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Průvodní zpráva

Zak. č.: 03-12-S

Název stavby: Humpolec, urbanistická studie ul.Žižkova

Datum: 03/2012

1. Identifikační údaje
Název stavby:

Urbanistická studie ul.Žižkova
ul.Žižkova

Místo stavby:

Humpolec

Katastrální území:

Humpolec

Kraj:

Vysočina

Investor:

město Humpolec

Stupeň:

studie

Charakter stavby:

zpevněné plochy a komunikace

Dodavatel stavby:

bude určen výběrovým řízením

Číslo zakázky:

0303-1212-S

1.1

Stavebník

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

1.2

Zpracovatel projektu

OK PLAN ARCHITECS, s. r. o.
Na Závodí 631
396 01 Humpolec
IČO: 26051731
DIČ: CZ 26051737
Statutární orgán: architekt Luděk Rýzner ČKA 02 660 (tel. 565 533 656)
www.okplan.cz

2. architektonickoarchitektonicko-urbanistické řešení
Řešeným územím je ulice Žižkova, na západě vymezená křižovatkou s ulicemi Školní a
Husova, na východě křižovatkou ulice Žižkova a ulice Na Stupníku. Ze severní strany navazuje
ulice Smetanova, na jihu je ulice Žižkova ohraničena uliční čarou objektů bývalého
průmyslového areálu.
Návrh vychází ze stávajících urbanistických a prostorových vazeb, vyústění cest je napojené
přirozeně na přechody, nežádoucí vstupy jsou minimalizovány.
Vlastní návrh bezprostředně navazuje na již zpracovanou studii Humpolec, urbanistická
studie ul.Školní – Husova, zpracovanou 12/2011 OK PLAN ARCHITECTS.
Před vlastním návrhem došlo k podrobnému rozboru dané situace.
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V současné době je tento prostor vnímán pouze jako komunikace. Lokalita vykazuje
nekvalitní pozůstatky své doby a je nutné vrátit tomuto místu náležitou důležitost, které ze
svého pohledu ve městě zaujímá.
Podle našeho rozboru a pohledu na město se jedná o významný prostor, který spojuje 2
nejvýznamnější osy města - Horního a Dolního náměstí a ulice Husova-Školní. Tyto osy spojují
obchvatové komunikace Okružní a Kamarytova. Tyto dvě páteře města jsou jednoznačné tepny,
které je vhodné vzájemně spojit pomocí propojovacích komunikací pro pěší a automobilovou
dopravu.
Ulice Žižkova má potenciál sloužit jako centrální parkoviště s výbornou dostupností pěších po
celém centru města Humpolec.
Ulice Žižkova by měla obdržet jednoznačné parametry a měla by se zde situovat v maximální
míře doprava v klidu.
Cílem návrhu je
• definování komunikace a stanovení parametrů pro řešení dopravy v klidu.
• vytvoření veřejného prostoru, který bude příjemný pro pěšího a příznivý také pro
uživatele – motoristu.
• kultivace prostoru a jednoznačné a bezkonfliktní napojení na ostatní veřejné prostory.

3. Dopravně technické řešení
Ideový návrh regenerace ulice Žižkova s navazujícími navrženými parkovacími plochami
vychází z požadavku na bezpečnost dopravy, ale zejména zvýšení počtu parkovacích míst
v dané lokalitě, zvýšení uživatelského komfortu jak pro chodce, tak pro řidiče vozidel. Stávající
stav ulice Žižkova je velice neuspokojivý. Dnes je celková šířka komunikace od 10 m až do 20
m, nejsou zde vymezené jízdní pruhy, zpevněná plocha působí zcela nepřehledně a
neorganizovaně. Navržené dopravně technické řešení se snaží zejména zpřehlednit a
zjednodušit orientaci řidiče v lokalitě i přes četnost výjezdů ze soukromých dvorů. Z tohoto
důvodu je navržena jednotná šíři komunikace po celé svojí délce – 6,5 m (dva jízdní pruhy).

