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panelového sídliště 
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výpovědích jeho obyvatel - zpracovaná 
agenturou JSA - E. Novotná v roce 2002 

 Příloha č. 2 Projektu regenerace – Sídliště 
Máj 2006 - zpracovaná agenturou JSA - E. 
Novotná v roce 2006 

 Příloha č. 3 Projektu regenerace - Dokladová 
část projektu – vyjádření a stanoviska DOSS, 
správců sítí a dalších subjektů a organizací 

 

Analytická část projektu 
 
Fáze 1 - Vyhodnocení podkladových materiálů 
z hlediska využitelnosti pro regeneraci sídliště 
 
3. SOUPIS PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 
 
Podklady předané objednatelem v digitální podobě: 
 
1. Digitální ortofotomapy 
2. Digitální katastrální mapa 
3. Digitální technická mapa 
4. Platný Územní plán města Č. Budějovice - Atelier Brno (Hrůša, Pelčák) - 1999 

 
 
Podklady předané objednatelem v tištěné podobě: 
 
5. Situace s vyznač. pozemků a objektů ve vlastnictví města Č. Budějovice 
6. Výkresová dokumentace humanizace Máj – A. Valder – 2002 
7. Doprava v Č. Budějovicích – kompar. studie – JSA (E. Novotná) – leden 2001 
8. Situace stavby Úprava parteru Máj střed - Ateliéry A1 - 2001 
9. Změny jevů vyvolávajících dopravní zátěž území - Atelier Brno                     
(Hrůša, Pelčák) - 1999 
10. Demografické údaje - podklad pro dopravní studii města Č. Budějovice -       
M. Pazderová, 1999 
11. Dopravně - sociologický výzkum města Č. Budějovice – JSA                         
(E. Novotná) - 1998 
12. Územní plán zóny Máj jih, návrh - Ateliéry A1 – 1998 
13. Úz. plán zóny sídliště Máj jih, Regul. podm. části Branišovská -                   
Ateliéry A1 – 1998 
14. Obecně závazná vyhláška Územní plán zóny Máj jih - Úřad města                     
Č. Budějovice - 1998 
15. US „Humanizace“ sídliště Máj - V. Matějka, M. Portyková – 1993 až 1995 
16. Urbanistická studie Větrná, Horáková, Branišovská - SPS Dům a Strom 
(Matějka, Portyková) – 1995 
17. Urbanistická studie Lokalita Máj centrum - SPS Dům a Strom                  
(Matějka, Rothbauerová) – 1994 
18. Regulační podmínky pro centrum sídliště Máj - Studio Dům, Studio ER 
(Matějka, Rothbauerová) – 1992 
19. Dopravní generel Č. Budějovic - Výzkum veřejného mínění - JSA                   
(E. Novotná) – 1993 
20. Situace - dostavba Máj jih - V. Rothbauerová - 1991 
21. Ohleduplná obnova města, regul. plán dostavby obyt. zóny Máj jih -                  
V. Matějka - 1991 
22. Vyjádření a stanoviska DOSS z roku 2002 
23. Podněty občanů z roku 2002 
24. Novinové články o humanizaci sídliště z roku 2002 
 
Podklady ostatní: 
 
25. Fotodokumentace současného stavu - 4DS – bude prezentována v další fázi 
projektu 
26. Prohlídka lokality - 4DS 
27. Sídelní kaše - P. Hnilička, Era – 2005 
28. Prostředí českobudějovického sídliště Máj ve výpovědích jeho obyvatel“ - JSA 
E. Novotná 2002 
29. Suburbanizace a její soc., ekon., a ekologické důsledky - editor L. Sýkora, 
Ústav pro ekopolitiku - 2002 
30. Urbanistická čítanka 1 - editor K. Maier, ČKA - 2000 
31. Obraz města (The Image of the City) - K. Lynch, Bova Polygon - 2004 (c 
1960) 
32. Stavba měst podle uměl. zásad (Der Stadtebau nach seinen kunstl. 
Grundsatzen) - C. Sitte, ABF - 1995 (c 1901) 
33. www stránky společnosti Sureuro 
34. www stránky MMR ČR 

(Pokud není uvedeno datum, jedná se o aktuální podklady z roku 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice - - Fáze 4 

2 VYHODNOCENÍ PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ Z HLEDISKA 
VYUŽITELNOSTI PRO REGENERACI SÍDLIŠTĚ 

  
Hodnocení jednotlivých podkladových materiálů bylo vypracováno pomocí 4 bodů: 
1. popis řešeného území a jeho vztah k projektu regenerace 
2. klasifikace druhu ÚPD nebo ÚPP, fáze projektu 
3. popis řešení a hlavních úprav, konceptu, záměru, hlavních cílů  
4. zhodnocení využitelnosti pro projekt regenerace 
 
Dokumentace č.4 
 
Platný Územní plán města České Budějovice - Atelier Brno (Hrůša, 

Pelčák) – 1999 
 
1. zahrnuje celé území města České Budějovice 
2. platný Územní plán města České Budějovice 
3. Zkrácená citace z textové části: 

Jde o stabilizované území. Navržena je plocha smíšené funkce k dokončení 
navrženého čtvrťového centra, plochy městské zeleně – zejména rekreační, 
navrženo vedení samostatné cyklistické trasy navazující na celoměstský 
systém, návrh ploch pro patrové garáže, úprava pěších vycházkových tras 
k nově navrženému hřbitovu v lokalitě Haklovy Dvory. Navrženy jsou 
urbanistické kompoziční a regulační osy v ul. A. Balcara a M. Horákové. 
Čtvrťové centrum navrženo při ul. A. Balcara.  
Jedná se o sídliště kolektivních vícepodlažních bytových domů vzniklé v 80. 
a 90. letech, východně navazující na starší sídliště Šumava, západně na les, 
který byl výstavbou silně zasažen. Nedostatečné jsou plochy pro rekreaci a 
plochy pro parkování. Je žádoucí dokončení centra služeb a obchodu jako 
čtvrťového centra. V této lokalitě je důležité kvalitní dořešení parteru a obnova 
zeleně jak ve vnitroblocích, tak propojení západního lesa s oblastí severně 
navazujících rybníků a zeleně. Evidentně nedostatečné plochy pro parkování 
jsou řešeny výstavbou hromadných garážových objektů (i v sousedních 
lokalitách). Nová zeleň a úpravy podél hlavních komunikací jsou také jedním 
z prostředků potřebného rozlišení soukromé a veřejné sféry. Nepřípustné je 
snižování rozlohy ploch zeleně v území bydlení.  
Dominantním tématem dopravní problematiky sídliště Máj je výrazný deficit 
odstavných a parkovacích stání, dosahující téměř 2500 stání. Návrh lokalizuje 
plochy pro výstavbu hromadných garáží s celkovou kapacitou 1450 stání a 
hlídanou parkovací plochu v jižní části lokality pro cca 100 vozů. Zbývající část 
deficitu je nutno řešit v sousedních lokalitách v přijatelné vzdálenosti. Návrh 
ÚPnM nepočítá s žádnými počiny na komunikační síti. Stávající cyklistické 
trasy vedené lokalitou budou zachovány. Po západní hranici lokality je vedena  
cyklistická trasa ve směru na Šindlovy Dvory. Obecným handicapem dopravní 
problematiky sídlišť ve východních částech města je nedostatek paralelních 
komunikačních propojení ve směru V - Z. Návrh ÚPnM řeší tento nedostatek 
v několika nových trasách určených, pro smíšený provoz nebo vyhrazených 
pouze MHD, navazujících na stávající skelet.  
Ještě v nedávné minulosti bylo území Máje jako území bydlení citelně 
ovlivněné tzv. hromadnou bytovou výstavbou na jedné straně a potlačením 
přirozené obnovy některých částí města na straně druhé. Ani nyní nelze tuto 
situaci najednou změnit bez dalších možných chyb v plánování. Podoba 
sídliště se nezmění tzv. „humanizací“, pokud se nezlepší péče o obytnost a 
detail. Přitom je třeba „akceptovat“, že základní podoba bude zachována po 
celá léta! Je třeba dotvořit kvalitním detailem „ideu sociálního bydlení v zeleni“, 
nezahušťovat zástavbu a vytvořit lepší praktické podmínky pro pobyt na sídlišti 
s vazbou na příměstské lesy k Branišovu a Vrbenské rybníky na severu. 
Území lesu Bor je vnímáno jako území důležitého lesoparku, plní významnou 
rekreační funkci pro denní pohyb obyvatel sídliště, ale leží mimo správní 
obvod města.  
Paradoxně k obecnému tendenčnímu mínění tento územní plán zásadně 
navrhuje „dotažení do konce“ nezrealizovaného pojmu avantgardy - pojetí 
zdravého sociálního bydlení „s přírodou před domem“ a větším podílem 
zelených ploch (spolu s parkovou  úpravou bezprizorních ploch existujících) 
v sídlištích! Nároky na ÚPP - zpracovat urbanistickou studii pro navržené 
urbanistické regulační osy.  
Pro zachování, obnovu a rozvoj charakteru čtvrti Máj se ukládá opatřenými 
regulačními plány a urbanistickými studiemi řešit „ukončení“ zástavby sídlišť 
u Branišovské silnice a její vazby do Branišovského lesa a do okolní krajiny, ke 
zkvalitnění prostředí na Máji zpřesnit detaily a kulturu parteru v zastavěném 
území, s potřebným rozlišením soukromé a veřejné sféry. Veřejně prospěšné 
stavby dopravní - hromadné garáže G 15 - 300 stání, G 16 - 200 stání, G 17 - 
300 stání, G 18 - 300 stání, G 21 - 350 stání, plocha pro parkoviště - 100 stání. 

4. platný Územní plán města České Budějovice vytváří předpoklady pro 
zkvalitnění sídlištního prostoru, vnáší do prostoru komunikační osy, umožňuje 
zlepšit možnosti pro parkování v území. Velmi inspirativní ale i diskutabilní je 

předložená „idea sociálního bydlení v zeleni“. Její vize je lákavá, avšak 
funkčnost omezená, neboť kromě garážových objektů neřeší v lokalitě 
dostatečně občanskou vybavenost a nevytváří fungující městské prostory. 
Návrh na případné změny územního plánu bude předmětem dalších fází 
projektu regenerace. 

 
 
Dokumentace č.5 
 
Situace s vyznač. pozemků a objektů ve vlastnictví města Č. 

Budějovice 
 
1. zahrnuje celé řešené území pro projekt regenerace 
2. - - 
3. většina ploch v celém území a domy v jižní části řešeného území je ve 

vlastnictví Města České Budějovice – tato skutečnost vytváří dobrý předpoklad 
pro plánované úpravy. Město může významnou měrou rozhodovat o vývoji 
území. Paradoxem je, tento fakt v letech 1998 až 2006 neměl vliv na zlepšení 
stavu sídliště. Panelové domy jsou ve správě bytových družstev. Pozemky a 
objekty občanského vybavení a institucí patří soukromým vlastníkům. 

4. k vlastnickým vztahům bude přihlédnuto v návrhové fázi projektu 
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Dokumentace č.6 
 
Výkresová dokumentace humanizace Máj – A. Valder – 2002 
 
1. podklad zahrnuje pouze východní část řešeného území. Jedná se o blok mezi 

ulicemi Milady Horákové, E. Rošického, Větrovou a O. Nedbala. Jde o cca 1/5  
plochy sídliště Máj. 

2. jde o urbanistickou studii humanizace části sídliště 
3. návrh je rozdělen do jednotlivých výkresů obdobně jako regulační plán. 

Lokalitu doplňuje zelení, dětskými hřišti, chodníky a parkováním. Nové objekty 
pro občanskou vybavenost nebo parkování nejsou řešeny. Dokumentace 
spíše podrobně řeší jednotlivosti v dané lokalitě. 

4. Dokumentace je především cenná jako zdroj informací – podlažnost, počet 
bytů a vedení inženýrských sítí. V dokumentaci postrádáme koncepční řešení 
prostoru sídliště a širší vztahy. 

 
Dokumentace č.8 
 
Situace stavby Úprava parteru Máj střed - Ateliéry A1 – 2001 
 
1. dokumentace řeší parter v lokalitě Máj Střed, v pomyslném centru sídliště Máj. 

Lokalita je situována v návaznosti na zastávky MHD, poštu a hlavní pěší trasu 
sídliště Máj severojižním směrem.  

2. dokumentace je zpracována na úrovni studie. 
3. návrh byl částečně realizován vybudováním parkoviště a vybudováním 

souběžného chodníku od zastávky MHD. Sadové a parkové úpravy 
realizovány nebyly. 

4. dokumentace nemá pro projekt regenerace význam. 
 
Dokumentace č.12 
 
Územní plán zóny Máj jih, návrh - Ateliéry A1 – duben/1998 
 
1. dokumentace územního plánu řeší plochy v jižní části sídliště Máj. Prostor je 

ohraničen ul. Branišovskou, Milady Horákové, panelovou výstavbou a lesem 
na Branišov. Se zájmovou lokalitou pro projekt regenerace se překrývá 
v území mezi ulicemi A. Barcala, U Lesa a Dubenskou. 

2. dokumentace je zpracovaná na úrovni projednané a schválené ÚPD - 
Územního plánu zóny 

3. plochy s navrhovanou nízkopodlažní blokovou bytovou výstavbou byly 
realizovány, kapacitně však nebyly zcela naplněny požadavky pro parkovaní a 
garážování vozidel. Dopravně je řešena spojnice ulic A. Barcala a Dubenské. 
Na ostatních plochách určených především k rekreaci byla vybudována 
bikrosová dráha a mlatový chodník vedoucí k lesu, který ale nyní v lese končí 
bez návaznosti. 

4. dokumentace bude zohledněna při projektu regenerace zřejmě převzetím 
propojení ulic A. Barcala a Dubenské a regulace bloku domů severně od ulice 
Dubenská. Návrh na její případné změny bude předmětem návrhové fáze 
projektu regenerace. 

 
 

Dokumentace č.13 
 
Územní plán zóny sídliště Máj - jih, Regulační podmínky části 

Branišovská - Ateliéry A1 – leden/1998  
 
1. Řeší část území řešené v č. 12 – zástavbu ul. Dubenské, U Lesa a J. Bendy.  
2. dokumentace je zpracovaná na úrovni projednané a schválené ÚPD - 

Územního plánu zóny. 
3. dokumentace řeší podrobně regulační podmínky části území s bytovými domy 

dle č. 12. Dopravně je řešena spojnice ulic A. Barcala a Dubenské. 
V současné době je tento regulační plán z větší části naplněn až na bytové 
bloky při severní straně ulice Dubenská. 

4. dokumentace bude zohledněna při projektu regenerace zřejmě převzetím 
propojení ulic A. Barcala a Dubenské a regulace bloku domů severně od ulice 
Dubenská. Návrh na její případné změny bude předmětem návrhové fáze 
projektu regenerace. 

 
Dokumentace č.14 
 
Obecně závazná vyhláška Územní plán zóny Máj jih - Úřad města Č. 

Budějovice – 1998 
 
1. dtto č. 12 
2. obecně závazná vyhláška dle č. 12 
3. stanovuje závazné části ÚPD 
4. návrh na její případné změny bude předmětem návrhové fáze projektu. 
 
Dokumentace č.15 
 
US „Humanizace“ sídliště Máj 1. část - sever - V. Matějka, M. 

Portyková – 1993 až 1995 
 
1. dokumentace řeší celou hlavní část sídliště Máj ohraničenou na jihu ul. A. 

Barcala, na východě ul. Větrnou, na severu ul. E. Rošického. Není řešeno 
centrum sídliště Máj u křižovatky ulic M. Horáková a A. Balcara – území 
s dnešním marketem Penny, poštou a České správy sociálního zabezpečení. 

2. Jedná se o koncept projektu humanizace, který byl projednáván a jeho 
součástí jsou i stanoviska dotčených institucí a občanů. 

3. Dokumentace pojmenovává problémy – doprava, občanská nevybavenost, 
nekvalitní parter a neudržovaná zeleň. Nehledá nápravu v řešení stávající 
architektury panelových domů, ale v rozpracování systému parkování, zeleně, 
pěších cest a drobné architektury. Řešení hledá v definovaní prostorů a 
zabudovaní nových městských funkcí. Nové objekty jsou navrhovány při ulici 
M. Horákové a uprostřed sídliště na pěší ose mezi ul. A. Barcala a 
E.Rošického. 

4. Urbanistický koncept neřeší sídliště z hlediska doplnění o chybějící městské 
funkce a především se věnuje dopravě a zeleni. Dostavba dlouhé hmoty 
trojúhelníkového půdorysu uprostřed pěší osy je diskutabilní. Pojmenovaná 
problémová místa přetrvávají, o jejich řešení bude usilovat i náš projekt. Tato 
dokumentace je pro nás inspirativní. 
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Dokumentace č.16 
 
Urbanistická studie Větrná, Horáková, Branišovská - SPS Dům a 

Strom (Matějka, Portyková) – leden/1995 
 
1. dokumentace řeší plochy mimo řešené území projektu regenerace ležící 

jihovýchodním směrem v místě dnešního multikina Cinestar a Nákupního 
centra Čtyři dvory. 

2. dokumentace je zpracovaná jako urbanistická studie 
3. území řešené touto dokumentací je v dnešní době již zastavěné. 
4. dokumentace nemá pro projekt regenerace význam. Realizované stavby 

multikina Cinestar a Nákupního centra Čtyři dvory tvoří dnes centrum celého 
území. 

 
Dokumentace č.17 
 
Urbanistická studie Lokalita Máj centrum - SPS Dům a Strom 

(Matějka, Rothbauerová) – září/ 1994 
 
1. řešené území se nachází v centru sídliště Máj u objektu České správy 

sociálního zabezpečení. 
2. dokumentace je zpracovaná na úrovni urbanistické studie.  
3. jedná se kompoziční dostavbu objektu dnešní České správy sociálního 

zabezpečení vícepodlažním objektem trojúhelníkového půdorysu. 
4.  hmotové řešení dostavby centra sídliště Máj bude řešeno v projektu 

regenerace, dostavba objektu dnešní České správy sociálního zabezpečení 
bude uvažována v návrhové fázi projektu regenerace. 

 
 
Dokumentace č.18 
 
Regulační podmínky pro centrum sídliště Máj - Studio Dům, Studio 

ER (Matějka, Rothbauerová) – 1992 
 
1. řešené území tvoří centrum sídliště Máj, dnes je území zastavěno marketem 

Penny, restaurací Verneovka, objektem dnešní České správy sociálního 
zabezpečení a poštou. 

2. dokumentace je zpracovaná na úrovni urbanistické studie. 
3. jde o návrh dostavby centra sídliště Máj, navrženy jsou 5tipodlažní objekty 

s výškou římsy 18m, které utváří ortogonální náměstí.  
4. hmotové řešení dostavby centra sídliště Máj bude jedním z hlavních úkolů 

projektu regenerace, prostor centra sídliště je dnes zcela nevyhovující – je 
okupován převážně jednopodlažními objekty, což je z urbanistického hlediska 
nevhodné. Autoři regulačních podmínek pro centrum sídliště Máj se pokusili 
vytvořit městský prostor, který na sídlišti dodnes naprosto chybí. Objekty na 
jižní a severní straně náměstí však mají nevyhovující příliš malou hloubku 
traktu. 
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Dokumentace č.20 
 
Situace - Dostavba Máj jih - V. Rothbauerová – prosinec/ 1991 
 
1. dokumentace řeší dostavbu plošně rozsáhlého území Máj Jih mezi ulicemi 

Větrná, Branišovská a A. Barcala, dále centrum sídliště severně od ul. A. 
Barcala. Na západní straně je navržena k zastavění i část zalesněné plochy. 
Dokumentace se překrývá s řešeným územím projektu regenerace v části 
jižně od ul. A. Barcala a v části centra sídliště. 

2. projekt sloužil jako podklad pro výběrové řízení na zpracování regulačního 
plánu pro sídliště Máj. 

3. území je rozdělené na několik bloků s různou funkcí a hustotou osídlení. Od 
nízkopodlažních obytných bloků se službami v parteru až po nájemní vily, 
atriové a rodinné domy. Dále projekt řeší občanskou vybavenost – např. 
bazén, saunu, základní a mateřskou školu a dále kapli situovanou k lesu mimo 
obydlené centrum. Samotné centrum sídliště severně od ul. A. Barcala je 
intenzivně zastavěno objekty tvořícími náměstí. 

4. projekt má pro zpracovávaný projekt regenerace inspirativní význam, 
především v území zahrnujícím dostavbu centra sídliště Máj s náměstím 
navrženým s jednou stranou otevřenou jižním směrem, řešením občanské 
vybavenosti a širšími vztahy. Půdorysný tvar diagonálně seříznuté hmoty 
obklopující náměstí vnáší do ortogonální struktury sídliště cizí prvek. 
Podstatná část návrhu se nezrealizovala, pouze nízkopodlažní bytové domy 
v jihovýchodní části území byly později částečně převzaty Atelierem A1 v 
územním plánu Sídliště Máj - Jih. 

 
 
Dokumentace č.21 
 
Ohleduplná obnova města, regulační plán dostavby obytné zóny Máj 

jih - V. Matějka – prosinec/1991 
 
1. dokumentace řeší dostavbu území Máj Jih mezi ulicemi Větrná, Branišovská a 

A. Barcala, dále centrum sídliště severně od ul. A. Barcala – plocha řešeného 
území je shodná s č. 20. Dokumentace se překrývá s řešeným územím 
projektu regenerace v části jižně od ul. A. Barcala a v části centra sídliště. 

2. projekt sloužil jako podklad pro výběrové řízení na zpracování regulačního 
plánu pro sídliště Máj. 

3. pomyslné centrum sídliště Máj je hmotově řešeno eliptickým objektem tvořícím 
uprostřed náměstí ve tvaru římského amfiteátru – obdoba náměstí v italském 
městě Lucca v Toskánsku. Pod náměstím je situován parking. Dále projekt 
velkoryse řeší rekreační plochy zeleně v západní části území. Obytná 
výstavba je navrhována především při ulici M. Horákové. Projekt se zabývá 
rovněž širšími vztahy v území. 

4. za inspirující pro náš projekt regenerace považujeme zejména odvážné řešení 
centra sídliště výraznou hmotou eliptické stavby s vnitřním náměstím – 
rozkrájenou příčně na jednotlivé funkce. Kladně vnímáme i celkový přístup 
k problému, který byl v dalších letech odsunut stranou. Ke škodě celého území 
se podstatná část návrhu nezrealizovala, pouze bodové nízkopodlažní bytové 
domy byly později částečně převzaty Atelierem A1 v územním plánu Sídliště 
Máj - Jih. 

 
 

 
 
Dokumentace č.22 
 
Vyjádření a stanoviska DOSS aj. z roku 2002 
 
Jedná se o 18 stanovisek DOSS, správců sítí a dalších subjektů a organizací 
z roku 2002. Stanoviska a vyjádření jsou v rámci projektu regenerace 
aktualizována - byly osloveny následující DOSS, organizace, subjekty a správci 
sítí: 
 
1) Odbory Magistrátu města České Budějovice: 
Odbor územního plánování a architektury 
Majetkový odbor 
Investiční odbor 
Odbor správy veřejných statků 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Odbor ochrany životního prostředí 
Odbor kultury 
Odbor památkové péče 
Odbor sociálních věcí 
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2) ostatní DOSS: 
HZS JČ Kraje 
Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích 
Správa a údržba silnic České Budějovice 
Policie ČR - Dopravní inspektorát 
Policie ČR - Správa Jihočeského kraje - Stavebně ubytovací odbor 
 
3) správci sítí: 
1. JVS a.s. 
Teplárna České Budějovice  a.s. 
Jihočeská plynárenská  a. s. 
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. 
E ON  a.s. 
České Radiokomunikace  a.s. 
UPC Česká republika a.s. 
Český Telecom  a. s. - Divize telekomunikačních služeb 
 
4) ostatní organizace a sdružení: 
Správa domů s.r.o. 
Dopravní podnik Města České Budějovice, a. s. 
Výstaviště České Budějovice, a. s. 
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených - Jihočeské konzultační středisko 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Středisko České Budějovice 
Sdružení Jihočeské matky 
 
Jednotlivá vyjádření jak z roku 2002, tak i aktuální viz Příloha č. 3 Projektu 
regenerace - dokladová část projektu. 
 
Dokumentace č.23 
 
Podněty občanů z roku 2002 
 
Jedná se o 51 podnětů od občanů (převážně jde o děti do 15ti let), které řeší nebo 
upozorňují na dílčí problémy, jsou z hlediska veřejného mínění nereprezentativní 
a proto nejsou v této fázi hodnoceny. V rámci další fáze projektu regenerace 
budou místní obyvatelé seznámeni se záměrem a důsledky navrhovaných úprav 
na veřejném projednání, dále bude součástí projektu i reprezentativní sociologický 
průzkum, který zpracovávala JSA (Mgr. Eliška Novotná) v roce 2002 a aktuální 
anketa s obyvateli sídliště. 
 
Dokumentace č.24 
 
Novinové články o humanizaci sídliště z roku 2002 
 
Jedná se o 5 novinových článků z roku 2002, v nichž se objevují informace o 
zahájení projektu regenerace a že jsou očekávány a vítány podněty občanů. 
 
Dokumentace č.28 
 
Prostředí českobudějovického sídliště Máj ve výpovědích jeho 

obyvatel“ - JSA E. Novotná 2002 
Jedná se o zatím neveřejnou zprávu reprezentativního průzkumu týkajícího se 
celého sídliště Máj. Průzkum byl objednán při započetí prací na projektu 
humanizace sídliště Máj v roce 2002 jiným subjektem. Dosud však není uhrazen a 
proto není ani veřejně publikovatelný a použitelný. Časový odstup není překážkou 
pro jeho využití, důležitá je i skutečnost, že od roku 2002 se na sídlišti prakticky 
nic nezměnilo. Z předložených podkladů jde o jediný plně využitelný pro náš 
projekt regenerace – s jeho využitím počítáme. 
 
V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2006  
Mgr. A. Luboš Zemen 
 
 
 
 
Ad 7. „Doprava v Českých Budějovicích“ – komparační studie… JSA 
E. Novotná 2001 
 
Materiál je kompilací závěrů sedmi sociologických průzkumů zaměřených plně či 
částečně na problematiku dopravy prováděných ve městě (částečně i okolí) 
v devadesátých letech. Řešeného území sídliště Máj se týká pouze částečně. 
Kompilační závěry vesměs verbální. Problémem determinujícím využitelnost je 
stáří většiny průzkumů. 
Využitelné v naší studii částečně (převážně jako obecné podpůrné argumenty). 

 

Ad 9. „Změny jevů vyvolávajících dopravní zátěž území“ 
– Atelier Brno, 1999 
 
Podkladový materiál účelově zpracovaný pro dopravně inženýrské posouzení 
návrhu ÚPnM (zpracovaný naší dopravně inženýrskou projekční kanceláří). 
Účelovost spočívá v rozvržení celkového demografického údaje za město (pokles 
počtu obyvatel města do roku 2020 o 5 %) do jednotlivých „dopravních oblastí“ 
(ÚPnM počítá s nárůstem počtu bytů ve městě o více než 10 %). Pro to, aby se 
oba tyto údaje „potkaly“, bylo nutno počítat s poměrně razantním poklesem počtu 
obyvatel v sídlištích. Například počet obyvatel v dopravní oblasti 11 (sídl. Máj + 
Zavadilka) by měl do roku 2020 poklesnout o 22 %.  
Zajímavé je, že územní plán (přes uvedený pokles počtu obyvatel o 5 %) počítá 
s rozšířením zastavěných ploch na území města o 53 %! 
Pro danou studii považuji materiál za nepoužitelný. 
 

Ad 10. „Demografické údaje …“ – M. Pazderová, 1999 
 
Demografický podklad pro materiál Ad 9.; hodnocení dtto 
 
Ad 11. „Dopravně-sociologický výzkum města Č. Budějovice“ - JSA E. 
Novotná 1998 
 
Zpracováno jako podklad pro vyhodnocení komplexního průzkumu dopravy na 
území města Č. Budějovice (zpracovávaný rovněž naší dopravně inženýrskou 
projekční kanceláří). Má celoměstský (až nadměstský) záběr i význam. Hodnoty 
vztažené k řešenému území lze odpreparovat pouze ve velmi omezené míře (celý 
levý břeh Vltavy tvoří jeden okrsek). Z jednání s jeho autorkou (v době přípravy 
výzkumu) vím, že se nám nepodařilo nalézt shody v globálním předmětu 
výzkumu; presentované výsledky (byť to není v materiálu uvedeno) se týkají 
pouze soukromých cest respondentů, nejsou v nich zahrnuty cesty, které jsou 
součástí výkonu povolání. Navíc již přece poměrně zastaralé. 
Pro předmětnou studii spíše nepoužitelné. 
 

Ad 15. „US  Humanizace sídliště Máj“ – Matějka, 
Portyková – 1993 až 1995 
 
Předána (či zpracována?) pouze část „Sever“ (severně ulice A. Barcala). 
Těžištěm je výkresová část; ta je ovšem předána pouze ve fermentované podobě 
(formáty A4) jako černobílé kopie (stav – návrh?). V dopravním návrhu těžištěm 
zřízení velkého počtu nových parkovacích míst vesměs na zelených plochách. 
Jako podklad zřejmě využitelné (nelze však vyloučit, že z části jako negativní 
průkaz). 
 
Ad 16. „US Větrná, Horáková, Branišovská“ – Dům a strom (Matějka, 
Portyková) 1995  
 
Účelově pořízená studie pro zástavbu jednoho bloku, dnes již zastavěného (a 
z větší části jinak). 
Využitelnost blížící se nule. 
 
Ad 19. „Dopravní generel Č. Budějovic - výzkum veřejného mínění“ - 
JSA E. Novotná 1993 
 
Pouze celoměstský význam, značně zastaralé (13 let) 
V podstatě pro danou studii nevyužitelné. 
 
Ad 28. „Prostředí českobudějovického sídliště Máj ve výpovědích jeho 
obyvatel“ - JSA E. Novotná 2002 
 
Týká se celého sídliště; i když některé odpovědi lze považovat za překvapivé 
(chtělo by porovnat s dotazníky, které však chybí), jedná se o jediný (z 
předaných) sociologických výzkumů týkajících se cíleně sídliště Máj, navíc ve 
snesitelném časovém odstupu.  
Z předložených podkladů jediný plně využitelný do naší studie. 
 

České Budějovice, duben 2006 
Ing. Lumír Zenkl 
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Fáze 2 - Koncept opatření v řešeném území – 
urbanistická studie 
 
6. VYSTAVENÍ „MOTIVAČNÍCH SKIC“, GRAFICKÉ A TEXTOVÉ 
ČÁSTI NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Projekt včetně motivačních skic byl vystaven v rámci sezvání obyvatel sídliště na 
veřejné projednání za účasti zástupců objednatele. 
 
7. OSVĚTA (INZERCE) VE VEŘEJNÝCH SDĚLOVACÍCH 
PROSTŘEDCÍCH 
 
Před veřejným projednáním proběhla osvěta v regionálním tisku, Českém 
rozhlase a na www stránkách města Č. Budějovice. 
 
Zde přetiskujeme dvě avíza z deníků Českobudějovické listy a Mladá fronta Dnes, 
ale podobná pozvánka vyšla i v Právu.  
 
Sídliště Máj ukáže plány 
Zdroj: Českobudějovické listy, Datum vydání: 8.6.2006, Autor: (fl) 
České Budějovice - Nové prostory pro parkování, hlavní ulice s alejemi 
vzrostlých stromů, nová dětská hřiště. Tak nějak by mohlo vypadat sídliště 
Máj.Alespoň to zmiňuje projekt vedení města a architektonické kanceláře, který 
již dnes představí všem zájemcům. O tom, jak by třeba vypadalo funkční centrum 
sídliště, co by se na Máji mělo dostavět, kudy by vedly nové cyklostezky a co 
všechno je třeba pro naplnění udělat, se bude diskutovat na veřejném 
projednávání projektu regenerace sídliště Máj od 18 hodin v ZŠ Máj I (vstup 
postranním vchodem do modré budovy školy). 
 

Jak se změní sídliště Máj 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum vydání: 8.6.2006, Autor: (tš) 
České Budějovice - Českobudějovický magistrát zve obyvatele města k veřejné 
diskusi nad projektem obnovení sídliště Máj. Autoři projektu navrhují vytvoření 
funkčního centra sídliště, dostavbu občanské vybavenosti a nových dětských 
hřišť. Zajímavá jsou také řešení nových parkování a postavení cyklostezky. 
Zájemci se mohou s plánem seznámit dnes v 18 hodin v Základní škole Máj I v 
ulici M. Chlajna. Vstup je postranním vchodem do modré budovy.  
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy 
 
Jako pozvánka byl několikrát vysílán i rozhovor s náměstkem Mgr. J. Thomou na 
všech frekvencích Radia Faktor (Radio Gold, Eldoradio) a na regionálním vysílání 
Českého rozhlasu. Přímo na sídlišti Máj byla na 8mi veřejných prostranstvích a 
budovách vylepena pozvánka: 
 

Pozvánka 
Statutární město České Budějovice a  

architektonická kancelář 4DS si Vás dovolují 
pozvat na veřejné projednání 

„Projektu regenerace 
panelového sídliště Máj“, 

které se bude konat 
ve čtvrtek 8. 6. 2006 od 18:00 hod. 

v ZŠ Máj I, M. Chlajna 21 
(vstup postranním vchodem do modré budovy 

školy) 

Co navrhujeme? 
Vybudovat funkční centrum sídliště 

Dostavbu občanské vybavenosti 
Kvalitní parter včetně výměny mobiliáře 

Nová dětská hřiště 
Odlišení jednotlivých oblastí sídliště 

Rozvoj volnočasových aktivit 
Hlavní ulice s alejemi vzrostlých stromů 

Nové cyklostezky 
Zlepšit možnosti pro parkování 

 

 
umístění pozvánky na Penny Marketu 
 

 
umístění pozvánky na prodejně Samka (další pozvánky visely na poště, obchodním 
centru 4 dvory, mateřském centru atd.) 
 
 
8. ANKETA A SOCIOLOGICKÁ STUDIE MEZI OBYVATELI 
SÍDLIŠTĚ 
 
V roce 2002 byl agenturou JSA - E. Novotná zpracován reprezentativní 
sociologický průzkum se 300 obyvateli sídliště vypovídající o názorech obyvatel 
na jednotlivé oblasti života na sídlišti Máj. Z průzkumu vyplývá, že obyvatelé 
sídliště jsou nejméně spokojeni s možnostmi pro parkování vozidel, s možnostmi 
pro cyklisty a s možnostmi pro trávení volného času dětí i dospělých. 
 
(podrobnosti  viz Příloha č. 1 Projektu regenerace – Prostředí 
českobudějovického sídliště Máj ve výpovědích jeho obyvatel - zpracovaná 
agenturou JSA - E. Novotná v roce 2002) 
 
Aktuálně byla uskutečněna anketa se 100 obyvateli sídliště - anketu zpracovala 
JSA - E. Novotná.  
V určení sídlištních hranic se respondenti ankety rozdělili do dvou názorových 
skupin. Jedna skupina respondentů vnímá sídliště v rámci hraničních ulic a druhá 
skupina rozšiřuje sídliště o okolní přírodu, přičemž toto pojetí převažuje. 
Centrální prostor sídliště Máj je dle respondentů ankety tvořen diagonálně 
položeným prostorem od parku u nákupního střediska Čtyři Dvory po Základní 
školu Máj II s výdutí k Samce a jádrem pošty, Penny marketu a přilehlého parku. 
Pro respondenty ankety byla při označení prostoru jako centra rozhodující 
přítomnost lidí v něm. 
Všechny části sídliště Máj, s výjimkou jediné – kolem ulice V. Volfa, která byla 
označena za jeho nejhorší část a okrajových částí převážně s garážemi, byli 
respondenty ankety označovány jako jeho nejlepší části. Někteří respondenti měli 
tendenci označovat jako nejlepší ty části sídliště, které jsou v okolí jejich bydliště. 
Při vybočení z každodenního koloběhu (simulovaném v anketě procházkou 
s návštěvou) preferují respondenti ankety přírodní okolí sídliště před jeho vnitřním 
prostředím. 
Zhruba dvě třetiny respondentů ankety vyjádřili ochotu platit za vyhrazené 
parkovací místo na sídlišti, relativně nejvyšší cenu uváděli mladí respondenti. 
 
(podrobnosti  viz Příloha č. 2 Projektu regenerace – Sídliště Máj 2006 - 
zpracovaná agenturou JSA - E. Novotná v roce 2006) 
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9. SEZVÁNÍ OBYVATEL SÍDLIŠTĚ NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
ZA ÚČASTI ZÁSTUPCŮ OBJEDNATELE 
 
Dne  8. 6. 2006 se uskutečnilo sezvání obyvatel sídliště na veřejné projednání za 
účasti zástupců objednatele. 
 
Zápis z veřejného projednání Projektu regenerace sídliště Máj v Českých Budějovicích 

Datum:  8. 6. 2006, 18:00 hod. až 21:00 hod. 
Místo:  učebna v ZŠ Máj I. 
Přítomni:   38 obyvatel Českých Budějovic – viz příloha: Prezenční listina 

za objednatele: Ing. Borovka, Ing Lacina, Mgr. Thoma 
za zpracovatele: Ing. arch. Janošík, Mgr. A. Zemen, Ing. Zenkl 

 

Na úvod veřejného projednání byli občané seznámeni zpracovatelem projektu (ústním výkladem, 
vystavením výkresové dokumentace včetně motivačních skic a promítáním z dataprojektoru) 
s koncepcí projektu regenerace. 
Jednání se setkalo s poměrně živým zájmem obyvatel, což se projevilo především na délce a 
obsahu diskuze. Obyvatele zmínili několik témat a podnětů k projektu regenerace. 
 
