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A – T E X T O V Á   Č Á S T   Ú Z E M N Í   S T U D I E 

A 1.       Ú V O D

1.1.  Základní údaje

Požadavek na zpracování studie byl vyvolán aktuální potřebou ZŠ Droždín řešit objekt chybějící tělocvičny.
KMČ dále potvrdila potřebu kultivovat celý prostor návsi, řešit místo pro setkávání občanů a řešit využití
navazujících nemovitostí ve vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola) v horizontu následujících 20 až
30 let  (tj.  objektů ZŠ a MŠ). Na projednání zadání s KMČ a místními občany dne 13.7.2020 bylo dále
potvrzeno, že pro MČ Droždín je důležité řešit místo pro setkávání občanů (formální i neformální, venkovní
i vnitřní),  rozvoj občanského vybavení  (zejména ZŠ a MŠ), volnočasové hřiště přístupné dětem a mládeži
v odpoledních  hodinách,  celkové  zklidnění  dopravy  a  kryté  sportoviště  pro  míčové  hry  pro  obyvatele
Droždína (zejména pro zájmové volnočasové spolky). 

ZŠ Droždín se nachází při ul.  Gagarinova, na návsi, a nemá v současnosti tělocvičnu, pouze venkovní
hřiště. Objekt tělocvičny by měl sloužit základní škole i místním obyvatelům (např. volnočasové aktivity,
menší  společensko  –  kulturní  a  sportovní  akce).  Prověření  umístění  tělocvičny je  řešeno  v rámci
koncepčního řešení prostoru celé návsi včetně prověření dalších záměrů místní části Droždín.  Pro centrum
místní  části  Olomouce  Droždín  je  evidovaná  územní  studie  „Droždín  –  náves“  z roku  2009.  která  je
podkladem pro aktualizaci navrhovaného řešení.

1.2.   Podklady pro pořízení studie

 Zadání územní studie 
 Územní plán města Olomouce
 Katastrální mapa území
 Informace správců sítí technické infrastruktury o existenci a poloze sítí TI v území
 Fragmenty dochovalé dokumentace objektu základní školy + vlastní doměření konstrukcí
 Fragmenty dochovalé dokumentace objektu mateřské školy + vlastní doměření konstrukcí
 Prohlídka a analýza území
 Územně analytické podklady
 evidovaná územní studie „Droždín – náves“ 2009
 studie „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře“
 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
 dokumentace pro společné povolení „Droždín – okružní křižovatka silnic III/4436 a III/4433“ 
 investiční záměr na stavební úpravy školního hřiště ZŠ Gagarinova
 nvestiční záměr na stavební úpravy školního hřiště ZŠ Gagarinova
 3D model zástavby (okapová a hřebenová výška)

  

1.3.  Cíle pořízení územní studie

Cílem studie je prověřit prostorové možnosti pro umístění tělocvičny školy (sloužící také místní komunitě) a
to ve variantách včetně hodnocení těchto variant, současně prověřit možnosti rozvoje mateřské a základní
školy a stanovit cíle, ke kterým by měla postupně směřovat investiční stavební činnost města v zájmovém
území,  současně  prověřit  možnou  přístavbu  objektu  hasičské  zbrojnice,  využití  areálu  MŠ,  případné
rozšíření obchodu, celkovou revitalizaci veřejného prostranství návsi Droždína a konkretizovat podmínky
využití celého řešeného území v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území
a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, a zajistit soulad s obecnými
požadavky na využívání území.   

Umístění objektu bylo prověřeno na pozemcích v majetku města (pro tělocvičnu jsou vytipovány pro var. 1
– stávající pozemek školy parc. č. 1 a 2 v k.ú. Droždín
pro var. 2 – stávající pozemky v areálu mateřské školy tj. parc. č. 47/1 a 47/2 a dále 45/1, 45/2, 46/1, 46/31,
46/32 a 48, vše v k.ú. Droždín). 

Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území. V částech, odlišných od
podmínek Územního plánu Olomouc, bude sloužit jako podklad pro jeho možnou změnu.  Součástí studie
bude architektonicko - urbanistické řešení objektů přístavby základní školy, objektu hasičské zbrojnice a
návsi, ostatní záměry budou na úrovni ideového návrhu. 

1.4.  Způsob zpracování a projednání územní studie

1. Zadání  územní  studie -  návrh zadání  byl  projednán 13. 7. 2020 na veřejné debatě  se zástupci
komise městské části a veřejností

2. 1. výrobní výbor, ÚHA – prezentace rozpracovaného konceptu řešení, 16.02. 2021
3. 2. výrobní výbor, ÚHA – projednání variantních návrhů,  04. 03. 2021
4. Projednání konceptů se zástupci KMČ, 29. 03. 2021
5. Projednání variantních řešení v komisi pro AaU,  21. 04. 2021
6. Veřejné projednání návrhů v Droždíně spojené s hlasováním veřejnosti, 03. 09. 2021
7. Schválení vybrané varianty 1 Radou města Olomouce, 25. 10. 2021

A 2. VYMEZENÍ  ŘEŠENÉHO  ÚZEMÍ,  ŠIRŠÍ VZTAHY,  PODMÍNKY OCHRANY  ÚZEMÍ 

2.1.  Širší vztahy

Řešené  území  se  nachází  v  centru  městské  části  Droždín,  katastrální  území  Droždín.  Z hlediska
dopravních vazeb bude lokalita i nadále navazovat na stávající komunikační síť, dopravní vazby zůstanou v
principu zachovány.  Přirozeným způsobem se bude rozvíjet stávající systém dopravní obsluhy území. 

2.2.  Vymezení řešeného území 

Jedná se o území příměstského subcentra Droždína na ulici Gagarinova. Řešené území bylo historickou
návsí  a zahrnuje  veřejné prostranství  návsi,  areál  základní  školy,  areál  mateřské školy,  plochy zeleně
s rybníčkem a objektem hasičské zbrojnice. 

2.3.   Podmínky pro zpracování územní studie vyplývající z územního plánu

Z hlediska platného Územního plánu Olomouce, který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2014, ve znění pozdějších
změn, zahrnuje řešené území části:

 stabilizovaných ploch smíšených obytných 20/001S, 20/004S, 20/010S a 20/012S s max. výškou
zástavby 7/10m a kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby,

 stabilizovaných  ploch  veřejného  vybavení  20/006S  se  solitérním  typem  struktury  zástavby  a
20/003S s kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby, obě s max. výškou zástavby
7/10m,

 stabilizované plochy veřejné rekreace 20/008S s max. výškou zástavby 5/7m a solitérním typem
struktura zástavby, 

 stabilizované plochy veřejných prostranství 20/007S, 
 ulice  Gagarinova  je  součástí  stabilizované  plochy  dopravní  infrastruktury  20/011S  a  ulice  pplk.

Sochora je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 20/094S, obě ulice jsou vedeny
jako komunikace II. Třídy.

Plochy stabilizované v zastavěném území se dle UP vymezují pro zajištění stabilizované struktury zástavby
nebo jejich stávajícího vhodného využití.  Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se stávající
zastavěnost  a  funkční  využití  v  zásadě nemění,  přičemž za změny se při  respektování  požadavků na
ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území nepovažují:

 změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí;



 stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů;
 stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení;
 přístavby objektů;
 nástavby nejvýše o 1 podlaží  nad převažující  výšku okolní  zástavby,  které nepřekračují  maxim.

stanovenou výšku;
 ve  struktuře  zástavby  kompaktního  rostlého  vesnického  typu  (v)  dostavby  objektů  v  prolukách

analogicky  k  půdorysné  stopě  původní  zástavby  a  podél  veřejných  prostranství  v  souladu  s
charakterem původní zástavby, to vše se zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků; 

 ve struktuře solitérního typu (s) nejsou stanoveny.

Využití  území  je  řešeno v souladu s podmínkami přípustného,  případně podmíněně přípustného
využití ploch smíšených obytných a veřejných prostranství stanovených územním plánem. Přitom je
zohledněna skutečnost,  že realizovat  terénní  úpravy a umísťovat  stavby a zařízení  lze v celém
území pouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot.

2.4.   Ochrana hodnot a charakteru území

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot lokality 20 Droždín stanovují:
• chránit a rozvíjet příměstské subcentrum v centru Droždína na ulici Gagarinově v prostoru historické

návsi  na  plochách  20/003S,  20/006S,  20/008S  a  na  částech  ploch  20/001S,  20/004S,  20/005S,
20/007S, 20/010S a 20/011S; 

• chránit a posilovat stávající občanskou vybavenost zejména na plochách 20/003S, a 20/006S; 
• chránit a rozvíjet rostlou vesnickou zástavbu okolí historické návsi.
• zachovat pěší propojení ulicí V Rynkách (od ulice Gagarinovy kolem rybníka k ulici Vítězství),
• upravit tok Adamovky (VT-08) z důvodu zvýšení kapacity a protipovodňové ochrany.