3.1

Popis úprav (směrem od ulice Husova)

Navržené úpravy navazují na již provedenou část (urbanistická studie ul. Školní – Husova),
v místě před nově vybudovaným konferenčním centrem TAFA v Humpolci. Po levé straně
dochází k úpravě a rozšíření kolmého parkovacího stání, po pravé straně ve směru jízdy
dochází k novému vymezení výjezdů (od TAFA, MHA, a soukromého dvora). Dle požadavků od
majitelů nemovitostí je zde počítáno s výjezdem N1, případně nákladních vozů. Před stávajícím
objektem po pravé straně je nově vymezena plocha pro chodce (chodník) ,která navazuje na
chodník vedený podél budovy TAFA a před ní nově parkovací kolmé stání. Na opačné straně
dochází při vjezdu (do ulice Smetanova) k vybudování nové příjezdové komunikace v šíři 6,0 m
z důvodu nového provedení oboustranného kolmého parkování v počtu 12 ti míst. Shodné
dopravní schéma je užito zrcadlově přes navržená parkovací stání – je zde zbudována plocha
reservní plocha pro zvýšení počtu parkovacích stání až o 10 parkovacích míst . Výjezdy a
zejména rozhledové poměry dle ČSN 73 61110 (projektování místních komunikací) z těchto
dvou „parkovacích zálivů“ omezují možnosti počtu kolmého parkování na ulici Žižkova. Z tohoto
důvodu jsou nebližší parkovací stání k výjezdům navržena jako bezbariérová s manipulační
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plochou (blíže k vlastnímu vjezdu, tzn.není na ní dovoleno stát osobním automobilem) manipulační plochy slouží k manipulaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Z důvodu vymezení co nejmenších rozhledových trojúhelníků je zde taktéž navržena místní
úprava max. dovolené rychlosti a to DZ B20a(30) – maximální povolená rychlost 30 km/h, které
bude umístěno ze směru od ulice Husova na ostrůvku před kolmým parkovacím stáním.
Nově je také upravena ulice Žižkova za křižovatkou s ulicí Na Stupínku, kdy jsou
v jednosměrné ulici vymezená podélná parkovací stání směrem do centra Humpolce.
Před křižovatkou (ulice Žižkova a Na Stupníku) je navrženo nově místo pro přecházení v šíři
3,0 m (s ověřením rozhledových poměrů).
Při realizaci je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav
v krajině – ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

3.2

Parkování

Celkem je nově vytvořeno 80 parkovacích míst:
1. kolmé parkovací stání podél severní strany ulice – celkem 25
2. kolmé parkovací stání podél jižní strany ulice – celkem 16
3. kolmé parkovací stání na ploše vedle objektu Policie – celkem 4
4. kolmé parkovací stání na nově vytvořeném bočním parkovišti - celkem 12, výhled +10
5. kolmé parkovací stání na nově vytvořeném bočním parkovišti (propojení na ulici
Smetanova) - celkem 17
6. podélné parkovací stání podél chodníku na jižní straně ulice Žižkova – propojka na Horní
náměstí - celkem 6, výhled +7
7. alternativně využití plochy u výjezdu z parkovacích zálivů (rozhledové trojúhelníky!) – 2
místa
Při návrhu studie bylo postupováno striktně dle platné vyhlášky 398/2009 o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Jsou zde navrženy
vymezené parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, je zde
navrženo snížení v místě pro přecházení .
Z celkového počtu 80 parkovacích míst jsou 4 místa vyčleněna pro osoby se sníženou
schopností pohybu (2 místa u výjezdů z bočních parkovišť, 2 místa za kulturním domem).
Detailní řešení bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

4. barevné a materiálové řešení
Jako základní materiálový prvek byla zvolena kamenná kostka – žula. Použití tohoto
materiálu odkazuje na rozšířené užití v městě Humpolec. Použití kamenné kostky je nadčasové
a jako takové vhodné do staré zástavby i v moderních částech města.
Jako základní barva je použita barva šedá, jako neutrální základ pro ostatní prvky.
• Komunikace – kamenná kostka 10x10cm, barva šedá, skládaná do vějířů
• Chodníky – kamenná kostka 5x5cm, barva šedá, skládaná do vějířů
• Parkování – kamenná kostka 10x10cm, barva šedá, skládaná do řádků
• Dělení jednotlivých parkovacích míst je pomocí žulových kostek (souvislý pás) v barvě
žluté. Žlutá je použita také pro vymezení pojízdných a nepojízdných ploch
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• Výstražné pásy /nájezd do území/ - kamenná kostka 10x10cm, barva bílá
• Dále jsou použity výstražné pásy Coming, vzor kamenné kostky, barva bílá.
• Nově osazované obruby budou kamenné (žula, barva šedá).
• Parkovací zálivy (směr ulice Smetanova) budou v kombinaci asfaltobeton – pojízdná
plocha a betonová dlažba – vlastní parkování

