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územní studie Masarykovy kasárny



 

A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

A/1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

Zadání územní studie 

Důvody pro pořízení územní studie 

X. změna územního plánu města Pardubic uložila povinnost zpracování územní studie na lokalitu Masarykových kasáren jako 

územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území. V současné době nevyužívaný areál kasáren v majetku města je navržen 

k revitalizaci. 

Podklady pro zpracování územní studie 

Jako podklady ke zpracování návrhu územní studie byly použity podklady předané pořizovatelem ve fázi zpracování 

dokumentace: 

- Územní plán města Pardubic 

- Digitální mapa města Pardubic 

- Územně analytické podklady (v digitální podobě) 

- Ortofotomapa (v digitální podobě) 

- Cyklogenerel města 

- Terénní průzkumy zpracovatele 

- Územní rozhodnutí ze dne 10.9.2013 sp.zn. SÚ 36222/2013/Pet, umístění stavby úřadu práce 

Hlavní cíle řešení 

Hlavním cílem je navrhnout optimální uspořádání území s cílem efektivně využít potenciál území v urbanistickém a funkčním 

řešení pro rodinné bydlení s přidruženými funkcemi, v novém, městském měřítku, a to: 

- Stanovit nové urbanistické řešení lokality. 

- Vymezit plochy veřejných prostranství a zeleně. 

- Prověřit podmínky pro obsluhu tohoto území technickou infrastrukturou. 

- Stanovit zásady pro dopravní obsluhu lokality. 

- Prověřit umístění nových funkcí v území. 

 

A/2. ZHODNOCENÍ VZTAHU SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE  

 

Současně platný územní plán města Pardubice a jeho schválené změny stanovují pro území funkční plochu SM – smíšené území 

městské a ZV – zeleň městská všeobecná. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města 

Pardubice jsou plochy smíšeného území městského územím využitým především pro služby obyvatelstvu v městském měřítku, 

částečně i pro bydlení. 

Podlahová plocha bydlení v takto vymezených funkčních plochách bude min. 30%. V parteru obytných domů i v jednoúčelových 

objektech bez podílu bydlení převažuje občanská vybavenost. 

Zástavbu tvoří uzavřené či polouzavřené bloky domů, vytvářející strukturu ulic vnitřního města s  plnohodnotným městským 

parterem v podnoži. 

Funkční plochy zeleně městské – ZV -  jsou územím sloužícím jako parky, parkově upravené plochy a nábřeží řek. Podporována 

bude zejména funkce zeleně městotvorná (kompoziční), esteticko– kulturní, sociálně–rekreační. 

 

Zhodnocení vztahu ÚP a návrhu Územní studie 

Územní studie ve vztahu k platnému Územnímu plánu města: 

- Vytváří podrobnější (nové) urbanistické řešení území 

- Zpřesňuje řešení úpravou hranic funkčních ploch a stanovením podrobnějších regulačních podmínek 

- Stanovuje hierarchii jednotlivých volných prostranství 

- Stanovuje podmínky prostorové regulace (stavební čára, uliční profily, šíře pozemků, zastavitelnost) 

- Stává se podkladem pro rozhodování v území 

 

A/3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

 

Jako optimální funkce v území byla zvolena funkce městského rodinného bydlení, která navazuje na severní sídlištní zástavbu a 

jižní zástavbu rodinnými domy a vhodně tyto typy doplňuje. Byl zjištěn  technický stav stávajících budov  kasáren a jako obtížně 

využitelné jsou navrženy k odstranění a na území je tak navržen kompletně nový rastr pro zástavbu.  

Jako doplňková funkce je zde možno v parteru umístit drobnou občanskou vybavenost v místním měřítku. Západní strana 

směrem do náměstí je navržena na vícepodlažní zástavbu s bytovými jednotkami, zde se také počítá s plným využitím parteru 

pro služby.  

Maximální důraz ve studii je dán na veřejný a poloveřejný prostor. Uliční čáry jsou pevně dané, stejně jako dopravní řešení 

lokality. Nedílnou součástí je i důraz na tzv. zadní dvorky či vnitrobloky, jako volnočasového území pro obyvatele čtvrti. 

Studie je v souladu se zadáním v celém jeho rozsahu. 

 

B/ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE  

B/1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Řešené území 

Lokalita se nachází ve správním území města Pardubic, v místní části Skřivánek. Dnes již armádou nevyužívaný areál 

Masarykových kasáren je vymezen z jihu ulicí Pod břízkami, ze západu ulicí Chrudimská, ze severu ulicí Svobody a z východu ulicí 
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S. K. Neumanna. Funkčně je lokalita vymezena jako přestavbové území SM – smíšené území městské a ZVp – zeleň městská 
všeobecná, parkově upravené plochy. Oproti požadavku územního plánu byl do studie ještě zahrnut i jižní cíp komunikace Pod 
Břízkami s nástupním prostorem ke krematoriu, který urbanisticky dotváří území a zhodnocuje areál hřbitova. 

