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Název stavby: Humpolec, urbanistická studie ul. Rašínova

Datum: 06/2012

1. Identifikační údaje
Název stavby:

Urbanistická studie ul.Rašínova
ul.Rašínova

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:

1111-1212-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 Rašínova, na západě vymezená křižovatkou s ulicemi Husova a
Nerudova, na východě křižovatkou ulice Jana Zábrany. Ze severní strany je ulice ve své západní
části ohraničena uliční frontou domů, na straně východní parkem Stromovka. Na jihu tvoří
uliční frontu objekty služeb a bytové domy v ulici Smetanova.
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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Podle našeho rozboru a pohledu na město se jedná o významný prostor, který spojuje 2
nejvýznamnější osy města –ulici Husova a Horního a Dolního náměstí a z nich vyúsťující ulici
Jana Zábrany. 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 Rašínova je vnímána jako ulice s komerčními aktivitami a zároveň bezprostřední
návaznost na bydlení z ní dělají prostor s velkým pohybem lidí, ať už pěších nebo automobilistů
– residentů. Propojení s parkem Stromovka tvoří její důležitou součást.
Ulice Rašínova má potenciál sloužit jako městská ulice s obchody s výbornou dostupností
pěších po celém centru města Humpolec.
Ulice Rašínova 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.
• Jednoznačné určení pohybu motoristů, omezení dopravy v části ulice – pouze
jednosměrný provoz
• 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
3.1

Popis úprav

Návrh nové dopravní koncepce ulice Rašínova v Humpolci, vychází z požadavku na
bezpečnost dopravy, na zvýšení počtu parkovacích míst v dané lokalitě, zvýšení uživatelského
komfortu jak pro chodce, tak pro řidiče vozidel. Stávající stav ulice Rašínova je velice
neuspokojivý. V části která navazuje na ulici Jana Zábrany je celková šířka zpěvněných ploch
kolem 12.0 metrů , část mezi ulicemi Smetanova a Husova je vzhledem k neorganizovanému
parkování osobních automobilů často pro nákladní vozy neprůjezdná. V dané části nejsou
provedeny přechody pro chodce, či místa pro přecházení v místech kde dochází k velké migraci
osob. Nejsou zde umístěny lavičky pro odpočinek.
Vzhledem k možné občanské výstavbě u křižovatky ulic Rašínova a Jana Zábrany a tím
zmenšení možnosti rozhledových poměrů, je navržena úprava dopravního značení – osazení
svislého DZ P6 – Stůj dej přednost v jízdě.
Návrh studie zohledňuje a řeší požadavky zadané investorem. tj: zvýšení počtu parkovacích
míst, zpřehlednění úseku, zvýšení architektonické hodnoty lokality a zejména bezpečnost
chodců.
Základní myšlenka dopravního řešení je zjednosměrnit ulici Rašínova v části mezi ulicí
Smetanova a ulicí Husova. Tím dojde k vytvoření dostatečného prostoru pro jeden jízdní pruh š.
4,0 m (průjezdný ve směru od náměstí do ul. Husova), vytvoření dostatečných šířek
komunikačního prostoru pro chodce, a taktéž nově vymezuje nově 27 parkovacích stání ať již
podélných či šikmých. Stávající vjezdy do rodinných domů jsou samostatně vymezeny a
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akceptovány (jsou mimo parkovací stání). Výhledově je tedy možné také počítat se
zjednosměrněním ulice Soukenická, taktéž z důvodu vytvoření nových parkovacích či
odpočinkových (zelených) ploch.
V části (od ul. Smetanova / ul Jana Zábrany) je zachován obousměrný provoz. A to z důvodu
dobré dopravní obslužnosti rezidentů z sídliště Smetanova. Nově zde přibude kolmé parkování
po obou stranách obslužné komunikace, která bude provedena v šíři 6,5 m. Stávající přechod
pro chodce v ulici Smetanova bude zachován, případně bude pro veden jako zvýšený. Nově jsou
navržena dvě místa umožňující přecházení a to v přímé návaznosti na stále pěší trasy
náměstí/sídliště Na Rybníčku. Nově bude zbudován přechod pro chodce u křižovatky s ulicí
Jana Zábrany.