1) Téma hřiště: 
1a) Chybí nebo jsou špatně umístěna sportovní hřiště – jsou příliš hlučná. Nabízí se umístění 
sportovních hřišť zejména v sousední lokalitě býv. cvičiště (není však v řešeném území) 
1b) Žádoucí je využití potenciálu školních hřišť pro veřejnost,nyní jsou pro veřejnost uzavřena 
(není však v řešeném území). 
1c) Žádoucí je dětská sportovní  hřiště oplotit. 
 
2) Téma hluk: 
2a) Ulice Antonína Barcala je zatížena hlukem z trolejbusové dopravy. Rozmístění zeleně 
(vzrostlé stromy) částečně hluk sníží. V budoucnosti budou vozy MHD méně hlučné. 
2b) Je třeba redukovat ozvěnu hrajících si dětí v uzavřených prostorech mezi domy. Hřiště budou 
umisťována především do otevřených lokalit nebo na stávajících místech. Rozmístění zeleně 
(vzrostlé stromy) rovněž částečně hluk sníží. 
 
3) Téma zvířata: 
3a) Budou zapracovány do návrhu plochy pro venčení psů. 
3b) Havrani vyhazují věci z odpadkových koš = koše budou navrženy shora uzavřené. 
 
4) Téma komunikace: 
4a) Z čeho budou nové chodníky? Převážně betonová dlažba nebo živice. 
4b) Nahradí se někdy stávající betonové chodníky? Ano 
4c) Komunikace vedoucí kolem lesa ve směru Zavadilka – U hada by měla být uzavřena pro 
automobilovou dopravu (není však v řešeném území). 
4d) Je třeba řešit cyklistické stezky uvnitř Máje a především jejich napojení na městskou síť, 
hlavně na Hlubokou a k Arpidě 
4e) Kolem bikrosové dráhy my mělo být zábradlí, aby se nedalo v zimě sáňkovat do komunikace 
(není však v řešeném území)- 
4f) Stromy v ulicích a navržená kolmá stání - přijato kladně. 
4g) Navrhována regulace vjezdu nákladní dopravy v ulici M. Horákové. 
 
5) Téma občanské vybavenosti: 
5a) Převládá souhlas v dostavbou čtvrťového centra u stáv. Pennymarketu, náměstí a dalších 
administrativních objektů a občanské vybavenosti. 
5b) Obyvatelé jsou spokojeni s tržnicí a chtějí ji zachovat. Zpracovatel ani objednatel studie proti 
tomu nic nenamítá –v projektu bude počítáno s jejím zachováním. Pro nájemce stánků doporučen 
postup podat si novou žádost o pronájem stánků na Radu Města.  
5b) Stávající částečně nevyužité výměníkové stanice mohou být nově využity, např. na obchod či 
služby. 
5c) Stávající nevhodné přístřešky pro kontejnery je žádoucí nově opláštit, pokud stojí na dopravně 
nevhodném místě, tak zbourat a vybudovat jiné. 
 
6) Téma parkoviště: 
6a) Plánuje se oplocené hlídané parkoviště v jižní části řešeného území. 
 
Zapsali: R, Janošík, L. Zemen – 4DS 
 

 
fotografie z veřejného projednání v základní škole Máj I 

 
fotografie z veřejného projednání v základní škole Máj I 
 
O veřejném projednání informoval rovněž regionální tisk a Český rozhlas: 
 

Název: Ožehavé otázky padaly okolo dopravy a dětských hřišť 
Zdroj: Českobudějovické listy, Datum vydání: 10.6.2006, Autor: PETR 
LUNDÁK 
Podtitulek: Škola poodhalila jinou tvář Máje 
Architekti představili obyvatelům návrh budoucí podoby sídliště Máj. 
České Budějovice - Nové parčíky, více zeleně a cyklostezek, klidnější doprava či 
další hřiště, obchody a restaurace. Tak s tímhle vším počítá studie architektů v 
lokalitě, kde bydlí přes 14 000 obyvatel. Ve čtvrtek v podvečer Základní škola 
Máj 1 hostila veřejné projednávání. 
"Na sídlišti jsou často stísněné prostory mezi domy. Chybí zde stromy malého 
vzrůstu. Co tu také schází, je centrum, kde by se lidé mohli sejít, zajít na kávu a 
tak dále," vysvětloval ze začátku problematiku zájemcům architekt Luboš Zemen. 
Zároveň dodal, že by "páteř" lokality měla tvořit ulice Milady Horákové. "V ní 
jsme navrhli vytvořit aleje pro zklidnění." 
Samotné obyvatele zajímalo, jak se plán vypořádá s dopravou, s dětskými plácky 
či s dohlížením na pořádek v ulicích. Dotazů padalo nespočet. 
"Zajímala by mě otázka toho kopce u pošty, v plánu s ním nepočítáte, ale stál 
dost peněz. Nedala by se mezi lidmi udělat jakási anketa, co tady budeme chtít," 
ptala se například jedna z obyvatelek Máje. "Tohle všechno je právě o té anketě. 
Jsme tady proto, abyste si řekli co ano a co ne," odpověděl na otázku náměstek 
primátora Juraj Thoma, který se zúčastnil projednání za magistrát. 
 

Název: Návrhy plánují parkování v podzemí 
Zdroj: Českobudějovické listy, Datum vydání: 12.6.2006, Autor: PETR 
LUNDÁK 
Podtitulek: Míst jako šafránu 
Na sídlišti Máj je okolo 2900 parkovišť, aut je však zhruba o čtyři sta více. 
České Budějovice - Pro obyvatele sídliště Máj je dopravní otázka trnem v patě. 
Nejvíce si lidé stěžují na špatné parkování. To také řeší návrh, který představilo 
obyvatelům město a architektonická skupina (ČbL 10.6.). 
"Stávající komunikační síť je neměnná. Máme představu, že by uvnitř sídliště 
měla převládat společná doprava pěších a cyklistů," naznačil specialista přes 
dopravu Lumír Zenkl. "Parkování. Navrhujeme navíc zhruba jedenáct set 
parkovacích míst a pět parkovacích domů pod úrovní terénu. Na střechách by 
mohla být dětská hřiště," doplnil Zenkl. 
Někteří obyvatelé se obávají propojení Milady Horákové se Strakonickou ulicí. A 
také dalšího prodloužení "Horákovky" dále na jih směrem na Litvínovice, které 
je v územním plánu města. "Budeme tady jak na dálnici," shodují se. Náměstek 
primátora Juraj Thoma však obavy odmítá. 
"Neznamená, že když je komunikace v územním plánu, tak budeme hned stavět. 
Ani město, ani kraj či ani stát s touto silnicí nepočítá. Ale spojnicí Horákové a 
Strakonické chceme ulehčit Husově třídě," vysvětlil Thoma, který má na starosti 
dopravu ve městě. 
 

Název: Sídliště změní vzhled 
Zdroj: Mladá fronta Dnes, Datum vydání: 20.6.2006, Autor: LUDMILA 
MLSOVÁ 
V Českých Budějovicích vysadí novou zeleň a zrekonstruují parkoviště 
České Budějovice - Velká sídliště na levém břehu Vltavy, kde žije zhruba 
polovina obyvatel Českých Budějovic, změní svůj vzhled. Už po prázdninách 
začnou potkávat lidé ze sídliště Vltava party řemeslníků v prostoru mezi lávkou 
na Strakonické ulici a obchodním centrem Vltavín. 
Na obnovu čekají i hřiště 
"Vylepšíme tam dvě odpočinková prostranství, obnovíme dvě dětská hřiště, 
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vysadíme zeleň u lávky a zrekonstruujeme parkoviště za obchodním centrem," 
uvedl šéf investičního odboru magistrátu Zdeněk Šeda. 
Magistrát se pustí do regenerace svých sídlišť s pomocí státních dotací, které 
mohou dosáhnout až 70 procent částky celé investice. Letos město dostalo od 
ministerstva pro místní rozvoj na vylepšení sídliště Vltava čtyři miliony a z 
vlastní kasy doplatí dalších šest milionů korun. Právě nízká dotace od státu nutí 
radní zvelebovat městská sídliště po malých částech řadu let za sebou. 
Architekti už lidem z největšího čtyřdvorského sídliště Máj představili záměr 
regenerace venkovního prostředí kolem jejich domů. Ačkoli na Máji žije na 
sedmnáct tisíc obyvatel, výklad odborníků a nákresy budoucí podoby sídliště 
zajímaly pouze asi čtyřicet lidí. Přitom zhruba polovina z nich aktivně s tvůrci 
projektu diskutovala o tom, jak účelně tamní veřejné prostory vylepšit. 
Mezi největší problémy zařadili lidé z Máje chybějící hřiště, zejména pro starší 
děti. "Pořád tady vítězí automobily nad dětmi. Všichni se shodnou na tom, že na 
auto musí vidět ze svého bytu, ale děti nás ruší, tak je odsuneme někam na okraj 
města," řekl Jiří Havlín, který bydlí v ulici V. Volfa, kde nechalo město nedávno 
zlikvidovat kvůli stížnostem asfaltové hřiště s koši na basketbal. 
Obyvatele z frekventované ulice J. Bendy, kde jezdí v dopravní špičce jeden těžký 
autobus a trolejbus městské dopravy za druhým, zase nejvíc obtěžuje hlučná 
doprava. Jenže magistrát nemá podle náměstka primátora Juraje Thomy peníze 
na to, aby nechal ulici potáhnout drahým tlumicím povrchem. 
"Záleží i na tom, jak stará vozidla tam jezdí. Patnáct let staré autobusy jsou 
mnohem hlučnější než nové. Město už začalo s obnovou vozového parku, ale 
kvůli vysokým nákladům to jde pomalu," podotkl Thoma. 
Podle architektů je třeba na sídlišti vylepšit prostředí tak, aby nesloužilo jenom 
jako noclehárna. "V prostoru u pošty navrhujeme vybudovat funkční centrum 
sídliště. Střed Máje chceme oživit centrálním parkem a dostavět tam zázemí se 
službami a kavárnami, které dnes chybí. Hlavní ulice navrhujeme osázet alejemi 
vzrostlých stromů, udělat nová hřiště, cyklostezky i parkoviště," popsal architekt 
Luboš Zemen z ateliéru 4 DS. 
Do září architekti předají projekt regenerace sídliště Máj na stůl radním a 
zastupitelům. "Když se nám podaří získat státní dotaci, začneme s úpravami už v 
příštím roce," plánuje Thoma. 
 
Na www stránkách města Č. Budějovice je po celou dobu od zahájení projektu 
odkaz, kam mají občané uplatňovat své případné připomínky nebo náměty. 
 
 
10. POSOUZENÍ SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, ANKETY 
S OBYVATELI SÍDLIŠTĚ, PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ 
Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBČANŮ 
 
Náměty a připomínky obyvatel sídliště Máj se nejčastěji dotýkaly jejich 
každodenního života a užívání sídliště Máj. Náměty občanů z veřejného 
projednání korespondují s výsledkem sociologického průzkumu – to co lidé 
navrhují odstraňuje skutečnosti, se kterými jsou lidé nejméně spokojeni. V návrhu 
jsou požadavky občanů akceptovány, považujeme je za proveditelné a ve většině 
případů se shodují s našimi poznatky z provedených průzkumů a s konceptem 
našeho návrhu. Důvodem je jistá zjevnost některých problémů, které život na 
sídlišti přináší. Otázkou je časová a finanční náročnost provedení nových 
opatření. Od relativně nenáročných jako je využití stávajících školních hřišť a 
výsadba zeleně až po vyřešení deficitu parkování a dostavbu čtvrťového centra. 
 
Náměty obyvatel jsme shrnuli do následujících témat. 
 
Téma chybějících volnočasových aktivit 
 
Předpokládá se postupná obměna a rekonstrukce hřišť. Je to jedno z hlavních 
témat projektu regenerace. Sportovní hřiště chybí nebo jsou špatně umístěna – 
jsou příliš hlučná. Nabízí se umístění sportovních hřišť zejména v sousední 
lokalitě býv. cvičiště (není však v řešeném území) Žádoucí je využití potenciálu 
školních hřišť pro veřejnost,nyní jsou pro veřejnost uzavřena (není však 
v řešeném území). Dětská hřiště jsou špatně vybavena. Žádoucí je dětská hřiště 
oplotit nízkým plotem. Nedostatečné jsou klidové odpočinkové plochy pro seniory. 
 
Téma chybějících parkovacích stání 
 
Občané vnímají parkování jako jeden z hlavních problémů života na sídlišti. 
Nabídka dostatečného počtu parkovacích míst si vyžádá změnu profilu téměř 
všech ulic – celkem jde o navýšení o více než 1000 parkovacích míst. Dobrou 
zprávou pro město je, že zhruba dvě třetiny respondentů ankety vyjádřili ochotu 
platit za vyhrazené parkovací místo na sídlišti, relativně nejvyšší cenu uváděli 
mladí respondenti. Řešit deficit parkovacích míst je jeden ze stěžejních úkolů 
projektu regenerace.  
 
Téma komunikace pro pěší a cyklostezky, napojení do okolí 
 

Řešení chodníků je další podstatné téma urbanistické studie. Řešení návazností 
na bezprostřední okolí je v naším zájmem, bohužel  tyto vazby se nachází mimo 
řešené území (komunikace vedoucí kolem lesa ve směru Zavadilka – U hada 
napojení cyklostezek na městskou síť, hlavně na Hlubokou a k Arpidě, 
vycházkové trasy do zeleně) Řada podnětů týkajících se okolí může být řešena 
nezávisle na projektu regenerace, případně jeho rozšířením.  
 
Téma nedostatečné občanské vybavenosti, zanedbané objekty 
 
Převládá souhlas v dostavbou čtvrťového centra u stáv. Penny Marketu, náměstí 
a dalších administrativních objektů a občanské vybavenosti. Občané vnímají 
centrum jako místo, kde se zdržují lidé – je třeba tyto (veřejné) prostory 
vybudovat. Obyvatelé jsou spokojeni s tržnicí a chtějí ji zachovat. Stávající 
částečně nevyužité výměníkové stanice mohou být nově využity, např. na obchod 
či služby. Stávající nevhodné přístřešky pro kontejnery je žádoucí nově opláštit, 
pokud stojí na dopravně nevhodném místě, tak zbourat a vybudovat jiné. 
V urbanistické studii určujeme plochy k zastavění – budoucí stavební parcely. 
Regulace stavebních ploch by měla být dále řešena v regulačním plánu. 
 
Téma nejhorší část sídliště 
 
Za nejhorší vnímají občané (naprosto ve shodě s námi) část sídliště kolem ulice 
V.Volfa. 
V urbanistické studii určujeme centrální park sídliště bezprostředně související 
s touto ulicí jako 1. etapu úprav.  
 
Téma zvířata 
 
Je třeba navrhnout plochy pro venčení psů se systémem a vybavením pro 
likvidaci exkrementů a zamezit vstupu psů na dětská hřiště. Havrani vyhazují věci 
z odpadkových koš = koše by měly být shora uzavřené. 
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Fáze 3 - upřesnění zásad rozvojových opatření 
obce na základě vyhodnocení předešlých fází 
(ankety, sociologické studie, připomínek, námětů, 
bytové politiky, atd.) ve vztahu k řešeným 
problémům sídliště. 
 
1 KONZULTACE NA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE BRNO 
 
Ústav územního rozvoje Brno Jakubské náměstí 3, 601 00 Brno (poradní orgán 
Ministerstva pro místní rozvoj) vyhodnotil dosavadní postup, metodiku, obsahové 
náležitosti, výstupy, atd. dosavadních fází zpracování. Konzultace je doložena 
uvedeným protokolem: 
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Fáze 4 - Zpracování projektu regenerace 
panelového sídliště 
 
1. SCHVÁLENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE - ÚPM 
 
Návrh 
Navržena plocha smíšené funkce k dokončení navrženého čtvrťového centra, 
plochy městské zeleně – zejména rekreační, navrženo vedení samostatné 
cyklistické trasy navazující na celoměstský systém, návrh ploch pro patrové 
garáže (G 15 - 300 stání, G 16 - 200 stání, G 17 - 300 stání, G 18 - 300 stání, G 
21 - 350 stání), úprava pěších vycházkových tras k nově navrženému hřbitovu. 
Navrženy jsou urbanistické kompoziční a regulační osy v ul. A. Balcara a M. 
Horákové. Čtvrťové centrum navrženo při ul. A. Balcara. Navrženo je rozšíření 
ploch rekreační zeleně (umístění zařízení pro stolní tenis, streetball, fun rampy), 
 plošně náročnější areál hřišť je navržen v sousední lokalitě 3.7.2. U Branišovské 
silnice. Kvalitní dořešení parteru podél hlavních komunikací - potřebné rozlišení 
soukromé a veřejné sféry. Nová zeleň a úpravy podél hlavních komunikací (zn. 
i pěších) jsou také jedním z prostředků potřebného rozlišení soukromé a veřejné 
sféry. Navrženy jsou pěší vycházkové trasy do okolního lesoparku. Území 
lesoparku plní významnou rekreační funkci pro denní pohyb obyvatel sídliště, ale 
leží mimo správní obvod města, proto na ně nemůže být uplatněna žádná 
regulace ani návrhy tohoto územního plánu.Regulace mohou být stanoveny v 
podrobnější dokumentaci. Nepřípustné je snižování rozlohy ploch zeleně v území 
bydlení.  
 
Bydlení v č. Budějovicích 
 
V současnosti žije v rodinných domech v Českých Budějovicích jenom asi 20% 
obyvatel.Celá 1/2 obyvatel Českých Budějovic bydlí v zástavbě sídlištního typu 
s převahou panelové zástavby a 1/4 v jiném typu kompaktní zástavby s převahou 
nájemních domů. Přitom rodinné bydlení představuje ideál v průměru pro 80% 
obyvatel našich velkých měst.  
Účastníci průzkumu označili za nejvhodnější místa pro bydlení v Českých 
Budějovicích tyto lokality: Rožnov, Nové Hodějovice, Pohůrku, Suché Vrbné a 
(Dobrou Vodu).  
 
Závazná část  
 
Dominantním tématem dopravní problematiky sídliště Máj je výrazný deficit 
odstavných a parkovacích stání. Návrh lokalizuje plochy pro výstavbu 
hromadných garáží s celkovou kapacitou 1450 stání a hlídanou parkovací plochu 
v jižní části lokality pro cca 100 vozů. Tyto je třeba závazně respektovat 
a v podrobnějším měřítku prověřit realizovatelnost navržených zařízení. Zbývající 
část deficitu je nutno řešit v sousedních lokalitách s přijatelnou dostupovou 
vzdáleností. Informativní část: Z dopravního hlediska se jedná o stabilizované 
území. To se týká jak komunikační sítě ve všech funkčních úrovních, tak dopravní 
obsluhy prostředky městské hromadné dopravy. Návrh ÚPnM nepočítá s žádnými 
počiny na komunikační síti. 
 
Doprava  
 
Obecným handicapem dopravní problematiky sídlišť ve východních částech 
města je nedostatek paralelních komunikačních propojení ve směru V - Z. Návrh 
ÚPnM řeší tento nedostatek v několika nových trasách určených, pro smíšený 
provoz nebo vyhrazených pouze MHD, navazujících na stávající skelet. Stavebně 
se tyto nové komunikační úseky týkají sousedních lokalit, kde jsou dále podrobně 
zmíněny. Po západní hranici lokality (katastru města) je vedena  cyklistická trasa 
ve směru na Šindlovy Dvory. 
 
Zásobování území vodou  
 
Bude zváženo přehodnocení systému odkanalizování nejbližších zastavěných 
ploch s cílem převedení části čistých dešťových vod k Lišovskému rybníčku. 
Městská vodovodní síť pokrývá stávající komunikační skelet lokality. Lokalita je 
umístěna v 1. tlakovém pásmu. Vodovodní řady jsou v  dobrém technickém stavu. 
 
Odkanalizování území  
 
Stávající městská stoková síť je v lokalitě jednotného charakteru. Stoková síť je 
v  dobrém technickém stavu. Recipientem je Vltava. 
 
Zásobování území plynem 
Lokalita není plynofikována. 

Zásobování území teplem 
 
Stávající síť CZT zůstane ponechána v plném rozsahu. Respektování ochranného 
pásma tepelných sítích CZT. Při modernizaci, rekonstrukci popř. výstavbě nových 
objektů zásobovat objekty ze sítě CZT. 
 
Zásobování území elektrickou energií a telekomunikace  
 
Jedná se o kompaktní zastavěné obytného charakteru, kde se nepředpokládají 
velké požadavky na navýšení stávajícího odběru. Rozvody NN navrhovat 
zásadně kabelem NN uloženým do výkopu v chodnících, případně v zeleném 
zatravněném pásu. Drobné požadavky ve stávající bytové zástavbě budou řešeny 
ze stávajících trafostanic, případnou úpravou nebo rozšířením transformačního 
výkonu a pokládkou NN kabelů. Lokalitou prochází trasy primerního kabelu, na 
který lze zasmyčkovat další trafostanice VN/NN.Trasy primerních kabelů VN, 
rozvodna TR 110/22 kV Západ a venkovní vedení 110 kV s ochrannými pásmy 
budou plně respektovány. 
(převzato z ÚPM) 
 
2. DŘÍVE ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY, STRATEGIE 
 
Viz Fáze 1 – bod 2 - vyhodnocení podkladových materiálů z hlediska využitelnosti 
pro regeneraci sídliště. 
 
 
3. SOCIOLOGICKÁ ČÁST 
 
Sociologický průzkum  
 
Reprezentativní sociologický průzkum vypovídající o názorech obyvatel na 
jednotlivé oblasti života na sídlišti Máj - viz Fáze 2 - bod 3 - anketa a sociologická 
studie mezi obyvateli sídliště. (podrobnosti  viz Příloha č. 1 Projektu regenerace – 
Prostředí českobudějovického sídliště Máj ve výpovědích jeho obyvatel - 
zpracovaná agenturou JSA - E. Novotná v roce 2002) 
 
Anketa 
 
Anketa s obyvateli sídliště - viz Fáze 2 - bod 3 - anketa a sociologická studie mezi 
obyvateli sídliště. (podrobnosti  viz Příloha č. 2 Projektu regenerace – Sídliště Máj 
2006 - zpracovaná agenturou JSA - E. Novotná v roce 2006) 
Viz Fáze 2 - Koncept opatření v řešeném území – urbanistická studie, bod 3 - 
Anketa a sociologická studie mezi obyvateli sídliště 
 
Volný čas mládeže 
 
Město České Budějovice zadalo v roce 1996 zpracování sociologického 
průzkumu volného času českobudějovických žáků 9. tříd základních škol a 4. tříd 
víceletých gymnázií. Souběžně probíhal hloubkový průzkum volného času 
mládeže na sídlišti Máj (Jihočeská sociologická agentura), kdy výzkumný soubor 
tvořili náhodně vybraní žáci z 5.,7.,9. tříd ZŠ Máj II. a 6. a 8. tříd ZŠ Máj I. + 
mládež oslovená v bytech a na veřejných prostranstvích sídliště Máj. Obě studie 
jsou k nahlédnutí na Magistrátu města Č. Budějovice i v Salesiánském středisku 
mládeže v Č. Budějovicích.  
Z výsledků průzkumů vyplynulo, že: 
- Pro mládež školního věku je okolí domu a bytu hlavním dějištěm jejich 
volnočasových aktivit, pokud jsou mimo byt. 
- Náplň volného času je do značné míry ovlivněná možnostmi, které existují 
v přijatelné dostupnosti (časové i finanční). 
- Pokud jde o smysluplnější činnosti, než je potulování po ulicích, na prvním 
místě je sport. 
- V návrzích na zlepšení nedostatků se 62 % žáků vyjádřilo pro vybudování 
sportovního zařízení či rozšíření nabídky. Návrhy se týkají sportovišť, o kterých se 
vyjádřili, že je postrádají – nejčastěji míčové hry (na sídlišti Máj 37%), nikoli ale 
fotbal nebo hokej, ale basketbal („Hřiště je jen školní, ale tam se nesmí“, „Na 
malých hřištích parkují auta“.) 
- Co brání dětem a mládeži, aby mohli trávit volný čas podle svých představ? 
Nejčastěji nedostatek vhodných zařízení, ploch a místa – 60% žáků. 
(převzato z www stránek Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a 
mládeže České Budějovice (SaSM) 
 
Docházka dětí do ZŠ Máj I. II. 
ZŠ Máj I a II. mají  z českobudějovických škol největší počet žáků docházejících 
do školy pěšky, 89% a 87% žáků. Ostatní způsoby dopravy do škol jsou prakticky 



Projekt regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice - - Fáze 4 

nevýznamné. Zajímavé je, že ti, kteří jezdí do školy Máj I. a II. pomocí MHD musí 
relativně často přestupovat. 
Hlavním důvodem pro dopravu autem žáků, je společná cesta s rodiči, kteří jedou 
do práce. 
Cesta do základních škol Máj I. a II. je žáky považována za jednu 
z nejbezpečnější z českobudějovických škol. Žáci se cestou do školy a ze školy 
cítí nejvíce ohroženi na přechodech na ulici V. Volfa, u prodejny PHP Placek, 
K.Chocholy a M.Chladna. Žáci si stěžují na neudržované zimní chodníky a na 
agresivitu a bezohlednost  řidičů a obyvatel sídliště.  
 

 
 

 
(převzato z ankety „ Cesta dětí do školy a zpět“, vypracoval CpKP jižní Čechy, 
říjen 2004) 
 
 

4. VYHODNOCENÍ SOCIOLOGICKÉ ČÁSTI 
 
Viz Fáze 2 - Koncept opatření v řešeném území – urbanistická studie, bod 3 - 
Anketa a sociologická studie mezi obyvateli sídliště a bod 5 - Posouzení 
sociologického průzkumu, ankety s obyvateli sídliště, připomínek a námětů 
z veřejného projednání občanů 
 
 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
Současný stav 
 
Bilance ploch 
plocha řešeného území    613 600 m2 

- z toho zastavěná plocha    103 100 m2 

hrubá podlažní plocha bytů    483 760 m2 
hrubá podlažní plocha přízemí bytových domů      64 707 m2 
hrubá podlažní plocha obchod a služby      10 480 m2 

hrubá podlažní plocha administrativa        9 310 m2 

hrubá podlažní plocha kultura           410 m2 

hrubá podlažní plocha školství        5 230 m2 

hrubá podlažní plocha výroba, sklady        2 020 m2 

hrubá podlažní plocha technická vybavenost        5 924 m2 

hrubá podlažní plocha ostatní (domov důchodců)        4 105 m2 

hrubá podlažní plocha ostatní (zrušená školka)        2 000 m2 

hrubá podlažní plocha – zdravotnictví        2 043 m2 

hrubá podlažní plocha parkovací domy      11 450 m2 

hrubá podlažní plocha přístřešků pro popelnice        2 270 m2 

hrubá podlažní plocha celkem    598 709 m2 

index zastavěné plochy         0,168 
index hrubé podlažní plochy         0,976 
Obyvatelé 
počet obyvatel v řešeném území dle údajů matriky  18 253 osob (r. 2001) 
počet bytových jednotek v řešeném území   6 225 ks 
počet obyvatel v řeš. území dle výpočtu podle byt. jednotek  14 500 osob (r. 2006) 
hustota obyvatel na 1 ha dle údajů matriky   297 osob/ha 
hustota obyvatel na 1 ha dle výpočtu podle byt. jednotek     236 osob/ha 
hustota obyvatel na 1 ha ve střední části sídliště     cca 400 osob/ha 
Doprava 

plochy komunikací a plochy pro parkování vozidel cca 170 000 m2 

počet parkovacích míst   2926 ks 
počet parkovacích míst / bytovou jednotku   0,47 ks/byt 
deficit parkovacích míst   1200 ks 
Zeleň 
plochy veřejné zeleně  cca 200 000 m2 
počet stávajících vzrostlých stromů  cca 200 ks 
 
 
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
 
Demografické informace poskytl Český statistický úřad a byly získány ze sčítání 
obyvatel v letech 1991 a 2001. Data z roku 2006 vychází pouze z registru trvale 
hlášených obyvatel a nejsou v něm zahrnuty cizinci žijící na sídlišti Máj. Počet 
obyvatel dle ČSU a Matriky se liší díky velikosti obvodů na kterém byli obyvatelé 
sčítáni.  
 
Dle časové řady a počtu obyvatel je zřejmé, že počet obyvatel se na sídlišti Máj 
se ustaluje a jeho obyvatelstvo stárne. Průměrný věk muže žijícího na Máji je 33,1 
a ženy 34,8 let. 
 

1991 (SLDB) 
obyvatelstvo celkem v tom   

počet v % muži ženy 
Obyvatelstvo celkem 12 481 100,0 6 231 6 250 
v tom ve věku:     
0 - 14 4 338 34,8 2 189 2 149 
15 - 59 7 809 62,6 3 924 3 885 
60 a více vč. nezj. věku 334 2,7 118 216 
Průměrný věk 24,1 x 24,3 23,9 

 
2001 (SLDB) 

obyvatelstvo celkem v tom   
počet v % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 17 733 17 733,0 8 693 9 040 
v tom ve věku:     
0 - 14 4 517 25,5 2 302 2 215 
15 - 59 12 272 69,2 6 029 6 243 
60 a více vč. nezj. věku 944 5,3 362 582 
Průměrný věk 30,0 x 30,0 31,0 

 
2005 (CRO - bez cizinců) 

obyvatelstvo celkem v tom   
počet v % muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 16 388 100,0 7 925 8 463 
v tom ve věku:     
0 - 14 2 868 17,5 1 483 1 385 
15 - 59 12 291 75,0 5 961 6 330 
60 a více vč. nezj. věku 1 229 7,5 481 748 
Průměrný věk 34,0 x 33,1 34,8 

 
 

6. POSOUZENÍ STAVU SÍDLIŠTĚ Z HLEDISEK STAVEBNĚ 
TECHNICKÉHO, FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A 
PROSTOROVÉHO 

 
Celkově 

Jde o sídliště kolektivních vícepodlažních bytových domů vzniklé v 80. a 90. 
letech. V jižní části pokračující stávající nízkopodlažní výstavbou bytových domů. 
Východně sídliště Máj navazuje na starší sídliště Šumava, západně na les , který 
je výstavbou silně atakován. Nedostatečné jsou plochy pro rekreaci a volný čas. 
Nedostatečná je rovněž občanská vybavenost, vybavenost službami, obchody, 
chybí čtvrťové centrum služeb a obchodu. S vyjímkou blízkého Multikina zcela 
chybí možnosti pro kulturní vyžití. 

Celkově zastaralý a místy zdevastovaný je parter sídliště, v mnoha případech 
chybí zeleň jak v jednotlivých ulicích, tak i ve vnitroblocích. Chybí především pěší 
vycházkové trasy - propojení s lesem a s oblastí severně navazujících 
Vrbenských rybníků. Na samotném sídlišti chybí  soukromé a polosoukromé 
prostory.  

Zastaralé a nevyhovující jsou i plochy dětských sportovišť. Dětská hřiště jsou 
převážně vybavena původními hracími prvky a pískovišti. Některá jsou doplněna 
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novými prvky nebo jsou vystaveny hrací hrady. Na sídlišti je nedostatečná 
kapacita laviček a odpočívadel. 

Evidentně nedostatečné jsou plochy pro parkování i přes vybudování tří 
parkovacích domů. Dopravně je sídliště obsluhováno komunikacemi s úzkým 
uličním profilem se smyčkou na konci.  

Území je s okolím minimálně provázáno cyklostezkami. Chybí návaznost na 
promyšlenou sít českobudějovických cyklostezek a zároveň i představa pohybu 
cyklistů po sídlišti. V současné době je uvnitř sídliště několik cyklostezek, které 
vedou odnikud nikam. 

Rozdělení do částí 
 
Řešené území jsme rozdělili na 6 částí – označeny 01 až 06.  
Část 01 - Centrální park – měl by se stát první etapou regenerace, je naší 
prioritou. Úpravou centrálního parku docílíme zlepšení veřejného prostoru 
v samém středu sídliště, kde je dnes situace nejhorší. Volnočasovými aktivitami 
přitáhneme do území i obyvatele z okrajových částí sídliště. Společně s tím bude 
realizována výsadba vzrostlých stromů, cyklostezka a část dětských hřišť. 
Část 02 – Centrum a ul. M. Horákové. Náměstí a úprava ulice M. Horákové budou 
2. etapou regenerace. Kvalitní veřejné prostory vytvoří předpoklad pro zájem 
soukromých investorů o lokalitu. 
Část 03 – Jih, Část 04 – Západ, Část 05 – Sever, Část 06 – Východ. 
Části 03 až 06 nejsou zatím časově fixovány, některé úpravy budou 
pravděpodobně probíhat plošně napříč jednotlivými částmi. Část 04 – Západ 
obsahuje nejproblematičtější blok celého sídliště a proto bude pravděpodobně 
třeba mu věnovat zvláštní pozornost a časově ho upřednostnit před ostatními.  
Část 01 – CENTRÁLNÍ PARK 
 
Území je především tvořeno rozsáhlou zelenou travnatou plochou ohraničenou 
dlouhými řadami panelových domů z východu a západu. Šířka prostranství je cca 
50m a délka cca 500m. Na severní straně prostor ústí do širší plochy zeleně a 
dále zde je návaznost na okolní zeleň. Díky volným prostorám zde není výstavba 
tolik zahuštěná. Na jižní straně je silná návaznost na budoucí čtvrťové centrum.  
Do části 01 patří dále sekce panelových domů kolem ul. K. Chocholy a prostor 
kolem 7mi bodových panelových domů mezi ul. K. Chocholy, V. Volfa a základní 
školou. Na centrální park navazuje zhruba uprostřed západním směrem (severně 
od ulic M. Chlajna a V. Volfa) další plocha zeleně, vedoucí až před základní školu, 
která je jednou z nejhodnotnějších na Máji. 
Travnaté plochy jsou protkány sítí chodníků a odpočinkových ploch, které prostor 
rozbíjejí a neposkytují obyvatelům soukromí a intimnější pobytový prostor. Patrná 
je rovněž absence kvalitní vzrostlé zeleně. 
Zelené plochy doplňují dětské asfaltové sportoviště s nedostatečnou kapacitou a 
velkou hlukovou zátěží. Chodníky jsou ve většině původní, betonové. Mobiliář a 
veřejné osvětlení rovněž původní, dnes často esteticky i funkčně nevyhovující. 
Chybí návaznost na okolní plochy zeleně a rybníků. 
V prostoru kolem ul. K. Chocholy je nedostatek parkovacích míst, z hlediska 
dopravní obslužnosti je nevýhodou i to, že ulice já slepá. 
 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 
 
Území leží při křižovatce ulic M. Horákové a A. Barcala jižně od ulic V. Volfa a N. 
Frýda. Do této části patří také celá ulice M. Horákové. Na rozdíl od zbytku sídliště 
není tato plocha monofunkční, obsahuje rovněž nejvíce volných parcel určených 
k zastavění a má potenciál být skutečným centrem sídliště Máj. Toto místo slouží 
rovněž jako hlavní nástupní a výstupní místo MHD. 
Přestože prostor od začátku 90. let minulého století prodělal určité změny, dodnes 
nepůsobí jako skutečné centrum. Jednotlivé stavební akce probíhaly 
nekoordinovaně a nekoncepčně bez jasných pravidel – jedná se o dvojici 
garážových domů, Pennymarket, restauraci Verneovka s „hradištěm“. Důsledkem 
je, že zcela chybí běžně známé veřejné prostory jako náměstí, loubí, kavárny a 
restaurace s letními zahrádkami, aleje stromů podél ulic atd. V tomto prostoru je 
sice největší koncentrace osob v rámci řešeného území, avšak tento komerční 
potenciál není dostatečným způsobem využit. 
Jako negativum vnímáme zejména terénní úpravy kolem restaurace Verneovka, 
které prostor znepřehledňují a dělí nežádoucím způsobem. Dalším problémem je 
extenzivní využití celého centrálního prostoru pouze v jednom podlaží (přízemí) – 
Pennymarket, parkingy, pozemní parkoviště. Až na dvojici objektů ČSSZ a pošty 
zde chybějí vícepodlažní objekty. 
Součástí centra je prostor dětského hřiště za ČSSZ s původními vzrostlými duby, 
poskytující obyvatelům kvalitní místo k pobytu. 
Část 03 – JIH 
 
Jde o celé území jižně od ulice A. Barcala. Území tvoří dva hustě zastavěné bloky 
panelových domů s polouzavřenými vnitrobloky se zbytky zeleně a dětských hřišť. 

Poměrně vysoká hustota zastavění kolem ulice J. Bendy je především patrná na 
nedostatku parkovacích míst a způsobu parkovaní. 
Dále sem patří prostor kolem 3 bodových panelových domů a území s novou 
4podlažní výstavbou v západní části tohoto území. Ačkoli se jedná o výstavbu z 
posledních pěti let realizovanou podle regulačního plánu Ateliéru A1, parkování je 
řešeno výhradně na povrchu. V jihovýchodní části území je plánován další bytový 
dům. 
Na parkovištích vzdálenějších od panelové zástavby v západní části není jejich 
kapacita využita. Opět chybí propojení pro pěší a cyklisty do okolní zeleně. 
V územním plánu plánované propojení ulic Dubenské a A. Barcala je vnímáno 
obyvateli negativně. 
 