5. Řešené části
5.1

Ulice Žižkova – severní část

Návrh úprav v ulici Husova počítá se zrušením stávající vzrostlé zeleně podél kina. Zeleň
bude nahrazena alejí vzrostlých stromů u nového parkoviště. Na toto parkoviště naváže
kolmé parkování směrem k východu.
Chodník pro pěší bude veden za těmito parkovacími místy a bude trasován jednoduchou
linií směrem k Hornímu náměstí. Šířka chodníku je navržena 2,5m. Trasa pro pěší bude
bezbariérová, tzn. že chodník nebude snižován v místech pro přejíždění osobními
automobily. Chodec tak dostává jednoznačnou přednost před automobilovou dopravou.
Objekt rodinného domu vedle kulturního domu nezapadá do celkové koncepce řešení
městského prostoru (výrazné terénní úpravy, bez vlastního přístupu na komunikaci atd.) Do
budoucna proto doporučujeme jeho zhodnocení formou dostavy, event. nástavby dle jasně
definovaných regulativ.

5.2

Ulice Žižkova – jižní část

Návrh ploch podél jižní části ulice Žižkova navazuje na již provedené úpravy prostoru
kolem konferenčního hotelu Fabrika Hotel.
Zde vytvořený chodník pokračuje podél hranic soukromých pozemků směrem k objektům
ChilliFitness a Policie.
Jsou respektovány vjezdy na parkoviště u FabrikaHotelu, vjezd pro nákladní auta pro MHA
i stávající vjezdy na soukromé pozemky. Nájezdy k nim jsou od vlastní komunikace
vyznačeny formou nepojízdných ostrůvků.
Před objekty ChilliFitness a Policie je nově upraveno kolmé parkování, které přímo
navazuje na novou šířku ulice Žižkova (6,5m). Nájezdy pro zásobování jsou vytvořeny
z parkovacích míst. Vlastní prostor mezi objekty a parkováním bude tvořen širokým
chodníkem. Do budoucna se počítá s úpravou vstupů do objektů formou samostatných
schodišť a ramp, aby nedocházelo ke zbytečnému násobení tras pro pěší, jak je tomu
v současnosti.
Prostor vedle objektu Policie slouží jako plocha pro nájezd do soukromých dvorů. Toto
zůstává zachováno, nově jsou zde definovaná parkovací místa.

5.3

Parkování Smetanova

Stávající plocha parkoviště pro obyvatele obytných domů v ulici Smetanova je
problematická z hlediska vjezdu do území (společná křižovatka s ulicí Žižkova a Na
Stupníku), navíc zde dochází ke kolizi chodec x automobil.
Nově proto bude parkování řešeno formou 2 obslužných komunikací s vjezdy kolmo
z ulice Žižkova. Jedna tato komunikace je přímým napojením na ulici Smetanova (pojízdný
chodník před bytovými domy), druhá je forma samostatného parkovacího „zálivu“,
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rovnoběžného s prvním. Tyto nové komunikace mají kolmá oboustranná parkování. Slouží
zároveň pro přístup k ostatním bytovým domům (hasiči, svoz odpadu atd.).
Obě tyto komunikace jsou slepé.
Nové parkoviště zasahuje do prostoru se vzrostlými stromy. Je nutné zhodnocení
stávající zeleně a nutnost jejího dalšího zachování. V odůvodněném případě je možno zeleň
skácet a prodloužit tak vlastní parkoviště.
Stávající vyhrazená plocha pro tříděný odpad je zrušena a přesunuta ke zpevněné ploše
mezi bytovými domy, která bude sloužit jako centrální plocha pro tříděný odpad pro tuto
bytovou zónu.