 

B/2. KOMPOZIČNÍ ANALÝZA A SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

(vyplývající z jeho polohy a funkcí včetně základních podmínek, doplňující průzkumy a rozbory, ochrany zjištěných hodnot území) 

 

Stávající stav v řešeném a navazujícím území  

Vymezený prostor je dnes podvyužitým územím (tzv.brownfield) s velkým potenciálem možného rozvoje. Masarykovy kasárny 
byly převedeny do majetku města Pardubice a část území do majetku úřadu práce ČR. V území se nachází některé drobné stavby 
armády ČR. Areál je opuštěný vojenský brownfield.  Při pohledu na současné vazby ve městě je však možné vnímat jeho silný 
potenciál.  

Existuje vydané územní rozhodnutí  ze dne 10.9.2013 sp.zn. SÚ 36222/2013/Pet na výstavbu nového úřadu práce v dané lokalitě, 
které je nutno respektovat a tato studie ho zohledňuje. 

Architektonické a historické památky 

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. 

V roce 1927 byla dokončena výstavba nových kasáren T.G. Masaryka, na které navazovaly bohatě zavlečkované sklady 
železničního materiálu a opravárenské dílny, včetně rozsáhlého technického cvičiště na obou březích řeky Chrudimky. 

Zeleň  

V současné době se v řešeném území vyskytují solitérní dřeviny či skupiny dřevin podél oplocení areálu a po obvodu zpevněné 
plochy mezi objekty. Část dřevin je v kritickém stavu, je nutné řešit jejich ošetření resp. odstranění, část dřevin je v dobrém stavu 
a je žádoucí začlenit je do ploch zeleně vnitrobloků navržené zástavby. 

 

B/3. VAZBY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA ŠIRŠÍ OKOLÍ A OSTATNÍ ČÁSTI OBCE  

 

Řešené území je součástí širšího centra města, z hlediska celoměstských vazeb vychází návrh ze schváleného územního plánu 
města a na této úrovni jej respektuje. 

Návrh navazuje na rastrovou blokovou strukturu místní části Višňovka, kterou rozvíjí až po výraznou západo‐východní osu ulic 
Kpt. Nálepky – Demokratické mládeže – Pod Břízkami – K Židovskému hřbitovu. Ulice K Židovskému hřbitovu bude výhledově 
sloužit jako napojení na jihovýchodní tangentu města, čímž její význam výrazně naroste. Pro dotvoření této osy je navržena 
přeložka komunikace ulice Pod Břízkami, tato část studie je však pouze výhledová a neslouží pro rozhodování v území. 

Řešené území je tak ze tří světových stran ohraničeno sběrnými komunikacemi, na severu je od stabilizovaného území místní 
části Višňovka odděleno obslužnou komunikací ulice Svobody. 

Dopravní napojení  

Území je kvalitně dopravně napojeno díky svému sevření sběrnými komunikacemi. 

Ze západu i východu je ohraničeno dvěma významnými severo‐jižními osami, vzhledem k jejich významu v komunikačním 
systému města však nebude umožněno přímé napojení z těchto komunikací. 

Jižní hranu tvoří taktéž sběrná komunikace Pod Břízkami – napojení území z ní bude v omezené míře. Plnohodnotně bude území 
napojeno zejména z ulice Svobody, která je napojena jak na ulici S. K. Neumanna, tak na ulici Jana Palacha a tvoří severní hranici 
řešeného území. 

Městská hromadná doprava  

Obsloužení městskou hromadnou dopravou je (vzhledem k tomu, že je území obklopeno funkční městkou strukturou) velmi 
kvalitní. 

Po obvodu území jsou čtyři zastávky MHD: 

Zborovské náměstí – trolejbusy + autobusy 

Krematorium – autobusy, výhledově možná i trolejbusy 

U Kapitána 

Ulice Svobody 

Zastávka Krematorium bude dotčena přeložkou komunikace v ulici Pod Břízkami. Jinak se její poloha měnit nebude – i vzhledem 
k její vazbě na cíl nadměstského významu. 

Nové zastávky MHD není nutné zřizovat. 

Pěší doprava  

Pěší napojení území je třeba zajistit vytvořením dostatečných podmínek pro překonání komunikací po obvodu území. Postupně 
by tyto podmínky měly být zlepšovány. 

Ve výsledku by mělo být přecházení umožněno při nejmenších na těchto místech: 

na všech ramenech křižovatek: 

Jana Palacha – ul. Svobody 

Chrudimská – Pod Břízkami 

S. K. Neumanna – Pod Břízkami 

S. K. Neumanna – ul. Svobody 

Pod Břízkami – U Krematoria 

ul. Svobody – Železničního pluku 

ul. Svobody – Marty Exnarové 

ve vazbě na osy v území, významné cíle a zastávky MHD: 

na Zborovském náměstí 
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před Krematoriem 

dle dalších potřeb pro posílení vazby na sousední území. 