Část 04 – ZÁPAD 
 
Do území patří především sekce panelových domů,které se nachází kolem 
smyčky ulice V. Volfa. Tato část sídliště je jak obyvateli, tak i námi pro 
provedených průzkumech na místě hodnocena jako nejhorší. Je zde také největší 
převis nabídky bytů nad poptávkou. Problematická je vysoká hustota obyvatel, 
jejich sociální složení a velký deficit parkovacích míst. Místy zcela chybí zeleň a 
mobiliář. Prostředí je celkově méně kulturní než okolní části sídliště. 
Ostatní partie směrem západním a směrem jižním k ul. A. Barcala již tak 
problematické nejsou, naopak těží ze své polohy v blízkosti okraje sídliště u lesa. 
Jedná se prostor kolem trojice bodových domů, prostor kolem ulice a A. Barcala 
s parkovišti a nejzápadnější část u lesa s objekty školy, policie ČR, technickou 
vybaveností a administrativou. 
Západní část sídliště bezprostředně navazuje na Branišovský les, což může být 
celkově její předností po případném vybudování dnes chybějících odpočinkových 
tras pro pěší a cyklisty. Nemožnost zaparkovat automobil řeší obyvatelé v části 
sídliště u lesa v rozporu se zákonem parkováním „v lese“ mimo řešené území 
podél místní komunikace spojující betonárku U Hada a Zavadilku. 
  
Část 05 – SEVER 
 
Území tvoří dvě rozsáhlé skupiny panelových domů kolem ulic K. Štěcha, Dr. 
Bureše a N. Frýda. Prostor mezi domy je zde relativně velký. Uprostřed území ve 
vnitrobloku se nachází mateřská školka. Domy doplňuje vzrostlá zeleň. Tato část 
sídliště působí oproti ostatním konsolidovaně a zabydleně. V severní části 
proběhla částečně rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch. Obchod „Samka“ 
nemá žádná parkovací místa pro zákazníky a působí velmi zanedbaně. „Country 
design“ sousední tržnice ( navazující na Samku východním směrem) je v tomto 
místě neadekvátní. Služby, které tržnice nabízí, je však žádoucí zachovat. 
Výhodou tohoto území bude poloha mezi lokálním centrem sídliště Máj a 
prostorem býv. armádního cvičiště na severu. V severovýchodním rohu území je 
možnost výstavby polyfunkčního objektu (případně parkovacího domu). 
 
Část 06 – VÝCHOD 
 
Jde o prostorově samostatné území mezi ulicemi M. Horákové, E. Rošického, 
Větrnou a A. Barcala. Jedná se o nejstarší část sídliště místy s kvalitní vzrostlou 
zelení. Parkovacích ploch je nedostatek a jsou především mimo vnitroblok, 
částečně je deficit parkování řešen mimo řešené území. Nevýhodou jsou úzké 
slepé komunikace přivádějící automobily do vnitrobloku. Součásti bloku je bývalá 
školka, která čeká na využití. V blízkosti mateřského centra je plánováno nové 
dětské hřiště (v roce 2006 před realizací). V severozápadním rohu území je 
možnost výstavby polyfunkčního objektu, druhá možnost výstavby polyfunkčního 
objektu (případně parkovacího domu) je mezi ulicemi Větrná a Netolická. 
 
Výčet hlavních závad a nedostatků 
 
- nevyhovující řešení dopravy v klidu, deficit parkovacích míst 
- chybějící návaznost do zeleně a na rekreační plochy v okolí pro pěší a cyklisty 
- nedostatečné volnočasové aktivity a dětská hřiště 
- nevybavený parter, nevyhovující dětská hřiště a nekvalitní mobiliář 
- monofunkčnost, jednotný vzhled domů 
- chybějící lokální centrum s veřejnými prostory, obchody, restauracemi, 
kavárnami, službami 
- vysoká hustota obyvatel srovnatelná s centry měst a přitom nedostatek zařízení 
občanské vybavenosti 
- technické závady budov, zanedbaný vzhled domů 
- chybějící vzrostlá zeleň, nekoncepční úpravy zeleně s přemírou stříhaných keřů 
- chybějící dominanty, vizuální neatraktivnost 
- na jedné straně někdy stísněný prostor mezi domy nebo naopak bezbřehý 
prostor bez účelu 
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7. FOTODOKUMENTACE  
 
Část 01- Centrální park 
 

 
centrální park, pěší tah středem neposkytuje prostor ani chodníku ani zeleni 
 

 
parter bez vybavení a zeleně mezi věžovými domy 
 

 
pěkný park před školou, ale s minimem pobytových míst 
 

 
jedno z mála pobytových míst, na hlavní ulici a přitom příjemně schované – hřiště 
lze ponechat a dovybavit, opravit 

 
 
Část 02 - Lokální centrum 
 

 
plně vyhovující prostor pod vzrostlými duby, místo na hraní a setkávání 
 

 
prostorově nejasné a nečitelné čtvrťové centrum sídliště Máj 
 

 
prostorově nejasné a nečitelné čtvrťové centrum sídliště Máj s uměle 
vybudovaným hradištěm 

 
prostor „náměstí“ s uměle vytvořeným návrším kolem restaurace Verneovka 
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Část 03 – JiH 
 

 
pohled od ulice A. Barcala do jižní části sídliště 
 

 
parkovaní na ulici J. Bendy – příčně a bez ruční brzdy podélně 
 

 
jižní část sídliště je dostavována 4podlažními bytovými domy, bohužel bez integrovaného 
parkovaní v domech 
 

 
řešení vnitrobloku s umělým kopcem a dětským hřištěm – hřiště lze ponechat a 
dovybavit, opravit 

 
Část 04- Západ 
 

 
vysoký prostor ulice na sídlišti Máj s chybějící vzrostlou zelení 
 

 
deficit parkování a úzké kolmo navazující chodníky = sešlapané a pojížděné travnaté 
plochy 
 

 
sestava věšáků na prádlo a stará lampa tvoří dominantní prvky parteru vnitrobloku 
 

 
prostor bez jasného účelu kolem ulice A. Barcala s rasovým domem, který se otáčí zády 
k panelovému sídlišti - nechce s ním mít nic společného 
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Část 05- Sever 
 

 
na hřišti je poznat, že bylo kdysi opravdu využívané a sloužilo 
 

 
vnitroblok školky, otevřená plocha, ale příliš holá a jednotvárná 
 

 
obchodní areál s tržnicí působí neudržovaně s nevybaveným parterem 
 

 

temný prostor ulice na sídlišti Máj s deficitem parkování, v takto intenzivně zastavěném 
území chybí služby a obchody v přízemí bytových domů 
 
 
Část 06- Východ 
 

 
dostatečná šířka ulice, kolmá stání, zeleň – tak nějak by to mělo být 
 

 
chybějící zeleň, chudý parter 
 

 
opuštěné věšáky na prádlo, nekvalitní mobiliář, nevybavené hřiště 

 
úzká slepá ulice ve vnitrobloku 
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8 VÝVOJ VĚKOVÉ A SOCIÁLNÍ SKLADBY OBYVATEL, 
POTŘEBA PRACOVNÍCH MÍST 
 
Na základě sociologického průzkumu zhotoveného v červenci 2002 se o Máji 
hovoří jako o lokalitě s poměrně výraznou migrací. Poměr obyvatel, kteří žijí a¨na 
tomto sídlišti méně a více než 10 let je 1:1. Tento pohyb obyvatel je chápan jako 
přínos  pro neustálý vývoj sídliště. 
Přesto i zde dochází k nežádoucí  slumizaci sídliště. Jedná se především o hustě 
obydlený blok kolem ulice M. Chlajna a V. Volfa, kde je převis nabídky bytů nad 
poptávkou, což dále snižuje jejich cenu. Do této části se stěhuje i sociálně 
problematická část obyvatel.  
Postupně ze všech částí sídliště dochází k odlivu obyvatel vyšších sociálních 
skupin, kteří si pořizují své vlastní rodinné bydlení a prodejem sídlištního bytu kryjí 
část nákladů na jeho financování. Tyto obyvatele nahrazují nově příchozí, bez 
vazeb na sídliště a jejich obyvatele. Byty si často pronajímají studenti a mladí 
občané. Osazenstvo obyvatel bytů se tak poměrně rychle střídá a mění. 
V jižní lokalitě sídliště stále dochází k výstavbě bytových domů do jejichž bytů se 
stěhují především mladší lidé s jasnou životní a ekonomickou představou, 
participující na kvalitě okolního prostředí.  
 
Situace s pracovními místy se na sídlišti od jeho výstavby neustále zlepšuje. 
Nabídka poptávku samozřejmě nepřevyšuje, ale během několika posledních let 
přibyla řada pracovních možností. Do bezprostředního okolí řešeného území 
vstoupili investoři s nabídkou pracovních míst v oblasti obchodu, zábavy , 
administrativy a dokonce i výroby. Navíc toto rozsáhlé území je stále investičně 
využitelné a jak dokládá tento projekt, může se rozrůstat dál a tím i přinášet další 
pracovní místa. 
 
 
9 ROZBOR EKONOMICKÝCH PODMÍNEK ÚPRAV, UVEDENÍ 
STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ VČETNĚ STÁTNÍCH PROGRAMŮ 
PODPORY, MOŽNOSTI SOUKROMÝCH INVESTIC A DALŠÍCH 
ZDROJŮ 
 
Panelová výstavba v ČR  
 
V roce 2001 bylo v České republice obydleno celkem 3 828 tis. bytů, z toho 2 158 
tis. bytů v bytových domech. V panelových bytových domech je evidováno 1 165 
tis. bytů, tedy 31,43 % celkového bytového fondu. Panelová sídliště, kterých je 
více jak 300, obklopují rostlá jádra řady velkých i malých měst a tvoří podstatnou 
část jejich bytového fondu. Vážným problémem je, že značná část panelové 
výstavby je soustředěna do strukturálně postižených regionů a hospodářsky 
slabých okresů (Severozápadní Čechy, Ostravsko, Kladno).  
Současný stav bytového fondu v České republice je výrazně poznamenán 
dlouhodobě zanedbávanou údržbou, kdy v důsledku odkládání potřebných oprav 
je řada konstrukčních částí obytných budov ve stavu, který vykazuje vážné 
závady, projevující se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními 
náklady, snižováním provozní bezpečnosti a vznikem potenciálního rizika 
snižování úrovně bydlení obyvatelstva. Analýzy vývoje v období devadesátých let 
ukazují, že na prohlubování nedostatečné údržby a nárůstem s tím souvisejících 
problémů se do jisté míry podílí i nedokonalý způsob privatizace, zvláště v její 
ranné fázi. Vzhledem ke skutečnosti, že podstatnou část privatizovaného 
bytového fondu tvořily panelové bytové domy, charakteristické specifickými 
problémy a vyžadující finančně náročné komplexní opravy, potřeba urychleného 
vytvoření podmínek se zvýraznila. Výstavba bytových domů za použití panelových 
technologií probíhala na území České republiky od roku 1956 a doznívala ještě na 
počátku let devadesátých. Nejvíce bytů bylo postaveno v letech 1966 až 1975, 
tedy před více jak čtvrtstoletím, přičemž životnost našich sídlišť byla původně 
plánována na 30 až 40 let. Vezmeme-li v úvahu, že teprve v osmdesátých letech 
docházelo k postupné aktualizaci norem a předpisů, reagujících na zjištěné 
závady a vyšší stupeň poznání, pak lze konstatovat, že více jak 74,7 % všech 
bytů v panelových domech nevyhovuje a nevyhovovalo již tehdy běžným 
standardům. 
Pro výstavbu bytových panelových domů byl charakteristický, v souvislosti se 
snahou o rychlé uspokojování bytové potřeby, trend průmyslově prováděné 
výstavby, prosazovaný již od konce padesátých let. Postupně bylo vyhlášeno a 
užíváno cca 14 základních stavebních soustav; s krajovými variantami pak lze 
hovořit o přibližně 70 stavebních soustavách v panelové technologii. Vlivem 
používání jednotných principů technologie a unifikovaných stavebních soustav 
panelové výstavby došlo k tomu, že panelové budovy vykazují řadu typů závad 
obdobného charakteru.  
Podle řady studií si většinu závad panelové domy přinesly na svět již v době 
svého vzniku a byly způsobeny jak při výrobě dílců, tak při montáži na stavbě (37 
%), případně chybným projektovým řešením (29 %), nevhodným užívání domu 
(18 %) a stářím objektu, včetně zanedbané údržby a oprav (16 %).  

Předmětem a účelem programu na podporu regenerace panelových sídlišť je 
vytvoření podmínek pro přeměnu panelových sídlišť ve víceúčelové celky a 
všestranné zlepšení obytného prostředí. Příjemcem podpory může být pouze ta 
obec na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 
150 bytů. Zde je nutno podotknout, že takových sídel je na území České republiky 
více jak 300. Obec musí mít schválený územní plán obce a zároveň musí mít 
zastupitelstvem schválený i samotný projekt regenerace sídliště. Vždy platí, že 
minimálně 30 % rozpočtových nákladů úprav financuje sama obec. Podpora se 
poskytuje jako nevratná účelová dotace až do výše 70 % rozpočtových nákladů 
na úpravy uvedené v žádosti o její poskytnutí a je poskytována jak na práce 
realizační, tak i plánovací, které směřují k okamžité nebo postupné regeneraci 
panelového sídliště. Dotované činnosti mohou zahrnovat nejen celou řadu 
investičních prací, ale také zpracování regulačního plánu panelového sídliště 
nebo jeho části. 
(převzato z portálu Archinet – J. Klíma - Podpůrná opatření státu k obnově 
panelových sídlišť) 
 
Regenerace panelových sídlišť v České republice  
 
V České republice, podobně jako v jiných dříve komunistických zemích, byly 
představy funkcionalistických architektů o budování rozsáhlých obytných souborů 
„průmyslovým způsobem“ realizovány v míře, která přesahuje zkušenosti 
západních zemí. Samotná myšlenka kolektivního bydlení byla blízká 
komunistickým kolektivistickým ideálům, způsob výstavby těchto obytných celků 
vyhovoval charakteru plánovaného hospodářství pro jeho standardizovanost, 
předvídatelnost a masovost. Největší rozvoj sídlištní výstavby je spojen se 
zavedením a rozšířením panelové technologie, která v plné míře využila 
„průmyslový charakter“ výstavby i výroby stavebních dílců. Ačkoliv se panelové 
domy přestaly v masovém měřítku stavět brzy po pádu komunistického režimu, je 
jejich zastoupení v současném bytovém fondu velmi významné. Většina sídlišť je 
tvořena panelovými domy.  
V době posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo v České republice 
celkem 79 537 panelových domů, v nichž se nacházelo 1 215 243 bytů. To je 
téměř třetina trvale obydlených bytů v České republice, 57 % ze všech bytů v 
bytových domech. Velký rozsah bytového fondu v panelových domech zvyšuje 
význam úvah o regeneracích  
panelových sídlišť v České republice. Část problémů, které česká panelová 
sídliště trápí, jsou velmi podobná problémům, které mají sídliště i v jiných 
evropských zemích – anonymita velkých obytných celků, periferní lokalizace ve 
městech, monofunkčnost sídlišť, nedostatek staveb občanské vybavenosti, 
potenciální nebezpečí koncentrace sociálních problémů na sídlištích nebo 
nedostatečná hluková a tepelná izolace bytů. Jako vážný problém se ovšem v 
současnosti jeví zejména stavebně technický stav samotných panelových budov, 
což je do jisté míry post-komunistické specifikum. Panelové domy jsou totiž v 
poměrně špatném stavu. Jak bylo příznačné pro dobu jejich výstavby - v rámci 
snahy o nejrůznější dodržení termínů, postavení co nejvíce bytových jednotek za 
co nejkratší dobu, snížení nákladů apod. – docházelo často ke snižování kvality 
staveb na úkor kvantity. To nevyhnutelně vedlo k značné poruchovosti konstrukcí 
panelových domů. Díky šetření na materiálu použitém při stavbách panelových 
domů a nedostatečné kontrole kvality stavebních prací mají panelové domy 
značně zkrácenou svoji životnost. Politika nízkého nájemného praktikovaná v 
době komunismu a s tím související nedostatečné množství prostředků 
vynakládaných na údržbu a opravy kvalitu panelových domů ještě zhoršily. 
Následkem toho mají dnes panelové domy mnoho funkčních nedostatků, jakými 
jsou například: nedostatečná tepelná izolace, koroze materiálů, kvalita rozvodů, 
nedostatečné zajištění výtahů, zatékání, nedostatečná požární bezpečnost a 
ochrana proti hluku.  
 
Současný stav panelových sídlišť je nutné řešit jejich komplexní regenerací. 
Regenerací zpravidla chápeme dlouhodobý proces zaměřený na zlepšování 
sociálního, urbanistického, ekonomického a architektonického stavu sídlišť a 
samozřejmě i technického stavu samotných panelových domů. Za první, základní 
a nejdůležitější problém, je zpravidla považováno zlepšení samotného 
technického stavu domů. Komplexní regenerace ovšem řeší i další  
problémy. Jedním z vážných problémů je monofunkčnost některých sídlišť - 
některá sídliště slouží jen k bydlení a nenabízí svým obyvatelům doprovodné 
služby jako školy, zdravotní střediska, nákupní střediska nebo zařízení pro volný 
čas. Dalším významným problémem některých sídlišť je jejich dopravní obsluha. 
Ačkoliv jsou sídliště většinou relativně dobře obsluhována hromadnou dopravou, 
nebyla projektována pro současné potřeby automobilové dopravy (kupříkladu 
chybí parkoviště a parkovací stání). Speciálním problémem jsou také společné 
prostory mezi domy. V řadě případů je třeba řešit úpravu zeleně, dětských hřišť, 
komunikací pro chodce, cyklostezek, někdy i systém zlepšující orientaci na 
samotném sídlišti.  
Hovoříme-li o regeneraci panelových sídlišť, nutně se nabízí otázka, zda není 
účelnější nechat sídliště „dožít“ a investovat do výstavby nových kvalitních 
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bytových a rodinných domů. Je známo, že lidé žijící v České republice 
upřednostňují vlastnické bydlení před nájemním (asi 80%) a jejich cílem je 
obvykle vlastního bydlení dosáhnout. Zvláště v některých českých městech, kde 
jsou ceny vlastnického bydlení příliš vysoké, si vlastnické bydlení nebo tržní 
nájemné v nových nákladnějších bytových domech ovšem nemohou dovolit 
domácnosti s nízkými a mnohdy také i středně vysokými příjmy (zejména pak v 
Praze). Budoucnost bytů na panelových sídlištích pak může, minimálně ve 
střednědobém horizontu, spočívat v jejich účelném využití jako cenově 
dostupného nájemního bydlení (ať už formou obecních či soukromých nájemních 
bytů). I v sektoru vlastnického bydlení mají byty v panelových domech své místo - 
v České republice je pociťována velká potřeba levnějších „startovacích“ bytů 
(např. pro mladé lidi nebo domácnosti rozvedených partnerů). Úspěch této 
strategie však závisí na budoucím cenovém vývoji bytů na panelových sídlištích a 
také image, kterou si panelová sídliště zachovají či získají. Vlastnické bydlení je 
pro kupujícího totiž též formou specifické investice a pokud by ceny panelových 
domů dlouhodoběji klesaly, může se poptávka po těchto, byť cenově 
nejdostupnějších bytech, i velmi podstatně snížit. Pro úspěšnou budoucnost 
panelových bytů v sektoru vlastnického i nájemního bydlení existuje v zásadě 
jediný imperativ – potřeba co možná nejvíce komplexní, cílené, efektivní 
regenerace sídlišť.  
Podle odhadů uváděných v dokumentech státní správy jsou náklady na 
rekonstrukci jednoho bytu v panelovém domě asi 270 až 300 tis. Kč. Vynásobíme-
li těchto 270 tis. Kč počtem bytů v panelových domech (1 215 tis.), dostaneme 
přibližně částku rovnající se 328 mld. Kč. Tato částka se řádově blíží číslům 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, který odhaduje celkové náklady na opravy 
starších bytových domů a panelových domů v ČR na 450 mld. Kč.  
Bytová družstva, která žádala dotaci na úhradu úroků z programu Panel,4 
uváděla průměrné náklady na nezbytné opravy související s havarijním stavem 
domů ve výši 2 860 Kč/m2. Náklady na komplexní opravy bytů a regeneraci okolí 
panelových domů, v nichž jsou umístěny, mohou ovšem dosahovat i  
podstatně vyšších částek. Například v Praze se, dle odhadů Správy komunálního 
majetku Městské části Praha 3, náklady komplexní regenerace pohybují mezi 14 
000 a 17 000 Kč/m2.  
Tuto částku samozřejmě nelze vzhledem k regionálním odlišnostem cen 
stavebních prací zobecňovat na celou Českou republiku, nicméně příklad jasně 
ukazuje, že existuje značná odlišnost mezi náklady na nutné rekonstrukce, kdy 
stav domu ohrožuje zdraví a bezpečnost obyvatel, a náklady na komplexní 
regeneraci, kdy provádíme kompletní údržbu domů a měníme i charakter celého 
sídliště. Je ovšem velmi pravděpodobné, že i v případě komplexní regenerace 
sídlišť dosáhneme v úhrnu i v relativním vyjádření na jednu bytovou jednotku 
nákladů nižších než při výstavbě nových bytů, u nichž jen samotná pořizovací 
cena 1 m2 užitné plochy bytu v nově dokončených bytových domech činí v České 
republice přibližně 21 000 Kč, v Praze okolo 25 tisíc Kč (ÚRS Praha, 2005). Tato 
cena pořízení navíc nezahrnuje náklady na vybudování infrastruktury spojené s 
novými obytnými celky, které jsou v případě sídlišť už k dispozici.  
 
Program Regenerace panelových sídlišť  
 
Z programu je poskytována dotace obcím, na jejichž území se nachází panelové 
sídliště s minimálně 150 bytovými jednotkami. Dotace je poskytována maximálně 
ve výši 70 % rozpočtových nákladů. Pro rok 2005 byl stanoven limit ve výši 6 
milionů Kč na jednu žádost; ostatní finanční prostředky musí zajistit obec sama. 
Dotace je určena na přeměnu sídlišť ve víceúčelové celky a na všestranné 
zlepšení obytného prostředí. Tím se rozumí úprava a výstavba dopravní a 
technické infrastruktury, protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, 
úpravy a zřizování dětských hřišť, parkových ploch a dalších veřejných 
rekreačních ploch. Dotace nemůže být použita na opravy, zateplování a na 
úpravy panelových domů. Součástí programu je povinnost žadatele o dotaci 
(obce) zapojit do regenerace obyvatelstvo dotčeného území formou poskytování 
informací a provedením ankety. Obec ovšem není povinna k výsledkům ankety 
nijak přihlížet. Výrazné změny ve zdrojích uvolněných na program Regenerace 
panelových sídlišť nelze v příštích letech očekávat, úhrnná výše dotací se bude 
stále pohybovat okolo 100 milionů Kč.  
 
Program Podpora oprav vad panelové výstavby  
 
Z tohoto programu je poskytována dotace všem vlastníkům bytových domů 
postavených panelovou technologií - obcím, bytovým družstvům, společenstvím 
vlastníků a dalším fyzickým i právnickým osobám. Finanční dotace je 
poskytována na nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce (např. oprava 
nosných a střešních konstrukcí). Je poskytována maximálně do výše 40 % 
skutečných nákladů, maximálně však 45 tis. Kč na jednu bytovou jednotku.  
Souhrnná výše poskytovaných finančních prostředků se v posledních letech 
pohybuje kolem 250 milionů ročně a nelze očekávat žádný výraznější nárůst či 
pokles.  

 
Program Panel  
Tento program má zvýhodnit podmínky přístupu k úvěrům poskytnutých bankami 
a stavebními spořitelnami, usnadnit financování oprav, modernizaci nebo 
regeneraci bytových domů postavených panelovou technologií. Jde o úrokovou 
dotaci umožňující snížit úrokové zatížení z úvěru na financování oprav 
panelového domu, a o záruku na bankovní úvěr až do výše 70 % nesplacené 
jistiny úvěru, což usnadňuje získání úvěru. Dotace poskytuje navrhovatel 
programu, kterým je SFRB, záruku poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová 
banka. Úroková dotace se poskytuje ve výši 4 procentních bodů, nejvýše však ve 
výši skutečně placené úrokové sazby. Dotace se vztahuje na úvěr nebo jeho část, 
jehož výše nepřekročí částku 4 800 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu, a to i v 
případě, že je poskytnutý úvěr vyšší. Podpora je vyplácena po celou dobu 
splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o 
poskytnutí podpory. Z údajů uvedených v tabulce 5 je možné si udělat představu 
o počtu podpořených projektů v letech 2001 až 2004, stejně jako o struktuře 
podpory podle typu vlastníka panelového domu.  
Podobně jako v případě zahraničních programů je možné posuzovat efektivitu a 
efektivnost českých programů regenerace panelových sídlišť. Hodnocení 
efektivnosti a efektivity je možné provést z řady různých hledisek. Na tomto místě 
se zaměříme na čtyři obecné rysy regeneračních programů – cílenost, participaci 
obyvatel, vícezdrojovost a kontrolu efektivnosti, o nichž bylo podrobněji pojednáno 
v kapitole o regeneracích sídlišť ve vyspělých zemích.  
 
Zhodnocení regeneračních programů v ČR 
 
První z rysů, kterou lze u českých regeneračních programů posuzovat, je jejich 
cílenost. Cílenost může být chápána v dvojím smyslu. Buď jako zacílení programu 
na specifické regenerační potřeby, nebo jako zacílení na specifické obytné 
soubory s identifikovanými největšími problémy a nejsilnější potřebou státní 
pomoci při jejich řešení. Cílenost českých regeneračních programů lze hodnotit 
odlišně podle toho, jaké z výše uvedených pojetí pojmu cílenost použijeme. 
Všechny programy mají poměrně přesně popsány specifické regenerační potřeby, 
na které mohou být finanční příspěvky použity. Kupříkladu cílem programu 
Regenerace panelových sídlišť je „přeměna sídlišť ve víceúčelové celky a 
všestranné zlepšení obytného prostředí. Úpravami, vedoucími k tomuto cíli, jsou 
práce plánovací a realizační, které zahrnují úpravy a výstavbu dopravní a 
technické infrastruktury, protipovodňová opatření, úpravy veřejných prostranství, 
úpravy a zřizování dětských hřišť, parkových ploch a dalších veřejných 
rekreačních ploch. Dotace není určena na opravy, zateplování a na úpravy 
panelových domů. Mají-li být naplněny podmínky programu, je nezbytné, aby v 
projektu regenerace, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci, byly řešeny 
všechny problémy, které se na sídlištích zpravidla vyskytují. Nelze zaměřit řešení 
pouze na vybraný nedostatek – například na deficit parkovacích míst nebo zřízení 
parku. Pokud obec již některé problémy vyřešila nebo se na sídlišti nevyskytují, je 
zapotřebí, aby tato skutečnost byla v projektu uvedena.“ (ÚÚR)  
 
Druhou oblastí je otázka participace obyvatel panelových domů do regeneračních 
procesů. Po přezkoumání pravidel pro přiznání dotací v rámci zmiňovaných 
programů MMR a SFRB zjistíme, že jediným programem, ve kterém je povinnost 
participace obyvatel zakotvena, je program Regenerace panelových sídlišť. Jak již 
bylo uvedeno, peníze z tohoto programu jsou určeny pouze obcím, na jejichž 
území se nachází panelová zástavba s minimálně 150 bytovými jednotkami. 
Program ukládá informovat obyvatele těchto bytových jednotek o připravované 
regeneraci a provést formou ankety mezi nimi průzkum jejich názorů a požadavků 
na konkrétní podobu regenerace. Součástí žádostí o dotace pak musí být také 
vyhodnocení této ankety a posouzení vlivu názoru občanů na konečné řešení 
projektu. Podíváme-li se podrobněji na to, jak obce této povinnosti dostály, 
shledáme velké rozdíly v jejich přístupu k této problematice. Některé k ní 
přistoupily velmi zodpovědně a vedly konstruktivní dialog s občany daleko nad 
rámec uvedené povinnosti (často se zapojením specializovaných neziskových 
organizací), jiné se však s touto povinností vypořádaly přesně tak, jak je uvedeno 
v programu, tedy zaslaly informativní dopisy občanům a provedly anketu mezi 
obyvateli, k jejímž výsledkům přihlížely do té míry, do jaké se shodovaly s jejich 
vlastními záměry. Musíme si ovšem uvědomit, že obyvatele sídlišť dotčených 
regenerací často neprojevili intenzivní zájem o participaci ani v případě, kdy jim 
byla nabídnuta. Celkově by se dalo říci, že po participaci obyvatel v 
regeneračních programech v České republice není příliš velká poptávka, a to ani 
zdola, tedy ze strany obyvatel dotčených území, ani shora, ze strany státu. 
Pakliže obyvatelé v nějaké podobě na projektech participují, jedná se spíše o 
jednodušší  
formy participace s menší možností reálně ovlivnit cíle a průběh regenerace. 
Specifické a relativně silné postavení členů bytových družstev a členů sdružení 
majitelů je dáno jejich postavením vlastníka (resp. kvazivlastníka v případě 
družstev).  
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Třetím rysem regeneračních programů, který budeme hodnotit, je jejich 
vícezdrojovost. Vícezdrojovosti je možno rozumět dvojím způsobem. 
Vícezdrojovostí se zpravidla označuje skutečnost, že finanční prostředky na 
konkrétní projekt v rámci regeneračního programu nejsou nikdy jenom z veřejných 
zdrojů, ale kombinují veřejné a soukromé zdroje. Někdy je za vícezdrojovost 
považován fakt, že financování regeneračních projektů, zvláště těch většího 
rozsahu, je umožněno soustředěním různých typů veřejných zdrojů – dotačních 
programů různých ministerstev, rozpočtů obcí, krajů. Pokud jde o vícezdrojovost, 
situace v České republice se v některých rysech podobá situaci v jiných 
evropských zemích, v jiných se ovšem odlišuje. Podobně jako jinde, také v 
případě regeneračních programů v České republice nefinancuje poskytovatel 
veřejných finančních prostředků (MMR a SFRB) náklady regenerace v plné výši. 
V případě programu Regenerace panelových sídlišť financuje poskytovatel 
podpory maximálně 70 % nákladů na regeneraci. Žadatel (v tomto případě obec) 
musí pokrýt minimálně 30 % nákladů z vlastních zdrojů (obecního rozpočtu, 
úvěru). Je nutné si ovšem uvědomit, že v konečném důsledku jsou veškeré 
náklady regenerace v rámci tohoto programu hrazeny z veřejných zdrojů – státu a 
obce. Přestože se jedná o program podpory, který by měl zásadnějším způsobem 
zvýšit kvalitu bydlení na panelových sídlištích, není za  
stávající situace možné promítnout ani část nákladů regenerace do zvýšení 
nájemného u nájemních bytů, pokud nájemníci platí tzv. regulované nájemné a se 
zvýšením nájemného odmítnou souhlasit. Podobně, pokud na daném panelovém 
sídlišti existují domy s různým právním důvodem užívání bytu (tedy i domy v 
družstevním vlastnictví či ve správě společenství vlastníků), získají regenerací 
obytného prostředí od veřejných rozpočtů zcela  
zdarma prémii spočívající ve zvýšení hodnoty (ceny) jejich bydlení. Existující 
regenerační programy nejsou příliš vícezdrojové ani ve smyslu soustředění 
veřejných prostředků, kterými disponují různá ministerstva a jiné instituce, na 
projekty většího rozsahu, jako je tomu běžné v řadě evropských zemí. Program 
Regenerace panelových sídlišť je bezpochyby nejkomplexnějším programem, 
jehož cíle zřetelně přesahují pouhé stavebně technické zlepšení prostoru sídliště, 
ale dotýkají se i podmínek pro sociální a kulturní rozvoj, aktivit volného času nebo 
vzniku pracovních míst. Tato „vícecílovost“ ovšem není nijak reflektována v 
předpokládaném modelu financování regeneračního projektu. Program 
nevyžaduje ani nepředpokládá sdružování finančních prostředků různých státních 
a jiných veřejných institucí, v jejichž kompetenci některé ze sledovaných cílů jsou 
(jako je např. Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo životního prostředí).  
 
Posledním aspektem regeneračních programů, kterému budeme věnovat 
pozornost, je kontrola jejich efektivnosti; tedy zejména kontrola toho, zda byly 
dotace využity na to, na co měly být využity, ale také vyhodnocení, jak efektivně a 
cíleně byly veřejné dotace využity. První typ kontroly je v českých regeneračních 
programech standardně zajištěn. Tuto kontrolu provádí samo MMR spolu s 
příslušnými stáními orgány (finanční úřady, stavební úřady apod.). V případě 
nedodržení pravidel vymezených jednotlivými programy jsou stanoveny sankce, 
jež mohou vést až ke odebrání dotace, případně k povinnosti platit penále. V 
případě programů MMR je samozřejmě nutné ověřit, zda požadovaná podpora 
nepřesahuje náklady nutné na provedení vymezených prací. To je zjišťováno již 
při posuzování žádosti hodnotitelskými komisemi, jež rozhodují o udělení či 
neudělení podpory. Samotná efektivnost využití veřejných prostředků, která by 
odpovídala na otázky typu: „Nebylo by možné za stejné peníze dosáhnout 
stanovaných cílů jiným způsobem lépe?“ (případně: „Použily se veřejné zdroje 
skutečně tam, kde to v dané chvíli bylo nejnutnější?“, „Nebylo možné stejných cílů 
dosáhnout jiným způsobem levněji?“), však není systematicky zkoumána. Také 
regenerační programy jako takové nejsou hodnoceny nezávislými hodnotiteli, jak 
je běžné ve vyspělých západních zemích; mnoho informací o konečných 
příjemcích podpory není běžně přístupných (nebo dokonce vůbec nejsou 
evidovány) a žádné indikátory cílenosti či efektivity státních intervencí nejsou 
zveřejňovány a nejspíše též ani měřeny. V konečném důsledku je tudíž velmi 
obtížné odhadnout výsledný efekt využití veřejných zdrojů a, jako v mnoha jiných 
případech využívaní veřejných zdrojů v ČR, je čerpání prostředků z těchto 
programů z hlediska srovnání s programy ve vyspělých zemích daleko méně 
transparentní.  
 
Regenerace sídlišť v České republice - shrnutí současného stavu  
 
V letech 1998 - 2004 bylo v panelových domech nějakým způsobem opraveno 
kolem 6 500 panelových domů s celkovým počtem 97 621 bytů (ÚRS, 2005). Při 
celkovém počtu 1,26 milionu bytů v panelových domech to znamená, že doposud 
byl nějakým způsobem opraven takový počet panelových domů, který soustředí 8 
% z celkového počtu bytů v panelových domech. Při současném tempu 
regenerace by tedy kompletní rekonstrukce bytového fondu v panelových domech 
trvala přibližně 80 let, což je samozřejmě příliš dlouhá doba.  
S každým rokem, kdy se odkládá rekonstrukce panelových domů, vzrůstají 
celkové náklady na ni. Tato situace je zčásti způsobena přenesením 

zodpovědnosti za nájemní bytový fond na obce. Pro řadu obcí představovala 
údržba zanedbaného bytového fondu značné ekonomické zatížení, a proto začaly 
nájemní byty prodávat, nejčastěji dosavadním nájemníkům. Domnívaly se, že se 
noví vlastníci o byty lépe postarají. Ovšem, jak se ukázalo, i novým vlastníkům 
často chybí prostředky na komplexní rekonstrukci domů. Rozsah prováděných 
rekonstrukcí a jejich financování ovlivňuje řada faktorů, bariér (ÚRS, 2005):  
• značná míra zadluženosti byt. fondu v důsledku nedostatečné údržby a oprav;  
• nedořešené vztahy v oblasti nájemního bydlení, způsobující existenci různých 
cenových hladin nájemného;  
• poprivatizační smíšené vlastnictví u řady vícebytových domů, ztěžující 
rozhodování o vynaložení investičních prostředků;  
• omezené hospodaření byt. družstev v oblasti byt. výstavby a oblasti tvorby fondů;  
• omezené prostředky z veřejných zdrojů;  
• zpoždění zapojení finančního kapitálu do bytové výstavby a do rekonstrukce 
bytového fondu.  
Naproti tomu řada faktorů je pro uskutečnění regenerací příznivá, např.:  
• nízká inflace, jež snižuje cenu úvěrů a zvyšuje ochotu obyvatel investovat do 
bydlení;  
• změna společenského klimatu a rostoucí životní úroveň, které zvyšují ochotu lidí 
investovat do bydlení;  
• snížená sazba daně z přidané hodnoty na stavební práce spojené s bytovou 
výstavbou ve výši 5 % - takto nízká sazba daně je výjimkou z pravidel EU a bude 
platit do roku 2007 a poté bude dále prodloužena 
 
Dosavadní systém participace občanů na regeneračních projektech je ve většině 
případů zcela nedostatečný a neodpovídá současným trendům ve vyspělých 
zemích ani požadavku zajištění co možná nejvyšší efektivnosti podpor; o 
výstavbě panelových domů již jednou rozhodovali hlavně architekti „s vyloučením 
veřejnosti“ a s výsledky tohoto modelu rozhodování bude muset zápasit ještě 
několik generací.  
V současné době je pro česká sídliště stále ještě typická sociálně heterogenní 
skladba obyvatelstva – nežijí zde pouze sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, ale i 
vrstvy střední. Degradace prostředí sídlišť by nejdříve vedla k odchodu středních 
vrstev a následně ke vzniku sociálně problémových území, eventuálně až ke 
vzniku ghett. Regenerace sídlišť představuje v současné době veřejné náklady, 
které ovšem mohou při jejich účelném využití ušetřit v budoucnu řádově větší 
množství prostředků z veřejných zdrojů, jak lze dokumentovat situací v zemích 
jako Francie, Nizozemí, Švédsko a jiné.  
 

