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Územní studie Svítkov - Na Pašti 

přírodní sportovní areál 

 

 

A Textová část 

  



 
A.1 Cíl a účel územní studie 

Cílem územní studie „Svítkov – Na Pašti“ je navrhnout, prověřit a posoudit možnost umístění rekreačního 

sportoviště s maximálním ohledem na krajinný ráz a stávající vzrostlou zeleň. Územní studie  posuzuje a navrhuje 

řešení, které nenaruší koncepci zeleně, nevytvoří návrhem umístění sportoviště a souvisejících objektů nežádoucí 

stavební (hmotové a výškové) dominanty, a nenaruší krajinný ráz a charakter lokality a respektuje přírodní, 

kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území. Lokalita má potenciál doplnit rekreační zázemí pro širší 

veřejnost Svítkova, který je tradiční rezidenční částí krajského města Pardubice. 

Účelem zpracování studie je vytvořit podklad pro možné využití zejména pozemků 546/1, 546/9, 546/10, 548/2, 

548/4, 548/5 v k.ú. Svítkov, tedy rozvojové plochy VI/15/bz pro umístění 2 hřišť pro basseball a slowpitch/softball 

včetně základního zázemí, tzn. u každého hřiště 2 střídačky a 2 objekty pro uložení věcí a dořešení okolí zejména 

návrh možného využití navazující rozvojové plochy V/26. Každá sportovní/rekreační aktivita může být provozována 

nezávisle na okolí a bude veřejně přístupná pro všechny věkové kategorie. 

Bude vymezena koncepce pro rozvoj a využití vymezeného území v rámci regulativů, které jsou nastaveny platným 

Územním plánem města Pardubic, bude zpřesněna regulace prostorová a definováno řešení využití lokality pro 

rekreační sport v zeleni. Vymezeny budou plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně, významné linie 

zeleně, důležitá pěší a cyklistická propojení, a to za předpokladu zachování významných hodnot v území (stávající 

vzrostlá zeleň, zachování významných pohledů a průhledů). Bude upřesněno dopravní napojení a vstupy do území 

v návaznosti na sousední stabilizované lokality.  

S ohledem na různorodý časový horizont připravovaných záměrů v území bude koncepce územní studie navržena v 

dílčích etapách: 

Etapa 1 - řešení využití pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 546/1, 546/9, 546/10, 548/2, 548/4, 

548/5 v k.ú. Svítkov. Předpokladem je realizace záměrů v krátkodobém až střednědobém horizontu. Úroveň řešení 

v rámci územní studie je s větší mírou podrobnosti. 

Etapa 2 - řešení území, u kterého se realizace rozvojových aktivit předpokládá spíše v dlouhodobějším horizontu 

(více majitelů pozemků atd.). V případě tohoto území pořizovatel požaduje vymezit lokality bez větší míry detailu 

konkrétního využití lokality. 

Územní studie bude sloužit jako závazný územně plánovací podklad. Data o této studii budou vložena do evidence 

územně plánovací činnosti za podmínky schválení možnosti jejího využití pořizovatelem. 

Studie bude podkladem pro rozhodování o situování jednotlivých staveb v území vč. stanovení stavební čáry, 

výšky zástavby a intenzity využití pozemku. 

Územní studie bude pořízena na základě požadavku vyplývajícího z podnětu Městského obvodu Pardubice VI. a v 

souladu s podmínkou danou regulativy plochy s rozdílným způsobem využití – Zeleň rekreační - ZR. 

 

A.2 Použité podklady 

• Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (účinnost 15. 5. 2010) 

• Územně analytické podklady Pardubického kraje - 4. úplná aktualizace 2017 (aktualizace 20. 6. 2017) 

• Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi ORP Pk 

• Územně analytické podklady ORP Pardubice (mapy.pardubice.eu) 

• Územní plán města Pardubice (schválený 2001), v platném znění po XXI. změně (účinnost 09/2020) 

• Digitální technická mapa města Pardubice (12/2020) 

• Ortofotomapa (v digitální podobě) 

• mapa Území s archeologickými nálezy (ArcGIS.com) 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

• Terénní průzkumy zpracovatele 
 

A.3 Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v SZ části města Pardubice, v lokalitě Svítkov-Na Pašti v docházkové vzdálenosti od 

nízkopodlažní bytové zástavby a při silnici III. třídy/32221. Z jihu je území vymezeno cestou navazující na ulici Do 

Polí a lesem, ze západu korytem vodní plochy umělého toku, ze severu návrhovou komunikací v prodloužení ulice 

V Pašti, resp. železničním koridorem, z východu vodním tokem na rozhraní s bytovou zástavbou v ul. Habřinská. 