5.4

Parková plocha u bytových domů

V severovýchodní části řešeného území se nachází plocha zeleně, která tvoří parčík,
náležející k bytovým domům. Stávající stromy jsou zpravidla již hodně přerostlé, pouze
některé z nich jsou hodnotné. Do plochy jsou umístěny klepadla na koberce (nevyužívané),
zpevněné plochy s lavičkami, pískoviště. Využívání obyvateli je zde sporné.
Navrhujeme proto celý tento prostor pojat v parkové úpravě, s výraznou eliminací
stávající zeleně a nahrazením hodnotnými novými dřevinami, event. jinými zahradnickými
úpravami. Je nutné řešit zahradním architektem samostatnou studií sadových úprav.

6. Technická infrastruktura
Technická infrastruktura tzn. veřejné osvětlení, plyn, elektro NN a VN, vodovod, telefon,
kanalizace jsou umístěny ve zpevněných plochách v řešeném území, podrobněji viz. Technická
situace mapa od Města Humpolec. Je nutné při řešení maximálně ctít trasy a ochranná pásma
této infrastruktury.

7. sadové úpravy
Ulice Žižkova disponuje dostatečným množstvím zeleně, především směrem k severu, u
bytových domů a u mateřské školky. Tato zelená bariéra by měla zůstat zachovaná, zejména
s ohledem na obyvatele bytových domů.
Před další fází projekčních prací bude proveden dendrologický průzkum stávající zeleně
a navržena sanační opatření, event. doporučeno kácení.
Pro plochu „parku“ bude vytvořen projekt sadových úprav.
Nově do prostoru v blízkosti parkování navrhujeme doplňovat stromy, které svým
vzhledem a velikostí navazují na sadové úpravy v ulici Husova a Školní (stromořadí platanů
javorolistých Platanus acerifolia ´Alphens Globe se stříhanou korunou a zajímavou texturou
kmene).
Veškeré nové stromy budou vysazovány již vzrostlé, aby bylo docíleno konečného efektu
hotového prostoru. Navrhované stromy budou velikosti minimálně 20-25 cm, doporučujeme
velikost 25-30 (obvod kmene ve výšce 1,3 m).
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8. veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení je vedeno po severní straně ulice. Prvky osvětlení jsou různých
typů a různého stáří.
Návrh počítá s kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení dle návrhu specializované
firmy. Nová linie osvětlení bude vedena výhradně podél severní strany ulice, s doplněním
parkového osvětlení v prostoru zeleně ve východní části.
Typ osvětlení bude navazovat na navržené osvětlení v ulice Husova a Školní, tak aby do
budoucna mělo město jednotný typ veřejného osvětlení.

9. Závěr
Cílem je vytvoření moderního městského prostoru, ve kterém jsou i přes určité negativní
a neovlivnitelné vstupy vytvořeny příjemné podmínky pro pohyb a pobyt lidí a motoristů.

10.

Poznámka

• Při nejasnostech přizvat projektanta
• Veškeré práce provádět dle platných norem ČSN a technologických postupů. Dbát zvláště
bezpečnosti práce dle příslušné vyhlášky.
• Veškeré materiály konzultovat formou vzorků s projektantem zvláště barevné a materiálové
řešení.
• Veškeré změny budou odsouhlaseny projektantem a investorem.
• Generální dodavatel je povinen předložit od veškerých atypických i typových prvků, ocelové
konstrukce a veškerých PSV výrobků… výrobní dokumentaci (výrobní dokumentace
obsahuje – seznam příloh, textovou část – statické výpočty, certifikace, reference,
výkresovou část v měřítku 1:1-25, půdorysy, řezy, pohledy, s detailní specifikací použitých
materiálů s jasnou návazností na zbylou část stavby, dokumentace je optimálně zpracovat po
přesném zaměření na stavbě s uvedením datumu.) Výrobní dokumentace musí prokázat
cenovou a technickou proveditelnost, přesné – výrobními detaily, vše bude opatřeno
podpisem projektantem zodpovědným za generálního projektanta.
• Prováděná realizace musí splňovat platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března
2006 a následné vyhlášky 502/2006, 499/2006 – těmito předpisy se řídí i veškerá projektová
dokumentace pokud není výslovně ve výkresové nebo textové části stanoveno jinak!!

V Humpolci 03/2012
Vypracoval: Ing. arch. Marcela Susedíková, Ing. Michal Topolovský
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