Opravy panelových domů v zemích západní Evropy 
V poválečném období byla panelová sídliště realizována jako forma sociální 
výstavby i v západních zemích. Tato výstavba vykazovala podobné nedostatky 
jako sídliště v našich městech. V 70. letech se začali příslušníci středních vrstev z 
bytů v panelových domech stěhovat a sídliště se stala místy sociálně nejslabších 
vrstev, nezaměstnaných i jinak handicapovaných lidí.  
Na úpravu těchto obytných celků byly připravovány různé projekty, z nichž řada 
byla ne vždy úspěšně realizována, a proto se hledaly vhodnější způsoby jejich 
zatraktivnění. Pro přípravu obdobných programů v České republice jsou 
zahraniční zkušenosti velmi cenné, proto zde uvádíme výběr informací z několika 
zemí západní Evropy, v nichž sanace sídlišť probíhá již řadu let. 
 
NĚMECKO 
Opravy a modernizace panelové sídlištní výstavby byly zahájeny hned po 
sjednocení Německa. 
Regenerace sídlišť v SRN je podporována na základě “Správních dohod o 
poskytování finanční pomoci státu novým zemím, starým zemím a zemi Berlín,” 
podle článku 104a, odst. 4 základního zákona (ústavy).  
Státní finanční pomoc je určena na podporu obnovy a rozvoje měst a obcí podle 
Stavebního zákona SRN (Baugesetzbuch), v nových zemích, s ohledem na jejich 
nedostatečné finanční prostředky, také na programy zaměřené na další rozvoj a 
regeneraci sídlišť, ochranu památek, přípravu a realizaci pilotních projektů obnovy 
měst a přípravu nových obytných území. Stát na tyto programy přispívá zpravidla 
jednou třetinou z celkové výše finančních nákladů. Země a obce pokrývají 
zbývající dvě třetiny, přičemž rozdělení této částky mezi zemi a obec určuje daná 
země. Podíl je u jednotlivých obcí rozdílný, v závislosti na ekonomické síle obce a 
na naléhavosti řešených problémů. 
V současné době poskytuje německý stát finanční pomoc v rámci stanovených 
pravidel pro regeneraci panelových sídlišť s více než 2000 byty. V rámci 
analytických prací bylo konstatováno, že pokud se provedou renovační práce 
sídlištního bytového fondu v průběhu 10 - 15 let, může být uveden do takového 
stavu, který zaručuje dlouhodobou životnost a funkčnost. Náklady, proti 
srovnatelným nákladům na zřízení nahrazujících novostaveb, jsou předpokládány 
ve čtvrtinové výši. Informace a přijímání žádostí o státní podporu obcí vyřizuje 
zemské ministerstvo nebo jím pověřený úřad. Ministerstvo pro výstavbu a jím 
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pověřené organizace vykonávají pro podporu výše uvedených programů širokou 
osvětovou činnost: vydávají řadu informačních materiálů, pořádají semináře, 
konference atd. 
V současné době je v SRN, zejména v nových zemích mnoho projektů ve stádiu 
realizace. Zvláště rozsáhlé jsou tyto akce v Berlíně. Již v roce 1991 zde byl 
zahájen proces obnovy bytového fondu v panelových budovách: 270 000 bytů s 
více než 700 000 obyvateli ve východní části města, dalších 360 000 lidí na 
sídlištích v západní části Berlína. Strategii přestavby lze shrnout do následujících 
bodů: reorganizace bytových společností a převedení bytového hospodářství na 
podniky služeb vycházející vstříc svým klientům; rozvoj obytného prostředí 
pomocí rozvojového programu země, jehož objem se zvýšil již na 400 mil. DEM; 
opravy panelových objektů založené na programu země s objemem 1 miliardy 
DEM (k roku 1999), doplňkové projekty sídlištní výstavby, kde má vzniknout cca 
2000 bytů “uvnitř a v okolí panelových areálů”, a projekty městských center 
 
FRANCIE 
Problematika sídlištní výstavby se zde velice aktivně a systematicky řeší již více 
než 20 let. Po ukončení alžírské války nastala v zemi akutní potřeba nových bytů, 
které byly většinou realizovány v panelových objektech na sídlištích.  
Již v roce 1971 byl ve Francii vydán zákon pro “rušení nevhodného bydlení”, byla 
založena Národní agentura pro zlepšování bydlení a byly vytyčeny Programy 
operací pro zlepšení bydlení. V roce 1973 byla oficiálně ukončena výstavba sídlišť 
a byty na sídlištích byly vyhlášeny za sociální. Během sedmdesátých let vznikla 
řada komisí, fondů, výborů a jiných organizací, které zajišťovaly smluvní a 
partnerský vztah státu a jednotlivých lokálních úrovní při realizaci a financování 
jednotlivých regeneračních akcí. 
Kromě privátního sektoru se do procesu obnovy sociálních čtvrtí zapojují již od 
roku 1950 organizace HLM (“Habitation a loyer modéré”), které jako veřejné, popř. 
družstevní nebo akciové neziskové organizace, řídí výstavbu a správu nájemných 
bytů, jejich komplexní regeneraci, včetně regenerace obytného prostředí těchto 
čtvrtí. V roce 1999 HLM spravovala asi 3,3 miliony bytů, z nichž dvě třetiny byly 
postaveny v letech 1950 - 1975. 
Regenerace bytových objektů je prováděna v různém rozsahu od minimálních 
zásahů, až po komplexní zkvalitnění základních technických parametrů objektů, tj. 
výměna (popř. dostavba) výtahu, oken, elektrických zásuvek (popř. celého 
vedení), výměna topného systému, zateplování štítů (popř. všech obvodových 
stěn), včetně architektonického ztvárnění vnějšího a vnitřního vzhledu objektů, 
tzn. úprava vstupních prostorů, dostavba vstupní pergoly, změna barevnosti 
fasád, dotvarování (popř. zasklení) lodžií nebo balkonů, řešení nástaveb apod. 
Veškeré úpravy bytových objektů jsou prováděny za provozu, tj. s bydlícími 
nájemníky na základě jejich předběžného souhlasu, průběžné konzultace a 
částečné finanční spoluúčasti. 
Nedílnou součástí procesu obnovy sociálních čtvrtí je regenerace parteru, tj. 
zkvalitnění urbanismu příslušné části obytné čtvrti (sídliště), popř. sídliště celého. 
Organizace HLM se podílí na procesu projektové přípravy, zajištění financování a 
realizaci celého procesu regenerace. 
V současné době hraje základní roli v procesu obnovy sociálních čtvrtí, zejména 
panelových sídlišť, komuna nebo obec, jejímiž dalšími partnery jsou organizace 
na úrovni departementu, regionu a státu. Obce vyhlašují “Místní programy 
bydlení”, jejichž součástí je také regenerace sídlišť. Na sídlištích se zakládá v 
rámci organizace celého procesu regenerace mj. instituce Správa čtvrtě, která 
zajišťuje nejen správu a údržbu sídliště, ale zabývá se také sociálními problémy. 
Financování obnovy sociálních čtvrtí ve Francii se provádí převážně 
prostřednictvím skupiny bank, které poskytují různé druhy půjček organizacím 
provádějícím různé regenerační aktivity. Místní společenství dostávají půjčky s 
optimálními úrokovými sazbami, které garantuje stát. Na financování 
regeneračního procesu se podílejí i ostatní investoři, včetně nájemníků 
regenerovaných bytů, kteří se podílejí formou zvýšeného nájemného. V průměru 
bývá 20 % celkových regeneračních nákladů hrazeno státem a zbývajících 80 % 
místními společenstvími a nájemníky. 
Politika oprav a regenerace panelových sídlišť byla nejvíce prosazována v 
polovině let osmdesátých. Dosud bylo renovováno více než milion bytů a v 
přestavbě se nadále pokračuje, ročně jde o asi 120 000 bytů. 
 
RAKOUSKO 
Regenerace sídlišť se zde připravuje a realizuje v rámci širších pravidel pro 
podporu bytové výstavby, tj. jak pro výstavbu nových bytových objektů a obytných 
celků, tak pro modernizaci a regeneraci stávajících obytných budov a celých 
souborů. V současné době pro tyto účely v Rakousku existují a jsou využívány tři 
formy podpory: přímá podpora podle zákona na ochranu bytové výstavby, 
subvencované stavební půjčky, daňové úlevy. 
Značnou část těchto prostředků čerpá město Vídeň, kde má péče o bytový fond a 
bydlení dlouhou tradici. Tato činnost je od počátku pojímána komplexně, 
problémy technické, urbanistické, sociální atd. jsou řešeny současně. V r. 1984 
byl pro tyto činnosti zřízen zvláštní úřad (WBSF), který organizuje přípravu a 
průběh všech akcí, tj. modernizaci stávajícího bytového fondu i výstavbu nových 

obytných celků a realizované akce dále sleduje a vyhodnocuje, aby získané 
poznatky mohl uplatnit v další činnosti. 
V rámci jeho aktivit byla např. zorganizována přestavba a modernizace 
vídeňského sídliště “Rennbahnweg”, postaveného v letech 1974 - 77 se 2434 byty 
a přibližně 7500 obyvateli. Regenerací sídliště byla pověřena firma "SEG", která 
již na začátku prací otevřela na sídlišti poradní kancelář. Jejím prostřednictvím byl 
navázán s místními obyvateli bezprostřední kontakt nutný jak pro získání různých 
detailních informací, tak především pro získání co největšího počtu obyvatel pro 
podporu programu regenerace a jejich aktivní spolupráci. V rámci této činnosti byl 
pro sídliště pravidelně vydáván místní několikastránkový list – “Der 
Rennbahnweg” - obsahující podrobné informace o všech připravovaných akcích a 
opatřeních, doporučených postupech, důležité adresy atd. Po zjištění všech 
dostupných údajů byly pro regenerační akce vytyčeny dva problémové okruhy: 
zhoršující se stav obytných objektů, zhoršující se sociální klima. 
Návrh řešení sociálních otázek vznikal na podkladě participace obyvatel. 
Technická stránka regenerace (oprava objektů včetně výměny oken, úpravy 
vstupů, některých bytových dispozic, venkovních ploch atd.) byla prováděna 
běžnými postupy, na financování všech akcí se podílely stát, země a město podle 
systému stanoveného v rámci pravidel WBSF. 
(převzato z materiálů MMR ČR) 
 
Regenerace sídliště Máj 
 
Úpravy by měly proběhnout komplexně, po jednotlivých částech nebo etapách. 
Vzhledem k rozsahu úprav budou náklady na jejich pořízení poměrně ekonomicky 
náročné – v jednotlivých částech se budou náklady pohybovat v řádu desítek 
miliónů korun, celkově v řádu stamilionů. Proto podstatná část investice bude 
záviset na veřejných financích z výše uvedených programů nebo z rozpočtu 
města. Město však vzhledem k omezeným rozpočtovým možnostem nemůže 
v nejbližších několika letech pokrýt samo veškeré finanční prostředky na 
regeneraci sídliště. Důležitý bude především objem finančních prostředků 
vyčleněných v příštích letech na regeneraci sídlišť ze státního rozpočtu a z 
rozpočtu Evropské Unie. 
Na investicích obchodního charakteru se samozřejmě mohou podílet soukromí 
investoři. Město si musí pomocí jasné regulace vytvořit nástroje ke stanovení 
pravidel pro jednotlivé investory. Navrhujeme vypracovat urbanistickou studii 
sídliště Máj, případně jinou územněplánovací dokumentaci, která tato pravidla 
stanoví. 
Společenství vlastníků jednotlivých domů jako investoři sídlištního parteru 
fungovat nebudou vzhledem k jejich finančním možnostem a prioritám 
(investovaní do oprav vlastního domu, zateplení). Je zde však žádoucí určitá 
participace obyvatel sídliště v oblasti návrhu jednotlivých úprav i např. v oblasti 
financování výstavby parkovacích stání apod. 
 
 
10 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV 
 
Viz další fáze projektu: Návrhová část projektu – bod 1 - cíle projektu regenerace 
– hlavní body návrhu. 
 
 
11 VÝCHODISKA PROJEKTU 
 
Zápory 
 
- v minulých letech malý objem finančních prostředků určených státem na 
regeneraci sídlišť 
- neustále se zhoršující stav špatně udržovaných objektů a ploch 
- nezájem většiny občanů zapojit se určitou formou do participačního procesu 
- od výstavby sídliště až do současnosti proběhly nekoncepční úpravy v oblasti 
budoucího centra 
 
Klady 
 
- sociální mix populace v sídlištní panelové bytové zástavbě (sídliště není ghetto 
sociálního bydlení pro příjmově nejslabší či etnicky vyhraněné skupiny obyvatel) 
- bydlení na sídlišti doposud není vnímáno ze strany většinové populace jako 
něco negativního či méněcenného 
- ochota alespoň části občanů zapojit se určitou formou (i aktivně) do 
participačního procesu 
- ochota velké části občanů platit za parkovací stání v blízkosti bytu 
- snaha obce k zapojení občanů do přípravy regeneračních projektů  
- většina pozemků patří městu, odpadá tak problematická koordinace 
regeneračních zásahů na pozemcích a objektech různých vlastníků 
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Návrhová část projektu 
 
1 CÍLE PROJEKTU REGENERACE – HLAVNÍ BODY NÁVRHU 
 
Rozdělení území na části 
 
Řešené území je  rozdělujeme na 6 částí 
 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 
 
Plánování 
 
Vypracovat kompletní projektovou dokumentaci 1. etapy humanizace sídliště – 
Centrální park a okolí 
Vypracovat urbanistickou studii sídliště. 
Případně ke zvážení: 
Vypracovat program dotací pro SVJ, které vybudují podzemní parking v lokalitě 
Vypracovat program dotací pro SVJ, které se budou starat o přilehlé části 
zelených ploch u domů 
Aktivně hledat firmy, které zřídí pracovní příležitosti v lokalitě 
Vypracovat objemovou studii zástavby centra sídliště 
Vypracovat objemovou studii ostatních stavebních pozemků města jako podklad 
pro prodej 
 
Zvětšit „imagebility“ místa  
 
Odlišení jednotlivých oblastí druhem povrchů zpevněných ploch a odlišnou zelení. 
Koncepčně řešit barevný návrh zateplení jednotlivých sekcí domů a opláštění 
přístřešků na popelnice. 
Přidání vzhledově a hmotově odlišných dostaveb a dominant. 
Kvalitní a trvanlivý parter včetně kompletní výměny mobiliáře – laviček, lamp VO, 
košů 
Botanická zahrada dřevin mírného pásma 
 
Vybudovat centrum 
 
„Tržní“ náměstí s pořádáním sezónních trhů 
„Kostelní“ náměstí s kaplí a parkem 
Kulturní a informační centrum s kavárnou 
Obchodní centrum s obchody, restauracemi, službami, bowlingem, fitness, 
parkingem a kancelářskými prostory 
Polyfunkční dům 
Kašna s vodní plochou a brouzdalištěm 
Orientační model sídliště 
Socha nebo obelisk 
Vzrostlé stromy a kamenná dlažba 
Květinový záhon 
 
Pracovní příležitosti, služby, obchod a občanská vybavenost 
 
Stávajícím provozovnám obchodu a služeb umožnit rozvoj 
Vznik nových pracovních míst především v oblastech obchodu, služeb a 
administrativy v lokalitách nové výstavby 
 
Umožnit volnočasové aktivity 
 
Stezky pro in-line bruslení 
Skate a in-line park 
Beach volejbalová hřiště s restaurací 
Sportoviště - tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná 
Plácky pro sportovní hry v parcích 
Horolezecká stěna 
Dětská hřiště rozlišená pro jednotlivé věkové skupiny dětí 
Prolézačky z lanových systémů 
Dětské dopravní hřiště 
Centrum volného času mládeže s krytým dětským hřištěm pro zimní období, 
kavárnou a galerií 
Systém odpočívadel a altánků 
Stanovení režimu pro venčení psů 

 
Děti a senioři 
Důležité jsou v prvé řadě potřeby obou okrajových věkových skupin (dětí a 
seniorů), protože obě jsou svým způsobem handicapované: omezeným rozsahem 
i obsahem životních aktivit v důsledku snížené pohyblivosti a četných bariér 
bezpečného pohybu, mentální nezralostí nebo chorobou, obtížemi s prostorovou 
orientací atd. 
 
Zlepšení dopravy 
 
Kvalitní povrchy a lepší směrové poměry chodníků 
Nové cyklostezky 
Vytvořit předpoklady pro vyrovnání dnešního deficitu parkovacích míst určením 
lokalit pro podzemní parking 
Zlepšit možnosti parkování na povrchu u jednotlivých domů – kolmá stání v ulicích 
Zamezit parkování nadivoko a zajistit dodržování dopravních předpisů 
 
Rozvinout plán bydlení v zeleni 
 
Hlavní ulice M. Horákové a A. Barcala s oboustrannými alejemi vzrostlých stromů 
Různá druhová skladba dřevin v jednotlivých částech sídliště 
Použití větších stromů s dlouhou bází kmene 
Zjednodušení a zlevnění údržby zeleně 
Zmenšení plochy trávníků v nejvíce zatížených částech, zrušení malých ploch 
zeleně nebo jejich sjednocení a scelení do větších celků 
 
 
2. STANOVENÍ CÍLŮ A ZÁMĚRŮ V POŘADÍ DLE NALÉHAVOSTI 
 
Priorita A - řešit Část 01 – Centrální park, „srdce“ sídliště 
 
Podstatné je pro nás řešit největší a dnes velmi zanedbaný prostor ve středu 
sídliště. Prostor centrálního parku je největší plochou zeleně na sídlišti a leží 
v bezprostřední blízkosti: 

- budoucího „Tržního náměstí“ = lokálního centra městské části 
- nejhorší části sídliště kolem ul. V. Volfa 

 
Priorita B - připravit regulační podmínky pro novou výstavbu 
(zejména budoucího lokálního centra) a najít vhodného investora 
 
Po zpracování urbanistické studie a objemové studie je možné nabídnout volné 
pozemky ve vlastnictví města k prodeji s jasnými podmínkami. Prodejem 
pozemků lze částečně kompenzovat náklady města vynaložené na regeneraci 
sídliště. ÚPD zajistí rovněž koordinaci jednotlivých stavebních akcí v řešeném 
území a jejich směřování ve vzájemné synergii ke stanoveným strategickým 
cílům.  
 
Priorita C - řešit nejhorší část sídliště kolem ulice V. Volfa 
 
Úpravy nejhorší části sídliště s nejvíce zdevastovaným parterem, s největším 
deficitem parkovacích míst, místy zcela chybějící zelení považujeme za nutné 
v co nejkratším časovém úseku. 
 
Následně stanovit etapizaci ostatních jednotlivých částí sídliště. Rámcový časový 
harmonogram viz následující bod č. 3 - časový rozvrh projektu – etapizace. 
 
 
3. ČASOVÝ ROZVRH PROJEKTU - ETAPIZACE 
 
Rámcový časový harmonogram v jednotlivých letech: 
1. projekt Části 01 – Centrální park – 2006, 2007 
2. realizace Části 01 – Centrální park – 2007, 2008 
3. urbanistická studie (regulační podmínky pro novou výstavbu) – 2007 
4. projekt Části 04 – Západní část –2007, 2008 
5. jednání se soukromými investory o dostavbě centra – 2007, 2008 
6. realizace Části 04 – Západní část –2008, 2009 
7. projekt Části 05 – Severní část –2008, 2009 
8. realizace Části 05 – Severní část –2009, 2010 
9. projekt Části 06 – Východní část –2009, 2010 
10. realizace části 02 – 2009 až 2011 
11. realizace Části 06 – Východní část –2010, 2011 
12. projekt Části 03 – Jižní část –2010, 2011 
13. realizace Části 03 – Jižní část –2011, 2012 
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4. NÁVRH NEZBYTNÝCH ZMĚN ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE - ÚPM 

 
V platném Územním plánu města navrhujeme 3 změny. Ve výkresu č. 3 – Změny 
vyvolané urbanistickou studií (projektem regenerace) jsou jednotlivé změny 
vyznačeny, popsány a očíslovány I. až IV. 
Změna č. I. – jedná se o vytvoření stavebního pozemku pro polyfunkční dům ve 
stávajících plochách ZO a KOL-3 - plochy ZO a KOL-3 změnit na SKOL-3. 
Změna č. II. – jedná se o vytvoření stavebního pozemku pro polyfunkční dům ve 
stávajících plochách MO a KOL-3 - plochy ZO a KOL-3 změnit na SKOL-3. 
Změna č. III. – jedná se o možnost stavby podzemního parkingu ve stávající ploše 
ZO  a opravu ÚPm v němž je část obslužné komunikace s parkováním vyznačena 
jako ZO - plochu ZO změnit na KOL-3. 
 
 
5. NÁVRH NA POŘÍZENÍ URBANISTICKÉ STUDIE 
 
Navrhujeme zadat vytvoření urbanistické studie. Důvodem je nutnost vytvoření 
regulačních podmínek pro vstup soukromých investorů do lokality a dále možnost 
zjistit případné zisky z prodeje stavebních pozemků ve vlastnictví města. 
 
 
6. VYTVOŘENÍ IMAGE MÍSTA 
 
Nejdůležitějším úkolem je navrhnout a zrealizovat kvalitní a trvanlivý parter včetně 
kompletní výměny mobiliáře – laviček, lamp VO, košů. Důležité je i odlišení 
jednotlivých oblastí druhem povrchů zpevněných ploch a odlišnou zelení a 
vybavením parteru.  
Doporučujeme koncepčně řešit barevný návrh zateplení jednotlivých sekcí domů 
a opláštění přístřešků na popelnice. Při realizaci novostaveb budou do řešeného 
prostoru přidány vzhledově a hmotově odlišné objekty a dominanty, což žádoucím 
způsobem oživí prostor sídliště.  
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost i sémantice místa – pojmenovat 
stávající i nově vzniklé městské prostory (např. Tržní náměstí, Zahradní náměstí 
apod.). 
 
 
7. LOKÁLNÍ CENTRUM 
 
Vytvořením „Tržního náměstí“ o rozměrech cca 40m x 150m vznikne tradiční 
městský prostor náměstí, kde budou mít obyvatelé sídliště důvod se zdržet, 
potkávat, posedět s přáteli, čekat atd. K náměstí budou přiléhat polyfunkční domy 
s obchody, restauracemi, službami, bowlingem, fitness, parkingem a 
kancelářskými prostory. Stanovení regulačních podmínek pro dostavbu 
čtvrťového centra musí být podrobněji řešeno v navazující ÚPD. Jako protiváha 
k světskému „Tržnímu náměstí“ je navrženo západně od budovy ČSSZ „Kostelní 
náměstí“ s pastoračním centrem a kostelem. Součástí tohoto náměstí je i stávající 
plocha zeleně s dětským hřištěm a vzrostlými stromy. Mezi další „atrakce“ 
lokálního centra budou patřit:  
- pořádání sezónních trhů 
- Kulturní a informační centrum s kavárnou 
- Kašna s vodní plochou a brouzdalištěm 
- Orientační model sídliště 
- Socha nebo obelisk 
- Vzrostlé stromy a kamenná dlažba 
 
 
8. PODMÍNKY PRO SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ROZVOJ  
 
Výstavba polyfunkčních objektů přinese nové pracovní příležitosti do lokality, což 
je velmi důležité. Monofunkčnost sídliště tak bude narušena a sídliště se tak 
částečně přiblíží „normálně“ fungujícímu městu nebo části města. 
Kultivovaný parter bude pozitivně ovlivňovat uživatele – obyvatele sídliště. 
Přirozený rostlý rozvoj služeb v přízemí panelových domů bude dále pokračovat.  
V duchovní oblasti bude obyvatelům sloužit nově navržené pastorační centrum 
s kostelem a kulturní a informační centrum. 
 
 
9. AKTIVITY VOLNÉHO ČASU 
 
Potřeby obyvatel budou částečně pokryty předpokládanými aktivitami v rámci 
nové výstavby – např. novými obchody, restauracemi, službami, bowlingem, 
fitness. V duchovní oblasti obyvatelům bude sloužit nově navržené pastorační 
centrum a kulturní a informační centrum.  

Pro seniory navrhujeme vytvořit síť klidových odpočívek v zeleni s lavičkami, 
pergolami – vhodná místa jsou zejména u holých štítů panelových domů. Okruh 
sídlištěm pro cyklisty a in-line bruslení je další významnou možností pro trávení 
volného času. 
Návrh předpokládá stanovení režimu pro venčení psů, vyčlenili jsme 2 lokality – 
venčiště psů. 
V sousedních plochách mimo řešené území je žádoucí rozvinout síť cest pro pěší 
a cyklisty pro vycházky do okolní přírody i jako spojnice s okolními čtvrtěmi města. 
V sousedních plochách se rovněž předpokládá celková kultivace ploch zeleně 
s rozvoj volnočasových aktivit na komerční bázi v rámci prostoru býv. vojenského 
cvičiště. 
 
 
10. MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ 
 
Možnosti pro trávení volného času dětí a mládeže jsou obyvateli sídliště 
hodnoceny jako nedostatečné. V návrhu jsou celkem 4 nová dětská hřiště, a 12 
stávajících hřišť, z toho 10 projde celkovou rekonstrukcí, z nich 6 je navíc 
rozšířeno. Dětská hřiště budou mít jednotlivé sekce rozlišené pro jednotlivé 
věkové skupiny dětí. Moderní vybavení hřišť se bude skládat z lanových systémů 
a herních prvků od renomovaných firem. V severní části centrálního parku je 
navržen nový moderně vybavený Skate a in-line park. Možností je instalace 
horolezecké stěny na zdi přilehlého objektu. Okruh sídlištěm pro cyklisty a in-line 
bruslení je další významnou možností pro trávení volného času dětí. V návaznosti 
na místní provozovny služeb je možno v přilehlých plochách zeleně mimo řešené 
území zřizovat další sportovní hřiště na beach volejbal, tenis, volejbal, basketbal, 
malou kopanou, případně může být zřízeno dětské dopravní hřiště. 
V plochách zeleně jsou vytvořeny dostatečně velké plochy trávníků, které mohou 
sloužit jako plácky pro sportovní hry. 
V dětském centru je žádoucí vybudovat výhledově kryté dětské hřiště pro zimní 
období, např. s kavárnou a galerií. Dětem bude sloužit nově navržené pastorační 
centrum. 
Jednotlivá hřiště po oblastech. 
 
 
11. PODMÍNKY PRO VZNIK PRACOVNÍCH MÍST 
 
Stávajícím provozovnám obchodu a služeb chceme umožnit rozvoj. Výstavba 
polyfunkčních objektů přinese vznik nových pracovních míst především 
v oblastech obchodu, služeb a administrativy. 
 
 
12. DĚTI A SENIOŘI 
 
Potřeby obou okrajových věkových skupin (dětí a seniorů) je třeba řešit 
přednostně, protože obě jsou svým způsobem handicapované: omezeným 
rozsahem i obsahem životních aktivit v důsledku snížené pohyblivosti a četných 
bariér bezpečného pohybu, mentální nezralostí nebo chorobou, obtížemi s 
prostorovou orientací atd. V návrhu jsou celkem 4 nová dětská hřiště, 1 skatepark 
a 12 stávajících hřišť, z toho 10 projde celkovou rekonstrukcí, z nich 6 je navíc 
rozšířeno. Okruh sídlištěm pro cyklisty a in-line bruslení je další významnou 
možností pro trávení volného času dětí. Pro seniory navrhujeme vytvořit síť 
klidových odpočívek v zeleni s lavičkami, pergolami – vhodná místa jsou zejména 
u holých štítů panelových domů.  
Návrh předpokládá stanovení režimu pro venčení psů, vyčlenili jsme 2 lokality – 
venčiště psů. 
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13. NÁVRH  REGENERACE 
 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 
Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav   Navrhované úpravy  

V. Volfa – N. 
Frýda 
Jižní část 
centrálního 
parku mezi 
ulicemi   

N. Frýda  
čp. 1 – 9 
a V. Volfa 
čp. 29 –19 

Střední osová cesta lemovaná odpočívadly s vysloužilými lavičkami 
a odstraněnými pískovišti, malé vyšlapané trávníkové záhony.  
 
 
 

Návrh úpravy centrálního parku v této části předpokládá zrušení 
středové cesty a založení celistvé plochy zeleně (mezi domy čp. 1 
a 3 v ulici N. Frýda a domy čp. 29, 2 7 a 25 v ulici V. Volfa), pěší 
komunikace budou vedeny po okraji této plochy.Na zelené plochy 
navazuje dětské dopravní hřiště č.01. 
Komunikace hřiště povedou kolem centrálního  lanového herního 
prvku v podobě pyramidy. Podstatná část plochy bude živičná 
nebo dlážděná. Pod lanovou konstrukcí  bude ochranná 
dopadová kamínková zóna. Hřiště bude určeno nejen cyklistům, 
ale i bruslařům. Předpokládáme navrhnout i úsek jízdy zručnosti. 
Hřiště bude určeno dětem od 6. let. Plocha hřiště je 2560 m2. 
V ulici V. Volfa uvažujme o možném napojení na  podzemní 
parkoviště. Hlavní chodník v lokalitě bude sloužit pro dětské 
cyklisty a bruslaře. Kolem chodníku budou navrženy lavičky a 
odpočívadla.  
 

Střední část 
centrálního 
parku 

V. Volfa čp. 17 -  
K. Štěcha  čp. 
24 

Zdevastovaná travnatá plocha  s vychozenými cestičkami se zbytky 
konstrukcí stožárů a zděných sloupků  a neudržovaným dětským 
pískovištěm. Chodníky jsou ve špatném stavu.   

Zde bude vytvořeno nové  „Zahradního náměstí“ s květinovým 
záhonem a sochou. Plocha náměstí bude dlážděná, doplněná 
lavičkami a vodním prvkem. Náměstí je situované při straně 
centrálního parku a navazuje na obchodní plochy kolem stávající 
prodejní pasáže. Severním i západním směrem pokračuje 
cyklistická a bruslařská dráha. 
 

Severní část 
centrálního 
parku 

K. Chocholy čp. 
18 - 24  a K. 
Štěcha  
čp. 24 – 22 a 20 
- 14 

Travnatá plocha jižně od stávajícího dětského hřiště s vychozenými 
cestičkami  a malým nevhodným chodníkem a modernizovaným 
dětským hřištěm na severu se zanedbaným sportovním pláckem 
s basketbalovými koši. Na severu prostor uzavírá výměníková 
stanice.  

Dominantním prvkem bude dětské hřiště č. 02. Hřiště bude 
rozděleno na části podle věku hrajících si dětí. Od jihu postupně 
navrhujme oplocenou část pro nejmenší s pískovištěm a s 3-4 
odpovídajícími herními prvky pro nejmenší.  
Zbývající část hřiště, 1871 m2 bude vybavena prolézacím hradem 
a druhou prolézací sítovou konstrukcí. Po stranách budou 
umístěny rotační a tělocvičně zaměřené herní prvky. Plocha 
hřiště bude vysypána kačírkem s navazující trávníkovou plochou. 
Plocha hřiště je  50 x 37m. Směrem na sever pokračuje po obou 
stranách chodník pro bruslaře vybavený odpočívadly.  
V severní části bude stávající hřiště nahrazeno botanickou 
zahradou s vycházkovým okruhem. Před budou výměníku bude 
zřízen skatepark č.05 
Skatepark navrhujeme á na konci centrálního parku bude to 
hříště pro skate, in – line a street bike. Na asfaltové ploše budou 
volně rozmístěny překážkové prvky na triky včetně U rampy. 
Hřiště bude sloužit bruslařům a cyklistům. Součástí bude malá 
tribuna. Nevyužívanou stěnu technického objektu navrhujeme 
využít pro lezeckou stěnu.  
  

Dtto Severně od 
K. Štěcha  
čp. 14 – čp. 2 

Volná travnatá plocha severně od asfaltového hřiště, směrem 
rybníkům je vyšlapá nezpevněná cesta k rybníkům s komplikovaným 
přechodem přes cestu. Je zde minimum chodníků a atraktivní 
prostor je nevyužitý. 

V rámci regenerace sídliště bude v této lokalitě založena  parková 
úprava přírodního charakteru, jež do území sídliště přinese 
charakteristické vegetační prvky z okolní volné harmonické 
krajiny; bude představovat začátek zeleného klínu, vnikajícího ze 
severu od vrbenských rybníků až do středu sídliště Máj, 
lokalita bude postupně dotvářena jako botanická zahrada (resp. 
skanzen jihočeské krajiny), rozsah výsadeb cca 60 ks listnatých 
domácích stromů,  20 ks stromů jehličnatých (borovice lesní na 
návrší), 150 domácích listnatých keřů.  Park bude doplněn o 
venčiště psů. Vycházkový okruh bude rovněž sloužit pro cyklisty a 
bruslaře.  

Pás zeleně 
mezi ulicemi 
K. Chocholy 
a V. Volfa  

17, 15, 13 Plochy jsou protkány chodníky kolem výškových domů. Domy mají 4 
vstupy. Součástí jsou i zanedbané plácky malých dětských hřišť. 
Hlavní chodník spojující východní a západní je betonový, příliš hrubý 
pro bruslaře. Na konci pohledové osy je sportovní hřiště s navazující 
zanedbanou drobnou architekturou v podobě betonových 
květináčů.Bohužel plocha slouží pro parkování automobilů.  
 
Osová cesta je na západním konci směřována na dům čp. 8 v ulici 
K. Chocholy 

Navrhujeme  jednolitou zpevněnou  plochu kolem výškových 
domů a zjednodušujeme  plochy zeleně, bude bez zbytečných 
chodníčků.  Dětský plácek s herními prvky a lavičkami bude 
odstraněn plácky s pískovištěm a lavičkami. 
Sportovní hřiště č. 03 navrhujeme rekonstruovat a nechat osadit 
dodávaným víceúčelovým  hřištěm s umělým povrchem. Velikost 
a výbava hřiště bude odpovídat  malé kopané, basketbalu, tenisu 
a volejbalu. Předpokládáme možné  správcovství hřiště. Zbývající 
plocha by byla vybavena streetbalem. Plocha hřiště je 1160 m2 . 
Parková úprava bude nahrazena větší plochou hřiště. 
 

U rozvodny 
K. Chocholy   
 

 Stávající komunikace s oboustranným podélným stáním, se třemi 
stanovišti pro kontejnery. 

Stávající komunikace bude využita pro novou, která rozšíří 
parkovací plochy. Zásah vyvolá změny v trávníkových plochách a 
vybudovaní nových stanovišť pro kontejnery. U bodových domů 
budou zrušena dětské hřiště a nově vedeny chodníky.   
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Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 
Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav   Navrhované úpravy  
vnitroblok K. 
Chocholy  

 Vnitroblokové parkoviště kapkovitého tvaru s obratištěm, 
zanedbané zelené plochy s umělým kopcem a dětským hřištěm   
 
 
 

Navrhujeme propojení ulic K. Chocholy a  U rozvodny přes 
vnitroblok, tak aby se ulice K. Chocholy stala průjezdnou. Podél 
ulice budou vybudovány kolmá parkovací stání. Ulice bude 
jednosměrná. Dětské hřiště bude odstraněno a chodníky 
přizpůsobeny nové situaci. 

M. Chlajna Čp. 7 – 19,  
severní strana 

Rozlehlá travnatá plocha rozptýlenou výsadbou listnatých  a 
jehličnatých stromů s herním prvkem hradu a pískovištěm  
zničenou odpočívkou před hlavním vstupem do školy. 
Předprostor školy sestává ze zničeného a vysloužilého mobiliáře, 
který je denně zatěžován školní mládeží. 

Dětské hřiště 04 se nachází v nástupním prostoru základní školy 
Máj I. sestává ze zanedbaného pískoviště, sady houpadel a 
hradu. Vzhledem k exponovanému místu a koncentrace mládeže 
navrhujme odstranit pískoviště a hřiště neřešit pro nejmenší děti. 
Stávající herní prvky pružinových herních prvků bychom přesunuli 
stranou nebo na jiné hřiště.  
Na plochu navrhujeme osadit sportovně zaměřené herní prvky 
umožňující posilovací cvičení, případně vytvoření opičí 
překážkové dráhy. Celková plocha hřiště je 1570 m2. 
Kolem parku bude vybudovaná v potřebné kvalitě a šíři bruslařský 
chodník. 
 

 
 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 
Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav Navrhované úpravy 
M. Horákové Úsek od 

křižovatky s ulicí 
Ant. Barcala  ke 
křižovatce s ul. E. 
Rošického 

Komunikace  
 

Stávající komunikace bude rozšířena na stejný profil jako u jižní 
větve ul, M. Horákové, jako vegetační doprovod bude vysazena 
dvouřadá (a v některých úsecích trojřadá) alej 83 listnatých 
stromů; stromy budou vysazeny v jednotném sponu 
Komunikace bude mít kolmé nebo šikmé parkovací stání. 
 

Centrální 
náměstí 

V místech volné 
plochy mezi 
dnešními objekty 
Penny Marketu a 
pošty, kolem 
ulice A. Barcala 

Je to stávající centrum sídliště. Od zastávky MHD jsou obou 
stranách zelené centrální plochy rozmístěny objekty s obchodů a 
služeb. 
Postupně od jihu jsou rozmístěny objekty pošty se spořitelnou 
s navazující garáží se zelenou střechou. Na východě je to objekt 
Penny Marketu. Prostor uzavírá restaurace Verneovka, která je 
usazená ve dvou zelených svazích s gabionovým lemem a 
palisádou. Na restauraci navazují patrové garáže přístupné pro 
automobily s ulice N. Frýda. Prostor mezi garážemi a Verneovkou 
je řešen jako „nákupní ulice“s malými krámky. Centrální prostor 
náměstí není řešen, jde trávníkový záhon s chodníky. Odpočívky 
a lavičky jsou pouze kolem restaurace. Důležitým objektem je 
budova ČSSZ, která vytváří předprostor do ulice A. Barcala a 
svoji výškou společně s budovou pošty předurčuje hmotu dalších 
dostaveb.  
Východně od Penny Marketu je parkoviště a velká nezastavěná 
plocha.  
 