Cyklistická doprava  

Na obvodových sběrných komunikacích budou postupně realizována opatření pro cyklisty, popsaných v cyklogenerelu města, a 

to formou vyhrazených jízdních pruhů či dánských pásů. Přístup do území tak bude pro cyklisty zajištěn obdobně jako pro 

motorovou dopravu. 

Uvnitř území se budou cyklisté pohybovat ve společném provozu s motorovou dopravou. Všechny komunikace budou pro 

cyklisty obousměrné. Bezmotorová propojení v území budou řešena jako společná pro chodce a cyklisty. 

Statická doprava  

Odstavná místa ve vazbě na bydlení v „městských rodinných domech“ budou povinně zajištěna stavebníkem na jeho pozemku 

v rámci stavby. V obytných ulicích budou navíc zřízena parkovací stání pro uspokojení normových potřeb na parkovací stání ve 

vazbě na toto bydlení. 

Odstavná a parkovací stání pro potřeby občanské vybavenosti a bytových domů budou zajištěna v rámci staveb formou 

hromadných garáží. 

Předpokládaná potřeba odstavných a parkovacích stání (dle uvažovaných kapacit území) je vyčíslena v samostatné tabulce. Při 

vědomí jevu dopravní indukce se doporučuje normové požadavky na kapacitu odstavných a parkovacích stání nepřekračovat. 

 

B/4. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

 

Území je v návaznosti na okolní zástavbu řešeno formou blokové zástavby v ortogonálním rastru. 

Lze jej od západu k východu rozdělit na čtyři charakteristické části. 

Západní část území tvoří stávající park na Zborovském náměstí. Tato funkce by měla být zachována. Náměstí by mělo být 

výhledově revitalizováno jako celek, tj. od fasády k fasádě včetně pozemních komunikací. 

Na tuto část navazuje parterem (v režimu pěší zóny) blok budov se smíšenou funkcí – občanská vybavenost + bydlení v bytových 

domech. 

Dále na východ je v šíři dvou uličních bloků navrženo individuální bydlení formou „městského řadového domu“. 

Území je pak na východě uzavřeno posledním blokem opět s kombinací občanské vybavenosti a bydlení v bytových domech. 

Ulice uvnitř území jsou řešeny formou obytné zóny – včetně návrhu uličních profilů, které vždy obsahují jeden pás, který 

kombinuje parkovací pás a stromořadí. Cílem je vytvořit účelné prostředí, atraktivní pro pobyt, které umožní obyvatelům domů 

aktivně využívat jejich předprostor. 

Vnitrobloky jsou řešeny kombinací soukromých (zahrad) a polosoukromých (průchodů, hřišť, míst setkávání) prostor. 

Navržená urbanistická koncepce není závislá na jakékoliv postupné realizaci struktury (etapizaci). 

 

B/5 NÁVRH REGULAČNÍCH PRVKŮ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

(vč. popisů bloků, ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ SEKTORY) 

Regulativy funkčního využití vyjadřují možnosti umístění staveb a využití území, které odpovídají jednotlivým urbanistickým 

funkcím ploch (účelu využití území) a je možno je v těchto plochách umístit za předpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním 

právním předpisům (např. hygienickým, vodního hospodářství, ochraně životního prostředí apod.). 

Stavební čára 

Při umísťování staveb musí být respektovány stavební čáry tohoto ÚPP. Závaznost stavební čáry je zde definována vzhledem k 

jejímu rozlišení. Stavební čára je rozhraní vymezující podmínky zastavění území bloku a určující pro každý blok nepřekročitelnou 

hranici zastavění. Způsob zastavění bloku dále rozlišuje: 

- stavební čára uzavřená již se rozumí souvisle a plně v celé navržené délce zastavěné rozhraní zastavitelného území bloku a 

veřejného prostranství, jehož zástavba nesmí nikde ustupovat a být přerušena, tj. musí být zastavěna po celé délce. 

- stavební čára otevřená již se rozumí v celé své délce přerušitelně zastavěné rozhraní zastavitelného území bloku a veřejného 

prostranství, jehož zástavba však nesmí ustupovat, tj. nemusí být zastavěna po celé délce, ale stavba musí být na této hranici bez 

určení maximálního přerušení. 

Nutná konzultace hmotového řešení navrhovaného objektu na OHA!!!  

Městský řadový dům 

Městským řadovým domem se rozumí budova, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, obsahuje max. tři samostatné byty, nejvýše tři podlaží a připouští rovnou střechu.  

V rámci oživení zástavby je přípustné využít především partery navržených objektů pro umístění občanského vybavení, zejména 

charakteru obchodu a služeb (např. kavárna, atelier, tabák, krejčovství, atd, atp..), které nesmí negativně ovlivňovat životní 

prostředí, hygienické poměry, pohodu bydlení a dopravní situaci v lokalitě a bude splňovat i další požadavky vyhlášky č.268/2009 

sb. o obecných technických požadavcích na stavby, včetně souvisejících předpisů. 

