové poměry v tomto úseku ulice dovolují tuto úpravu na úkor malé části zelených pásů 
podél komunikace. 

Zpomalovací prvky jsou kromě vjezdů do obytné zóny na náměstí Svobody navrženy také na vjezdech do parkovišť a na přechodu 
pro chodce v ulici Revoluční. 

5. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Lokalita územní studie je zasíťována inženýrskými sítěmi různých druhů a vlastníků (vodovod, kanalizace, plynovod STL a NTL, 
teplovod, vedení VN a NN, slaboproudé rozvody). Vedení sítí je uloženo pod komunikacemi, pochozími plochami a plochami zeleně. 

Územní studie v návrhu schematicky řeší přeložky inženýrských sítí vyvolané případnou stavbou nových objektů. Nové objekty 
je možné napojit na stávající existující technickou infrastrukturu. V dalších stupních projektové dokumentace je nezbytné prověřit možnosti 
napojení nových objektů z hlediska kapacit. 

Veškeré požadavky, které byly vzneseny dotčenými správci vedení technické infrastruktury byly zapracovány. 

6. KAPACITY ÚZEMÍ 

6.1. OBYVATELSTVO A BYTOVÉ JEDNOTKY 

V řešené lokalitě je v současné době evidováno 1340 obyvatel, kteří bydlí celkem v 693 bytových jednotkách. 
Počet obyvatel na jednu bytovou jednotku činí cca 1,9 ob./byt. 
V návrhu není uvažováno s navyšováním počtu bytových jednotek. 

6.2. ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ EKONOMIE 

Plocha řešeného území 11,2 ha 
Plochy zastavěné – stávající objekty 17 632 m2 
Plochy zastavěné – nové objekty 3 006 m2 
Plochy zpevněné pojížděné – sběrné komunikace, cyklostezky 4 486 m2 
 – zastávka MHD 128 m2 
 – obslužné komunikace 17 502 m2 
 – parkování 6 917 m2 
Plochy zpevněné pochozí 19 159 m2 
Plochy zpevněné přírodě blízkým způsobem – minerální beton 273 m2 
Plochy nezpevněné – zatravněné 26 178 m2 

Plochy hřišť 2 672 m2 

Soukromé pozemky oplocené 12 920 m2 
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