I přes čilý stavební ruch a postupné dostavby, stále toto místo 
neodpovídá  centru čtvrtě s 17 tisíci obyvateli a bylo by vhodné jej 
dopracovat a doplnit o další objekty. 
 
 

Základem celého řešení je nahrazení trávníků novou kamennou 
plochou a doplnění objektů, aby vznikl uzavřený prostor tržního 
náměstí. Centrální plocha bude doplněna o stromořadí, kašnu a 
další objekty uličního parteru. Postupně od jihozápadu by 
centrum bylo doplněno o objekt kulturního a informačního centra. 
Nad stávajícím parkovištěm je navržena dostavba pětipodlažního 
objektu.  
Dále navrhujeme odstranit zelené kopce kolem restaurace 
Verneovka, které znepřehledňují situaci, v noci vytváří tmavé 
zákoutí a díky gabionům nemohou ani sloužit jako sáňkařský 
svah. Objekt restaurace by potom stál v centru náměstí. 
Východní stranu náměstí s garážemi a Penny Marketem 
navrhujeme doplnit o další polyfunkční objekty, stejně jako 
prostor východně od Penny. 
Nové objekty jsou naznačeny pouze stavební čárou a podlažností 
- musí být podrobněji řešeno v navazující ÚPD. 
 
Severní část náměstí se schodištěm, případně rampou by 
navazovala na centrální park. 
 
Protažení parkovací komunikace kolem ČSSZ s návazností na 
stávající parkoviště. Návrh „Kostelního náměstí“ s pastoračním 
centrem a kostelem. Výsadba alejí podél ulic A. Barcala a M. 
Horákové. Podél ulice M. Horákové navrženo parkování. 
 

V. Volfa Parková plocha 
mezi objektem 
České spořitelny 
a domy čp. 31 –
43 v ul. V. Volfa 

Jedna z mála lokalit s původními zachovanými vzrostlými stromy, 
pod kterými jsou dětská hřiště.  

Dětské hřiště č.06 
Jedná se o dětské pískoviště ohraničené palisádou a samostatně 
stojícím  dřevěným domečkem. Pískoviště navrhujeme zmenšit a 
oplotit. Stávající domeček navrhujme doplnit dalším nebo ho 
nahradit další domkovou prolézačkou. Hřiště bychom ještě 
doplnili pružinovým houpadlem a zavěšenou houpačkou. 
Předpokládaná plocha hřiště je 83 m2. 
 
Dětské hřiště č. 07 
Stávající dřevěné dětské hřiště robinsonádního charakteru 
bychom doplnily o hrací prvek zavěšené lanové houpací kladky. 
Prvky jsou hodně opotřebované a potřebují opravit. Plocha hřiště 
je 366 m2.  
Herní plácek s basketbalovým košem rušíme.  
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Část 03 – JIŽNÍ ČÁST  
Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav  Navrhované úpravy  
M. Horákové Čp. 2 – 18, 

východní strana 
Obytné domy jsou od ulice M. Horákové odděleny pásem zeleně 
parkovacími kolmými parkovacími stáními.   

Navrhuje doplnit stromy do parkovacích míst. 

M. Horákové,  
Ant. Barcala,   
J. Bendy 

Vnitroblok  Vnitroblok uzavřený na východě ul. M. Horákové, na severu ul. Ant. 
Barcala, na západě ul. J. Bendy a na jihu technickým objektem 
rozvodny tepla. 
Nejvelkorysejší prostorové řešení plochy vnitrobloku na území 
sídliště. Rozsáhlá travnatá plocha, členěná jen 1 m širokými 
chodníky a odvodňovacími žlábky.  
V jižní části plochy se nachází dětské hřiště v podobě hradu. 
Trávníky jsou vyšlapané řadou diagonálních zkratek. 
 

Stávající úzké chodníky budou nahrazeny okružní komunikací 
v šíři 3 m, umožňující průjezd vozidel údržby a stavebních firem.  
 
Lokalita je v jižní části vytipovaná pro podzemní parkoviště. 
Vyšlapaný trávník je nahrazen novým chodníkem. 
 
Dětský hrad bude přenesen na dětské hřiště č. 10.  
 

Ant. Barcala ulice 
 

Kolem severní strany ulice vede široký betonový chodník, který je od 
komunikace oddělen zeleným pásem s trávníkem a keři. Díky 
ochrannému pásu trolejového vedení zde nejsou žádné stromy. 
V prostoru lokálního centra je umístěná zastávka MHD směrem do 
města. Samotné domy jsou od komunikace odděleny dalším 
zeleným pásem.   

Kolem komunikace A. Barcala navrhujeme zjednodušit chodníky 
a jejich plochu rozšiřujeme. V případech zdvojených chodníků 
vedoucích do jednoho bytového domu chodníky slučujeme 
v jeden. 
V prostoru křižovatky ulic A. Barcala – J. Bendy jsou navržena 
nová parkovací místa převzatá ze studie atelieru R2 COMP.  
Trávníkové záhony mezi zastávkou MHD a objektem herny jsou 
rozděleny novými chodníčky. Následující plocha na západně od 
restaurace s vyšlapanými trávníky je nově řešená zpevněnou 
plochou a  trávníkovým záhonem ve tvaru elipsy.  
Kolem A. Barcala navrhujeme vysadit alej stromů.  
  

J. Bendy 
vnitroblok 

Čp. 2 – 12  
Čp. 14 – 16 
Čp. 1 – 5 
Čp. 7 – 11 
Čp. 13 – 17 
Čp. 19 – 23 
Čp. 26 - 34 

Jedná se o vnitroblok s oboustranným kolmým stáním a trávníkovým 
pásem mezi domy a komunikací.  

Navrhujeme přeřešení chodníků v problematických oblastech 
rohů a silničních přechodů, kde dochází ke zkracování a 
vyšlapání trávníků. 
Vylepšení parteru rovněž předpokládá rekonstrukci přístřešků 
na kontejnery. Mezi parkovací stání navrhujme vysadit stromy 
s vysoko nasazenou korunou. 
 

J. Bendy Čp. 14 – 16 
západní strana 
A. Barcala 
Čp. 7 - 9  

Jde o volný prostor se sportovním hříštěm a dětským pískovištěm 
na severu lemovaný zachovanou dubovou alejí vedoucí k lesu. 
V lokalitě se rovněž nachází nové málo využívané parkoviště. 
 
Zelené plochy mezi nepoužívaným parkovištěm a domy na ulici A. 
Barcala jsou podmáčené a zarostlé náletovými keři. Prakticky 
plocha není přístupná suchou nohou.  

Sportovního hřiště č. 08 si vyžádá opravu oplocení a osazení 
mantinelů pro pozemní hokej a dále pak doplnění 
basketbalovými koši. 
 
Dětské  pískoviště rušíme a nahrazujme jej zeleným záhonem. 
Mokrý a zarostlý prostor louky by měl být odvodněn a počet 
náletových keřů redukován. Plocha je vytipována pro venčiště 
psů.  
 

J. Bendy Vnitroblok  
čp. 1 – 5 
jižní strana  

Ve vnitrobloku se nachází dětské hřiště, dřevěné palisádové 
konstrukce, hrací prvky tzv. robinzonádních hřišť (most, věže a 
citace tvarosloví hradní architektury apod.), technický stav dětské 
hřiště, zahradní úpravy, mobiliáře a zpevněných ploch je velmi 
neuspokojivý. 
 

Dětské hřiště č.09 
Stávající zanedbané dětské hřiště je řešené jako dřevěné 
hradiště s palisádou ve  svahu se zbytky opičí dráhy a 
pískovištěm. Chráněná lokalita uvnitř vnitrobloku je pro dětské 
hřiště ideální. Navrhujeme nové pískoviště s oplocením  a 2 – 3 
herní prvky pro nejmenší. Na palisádový kopec navrhujeme 
osadit 2 – 3 sportovní herní prvky. Součástí hřiště by měl  být 
zpevněný mlatový plácek s brankami  a nízkým basketbalovým 
košem. Plocha a rozměry pozemku jsou 769 m2 14,8 x 52m. 
 

J. Bendy Parkoviště 
západně čp. 20 

Rozlehlé parkoviště s dělícími pásy zeleně.  Beze změn 

J. Bendy, 
 

J. Bendy 
Čp. 20, 22, 24 
 čp. 38 –42, 
Dubenská  
čp. 6 - 10 

Tři bodové bytové domy se změtí chodníků kolem vchodů. Mezi 
domy jsou rovněž dvě dětská hřiště s pískovištěm, houpačkami a 
skluzavkou. 
Jižně od domů vede důležitá pěší a cyklistická spojnice spojující 
sídliště s příměstským lesem, kde bohužel stezka velkoryse pojatá 
v mlatové úpravě končí v bahně lesních pěšin. 
 

Kolem bytových domů navrhujme nove chodníky, které 
zjednodušují přístup ke vchodům domů. Zpevněná plocha bude 
prakticky kolem celého domu, především pak před jeho hlavním 
vstupem. Odstraněním dětských hřišť, vzniknou zelené souvislé 
plochy kolem domů. 
Na jižně od domů je navržené nové Dětské hřiště č. 10 
s herními prvky pro všechny věkové kategorie bez pískovišť, 
doplněné hradem z vnitrobloku M. Horákové, A. Barcala. 
Vedle bude víceúčelové Sportovní hřiště č.11 s tartanovým 
povrchem a možným zázemím v přilehlém bytovém objektu. 
Hřiště by bylo spravováno správcem. 
Při Dubenské ulici je navržen objekt bytového domu, údajně 
projektově zpracováván. 
 

Dubenská Čp. 3 - 9 Kolmé parkování na ulici a zelené plochy před domy. Beze změn  
 

Ant. Barcala Okolí marketu 
COOP 
  

V travnaté ploše před parkovištěm dochovány 2 vzrostlé duby, další 
dub je u křižovatky ul. Ant. Barcala s výjezdem od parkoviště  

Podél hlavní komunikace bude založeno stromořadí listnatých 
stromů  
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Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST  
Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav  Navrhované úpravy  
V. Volfa Ulice mezi  

čp. 1 – 3  a 
47 – 39, severní 
strana ulice A. 
Barcala 

Na lokalitě se nachází parkoviště. Severní strana ulice A. Barcala bude lemována širším 
chodníkem, který nahradí zbytkové zelené plochy mezi 
chodníkem a parkovištěm. Stávající parkoviště bude v západní 
části napojeno na novou komunikaci vedoucí  před ČSSZ a dále 
pak  přes kostelní náměstí. V západní části bude parkoviště 
rozšířeno podle návrhu R2 COMP o další parkovací místa. 
Na chodníku ulice A. Barcala bude vysazeno nové stromořadí. 
Chodníky vedoucí do bytových domů navrhujme sloučit, aby 
k domu vždy vedl jeden chodník a nedocházelo k výšlapu 
trávníků. 
Chodníky kolem ulice V. Volfa jsou řešené tak abychom se 
v rozích zbavili vyšlapaných  zelených ploch. Na komunikaci V. 
Volfa navrhujme kolmé stání místo podélného, před domy čp. 
47 – 9. 
 

V. Volfa Ulice mezi  
čp. 5 –11 
a  2 – 8 
 

Toto místo považujeme na celém sídlišti za neproblematičtější. 
Místo s vysokou hustotou obyvatel a aut. Stávající řešení 
neumožňuje po celé délce kolmé parkovací stání. Parter je zde 
velice zanedbaný s vyšlapanými trávníky. 
 

Na nejužších místech redukujeme zelené plochy ve zpevněné 
chodníky. Dále upravujeme poměry křižovatky V. Volfa a M. 
Chladna, aby dopravně více vyhovovaly. 
Nově je řešen i výjezd ze smyčky kolem kontejnerů a 
technických objektů v jižní části ulice. 
 

V. Volfa Čp. 10 - 14 Slepá část ulice M. Chlajna s kolmým stáním  Lokalita je bez zásahu, mění se zde výše zmiňovaná křižovatka. 
Ulice M. Chlajna končí zelenou plochou centrálního parku, kde 
navrhujeme podzemní parkoviště. 
 

V. Volfa Ulice mezi  
čp. 16 – 20 a  
19 – 29 

Stávající ulice s podélním parkovacím stáním.  Navrhujme kolmé stání, prostor ulice je dostatečně široký , aby 
se sem kolmé stání vešlo. Změna si vyvolá posunutí chodníků a 
úpravu zelených pásů před domy. Rohové partie chodníků jsou 
rozšířeny aby nevznikaly malé trávníkové záhony.  
Stromy jsou vysazeny v parkovacích stáních. 
 

V. Volfa Vnitroblok 
čp. 2 - 20 

V severní části plochy vnitrobloku dětské hřiště s písčitým 
povrchem, zařízení i mobiliář silně opotřebovány. 
  

Odstraňujme dětské hřiště a plochu vnitrobloku sjednocujeme. 
Lokalita je vytipovaná pro podzemní parkoviště se zelenou 
střechou, s příjezdem od jihu.   
 

V. Volfa Čp. 31 - 37 
 

Stávající ulice s podélním parkovacím stáním. Navrhujme kolmé parkovací stání. Změna si vyvolá úpravu 
chodníků a zelených pásů kolem domů.  
 
Stromy navrhujme vysadit do parkovacích stání. Upravena bude 
i souběžná severní komunikace se zpáteční smyčkou. 
 
 

M. Chlajna Parkoviště  
u čp. 2 - 10 

Rozsáhlá parkovací plocha, na příjezdové komunikaci podélné 
stání s chodníkem.  

Návrh rozšiřuje kapacitu parkoviště kolmým stáním před 
bytovými domy čp.  2 – 10. Podélné stání je nahrazeno kolmým, 
s úpravou chodníků a zelených ploch před domy. Rozšířeni 
parkoviště se dvěma zálivy zpracoval R2 COMP. 
Podél ulice A. Barcala rozšiřujeme chodník a zároveň 
navrhujeme podélné stání na A. Barcala. Kolem ulice 
navrhujeme alej stromů.  
 

M. Chlajna Čp. 1 – 5 
Plocha mezi  
čp. 1 – 5 a 
2 - 10 

Samostatně stojící výškové panelové domy.  Chodníky kolem bodových panelových domů  vytváří složitou 
přístupovou síť, kterou redukujme jednou zpevněnou plochou 
kolem panelového domu. V Návrhu odstraňujeme zanedbaná 
dětská hřiště. Vzniknou tak volné trávníkové s plochy určené pro 
míčové hry.  
 

M. Chlajna Plocha mezi  
čp. 1 – 5 a 
2 - 10 

V současnosti je volná travnatá plocha mezi domy rozdělena 
středem vedeným širokým chodníkem. 
 
 
 
 

Návrh regenerace lokality počítá s přeložením hlavní pěší 
komunikace k domům čp. 2 – 10 a jejím rozšířením na cestu 
průjezdnou pro vozidla údržby a stavebních firem; Lokalita je 
zároveň vytipovaná jako další možná pro  podzemní parkoviště.  
  

V. Volfa  
a M. Chlajna 

Vnitroblok mezi 
V. Volfa  5 - 11 
a M. Chlajna 
5, 10 - 12 

Vnitroblok byl původně koncipován jako místo pro hry dětí a 
sportovní a rekreační aktivity. Hřiště v jižní polovině vnitrobloku 
bylo na žádost části obyvatel, rušených ve večerních hodinách 
sportujícími spoluobčany, zrušeno. Na jeho místě byla založena 
parková úprava  

Ve vnitrobloku navrhujeme dětské hřiště č.14. Jde o 
modernizaci stávajícího dětského  hřiště, které je vybaveno 
dvěma pískovišti ,skluzavkou, houpačkami a ocelovou 
průlezkou. Navrhujeme odstranit jedno pískoviště a hřiště 
doplnit dalšími herními prvky pro různé věkové kategorie. 
Hlavním prvkem bude rozložitý prolézací objekt, doplněný 
sportovními průlezkami. Pro nejmenší navrhujme sadu nízkých 
skluzavek. Plocha hřiště je 913 m2. 
V jižní části vnitrobloku je navršeno podzemní parkoviště. 
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Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 

 

Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav  Navrhované úpravy  
Ant. Barcala Čp. 16 – 22 

jižní strana 
Ulice A. Barcala končí autobusovou točnou. Na konci ulice A. Barcala je navrženo nové parkoviště.atelierem  R2 

COM. Chodník je rozšířen a jako ochrana proti hluku z dopravy jsou 
vysázeny nové stromy. 
 

Ant. Barcala Čp. 16 – 22 
severní strana 
Čp. 24 – 26 
východní strana 

Jde o vnitroblok se slepou komunikací ukončenou otáčecí smyčkou. 
Severně nachází komplex přestavěné mateřské školky  zelené. Jejich 
budovách se nachází výrobní dílna, středisko policie , škola a byty. 
V lokalitě se nachází sportovní hřiště a dětské hřiště.. 
 

Sportovní hřiště č.15 
Stávající asfaltové hřiště bude doplněno oplocení na kratších stranách 
hřiště. Plocha hřiště je 480 m2  15x23 m. 
 
Dětské hřiště č.16 
Stávající dětské hřiště s pískovištěm, skluzavkou a houpadlem. 
Navrhujeme oplocení pískoviště a další doplnění herních prvků. 
Plocha hřiště je 230 m2.  
Kolem výměníkové stanice navrhujme objezd pro auta přivážející dětí 
do školy.   

 
 

Část 05 – SEVERNÍ 
ČÁST 

 

Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav  Navrhované úpravy 
N. Frýda Ulice mezi 

čp. 1 – 11 a 2 – 
10, čp. 13 – 19  
 

Komunikace je s podélním stáním. Vnitroblok je plny zeleně. Navrhujeme vybudovat kolem komunikace oboustranné kolmé 
stání. Úpravy se dotknou chodníku a zeleného pásu  kolem 
domů.  
V jižní části N. Frýda je parkoviště navržené atelierem R2 
COMP. 
 

N. Frýda Čp. 2 – 10 
východní strana 

Zelená plocha kolem parkoviště s chodníčky. 
 

Beze změn 
 

N. Frýda Čp. 23 – 19 
východní strana 

Zde se nachází technický objekt výměníkové stanice s divoce 
parkujícími automobily používající ke vjezdu i pěší tah kolem 
nákupního centra. 
 

Navrhujeme upravit objekty výměníkové stanice, případně je 
nějakým způsobem upravit a dostavět. 
Příjezdová komunikace je navržena s kolmým stáním.  

N. Frýda Okolí nákupního 
střediska Samka 
Čp. 13 – 19 
severní strana 

Stávající nákupní ulice tvořená kamenným obchodem a řadou 
krytých krámků. Zásobování je ulicí K. Štěcha a příjezdovým 
chodníkem. 

Navrhujeme místo jednotlivých krámků vybudovat zděný objekt 
a celkově místo regenerovat. Šířka pěšího chodníku vyhovuje. 
 

Dr. Bureše Zelený pás u 
 čp. 1 – 9,  
východní strana 

Podél komunikace je kolmé stání. 
 
 

Návrh regenerace lokality počítá se zřízením chodníku podél 
východního okraje parkoviště, což si vyžádá zúžení travnatého 
pruhu. Parkovací místa budou jsou navržena i v křižovatce s M. 
Horákovou. 
  

Dr. Bureše Čp. 1 – 9 
západní strana 

Trávníkové pásy kolem areálu školky. Beze změn. 
 

Dr. Bureše Čp. 15 – 13 
severní strana 

Komunikace je s podélním stáním. Na ulici Dr. Bureše nově navrženo kolmé oboustranné 
parkovací stání, což vyvolá změny v posunutí chodníku a 
zelených pásu, kolem domů. Směrem ke komunikaci na 
Zavadilku je místo fádní a parkovací plochy navržen polyfunkční 
objekt s novou komunikací. 
  

Dr. Bureše Čp. 15 – 13 
jižní strana, 
areál školky 

Zelená plocha s chodníkem.  Beze změn. 
 

K. Štěcha Ulice mezi 
čp. 2 – 12 
a čp. 7 

Ulice s kolmým i podélným stáním. Nové chodníky. V prostoru před 
školkou se nachází zdevastované dětské hřiště. 

Navrhujeme vybudovat kolem komunikace oboustranné kolmé 
stání, které vyvolají úpravy chodníků a zeleného pasu kolem 
domů. Slučujeme zdvojené cesty chodníku k domům v jednu . 
Zelený pás je nahrazen nově vysazovanými stromy 
v parkovacích stáních. Nově je pojednán vstupní prostor před 
školkou, možnost oboustranného objezdu kontejnerového 
stanoviště. Zašlapané trávníky a zdemolované dětské hřiště je 
nahrazeno zpevněnými plochami a velkými trávníky. 
 

K. Štěcha Ulice mezi 
čp. 14 – 24 
a čp. 9 - 13 

Oboustranné kolmé parkovací stání. Na konci slepé ulice navrhujeme místo obratiště v podobě  
kladiva točnu. V návrhu je rovněž vyznačena možná rozvojová 
plocha obchodu.  
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Část 06–VÝCHODNÍ 
ČÁST 

 

Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav   Navrhované úpravy  
Prachatická Čp. 1 – čp. 23, 

západní strana 
Souběžná ulice s ulicí Milady Horákové s kolmým oboustranným 
stáním a udržovaným zeleným pásem se vzrostlými stromy. 

Beze změn. 
 

Prachatická Čp. 23 – čp. 1, 
východní strana 
vnitroblok 

Na severu se nachází technické objekty výměníkové stanice se 
zpevněnými plochami sloužící k divokému parkovaní. Na jejich jižní 
straně se nachází zanedbané dětské hřiště. 
Komunikace ulice Prachatické je vzhledem k terénu u objektů čp. 
23 – čp. 13 zapuštěná přibližně o 2. m níže s jednostranným 
kolmým a podélným stáním. 
 
Mezi domy čp. 9 – 1 je velká trávníková plocha s dětskými hřišti a 
výhledem do technického dvora domova důchodců. Terén má 
příjemnou modulaci. Před domem čp. 21 se nachází dětské hřiště. 
  

Navrhujeme oboustranné kolmé parkovaní ve vnitrobloku ulice 
Prachatické s úpravami chodníku a zelených ploch. Bude nutné 
nově přestavět kontejnerové boxy. Zpevněné plochy jihovýchodně 
od výměníkové stanice budou nahrazeny trávníkovým pásem. 
Dětské hřiště u domů čp. 3 a 21 budou odstraněna. Před domem 
čp. 3 bude vybudováno nové hřiště. 
 
Sportovní  hřiště č.18 
Stávající dětské hřiště bude nahrazeno dětským sportovištěm.. 
Navrhujeme hrací arénu s dřevěnými mantinely , basketbalovými 
koši a zvýšenou mantinelem na kratších stranách hřiště. Povrch 
hřiště bude mlatový. Velikost hřiště 8x16 m. Celková plocha 
včetně okolí hřiště je 475 m2. 
 

Prachatická Čp. 25 a 27, 
severní strana 

Na komunikaci je podélné oboustranné parkovaní, naproti domům 
je příjezd do bývalého areálu školky. 

Na křižovatce Prachatická Větrná jsou  navržena nová kolmá 
parkovací stání upravená atelierem R2 COMP. V návrhu 
redukujeme zbytkové plochy zeleně na jednu velkou zpevněnou 
plochu. Objekt školky patří soukromému investorovi. 
  

Prachatická Čp. 25 a 27, 
jižní strana 

Příjemný prostor se zeleným pažitem. Beze změn. 
 

Větrná ulice  Větrná ulice tvoří hranici řešeného území  Na západní straně Větrné ulice jsou navrženy po celé její délce 
nová kolmá parkovací odstavná stání. 
  

Lhenická Čp. 5 – čp. 1, 
severní strana 

Jedná se o komunikaci určenou pro pěší a cyklisty, která, ale může 
být pojížděná auty. Je to spojnice sídliště Máj s částí Čtyři Dvory.  

Souběžně se stávajícím chodníkem navrhujeme novou propojku 
Netolické s ulici Větrnou. Smyčku na konci Netolické 
odstraňujeme. Změna si vyvolá přestavbu popelnicových kojí a 
vybudování nových chodníků. Na Lhenické propojce je navrženo 
oboustranné kolmé parkování. 
 

Lhenická Čp. 5 – čp. 1, jižní 
strana 

Prostor sousedící s areálem bývalé chátrající mateřské školky.  Místo vyšlapané cesty v trávníku je navržen chodník a odstraněno 
podomácky vybudované dětské pískoviště. 
  

Netolická Parkoviště podél 
ul. Větrné 

Jedná se o rozlehlé parkoviště přístupné Netolickou ulicí. Stávající parkoviště bude nahrazeno polyfunkčním domem 
s parkingem. Ostatní plochy jsou trávníky. Na příjezdové 
komunikaci budou kolmá stání.  
 

Netolická Dům čp. 1 
Čp. 3 – 11, 
východní strana, 
vnitroblok 

Bodový dům v travnaté ploše, minimum výsadeb. Navrhujeme zpevněné plochy kolem domu, které zjednoduší 
chodníky domu. Parkovací stání na komunikaci jsou navržena 
oboustranně kolmá. Dojde k posunutí chodníků a úpravám 
zelených záhonů. Na západní straně domu jsou dětská hřiště 
Dětské hřiště č 17 s pískovištěm, houpačkou, prolézačkou, 
kolotočem a vedlejším sportovní pláckem. Hřiště je  ukryté 
v vnitrobloku a poskytuje příjemný pobytový prostor. Hřiště 
navrhujme rozšířit o nové herní prvky a zároveň odstranit stávající 
kolotoč. Plocha hřiště je 530 m2. Sportovní hřiště č.17A je 
stávající asfaltové hřiště bude nahrazeno novým hřištěm 
s asfaltovou plochou. Hřiště bude na kratších stranách a jedné 
delší straně oploceno. Velikost hříště je 25 x15 m. Na dalších 
částech hříště budou osazeny sportovní posilovací herní prvky. 
Celková plocha hřiště je 1245 m2. 
 

Netolická Čp. 20 – 10,   
Čp. 11 – 3, 
vnitroblok 

Příjezdová komunikace je řešena s podélným stáním a ukončena 
otáčecí smyčkou. Ve vnitrobloku je řada vzrostlých stromů.  

Pro vnitroblokovou  komunikaci navrhujeme nová oboustranná 
kolmá parkovací stání. Otáčecí smyčka bude nahrazena novou 
propojkou vedenou Lhenickou ulici. Dále budou upraveny 
chodníky, trávníkové záhony a nově postavený přístřešek na 
popelnice. 
 

Netolická 
E. Rošického 

Čp. 5 – 3, 10  
Čp. 2  – 8,  
 

U křižovatky E. Rošického a M. Horákové se nachází parkoviště 
s kolmým stáním. Směrem k ul. M. Horákové je motoristy 
zneužíván chodník k přímému výjezdu na ulici E. Rošického. 
Východní část prostoru je vůdči komunikaci E. Rošického  o 2 níže, 
utopená níže. 

Na parkovišti navrhujeme polyfunkční objekt s parkingem a 
příjezdem z ulice  netolické a E. Rošického. Ostatní beze změn. 

Netolická Čp. 20 – 10, 
západní strana,  

Před domy se nachází velký trávníkový pás.  Beze změn. 

Netolická Čp. 2  – 8,  
jižní strana 

V zelených plochách se nachází dětské hřiště , Před domy se 
nachází otáčecí kladivo. 

Navrhujme odstranit dětské hřiště a sloučit trávníkové záhony. 
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14. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Současný stav 
 
Českobudějovické sídliště Máj bylo budováno v osmdesátých letech minulého 
století; jeho výstavba byla po roce 1990 přerušena, po roce 1995 však výstavba 
pokračovala, ovšem bez přímé návaznosti na původní dokumentaci sídliště. Nese 
všechny nešvary sídlišť z té doby, zejména extrémní hustotu osídlení, 
nedostatečnou kapacitu parkovacích stání, nedobudovanou dopravní 
infrastrukturu ve vnějších územních vazbách. 
 
V řešeném území (zahrnujícím v podstatě část sídliště vybudovanou nebo 
alespoň zahájenou v osmdesátých letech) je cca 6225 bytů, ve kterých žije 
(pravděpodobně; podle celoměstského ukazatele zjištěného z celostátního sčítání 
obyvatel v roce 2001, tj. 2.33 obyvatel/byt) 14.5 tisíc obyvatel. Tito obyvatelé 
vlastní přibližně (odvozeno od aktuálního stupně osobní automobilizace 
v Českých Budějovicích 2.21 obyvatel/osobní auto) 6563 osobních automobilů. 
 
Pro ně je v uličním prostoru sídliště (na úrovni parteru) vybudováno 2926 
parkovacích míst určených pro jeho obyvatele (tj. bez kapacity účelových či 
neveřejných parkovišť obchodního zařízení apod.); k tomu možno připočítat 
kapacitu tří stávajících dvoupodlažních parkovacích (garážových) domů o celkové 
kapacitě cca 580 míst. Pro obyvatele sídliště je tak k dispozici v současné době 
celková kapacita cca 3500 parkovacích (odstavných) stání.  
 
Je nesporně zřejmé, že tato kapacita je nedostatečná. Pro další plánování sídliště 
je proto nutné stanovit bilanci odstavných stání, tj. reálnou hodnotu tohoto deficitu 
parkovacích a odstavných stání. Pro jeho formulaci bylo nezbytné provést 
průzkum skutečného počtu zaparkovaných aut v sídlišti a to v charakteristickém 
pracovním dni ve večerních hodinách (ve středu, 10. května).  
 
Veškeré údaje rozhodující pro formulaci deficitu jsou uvedeny v přiložené tabulce 
a to podle jednotlivých částí sídliště (1 – 6, viz urbanistická část). 
 
Průzkumem bylo zjištěno, že v době jeho konání bylo na sídlišti (mimo parkovací 
domy a účelová či neveřejná parkoviště) zaparkováno celkem 3285 osobních 
automobilů. Z toho 671 osobních aut  bylo zaparkováno v rozporu s pravidly 
silničního provozu (v tabulce uvedeno jako „přeparkováno“). Tento počet lze 
označit jako naléhavý deficit, zdaleka však nikoli jako celkový deficit parkovacích 
a odstavných stání. 
Naproti tomu bylo zjištěno 312 volných parkovacích míst. Z toho ovšem nelze 
odvodit optimistický závěr; jednak z tohoto počtu zhruba polovinu představuje 
nevyužité nedávno vybudované parkoviště v Dubenské ulici, o které projevují 
obyvatelé sídliště velmi malý zájem (jak vyplývá z vyjádření účastníků setkání 
s obyvateli konaném dne 8. června t.r. nikoli z pohodlnosti, ale z obav o 
poškození či zcizení auta), jednak je určitý počet volných míst (reálně cca 5 % 
z celkové kapacity) naprosto přirozený vzhledem k tomu, že auta jsou v pohybu. 
Využití parkovací kapacity na cca 95 % lze považovat za extrémně vysokou 
hodnotu. 
 

Bilance odstavných stání Máj 
 
 
Část 

Počet 
bytů 

Pravděpod. 
počet 
obyvatel 

Pravděpod. 
počet os. 
aut 

Počet 
zapark. 
aut 

Kapacita 
parkovišť 

Volná 
místa 

„Přepar 
kováno“ 

1/ 

tj. 
[%] 
2/ 

01 1084 2526 1143 468 388 29 109 9.5 
02 - - - 39 47 8 -  
03 1585 3693 1671 772 850 193 115 6.9 
04 1532 3570 1615 792 671 42 163 10.1 
05 1048 2442 1105 602 542 30 90 8.1 
06 976 2274 1029 612 428 10 194 18.9 
celkem 6225 14505 6563 3285 2926 312 671 10.2 
Poznámky:  
1/ rozumí se počet aut parkujících v rozporu s pravidly silničního provozu 
2/ rozumí se poměr „přeparkovaných“ k celkovému počtu vozidel 
 
Teoretická hodnota deficitu parkovacích a odstavných stání (vztaženo 
k současnému stupni automobilizace a současnému počtu obyvatel) tedy 
představuje 3057 míst [6563 – (2926 + 580)]. Skutečný deficit je však nižší; 
z uvedeného počtu je nutno odečíst vozidla, která jednak parkují jinde (v garážích, 
na odstavných plochách podniků apod.) a vozidla, která jsou momentálně 
v pohybu (respektive mimo sídliště). Formulace obého je poměrně složitá.  
 

V Českých Budějovicích je cca 10 tisíc míst v řadových garážích a cca 5 tisíc míst 
ve vestavěných garážích (převážně rodinných domků). Ve studii „Posouzení 
parkovacích možností v ulicích V. Volfa a M. Chlajna“ (ZESA, sro., Ing. Zenkl, 
listopad 1995) byl odvozen počet aut ze sídliště Máj takto umístěných v hodnotě 
cca 10 % z celkového počtu aut obyvatel sídliště (tj. v daném případě cca 656 
aut).  
 
Z matematického modelu IAD ve městě vyplývá, že sídliště Máj vyprodukuje 
denně cca 16 tisíc jízd osobních aut/den (tj. 8 tisíc odjezdů, 8 tisíc příjezdů). 
Kvalifikovaným odhadem lze odvodit, že na tomto počtu se podílí zhruba 30 % 
vozidla s trvalým stanoviště mimo sídliště, 70 % obyvatel sídliště. Celkově tak 
vychází, že každé vozidlo obyvatel sídliště opustí sídliště průměrně 0.85 krát/den. 
Velký počet obyvatel sídliště však vykoná větší počet cest/den. Potvrzuje se tak 
dřívější zjištění, že zřejmě průměrné využití vozidel obyvatel sídliště je poměrně 
malé. Počet aut, která jsou v době noční (která je rozhodující pro dimenzování 
parkovacích a odstavných stání) lze tak odvodit na cca 20 %.  
 
Celkový deficit parkovacích a odstavných stání v řešeném území sídliště Máj lze 
tak stanovit na cca 1088 parkovacích a odstavných stání. Do budoucna sice 
vzroste stupeň automobilizace a tedy i počet aut, na druhé straně však lze 
očekávat pokles počtu obyvatel sídliště. Lze proto odhadnout, že počet 
parkovacích nároků vzroste cca o 10 %. Celkový deficit parkovacích a odstavných 
stání v řešeném území lze tak stanovit na cca 1200 míst. 
 
Hodnota tohoto deficitu v jednotlivých částech sídliště je analyzována v tabulce 2; 
z její analýzy vyplývá, že největší hodnota deficitu v absolutní podobě je v části 04 
(ulice Volfa – Chlajna) – 322 stání. V posledním sloupci tabulky je uvedena 
hodnota relativního deficitu (reflektující počty obyvatel potažmo osobních aut 
v jednotlivých částech sídliště). Z tohoto hlediska je největší deficit (25.2 %) 
v části 01 (ulice Chocholy). Jiný pohled na situaci ovšem dává pohled do sloupce 
„přeparkováno“ v tabulce 1.;tam největší počet vozidel parkujících v rozporu 
s pravidly silničního provozu a to jak absolutně (194 aut), tak relativně 18.9 %) je 
v části 06 (ulice Netolická – Prachatická). To zřejmě nesvědčí o tom, že zde žijí 
nejméně disciplinovaní řidiči, ale jistě to souvisí s tím, že řidiči nemají možnost 
odstavit auto jinam, jak je tomu u jiných oblastí (v části 04 do lesa, v části 01 ul. E. 
Rošického apod.). 
 

Deficit parkovacích a odstavných stání Máj 
 
 
Část 

Pravděpod. 
počet os. aut 

Kapacita 
parkovišť 

Nově 
navrženo 1/ 

Deficit 
[aut] 

Relativní 
deficit 2/ 

01 1143 388 185 288 25.2 
02 - 47 124 - - 
03 1671 850 213 224 13.4 3/ 

04 1615 671 220 322 19.9 
05 1105 542 103 162 14.7 
06 1029 428 240 204 19.8 
celkem 6563 2926 1085 1200 18.3 
Poznámky:  
1/ rozumí se parkovacích stání v uličním prostoru 
2/ rozumí se počet deficitních stání/počet aut [%] 
3/ bez parkoviště Dubenská 22.4 % 
 
Návrh dopravního řešení 
 
Pro pokrytí uvedeného deficitu počítá architektonický návrh jednak s rozšířením 
počtu parkovacích míst v uličním prostoru, jednak s novými kapacitami 
v parkovacích (garážovacích) objektech a to buď jako podzemní objekty, případně 
parkovací domy (viz architektonická část dokumentace).  
 
V uličním profilu celkově navrženo (orientačně) cca 1085 parkovacích stání. 
Vesměs jsou navržena jako kolmá parkovací stání kolem stávajících, případně 
nově navržených uličních komunikací (viz níže).  
 
V pěti podzemních parkovacích objektech navrženo úhrnně v jednom podlaží cca 
660 odstavných stání. Návrh nekonkretizuje počty objektů, které by měly být 
realizovány, ani pořadí jejich realizace, ani počet podzemních podlaží. Jejich 
navržená poloha není imperativní, je jenom polohou možnou. Měla by však přitom 
platit zásada, že by jejich kapacita měla sloužit převážně (chtělo by se říci 
výlučně) obyvatelům (bezprostředně) přilehlých panelových domů. 
 