Území je rovinaté. 

Území svou východní hranou navazuje na stabilizovanou zástavbu rodinných domů, resp. jejich zahrad. Ve svém 

jihovýchodním cípu se dotýká nové lokality pro výstavbu individuálních rodinných domů. Do volné krajiny 

v současném stavu navazuje pouze západní hranou. Jihozápadní cíp navazuje na pozemky plní funkci lesa. Území 

neposkytuje žádné dálkové výhledy ani průhledy a jeho měřítko (členění zemědělské půdy) nereflektuje tradiční 

měřítko polabské krajiny členěné remízy a liniovou zelení. 

Řešené území je vymezeno převážně jako plocha zeleně rekreační (ZR). 

Plocha zájmového území je cca 8,2 ha, nachází se v k.ú. Svítkov [718033], na p.č. 546/1; 546/9; 546/10; 548/2; 

548/4; 548/5; 510; 523; 527/1; 532; 544; 545; 534/2; 729. 

 

Obr. 1 Fotografie stávajícího stavu (archiv autora, 12/2020) 

  



 
A.4 Analýza a specifické charakteristiky řešeného území 

(ochrana a rozvoj hodnot území, limity území) 

Architektonické a historické hodnoty 

Řešené území je v ÚAP Pk mimo zastavěné území města. 

V řešeném území se nenacházejí památkově chráněné objekty dle zákona č. 20/1987 Sb. ČNR ze dne 30.3.1987 o 

státní památkové péči. Lokalita leží mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace. 

Ve smyslu § 22/2, zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů se lokalita nachází na území možných 

archeologických zájmů. Povaha archeologických nálezů je ve smyslu § 23, odst. 1 památkového zákona taková, že 

se nevyskytují pouze na území prohlášených kulturních památek a památkových území, na plochách území a 

objektů vykazujících památkové hodnoty, ale po celém území republiky, které bylo kdy osídleno či jinak využito 

člověkem, a to po celou dobu, od počátků lidstva do současnosti. Zdrojem informací o územích s archeologickými 

nálezy (dále jen ÚAN) je Státní archeologický seznam ČR (dále jen SAS ČR) spravovaný Národním památkovým 

ústavem, ústředním pracovištěm, který eviduje dosud rozpoznaná ÚAN dle míry výskytu archeologického dědictví. 

Rozpoznávání ÚAN je neuzavřený proces a nová ÚAN jsou do SAS ČR průběžně doplňována a aktualizována s 

jednoroční periodicitou. 

ÚAN jsou rozdělena do čtyř kategorií. Řešené území se nachází v kategorii ÚAN III, což je území, na němž nebyl 

dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 

jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů (veškeré ostatní/zbývající území státu kromě kategorie IV). UAN III není evidováno v SAS 

ČR. 

Stavební záměry v území tak podléhají zákonné ohlašovací povinnosti podle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického 

výzkumu. 

Přírodní a krajinné hodnoty 

Řešené území je součástí příměstské polabské krajiny. V konceptu projednávaného nového územního plánu je 

území součástí zelené infrastruktury procházející podél řeky Labe a rámující západní okraj města s potenciálem 

vytvoření rekreačního zázemí pro Svítkov sevřený mezi železnicí (ze severu) – letištěm (z jihu) – rafinérií 

(z východu). Na část území zasahuje ochranné pásmo hospodářského lesa. 

Hygiena životního prostředí 

Z pohledu hygieny životního prostředí má území významnou funkci pro snižování teploty v městském a 

příměstském prostředí. 

Ačkoliv poblíž území severním směrem má vzniknout přístav Pardubice a hned za územím prochází páteřní 

železnice, je díky náspu mimoúrovňového křížení toto území před hlukem z těchto zdrojů významně ochráněno. 

Ovšem při zvýšení dopravy právě pro napojení přístavu na nadřazenou silniční síť lze očekávat zatížení hlukem 

šířící se právě z mimoúrovňového křížení komunikace III/32221 se železnicí. 

 

 

 

Obr. 2 Výřez projednávaného ÚP (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 05/2018) 

Dopravní a technická infrastruktura 

V samotném území žádná dopravní infrastruktura neprochází. Ze severní strany je však lemováno komunikací 

III/32221, která zde mimoúrovňově kříží hlavní železniční koridor. V případě, že by vznikl přístav Pardubice a byla 

dokomponována dopravní infrastruktura v západní části města lze očekávat výrazné navýšení dopravy na této 

komunikaci (zvláště nákladní). 