Čistá užitá plocha takových typů objektů je stanovena: 

MŘZ _ městská řadová zástavba: nejvýše 500m2 

MŘD _ městský řadový dům: nejvýše 350m2  

 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH: 

Územní studie přejímá funkční využití navržených městských bloků dle platné ÚPD. 

plocha A1 : 

plocha 1,84ha 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) -  0,1  

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy  - 0,9  

charakter plochy: veřejný prostor 

charakteristika: nezastavitelné území zeleně, jež je přístupné veřejnosti, a které může být doplněno drobnými solitérními 

stavbami (max. 20m
2
), vodními prvky a vodními plochami a zpevněnými plochami.  
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městský blok – A2.1: 

plocha 1,43ha 

h = 12-15m / výšková dominanta směrem do prostoru Zborovského náměstí h max = 21m 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) – 0,45 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy - 0,8 

charakter zástavby: uzavřený charakter blokové zástavby; MŘZ 

charakteristika bloku: blok navazuje na stabilizované plochy městské zástavby. Vychází z jejich měřítka. Je dobře napojitelný na 

inženýrské sítě a dobře dopravně přístupný ze stávající ulice Svobody a nově navržených městských ulic. Na nároží bloku ústící do 

Zborovského náměstí a ulice Svobody je možné zvýraznění nároží za účelem podpory návrhu centra této lokality. 

městský blok – A2.2: 

plocha 1,58ha 

h =12- 15m / výšková dominanta směrem do prostoru Zborovského náměstí h max = 21m 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,45 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy - 0,8 

charakter zástavby: uzavřený charakter blokové zástavby; MŘZ 

charakteristika bloku: blok navazuje na stabilizované plochy městské zástavby. Vychází z jejich měřítka. Je dobře napojitelný na 

inženýrské sítě a dobře dopravně přístupný ze stávající ulice Pod Břízkami a nově navržených městských ulic. Na nároží bloku 

ústící do Zborovského náměstí a ulice Pod Břízkami je možné zvýraznění nároží za účelem podpory návrhu centra této lokality. 

městský blok – A3.1: 

plocha 0,40ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,6 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter zástavby: řadová zástavba městského typu; MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná z nově navržených ulic a ulice Svobody. Je požadován 

poloveřejný průchod do ulice Svobody.  

městský blok – A3.2: 

plocha 0,57ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,5 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter zástavby: řadová zástavba městského typu; MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná s nově navržených ulic. 

městský blok – A3.3: 

plocha 0,44ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,6 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter zástavby: řadová zástavba městského typu; MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná z nově navržených ulic a ulice Pod Břízkami. Je požadován 

poloveřejný průchod do ulice Pod Břízkami. 

městský blok – A3.4: 

plocha 0,46ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,6 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter zástavby: řadová zástavba městského typu; MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná z nově navržených ulic a ulice Svobody. Je požadován 

poloveřejný průchod do ulice Svobody. 

městský blok – A3.5: 

plocha 0,66ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,5 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter zástavby: řadová zástavba městského typu; MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná z nově navržených ulic. 

městský blok – A3.6: 

plocha 0,54ha 

h = 10m  

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,55 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 
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charakter zástavby: řadová zástavba městského typu MŘD 

charakteristika bloku: navržená řadová zástavba je snadno obslužná z nově navržených ulic a ulice Pod Břízkami. Je požadován 

poloveřejný průchod do ulice Pod Břízkami. 

plocha A4 : 

plocha 1,01ha 

charakter plochy: soliterní architektonický objekt 

městský blok – A5: 

plocha 1,06ha 

h = 12-15 m / výšková dominanta směrem do ulice S. K. Neumanna h max = 21m 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) - 0,6 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,6 

charakter zástavby: uzavřený charakter blokové zástavby; MŘZ 

charakteristika bloku: blok navazuje na stabilizované plochy městské zástavby. Vychází z jejich měřítka. Je dobře napojitelný na 

inženýrské sítě a dobře dopravně přístupný ze stávající ulice S.K. Neumanna a nově navržené městské ulice. Na nároží bloku 

ústící na křížení ulic Pod Břízkami a S.K. Neumanna je možné zvýraznění nároží za účelem podpory návrhu centra této lokality. 

plocha A6 : 

plocha 0,94ha 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) – 0 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,5 

charakter plochy: veřejný prostor 

charakteristika: přístupné veřejnosti, a které může být doplněno drobnými solitérními stavbami, vodními prvky a vodními 

plochami a zpevněnými plochami.  

plocha A7 : 

plocha 0,27ha 

h max = 6m/ výšková dominanta směrem do prostoru nově navrženého náměstí h max = 21m 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) – 1,0 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0 

charakter plochy: solitérní architektonický objekt 

charakteristika: plocha navržená k možnému zastavění. Významný lokální architektonický akcent území. Dotvoření prostoru 

náměstí, vymezeného nově navrženou blokovou strukturou a hřbitovem.  

plocha A8 : 

plocha 0,12ha 

Maximální rozsah zastavění (koeficient zastavění) – 0 

Minimální plocha zeleně (koeficient zeleně) v rámci nezastavěné plochy- 0,8 

charakter plochy: veřejný prostor 

charakteristika: přístupné veřejnosti, a které může být doplněno drobnými solitérními stavbami, vodními prvky a vodními 

plochami a zpevněnými plochami. 