Zhotovitelé předkládané studie zvažovali vhodnost polohy na koncích obslužných 
komunikací uvnitř sevřené panelové zástavby; alternativně zvažovali umístit tato 
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parkoviště vně těchto zón se sevřenou zástavbou, například pod točnou MHD 
v ulici A. Barcala, pod diskutovaným parkovištěm v Dubenské ulici, případně pod 
velkými parkovišti vůbec. S odvoláním na výsledky sociologické studie „E. 
Novotná – sídliště Máj 2006, Zpráva o anketě“, ze které vyplývá, že obyvatelé 
preferují umístění svého vozidla v bezprostředním sousedství svého domu před 
jinými ukazateli (včetně ceny), přiklonili se k navrženým polohám. 
 
Vlastní dopravní návrh předkládané studie lze označit za konzervativní a 
umírněný. Návrh v podstatě nepředpokládá žádnou zásadní či výraznou změnu 
v komunikačním skeletu sídliště. Nenavrhuje  výstavbu žádné nové dopravně 
významnější komunikace. To se týká i v minulosti kontroverzně přijímaného 
návrhu prodloužení ulice Dubenské až do ulice A. Barcala. 
 
Nově navrhovanými komunikacemi jsou pouze tři kratší úseku odstraňující slepost 
současných ulic K. Chocholy a Netolické. 
 
Výše uvedené návrhy na zřízení téměř 1100 nových parkovacích stání v uličním 
prostoru nutno vnímat jako námět. Nabízí se jejich postupná úprava v rámci 
stavební údržby těchto komunikací (jejichž potřeba se – s ohledem na jejich 
současný technický stav – zjevně blíží). Na rozdíl od většina doposud 
zpracovaných návrhů (které vesměs beze zbytku využívaly stávající ulice ve 
stávající podobě) namnoze počítají předkládané návrhy s úpravou jejich polohy. 
 
Nabízí se přitom použití úsporných návrhových prvků, které umožňuje novela 
normy ČSN 73 6110 (leden 2006) – například šířka komunikací 5.5 m, úsporné 
velikosti parkovacích ploch s využitím přesahu vozidla do přilehlé zeleně apod. Na 
druhé straně (opět s odvoláním na novelu normy ČSN 73 6110) se tímto řešením 
nabízí postupné uvedení současného stavu do souladu s touto normou 
z moderních hledisek bezpečnosti silničního provozu; týká se to především 
rozhledových poměrů pro chodce na „místech pro přecházení“ (dle dikce normy 
nejenom na vyznačených přechodech pro chodce), rozhledových poměrech při 
výjezdu z parkovišť apod.  
 
Z tohoto hlediska lze považovat za velice nešťastné (a nebezpečné) umístění 
řady přístřešků na kontejnery a to právě z hlediska rozhledových poměrů jak ve 
směrových obloucích, tak při výjezdu z parkovišť, ale, což je nejhorší, i z hlediska 
rozhledových poměrů pro chodce v jejich přirozených trasách. Polohu přístřešků 
na kontejnery je venkoncem vůbec dobré prověřit s ohledem na podmínky třídění 
odpadu.  

 
Pro pěší  a zejména cyklisty považují zhotovitelé za prioritní prověřit a 
optimalizovat trasy z hlediska jejich vnějších vazeb z pohledu řešeného území. U 
cyklistů se to týká zejména vnějších návazností na podchod pod ulicí M. 
Horákové (směr sídliště Šumava a dále do centra města), směr Vávrovské 
rybníka (bývalé vojenské cvičiště) v návaznosti na centrální park ve směru sever 
– jih, ulici Václava Talicha (v návaznosti na Lhenickou) a samozřejmě do lesního 
komplexu Bor (směr Branišov, Zavadilka).  
 
Návrh počítá s rozšířením parkování v ulici Milady Horákové (v úseku A. Barcala 
– E. Rošického) principiálně v naznačeném rozsahu (šikmé stání 45° se 
zajížděním couváním; příznivější z hlediska bezpečnosti silničního provozu oproti 
obvyklejšímu zajíždění popředu); zároveň jako prvek zklidnění vkládá do osy této 
komunikace zelený pás šířky 3.0 m. Zároveň reflektuje návrh města (dle studie 
IKPCE Praha, Ing. Čurda) na komunikační propojení Máj – Vltava přes bývalé 
vojenské cvičiště, jako jeden z úhelných návrhů na řešení komunikačního skeletu 
města. 
 
Ve vlastním řešeném území preferují zhotovitelé maximální integraci pěších a 
cyklistů na nemotoristických komunikacích (tj. mimo chodníky přilehlé 
k vozidlovým komunikacím) v celém sídlišti. Důvodem k tomu je hustota sítě 
těchto komunikací (která prakticky vylučuje možnost regulace svislými dopravními 
značkami), úspora zpevněných ploch ve prospěch zeleně a fakt, že případná 
segregace beztak není dodržována. Vhodnost (nikoli přístupnost) jednotlivých 
komunikací či jejich úseků pro pěší či cyklisty doporučujeme řešit použitým 
materiálem (živice s preferencí cyklistů, zámková dlažba s preferencí pěších). 
 
Systém městské hromadné dopravy v řešeném území ponechán beze změny 
(potřebná točna MHD na severním okraji ulice M. Horákové by měla být umístěna 
mimo vlastní řešené území předkládaného návrhu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. ZELEŇ 
Část 01 - CENTRÁLNÍ 
PARK 

 

Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 

V. Volfa - 
– N. Frýda 
Jižní část 
centrálního 
parku mezi 
ulicemi   

N. Frýda  
čp. 1 – 3 
a V. Volfa 
čp. 29 – 25 

Podél střední osové cesty před 2 lety založeno stromořadí 
okrasných hrušní 
 
 
 
Odpočívadlo u N. Frýda čp. 1 s plošnou výsadbou vzrostlých 
listnatých keřů, keře ve špatném zdravotním a pěstebním stavu 
 
 

Návrh úpravy centrálního parku v této části předpokládá zrušení 
středové cesty a založení celistvé plochy zeleně (mezi domy čp. 1 
a 3 v ulici N. Frýda a domy čp. 29, 2 7 a 25 v ulici V. Volfa), pěší 
komunikace budou vedeny po okraji této plochy; stávající 
stromořadí hrušní (12 ks) bude zrušeno a založeny volné výsadby 
listnatých stromů (25 ks); 
Plocha bude nově upravena, stávající výsadby keřů (40 m2) 
budou zrušeny a nahrazeny listnatými stromy (viz výše) 
Podél domů (mezi chodníkem a fasádou domu) budou vysazeny 
alejové stromy s úzkými kompaktními korunami  (8 ks) 
a listnaté kvetoucí keře jednotlivě nebo v malých skupinkách 

Jižní část 
centrálního 
parku mezi 
ulicemi   

N. Frýda  
čp. 5 – 9 
a V. Volfa 
čp. 23 – 19 

Podél dětského hřiště čtvercové záhony s půdopokryvnými 
dřevinami (skalníky) 

Čtvercové záhony s půdopokryvnými dřevinami budou zrušeny 
(50 m2), plocha bude upravena pro rekreační a sportovní využití 

Dtto N. Frýda  
čp. 11 

Keřové plošné výsadby v okolí dětského hřiště a odpočívadla Plocha bude nově upravena, stávající výsadby keřů (30 m2) 
budou zrušeny a nahrazeny alejovými listnatými stromy (7 ks) 

Střední část 
centrálního 
parku 

V. Volfa čp. 17 -  
K. Štěcha  čp. 
24 

Zdevastovaná travnatá plocha  s torzem výsadeb keřů (plošné 
keřové skupiny) a mladých alejových stromů (jerlíny, jeřáby)  

Plocha bude po přeřešení sítě pěších cest znovu upravena, 
stávající skupiny keřů zrušeny (30 m2) a nahrazeny listnatými 
stromy s dostatečně vysoko založenými korunami (celkem  6 ks) a 
velkými solitérními listnatými keři (7 ks) 

Severní část 
centrálního 
parku 

K. Chocholy čp. 
18 a K. Štěcha  
čp. 24 - 22 

Travnatá plocha jižně od stávajícího dětského hřiště s plošnými 
výsadbami keřů a solitérními nízkými jehličnatými dřevinami (jedle 
korejská) 

Plocha bude upravena pro rekreační a sportovní využití, stávající 
výsadby budou zrušeny (keře 35 m2) 
Podél nově vzniklé rekreační plochy budou vysazeny listnaté 
stromy s kompaktní úzkou korunou ( 7 ks) 
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Dtto K. Chocholy čp. 
20 -  24  a 
K. Štěcha  
čp. 20 - 14 

Parkový pás končí hřištěm s asfaltovým povrchem – bez záměrného 
kompozičního uspořádání zeleně, stávající dětské hřiště neodpovídá 
požadavkům na bezpečnost dětí, výsadby v okolí hřiště formální – 
zapojené pásy listnatých keřů; typově vhodné jsou až volné výsadby 
alejových stromů jižně od asfaltového hřiště 
 
 

Celá plocha bude nově upravena, hřiště budou zrušena včetně 70 
m2 živých plotů a 3 ks borovic (špatný pěstební stav); v rozsáhlé 
travnaté ploše bude ponechán volný průhled po kompoziční ose 
parku (osa jih – sever) , výsadby stromů listnatých a jehličnatých 
(27 ks) budou průhled rámovat po stranách; 
Podél chodníků před domy budou vysazeny listnaté alejové 
stromy s úzkými kompaktními korunami (celkem 12 ks) 

Dtto Severně od 
K. Štěcha  
čp. 14 – čp. 2 

Volná travnatá plocha severně  od asfaltového hřiště je 
v současnosti bez záměrných výsadeb, stávající porosty jsou 
náletového původu – ve skupinách keřových vrb vzniká černá 
skládka odpadu 

V rámci regenerace sídliště bude v této lokalitě založena  parková 
úprava přírodního charakteru, jež do území sídliště přinese 
charakteristické vegetační prvky z okolní volné harmonické 
krajiny; bude představovat začátek zeleného klínu, vnikajícího ze 
severu od vrbenských rybníků až do středu sídliště Máj, 
lokalita bude postupně dotvářena jako botanická zahrada (resp. 
skanzen jihočeské krajiny), rozsah výsadeb cca 60 ks listnatých 
domácích stromů,  20 ks stromů jehličnatých (borovice lesní na 
návrší), 150 domácích listnatých keřů 

Pás zeleně 
mezi ulicemi 
K. Chocholy 
a V. Volfa 

 Stávající výsadby jsou soustředěny podél osové komunikace – 
pásové výsadby nízkých keřů, jež jsou v posledních letech 
tvarovány  jako živé ploty 
 
Osová cesta je na západním konci směřována na  dům čp. 8 v ulici 
K. Chocholy 

Formálně řešené výsadby budou odstraněny (150 m2 živých 
plotů) a nahrazeny listnatými a jehličnatými stromy  (28 ks), jež 
budou vysazeny v nepravidelném sponu a v pestré druhové 
skladbě po obou stranách cesty – vysazený porost by měl tvořit 
parkovou promenádu, koruny stromy by měly odclonit pohled na 
sousední vysokopodlažní domy v ulici  V. Volfa (domy čp. 17, 15  
a 13)  a  potlačit dominantní působení domu K. Chocholy  čp. 8  
v závěru osy 

V. Volfa Čp. 17 Okolí domu čp. 17 je bez výsadeb  Výsadba 5 ks listnatých stromů a 5 ks solitérních listnatých keřů 
 Čp. 15 Zapojené skupiny listnatých keřů těsně vedle chodníku – musejí být 

zmlazovány, na severní straně domu u fasády nízké pokryvné 
dřeviny – typově nevhodný vegetační prvek 

Odstranit plošné skupiny listnatých keřů (30 m2), nahradit keři 
listnatými vysazenými jednotlivě do trávníku  (10 ks) v odstupu od 
fasády domu a solitérními stromy (7 ks) 

 Čp. 13 U severovýchodní stěny domu roste vzrostlý dub – pozůstatek 
původních porostů; na severní straně u paty domu půdopokryvné 
výsadby tavolníků nízkých a trnitých kdoulovců – v daném místě 
jsou nevhodné a nefunkční 

Půdopokryvné výsadby zrušit a nahradit keři listnatými 
vysazenými jednotlivě (10 ks) do trávníku v odstupu od fasády 
domu a solitérními stromy (9 ks) 
 

K. Chocholy Čp. 10 – 16, 
jižní strana 

Podél domu (u jeho paty) vysazeny plošné keřové skupiny 
v pravidelných pásech 

Půdopokryvné výsadby zrušit (celkem 70 m2) a nahradit keři 
listnatými  (30 ks) vysazenými v dostatečném odstupu od fasády 
domu jednotlivě nebo v rozvolněných skupinkách do trávníku  

K. Chocholy Čp. 10 – 16, 
severní strana 

Rozptýlené výsadby stromů bez potřeby zásahu Doplnit úpravu prostoru o keře listnaté (15 ks) a stromy listnaté 
alejové (10 ks) 

K. Chocholy Čp. 18 – 24, 
východní strana 

Plošné zapojené výsadby keřů (včetně trnitých druhů) a živé ploty 
tvarované podél paty domu, kompozičně nedostatečně účinné, 
navíc znečisťované pravidelně odpadky 

Odstranit plošné výsadby (95 m2) a živé ploty (15 m2), nahradit je 
keři listnatými  (40 ks) vysazenými v dostatek. odstupu od fasády 
domu jednotlivě nebo v rozvolněných skupinkách do trávníku 

K. Chocholy Čp. 18 – 24, 
západní strana 

Tvarované živé ploty podél chodníku k domu čp. 20 a 18, zužují 
prostor u vstupu do domu, komplikují údržbu zelených ploch, 
esteticky svým formálním řešením málo vhodné 
 

6ivé ploty odstranit (80 m2) a nahradit netvarovanými kvetoucími 
keři listnatými  (30 ks), vysazenými volně v travnatých plochách – 
jednotlivě nebo v řídkých skupinách, podél komunikace vysadit 
malokorunné listnaté alejové stromy (8 ks) 

K. Chocholy Čp. 21 – 25, 
jižní strana 

U paty domu zapojené plošné výsadby keřů, málo pestré – např. 
skupina mahonie v záhonu 3 x 12 m ! – typově nevhodné výsadby 

Odstranit plošné keřové výsadby trnitých druhů keřů (mahonie, 
růže svraskalá) – 55 m2, nahradit vyššími kvetoucími keři 
listnatými  (25 ks) 
V nově navržených odstavných stáních vysadit oboustranně 
stromořadí – listnaté stromy s menšími korunami, s dostatečnou 
podjezdnou výškou (8 ks), vysadit stromy k popel. boxu (2 ks) 

K. Chocholy Čp. 21 – 25, 
severní strana 

Bez výsadeb Po úpravě dopravního řešení prostoru vnitrobloku vysadit listnaté 
stromy (4ks) a keře (10 ks) 

K. Chocholy Čp. 13 – 19, 
východní strana 

Živé ploty těsně vedle chodníku u čp. 15 a 17,  v daném místě 
nevhodné, 2 staré duby ještě z původních porostů na okraji 
parkoviště 

Po úpravě dopravního řešení prostoru vnitrobloku odstranit živé 
ploty (60 m2), vysadit listnaté stromy (16) ve volné travnaté ploše, 
v pásech parkovacích stání vysadit dále alejové stromy s menšími 
korunami  - např. sloupovité odrůdy dubu letního (9 ks) 

K. Chocholy Čp. 13 – 19, 
západní strana 

Podél komunikace tvarovaný živý plot (ptačí zob) – nedávno 
zmlazený, u paty domů pásové pokryvné výsadby keřů (velký podíl 
trnitých druhů) 

Pásové pokryvné výsadby keřů omezit – odstranit 60 m2 

K. Chocholy Čp. 8  Solitérní panelový dům, na východní straně pokryvné výsadby 
trnitých keřů 

Odstranit výsadby trnitých keřů (45 m2) 
 

K. Chocholy Čp. 6  U komunikace vysazeny příliš vzrůstné keře a nyní jsou 
tvarovány; skupina borovic – od výsadby bez probírky 

Odstranit část keřů v sousedství  komunikace ( 20 m2) a 5 ks 
borovic ze zapojené skupiny 

K. Chocholy Čp. 4  Živý plot podél komunikace příliš vysoký, vyžaduje korekci; 
v živém plotu 2 stromy myrobalánu (nálet nebo amtérská výsadba) 

Odstranit část živého plotu (30 m2) a myrobaalány (2 ks) 

K. Chocholy Čp. 2  Záhon s růžemi zarostlý trávníkem – neudržovaný; zapojený keřový  
pás od komunikace před jižní stěnu domu, většina druhů trnitých 

Odstranit růže ( 8 m2) a keřový pás ( 100 m2) 

M. Chlajna Čp. 7 – 19,  
jižní strana 

V této ulici je několik pečlivě udržovaných zahrádek, ohraničených 
živými ploty (čp. 19,13, 11 – 7), zahrádky jsou obyvateli přízemních 
bytů využívány; kvalita zahrádek je vzhledem k současným 
poměrům na sídlišti Máj mimořádná (!!) – je vhodné je dále 
zachovat; u domů čp. 17, 15, 13 je  vhodná korekce živých plotů  

 
Odstranit nadbytečné živé ploty (60 m2), 1 ks bříza ve špatném 
pěstebním tvaru a 1 ks lípy u čp. 7 (keřový tvar stromu vysazený 
těsně u chodníku qa vyžadující tudíž pravidelné seřezávání …) 

M. Chlajna Čp. 7 – 19,  
severní strana 

Pás těsně u domu je zcela bez výsadeb  
Ve velké travnaté ploše rozptýlené výsadby stromů listnatých a 
jehličnatých  na navršených hromadách zeminy (technologie 

Doplnit listnaté stromy s menšími korunami i v pásu podél domu – 
rozšířit stávající parkovou úpravu (10 ks stromů) 
U čp. 9 odstranit ze skupiny 2 ks borovic černých (v blízkosti 
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výsadby vynucena nepropustností jílovitého podloží v místě), 
dřeviny vesměs v dobrém zdravotním a pěstebním stavu, jedná se o 
jednu z nejlépe založených výsadeb na celém sídlišti (!!), z hlediska 
druhového složení se k dětskému hřišti příliš nehodí jehličnaté 
stromy – mají koruny  až k zemi a překážejí v pohybu dětí! 

prolézačkového hradu); u čp. 13 provést probírku javorů klenů a 
javorů jasanolistých (5 ks odstranit); u čp. 15 odstranit j strom vrby 
bílé (1 ks), u čp. 19. zrušit pásovou výsadbu keřů podél hřiště (20 
m2) 

 
 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM  
Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 

M. Horákové Úsek od 
křižovatky s ulicí 
Ant. Barcala  ke 
křižovatce s ul. 
E. Rošického 

Komunikace oddělující od sebe území etapy 05 a 06;  
 
 
 
 
stávající porosty dřevin: 
a) stromořadí 7 javorů mléčů (cca 5 let po výsadbě) v pásu 
odstavného stání (dobrý zdravotní a pěstební stav) podél 
garážového domu 
b) travnatý pás s  volnými výsadbami  borovic a modřínů mezi 
komunikací a odstavným stáním před domy v ul. Prachatické čp. 1 -
5: 
c) travnatý pás s volnými výsadbami a nálety stromů mezi 
komunikací a odstavným stáním před domy v ul. Prachatické čp. 7 – 
23:  u čp. 7 nových vysazených jasanů,  v úseku čp. 9 a dále starší 
výsadby stromů (javory stříbrné a kleny) i nálety stromů (osiky, jívy, 
břízy, akáty), 
v úseku od  čp. 19 – 23 starší exempláře lip a klenů 
d) úsek podél domů čp. 12 – 20 v ul. Netolické: 18 stromů (líska 
turecká, stromy vesměs s nízkou vitalitou, s nedostatky v pěstebním 
stavu) vysazených v keřovém pásu ptačího zobu, 3 m širokém a 140 
m dlouhém 

Stávající komunikace bude rozšířena na stejný profil jako u jižní 
větve ul, M. Horákové, jako vegetační doprovod bude vysazena 
dvouřadá (a v některých úsecích trojřadá) alej 83 stromů 
listnatých; stromy budou vysazeny v jednotném sponu, ale 
druhové složení jednotné nebude – je vhodné kombinovat 
několik druhů našich domácích stromů (javor mléč, jasan, lípa 
malolistá apod.) 
ad a) stromořadí bude zachováno 
ad b) stávající plocha bude i po úpravě profilu komunikace 
v podstatě zachována, navrhuje se dosadba stromů listnatých 
 (7 ks) a jehličnatých (3 ks) 
ad c) travnatý pás bude zčásti využit pro zřízení dalších 
parkovacích míst, část stromů bude muset být  vykácena (cca 
15 ks listnatých stromů), náhradou za odstraněné stromy bude 
výše uvedená alej 
Stromořadí lísek a pásová výsadba keřů bude během úprav 
komunikace odstraněna a nahrazena nově založenou alejí (viz 
výše); parková úprava vyústění komunikace ul. M. Horákové na 
křižovatce s  ul. E. Rošického bude přechodem mezi 
pravidelnou alejí a volnými porosty v okolní krajině – na 
křižovatce budou vysazeny listnaté stromy v nepravidelném 
sponu, tak aby se profil komunikace opticky rozšiřoval; použity 
budou stromy s vysoko nasazenou korunou (zajištění 
přehlednosti křižovatky)  

Centrální 
náměstí 

V místech volné 
plochy mezi 
dnešními objekty 
Penny Marketu 
a pošty 

V současnosti se na místě budoucího náměstí nalézá volná travnatá 
plocha s nedávno realizovanými výsadbami dřevin, pěstební stav 
travnatých ploch i porostů dřevin není uspokojivý 

Po dobudování kulturního a společenského centra sídliště se 
lokalita stane jeho ústředním náměstím. Na volné dlážděné 
ploše náměstí budou (podél linie hlavní urbanistické osy sídliště) 
vysazeny vzrostlé listnaté alejové stromy (2 řady po 8 
stromech), řady vzdálené od sebe cca  23 (respektive 33 
metrů); z povahy utváření prostoru náměstí vyplývá požadavek, 
aby stromy měly koruny nasazené ve výšce minimálně 5 metrů 
– řady rovných kmenů potom vytvoří dojem sloupořadí; 
náměstí bude pohledově i komunikačně propojeno s parkovým 
pásem na severu (současná terénní modelace s restaurací 
bude odstraněna). Bude respektována také jižní část 
kompoziční osy, vedoucí na jih prostorem  ulice J. Bendy;  
vzhledem k charakteristice stanoviště a  výrazně 
architektonizovanému prostředí se jeví jako vhodný druh stromů 
platany (platan javorolistý), odolné a navíc snášející 
předpokládané periodické tvarování korun (stromy budou 
vysazeny v blízkosti fasád staveb…) 

Jižní hranice 
území etapy 
02 

Ulice Ant. 
Barcala 

V lokalitě se nacházejí nově založené výsadby, nedávno 
realizované po dokončení obchodního střediska Penny Market. 

V místě jižního parteru nových objektů společenského centra 
sídliště bude založeno stromořadí listnatých stromů, stromořadí 
bude součástí navrhované dvouřadé aleje v ulici Ant. Barcala, 
v lokalitě se navrhuje výsadba celkem 6 stromů; z hlediska 
sortimentu použitých stromů  je vhodné v tomto stromořadí 
vysadit odlišný a méně nápadný druh dřeviny než jsou výše 
uvedené platany v prostoru náměstí (respektování nadřazenosti 
náměstí v urbanistické skladbě sídliště …) 

V. Volfa Parková plocha 
mezi objektem 
České spořitelny 
a domy čp. 31 –
43 v ul. V. Volfa 

Zástavba panelových domů respektuje pozůstatek původních 
liniových výsadeb dubů na hranicích polností – zalomená řada 22 
dubů letních je nejcennější stopou historické venkovské krajiny na 
území sídliště Máj; kromě starých dubů se v prostoru nalézají 
náletové stromy jív a nové výsadby listnatých stromů a keřů v okolí 
dětského hřiště; keřové výsadby omezují přehlednost prostoru 
hřiště, je účelné zmenšit jejich rozsah 

Podél ulice Ant. Barcala návrh úprav uvažuje s výsadbou 
stromořadí, jež bude součástí výše zmíněné dvouřadé aleje 
v ulici (v lokalitě bude vysazeno celkem  5 stromů) Část 
keřových skupin ( 30 m2) a několik stromových náletů vrby jívy 
(5 ks) bude odstraněno; prostor dět. hřiště bude oddělen od 
objektů spořitelny a krytého parkingu kulisou listnatých stromů ( 
12 ks) – navrhují se stromy nižší a střední velikosti, aby bylo 
uchováno dominantní působení stromořadí dubů v park. úpravě 

 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁSTxx  
Ulice, lokalita Bližší lokalizace Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 
M. Horákové Čp. 2 – 18, 

východní strana 
Pás zeleně mezi parkovacími stáními a hlavní komunikací v ulici M. 
Horákové: 
kompaktní keřové výsadby z listnatých keřů v pestré druhové 
skladbě, doplněné stromy (borovice, lípy velkolisté) – koncepčně i 
technologicky dobře založený pás ochr. zeleně, dnes již funkční 

Bez úprav 
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M. Horákové Čp. 2 ,  
východní strana 

Na rohu výsadby alejových stromů (jerlíny japonské), na slepé 
fasádě domu roste břečtan, u paty zdi plošná výsadba trnitých keřů 
(růže svraskalá a hlohyně) 

Odstranit trnité keře ( 35 m2) a nahradit solitérními listnatými 
netrnitými keři, vysazenými jednotlivě v ploše trávníku (5 ks) 

M. Horákové Čp. 2 – 18, 
východní strana 

U balkónů v záhonu vysazeny pokryvné dřeviny (růže svraskalá, 
zlatice, trojpu, korunatka atd.) a popínavé dřeviny k opoře ze  
segmentu betonářské sítě (břečtan, loubinec trojcípý), loubinec je 
místy po zimě 2005 / 2006 namrzlý, odspodu regeneruje 

Odstranit zapojené keřové skupiny z trnitých druhů dřevin,  jež 
se obtížně čistí od odpadků (celkem 30 m2), 
Do stávajícího pásu s parkovacími stáními vysadit stromořadí 
listnatých stromů s úzkými a vysokými korunami (8 ks) 

M. Horákové Čp. 18,  
jižní strana 

Na jižní slepé zdi bujný porost přísavníku pětilistého, životaschopný, 
bujný – problém lze očekávat až při zateplování fasády, kdy dojde 
k jeho odstranění …  

 

M. Horákové Čp. 18 - 2, 
západní strana - 
vnitroblok 

Výsadby nízkých keřů v zapojených skupinách těsně podél zdi – 
vzhledem k množství odpadků ve vnitrobloku jsou pro údržbu 
vhodnější volné travnaté plochy a jednotlivé keře a stromy  (netrnité) 

Odstranit zahuštěné výsadby keřů u paty zdí domů (celkem 130 
m2) a nahradit je solitérními listnatými keři (30 ks) 

M. Horákové,  
Ant. Barcala,   
J. Bendy 

Vnitroblok  Vnitroblok uzavřený na východě ul. M. Horákové, na severu ul. Ant. 
Barcala, na západě ul. J. Bendy a na jihu technickým objektem 
rozvodu tepla. Nejvelkorysejší prostorové řešení plochy vnitrobloku 
na území sídliště. Rozsáhlá travnatá plocha, členěná jen 1 m 
širokými chodníky a odvodňovacími žlábky, trávníky nejsou 
v dobrém stavu, navíc jsou poškozeny místy pojezdem vozidel; 
v jižní části dětské hřiště s dřevěnými hracími prvky – chybí zde 
výsadby stromů; západní strana středu plochy vnitrobloku intenzivně 
využívána jako improvizované fotbalové hřiště – výsadby dřevin jsou 
zde pod velkým tlakem, riziko poškození, v severní části volná 
parková úprava, dobře kompozičně rozvržená: skupiny listnatých 
stromů na zvýšených terén. modelacích (technolog. nutnost výsadby 
stromů na navezené hromady zeminy – vyvolaná nepropustností 
jílovité zeminy v místě), vhodné druhové složení vysázených dřevin 
– stromy dobře rostou (např. vitální jedinci dubu bahenního) 
z provozního hlediska jsou problematické velké skupiny keřů – 
snižují přehlednost prostoru a zachytávají se v nich odpadky 

V rámci studie regenerace se navrhuje nahradit stávající úzké 
chodníky okružní komunikací v šíři 3 m, umožňující průjezd 
vozidel údržby a stavebních firem – omezí se tím škody na 
travnatých plochách; 
Pro zkvalitnění park. úpravy vnitrobloku jsou nezbytné opatření: 
úprava vodního režimu lokality (plochy jsou v deštivých 
obdobích silně podmáčeny) 
zlepšení fyzikálních vlastností půdy a její biologická rekultivace 
celková regenerace travnatých ploch,  
částečná redukce objemu keřových skupin (odstranění cca 200 
m2 keřů),  
dosadba stromů, jež se po výsadbě neujaly (kopečky bez 
stromů) 
dosadba stromů v jižní části vnitrobloku, kde chybí celistvá 
parková úprava 
Úpravy zeleně by měly umožňovat využití části ploch pro 
míčové hry 

Ant. Barcala Čp. 30 – 34, jižní 
strana - 
vnitroblok 

Podél fasád domů volná travnatá plocha bez porostů dřevin 
 
 

 

Ant. Barcala Čp. 30 – 34,  
severní strana  

Na zdi vyvedeny pnoucí dřeviny (břečtan na opoře betonářských 
sítí), pnoucí dřeviny vysazeny v záhonech spolu s předsadbou 
nízkých pokryvných dřevin, 
části porostu břečtanu se z líce zdi uvolňují a ohýbají dolů, 
je to esteticky působivá kombinace dřevin , ale z hlediska měřítka 
prostoru a kompozičního působení by byly vhodnější velké listnaté 
stromy se vzdušnými, lehkými korunami 

Při zateplování fasád domů lze předpokládat odstranění porostů 
břečtanu. 
V rámci studie regenerace se navrhuje odstranění části porostů 
trnitých půdopokryvných dřevin u čp. 32 (5 m2) 

J. Bendy Čp. 26 - 34 
východní strana 
- vnitroblok 

Zahuštěné keřové výsadby pod balkony nejsou vhodné, část je již 
poškozena po proběhlých stavebních úpravách fasád 

Navrhuje se odstranění části ploch keřů, především trnitých 
porostů (celkem 85 m2) 

J. Bendy Čp. 26 jižní 
strana  

Objekt po opravě a zateplení fasády – popínavé dřeviny již 
odstraněny ! 
U paty domu již vzrostlá souvislá keřová skupina – javory ginala a 
trnité keře: růže svraskalé, hlohyně; porost v dobrém pěstebním 
stavu, udržovaný 
jižně od domu nové výsadby listnatých alejových stromů 

Odstranit část trnitých keřů (15 m2) 

J. Bendy Čp. 26 západní 
strana  

Chodník od vchodu do domu směrem do ulice pohledově ústí 
v objektu popelnicového boxu (!);, po stranách chodníku robustní 
kovové zábradlí, zahrádka před domem je sice založená svépomocí, 
ale pečlivě udržovaná (trvalkový záhon) 

 

J. Bendy Čp. 26 - 34 
západní strana  

Mezi chodníkem a parkovacím pásem stromořadí hlohů (hloh kuří 
noha) s podsadbou půdopokryvných skalníků – stromy vysazeny na 
terénních modelacích, uspokojivě rostou; 
výsadba je esteticky zajímavá ale obtížně udržovatelná – šlahouny 
skalníku se rozrůstají do plochy přilehlého chodníku i do prostoru 
stání pro auta, 
vybraný druh stromu nebude mít ani v dospělosti dostatečně velkou 
korunu, jež by odpovídala velkému měřítku uličního prostoru 
U paty všech domů původně vysazeny souvislé keřové pásy, u 
domů čp. 34 a 32 poškozeny během stavebních úprav 

Vysadit v travnatém pásu mezi chodníkem a fasádou středně 
vysoké listnaté stromy s lehkou strukturou koruny (11 ks) 
 
 
 
 
Odstranit keřové skupiny u paty domů ( celkem 90 m2), místo 
nich vysadit vyšší kvetoucí listnaté keře jednotlivě nebo 
v menších rozvolněných skupinkách; 
obnovit travnaté plochy poškozené stavební činností, 

J. Bendy Čp. 2 – 12 
severní strana  

U chodníku vedle hlavní komunikace chybí stromořadí, 
výsadby v parteru představují pouze nízké keřové pásy těsně u paty 
domů; 
u čp. 12 před slepou štítovou zdí vysazeny nízké půdopokryvné 
dřeviny místo stromů a keřů ! 
u čp. 6 stromový nálet vrby křehké; 
od čp. 8 k západu podél chodníku řada javorů mléčů (11 ks) – 
stromy s nízko založenými korunami, v příliš úzkém sponu, pro 
uliční stromořadí nevyužitelné; 
podél komunikace s trolejovým vedením travnatý pruh s řadou keřů 
(živý plot) 

Navrhuje se: 
odstranit pásové výsadby keřů ( celkem 140 m2), půdopokryvné 
dřeviny (60 m2), stromovitý exemplář vrby křehké (1 ks); 
v travnatém pásu mezi chodníkem a severní fasádou domů 
vysadit  středně vysoké listnaté stromy s užšími korunami 
(celkem 12 ks) a dále vyšší listnaté a jehličnaté keře  jednolivě 
nebo ve skupinkách (ne do záhonů mulčovaných kůrou !) 
založit stromořadí podél hlavní komunikace - bude tvořit součást 
dvouřadé aleje v ul. Ant. Barcala (celkem 9 ks stromů) 
vysadit jehličnaté a listnaté stromy do volné travnaté plochy 
mezi chodníkem a výše uvedeným stromořadím – v pestré 
druhové skladbě, habitem a estetickým působením odlišné  
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J. Bendy Čp. 2 – 12 
jižní strana  

Stávající parková úprava tvořena: 
stromořadím vzrostlých javorů dlanitolistých (nízko založené koruny) 
– zatáčka u čp. 12 a 10, 
tvarovanými živými ploty podél hlavní komunikace;  
vstupní parter dotváří zahrádky s amatérskými výsadbami květin a 
stromů (myrobalán), u domu čp. 4 záhony s růžemi zcela zarostlé – 
je vhodné je zrušit 

Navrhuje se: 
odstranění živých plotů (85  m2) a jejich náhrada solitérními 
listnatými kvetoucími keři, zrušit záhony s růžemi a trvalkami u 
čp. 4 ( 30 m2),  
založení stromořadí listnatých stromů v parkovacím pásu (6 ks) 
 

J. Bendy Čp. 14 – 16 
východní strana  

Travnaté plochy lemovány vysokými tvarovanými živými ploty, jež 
komplikují údržbu ploch a činí prostor parteru méně přehledným 

Navrhuje se: 
odstranění živých plotů (115  m2) a jejich náhrada solitérními 
listnatými kvetoucími keři 

J. Bendy Čp. 14 – 16 
západní strana  

Výsadby nízkých keřů v zapojených skupinách těsně podél zdi Odstranění části zapojených skupin keřů (35 m2) 

J. Bendy Čp. 1 – 5 
severní strana  

Parkovou úpravy tvoří v podstatě jen živé ploty u chodníku a skupiny 
pokryvných dřevin u paty domů, chybí vyšší výsadby keřů a stromů 

Založení stromořadí listnatých stromů v parkovacím pásu (6 ks); 
zrušení části živých plotů (35 m2) a pokryvných dřevin před 
štítovou zdí domu čp. 5 ( 35 m2) 

J. Bendy Vnitroblok  
čp. 1 – 5 
jižní strana  

Ve středu prostoru vnitrobloku se nachází dětské hřiště, založené ve 
stylu přelomu 80. a 90. let minulého století, jehož obvyklými prvky 
jsou terénní modelace, dřevěné palisádové konstrukce, hrací prvky 
tzv. robinzonádních hřišť (most, věže a citace tvarosloví hradní 
architektury apod.), 
technické prvky hřiště – především palisády osazené v zemi -  jsou 
v současnosti tak poškozené, že představují nebezpečí pro děti a je 
nutná jejich výměna (např. obruba pískoviště, konstrukce dřevěných 
kladin apod.) , respektive jejich odstranění, 
terénní modelace byla založena s tak strmými svahy, že je 
komplikována péče o travní porosty na nich rostoucí, 
diagonálně vedená pěší komunikace se zvýšenou obrubou 
betonových obrubníků byla založena tak, že se za dešťů stává 
vodním příkopem; 
Na jižní straně domů čp. 1 – 5 náročně založená pravidelná parková 
úprava se zvýšenými čtvercovými záhony, ohraničenými betonovými 
zídkami – byly osázeny pokryvnými dřevinami, 
v současnosti je tato část úpravy vnitrobloku málo udržovaná; 
v  prostoru vnitrobloku chybí vyšší dřeviny – roste zde jen 1 strom 
(javor jasanolistý) a několik keřový vrb, 
Souhrnné hodnocení 
technický stav dětské hřiště, zahradní úpravy, mobiliáře a 
zpevněných ploch je velmi neuspokojivý, prostor vnitrobloku 
vyžaduje celkovou regeneraci 

V rámci regenerace vnitrobloku bude založena nová parková 
úprava s následujícími parametry: 
 
hlavními kompozičními prvky úpravy budou listnaté stromy se 
vzdušnými korunami a jemnou texturou olistění 
a vysoké kvetoucí listnaté keře, 
rozmístění dřevin bude volné, beze lpění na půdorysné 
geometrické osnově, cílem je co nejpřirozenější vzhled porostů 
dřevin jako vyvážení architektonické strohosti souboru 
panelových domů, uzavírajících prostor vnitrobloku; 
s tím souvisí i požadavek na co nejmenší podíl stavebních prvků 
v úpravě ploch zeleně; 
z hlediska provozní bezpečnosti bude požadováno zajištění co 
nejvyšší míry přehlednosti prostoru vnitrobloku 

J. Bendy Čp. 7 – 11 
západní strana  

Keřové zapojené výsadby podél fasád domů Odstranit keřové skupiny u paty domů ( celkem 40 m2), místo 
nich vysadit vyšší kvetoucí listnaté keře jednotlivě nebo 
v menších rozvolněných skupinkách (celkem 15 ks), 
založit stromořadí v parkovacím pásu – stromy listnaté (4 ks) 

J. Bendy Čp. 13 – 17 
jižní strana  

Keřové zapojené výsadby podél fasád domů Odstranit keřovou skupinu u paty domu čp. 15 ( jalovce a 
mochny, celkem 40 m2), místo nich vysadit vyšší kvetoucí 
listnaté keře jednotlivě nebo v menších rozvolněných 
skupinkách (15 ks); 
založit stromořadí  podél chodníku na okraji travnaté plochy – 
listnaté stromy s úzkými a vysokými korunami (11 ks) 

J. Bendy Čp. 13 – 17 
severní strana  

Vnitroblok - keřové zapojené výsadby podél fasád domů Odstranit keřové skupiny u paty domů (celkem 100 m2), 
nahradit jednotlivě vysazenými velkými listnatými keři (20 ks) 

J. Bendy Čp. 19 – 23 
východní strana  

Bez výsadeb založit stromořadí  podél chodníku na okraji travnaté plochy – 
listnaté stromy s úzkými a vysokými korunami (10 ks) 

J. Bendy Čp. 19 – 23 
západní strana  

Vnitroblok - keřové zapojené výsadby podél fasád domů Odstranit keřové skupiny u paty domů (celkem 70 m2),  nahradit 
jednotlivě vysazenými velkými listnatými keři (15 ks) 

J. Bendy Čp. 20, 22, 24 Solitérní panelové domy (12 podlaží), po obvodu domů zapojené 
výsadby keřů, zčásti z trnitých druhů (hlohyně), popínavé dřeviny; 
výsadby keřů jsou vzrostlé a relativně dobře udržované, v úpravě 
parteru domů je nedostatek vzrostlých stromů 
 

Parkové úpravy okolí domů nevyžadují v krátkodob. výhledu 
nutně zásah, u domu čp. 22 by bylo účelné omezit plošný 
rozsah trnitých keř. porostů (hlohyně –  odstranit cca 20 m2); 
V okolí domů se navrhuje výsadba  stromů listnatých a 
jehličnatých (43 ks) 

J. Bendy Parkoviště 
západně od 
čp.20 

Vegetační úpravy dělících pásů na parkovišti a rovněž po jeho 
obvodu jsou dobře koncipované a technologicky kvalitně založené  - 
nevyžadují žádné zásahy 

 

J. Bendy, 
 

J. Bendy 
 čp. 38 –42, 
Dubenská  
čp. 6 - 10 

Tři solitérní bytové domy, parková úprava okolí domů nedávno 
realizovaná, kvalitně navržená a realizovaná, nevyžaduje zásah; 
podél spojovací pěší cesty mezi domy čp. 38 –42 a domy čp. 6 –10 
(ulice Dubenská) chybí vzrostlé stromy, hmota kubusů bytových 
domů příliš kontrastuje s plochým terénem, výsadby keřů jsou zde 
prostorově nedostatečně účinné 

Založit stromořadí podél spojovací pěší cesty mezi domy čp. 38 
–42 a domy čp. 6 –10 (ulice Dubenská) – (celkem ks 10 
stromů), použité stromy by měly mít volné, vzdušné, olistění 
s lehkou texturou (akáty, javor jasanolistý apod.) 