Pro dopravní napojení 1. etapy bude využit stávající sjezd z komunikace III/32221. Dále je uvažováno pěší vazbou 

z jižní hrany území z ulice Do Polí.  Druhá etapa umožní rozšíření pěších vazeb do ulice K Pašti. Napojení na systém 

veřejné dopravy je ze zastávky Svítkov - park (cca 600 m do jádra území), případně z vlakové zastávky Pardubice – 

Svítkov (cca 600 m do jádra území). 

Pro komunikace III. třídy není ochranné pásmo určeno. Ochranné  pásmo u dráhy celostátní je 60 m od osy krajní 

koleje. 

Veškeré sítě technické infrastruktury jsou vedeny mimo řešené území.  



 

 

Obr. 3 Výřez projednávaného ÚP (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 05/2018) 

Záměry v území 

V samotném řešeném území nejsou žádné povolené investiční záměry (jsou podmíněny zpracováním územní 

studie). V území nejsou žádné plochy územních rezerv pro veřejně prospěšné stavby. Takové plochy se nachází 

pouze v okolí řešeného území. Severozápadně od území je plánována dopravní napojení areálu MIZ a doplnění STL 

plynovodní sítě. V severní části území je rezerva pro prodloužení ulice U zastávky. 

Na území zasahuje ochranné pásmo hospodářského lesa a ropovodu. 

Územní plán 

V územním plánu města Pardubice řešené území zahrnuje plochy s rozdílným způsobem využití: 

• zeleň rekreační (ZR) 

• zeleň krajinná (KZ) 

• zeleň izolační (ZI) 

• plochy vodní (PV) 

• plochy lesní (PL) 

Plocha zeleň rekreační (ZR) 

Funkční plochy zeleně rekreační jsou územím pro krátkodobou rekreaci obyvatel v přírodě blízkém prostředí. 

Převažují na nich vegetační prvky, jejichž součástí mohou být například hřiště, pláže a doplňkově ojedinělé 

stavební objekty. Podporována bude zejména funkce zeleně městotvorná (kompoziční), esteticko-kulturní, 

sociálně-rekreační. 

Přípustné využití hlavní: 

• dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů 

• trvalé travní porosty 

• nekryté plochy pro sport a doplňkové stavby těchto ploch, drobné stavby občanské vybavenosti 

• loděnice, přístaviště, kotviště 

Přípustné využití doplňkové: 

• dětská hřiště 

• drobná architektura, odpočívadla, altány 

• pěší komunikace 

• cyklistické stezky, hipostezky 

• vodní prvky 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní 

• stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí (dopravní zátěže, hluk apod.) 

Podmínky prostorového uspořádání: 

• Zastavěná plocha stavby, která plní výhradně funkci doplňkovou v ploše zeleně (např. občerstvení, veřejné 
WC, půjčovna sportovního náčiní pro plochy sportu provozované ve funkční ploše apod.) a bezprostředně s 
touto stavbou související zpevněné plochy (např. rozšířený chodník, nástupní prostor k objektu, terasa 
apod.), nepřekročí v součtu 50 m2 

• Zástavba plošného rozsahu nad stanovenou mez je podmíněně přípustná, pokud bude v další fázi přípravy 
záměru (při územním či stavebním řízení) např. podrobnější studií prokázáno, že záměr nenaruší koncepci 
zeleně, že nevytváří nežádoucí stavební (hmotové a výškové) dominanty, že nenarušuje krajinný ráz a 
charakter lokality, že respektuje přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty lokality i širšího území. 
 

Zeleň krajinná (KZ) 

Funkční plochy zeleně krajinné jsou územím využitým jako břehová a doprovodná vegetace vodotečí, stabilizační 

vegetace svahů, ochranná vegetace plošin a sníženin, květnaté louky, mokřady a prameniště, vegetace říčních a 

poříčních niv, extenzivní staré sady a postagrární lada, integrované krajinné linie, klimaxové dřevinné porosty, 

zařízené porosty a urbánní lada. Podporována bude zejména funkce zeleně klimatická (hygienická), půdoochranná, 

biologická. 