Veřejný prostor 

Územní studie se podrobně zabývala vymezením a definici veřejných prostranství. Šíře chodníku v uličním profilu musí být 

zvolena s ohledem na urbanistické typy ulic dle příčných řezů uvedených v části studie charakteristické řezy. 

Hlavní veřejná prostranství 

Zborovské náměstí – prostor by měl být architektonicky kvalitní a sloužit lidem k setkávání a odpočinku. Důraz na práci 

s vzrostlou zelení a zelenými plochami. Vytvoření atraktivního parteru lemující celý prostor náměstí musí být přihlédnuto k jejich 

obytné kvalitě, významu místa a potřebám pěšího pohybu. 

Prostor před krematoriem -  prostor by měl být architektonicky kvalitní a zajistit důstojný nástup k areálu hřbitova s dominantou 

území budovou krematoria. Důraz bude kladen na architektonický detail. 

PRO KAŽDÝ VEŘEJNÝ PROSTOR MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE!!!  

 

Poloveřejný prostor 

Bloky A2.1 - A2.2 

V blocích A1-A2 je navržen polosoukromý prostor. Ve vnitrobloku by měla převažovat funkce pobytová (dětská, sportovní hřiště, 

místa pro setkávání, komunitní zahrady, atd.) nad funkcí parkovacích ploch. Vnitroblok musí zůstat být průchozí ze všech stran. 

Důraz bude kladen na architektonický detail. Ve vnitrobloku bude umožněna výstavba soukromých zahrádek. Na vizuální 

podobu plotů bude stanoven regulativ (max. výška 1200mm). Nutná konzultace materiálového a konstrukčního řešení na 

OHA. 

Bloky A3.1-A3.6 

Mezi řadovou zástavbou městských rodinných domů bude zachován průchod. Poloveřejný průchod bude zajišťovat technickou 

obsluhu soukromých zahrad. V prostoru bude stanovena plocha na výstavbu např. dětského hřiště nebo místa setkávání (místo 

pro komunitní zahradu, altán s grilem, atd.) Důraz bude kladen na architektonický detail. Na vizuální podobu plotů bude 

stanoven regulativ (max. výška 1200mm). Nutná konzultace materiálového a konstrukčního řešení na OHA. 

Blok A5 

Ve vnitrobloku by měla převažovat funkce pobytová nad funkcí parkovacích ploch.  

B/6. NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Všeobecně můžeme konstatovat, že možnost napojení řešené lokality na veškerou technickou infrastrukturu  je velice příznivé. 

Zájmové území -blok ohraničen z jihu ulicí Pod břízkami, ze západu ulicí Chrudimská, ze severu ulicí Svobody a z východu ulicí S. 

K. Neumanna, je možné v jeho postupné realizaci napojit na technickou infrastrukturu, v kteroukoliv již zmiňovanou ulici do 
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stávající sítě s dostatečnou kapacitou. Samotný návrh zástavby a vytvoření pravouhlé sítě veřejných prostranství (ulic) umožňuje 

postupným propojením zokruhovat všechny sítě technické infrastruktury. 

Vodní hospodářství 

 Vodovod 

Vodovodní síť v lokalitě bude navržena jako okružní právě v navržených veřejných prostranstvích-ulicích. 

Bilance splaškových vod 

Průtoková bilance splaškových odpadních vod je totožná s bilancí potřeby vody. Oba hydrogramy budou totožné, pouze s 

časovým posunem ( možné rozetapizování realizace), který však na dimenzování potrubí nemá vliv. 

Bilance dešťových vod 

Pro bilanci dešťových vod má zásadní význam určení rozsahu zpevněných ploch, který přibude oproti stávajícímu stavu. Z 

terénního průzkumu je zřejmé, že v území se v současném stavu nachází velké množství zpevněných ploch, avšak při nové 

výstavbě se dá očekávat jejich nárůst. 

Vodovodní potrubí bude navrženo z polyetylénu PEHD 100 DN 150 až DN 200. Alternativně lze navrhnout z tvárné litiny. Pro 

napojení je třeba provést posouzení tlakových poměrů ve vodovodu z tlakově nezávislých uzlů. 

Napojení jednotlivých objektů bude provedeno vodovodními přípojkami se samostatným měření v souladu se Zákonem 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů. Způsob napojení a dále umístění 

vodovodu (buď ve vodoměrné šachtě, nebo v suterénu objektů) musí být navrženo dle standardu provozovatele. 