Dubenská Čp. 3 - 9 Na severní straně domů nejsou založeny žádné výsadby dřevin, na 
jižní straně u vstupu do domů záhony s nízkými pokryvnými 
dřevinami (čp. 3) a zapojené pásové výsadby nízkých keřů 

Zrušit záhony s nízkými pokryvnými dřevinami u čp. 3 (25 m2), 
vysadit solitérní listnaté keře a jejich menší skupiny volně do 
trávníku (35 ks) 

Ant. Barcala Čp. 7 - 9 Na jižní straně domů zůstala zachována řada vzrostlých dubů ( dub 
letní – celkem 43 stromů až k domu čp. 1) – součást původní 
příměstské českobudějovické krajiny; 

Podél hlavní komunikace bude založeno stromořadí listnatých 
stromů (součást dvouřadé aleje v ulici Ant. Barcala) – před 
domy čp. 7 a 9 budou vysazeny 4 stromy. Další stromy menších 
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na východ od domu čp. 7 se nalézá pařez pokáceného dubu – je to 
místo, kde linie dubů lámala a směřovala k severu (dnes parková 
ploch s dětským hřištěm na území etapy 02 – před domy v ulic V. 
Volfa 33 –43; Nové výsadby okolo domů nebyly založeny. 

velikostí budou vysazeny v travnaté ploše před domy (3 ks). 
Pařez jako výraz historické paměti krajiny je vhodné ponechat a 
místo vhodným způsobem akcentovat – např. výsadbou 
skupinky dubů v kruhu okolo něj 

Ant. Barcala Čp. 1 - 5 Na jižní straně domů zůstala zachována řada vzrostlých dubů, 
na severní straně po celkové opravě domů založeny nové výsadby 
keřů, v podstatě schématického pojetí – používají zastaralý koncept 
tvorby zahradní úpravy parteru  
domů pomocí tvarovaných živých plotů, pravidelných záhonů a 
pásových výsadeb pokryvných dřevin podél zdi domů,  
výběr sortimentu dřevin není šťastný – převažují opět trnité keře 
(dřišťály, rakytníky, hlohyně…) 

Korekce úpravy zahradního parteru domů by měla započít 
výsadbou stromořadí malokorunných listnatých stromů podél 
chodníku, rušení stávajících (nedávno založených !) výsadeb je 
vhodné až v dalších krocích – po získání souhlasu majitelů a 
obyvatel domů.  

Ant. Barcala Okolí  
supermarketu 
COOP  

V travnaté ploše před parkovištěm dochovány 2 vzrostlé duby, další 
dub je u křižovatky ul. Ant. Barcala s výjezdem od parkoviště vedle 
komplexu terasových domů. Duby jsou součástí původních porostů; 
Podél hlavní komunikace vysazena řada 3 stromkových sazenic 
višně křovité – tento druh s malou korunou v dané lokalitě působí 
nevhodně – objem koruny dospělých stromů višně křovité je 
neporovnatelně menší než  je tomu v případě nedalekých dubů; 
 

Podél hlavní komunikace bude založeno stromořadí listnatých 
stromů (součást dvouřadé aleje v ulici Ant. Barcala) – podél 
objektu supermarketu budou vysazeno 7 stromy. Další stromy 
menších velikostí budou vysazeny v travnaté ploše před domy 
(3 ks). 
 

 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST  
Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 

V. Volfa Ulice mezi  
čp. 1 – 3  a 
47 - 39 

Mezi domy čp. 1 , 2 a na druhé straně ulice čp. 47 volně 
komponované výsadby již odrostlých listnatých stromů v pestré 
druhové skladbě – velmi dobře působí a dotváří parter panelových 
domů; 
po obvodu travnatých ploch založeny tvarované živé ploty – funkčně 
i kompozičně nadbytečné, v porovnání s kvalitními výsadbami 
stromů působí fádně, neinvenčně; 
před čp. 45 vysazeny blízko u fasády 2 smrky 

Odstranit část tvarovaných živých plotů (celkem 70 m2) a část 
zapojených keřových skupin (15 m2) ,uvolnit travnaté plochy 
tak, aby byly prosty stromů volně průhledné – spolu s tím ošetřit 
i jednotlivé stromy tak, aby měly dostatečnou podchodnou 
výšku; 
 
odstranit 2 smrky u čp. 45 a 1 vrbu (nálet u čp. 1) 

V. Volfa Ulice mezi  
čp. 5 –11 
a  2 – 8 
 

V prostoru ulice chybí stromy , poskytující stín a zmenšující kontrast 
plochého parteru relativně úzké ulice s vysokými fasádami 
panelových domů; 
jediný strom – bříza – je u domu čp. 8 a je to svépomocná výsadba 
(!!); 
prostor před vchodem do jednotlivých domů v podstatě není 
upraven, jednotlivé vchody nemají „svou tvář“ ; 
přístřešky pro auta handicapovaných obyvatel by bylo vhodné využít 
jako místa pro popínavé dřeviny; 
 

Založit alespoň krátký úsek dvouřadé aleje stromů s volně 
utvářenými korunami, lehkou texturou olistění – v odstavných 
pásech pro vozidla po obou stranách ulice (celkem 5 stromů), 
malý počet stromů je limitován existujícími inženýrskými sítěmi, 
ale i tento krátký úsek bude v prostoru ulice přínosem; 
kultivovat vstupní parter jednotlivých domů – tam kde je to 
možné (vzhledem k stávajícím sítím …) vysadit  po stranách 
vchodů do domů dvojice stromů (celkem 10 ks) , pro každý 
vchod jiného druhu (orientace v prostoru), v místech kde není 
možná výsadba trvalá do země na trvalé stanoviště, umístit 
stromové dřeviny ve vegetačních nádobách (cca 10 ks); 
Vzhledem k intenzivnímu zatížení všech ploch pohybem 
obyvatel (pěšky i na kolech..) není možná výsadba keřů, 
vysazované stromy musí být větších velikostí a dobře zakotvené  

V. Volfa Čp. 10 - 14 Na severní straně  domů jednoduchá parková úprava – jen 
tvarované  živé ploty podél chodníku (tavolníky) 

Živé ploty odstranit (celkem 30 m2) a nahradit volnějšími 
výsadbami keřů (20 ks) a řadou listnatých stromů (6 ks) 

V. Volfa Ulice mezi  
čp. 16 – 20 a  
19 – 29 

Západní strana ulice: 
u domů čp. 16 – 20 stromořadí okrasných jabloní ( s nevhodně 
nízko založenou korunou) a tvarované živé ploty na okraji travnatých 
ploch – lemují hlavní pěší komunikaci a chodníku k jednotlivým 
vchodům do domů: 
prostor parteru domů je vyplněn kompaktní hmotou zeleně, příchody 
k domům zúženy na velmi úzký koridor,  
živé ploty vysazené i z trnitých druhů (růže svraskalá) komplikují 
údržbu travnatých ploch u domů, jsou poškozeny a místy polámány, 
zachytávají se v nich odpadky a jen obtížně se udržují a čistí; 
 
východní strana ulice: 
5 přístřešků pro auta handicapovaných obyvatel domů, volné 
travnaté plochy bez výsadeb keřů 
 a stromů 

Na západní straně zrušit všechny živé ploty (celkem 105 m2), 
uvolnit a zpřehlednit prostor parteru domů – což by mělo vést 
kromě zvýšení bezpečnosti chodců také i k lepšímu dodržování 
čistoty ke zjednodušení údržby ploch zeleně, 
stávající stromořadí jabloní ošetřit – upravit koruny tak, aby se 
zvýšila báze jejich korun, pokud možno na podchodnou výšku 
kolem 180 – 200 cm) 
V parkovacím pásu vysadit stromořadí – stromy s úzce oválnými 
korunami a lehkou texturou olistění (celkem 5 ks), druhá řada 
stromů bude na protilehlé východní straně ulice  (4 ks); 
východní strana: 
kromě výsadby výše uvedeného stromořadí je vhodné upravit 
vzhled přístřešků pro auta – na nosné sloupy upevnit vertikální 
lankové nebo mřížové konstrukce k růstu pnoucích dřevin (20 
ks),  
na volných plochách trávníků vysadit solitérní keře (30 ks) 

V. Volfa Čp. 19 – 29 
východní strana 

Podél fasády domů vysazeny zapojené skupiny nízkých keřů, 
kompozičně jsou jen omezeně působivé, znemožňují přístup 
k fasádě domů a zachytávají se zde odpadky, ve skupinách 
s trnitými keři je úklid komplikovaný 

Odstranit část zapojených skupin pokryvných keřů, vysazených 
u zdi domů (celkem 105 m2) 

V. Volfa Vnitroblok 
čp. 2 - 20 

V severní části plochy vnitrobloku dětské hřiště s písčitým 
povrchem, zařízení i mobiliář silně opotřebovány; 
v ploše vnitrobloku vymezeného domy nebyla založena kompozičně 
funkční parková úprava – chybí zde vyšší dřeviny – keře a 
především stromy, jež by dosud fádní plochu trávníku rozčlenily a 
alespoň částečně korigovaly tvrdý kontrast bloků domů s plochým 
reliéfem interiéru vnitrobloku; 

 
 
Na severní a západní straně vysadit mezi chodník a fasády 
domů listnaté stromy s lehkou vzdušnou korunou (13 ks), 
stávající výsadby keřů u paty domů částečně odstranit (235 m2) 
nahradit solitérními listnatými keři a jejich skupinkami, 
vysazenými v řídkém sponu (celkem 55 ks); 
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výsadby na jižním okraji plochy vnitrobloku založeny jako kompaktní 
kulisa z keřů a listnatých stromů (javory, lísky, jasany) – 
v současnosti keře poškozeny, v značném rozsahu polámány a 
uvnitř skupin keřů vznikají skládky odpadků) 

kulisa na jižní straně vnitrobloku bude upravena tak, aby byla 
více průhledná – je třeba odstranit většinu keřových porostů 
(celkem 150 m2) 

V. Volfa Čp. 31 - 37 
 

Na jižní straně v travnaté ploše mezi chodníkem a domy jen keřové 
pásy; 
na severní straně solitérní výsadby borovic, zeravů a cypřišků. 
Kolem chodníků živý plot (svída) 

Na jižní straně odstranit keřové výsadby u paty domů (60 m2) a 
vysadit listnaté alejové stromy s menšími vzdušnými korunami 
(3 ks) a solitérní kvetoucí listnaté keře, jednotlivě nebo 
v menších skupinkách volně  do travnaté plochy ( 20 ks); 
na severní straně doplnit solitérní keře (10 ks) 

V. Volfa Čp. 39 - 43 
východní strana 

Podél fasády domů vysazeny zapojené skupiny nízkých keřů, 
kompozičně jsou jen omezeně působivé, znemožňují přístup 
k fasádě domů a zachytávají se zde odpadky, ve skupinách 
s trnitými keři je úklid komplikovaný 

Odstranit keřové pásy u paty domů (celkem 65 m2), nahradit je 
solitérními vyššími keři (35 ks)  a listnatými stromy (4 ks) 

V. Volfa Čp. 39 - 43 
jižní strana 

Podél fasády domů vysazeny zapojené skupiny nízkých keřů Odstranit keřové pásy u paty domů (celkem 25 m2), nahradit je 
solitérními vyššími keři (20 ks); 
podél  chodníku vysadit řadu listnatých stromů (5 ks) 

M. Chlajna Parkoviště  
u čp. 2 - 10 

V prostoru parkoviště rostou jednotlivé vzrostlé stromy a jejich 
skupinky (duby, akáty); 
v travnatém pásu podél hlavní komunikace se nachází tvarovaný 
živý plot z ptačího zobu (zmlazen na jaře 2006), v místě průchodu 
vyšlapaných pěších tras přes linii živého plotu mezery, 
z hlediska kompozičního je živý plot nadbytečný – v podstatě nemá 
žádnou funkci a navíc zvyšuje náklady na údržbu zeleně; 
podél živého plotu nedávno vysazeny vzrostlé sazenice jasanů jako 
stromořadí 
 

Pěstební probírka ve skupině dubů před čp. 4 – odstranit 
nadbytečné jedince; 
zrušit  živý plot (celkem 250 m2) a nahradit jej řídce vysazenými 
skupinkami vyšších listnatých keřů (75 ks), počet keřů ve 
skupině max. 5 ks; 
stromořadí jasanů doplnit o dalších stromy podél jižní hranice 
parkoviště (5 ks); 
v travnaté ploše okolo parkoviště vysadit skupiny listnatých a 
jehličnatých stromů různých druhů  v nepravidelném sponu 
(9 ks) 

M. Chlajna Čp. 2 - 10 Podél chodníky tvarované živé ploty z listnatých druhů dřevin, 
v podstatě zbytečné – travnaté plochy od chodníku k domu je 
vhodnější otevřít a prostor členit stromy a skupinkami vyšších keřů 
na menší partie; 
v travnaté ploše mladší výsadby borovic (ještě neprovedené 
probírky), zapojené keřové skupiny a dokonce záhony pokryvných 
dřevin (u čp. 6 nízké plazivé jalovce !) 
 

Odstranit živé ploty (celkem 180 m2), část zahuštěných 
keřových skupin ( 30 m2) a záhony s nízkými pokryvnými 
dřevinami 
(30 m2), 
provést pěstební probírku ve skupině borovic u č. 10 (odstranit 3 
ks); 
v travnatém pásu mezi chodníkem a domy vysadit  listnaté 
stromy s menšími korunami, různých druhů ( 15 ks) 

M. Chlajna Čp. 1 - 5 Tři 12podlažní panelové domy; 
Travnaté plochy poničené průjezdem aut stavebních firem 
opravujících fasády domů; 
u vchodu do domu čp. 5 stromový nálet vrby křehké (a pod ním 
smetiště odpadků !) 
podél chodníku na severní straně domů žïvý plot, uzavírající vstup i 
pohled do travnaté plochy 

Odstranit nálet vrby u čp. 5, znovu zde založit travnatou plochu 
a parter domu kultivovat, 
odstranit živé ploty ( 120 m2) a nahradit je volnou výsadbou 
keřů a stromů listnatých a jehličnatých; 
před všechny 3 domy v místě vstupu vysadit vyšší listnaté 
stromy se vzdušnými nepravidelně utvářenými korunami (5 ks), 
na severní straně před slepé zdi vysadit listnaté stromy s úzkými 
korunami (9 ks) 
v travnatých plochách mezi domy změnit stávající úpravu – po 
navrhovaném zrušení dětských hřišť volný prostor dotvořit 
skupinami jehličnatých (13 ks), listnatých stromů (10 ks) a 
vysokých listnatých keřů (40 ks) 

M. Chlajna Plocha mezi  
čp. 1 – 5 a 
2 - 10 

V současnosti je volná travnatá plocha mezi domy rozdělena 
středem vedeným širokým chodníkem, po stranách vysázeny 
listnaté stromy jako stromořadí, stromy mají příliš nízko založené 
koruny, vzhledem ke svému pěstebnímu stavu jsou je krátkodobě 
perspektivní;  
 
v ploše podél domů čp. 2 – 10 v podstatě nahodilé výsadby 
jehličnatých a listnatých stromů 
 
popelnicový box u čp. 2 – obsázen listnatými keři (svídy, dřišťály), 
jež jsou tvarovány jako živý plot a hmota boxu proto není keři 
zakryta – způsob údržby neodpovídá funkci výsadby 

Návrh regenerace lokality počítá s přeložením hlavní pěší 
komunikace k domům čp. 2 – 10 a jejím rozšířením na cestu 
průjezdnou pro vozidla údržby a stavebních firem;  
na vzniklé volné ploše bude založena volná parková úprava, jež 
rozčlení dosud jednotně vnímaný prostor na dílčí partie, 
oddělené solitérami a skupinami listnatých (20 ks) a jehličnatých 
stromů (12 ks), cílem by měl být navození co nejpřirozenější 
scenérie porostů; 
stávající stromořadí bude částečně zrušeno (cca 10 ks) a 
některé stromy budou využity v nové úpravě; 
přestat tvarovat keře jako živý plot, pěstebními opatřením 
postupně zapěstovat volně rostoucí korunky keřů 

V. Volfa  
a M. Chlajna 

Vnitroblok mezi 
V. Volfa  5 - 11 
a M. Chlajna 
5, 10 - 12 

Vnitroblok byl původně koncipován jako místo pro hry dětí a 
sportovní a rekreační aktivity, hřiště v jižní polovině vnitrobloku bylo 
na žádost části obyvatel, rušených ve večerních hodinách 
sportujícími spoluobčany, zrušeno a na jeho místě byla založena 
parková úprava – výsadby alejových listnatých stromů na uměle 
navršených terénních vyvýšeninách, 
v deštivých obdobích jsou travnaté plochy na místě bývalého hřiště 
silně podmáčeny, 
pozůstatkem původní funkce této části lokality jsou kulisové výsadby 
sloupovitých habrů, 
kromě nich zde rostou kvalitní mladé stromy javorů, lísek, lip a 
jasanů; 
porosty dřevin téměř zcela chybí v severní polovině vnitrobloku 
v okolí stávajícího dětského hřiště 

Jižní polovina vnitrobloku: 
v místě bývalého hřiště je vhodné provést odvodnění a 
regeneraci travnatých ploch; 
 
severní polovina vnitrobloku: 
předpokládá se změna funkce tohoto prostoru – zrušení 
dětského hřiště a založení nové parkové úpravy 

V. Volfa Čp. 5 - 11 
západní strana 

Podél fasád domů v minulosti vysázeny zapojené pásové keřové 
výsadby, kompozičně postradatelné, zvyšující nákladnost údržby 
zeleně 

Odstranit zapojené keřové skupiny (celkem  75 m2), po 
stranách chodníku k vstupu do domů u čp. 5 a 7 vysadit listnaté 
stromy, odlišné druhy u jednotlivých vchodů (celkem 4 ks) 
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Ant. Barcala Čp. 16 – 22 
jižní strana 

Na rozsáhlé travnaté ploše mezi chodníkem a domy založena 
koncepčně nevydařená zahradní úprava: 
v prostoru téměř zcela chybí stromy – s výjimkou řady katalp u čp. 
16 
naproti tomu hlavním prvkem úpravy jsou tvarované živé ploty (!) 
na rovných plochách trávníku jsou neopodstatněně vysazeny 
půdopokryvné dřeviny, 
podél fasády domů jsou situovány zapojené pásové výsadby keřů, 
často trnitých, uzavírajících přístup k domu v případě stavební 
údržby 
 

Navržená opatření: 
odstranit živé ploty (220 m2), zapojené skupiny trnitých keřů (40 
m2) a porosty půdopokryvných dřevin (10 m2) 
podél hlavní komunikace bude vysazeno stromořadí listnatých 
stromů (7 ks) 
uvolněná travnatá plocha bude rozčleněna na dílčí partie 
výsadbami listnatých (15 ks) a jehličnatých stromů (7 ks), 
listnatých keřů (40 ks) vysazených v nepravidelných 
rozvolněných skupinkách (ne v mulčovaných záhonech …) 
návrh regenerace v lokalitě předpokládá zřízení nového 
parkoviště v prostoru mezi koneč. stanicí MHD a domem čp. 22, 
plocha parkoviště bude po svém obvodu od domů odcloněna 
výsadbou stromů listnatých (10 ks) 

Ant. Barcala Čp. 16 – 22 
severní strana 

Rozsáhlá travnatá plocha za domy je téměř bez výsadeb Navrhuje se výsadba listnatých stromů v několika druzích a 
typech habitu, rovněž před východní zdí domu čp. 16  
(celkem 8 ks) 

Ant. Barcala Čp. 24 – 26 
západní strana 

U hranice lesa podél cesty improvizované parkoviště, podél,okraje 
travnaté plochy před odvodňovacím příkopem nově vysazeno 
stromořadí lip, javorů a jasanů, vysázené stromy mají příliš nízko 
založené koruny 

Navrhuje se rozšíření založení parkoviště v ploše mezi 
stávajícím příkopem a chodníkem podél domů,  
výsadba řady stromů před domy a na severní straně čp. 26 
(celkem 10 ks) 

Ant. Barcala Čp. 24 – 26 
východní strana 

Podél chodníku u domů čp. 24 a 26 tvarované vysoké živé ploty 
(skalníky) 

Navrhuje se odstranění části živých plotů (60 m2) a jejich 
nahrazení rozptýlenými bodovými výsadbami vyšších keřů  
(25 ks) 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 

 
 

Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 

N. Frýda Čp. 1 - 11 
západní strana 

Podél fasády domů v minulosti založeny zapojené pásové výsadby 
vysokých listnatých keřů,  
údržba zkomplikována chováním obyvatel sídliště – uvnitř keřových 
skupin je velké množství odpadků, 
navíc výsadby znemožňují přístup k domům během staveb. oprav 

Odstranit keřové skupiny u zdí domů (celkem 85 m2) a nahradit 
je listnatými stromy s užšími oválnými korunami (11 ks) a 
volnými rozptýlenými výsadbami vyšších listnatých keřů (35 ks) 
  

N. Frýda Ulice mezi 
čp. 1 – 11  
a 2 - 10 

Západní strana: 
u čp. 9 těsně u fasády odrostlý jedinec lípy – již nyní svou velikostí 
neúnosný, 
u popelnicového boxu (čp. 9) 4 smrky pichlavé,  
podél chodníků živé ploty ve špatném pěstebním stavu, 
podél fasády zapojené keřové skupiny, 
před čp. 1 mladý platan s korunou založenou ve výšce 1,5 metru (!) 
 
východní strana: 
v travnaté ploše porost nízkých plazivých jalovců – typově nevhodná 
výsadba, 
2 smrky vysoké cca 8 a 9 metrů u fasády domu čp. 8 (svépomocná 
výsadba), 
tvarované živé ploty na rohu trávníku u čp. 10 

Západní strana: 
odstranit 1 strom lípy a 4 smrky u čp. 9, živé ploty u čp. 11 a 1 
(celkem 105 m2), zrušit část zahuštěných výsadeb podél domů ( 
celkem 110 m2) a záhon s růžemi před čp. 9 (celkem 15 m2); 
upravit korunu platanu tak, aby měla dostatečnou podchodnou 
výšku, v travnaté ploše na západní straně ulice  budou 
vysazeny malokorunné listnaté stromy (7 ks)  
východní strana: 
odstranit část živých plotů u čp. 10 (15 m2) a tamtéž porost 
nízkých plazivých jalovců (50 m2), 2 smrky před čp. 8 a 
pokryvné keřové skupiny (10 m2); 
v parkovacím pruhu na východní straně ulice budou vysazeny 
listnaté stromy (6 ks), v travnatém pásu před domy vysadit 
listnaté stromy s úzkými korunami (4 ks) 

N. Frýda Čp. 2 – 10 
východní strana 

Podél zdi domů zapojené keřové výsadby – špatný pěstební stav, 
minimální funkčnost, solitérní výsadby borovic; 
podél objektu garáž. domu dobře navržená a kvalitně založená 
výsadba: 
kulisa podél garáží z keřů vhodného druhového složení 
v travnaté ploše mezi domy a garážemi rozptýleně vysázeny listnaté 
stromy (na „kopečcích“ – umělých terénních vyvýšeninách)  

Odstranit plošné výsadby keřů ( celkem 215 m2), nahradit je 
listnatými stromy s užšími korunami (8 ks), 
 
ve skupině stromů nahradit výpadek – uhynulý strom (1 ks) 
 

N. Frýda Ulice mezi 
čp. 13 – 19  
a čp. 10 

Severní strana – před domy čp. 13 - 19: 
vedle hlavní komunikace vzrostlé javory stříbrné (3 ks) – v dobrém 
zdravotním i pěstebním stavu, podél sušáků a chodníku  živé ploty, 
před vstupem do domů úzké záhony s růžemi, 
kolem popelnicového boxu před čp. 13 vysazeny 2 řady keřů 
(tavola), po zmlazení 

Odstranit živé ploty před čp. 15 a 17 (celkem 60 m2) 
odstranit vnější řadu keřů (30 m2), vysadit 4 listnaté stromy 
s malými korunami a ke zdi boxu vysadit pnoucí dřeviny (10 ks) 

N. Frýda Čp. 23 – 19 
východní strana 

Travnaté plochy téměř bez výsadeb dřevin Ve volné travnaté ploše východně a severovýchodně od čp. 23 
vysadit listnaté (6 ks) a jehličnaté stromy (3 ks)  

N. Frýda Čp. 23 – 19 
západní strana 

U vchodu do domů není založena zahradní úprava, těsně vedle 
chodníku vysazeny vzrůstné listnaté keře, jež proto musejí být 
tvarovány, 
 v okolí popelnicového boxu vzrůstné zimolezy 
 

Odstranit část keřových výsadeb – živý plot ( 30 m2)  a uvolnit 
prostor mezi chodníkem a domy 

N. Frýda Čp. 13 – 19 
severní strana 

Na severní straně podél fasády domů vysazeny zapojené skupiny 
keřů – trnité druhy růže svraskalá a hlohyně (!) – typ výsadby 
neodpovídající kompozičně ani funkčně, trnité druhy navíc 
znesnadňují údržbu a přístup k fasádě domu 
 

Odstranit trnité keřové skupiny (celkem 110 m2) 

N. Frýda Okolí nákupního 
střediska Samka 

Plochy zeleně v okolí řady prodejních stánků: 
travnaté plochy poškozené, vyžadující regeneraci, 
původně založené výsadby zanikly až na několik keříků dřišťálu u 
nákupního střediska, 

Lokalita vyžaduje celkovou regeneraci parkové úpravy včetně 
nového půdorysného řešení uspořádání jednotlivých ploch 
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za posledním stánkem u Samky amatérský pokus o založení 
zahrádky (!!), oplocené dílci betonářské sítě, 

Dr. Bureše Zelený pás u 
 čp. 1 – 9,  
východní strana 

Mezi hlavní komunikací v ul. M. Horáíkové a parkovacím pásem 
v ul. Dr. Bureše před domy  čp. 1 – 9 široký travnatý pruh se 
založenou parkovou úpravou: na východním okraji pruhu řada 
alejových stromů (líska turecká), u popelnicového boxu plošná 
výsadba ptačího zobu – po zmlazení, podél parkovacích stání 
dvouřadá výsadba vzrůstných zimolezů tatarských – vysazeny 1 m 
od okraje parkoviště a následně musely být zmlazeny 

Návrh regenerace lokality počítá se zřízením chodníku podél 
východního okraje parkoviště, což si vyžádá zúžení travnatého 
pruhu včetně odstranění živého plotu ze zimolezů (cca 225 m2), 
v ploše parkoviště budou vyhrazena místa pro výsadbu aleje 
listnatých stromů (8 ks) 
  

Dr. Bureše Čp. 1 – 9 
východní strana 

Vzrůstné druhy listnatých keřů jsou vysazeny v těsné blízkosti 
chodníků – následně musejí být tvarovány, aby byl zabezpečena 
průchod k vstupu do domů (!),  
amatér. nekoncepční výsadby dřevin – smrk 4 m od fasády (čp. 3) 
u vchodů úzké záhonky s růžemi, nedostatečně udržované, 
esteticky nejsou žádným přínosem, 
chodníky k domům vymezeny trubkovým zábradlím, 
souhrnné hodnocení - koncepčně špatně založená a nedostatečně 
udržovaná zahradní úprava parteru domů !! 

Návrh opatření: 
celkové přeřešení zahradní úpravy, 
odstranit záhonové výsadby růží (20 m2), tvarované listnaté 
keře (30 m2), 1 smrk u čp. 3, 
na uvolněných plochách provést regeneraci trávníků a vysadit 
jednotlivě a v malých skupinkách vyšší kvetoucí listnaté keře (30 
ks) 
 
 

Dr. Bureše Čp. 1 – 9 
západní strana 

Na západní straně nebyla založena standardní parková úprava, 
plochy byly pouze zatravněny 

Návrh - regenerace travnatých ploch a výsadba vyšších dřevin 
podél oplocení školky – listnaté stromy (7 ks), v pásu mezi 
chodníkem a domy vysadit vyšší listnaté keře jednotlivě nebo ve 
skupinkách (max. po 5 ks v 1 skupině!) s řídkým sponem 
(celkem 50 ks) 

Dr. Bureše Čp. 15 – 13 
severní strana 

V travnatém pásu mezi chodníkem a domy založen tvarovaný živý 
plot (tavolníky) – formální řešení úpravy zahradního parteru domu, 
u čp. 15 podél zdi pásové zapojené výsadby trnitých keřů, plné 
odpadků, 
mladé stromky lísky turecké se špatně zapěstovanými korunkami, 
stromky vrby (Salix erythroflexuosa) s deformovanými korunami – 
nedostatečně světlé stanoviště 

Návrh: 
odstranit živé ploty (100 m2), porosty trnité hlohyně (25 m2) a 
založit vhodnější volně koncipovanou výsadbu netvarovaných 
listnatých keřů, vstup k domu zarámovat dvojicí listnatých 
stromů, různých druhů u jednotlivých vchodů 

Dr. Bureše Čp. 15 – 13 
jižní strana, 
areál školky 

Volné travnaté plochy, výsadby dřevin v nedostatečném rozsahu; 
rozsáhlý areál školky ve vnitrobloku: 
v podstatě bez zahradní úpravy (!!!) – minimum porostů dřevin, 
nekvalitní travnaté plochy, 
v areálu není zabezpečen výběr osluněných a přistíněných ploch 
pro hry dětí, interiér školky je nedostatečně odcloněn od vnějšího 
prostředí – hygienické funkce zeleně nejsou naplněny, 
estetická úroveň úpravy je velmi nízká, 
v porovnání s areálem školky v Netolické ulici (území etapy 06), 
fungující jako „zelené plíce“ bloku,  je zřejmé, že parková úprava 
území školky v ul. Dr. Bureše nesplňuje základní požad. funkce  

Podél oplocení školky vysadit řadu listnatých stromů střední 
velikosti se vzdušnými korunami (8 ks);  
na volných travnatých plochách založit u domů vysadit solitérní 
vyšší listnaté keře a jejich řídké skupinky (25 ks); 
 
areál vyžaduje celkovou regeneraci 

K. Štěcha Čp. 2 – 12 
severní strana 

V lokalitě nebyla v minulosti založena standardní parková úprava, 
plochy byly pouze zatravněny, v současnosti trávníky poškozeny při 
stavebních opravách fasád domů – stávající chodník není 
dimenzován a průjezd vozidel stavebních firem 

V rámci regenerace sídliště bude navržena nová parková 
úprava ploch severně od domů, koncepčně navazující na záměr 
botanické zahrady jihočeské krajiny (viz etapa 01), 
podél domů se předpokládá volná výsadba list. kvetoucích keřů 
větší velikostí (cca 45 ks), jež nebudou zastiňovat fasádu domu,  
keře budou vysazeny v odstupu od zdi domu, aby k ní byl 
umožněn přístup při stavebních úpravách 

K. Štěcha Ulice mezi 
čp. 2 – 12 
a čp. 7 

Travnaté plochy poškozené předchozí stavební činností a nekvalitně 
obnovené, 
výsadby dřevin se v podstatě nedochovaly – pozůstatkem jen živý 
plot z dřišťálu před čp. 4, 
na devastaci parteru domů obyvatelé zareagovali amatérskými 
pokusy o nápravu – podél chodníků k domů osadili řady betonových 
vegetačních prefabrikátů (určených pro zpevnění svahů) a vysadili 
květiny, v okolí pečlivě udržovaných „zahrádek“ dál zůstávají 
zdevastované, původně zatravněné plochy … 

V lokalitě je třeba provést celkovou regeneraci parkové úpravy: 
obnova travnatých ploch, výsadby stromů a keřů, podle míry 
ochoty ke spolupráci obyvatel domů zvážit založení zahrádek 
s květinami před vchody do jednotlivých domů, 
podmínkou je přesvědčit obyvatele, že nová úprava – 
nepočítající s uplatněním betonových prvků – bude kvalitně 
založena a následně dobře udržována 

K. Štěcha Čp. 14 – 24 
západní strana 

Úzký pás podél domů, navazující na prostor „centrálního parku“: 
živé ploty těsně u chodníku (čp. 24) – funkčně a kompozičně špatně 
navržené, 
výsadby keřů v zapojených skupinách pod okny domů, z velké části 
použity trnité druhy 
(hlohyně, dřišťály) – místo kde se zachytávají odpadky, 
část keřových výsadeb poškozena při stavebních úpravách domů 
(čp. 18), 
amatérské výsadby stromů blízko u fasád domů – borovice u čp. 14 
vysazeny 2,5 m od zdi ! 

Odstranit živé ploty (50 m2) a část výsadeb keřů pod okny domů 
(100 m2) , borovice (2 ks), 
vysadit řadu listnatých stromů podél nově navržené obslužní 
komunikace (nahradí stávající úzký chodník) – celkem 11 ks 
stromů různých druhů a různého habitu – cílem není vytvoření 
dojmu  jednodruhového stromořadí – to by bylo příliš fádní 
řešení, 
výsadby stromů doplnit navíc o nepravidelně rozvržené solitérní 
listnaté keře, jednotlivé i v menších skupinkách (120 ks) 

K. Štěcha Ulice mezi 
čp. 14 – 24 
a čp. 9 - 13 

Západní strana: 
podél chodníků k domů tvarované živé ploty, nekvalitně založené (u 
čp. 14),  
 
 
u zdi domů plošné výsadby trnitých keřů, 
starší výsadby ve špatném stavu (mahonie, růže) 
květinové záhonky znovu zakládané svépomocí (!) 