2.5.   Ochrana a rozvoj hodnot území

Studie navazuje na požadavky základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot v ÚP
a na požadavky koncepce rozvoje lokality 20 (Droždín) a ochrany a rozvoje hodnot lokalit (výčet viz bod 4).
Další požadavky plynoucí z ÚP:

 Rozvíjet polycentričnost města tj. rozvíjet příměstská subcentra na území příměstských solitérních
sídel;

 Regulovat veřejné a soukromé zájmy v území, tj. rozlišit jejich priority tj. zejména územně zajistit
základní potřeby veřejného zájmu, tj.  rozvíjet veřejná prostranství, veřejné vybavení, prostupnost
území a dopravní i technickou infrastrukturu;

 chránit  a  rozvíjet  stromořadí  v  obraze  města  a  krajiny  zajištěním dostatečného  profilu  uličního
prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích, zejména těch,
které leží na hranici kompaktního sídla;

 chránit  a  rozvíjet  hodnotné  funkční  využití  tj.  chránit  a  rozvíjet  občanské vybavení  jako základ
polyfunkčnosti a polycentričnosti města;

 chránit a rozvíjet prostupnost území tj. zejména:
 chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního prostoru

uvnitř hranice kompaktního sídla a 
 chránit  a  vytvářet  dostatečně  široký  profil  uličního  prostoru  pro  cyklisty  v  hlavním  dopravním

prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury uvnitř hranice kompaktního sídla;
 chránit a rozvíjet obsluhu území preferováním hromadné a nemotorové dopravy;
 chránit a případně obnovovat historickou cestní síť.

Prostor návsi leží na mariánské ose: MP-10: pohled na historické jádro od poutního chrámu Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku; cíl pohledu – věž chrámu sv. Václava, včetně mariánských os. 

Subcentrum  Droždína  je  součástí  urbanisticky  cenné  zástavby. Zachovaná  je  historicky  rostlá  uliční
struktura, která se rozvíjela mezi dvěma panskými dvory. Zástavba je dochovaná hlavně v okolí „návsi“
(dnes ul. Gagarinova), kde se nachází i bývalé sídlo správy jednoho ze statků.“

Architektonicky cenné stavby v území

 Starý dům, ul. V Rynkách – Budova s klenutým, dnes zazděným průjezdem, tzv. „zámeček“.
         Dříve sloužil  jako sídlo správy droždínského statku, dnes jeho prostory využívá
mateřská škola. 

 pomník padlých I. Světové války; ul. Horní Úlehla, p.č. 368; 
 pomník padlých II. Světové války; ul. Horní Úlehla, p.č. 5;
 kamenný kříž; ul. Horní Úlehla, p.č. 69;

Základní charakteristika území

Historické jádro bývalé vesnice Droždín má strukturu zástavby typickou pro kompaktní rostlý vesnický typ,
charakteristický pro historické jádro bývalých samostatných vesnic. Jedná se o sevřenou řadovou zástavbu
původně přízemních, později patrových domů, která je orientovaná zejména podélnou stranou k veřejnému
prostranství - ulici. Stavební čára je uzavřená (kompaktní) a je zpravidla identická s uliční čárou. Ulice je
užší. Z urbanistického pohledu slouží ulice jako obslužná i dopravní. Ulice má také obchodně-společenskou
funkci. Z hlediska typu komunikací a jejich provozu je doprava cílová i tranzitní. Komunikace lze zařadit do
funkční skupiny C. Je zde přítomna MHD. Parkování je vzhledem k úzkému profilu ulice problematické. 

A 3. N Á V R H    Ř E Š E N Í

Umístění tělocvičny bylo prověřeno na dvou vytypovaných vhodných místech celkem v pěti  variantách.
Z veřejné debaty vyplynula mírná preference varianty 1, kterou rovněž jednoznačně upřednostňují zástupci
ZŠ. Na jednání komise pro architekturu byly široce diskutovány různé možnosti řešení včetně umístění
nové  školy  a  její  řešení  formou architektonické  soutěže,  z urbanistického  hlediska  byla  doporučována
varianta 2a, z hlediska ekonomického a funkčních potřeb školy varianta 1. Komise nepřijala v této věci
usnesení.  Na veřejné  debatě  byly  rovněž  diskutovány  přínosy  pro  městskou  část  a  jednoznačně  byla
preferována možnost co nejširšího komunitního využití  tělocvičny,  u varianty 1 byl  zdůrazněn potenciál
vzniku veřejného prostranství pro komunitní aktivity v prostoru před „zámečkem“.  Tato varianta byla proto
vybrána jako nejvhodnější řešení. 

3.1. Urbanistické řešení

Dle vybrané varianty 1 bude tělocvična realizována jako přístavba ke stávajícímu objektu ZŠ.  Lokalizace
školy na návsi ve stávající poloze, jako základní občanská vybavenost, má své pevné místo a zůstane
zachována.  Nová  tělocvična  o  vnitřních  půdorysných  rozměrech 13  x  26 m bude  situována  na  ploše
současného venkovního sportoviště.  Její  poloha bude oproti  půdorysu školy  pootočena o 28,6 stupně,
takže boční (podélné) průčelí bude orientováno souběžně s osou upravené místní komunikace pod svahem
rybníka.  Mezi  objekt  nové tělocvičny  a  základní  školu  bude vložena stavba zajišťující  hlavní  vstup do
objektu  školy  i  do  tělocvičny.  V přístavbě bude   situováno  chybějící  zázemí  školy  a  potřebné zázemí
tělocvičny.  Navržené  řešení  musí  umožňovat  bezbariérový  pohyb  v  přízemí  komplexu  a  propojení
tělocvičny se školou suchou nohou. 

Orientace hlavního vstupu do klidnější části návsi nerespektuje původní polohu hlavních vstupních dveří do
ZŠ, které jsou situovány v jižním průčelí (do krajské komunikace). Vytváří však předpoklad pro vybudování
komfortního venkovního předprostoru jako místa setkávání a rozptylové plochy před vstupem do objektu
občanské vybavenosti ˇ3kola, tělocvična) a do zahrady ZŠ, která bude ve stanoveném režimu přístupná
veřejnosti. 

Zastávka MHD ve směru na Olomouc  včetně zálivu  bude ponechána na původním místě.  Průchod k
samoobsluze a ke vstupu do školy bude rozšířen, doplněn lavičkami a informačními tabulemi.  Záliv pro
zastávku  autobusů  v  opačném  směru  (na  Bukovany)  situován  naproti  této  zastávce  bude  zrušen  ve
prospěch parkovací kapacity.  Druhý ze zálivů bude ponechán pro současnou funkci.

K severnímu průčelí objektu starší hasičské zbrojnice bude možné přistavit garáž pro hasišské vozidlo o
max. vnitřních rozměrech 5,0 x 9,0 m. Jedná se o jediné možné místo vhodné k tomuto záměru. Přístavba



prostoru pro vystavení  historického hasičského zařízení  je navržena na opačné straně zbrojnice - jako
skleněná vitrína s plochou zelenou střechou,  zabudovaná do svahu pod rybníčkem.  Vnitřní  půdorysné
rozměry – cca 3,0 x 8 m bude možné upravit dle rozměrů historické stříkačky. 

Návrh počítá s výraznějším zapojením prostoru rybníčka do veřejného prostoru. Podél jeho jižního okraje
bude dobudován chodník – pěší propojka lokality V Rynkách směrem ke škole. Na svahu pod nádrží se
počítá s vybudováním velkorysejšího pohodlného schodiště se sedacími zídkami, na břehu se zpevněnými
odpočivkami s lavičkami, možné je i rozšíření venkovního odbytového prostoru hospody  podél chodníku,
částečně i nad hladinou vody. 

Těžiště veřejného prostranství  pro  komunitní  aktivity je  situováno v prostoru mezi „zámečkem“ a vodní
nádrží. Objekt bývalého zámečku zůstane zachován a bude revitalizován. Zahrada mateřské školy, která je
v  objektu  provozována,  bude  přemístěna  na  pozemky  situované  severně  nad  objektem.  Prostor  před
objektem MŠ bude otevřen do návsi prolomením větší části ohradní zdi a bude upraven tak, aby zde bylo
vytvořeno  veřejné  prostranství  zajišťující  konání  různorodých  kulturních  a  společenských  aktivit.
Konfigurace terénu zde nabízí různé varianty stupňovitého uspořádání  kolem centrálního prostoru (sedací
a opěrné zídky). Vhodné je také propojení tohoto prostranství s vodní plochou blízkého rybníčka a jeho
vtažení do kompozice prostoru, např. molem.  Při hledání vhodného uspořádání celého veřejného prostoru
je nutné respektovat  požadavek na zajištění dopravní obsluhy objektu MŠ a posílení parkovací kapacity v
celém řešeném území. 

Historický kžříž a památníky padlým zůstanou zachovány na původních místech. Jejich okolí bude v rámci
úprav veřejného prostranství upraveno.

Nádoby na separovaný odpad budou situovány ve vymezeném zálivu podél severní linie oplocení areálu
ZŠ, aby byly dobře přístupné z vozovky a chodníku.

 
3.2. Architektonicko – urbanistické prověření záměrů

Dvojpodlažní objekt základní školy zůstane ve svém objemu zachován. V rámci plánovaných budoucích
stavebních úprav by mělo dojít k zateplení a celkové úpravě jeho fasády. Tvar a sklony valbové střechy,
výška okapu a hřebene se však nebudou měnit. Objekt nové tělocvičny nebude převyšovat objem školy.
Předpokládá se zastřešení tělocvičny sedlovou střechou s tím, že konstrukční řešení střechy umožní využití
vnitřního prostoru pod střechou pro dosažení požadovaných světlých výšek v tělocvičně. Použití ploché,
resp. mělké pultové střechy na tělocvičně je přípustné pouze v případě, že bude v modelech prověřeno a
kladně vyhodnoceno celkové objemové řešení  s  tímto typem střechy.  Objekt  tělocvičny a školy  budou
propojeny jednopodlažním objektem hlavního vstupu a společného zázemí. 