Přípustné využití hlavní: 

• přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních 
porostů 

• travní porosty bez dřevin, květnaté louky 

• bylinotravnatá lada, skály, stepi, mokřady 

• zeleň s rekreační funkcí, trávníky v jakékoliv intenzivní třídě údržby 

Přípustné využití doplňkové: 

• pěší a cyklistické stezky, jezdecké trasy 

• technické stavby, sloužící obsluze a ochraně území včetně účelových komunikací – protipovodňové stavby, 
opěrné zídky, lávky 

• drobná architektura, drobné sakrální stavby 

• přístaviště, kotviště 

Podmíněně přípustné využití: 

• oplocení pozemku, umisťování jakýchkoliv staveb a zpevněných ploch v krajině je přípustné za podmínky, že 
bude prokázáno, že záměr nenarušuje krajinný ráz, že nedojde k nežádoucímu narušení systému zeleně 



 
(např. břehová zeleň, liniová zeleň v krajině a pod)., že není narušena nebo významně omezena funkčnost 
skladebných částí systému ekologické stability a že je zachována průchodnost krajiny. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a plochy nesouvisící s hlavní funkcí 

• stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území 
 

A.5 Urbanistická koncepce 

Leitmotivem řešení území je vytvoření atmosféry polabské lužní krajiny členěné remízy mezi kterými jsou ukryta 

jednotlivá sportoviště tvořící sportovně rekreační zázemí Svítkova. Území se tak zapojí do zeleného pásu 

lemujícího sídelní celek Svítkov, který má převažující obytnou funkcí. Díky shlukům stromů, nejsou sportoviště 

exponovanou neutěšenou plochou vystavenou přímému slunečnímu záření. Působení měřítka sportovišť je 

roztříštěno nemožností je všechna přehlédnout i z vyvýšených míst 

Pro zapojení do urbanistické struktury je důležité realizovat pěší propojení mezi ulicí Do Polí a K Pašti. Zda-li toto 

propojení povede ze západní nebo východní strany umělé vodoteče nemá na koncepci vliv. 

Realizace je navržena dle zadání ve dvou etapách, kdy první etapa je situována na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Pardubice. 

Jednotlivá sportoviště jsou doplněna o objekty střídaček (přízemní plochostřešní objekty o max. výšce 3,3 m od 

okolního upraveného terénu). Celé území má v severozápadní části vymezen prostor pro objekt zázemí (šatny, 

hygienické zázemí, klubovna), který je umístěn před kulisou lesa a při vhodném materiálovém a barevném řešení 

na jejím tmavém pozadí splývá. V sousedství tohoto objektu je navrženo pohotovostní parkoviště na štěrkovém 

trávníku, které je ukryto za shlukem stromů. 

Etapizace 

Jsou navrženy dvě etapy výstavby. 

1. Etapa 

• podél severní hrany území u komunikace III/32221 
• jsou zde situována plošně nejrozsáhlejší sportoviště baseball a softball, hospodářské zázemí a obslužný objekt 
 

2. Etapa 

• těsná návaznost na lokality rodinných domů, je zde navrženo více menších sportovišť mezi shluky stromů 
• dokončení pěších návazností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.6 Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání 
(ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ SEKTORY) 

Zmíněné regulativy na výstavbu musí být dodržen zároveň s veškerou platnou legislativou. 

E1-a (cca 2 765 m2) 

Funkční vymezení Zeleň rekreační (ZR) 

Preferované využití 
zázemí sportovišť (obslužný objekt, pohotovostní parkování max. 12 
míst, místo setkávání, dětské hřiště, workout) 

Zástavba 

max. zastavěná plocha objektů do 150 m2 

max. výška objektů 3,5 m (měřeno od upraveného terénu) 

návrh předložen OHA v zákresu do fotografie 

tvar střechy není předepsán 

Areál nesmí být oplocen. 

Zpevněné plochy 

Max. rozsah zpevněné plochy do 100 m2 

(do této plochy se nezapočítávají štěrkové trávníky, mlatové cesty a 
zatravňovací dílce) 

materiál zpevněných ploch: 

doporučuje se: dřevěná paluba (alt. dřevoplastová - WPC), kamenná 
dlažba, skládaná betonová dlažba 

nepřipouští se: asfaltobeton, litý beton, EPDM povrchy 

 

E1-b (cca 27 770 m2) 

Funkční vymezení Zeleň rekreační (ZR) 

Preferované využití 

prostorově náročnější sportoviště s převažující travnatou plochou 

Plochy sportovišť mohou tvořit maximálně 70 % plochy území (vždy je 
posuzováno pro pozemky dotčené záměrem a ve vlastnictví 
stavebníka záměru) 

Zástavba 

• Každé hřiště může obsahovat dva objekty střídaček, každá 
střídačka s max. zastavěnou plochou do 50 m2 

• Pro celé územ možno zřídit jeden hospodářský objekt s 
max. zastavěnou plochou do 50 m2 

max. výška objektů 3,3 m (měřeno od upraveného terénu) 

tvar střechy není předepsán 

Hřiště může být doplněno ochrannými sítěmi max. výška 6 m od 

upraveného terénu. 