Západní strana: 
odstranit nadbytečné živé ploty (20 m2) a nevhodné zapojené 
výsadby keřů (10 m2),  
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východní strana: 
u domů travnatý pás bez výsadeb, v pruhu parkovacích stání 
stromořadí klenů cca 2 roky po výsadbě, 
parková úprava bez propracovaných detailů 
 

 
 
východní strana: 
v úzkém travnatém pásu podél domů vysadit solitérní kvetoucí 
listnaté keře (10 ks) 
 

K. Štěcha Čp. 7 – 13 
východní strana 

V severní části výsadby náhrad trávníků – 15 m dlouhý a 3 m široký 
pás plazivých skalníků (!), 
torzo původního stromořadí sakur – 1 strom ve špatném pěstebním 
stavu 
travnatá plocha mezi řadou domů a areálem školky s neformálním 
sportovním hřištěm pro míčové hry, 
oplocení školky a Samky není zakryto výsadbami – výsledkem je 
deprimující charakter parkové úpravy: panelové domy a ploty…, 
chybí  volně uspořádané výsadby keřů; 
 
plochy zeleně v areálu školky nedostatečně udržovány, písčité 
povrchy hřišť jsou silně zarostlé plevelem 
 

Podél oplocení školky a areálu Samky vysadit v nepravidelném 
sponu vyšší listnaté keře (cca 35 ks) – nebudou tvarovány, 
v travnatém pásu u domů vysadit listnaté stromy s úzkými 
korunami (3 ks) 

 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST  
Ulice, 
lokalita 

Bližší 
lokalizace 

Současný stav  zeleně a parteru domů   Navrhované úpravy zeleně 

Prachatická Čp. 1 – čp. 23, 
západní strana 

Plošné výsadby jalovců výšky přes 2 m - jsou příliš vysoké a příliš 
zužují prostor před vchodem do domu; podél fasády domů plošné 
výsadby trnitých keřů, podél chodníku u parkoviště tvarované živé 
ploty 
Podél chodníku u parkoviště dále neúplné stromořadí sakur s nízko 
založenými korunami, část stromů zplanělých (podnože z třešně 
ptačí), část původně vysazených stromů uhynula a byla již dříve 
odstraněna;  
V mezeře mezi domy č. 5 a 7 po stranách chodníku neúplná 
dvouřadá alej sakur a lip - je to alej, jež nevede nikam!! , v ose aleje 
ruší pohled navíc konstrukce sušáků a v pozadí rovněž technické 
objekty Hotelu Máj; sakury jsou svou velikostí vedle výškových 
domů příliš malé 

Zrušit plošné výsadby keřů, obnovit travnaté plochy a vysadit 
solitérní listnaté kvetoucí keře výšky okolo 2 m - jednotlivě nebo 
ve skupinkách max. po 3 ks, zachovat po stranách chodníku k 
domu cca 2 m široký volný travnatý pás bez výsadby jako 
"přehlednou bezpečnou zónu"; 
  
Regenerace alej sakur nebo její přestavba na alej s vyšších druhů 
stromů;  
 
V mezeře mezi domy č. 5 a 7 založení nové aleje z vyšších 
kvetoucích stromů (druhy s úzkými vysokými korunami), odstranit 
konstrukci sušáku, vysadit pohledovou kulisu z keřů a stromů  
podél hranice pozemku Hotelu Máj 

Prachatická Čp. 23 – čp. 1, 
východní strana 

Popelnicové boxy - nevhodné druhové složení výsadeb v jejich okolí 
(trnité keře zachycující poletující odpadky !),  
 
Rozmístění stávajících výsadeb bylo limitováno plochami dětských 
hřišť (před čp. 21, čp. 3) a dále konstrukcemi sušáků na prádlo – 
v současnosti nevyužívaných 
Těsně podél chodníku tvarované živé ploty vysazené ze vzrůstných 
druhů keřů - jež následně vyžadují tvarování, aby byl zachován 
průchodný profil chodníku, živé ploty nejsou v dobrém pěstebním 
stavu a jsou mezernaté, neúplné 
V travnatém pásu mezi chodníkem a parkovacím stáním torzo 
stromořadí sakur a volné výsadby stromů , plošné výsadby keřů;  
nevhodný sortiment dřevin pro výsadby keřových skupin ve volných 
 travnatých plochách – např. plazivé skalníky před čp. 11 
V ojedinělých případech obyvatelé domu sami pečují o květinové 
záhony před vchodem do domu  (např. čp. 9)  
 
Stávající výsadby jsou místy zapleveleny nárosty náletových dřevin 
(– např. skupiny borovic černých za čp. 7) a od založení zde 
neproběhly pěstební probírky 
 
Za čp. 3 plocha v sousedství zadního traktu Hotelu Máj – od domu 
není dostatečně uzavřen pohled na technické objekty hotelu na 
dvoře – parkovací plochy, kontejnery na odpady 
 
Za čp. 1 objekt rozvodny – bez výsadeb  zeleně v okolí 

Zakrýt popelnicové boxy popínavými dřevinami a znovu založit 
skupiny keřů v jejich okolí z vhodných netrnitých druhů, použít 
samopnoucí druhy dřevin – přísavníky, břečtan) 
Koncept nových výsadeb předpokládá odstranění sušáků a 
zrušením dětských hřišť, neodpovídajících současným 
požadavkům na bezpečnost dětí 
Odstranit živé ploty podél chodníků – nové výsadby keřů budou 
v dostatečném odstupu od okraje chodníků,  
místo tvarovaných plotů vysadit skupinky listnatých keřů 
 
Stromořadí sakur doplnit o další druhy kvetoucích stromů, trnité 
porosty keřů nahradit jednotlivě vysazenými netrnitými listnatými 
keři 
 
V rámci navrhovaných úprav ponechat obyvatelům domu možnost 
dále udržovat „své záhonky“ – respektovat jejich zájem na vzhledu 
parteru domu ! 
 
Ve skupinách stromů provést probírky a odstranit  nálety dřevin 
 
 
Doplnit stávající skupinu keřových skalníků krycí výsadbu stromů 
a keřů, lemující areál hotelu 
 
 
Založit výsadby keřů v okolí objektu rozvodny, vhodné je použití 
popínavých dřevin  

Prachatická Čp. 25 a 27, 
severní strana 

Z původně založeného stromořadí sakur dochován jediný strom 
Těsně podél chodníku tvarované živé ploty z čimišníků, meruzalek 
Solitérní výsadby jalovců 
Stromořadí okrasných jabloní u severovýchodního rohu čp. 27, 
vhodně doplňující slepou fasádu domu 

Zaniklé stromořadí kvetoucích listnatých stromů obnovit  (např. 
okrasné jabloně) 
 
Tvarované živé ploty odstranit a nahradit volnými výsadbami 
vyšších kvetoucích listnatých keřů 

Prachatická Čp. 25 a 27, 
jižní strana 

Výsadby alejových stromů příliš blízko fasády domů (lípy před čp. 27 
jen 3 m od fasády!) 
Stromy  ve špatném pěstebním stavu 

Odstranit nevhodně situované lípy ( 2 ks) 
Pěstební opatření – např. odstranění planiny v koruně sakury před 
čp. 25 

Prachatická Čp. 2 – čp. 10, 
západní strana 

Výsadba douglasek před slepou štítovou zdí čp. 2 – vhodný způsob 
použití jehličnatých stromů 
 
Výsadby jalovců tvarované do geometrických forem (jalovec u čp. 

Tvarované jehličnaté keře a živé ploty z velké části odstranit a 
nahradit solitérními netvarovanými listnatými keři,  živé ploty lze 
ponechat před domem čp. 10 – kde jsou vzorně udržovány, 
pestrost typů výsadeb v jedné lokalitě nebude závadou 
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2), živé ploty z trnitých dřevin (dřišťál Thunbergův)  – nevhodný 
sortiment keřů, ploty mezernaté, špatný pěstební stav 
 
Solitérní výsadby vzrůstných tisů u vchodu do domů (např. čp. 4) – 
následně z donucení tvarované – zužují vstupní prostor k domu, 
kompozičně i funkčně nevhodné 
 
Z původně založeného stromořadí sakur se dochovalo jen  několik 
stromů 

Přerostlé keře u vchodu do domů odstranit, uvolnit prostor parteru 
pro mobiliář – lavice, koš apod.,  nově navrhované zahradní  
úpravy v blízkosti vstupu domů budou pro každý vchod odlišné 
(funkce orientační …), základem bude volná a přehledná travnatá 
plocha, v níž budou vysazeny ve volné prostorové kompozici 
solitérní kvetoucí keře; v případě zájmu obyvatel domů bude 
možné doplnit parter domů květinovými záhony  
Obnova stromořadí – použít vhodnější druh stromů, zpestřit 
druhovou skladbu stromořadí v sídlišti 

Prachatická Čp. 10 – čp. 2, 
východní strana 

Před domy čp. 8  a 10 jen úzký travnatý pás bez výsadeb 
Před domy čp. 6 , 4 a 2 těsně podél chodníku vysazena řada 
vzrůstných keřových tisů (tis japonský) – následně musely být 
tvarovány řezem, aby byl zajištěn volná průchod chodníkem v celé 
jeho šířce, u domu čp. 2 již dokonce zmlazeny ;  
Stejný druh tisu byl vysazen před jižní štítovou zdí čp. 2 spolu 
s douglaskami – dostatečně daleko od chodníku – zde tisy mohou 
vytvořit svůj přirozený habitus a neomezují pohyb obyvatel sídliště 

 
Tisy odstranit a nahradit solitérními výsadbami kvetoucích keřů, 
volně rozmístěnými v travnaté ploše 

Lhenická Čp. 5 – čp. 1, 
severní strana 

Těsně podél chodníku tvarované živé ploty z čimišníků, tavolníků, 
pustorylů – funkčně a prostorově nevhodně situované, v travnaté 
ploše skupiny jehličnatých keřů 
Udržované květinové záhony oboustranně podél chodníku ke 
vchodu do domů čp. 5 a čp. 3, záhony ohraničeny zvýšenými 
betonovými obrubníky, komplikujícími  mechanik. sečení trávníků  
Stromořadí lip a bříz v trav. pásu podél chodníku (spojnice ul. V. 
Talicha  a ul. M. Horákové), stromy vykazují nedostatek pěst. péče 

Odstranit živé ploty a ponechat skupiny jehličnatých keřů 
Respektovat vynaloženou péči obyvatel domu a záhonky 
ponechat, nebo půdorysně přepracovat a změnit nevhodné 
vymezení okraje záhonů 
Provést opatření, zlepšující pěstební stav korun a kmenů stromů 
v stromořadí, doplnit stromy na druhé straně chodníku 
v nepravidelném sponu a  v pestré druhové skladbě –  spojovací 
chodník je možno dotvořit jako promenádu pod stromy … 

Lhenická Čp. 5 – čp. 1, 
jižní strana 

Volné travnaté plochy, podél domů skupiny keřů nevyžadující zásah, 
vysokou zeleň představují stromy rostoucí v areálu mateřské  
školky, od založení výsadeb nebyly provedeny probírky, porosty 
jsou přehoustlé, jednotlivé stromy si začínají navzájem konkurovat a 
dochází k deformaci jejich korun; mobiliář (lavice) poničeny 

V porostech stromů bude provedena pěstební probírka, podél 
chodníku před domy čp. 3 a 5 doplnit stromořadí malokorunných 
stromů výšky do cca 5 m 

Netolická Parkoviště podél 
ul. Větrné 

Výsadby keřů již vzrostlé - plně funkční 
Na východní straně podél ul.  Větrné chybí pohledová kulisa stromů, 
která by uzavřela esteticky rušivý pohled na skladový areál přes ulici 
Na západní straně stromořadí jeřábů v úzkém travnatém pásu, na 
okrajích lemovaném živým plotem z mochen křovitých – živé ploty 
nejsou kompozičně nezbytné a navíc komplikují vysekávání vnitřní 
travnaté plochy ! 

 
Založit stromořadí listnatých stromů s dostatečně mohutnými 
korunami 
Zrušit živé ploty na okraji travnaté plochy 

Netolická Dům čp. 1 Solitérní vysokopodlažní dům  v travnaté ploše, minimum výsadeb Potlačit tvrdý kontrast domu s plochou trávníků výsadbou skupin 
vyšších keřů 

Netolická Čp. 11 – 3, 
západní strana 

Těsně podél chodníku nové tvarované živé ploty z tavolníků, 
pámelníku – funkčně a prostorově nevhodně situované, zužují 
prostor ulice a také před vchodem do domu 
Stromořadí jeřábů a sakur – špatný pěstební stav 

 
 
Stromy ošetřit 
 

Netolická Čp. 5 – 3, 
severní strana 

Podél chodníku od průchodu z vnitrobloku řetězy na kov. sloupcích, 
tvarované živé ploty – neestetické a málo bezpečné (řetězy a ploty 
uzavírají cesty k úniku v případě přepadení…) Podél chodníku u čp. 
3 živý plot z tisu – mezernatý, z nevhodně zvoleného příliš 
vzrůstného druhu, živý plot je dole nezapojený – „nohatý“, jednotlivé 
keře v podstatě tvarovány do podoby krychlí – keřům je vnucován 
pravid. tvar – stejný jako mají domy za živým plotem 

Oplocení a živé ploty odstranit, uvolnit prostor tak aby byl 
přehledný 
 
 
Živý plot bude odstraněn 

Netolická Čp. 3 – 11, 
východní strana, 
vnitroblok 

Před čp. 3 jsou výsadby keřů netvarované, výsledný dojem 
z výsadeb je příjemnější a navíc jsou údržbově méně náročné 
Stromořadí vzrostlých jeřábů a skupina bříz 
Před čp. 5 a 7 v ploše s krytem z betonu čtvercové záhony s 
výsadbou nízkých půdopokryvných dřevin; půdopokryvné dřeviny 
jsou zde použity nevhodně -  na místě kde mohla být volná travnatá 
plocha, dobře přístupná pro sečení 
Amatérské výsadby jedlí (jedle obrovská – 4 ks) blízko u domu – 
mají uříznuté špičky – již vadí jejich výška !!! 

 
 
 
Záhony zrušit a plochy zatravnit,  ponechat jen plošné výsadby 
pod balkony domů 
 
 
Jedle odstranit 

Netolická Čp. 20 – 10, 
východní strana, 
vnitroblok 

Úprava parteru vstupu do domů původně tvořena růžovými záhony 
a jehličnatými  stromy a keři (jalovce), 
v současnosti růže místy neudržované (čp. 14), ale většinou záhony 
přeměněny na trvalkové a o  tyto je  dobře pečováno (údržba 
svépomocná obyvateli domů); 
výsadby pokryvných nízkých dřevin (čp. 20) znesnadňují údržbu; 
travnatý pás mezi chodníkem a komunikací osázen řadou stromů – 
volná výsadba bříz, borovic, nižších keřů; dochován pozůstatek 
stromořadí sakur, těsně podél chodníku je řada stromovitých hlošin, 
část již odkácena – všechny jsou nakloněné – důvodem je pro ně 
příliš zastíněné stanoviště – jsou proto neperspektivní a je třeba je 
odstranit 

V rámci regenerace lokality odstranit část pokryvných dřevin (20 
m2 jalovců), skupin vyšších  jehličnatých keřů u vchodů (30 m2) u 
vchodů do domů čp. 12 a 14;  
odstranit borovici černou u čp. 20 – strom na nevhodném 
stanovišti; 
 
 
Odstranit část bříz  (4 ks), všechny hlošiny (8 ks), část borovic (4 
ks) a 40 m2 keřových skupin, prostor  v okolí stromových  sakur 
uvolnit; 
v  parkovacích pruzích po obou stranách komunikace vyčlenit 
místo pro listnaté alejové stromy (10 ks) 

Netolická Čp. 20 – 10, 
západní strana,  

Úzký travnatý pás podél zdi domů – zde založeny pásové zahuštěné 
výsadby, částečně z trnitých druhů dřevin (hlošiny, hlohyně, růže 
svraskalé), omezen přístup k fasádě domu, ve skupinách keřů se 
zachycují odpadky, je vhodná korekce plošného rozsahu keřových 

Odstranit část trnitých dřevin (celkem cca 30 m2) 
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skupin 
Netolická Čp. 2  – 8,  

severní strana 
Před domy čp. 8 a 6 žádné výsadby,  před čp. živé ploty ve špatném 
pěstebním stavu, 
mezi chodníkem a hlavní komunikací  v ulici E. Rošického 
stromořadí 5 ks javorů mléčů ve stáří cca 60 let 

Dosadit vzrostlé sazenice javorů mléčů do mezer ve stromořadí (4 
ks), na východní straně domu čp. 2 vysadit listnaté stromy s úzce 
oválnými korunami (4 ks) 

Netolická Čp. 2  – 8,  
jižní strana 

Domy po dokončené opravě fasády, původní úpravu tvořily jen 
záhony růží (!), 
stávající vzrostlé stromy jen u popelnicového boxu 

Odstranit 3 stromovité hlošiny ve špatném pěsteb. stavu u čp. 6; 
vysadit listnaté stromy v travnaté ploše před jižní a západní 
stranou domu čp. 2, a dále jižně od popelnicového boxu, stromy 
různých druhů (10 ks) ; doplnit vyššími listnatými kvetoucími keři 
(25 ks) 

 

 
1. ZÁVĚR 
 
Souhrn návrhu 
 
Navrhujeme nové stavební parcely - plochy určené v budoucnu k zastavění. 
Zelené plochy se snažíme sloučit do větších celků, což přinese větší užitnou 
hodnotu i úsporu v nákladech na údržbu. 
Prakticky ve všech ulicích jsou navrženy stromy a kolmá parkovací stání. 
Dětská hřiště jsou soustředěna do větších a kvalitně vybavených celků. 
Rozvíjíme cyklistickou dopravu a možnosti pro in-line bruslení. 
Vytipovány jsou lokality pro podzemní parkingy. 
 
Odhadovaná cena za opravu bytového fondu sídliště  cca 1,6 mld. Kč 
Odhadovaná cena za novostavby v řešeném území  cca 1,2 mld. Kč 
- vzniknou 3 náměstí a cca 3 km cyklostezek neboli drah pro in-line bruslení 
- vzniknou 4 nová hřiště pro děti, 10 jich bude opraveno, z nich 6 navíc rozšířeno 
- vzrostlých stromů bude vysázeno     cca 1400 ks 
- parkovacích míst přibude     1085 míst 
 
Předpoklady realizace 
 
Aby mohlo dojít k realizaci projektu v plné výši, je třeba: 
- čerpat dotace po jednotlivých částech s rozsahem odpovídajícím max. výši 
dotace pro jednotlivé roky 
- přilákat do lokality soukromé investory a stanovit přesná pravidla pro jejich 
chování 
- občané se musí snažit dosáhnout stavu, že problémy sídliště se stanou jednou 
z priorit města 
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Ekonomická část 
 
5. SEZNAM NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 
 
Členění nákladů na jednotlivé položky 
 
A) úpravy komunikací vč. dopravního značení a parkovacích ploch 
B) úpravy chodníků a zpevněných ploch pro pěší  
C) cyklostezky a stezky na in-line bruslení 
D) nový skate a in-line park 
E) opravy, rozšíření a nové zřízení dětských a sportovních hřišť 
F) odpočívky a altánky pro seniory 
G) úpravy nebo novostavby přístřešků pro popelnice 

H) zřízení venčiště psů 
I) hrubé i čisté terénní úpravy 
J) výsadby nebo odstranění vzrostlé a keřové zeleně 
K) založení trávníků a květinových záhonů 
L) městský mobiliář – lavičky, odp. koše, zastávky MHD, sloupky, zábradlí apod. 
M) sochy, kašny, model sídliště 
N) veřejné osvětlení 
O) přeložky inženýrských sítí 
P) ostatní – kamerový systém, informační systém 
R) přípravné, průzkumné a projekční práce 
 
V nákladech nejsou zahrnuty opravy stávajících objektů a novostavby (kromě 
přístřešků pro popelnice). 

 

A) Odhad cen - úpravy komunikací vč. dopravního značení a parkovacích ploch 
  Nově navržená park. 

místa 
Celková plocha park. míst / 

m2 
Cena 800 Kč./ 

m2 
Nové komunikace/ 

m2 
Cena 1400 kč./ 

m2 
Celková cena / 

kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 185 1 998 1598400 2500 3500000 5 098 400 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 124 1 339 1071200 6000 8400000 9 471 200 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 213 2 300 1840000 1704 2385600 4 225 600 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 220 2 376 1900800 1760 2464000 4 364 800 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 103 1 112 889600 824 1153600 2 043 200 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 240 2 592 2073600 3120 4368000 6 441 600 
Celkem 1085   9373600   31 644 800 

 

B) Odhad cen - úpravy chodníků a zpevněných ploch pro pěší  
  Celková plocha lokality/ m2 Celková plocha chodníků/ m2 Nové chodníky - 50% z celkové pl/ m2 Celková cena při 750 kč/ m2 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 124 421 13 590 6 795 3 057 750 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 65 943 17 498 8 749 3 937 050 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 150 895 24 053 12 026,5 5 411 925 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 107 272 18 150 9 075 4 083 750 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 81 166 10 505 5 252,5 2 363 625 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 85 436 13 732 6 866 3 089 700 
Celkem     48 764 21 943 800 

 

C) Odhad cen - cyklostezky a stezky na in-line bruslení 
  Celková plocha lokality/ m2 Celková plocha stezek/ m2 Cena / kc  Celková cena/ kc 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 124421 9 000 900 8 100 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 65943 0     

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 150895 0     

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 107272 540 900 486 000 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 81 166 900 900 810 000 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 85 436 925 900 832 500 

celkem      10 228 500 
 

D) Odhad cen - nový skate a in-line park 
  Plocha/ m2 Cena/ m2/ kus Celková cena/ kč 
Živičná plocha hřiště 1000 900 900 000 
Herní prvky 1 1 800 000 1 800 000 
Trávník  1000 60 60 000 
Lezecká stěna 1 300 000 300 000 
Rezerva 1 100 000 100 000 
Celkem   3 160 000 

 

E) Odhad cen - opravy, rozšíření a nové zřízení dětských a sportovních hřišť 
Část 01 – CENTRÁLNÍ PARK Celková cena - 01 5 993 000 
 
 Dětské hřiště č. 01 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Dopravní hřiště 1 400 750  1050 000 

Dopadová plocha 600 60 36 000 

Trávník 500 60 30 000 

Herní prvky 1 1 500 000  1 500 000 

Dopravní značky 1 90 000 90 000 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Celkem   2 806 000 
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 Dětské hřiště č. 02 Plocha/ m2/ kus Cena/ m2/ kus Celková cena/ kč 

Dopadová plocha 1 250 60 75 000 

Trávník 600 60 36 000 

Herní prvky 1  1 600 000 1 600 000 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Celkem     1 811 000 
 
 Sportovní hřiště č. 03 Plocha m2/ kus Cena m2/ kus Celková cena/ kč 

Vícefunkční hřiště 1 400 000 400 000 

Rezerva 1 50 000 50 000 

Sportovní plocha  490 400 196 000 

Výbava sportovní plochy 1 50 000 50 000 

Celkem   696 000 
 
 Dětské hřiště č. 04 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Odstranění pískoviště 1 20 000 20 000 

Herní prvky 1 500 000 500 000 

Trávník   1000 60 60 000 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Celkem     680 000 
 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM Celková cena - 02 300 000 
 
 Dětské hřiště č. 06 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava hříště 1 200 000 200 000 

Celkem   200 000 

 
 Dětské hřiště č. 07 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava hříště 1 100 000 100 000 

Celkem   100 000 

 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST  Celková cena - 03 3 166 200 
 
 Dětské sportovní hřiště č. 08 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava sportoviště 1 100 000 100 000 

Celkem   100 000 
 
 Dětské hřiště č. 09 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava hříště 1 500 000 500 000 

Celkem     500 000 
 
 Dětské hřiště č. 10 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Dopadová plocha 600 60 36 000 

Herní prvky 1 1 500 000 1 500 000 

Trávník  170 60 10 200 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Celkem   1 646 200 
 
 Sportovní hřiště č. 11 Plocha m2/kus Cena m2/kus Celková cena kč 

Sportovní hřiště 1 800 000 800 000 

Rezerva 1 50 000 50 000 

Celkem    850 000 
 
 Dětské hřiště č. 12 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava dětského hříště 1 50 000 50 000 

Celkem    50 000 
 
Dětské hřiště č. 13 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Oprava streetbalového hřiště 1 20000 20 000 

Celkem   20 000 
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Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST Celková cena - 04 2 564 900 
 
 Dětské hřiště č. 14 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Odstranění pískoviště 1 10 000 10 000 

Herní prvky 1 2 000 000 2 000 000 

Trávník  115 60 6 900 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Dopadová plocha 800 60 48 000 

Celkem    2 164 900 
 
 Sportovní hřiště č. 15 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Sportoviště - plácek 1 200 000 200 000 

Celkem   200 000 

 
dětské hřiště č. 16 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava dětského hříště -  1 200 000 200 000 

Celkem   200 000 

 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST Celková cena -06 1 619 000 
 
 dětské hřiště č. 17 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Úprava dětského hříště 1 500 000 500 000 

Celkem   500 000 
 

sportovní hřiště č. 17 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Hřiště 1 313 000 313 000 

Herní prvky 1 200 000 200 000 

Trávník  0 60 0 

Rezerva 1 100 000 100 000 

Dopadová plocha 100 60 6 000 

Celkem     619 000 
 
 dětské hřiště č. 18 Plocha/ m2/kus Cena/ m2/kus Celková cena/ kč 

Víceúčelová aréna -sportoviště 1 500 000 500 000 

Celkem   500 000 

 
F) Odhad cen – realizace odpočívek a altánků pro seniory 
  Odpočívky/ počet Cena / kus Celková cena/ kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 4 40 000 160 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 0 40 000 0 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 3 40 000 120 000 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 3 40 000 120 000 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 1 40 000 40 000 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 3 40 000 120 000 

Celkem 14  560 000 
 
G) Odhad cen - úpravy nebo novostavby přístřešků pro popelnice 
  Rekonstrukce/ počet Cena/ kus Celková cena/ kč Novostavba/ počet Cena/ kus Celková cena/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 8 90 000 720 000 4 150 000 600 000 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 0 90 000 0 0 150 000 0 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 17 90 000 1 530 000 0 150 000 0 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 14 90 000 1 260 000 2 150 000 300 000 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 15 90 000 1 350 000 0 150 000 0 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 8 90 000 720 000 6 150 000 900000 
Celkem 62  5 580 000 12  1 800 000 
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I) Odhad cen – realizace terénních úprav 
 Celková upravovaná plocha/ m2 Cena/ kč Náklady na etapu celkem/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 54 130 15 812 250 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 12 800 15 192 000 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 60 280 15 904 500 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 38 000 15 570 000 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 20 640 15 309 750 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 27 360 15 410 250 
Celkem 213 250  3 198 750 

 
J) Odhad cen – realizace nových výsadeb nebo odstranění vzrostlé a keřové zeleně 
 Pěstební zásahy ve stávajích porostech dřevin Nové výsadby dřevin Náklady na etapu celkem/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 550 000 2 650 000 3 200 000 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 400 000 800 000 1 200 000 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 600 000 600 000 1 200 000 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 850 000 2 000 000 2 850 000 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 650 000 1 050 000 1 700 000 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 900 000  1400 000 2 300 000 
Celkem 3 950 000 8 500 000 12 450 000 

 
K) Odhad cen - založení trávníků a květinových záhonů 
 Celková upravovaná plocha/ m2 Cena /kč Náklady na etapu celkem/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 54 130 65 3 519 750 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 12 800 65 832 000 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 60 280 65 3 919 500 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 38 000 65 2 470 000 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 20 640 65 1 342 250 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 27 360 65 1 777 750 
Celkem 213 250  13 861 250 

 
L) Odhad cen - městský mobiliář (lavičky, odp. koše, zastávky MHD, sloupky, zábradlí apod.) 
  Lavičky/ počet cena/ kus Celková cena/ kč koše/ kus cena/ kus Celková cena/ kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 100 10 000 1 000 000 30 5 000 150 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 250 10 000 2 500 000 80 5 000 400 000 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 100 10 000 1 000 000 30 5 000 150 000 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 80 10 000 800 000 30 5 000 150 000 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 80 10 000 800 000 30 5 000 150 000 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 100 10 000 2 000 000 30 5 000 150 000 

Celkem 710  8 100 000 230  1 150 000 
 
M) Odhad cen - sochy, kašny, model sídliště 
  Sochy a kašny/ počet Cena/ kus Celková cena/ kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 2 900 000 1 800 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 3 900 000 2 700 000 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 0 0 0 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 0 0 0 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 0 0 0 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 0 0 0 

Celkem 5  4 500 000 
 
N) Odhad cen - veřejné osvětlení 
  Lampy veřejného osvětlení/ počet Cena/ kus Celková cena/ kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 99 20 000 1 980 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 43 20 000 860 000 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 88 20 000 1 760 000 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 69 20 000 1 380 000 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 50 20 000 1 000 000 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 75 20 000 1 500 000 

Celkem 424   8 480 000 
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O) Odhad cen - přeložky inženýrských sítí 
Kabely veřejného osvětlení 
  Přeložky/ m Cena/ bm Celková cena/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 1 235 600 741 000 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 905 600 543 000 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 305 600 183 000 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 614 600 368 400 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 528 600 316 800 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 540 600 324 000 
Celkem 4 127  2 476 200 

Přeložky horkovodu 
  Přeložky/ počet Cena/ bm Celkem/ kč Celková cena všech přeložek/ kč 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 250 20 000 5 000 000 5 741 000 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 0 0 0 543 000 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 0 0 0 183 000 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 0 0 0 368 400 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 100 20000 2 000 000 2 316 800 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 0 0 0 324 000 
Celkem 350  7 000 000 9 476 200 

 
P) ostatní – kamerový systém, informační systém 
  Kamery/ kč Inform.sytém/ kč Celkem/ kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 250 000 150 000 400 000 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 300 000 250 000 550 000 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 100 000 150 000 250 000 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 100 000 150 000 250 000 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 100 000 150 000 250 000 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 200 000 150 000 350 000 

Celkem 1 050 000 1 000 000 2 050 000 
 
R) přípravné, průzkumné a projekční práce 
 
Odhad  5% z celkových stavebních nákladů – vyčísleny jsou v celkové tabulce viz následující bod 2. 
 
 
6.   ODHAD NÁKLADŮ NA PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV, VYČÍSLENÍ MOŽNÝCH NÁSLEDNÝCH ZISKŮ 
 
Odhad celkových nákladů na realizaci navržených úprav v tis. Kč 
 
položka 

 
   Část 01 

 
   Část 02 

 
   Část 03 

 
   Část 04 

 
   Část 05 

 
   Část 06 

 
         celkem 

A) úpravy komunikací vč. dopr. značení a park. ploch     5 098 400        9 471 200        4 225 600        4 364 800        2 043 200        6 441 600        31 644 800    

B) úpravy chodníků a zpevněných ploch pro pěší    3 057 750   3 937 050   5 411 925   4 083 750   2 363 625   3 089 700     21 943 800    

C) cyklostezky a stezky na in-line bruslení     8 100 000                 -                    -              486 000           810 000           832 500        10 228 500    

D) nový skate a in-line park     3 160 000                 -                    -                    -                    -                    -             3 160 000    

E) opravy, rozšíření a nové zřízení dět. a sport. Hřišť     5 993 000           300 000        3 166 200        2 564 900                 -           1 619 000        13 643 100    

F) odpočívky a altánky pro seniory        160 000                 -              120 000           120 000             40 000           280 000             720 000    

G) úpravy nebo novostavby přístřešků pro popelnice        720 000                 -           1 530 000        1 260 000        1 350 000           720 000          5 580 000    

H) zřízení venčiště psů        100 000                 -              100 000                 -                    -                    -                200 000    

I) hrubé i čisté terénní úpravy        812 250           192 000           904 500           570 000           309 750           410 250          3 198 750    

J) výsadby nebo odstranění vzrostlé a keřové zeleně     3 200 000        1 200 000        1 200 000        2 850 000        1 700 000        2 300 000        12 450 000    

K) založení trávníků a květinových záhonů     3 519 750           832 000        3 919 500        2 470 000        1 342 250        1 777 750        13 861 250    

L) městský mobiliář     1 150 000        2 900 000        1 150 000           950 000           950 000        2 150 000          9 250 000    

M) sochy, kašny, model sídliště     1 800 000        2 700 000                 -                    -                    -                    -             4 500 000    

N) veřejné osvětlení     1 980 000           860 000        1 760 000        1 380 000        1 000 000        1 500 000          8 480 000    

O) přeložky inženýrských sítí     5 741 000           543 000           183 000           368 400        2 316 800           324 000          9 476 200    

P) ostatní – kamerový systém, informační systém        400 000           550 000           250 000           250 000           250 000           350 000          2 050 000    

R) přípravné, průzkumné a projekční práce (5%)     2 249 608        1 174 263        1 196 036        1 085 893           723 781        1 089 740          7 519 320    

 
Celkem 

 
47 241 758 

 
24 659 513 

 
25 116 761 

 
22 803 743 

 
15 199 406 

 
22 884 540 

 
157 905 720 
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Odhad výnosů z prodeje stavebních pozemků ve vlastnictví města 
Lokalita Objekt Čísla parcel Plocha v m2 Cena v kč/ m2 Odhad. výnos v kč 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM A 2061/ 779, 2061/ 946   850 1 700 000 
 B 2061/ 485   800 1 600 000 
 C 2061/ 485   230    460 000 
 D 2061/ 485   460    920 000 
 E 2039/ 20, 2061/ 779, 2061/ 966   620 

 
 
         2000 

1 240 000 
 

Lokalita Objekt Čísla parcel Plocha v m2 Cena v kč/ m2 Odhad. výnos v kč 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST F 2061/ 420, 2061/ 421 1815 3 630 000 
 G 2061/ 530, 2061/ 330, 2061/ 462 1040 2 080 000 
 H 2061/ 593   622 1 244 000 
 CH 2061/ 917  1600 

 
 

         2000 

3 200 000 
 

Lokalita Objekt Čísla parcel Plocha v m2 Cena v kč/ m2 Odhad. výnos v kč 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST I 2061/ 404, 2061/ 394, 2061/ 388 1550 3 100 000 
 J 2061/ 378, 2061/ 380 1900 

 

         2000 3 800 000 
 

Lokalita        Odhad. výnos v kč 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM - celkem                       5 920 000 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST - celkem                     10 200 000 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST - celkem                       6 900 000 
Celkem                     23 020 000 
 
Ceny jsou uvedeny na základě údajů z dostupné cenové mapy. Zisky z prodeje 
pozemků budou upřesněny po vypracování regulačního plánu a studie 

využitelnosti jednotlivých pozemků – reálně lze očekávat, že jednotkové ceny za 
prodej pozemků budou zejména u větších stavebních parcel vyšší. 
 

Odhad celkových nákladů a výnosů pro jednotlivé části 
  Celkové náklady v Kč Celkové výnosy v Kč Celkové náklady - bilance po odečtení výnosů 
Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK   47 241 758                 0   47 241 758 
Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM   24 659 513   5 920 000   18 739 513 
Část 03 – JIŽNÍ ČÁST   25 116 761                 0   25 116 761 
Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST   22 803 743                 0   22 803 743 
Část 05 – SEVERNÍ ČÁST   15 199 406 10 200 000    4 999 406 
Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST   22 884 540   6 900 000   15 984 540 
Celkem 157 905 720 23 020 000 134 885 720 

 
 
7.    ČASOVÝ POSTUP ÚPRAV 
 
Viz. Návrhová část projektu, bod 3 - Časový rozvrh projektu – etapizace. 
 
 
8. NÁVRH ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ ÚPRAV V JEDNOTLIVÝCH 
LETECH, UPŘESNĚNÍ ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ, VÝBĚR 
PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ 
 
Odhad celkových nákladů v jednotlivých letech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Celkové náklady  
v roce 2007 v Kč 

Celkové náklady  
v roce 2008 v Kč 

Celkové náklady  
v roce 2009 v Kč 

Celkové náklady  
v roce 2010 v Kč 

Celkové náklady  
v roce 2011 v Kč 

Celkové náklady  
v roce 2012 v Kč 

Část 01 - CENTRÁLNÍ PARK 20 000 000 27 241 758 0 0 0 0 

Část 02 – LOKÁLNÍ CENTRUM 0 0 5 000 000 5 000 000 8 739 513 0 

Část 03 – JIŽNÍ ČÁST 0 0 0 0 10 000 000 15 116 761 

Část 04 – ZÁPADNÍ ČÁST 0 10 000 000 12 803 743 0 0 0 

Část 05 – SEVERNÍ ČÁST 0 0   4 999 406 0 0 0 

Část 06 – VÝCHODNÍ ČÁST 0 0 0 7 000 000 8 984 540 0 

Celkem 20 000 000 37 241 758 22 803 149 12 000 000 27 724 053 15 116 761 

 
Širší souvislosti regenerace sídlišť viz Analytická část projektu, Fáze 4), bod 9 - 
Rozbor ekonomických podmínek úprav, uvedení stávajících zdrojů včetně 
státních programů podpory, možnosti soukromých investic a dalších zdrojů. 
Program Regenerace panelových sídlišť, přes který byly v minulých letech 
prostřednictvím MMR poskytovány dotace, je pro letošní rok již ukončen. Nyní se 
jedná o možnosti získat dotace pro regeneraci panelových sídlišť z fondů 
Evropské Unie, tato jednání však nejsou dosud ukončena. Projekt regenerace 
sídliště Máj počítá s podáním první žádosti o dotaci v příštím roce.  
 

 
Do této doby je reálný předpoklad, že situace kolem poskytování dotací pro 
regeneraci sídlišť bude vyjasněna.  
Po vyjasnění podmínek pro poskytování dotací bude nutné v součinnosti 
s Magistrátem města Č. Budějovice i upřesnit způsob financování v jednotlivých 
letech a stanovit, jaká část jednotlivých úprav bude hrazena z rozpočtu města a 
jaká z poskytnutých dotací. 

 