Objekt bývalého zámečku, ve kterém sídlí MŠ, jídelna ZŠ a který plní částečně funkci komunitního centra,
bude zachován. Nutná je však celková rekonstrukce této historické dvojpodlažní budovy. Možnosti jejího
dalšho  využití  závisí  od  náročnosti  zvoleného  využití  a  s  tím souvisejícího  objemu vložených  investic
(podrobněji - viz samostatná níže řazená část textu).  Stavební úpravy zámečku by neměly směřovat k
výrazné   změně  jeho  dochovalého  historického  výrazu  (tvarosloví,  rytmus  oken,  zvar  střechy),  mimo
jednopodlažní přístavbu situovanou západně od průjezdu, která je nehodnotná.  

Objekt hasičské zbrojnice byl v nedávné době upraven a bude ponechán beze změny. Možné jsou pouze
jednopodlažní přístavby k jeho oběma bočním štítovým stěnám, pouze však za podmínky, že přístavby
neomezí dopravní situaci v území a přistavované objemy zůstanou potlačeny oproti stávajícímu objemu
hasičské zbrojnice.   

3.3. Kapacity území

Únosnou kapacitou území se rozumí maximální jednorázové nebo dlouhodobé zatížení daného území za
určitých  vnějších  a  vnitřních  podmínek  bez  snížení  kvality  životního  prostředí,  ekosystémů,  zážitků  a
spokojenosti návštěvníka, bez nežádoucích a neakceptovatelných negativních dopadů na místní komunitu,
jejich socio-ekonomickou strukturu, aktivity a kulturu dané oblasti.

Fyzicky únosná kapacita odpovídá maximálnímu rozvoji, který může lokalita ustát, aniž by došlo k jejímu
fyzickému poškození. V našem řešeném území se jedná především o prověření maximální možné zátěže
dopravní  obsluhou  (samoobsluha,  ZŠ,  MŠ,  hasičská  zbrojnice)  v  souvislosti  s  rozšířením  aktivit
(vybudování tělocvičny a veřejného prostranství),  především v době konání společenských a kulturních
aktivit, a v této souvislosti o zátěž spojenou především se zajištěním statické dopravy návštěvníků.

V současné době nejsou v celém území řešené žádné plochy statické dopravy. K parkování slouží  pouze
zpevněné plochy u krajnic místních komunikací. Navržený koncept vyčleňuje plochy statické dopravy, které
současný problém s parkováním v území částečně řeší.  

Využíváním přístavby tělocvičny veřejností se zvýší nároky na parkovací kapacity v území.  Tyto aktivity
však budou probíhat v době mimo školní vyučování (odpoledne, víkendy, prázdniny),  takže veřejnost bude
moci využívat parkovací kapacity určené pro MŠ a ZŠ.  Situace v území se výrazněji změní pouze v době
konání  společenských,  kulturních  a   dalších  veřejných  aktivit  konaných  na  navrženém  veřejném
prostranství  před  objektem  MŠ.  Bude  se  jednat  především  o  aktivity  spojené  s  životem  droždínské
komunity. Přesto lze v tomto případě očekávat zvýšenou dopravní zátěž v území, kterou bude možné řešit
přechodnými dopravními opatřeními.  

3.4. Koncepce dopravy

Z hlediska dopravy navazuje řešená lokalita na stávající  komunikační  síť,  kterou přirozeným způsobem
rozvíjí a dál upravuje stávající systém dopravní obsluhy území. Prověřená a navržená je kapacita dopravy
v klidu, a to úměrně centrální části obce. Byla prověřena možnost přiměřeného zúžení krajské komunikace
III. třídy a zohledněna její úprava v návaznosti na navržený kruhový objezd na křížení ul. Gagarinova ul.
pplk.  Sochora.  K  úpravě  (redukci  ploch  a  poloměrů  hran  křižovatek)  jsou  navrženy  plochy  místní
komunikace u základní školy a plocha křižovatky ulic Gagarinova a Vítězství. Zajištěna je návaznost území
na stávající chodníky a cyklotrasy. 

Řešené území je prostor historické návsi vymezen (až na výjimky) typickou řadovou zástavbou, v jehož
centru je umístěn trojůhelníkový ostůvek s areálem základní školy. Jižním okrajem návsi prochází trasa
krajské komunikace – poměrně frekventovaná silnice III.třídy č. 4433 (Olomouc, Droždín – Velká Bystřice).
Po obvodu zbylých dvou stran ostrůvku je situována místní komunikace (všechny výše zmíněné označené
jako ulice Gagarinova), severovýchodním směrem navazuje na prostor úzká dlážděná ulička V Rynkách.
Ze  všech  zmíněných  komunikací  jsou  přes  sjezdy  přístupné  jednotlivé  nemovitosti  (rodinné  domy,
usedlosti, prodejna i hospoda). Objekt ZŠ, MŠ a hasičská zbrojnice jsou dopravně navázány na severní a
severovýchodní plochu místní komunikace. 

Současný koncept dopravní obslužnosti v území bude zachován. Je nutné jej zachovat z důvodu zajištění
příjezdu k jednotlivým objektům. Pojížděné plochy jsou však zbytečně předimenzované. Budou redukovány
ve prospěch ploch vyhrazených pro parkování (zastavení a stání), ve prospěch ploch vyhrazených pro pěší
pohyb a ve prospěch ploch zeleně. 

Pro zajištění plošného zklidnění dopravy je celé řešené území vyhlášeno zónou s celoplošným omezením
nejvyšší dovolené rychlosti na 30km/h (dále jen Zóna 30). Dopravní značky označující začátek a konec
Zóny 30  (SDZ č.IP25a,  25b)  jsou umístěny  na silnici  III.třídy  č.  č.4433.  V celé  zóně  platí  celoplošně
přednost  zprava.  Je  navrženo  členění  dopravních  ploch  na  vozovky  a  chodníky.  Na  hranici  místní
komunikace při vjezdu z krajské silnice bude vybudován zklidňující  prvek – zpomalovací práh. V místě
vyústění místní komunikce do  krajské silnice bude provedena zvýšená plocha křižovatky. 

Severní  úsek  místní  komunikace  od  spomalovacího  prahu  po  plochu  před  hasičskou  zbrojnicí  bude
ponechán  s  jednosměrným  provozem.  Navazující  úseky  místních  komunikací  jsou  navrženy  jako
obousměrné jednopruhové komunikace. 

Krajská komunikace bude v řešeném území zúžena na šířku 7,0 m. Získané plochy budou využité ve
prospěch chodníků a navazujícíh ploch zeleně. Dva autobusové zálivy  (každý pro jeden směr)  budou
zachovány,  jeden ze zálivů  (oproti  zastávce MHD) ve směru na Bukovany bude zrušen a využitý  pro



příležitostné  parkování.  Parametry  vozovek  na  městských  pozemcích  budou  rovněž  upraveny
(redukovány).  Jednosměrný úsek komunikace před prodejnou umožní zajíždění  ke kolmým stáním, dál
bude pruh vozovky vyčleněn k  podélnému parkování.  Chodník  v  této části  bude přemístěn na stranu
ostrůvku – pro bezpečný pohyb žáků od zastávky MHD k prostranství před vstupem do ZŠ.  Plocha před
hasičskou zbrojnicí je ponechána v rozsahu a tvaru, aby bylo možné zajíždět a vyjíždět autům z garáží a
aby byl možný průjez autobusem kolem centrální části. Část vozovky směrem od ZŠ k MŠ bude provedena
z jiného materiálu a bude prioritně sloužit chodcům. 

MHD - územním prochází trasa autobusů linky č. 15 (Olomouc – Bukovany) – cca 30 spojů denně (5. - 23.
hodina) v každém směru, o víkendu cca 1x za hodinu. Kolem centrálního ostrůvku se ZŠ se otáčí linka
školního aoutobusu č. 11 (2x ráno, 2x v poledne). 

Statická doprava - klidová doprava vypočtena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Odstavování osobních vozidel místních obyvatel je a zůstane zajištěno na vlastních pozemcích rodinných
domů mimo uliční  prostor.   Pro příležitostné odstavení  vozidel  lze u domů situovaných ve vzdálenější
poloze od komunikací využít i samotných ploch vjezdů. 

Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110 :  ka = 1,0,   kp = 0,6
Počet obyvatel v řešeném území – 20 rodinných domů, celkem max. 80 obyvatel, počet účelových jednotek
- 20 obyvatel / 1 stání, 100% krátkodobých
Oo = 4 stání 

Školství, mateřská škola  (kapacita 28 dětí) – účel. jednotka : 1 stání / 5 dětí   Po = 6 stání
Školství, základní škola  (kapacita 90 dětí) – účel. jednotka : 1 stání / 5 dětí   Po = 18 stání
Prodejna : (prodejní plocha cca 100 m2)  – účel. jednotka : 1 stání / 50 m2 plochy,   Po = 2 stání
Tělocvična*** : (návštěvníci) -  účel. jednotka : 1 stání / 2 návštěvníky,   Po = cca 10 stání
Po = 6 + 18 + 2   =  26 stání

N = Oo  x  ka  + P0 x ka x kp    =  4 x 1,0  + 26 x 1,0 x 0,6   =  N = 20 stání

V lokalitě je dle výpočtu potřeba zabezpečit na veřejném prostranství celkem 20 stání, navržena 
jsou :

4 kolmá stání - u prodejny (1 stání pro osoby se sníženou schop.pohybu a orientace) (P1)
5 podélných stání - u vstupu do základní školy (P2)
9 kolmých stání – před mateřskou školou (P3)
3 podélná stání na ploše zrušené autobusové zastávky (P4)
2 podélná stání – před základní školou na krajské komunikaci – (v ranní době před vyučováním určena
pouze pro zastavení) (P5)

Navržený počet 23 stání splňuje požadavky ČSN 6371110. 