 

Kanalizace 

Okrajem zájmového území procházejí v již zmiňovaných ulicích jednotné kanalizační stoky (viz výkres technické infrastruktury). 

Pro odvodnění území bude použita shodná koncepce, tj. odvodnění jednotnou kanalizační sítí. Tento způsob odvodnění 

umožňuje společné odvedení splaškových a srážkových odpadních vod. 

Maximální dešťový průtok dosahuje poměrně významných hodnot (pro odtok ze zájmové lokality by bylo třeba potrubí DN 800 

až DN 1000). 

Vzhledem k rozsahu zpevněných ploch v současném stavu nebude celkový průtok z lokality navýšen o celých 1920 l/s, ale pouze 

o část odpovídající skutečnému nárůstu zpevněných ploch. Řešení odtokových poměrů je třeba během výstavby věnovat 

zvýšenou pozornost, případně provést ekonomickou optimalizaci. 

 

Centrální zásobování teplem 

Vytápění, ohřev teplé vody a ohřev větracího vzduchu budoucích objektů řešené lokality je proveditelné napojením na soustavu 

centrálního zásobování teplem (CZT) Elektráren Opatovice, a.s. (EOP).  

 Jednotlivé objekty řešené lokality, jejichž struktura a počet nejsou v tomto stupni doposud známy, budou napojeny na budoucí 

primární rozvody CZT přes předávací stanice, jejichž počet a umístění bude konzultován s Elektrárnami Opatovice a.s. po 

upřesnění umístění jednotlivých objektů v navrhované lokalitě. 

 

Zásobování plynem 

Vytápění, ohřev teplé vody a ohřev větracího vzduchu budoucích objektů řešené lokality je napojením na soustavu centrálního 

zásobování teplem (CZT) Elektráren Opatovice, a.s. (EOP). Zásobování plynem je uvažováno pouze pro vaření v jednotlivých 

bytových domech a pro komerční prostory-stravovací zařízení. Potřeba plynu bude stanovena v další fázi projektu po dopřesnění 

rozsahu výstavby v dané lokalitě. 

Napojení nové lokality by bylo provedeno ze stávajících  STL plynovodů, kde by byl mezi objekty proveden páteřní STL plynovod 

(nově navržené veřejné prostory_ulice), z kterého by byly do jednotlivých objektů provedeny STL plynovodní přípojky, kde na 

fasádě objektu by byl osazen HUP a regulace. Měření plynu by bylo provedeno v objektu v technické místnosti, kde by byly 

osazeny plynoměry pro jednotlivá odběrná místa. 

Zásobování elektrickou energií 

Stávající elektrické rozvody: 

Okrajem zájmového území (stávající ulice)  prochází distribuční kabelové vedení NN, která nebudou novou výstavbou dotčena 

(nevyvolá přeložky). 

Energetické údaje 

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV jiným médiem (dálkové teplo, plyn,...). V dotčené lokalitě je 

uvažováno s výstavbou bytových a rodinných domů, komerčních prostor (kanceláře, obchody, sklady, dílny) a parkovacími 

plochami (včetně garáží). V bytech se předpokládá vybavení běžnými el. spotřebiči, s podílem el. vaření (varné desky, trouby) a 

částečným ohřevem TUV.  

Veřejné osvětlení 

Ve veřejných prostorech mezi novými objekty bude u komunikací a chodníků instalováno veřejné osvětlení, které bude napojeno 

na stávající rozvody VO v oblasti. Pro rozvody VO se pokud možno využije společných tras s rozvody NN. Hodnoty osvětlenosti 

budou voleny podle zatřídění komunikací. Celkové provedení VO musí být odsouhlaseno Technickými službami města Pardubice. 

Napájení  

Pro zajištění potřebného výkonu bude nutné vybudovat v dotčené oblasti nové trafostanice napájené ze stávajících rozvodů. 

Trafostanice budou řešeny jako samostatně stojící (kioskové) alt. integrované do blokové zástavby. Maximální velikost 

trafostanic se předpokládá 630 kVA. Rozmístění a počet trafostanic bude upřesněn v dalším stupni dokumentace podle 

skutečných požadavků na odběr. 

Z nových trafostanic bude proveden sekundární kabelový rozvod 400/230V v soustavě TN-C. Způsob připojení určí distributor 

elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) v dalších stupních PD v návaznosti na velikosti odběrů, postupu výstavby a začlenění 

nových transformoven do rozvodu. Ve vhodných místech u vstupů do objektů popř. v pilířích u chodníků budou instalovány 

rozpojovací a přípojkové pojistkové skříně. 