3.2

Parkování

Celkem je nově vytvořeno 56 parkovacích míst:
1. podélné parkovací stání podél severní strany ulice – celkem 13
2. podélné parkovací stání podél jižní strany ulice – celkem 4
3. šikmé parkovací stání podél jižní strany ulice – celkem 10
4. kolmé parkovací stání u parku Stromovka – celkem 13
5. kolmé parkovací stání na nově vytvořeném parkovišti na severní straně ulice- celkem 8
6. kolmé parkovací stání na nově vytvořeném parkovišti na jižní straně ulice- celkem 8
Parkování je navrženo pro osobní vozidla jako kolmé, šikmé a podélné. Rozměry jsou
definovány dle CSN 736056. Celkový počet nově navržených parkovacích stání je 56. 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. Vzhledem ke skutečnosti , že se
jedná o parkování vozidel rezidentů sídliště Smetanova, pro výpočet požadovaných INVA
parkovacích místech je vycházeno z celkového počtu parkovacích stání na sídlišti.
Celkový počet parkovacích stání :

128 (nové 56, stávající 69)

Stávající počet INVA stání :

4

Nutno vybudovat nových INVA stání :

2

Při realizaci zpevněných ploch je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie
vegetačních úprav v krajině – ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích).
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.
strana 3

Průvodní zpráva

Zak. č.: 11-12-S

Název stavby: Humpolec, urbanistická studie ul. Rašínova

Datum: 06/2012

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
• Oddělení parkovacích míst od komunikace dvouřádkem kamenné kostky 10x10cm
• 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).
• Navazující parkovací plochy u bytových domů (ul.Smetanova) řešeny v souladu se
stávajícím stavem- kombinace asfaltobeton – pojízdná plocha a betonová dlažba –
vlastní parkování.

5. Řešené části
5.1

Ulice Rašínova – západní část

Hlavní změnou oproti stávajícímu stavu je rozdělení ulice Rašínova na dva úseky – ve své
západní části bude ulice řešena jako jednosměrka, ve své východní části bude ponechán
obousměrný provoz.
Stávající stav chodníku podél ulice zejména v severní části nevyhovuje pěšímu provozu –
chodník je příliš úzký, auta parkují v jeho bezprostřední blízkosti. Zúžením komunikace pro
jednosměrku je dosaženo možnosti širokého chodníku podél uliční čáry na severu a
vymezení podélného parkování. Vjezdy do soukromých dvorů jsou zachovány, nájezdy
z komunikace jsou vymezeny také v rámci parkování.
Návrh úprav ulice počítá se zrušení širokého pěšího chodníku na jižní straně a využití
tohoto prostoru pro šikmé parkování s doplněním zeleně. Chodník pro pěší bude veden za
těmito parkovacími místy a bude trasován jednoduchou linií směrem k východu.

5.2

Ulice Rašínova – křižovatka s ulicí Smetanova

Křižovatka s ulicí Smetanova je dělícím bodem, ve kterém dochází k rozdělení Rašínovy na
jednosměrku a obousměrnou komunikaci.
Ulice Smetanova prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí s nově definovanými
parkovišti a navazujícími plochami. Stávající řešení bude maximálně respektováno, aby nové
úpravy zasahovaly do ulice Smetanova pouze okrajově.
Tato křižovatka je také významnou křižovatkou pěších cest – využívaná trasa podél S části
Rašínova, směr dále do centra města na straně jižní, propojení s komunikacemi v parku
Stromovka. Šířka chodníku je zde navržena 2,5m. Trasa pro pěší bude bezbariérová, tzn. že
chodník nebude snižován v místech pro přejíždění osobními automobily (ulice Na
Rybníčku). Chodec tak dostává jednoznačnou přednost před automobilovou dopravou a
pokračuje směr Stromovka.
Pěšími frekventované místo před objekty ukončující stávající uliční frontu bude rozšířeno,
doplněno o vzrostlou zeleň (optické propojení s parkem) a místa na sezení, případně stojany
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pro kola atd. Trasa, kterou momentálně chodci využívají pro přechod silnice bude
ponechána jako „místo umožňující přecházení“.