*** Tělocvična bude využívána veřejností v době mimo školní výuku, takže pro zajištění provozu tělocvičny
bude využívána parkovací kapacita určená pro základní školu.

Cyklistická  doprava -  Území  je  a  zůstane  propustné  pro  cyklistickou  dopravu.  Převažující  druh
cyklistického provozu je  místní,  v  menší  míře  regionální  (jedna z  možných tras  Olomouc -  Bukovany,
Olomouc - Svatý Kopeček). Cyklisté budou využívat  vozovky místní a krajské komunikace. Podle sčítání
intenzity dopravy se v roce 2011 i v roce 2017 pohybovalo v měřeném úseku na ulicích pplk. Sochora a U
Cihelny max. 400 cyklistů za den. Údaje o počtu zajíždějících cyklistů na náves a dál na Bukovany nejsou k
dispozici.

V  Cyklogenerelu  Olomouc  (2017)  je  území  označeno  jako  piktogramový  koridor  pro  cyklisty  V20  s
obousměrným provozem cyklistů i v jednosměrných komunikacích. 

Pro  úsek cyklotras  v  řešeném území  je  jako  nejvhodnější  způsob  provozu  stanoven  společný  provoz
cyklistů s automobily v prostoru vozidlových komunikací. Oddělení cyklistů od motorové dopravy vzhledem

k nižší intenzitě a rychlosti motorové dopravy (zóna 30) a stísněným  prostorovým možnostem není nutné a
možné.  V území se předpokládá  umístění stojanů pro kola, u základní školy může být situována kóje pro
uložení kol žáků. Orientační značení pro cyklisty bude podrobněji řešeno v dalších stupních PD. 

Pěší pohyb -  Navržené řešení vytváří předpoklady pro bezbečnější pohyb a pobyt chodců v území. Podél
krajské komunikace bude oboustranně vedený chodník o upravené šířce 2,0 m.  

Bezpečný pohyb i s možným zastavením se a posezením je umožněn po obvodu celého areálu ZŠ, s
rozšířeným velkorysým prostranstvím před vstupem do ZŠ i tělocvičny a v prostoru u historického kříže.
Pěší  trasy  a  pochozí  dlážděné  plochy  budou  doplněné  odpočinkovými  lavičkami,  dalším  mobiliářem,
stromořadím i solitérními dřevinami. 

Centrální  prostor  před  objektem  MŠ  bude  upraven  tak,  aby  mohl  sloužit  ke  konání  kulturních,
společenských a komunitních aktivit. Zpevněná centrální plocha bude určena výhradně pro pěší provoz.
Vhodné bude protažení tohoto prostoru až nad hladinu rybníčku. Na centrální prostor navazující zahrada by
měla být zapojena do celkové kompozice a využita k dalším aktivitám.

Lepší propustnost území od ulice V Rynkách zajistí nový chodník, jehož trasa je navržena kolem hráze
rybníčku a po rozšířeném schodišti (doplněném o sedací zídky) na svahu pod rybníčkem. Chodník vyústí v
prostranství poblíž kříže. 

V souvislosti s úpravou parametrů křižovatky ul.  Vítězství vzniknou podmínky pro úpravu prostoru před
hospodou a pro vybudování  jednostranného chodníku směrem k ulici  v Rynkách.  Celý  prostor  ulice V
Rynkách bybylo vhodné řešit jako obytnou zónu.

3.5. Koncepce inženýrských sítí

Zásobování pitnou vodou 

Vodovodní řad v prostoru návsi i budoucí přístavby tělocvičny bude ponechán beze změny. Předpokládá se
napojení přístavby na vnitřní rozvod vody v objektu ZŠ. V této souvislosti bude nutné prověřit stavebně
technický  stav  a  kapacitu  vodovodní  přípojky.  Navýšení  současného  odběru  vody  (sprchy,  toalety)  je
únosné.  

V souvislosti  s budováním veřejného prostranství  před objektem MŠ bude nutné respektovat  ochranné
pásmo vodovodu vedeného v zemi úhlopříčně směrem od rybníčka k parcele p.č. 46/10. Není vyloučeno,
že z důvodu terénních úprav bude nutné provést přeložení části trasy do nového koridoru. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod

V ulici Gagarinova a V Rynkách vedou řady jednotné kanalizace - páteřní sběrač K a napojující se stoka
KIII,  s  napojením  na  stoku  do  Chválkovic  a  napojením  do  sběrače  E.  Trasy  těchto  kanalizací  byly
přizpůsobeny stávající  zástavbě  a  stávající  poloze  zatrubněného  toku vodoteče Adamovky.  Tyto  stoky
budou  ponechány  beze  změny.  Předpokládá  se,  že  do  stoky  KIII  budou  vyústěny   splaškové  vody z
přístavby tělocvičny, a to gravitačním způsobem přes zrevidovanou kanalizační přípojku. Bude se jednat o
běžné odpadní vody.

Povodí kmenové stoky K (lokalita Droždín a Svatý Kopeček) nevykazuje žádné hydraulické přetížení. Na
„mapě přetížení“ jsou sice v lokalitě vyznačené některé úseky, ty ale ve skutečnosti nejsou přetíženy, neboť
se jedná  o škrtící tratě za odlehčovací komorou, kde se natlakování předpokládá a není na závadu. 

Řešení likvidace dešťových vod

Nakládání s dešťovými vodami v území je potřebné řešit tak, aby byly zachovány a dále rozvíjeny principy s
dešťovými vodami podle schválené studie „Hospodaření  se srážkovými vodami – cesta k modrozelené
infrastruktuře“ a podle připravovaného dokumentu „Standardy objektů hospodaření s dešťovými vodami a
objektů modrozelené infrastruktury“. Množství vod přiváděných na ČOV je třeba chránit před balastními



vodami, cizími vodami, nehydrologickými vodami a částí relativně “čistých” dešťových vod. 
Neznečištěné vody budou přednostně zasakované v území, pokud to nebude možné či vhodné, budou tyto
vody odváděny do vodního toku, v tomto případě do zatrubněného toku Adamovky s tím, že bude zajištěno
jejich zadržení (retence) s řízením odtoku tak, aby síť byla zatěžována rovnoměrně a aby nedocházelo
klokálním hydraulickým přetížením stokového systému. Současně s odvodněním novostavby tělocvičny
bude  řešeno  i  nakládání  s  dešťovými  vodami  ze  střechy  objektu  ZŠ,  v  případě  realizace  veřejného
prostranství i ze střech objektu MŠ. 

Bude dbáno, aby systém odvodnění území byl v souladu s celkovou koncepcí města. Hlavní důraz bude
kladen na interakci a propojení systému odvodnění s recipientem. Bude však nutné respektovat místní
poměry.  Omezujícím faktorem v tomto případě jsou šířky koridorů ulic. V území budou aplikovány různé
formy  nakládání s dešťovými vodami se zachycením a jejich jímáním na místě - kombinace stromů a
vsakovacích rýh, popřípadě osázené průlehy. Pochozí plochy budou navrženy z polopropustných materiálů,
podobně také parkovací stání, které lze doplnit o retenční rýhy. Řešený bude  vhodný způsob předčištění
srážkového odtoku. 

Dešťové  vody  ze  střechy  tělocvičny  budou  jímány  v  retenční  nádrži,  dle  závěrů  hydrogeologického
průzkumu  s  možným  vsakem  do  podloží  a  s  regulovaným  přepadem  do  Adamovky.  Spojovací
jednopodlažní objekt mezi školou a tělocvičnou bude vhodné řešit jako konstrukci s vegetační střechou. V
případě,  že bude rozhodnuto o  plochém tvaru střechy na objektu  tělocvičny,  bude vhodné i  tuto řešit
obdobným způsobem.

Plochy  nově  budovaného  veřejného  prostravství  budou  řešeny  jako  plně,  resp.  částečně  propustné,
umožňující vsak dešťových vod přímo do podloží. Podmínkou je kladný závěr hydrogeologického průzkumu
v území.  

Zásobovaní zemním plynem 

V  ulici  Gagarinova  oboustranně  a  v  ulici  V  Rynkách  vedou  podzemní  řady  střednětlakého  plynového
vedení. Navržené úpravy v území nebudou mít na tuto síť žádný vliv. 

V  souvislosti  s  budováním veřejného prostranství  před MŠ však  bude nutné  provést  přeložku HUP a
přípojky plynu do objektu zámečku.

Plyn je médiem, které zajišťuje vytápění objektu ZŠ a výrobu teplé vody. Vytápění přístavby tělocvičny se
zázemím  by  předpokládalo  navýšení  současného  odběru  školy  o  cca  250  GJ  ročně.  S  ohledem  na
současnou energetickou situaci je potřeba zvážit především alternativní možnosti vytápění přístavby, např.
tepelným čerpadlem (vzduch – vzduch,  resp.,  s  ohledem na blízký rybník,  i  voda –  vzduch.  Možnosti
vytápění přístavby je nutné posoudit s ohledem na provozní náklady tělocvičny v dalším stupni PD.

Zásobování elektrickou energií 

V ulici Gagarinova oboustranně a v ulici V Rynkách vedou nadzemní sítě elektrického vedení. V nejbližší
době se předpokládá jejich přeložení do země, projektová dokumentace je ve fázi zpracování. Výstavba
tělocvičny  se  uvedeného  záměru  nedotkne.  Napojení  přístavby  tělocvičny  na  elektrické  rozvody  bude
provedeno  z  vnitřních  rozvodů  objektu  ZŠ  s  možností  podružného  měření  energie.  Předpokládané
navýšení roční spotřeby (velmi orientačně)  činí cca 13 000 kWh v případě využívání elektřiny pro svícení a
vzduchotechniku. V případě vytápění tepelným čerpadlem bude tento údaj nutné propočítat.    