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

textová zpráva 6/2014
MmP OHA



S

ŠIRSÍ VZTAHY - SCHWARZPLAN 6/2014
MmP OHA

navržená napřímená komunikace v ulici Pod Břízkami

hlavní dopravní síť

LEGENDA

řešené území

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

CHRUDIM

CENTRUM

navržená stopa jihovýchodního obchvatu

M 1:10000



S

ŠIRSÍ VZTAHY 6/2014
MmP OHA

plocha Masarykových
kasáren

veřejný prostor - zelený pás podél řeky Chrudimky - REKREAČNÍ ZÓNAplocha pro sport

LEGENDA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

občanská vybavenost

M 1:5000

řešené území přestavbové území

Městský atletický stadion/sporovní areál

krematorium/hřbitov

Vinice - stará vojenská plovárna

TJ Tesla Pardubice

park Vinice pod nemocnicí

areál bývaleho železničního vojska



ORTOFOTO-řešené území
M 1:2000

6/2014
MmP OHA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek



S

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY k 10.6.2014 6/2014
MmP OHA

objekty v majetku
města Pardubice

majetek města

LEGENDA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

majetek ČR - Úřad práce

M 1:2000

řešené území majetek ČR - Ministerstvo obrany

objekty v majetku Ministerstva obrany



výřez z územního plánu Pardubice 6/2014
MmP OHA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub KutílekM 1:2880



ZÁMĚR - ÚŘAD PRÁCE

PŘEDPROSTOR KREMATORIA

ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ

ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ

VIZUALIZACE 6/2014
MmP OHA

VHODNÉ FUNKCE V ÚZEMÍ

• rodinné bydlení městského typu
• veřejné prostranství
• administrativa
• služby
• veřejná vybavenost ( dům pro seniory, mateřská školka, atd.)
• parkovací plochy
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zástavba v aeálu

veřejný prostor - komunikace

stávající stav území
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investiční záměr v území - ÚŘAD PRÁCEplocha Masarykových
kasáren

okolní zástavba
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stávající zastávka MHD

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

řešené území



18 389,97 m2

SVOBODY

POD BŘÍZKAMI

ZB
O

R
O

V
SK

É 
N

Á
M

ĚS
TÍ

S.
K.

N
EU

M
A

N
N

A

K ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU

C
H

R
U

D
IM
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Á

J.
PA

LA
C

H
A

15 807,88 m2

14 284,78 m2

3 937,62 m2

5 681,79 m2

4 436,92 m2

5 422,75 m2

10 595,18 m2

10 082,92 m2

6 614,56 m2

4 625,30 m2

A1

A2.2

A2.1
A3.1

A3.2

A3.3 A3.6

A3.5

A3.4

A4

A5

h=10m
h=10m

h=10m
h=10m

h=10m
h=10m

h=12-15m

h=12-15m h=12-15m

S

označení bloků/ploch - návrh regulace a funkčního využití

plošné vymezení navrženého městského bloku /
plocha

plošné vymezení navrženého veřejného
prostoru / plocha

veřejný prostor - komunikace

výkres regulace
M 1:2000

6/2014
MmP OHA

uzavřená stavební čára

LEGENDA

A1-A5navrhovaná zástavba

uliční čára

výšková regulaceh=10m

průchod typ A
pevně stanovený

ZÁVAZNÁ ČÁST

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

max. hranice zástavby
průchod typ B
volně v uličním traktu (minimálně jeden
průchod do vnitrobloku)

důležité pěší propojení



18 389,97 m2

9 380,31 m2

1 196,07 m2

SVOBODY

POD BŘÍZKAMI
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Á
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K.

N
EU
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A
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N

A

K ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU

C
H

R
U

D
IM

SK
Á

J.
PA

LA
C

H
A

15 807,88 m2

14 284,78 m2

3 937,62 m2

5 681,79 m2

4 436,92 m2

2 738,89 m2

5 422,75 m2

10 595,18 m2

10 082,92 m2

6 614,56 m2

4 625,30 m2

A1

A2.2

A2.1
A3.1

A3.2

A3.3 A3.6

A3.5

A3.4

A4

A5

A6
A7

A8
h max: 6 m

h max: 21 m

h=10m
h=10m

h=10m
h=10m

h=10m
h=10m

h=12-15m

h=12-15m h=12-15m

S

výkres regulace
M 1:2000

6/2014
MmP OHA

NEZÁVAZNÁ ČÁST

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

označení bloků/ploch - návrh regulace a funkčního využití

plošné vymezení navrženého městského bloku /
plocha

plošné vymezení navrženého veřejného
prostoru / plocha

veřejný prostor - komunikace

uzavřená stavební čára

LEGENDA

A1-A5navrhovaná zástavba

uliční čára

výšková regulaceh=10m

průchod typ A
pevně stanovený

max. hranice zástavby
průchod typ B
volně v uličním traktu(minimálně jeden
průchod do vnitrobloku)

důležité pěší propojení



SVOBODY

POD BŘÍZKAMI

ZB
O

R
O

V
SK

É 
N

Á
M

ĚS
TÍ

S.
K.

N
EU

M
A

N
N

A

K ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU

J.
PA

LA
C

H
A

S

navržená zástavba

veřejný prostor

soukromý/polosoukromý prostor - zahrady

polosoukromý prostor - komunikace / hřiště / místo setkáváníveřejný prostor - komunikace

průchod pěší

architektonická situace
M 1:2000

6/2014
MmP OHA

investiční záměr v území - ÚŘAD PRÁCE

LEGENDA

dopravní režim stávající zastávka MHD navržené nové místo zastávky MHD

pěší napojení (přechod pro chodce, místo
pro přecházení)