5.3

Parkování Stromovka

Stávající plocha šikmého parkování na severní straně ulice směrem do parku je bariérou
pěšího provozu. Toto parkoviště bude nahrazeno parkováním kolmým, s tím, že za
parkováním bude přímo veden chodník š.2,5m, který lemuje S stranu komunikace.
Dále je zde uvažováno s vytvořením parkovací plochy pro nově navrženou výstavbu
v jihovýchodním cípu parku Stromovka.

5.4

Nová výstavba v SV části

Nároží ulic Rašínova a Jana Zábrany v S části doporučujeme zastavět.
Navrhujeme zde 4 domy zhruba o rozměru 12x12m. Domy zastavují parcelu jako šachovnici
s vnitřními dvory. Toto prostorové uspořádání vytvoří svůj vlastní svět směrem dovnitř do
parcely, aby chodci a návštěvníci parku nebyli odkázáni na viditelný nešťastný prostor
vnitrobloku. Ačkoliv jde o strukturu stejně velkých objemů-kostek je navržen de facto jeden
spojitý dům. Jednotlivé kostky jsou vnitřně propojeny chodbami. Ty jsou navrženy tak, že se
vždy jednou stranou otevírají prosklenou stěnou směrem do dvorků střídavě na obě strany.
Dispoziční řešení s výhodou využívá pro oslunění jednotlivých bytů všechny světové strany.
Je uvažováno s vytvořením cca 14 bytů, se spodním parterem s možností komerčního využití.
Hlavní přístup do objektu je z ulice Rašínova, spodní patro může být také využito jako garáže
se společným nástupem do domu.
Výškově objekty navazují na zástavbu podél Dolního náměstí, tj. 3 nadzemní podlaží.

5.3

Nová výstavba v JV části

Stávající nezastavěné jižní nároží ulic Jana Zábrany a Rašínova doporučujeme zastavět. Půjde
o polyfunkční nárožní objekt, který vytvoří odpovídající ukončení uliční fronty z navazujícího
Dolního náměstí. Parkování bude řešeno v prostoru vlastního objektu.
Prostor navazující na komunikaci Rašínova bude využit na nové parkoviště (zrcadlově totožné
s parkovištěm na S straně ulice). Nové parkoviště zasahuje do prostoru se vzrostlými stromy.
Je nutné zhodnocení stávající zeleně a nutnost jejího dalšího zachování. Uvažuje se s možností
zeleň skácet a nahradit částečně novými stromy u nového objektu.

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.
Při technických úpravách nutno dbát vyjádření správců sítí a zahrnout jejich požadavky do
dalších stupňů projektové dokumentace – např. rekonstrukce hlavních řadů, přeložky apod.
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7. sadové úpravy
Ulice Rašínova disponuje dostatečným množstvím zeleně, především ve své východní
části - u bytových domů a v parku. 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 budou navržena sanační opatření, event. doporučeno kácení.
Stávající park Stromovka by měl projít celkovou sanací a úpravami tak, aby z něj byl
vytvořen moderní park s jednoznačně definovanými funkcemi a plochami.
Nově do prostoru v Z části, 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).

8. veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení je vedeno částečně pouze po jižní straně ulice (Z část). Prvky
osvětlení jsou různých typů a různého stáří.
Ve V části ulice je veřejné osvětlení vedeno podél pěších tras, tj. vlastní komunikace není
přímo nasvětlena.
Návrh počítá s kompletní rekonstrukcí veřejného osvětlení dle návrhu specializované
firmy. Nová linie osvětlení bude vedena přibližně ve stávajících trasách, podél jižní strany
ulice, s doplněním parkového osvětlení v prostoru zeleně ve východní části na severní
straně ulice.
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.
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Datum: 06/2012

• 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 06/2012
Vypracoval: Ing. arch. Marcela Susedíková, Ing. Michal Topolovský
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