Pro diváky lze zřídit např. zemní val. Tribuny nejsou povoleny. 

Areál nesmí být oplocen. 

Zpevněné plochy 

Možno realizovat pouze „mlatové“ povrchy (konkrétní skladba 
upřesněna dle typu užití – pěší a cyklistická stezka, sportoviště, apod.). 

V rámci sportovišť může „mlatový“ povrch tvořit max. 20 % plochy 
hřiště 

 

 



 
E2 

Funkční vymezení Zeleň rekreační (ZR) a Zeleň krajinná (KZ) 

Preferované využití 
prostorově méně náročná veřejná sportoviště  s travnatou plochou 
umístěná mezi remízy vysoké zeleně (stromů) 

Zástavba 

• Každé hřiště může obsahovat dva objekty střídaček, každá 
střídačka s max. zastavěnou plochou do 50 m2 

• Pro celé území možno zřídit jeden hospodářský objekt 
s max. zastavěnou plochou do 50 m2 

max. výška objektů 3,3 m (měřeno od upraveného terénu) 

tvar střechy není předepsán 

Hřiště může být doplněno ochrannými sítěmi max. výška 6 m od 

upraveného terénu. 

Pro diváky lze zřídit např. zemní val. Tribuny nejsou povoleny. 

Areál nesmí být oplocen. 

Zpevněné plochy 

Možno realizovat pouze „mlatové“ povrchy (konkrétní skladba 
upřesněna dle typu užití – pěší a cyklistická stezka, sportoviště, apod.). 

V rámci sportovišť může „mlatový“ povrch tvořit max. 20 % plochy 
hřiště 

Zeleň 
Remízy tvoří min. 25 % % plochy území (vždy je posuzováno pro 
pozemky dotčené záměrem a ve vlastnictví stavebníka záměru) 

 

A.7 Řešení technické infrastruktury 

Doprava 

Dopravní napojení 

Dopravní napojení pro obsluhu lokality je stávající z komunikace III/32221. Dopravní napojení slouží pouze pro 

technickou obsluhu sportovišť. Nejedná se o příjezd sportovců ani návštěvníků. 

Pěší a cyklistická doprava 

Vzhledem k charakteru řešeného území a jeho budoucímu využití je pěší a cyklistické napojení na okolí nezbytnou 

podmínkou fungování. Pěší vazby jsou navrženy tak, aby zajistily co největší propustnost územím a zároveň nabídly 

přirozené napojení na stávající strukturu pěších vazeb ve Svítkově včetně vazby na vycházkové trasy do okolní 

krajiny. 

Trasy územím nejsou uvažovány prioritně jako cyklostezky. Při jejich návrhu je však třeba míti na paměti, že 

vzhledem ke vzdálenostem od obytné zástavby a využití sportovišť širokou veřejností, je třeba předpokládat, že 

zvláště děti se zde na jízdních kolech budou pohybovat. 

Statická doprava 

Prostor pro statickou dopravu je vymezen pouze v rámci segmentu E1 – a. 

Vodovod a kanalizace 

Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude řešeno vybudováním studny. 

Hospodaření s dešťovými vodami 

Dešťové vody budou vsakovány v území. 

Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody budou vznikat pouze v rámci segmentu E1-a (objekt zázemí sportovišť) a budou jímány a vyváženy 

k ekologické likvidaci. 

Elektrorozvody 

Stávající elektrické rozvody 

Objekt zázemí sportovišť umístěný v rámci E1-a je možné připojit k distribuční soustavě v ulici K Pašti mezi čísly 

popisnými 1074 a 1075. Bude se jednat o připojení místa ležícího mimo zastavěné území obce vymezené územním 

plánem a připojení v délce cca 370 m tak bude realizováno na náklady žadatele. 

V území není navrženo veřejné osvětlení. 

A.8 Seznam použitých zkratek 

ÚP územní plán 
ÚAP územně analytické podklady 
ORP obec s rozšířenou působností 
Pk Pardubický kraj 
k.ú. katastrální území 
ÚSES územní systém ekologické stability 
OP ochranné pásmo 
ÚAN území s archeologickými nálezy 
SAS státní archeologický seznam 
PÚR politika územního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, březen 2021 Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D. 
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