NEZÁVAZNÁ ČÁST

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

důležité pěší propojení



SVOBODY

POD BŘÍZKAMI

ZB
O

R
O

V
SK

É 
N

Á
M

ĚS
TÍ

S.
K.

N
EU

M
A

N
N

A

K ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU

J.
PA

LA
C

H
A

S

stávající okolní
zástavba

objekty v majetku
města Pardubice

objektu v jiném
vlastnictví něž
města Pardubice

městská bytová / řadová zástavba

veřejný prostor

navržená etapovost
M 1:2000

6/2014
MmP OHA

LEGENDA

NEZÁVAZNÁ ČÁST

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

1.ETAPA

městská bytová / řadová zástavba

veřejný prostor

2.ETAPA

zástavba solitérní objekt

veřejný prostor

3.ETAPA



11 000ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ OBJEKT

OBJEKTx 2 000 2 250 3 250 2 500 3 250 2 250 5 000

B  POD BŘÍZKAMI

A ZBOROVSKÉ NÁMĚSTÍ

charakteristické řezy - schéma
M 1:200

6/2014
MmP OHA

referenční foto

schéma řezu

A

B

SDÍLENÝ PROSTOR

 Doetinchem, Nizozemí

 New Road, Brighton, UK

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek



OBJEKT 2400
1 995 2 000 1 750 5000 1 750 2 000

1900 3400 STÁVAJÍCÍ OBJEKT

C  SVOBODY

OBJEKT 3 000
2 000

6 000
2 000

3 000 OBJEKT

D

M 1:200

6/2014
MmP OHA

referenční foto

schéma řezu

C

D

 Doetinchem, Nizozemí

Rotterdam, Nizozemsko

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

charakteristické řezy - schéma



OBJEKT 3 000 6 000 3 000 OBJEKT

OBJEKT 3 000 6000 3 000 OBJEKT

E VARIANTA 1

E VARIANTA 2

M 1:200

6/2014
MmP OHA

referenční foto

schéma řezu

EE

E

Borneostraat, Indische Buurt West, Amsterdam, Nizozemsko

Borneostraat, Indische Buurt West, Amsterdam, Nizozemsko

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

charakteristické řezy - schéma



OBJEKT CCA 19 500 - SOUKROMÉ ZAHRADY 3000 CCA 22 500 - SOUKROMÉ ZAHRADY OBJEKT

F1 POLOSOUKROMÝ + SOUKROMÝ PROSTOR

POLOSOUKROMÝ
PROSTOR - PRŮCHOD

M 1:200

6/2014
MmP OHA

schéma řezu

F1

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

charakteristické řezy - schéma



OBJEKT CCA 19 000 - SOUKROMÉ ZAHRADY 9000 CCA 17 000 - SOUKROMÉ ZAHRADY OBJEKT

F2 POLOSOUKROMÝ + SOUKROMÝ PROSTOR

POLOSOUKROMÝ
PROSTOR - PRŮCHOD

POLOSOUKROMÝ PROSTOR -
HŘIŠTĚ / ZAHRÁDKA / GRILL /
ATD.

M 1:200

6/2014
MmP OHA

schéma řezu

F2

referenční foto - polodoukromého prostoru - "veřejná zahrada" referenční foto - polodoukromého prostoru - grill místo pro posezení

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

charakteristické řezy - schéma



referenční foto-forma zástavby 6/2014
MmP OHA

schéma

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek



6/2014
MmP OHA

schéma

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

referenční foto-forma zástavby



6/2014
MmP OHA

schéma

Borneostraat, Indische Buurt West, Amsterdam, Nizozemsko

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

referenční foto-vstup do polosoukromého prostoru



referenční foto Pardubice - DUBINA 6/2014
MmP OHA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek



referenční foto Pardubice - TRNOVÁ 6/2014
MmP OHA

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek



6 648,43 m2

6 869,70 m2

2 424,18 m2

2 687,22 m2

1 408,98 m2
1 363,08 m21 349,77 m2

1 354,44 m2

2 664,16 m2

2 939,36 m2

5 737,60 m2

2 717,29 m2

B1

B2

B3

B4 B5

B6

B7

B8 B9

B10
B11

B12

plochy-kapacity 6/2014
MmP OHA

LEGENDA

navržená zástavba

územní studie Masarykovy kasárny

vypracoval: ing.arch. Štěpán Vacík, ing. arch Vladimír Lavrík, ing. Jakub Kutílek

označení bloků
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