Spoje, zařízení spojů

V  ulici  Gagarinova  oboustranně  a  v  ulici  V  Rynkách  vedou  podzemní  sítě  komunikačního  vedení.
Výstavbou tělocvičny nedojde ke styku se sítěmi. V souvislosti s budováním veřejného prostranství před
MŠ však bude nutné provést přeložení  telekomunikačních sítí směřujícíh do objektu zámečku.

Vliv navržených úprav území na technickou infrastrukturu v území

A  -  Prostor budoucí přístavby tělocvičny - záměr nevyžaduje přeložky stávajících sítí TI. V souvislosti s
nakládáním s dešťovými vodami ze střech nově budovaných objektů a ze zpevněných ploch bude nutné
řešit retenční, resp. retenčně zasakovací objeky v území. 

B  -  Prostor navržené školní zahrady s víceúčelovým hřištěm – územím prochází podzemní sítě STL 
plynovodu, dešťové kanalizace a zemní kabel elektronické komunikace - nutno dohodnout podmínky 
realizace stavebního záměru s jednotlivými dotčenými správci sítí.

C  -  Prostor navrženého veřejného prostranství před MŠ – V souvislosti s předpokládanými terénními 
úpravami prostoru se předpokládá, že bude nutné provést přeložky sítí TI (vodovodní řad) a přípojek do 
objektu MŠ (STL plynovod, silnoproudé rozvody NN, elektr. Komunikace, kanalizace splašková i dešťová), 
bud´ve stejném koridoru v upravené hloubce, případně v nové trase. Současně bude nutné  dohodnout 
podmínky ochrany sítí TI  s jednotlivými správci.
Nakládání s odpady 

V území jsou v současné době umístěné nádoby na ukládání separovaného odpadu. Nacházejí se zhruba
naproti  prodejně,  volně  umístěné  podél  krajnice  místní  komunikace.  Návrh  předpokládá  ponechání
sběrného místa v současné poloze, prostor pro umístění kontejnerů však bude situován mimo vozovku,
podél oplocení školní zahrady a bokem odcloněný od pěšího tahu stromořadím, případně treláží a živým
plotem. 

3.6. Koncepce zeleně

Navržené řešení předpokládá redukci současných pojížděných ploch ve prospěch ploch pěší dopravy a
ploch  zeleně.  Ve  středu  návsi  v návaznosti  na  ZŠ  a  předprostor  obchodu  a  zastávek  budou  v rámci
stabilizované plochy veřejných prostranství 20/007S uplatněny zelené plochy se vzrostlou zelení. Kvalitní a
zdravé dřeviny v území budou ponechány a doplněné novou výsadbou. Podél komunikací jsou na všech
vhodných plochách navržena stromořadí (respektují se ochranná pásma sítí TI). U pomníků a kolem kříže
budou provedeny výsadby trvalkových záhonů. Podélné i užší ostrůvky zeleně umožní vhodnější nakládání
s dešťovými vodami a na několika frekventovaných místech oddělí pěší dopravu od vozovek. 

Pro  stabilizovanou  plochu veřejné  rekreace 20/008S (rybníček  a  jeho  okolí)  je  navržena  jeho celková
kultivace. Lepšímu výrazu a zapojení do prostoru prospěje nové materiálové a výtvarné pojetí zábradlí,
které z  bezpečnostního hlediska rybníček ohrazuje. Podél jižního okraje rybníčka je navržena pěší stezka
směrem do ulice V Rynkách. U této stezky může být umístěno venkovní posezení s obsluhou ze sousední
hospody.  Severní  okraj  rybníčka  by  bylo  vhodné  provázat  s  navrženým  veřejným  prostranstvím,  jeho
protažením až nad hladinu vody prostřednictví mola. Další možnosti, jak oživit život na břehu rybníka, je
vytvořit  podmínky pro  venkovní  aktivity  mladých hasičů  (besedy,  výuka,  školení  za  objektem hasičské
zbrojnice. Postačí zpevněná plocha a její doplnění mobiliářem. Prostor břehu pod rybníčkem bude celkově
kultivován, v případě výstavby výstavního prostoru pro historickou stříkačku tento situovat jeko "vestavbu
do břehu" napravo od hasičské zbrojnice, s vegetační, zelenou střechou.  

Po odstranění části ohradní zdi před objektem MŠ a přemístění školní  zahrady na pozemek situovaný
severně nad zámečkem bude možné na uvolněném prostoru vybudovat veřejné prostranství. Dříve ohradní
zdí oddělený, uzavřený pozemek se stane centrem budoucího společenského života Droždína. 

Prostranství bude po úpravách sloužit jako nové centrum setkávání obyvatel, v duchu ochrany a rozvoje
hodnotné funkčního využití  občanského vybavení  jako základu polyfunkčnosti  a polycentričnosti  města.
Charakter  terénu  umožňuje  po  obvodu  centrálního  prostoru,  který  by  měl  být  zpevněný,  navrhnout
stupňovité, terasové úpravy se sedacími zídkami, východním směrem pak měkkými travnatými valy které
umožní pozvolně přejít do klidnější vzdálenější polohy zahrady. Součástí tohoto areálu by měl být i starší
sklep  situovaný  u  severního okraje  areálu,  s  vhodným využitím pro  doplňkové společenské a  kulturní
aktivity.  

V rámci navržených úprav lze konstatovat,  že veřejná prostranství u zastávky MHD vedle areálu školy
budou (o rozloze cca 500 m2) redukována ve prospěch venkovního zázemí školy – na ploše je navržena
školní  zahrada  s  víceúčelovým sportovištěm,  herními  prvky  a  lavičkami,  které  mimo školní  vyučování



(odpoledne,  víkendy,  prázdniny)  budou zpřístupněné veřejnosti.  Zahrada bude ohrazena 6 m vysokým
transparentním  oplocením,  které  umožní  vnímat  prostor  návsi  v  celém  kontextu.  Veřejné  prostravství
situované na uvolněné ploše před objektem zámečku převezme funkci "návsi"  – společenského centra
dění. Celková plocha tohoto prostoru činí 2600 m2.  Přemístěná zahrada mateřské školy s rozlohou cca
1200 m2 má dostatečnou rozlohu pro kapacitu dětí MŠ. Bude však nutné tento (svažitý) prostor kultivovat a
doplnit novými herními prvky a mobiliářem.

3.7.   Popis objektu Mateřské školy

Jedná se o historický dvojpodlažní objekt bývalého „zámečku“, ve kterém je situována mateřská škola (1
oddělení s 28 dětmi),  výdejna stravy pro děti ZŠ, a v západní jednopodlažní přístavbě  jsou vyhrazeny
prostory  pro  KMČ a  klub  důchodců.  Objekt  je  bariérový,  technicky  i  morálně  zastaralý  a  prostorově,
zejména pro využití MŠ, nevyhovující. Jeho stavebně technický stav vyžaduje výraznější stavební zásahy
související  především s  odstraněním pronikání  zemní  vlhkosti  do  konstrukcí.  Na  hranici  hygienických
předpisů provoz, zejména dispoziční uspořádání mateřské školy. 

Nutná je celková rekonstrukce objektu.  Možností,  jak řešit  především nevhodné uspořádání  MŠ (třída
v patře,  hygienické  zázemí  v přízemí,  nevyhovující  schodiště,  bariérovost  atd…)  je  vícero.  Jako
nejvhodnější se jeví alternativa řešení s asanací pozdější jednopodlažní přístavby, na jejímž místě může
být  provedena dvoupodlažní  přístavba pro dvě třídy MŠ se zázemím situovaným v původním objektu.
S těmito úpravami by bylo současně řešeno i bezbariérové zpřístupnění původního historického objektu a
zbylé  uvolněné  prostory  2.np  by  byly  využity  jako  komunitní  centrum obyvatel.  Koncept řešení  –  viz
grafická část – objekt MŠ – výkresy č. 6-8 (varianta C).  Výhodou této investice bude:

 Celková revitalizace historického objektu – zlepšení stavu jeho konstrukcí a zvýraznění jeho
architektonických hodnot 

 Zvýšení kapacity MŠ na dvojnásobek – dvě samostatná oddělení pro celkem 50 (56) dětí
 Zajištění bezbariérového pohybu v objektu
 Vytvoření důstojných prostor pro komunitní život obyvatel městské části

V souvislosti se záměrem vytvoření veřejného prostranství před objektem "zámečku" bude zahrada MŠ
přemístěna na volnou plochu za objekt p.č. 46/1 a p.č.46/32. V této souvislosti by byly v jejím prostoru
osazené  nové  herní prvky a vytvořen zajímavý koncept zahrady v mírně svažitém terénu. Celková výměra
zahrady – 1140 m2 je vyhovující i pro dvojnásobnou kapacitu MŠ. 

3.8.   Popis objektu Základní školy

Jedná se o dvojpodlažní solitérní objekt situovaný v centru návsi. V objektu sídlí pětitřídní základní škola (1.
- 5.  ročník) s celkovou kapacitou 90 žáků, ve školní  družině zůstává po vyučování  60 žáků. Objekt  je
bariérový a prostorově stísněný. Hlavními problémy školy jsou :

 Absence tělocvičny – výuka TV se uskutečňuje v prostoru bývalé třídy v 1.np o rozloze 47 m2.
 Nevyhovující stav dispozice s průchozími třídami ve 2.np
 Absence šatny žáků – jako šatny slouží chodby
 Bariérovost
 Minimální hygienické zázemí  žáků i personálu
 Kapacitní limity tříd – související s jejich plošnou výměrou

Přístavbou tělocvičny k objektu ZŠ se vyřeší :

 Zajištění kvalitnější výuky tělesné výchovy, lepší vedení dětí k pohybu a sportu
 Časová úspora při přesunech žáků na tělesnou výchovu  (oproti variantě s tělocvičnou situovanou dle

konceptu 2 před zámečkem)
 Flexibilní využití tělocvičny pro odpolední činnost školní družiny a zájmových kroužků
 Využití  tělocvičny jako prostoru pro setkávání  většího počtu lidí  při  akcích školy  (50 -  300)  -  třídní

schůzky, den otevřených dveří, besedy se studenty a rodiči, zápis, adaptační pobyt pro žáky. Dále při

konání  venkovních  slavností,  které  se  v případě  nepříznivého  počasí  nemohou  konat  –  slavnostní
zahájení školního roku, vánoční jarmark, zahradní slavnost

 Využívání  tělocvičny jako  prostoru pro  konání  celoškolních  projektů,  při  kterých  pracují  děti  ve
smíšených skupinách a potřebují se sejít žáci i učitelé celé školy několikrát v průběhu dne

 Vznik nové třídy v 1.np (zrušením současného prostoru pro tělocvik), který by umožnil méně náročnou
stavební úpravou (posunutím příček) vyřešit nevyhovující stav průchozích tříd ve 2. np

 Ve spojovacím a vstupním prostoru mezi objektem ZŠ a přístavbou tělocvičny by bylo možné vyřešit
problém  nevyhovujích současných šaten ve  škole  (nedostatečná  kapacita,  stísněné  prostorové
možnosti, mí  prolínání špinavé a čisté zóny)

 Bariérovost – součástí řešení by měla být i přístavba výtahu a další bezbariérové úpravy
 Kapacita hygienického zázemí –  v souvislosti s přístavbou tělocvičny je nutné provést propočet toalet

pro upravenou kapacitu tříd a řešit oddělení hygienického zázemí pro personál.
 Prostory  pro  školní  družinu  –  prostory  2.np  nad přistavovanou halou,  případně nad  celou  plochou

zázemí tělocvičny by bylo možné využít pro školní družinu, aby děti po vyučování nemuseli trávit čas ve
třídách. V ideálním případě by v těchto prostorách mohla být kumulována i funkce školní jídelny. 

Tato územní studie měla za cíl zhodnotit stavebně technický stav a perspektivy obou objektů – mateřské a
základní školy. Rovněž měla za cíl rozhodnout o umístění objektu tělocvičny. 

Objekt mateřské školy, tzv. zámeček je v poměrně špatném stavu a je nutná jeho celková obnova. 
Nicméně  se  jedná  o  jednu  z nejvýznamnějších  a  nejpůvabnějších  dochovalých  původních  staveb
v Droždíně,  která  si  zaslouží  celkovou  obnovu.  Studie  nastínila  možnost,  jakým  způsobem  přistoupit
k revitalizaci objektu při zachování jeho současných funkcí a současně zajistit zvýšení kapacity MŠ o další
oddělení.

Objekt základní školy je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu. Jedná se o menší pětitřídní školu,
která vytváří velmi příjemné rodinné prostředí. Je však nutné řešit výše popsané problémy, které by se
mohly částečně vyřešit jako součást investice související s výstavbou tělocvičny. Lokalizace školy na návsi
ve stávající poloze, jako základní občanská vybavenost, má své pevné místo. Výstavba tělocvičny jako
přístavba k objektu základní školy se jeví jako optimální řešení vyhovující provozu ZŠ i místní komunitě.
Vznikne tak velký blok školy uprostřed návsi a klidová část se rozšíří o předprostor vstupu do ZŠ a veřejné
prostranství před MŠ s rybníčkem.  S ohledem na danosti terénu bude možné částečné zanoření hmoty
tělocvičny  do  terénu.  Tvar  střechy  –  sedlový,  resp.  plochý,  s  hranou  žlabu  sedlové  střechy  ZŠ  a  se
zvážením zelené střechy na tělocvičně bude nutné prověřit a upřesnit v dalším stupni PD.
Konkrétní požadavky na dispoziční řešení ZŠ a MŠ bude potřeba prověřit a upřesnit v dalším stupni PD,
územní studií byla prověřena prostorová reálnost navrhovaného využití.

3.9.   Popis regulačních prvků

Uliční a stavební čáry jsou specifikovány v grafické části této studie. Území je stabilizované. 

Podmínky prostorové a plošné regulace pro nové specifikované stavby umísťované v území

Přípustné jsou:

-  Přístavba objektu tělocvičny se zázemím k severovýchodnímu průčelí objektu základní školy. Max. výška
zástavby – 13 m. Objemové řešení a tvar střech nových přístaveb musí být prověřeno prostorovými
modely a odsouhlaseno ÚHA a ODÚR.

-   Využití prostranství před západním průčelím ZŠ k vybudování školní zahrady.

-  Jednopodlažní přístavby ke štítovým stěnám hasičské zbrojnice pro garáž hasičského auta a expozici
historického čerpacího stroje. Přístavby budou řešeny jako boční křídla k hlavní  stavbě, s plochými,
optimálně  vegetačními  střechami,  max.  výška  zástavby  5m,  event.  3m.  Podmínkou  je  zachování
dostatečného průjezdného profilu v místě vyústění ulice v Rynkách do Gagarinovy ulice.

-  Prolomení ohradní zdi a vytvoření veřejného protranství před areálem MŠ.



-  Možnost rozšíření objektu obchodu o nástavbu jednoho podlaží s výškou hřebene max. 10m.  Objemové
řešení  a  tvar  střechy nástaveby musí  být  prověřeny prostorovým modelem a odsouhlaseny ÚHA a
ODÚR. Předprostor před prodejnou Musí zůstat využitý ve prospěch veřejného prostranství.

- Přestavba  nepůvodní  jednopodlažní  přístavby  k  západní  štítové  stěně  objektu  bývalého  zámečku.
Maximální  výška římsy přístavby nesmí přesahovat římsu historického objektu. Tvar a sklon střechy
přístavby musí odpovídat střeše nad historickým objektem záměčku. 

- Výstavba samostatně stojícího RD na pozemku p.č. 54, s max. výškou římsy a hřebene - 4/7m.  Šikmý
tvar  střech se sklonem 30-40º,  hřeben střechy nad hlavní  hmotou rovnoběžný s osou komunikace.
Garáž lze umístit buď jako součást hlavní stavby, nebo jako stavbu přiléhající ke stavbě hlavní. Zajištěna
musí být minimálně dvě parkovací  místa  na vlastním pozemku stavebníka. Stavební čára hlavního
průčelí  bude navazovat  na sousední  objekt  usedlosti.   Uliční  čáru tvoří  linie oplocení  předzahrádky.
Západním směrem (k samoobsluze) bude stavební čára vzdálena 3,0m od uliční čáry.

Podmínky plošné a prostorové regulace pro zbylou část řešeného území :

a) Dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je vymezena hranicí plochy 
ve směru k veřejnému prostranství. 

b) Přístavby a nástavby k existujícím objektům na návsi jsou přípustné za podmínky dodržení uliční
čáry a koncepce prostorové regulace zakotvené v územním plánu.

c) Koeficient zastavění BV (poměr mezi součtem výměr všech zastavěných ploch na pozemku
            k výměře tohoto pozemku) – pro plochy bydlení = max. 0,50.

d) Šikmý tvar střech se sklonem 30-40º , hřeben střech rovnoběžný s osou komunikace.

e) Dopravní napojení území ze stávající krajské komunikace. 

3.10. Etapizace výstavby

Jedná se o poměrně rozsáhlý záměr s vysokými investičními nároky.  Z tohoto důvodu bude etapizacet
výstavby jediným možným způsobem, jak jej postupně realizovat.

Principieně lze rozčlenit objem všech navržených úprav do relativně samostatných celků, čím přirozeně
vznikne i návod a priority, jak postupně, po etapách celý záměr realizovat:

Jedná se o:

1.) Přístavbu tělocvičny k objektu základní školy, s úpravou veřejného prostranství v nejbližším okolí stavby
a s vybudováním školní zahrady,

2.)  Vybudování nové školní zahrady mateřské školy na ploše situované severně nad MŠ,

3.)  Vybudování veřejného prostranství na ploše před objektem bývalého zámečku (MŠ),

4.)  Úprava pojížděných ploch, chodníků a výsadba zeleně v centrálním prostoru návsi, 

5.)  Revitalizace ploch v okolí rybníčka,

6.)  Úprava tvaru křižovatky ulic Vítězství a Gagarinova a související úpravy okolí

8.)  Úprava veřejného prostranství ulice V Rynkách,

7.)  Celková obnova a revitalizace objektu bývalého zámečku (MŠ)

3.11. Odůvodnění navrženého řešení a stručný popis dalších variantních řešení

Vzhledem k potřebě prověřit  návrh v různých diskutovaných variantách byl  koncept  zpracován ve dvou
základních konceptech  1 (přístavba tělocvičny  k objektu ZŠ)  a  2 (novostavba objektu v  prostoru  před
mateřskou školu) s podvariantami 1, 1a, 1b   a  2a, 2b.

Varianty byly projednány s příslušnými odbory magistrátu, zástupci ZŠ,  KMČ a komisí pro architekturu.
Dne 13. 9. 2021 proběhla veřejné debata v Droždíně. Záznamy z obou debata zadání jsou zveřejněny
na https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi).

Jako optimální řešení byl vybrán návrh konceptu 1 – s přístavbou tělocvičny o vnitřních rozměrech 13 x 26
m ke stávajícímu objektu ZŠ, přičemž je přístavba tělocvičny pootočená  vůči  objektu ZŠ tak,  aby její
průčelí bylo rovnoběžné s vozovkou pod hrází rybníčka. společný vstup do ZŠ i tělocvičny je orientovaný do
klidnější části návsi – ze severu (ponechán ve stávající poloze). Venkovní zázemí školy je přemístěno před
západní průčelí školy. Těžiště veřejného prostranství je navrženo v prostoru před „zámečkem“.

Náhled na školní areál s přístavbou tělocvičny od jihu

Náhled na veřejné prostranství  před objektem zámečku

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi


Všechny zpracované varianty byly projednány s příslušnými odbory magistrátu, zástupci ZŠ,  KMČ
a komisí pro architekturu. Dne 13. 9. 2021 proběhla veřejné debata v Droždíně. Záznamy z obou
debat  a  zadání  jsou  zveřejněny  na  https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-
prostranstvi).

Podvarianty konceptu 1 se liší v konkrétním návrhu umístění tělocvičny
a z toho vyplývajícího rozsahu zázemí tělocvičny. 

Varianta  1a – přístavba tělocvičny je rovnoběžná vůči objektu ZŠ, 
hlavní vstup do ZŠ je navržen ze severní (klidnější) části návsi. 

Do tělocvičny je navržen samostatný vstup pro komunitní aktivity. 
Nevýhoda:

Minimální zázemí tělocvičny, 
bariérový vstup do tělocvičny z předsálí pro komunitní aktivity

Varianta 1b – přístavba tělocvičny je rovnoběžná vůči objektu ZŠ, 
společný vstup do ZŠ i tělocvičny je orientován z jižní, 

dopravně zatížené části návsi.
Nevýhody:

Vstup do objektu školy ze strany frekventované krajské komunikace, 
potlačena priorita bezpečnosti dětí, minimální zázemí tělocvičny.

Koncepční řešení 2 – tělocvična (13 x 26 m) je navržena v prostoru

před „zámečkem“ bez přímé vazby na stávající ZŠ, 
těžiště veřejného prostranství je navrženo v prostoru stávajícího hřiště u ZŠ

Varianta 2a – tělocvična je navržena na místě stávajícího dopravního hřiště, 
její zázemí je v prostoru stávající přístavby „zámečku“ 

(hmotově je prověřena rovněž novostavba ZŠ  před MŠ).

Nevýhody:
Minimální zázemí tělocvičny, které by muselo být vybudováno

v levé přístavbě tzv. Zámečku.
Zrušení současných komunitních prostor (KMČ, důchodci) bez náhrady.

Bariérový vstup do tělocvičny.

Varianta 2 b – tělocvična je navržena v prostoru před stávající MŠ.
Nevýhoda:

Zastínění prostor zámečku (pobytové místnosti MŠ),
potlačení dominantní funkce jediného historicky hodnotného objektu na návsi.

  

Ing. Arch. Iveta Trtílková, prosinec 2021

https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi
https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi


A 4.       ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA REALIZACI ZÁMĚRU

4.1.  Základní údaje

Řešené území je poměrně rozsáhlé. Soubor všech navržených, hlavních i souvisejících stavebních záměrů
představuje rozsáhlý stavební program. Realizace záměru v celém rozsahu bude představovat dlouhodobý
proces s postupnými kroky realizovanými po jednotlivých etapách,  které budou muset  na sebe logicky
navazovat. 

Ceny stavebních surovin nebo komodit, které se obchodují na trzích na základě globální nabídky a po-
ptávky, neustále rostou. Náklady ve stavebnictví ovlivňují v poslední době zejména ceny oceli, mědi, hliníku
a dřeva. Za poslední 2 roky vzrostly jejich ceny o desítky, v případě oceli a dřeva dokonce o stovky procent.
Hrubý odhad nákladů na realizaci záměru je proto stanoven hrubým odhadem, velmi orientačně, a to na zá-
kladě agregovaných cen roku 2016, zvýšených o průměrnou míru inflace1,385, což odpovídá průměrnému
vývoji cen v oblasti stavebnictví v posledních pěti letech. S ohledem na růst inflace (průměrná inflace se
podle odhadů České bankovní asociace bude jenom letos pohybovat kolem 7,5%) bude v době přípravy
záměru potřeba do kalkulace ceny zahrnout i tuto skutečnost.  K odhadovaným cenám je nutno přičíst DPH
ve výši 21%.

Ozn. Popis Hrubý odhad
nákladů  v Kč

ZŠ

A1 Přístavba tělocvičny ZŠ se zázemím 52 020 000

A2 Související stavební úpravy objektu základní školy 12 800 000

A3 Areál školní zahrady (oplocení, mobiliář, hřiště) 3 200 000

A4 Veřejné prostranství bezprostředně navazující na areál ZŠ 2 850 000

MŠ
B1 Přístavba dvou tříd MŠ k objektu "zámečku" a související úpravy 15 000 000

B2 Stavební úpravy historického objektu "zámečku" 16 800 000

B3 Nová zahrada pro MŠ (povrchy, mobiliář, oplocení) 1 800 000

VP C Veřejné prostranství před objektem MŠ 9 500 000 

D Přístavby k objektu hasičské zbrojnice 5 400 000

E Revitalizace zbylých zpevněných ploch v území
(povrchy místních komunikací, chodníků, parkovacích stání)

7 800 000

F Revitalizace zbylých ploch veřejné zeleně v řešeném území 2 900 000

G Úprava krajské komunikace 5 600 000

H Celkové náklady na předprojektovou a projektovou přípravu pro 
všechny stavební etapy – cca 8% z investičních nákladů

10 850 000

Ing. Arch. Iveta Trtílková, prosinec 2021
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POLOHA ŘEŠENÉHO CENTRA MĚSTSKÉ  ČÁSTI  V DROŽDÍNĚ

POLOHA MĚSTSKÉ ČÁSTI DROŽDÍN VE VZTAHU K CENTRU MĚSTA OLOMOUCE



L E G E N D A

ZBYLÉ POZEMKY A OBJEKTY  V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ  JSOU  
VE VLASTICTVÍ  JINÝCH FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

POZEMKY A OBJEKTY VE VLASTICTVÍ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
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Olomoucký kraj,  Jeremenkova 1191/40a ,  779 00 Olomouc,

Hospod. se svěřeným majetkem kraje:
Správa silnic Olomouckého kraje,  Lipenská 753/120,  779 00 Olomouc

Horní náměstí č.p. 583,  779 11 Olomouc

OPLOCENÝ AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY

OPLOCENÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY

VODNÍ PLOCHA - RYBNÍČEK



Objekty občanské vybavenosti - současné

1 - Objekt základní školy
2 - Objekt mateřské školy
3 - Objekt hasičské zbrojnice
4 - Prodejna
5 - Hostinec
6 - Rybníček
7 - Přístřešek zastávky MHD
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Objekty a plochy občanské vybavenosti - navržený stav

10 - Úprava ZŠ - přístavba vstupního objektu se šatnou a zázemím tělocvičny
11 - Veřejné prostranství - předprostor vstupu do ZŠ a tělocvičny 
12 - Novostavba objektu tělocvičny - sál 13 x 26 m
13 - Ponechání historického kříže na původním místě
14 - Zahrada ZŠ - družina, mimo výuku přístupná veřejnosti
15 - Víceúčelové sportoviště ZŠ 10 x 15 m
16 - Zámeček - přestavba, přístavba schodiště s výtahem pro bezbariérové zpřístupnění 2.np 

17 - Zahrada MŠ - úprava plochy pro účely MŠ
18 - Zajištění parkovacích stání v prostoru před MŠ
19 - Veřejné prostranství pro vzájemné setkávání občanů
20 - Využití sklonu terénu ke stupňovitému posezení
21 - Přístavba garáže k objektu hasičské zbrojnice (nutno prověřit skutečnou potřebu)

22 - Terénní schodiště k rybníčku a molu - rozšířit, možnost posezení na schodech

18

17

23 - Dřevěné molo, možnost předzahrádky - vazba na hospodu
24 - Dřevěné molo, prodloužení veřejného prostranství až nad hladinu vody
25 - Zpevněná plocha u vstupu do hasičské zbrojnice
26 - Dlouhý práh - zvýšená úroveň vozovky pro zpomalení dopravního provozu
27 - Zvýšená plocha křižovatky pro zpomalení dopravního provozu
28 - Prostor vymezený pro umístění kontejnerů separovaného odpadu (možno i podzemní)

29 - Výkladec - výstavní prostor (historická stříkačka) ve svahu se zelenou střechou 

30 - Chodník - pěší propojení ulice V Rynkách
31 - Chodník k samoobsluze, lavičky, nová poloha pro umístění vývěsek a plakátovacích ploch

32 - Nový chodník ke vstupu do hasičské zbrojnice
33 - Historický sklep - využít k rozšíření atraktivity veřejného prostranství
34 - Předzahrádka hospody - přimknout k objektu, oddělit od vozovky zelení a chodníkem

35 - Oplocené předzahrádky RD
36 - Dočasně oplocená zahrada

14

35

DROŽDÍN - NÁVES  - návrhový výkres
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L E G E N D A PLOCHY VYHRAZENÉ STATICKÉ DOPRAVĚ

AZ  -  záliv autobusové zastávky - současná poloha - zachovat
P1  -  kolmá parkovací stání u prodejny - 4 místa
P2  -  podélná parkovací stání u základní školy - 5 míst
P3  -  kolmá parkovací stání u mateřské školy - 9 míst
P4  -  podélná parkovací stání na ploše zrušeného zálivu zastávky - 3 místa
P5  -  podélná parkovací stání u základní školy - 2 místa
P6  -  plošná rezerva pro vybudování podélných stání za křižovatkou

Objekty a plochy občanské vybavenosti - navržený stav

10 - Úprava ZŠ - přístavba vstupního objektu se šatnou a zázemím tělocvičny
11 - Veřejné prostranství - předprostor vstupu do ZŠ a tělocvičny 
12 - Novostavba objektu tělocvičny - sál 13 x 26 m
13 - Ponechání historického kříže na původním místě
14 - Zahrada ZŠ - družina, mimo výuku přístupná veřejnosti
15 - Víceúčelové sportoviště ZŠ 10 x 15 m
16 - Zámeček - přestavba, přístavba schodiště,
17 - Zahrada MŠ
18 - Úprava ploch zahrady MŠ, a - prověření možnosti směny pozemků
19 - Veřejné prostranství pro vzájemné setkávání občanů
20 - Využití sklonu terénu ke stupňovitému posezení
21 - Přístavba garáže k hasičské zbrojnici (nutno prověřit skutečnou potřebu)

22 - Terénní schodiště k rybníčku a molu - rozšířit, možnost posezení na schodech

23 - Dřevěné molo, možnost předzahrádky - vazba na hospodu
24 - Dřevěné molo, prodloužení veřejného prostranství až nad hladinu vody
25 - Zpevněná plocha u vstupu do hasičské zbrojnice
26 - Dlouhý práh - zvýšená úroveň vozovky pro zpomalení dopravního provozu
27 - Zvýšená plocha křižovatky pro zpomalení dopravního provozu
28 - Prostor vymezený pro umístění kontejnerů separovaného odpadu (možno i podzemní)

29 - Výkladec - výstavní prostor (historická stříkačka) ve svahu se zelenou střechou 

30 - Chodník - pěší propojení ulice V Rynkách
31 - Chodník k samoobsluze, lavičky, nová poloha pro umístění vývěsek a plakátovacích ploch

32 - Nový chodník ke vstupu do hasičské zbrojnice
33 - Historický sklep - využít k rozšíření atraktivity veřejného prostranství
34 - Předzahrádka hospody - přimknout k objektu, oddělit od vozovky zelení a chodníkem

PROVÉŘENÍ PRŮJEZDU ÚZEMÍM

AU - Autobus - dálkový a linkový autobus DLA L=12,00 m
HA - Hasičské auto bez specifikace L = 8,00 m
OS - Osobní automobil
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Linie obrubníků - současný stav
Linie obrubníků a hrany ploch - návrh
Obrys objektů  rodinných domů 
Obrys objektů občanské vybavenosti 
Plochy vozidlové - z asfaltobetonu
Plochy vozidlové - dlážděné ze žulové kostky
Plochy vozidlové - s předností pohybu chodců
Plochy statické dopravy 
Plochy pochozí - dlážděné
Plochy pochozí - dlážděné a mlatové

Objekty občanské vybavenosti - současné

1 - Objekt základní školy
2 - Objekt mateřské školy
3 - Objekt hasičské zbrojnice
4 - Prodejna
5 - Hostinec
6 - Rybníček
7 - Přístřešek zastávky MHD

HA

H
A

H
A

22.50
22.50

5.70
6.00

5.005.10

OS

O
S

AU

AU

AU
AU

AU



5

21

6

1

7
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28
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33
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34

26
3

30

25
GAGARINOVA

V RYNKÁCH

VÍTĚZSTVÍ

U
 C

IH
EL

N
Y

pp
lk
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O

C
H

O
R

A

G
AG

AR
IN

O
VA

Objekty a plochy občanské vybavenosti - navržený stav

10 - Úprava ZŠ - přístavba vstupního objektu se šatnou a zázemím tělocvičny
11 - Veřejné prostranství - předprostor vstupu do ZŠ a tělocvičny 
12 - Novostavba objektu tělocvičny - sál 13 x 26 m
13 - Ponechání historického kříže na původním místě
14 - Zahrada ZŠ - družina, mimo výuku přístupná veřejnosti
15 - Víceúčelové sportoviště ZŠ 10 x 15 m
16 - Zámeček - přestavba, přístavba schodiště,
17 - Zahrada MŠ
18 - Úprava ploch zahrady MŠ, a - prověření možnosti směny pozemků
19 - Veřejné prostranství pro vzájemné setkávání občanů
20 - Využití sklonu terénu ke stupňovitému posezení
21 - Přístavba garáže k hasičské zbrojnici (nutno prověřit skutečnou potřebu)

22 - Terénní schodiště k rybníčku a molu - rozšířit, možnost posezení na schodech

23 - Dřevěné molo, možnost předzahrádky - vazba na hospodu
24 - Dřevěné molo, prodloužení veřejného prostranství až nad hladinu vody
25 - Zpevněná plocha u vstupu do hasičské zbrojnice
26 - Dlouhý práh - zvýšená úroveň vozovky pro zpomalení dopravního provozu
27 - Zvýšená plocha křižovatky pro zpomalení dopravního provozu
28 - Prostor vymezený pro umístění kontejnerů separovaného odpadu (možno i podzemní)

29 - Výkladec - výstavní prostor (historická stříkačka) ve svahu se zelenou střechou 

30 - Chodník - pěší propojení ulice V Rynkách
31 - Chodník k samoobsluze, lavičky, nová poloha pro umístění vývěsek a plakátovacích ploch

32 - Nový chodník ke vstupu do hasičské zbrojnice
33 - Historický sklep - využít k rozšíření atraktivity veřejného prostranství
34 - Předzahrádka hospody - přimknout k objektu, oddělit od vozovky zelení a chodníkem

4

31

27

L E G E N D A

Linie obrubníků - současný stav

Linie obrubníků a hrany ploch - návrh

Obrys objektů  rodinných domů 

Obrys objektů občanské vybavenosti -
nově navržené objekty v řešeném území

Objekty občanské vybavenosti - současné

1 - Objekt základní školy
2 - Objekt mateřské školy
3 - Objekt hasičské zbrojnice
4 - Prodejna
5 - Hostinec
6 - Rybníček
7 - Přístřešek zastávky MHD

12

10

15

A  -  Prostor budoucí přístavby tělocvičny
        záměr nevyžaduje přeložky sítí TI

B  -  Prostor navržené školní zahrady s víceúčelovým hřištěm
        nutno dohodnout podmínky ochrany sítí TI  se správci
        (STL plyn, kanalizace dešťová, elektronické komunikace) 

C  -  Prostor navrženého veřejného prostranství - nutno 
        provést přeložky sítí TI a přípojek do objektu MŠ,
        resp. dohodnout podmínky ochrany sítí TI  se správci
       (STL plyn, kanalizace splašková, elektronické komunikace,
       vodovod, silnoprudé elektroinstalace) 

DROŽDÍN - NÁVES  -  koncepce technické infrastruktury 
B5

LEGENDA  SÍTÍ   TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY    

A
B

C

MOVO - KANALIZACE  DEŠŤOVÁ (zatrubněný tok Adamovky) včetně přípojek

MOVO - KANALIZACE JEDNOTNÁ  včetně přípojek

MOVO - VODOVODNÍ ŘAD  včetně přípojek

ČEZ DISTRIBUCE -  současné nadzemní vedení NN do 1kV (připravuje se překládka)

ČEZ DISTRIBUCE - navržené kabelové vedení (trasa přeložení vzdušného vedení do země)

GASNET -  TRASA VEDENÍ STL PLYNU včetně přípojek

CETIN - TRASA VEDENÍ KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ včetně přípojek

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - situováno na současných sloupech NN - přehodnotit rozmístění



1 + P- 4/7

1.m
ax. 3m

1 - max. 5m

Objekty občanské vybavenosti - současné

1 - Objekt základní školy
2 - Objekt mateřské školy
3 - Objekt hasičské zbrojnice
4 - Prodejna
5 - Hostinec
6 - Rybníček
7 - Přístřešek zastávky MHD

REGULATIV PODLAŽNOSTI

2.  =  max. počet nadzemních podlaží (bez podkroví)
P  =  využitelné podkroví
7/10 = max. výška hlavní římsy / hřebene v metrech

2 + P - 7/10

LEGENDA

ULIČNÍ ČÁRA
rozhraní ve formě oplocení, vymezující zastavitelné území od nezastavitelných
ploch veřejného prostranství

STAVEBNÍ ČÁRA
otevřená stavební čára - rozhraní vymezující zastavění, přerušované na hranicích 
sousedních pozemků stavebními mezerami

STAVEBNÍ ČÁRA  TOTOŽNÁ S ULIČNÍ ČÁROU
uzvřená čára tvořící rozhraní  zastavitelných ploch území od nezastavitelných
ploch veřejného prostranství

LINIE OPLOCENÍ AREÁLU MŠ (současný stav beze změny)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

    

PLOCHY DOPRAVY
plochy pozemních vozidlových komunikací a statické dopravy 
plochy pěších komunikací - chodníky a rozptylové plochy a plochy vjezdů k RD

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ
travnaté předzahrádky doplněné trvalkovými a letničkovými záhony a dřevinami
plochy doprovodné liniové a izolační zeleně

PLOCHY S FUNKCÍ PŘÍMĚSTSKÉHO SUBCENTRA 
veřejné prostranství se zpevněnými pochozími plochami a pobytovou zahradou

STABILIZOVANÉ PLOCHY SMÍŠENÉ, OBYTNÉ
plochy s kompaktním rostlým vesnickým typem zástavby, rozvoj těchto
ploch je možný, pokud je v souladu s požadavky na zachování kvality prostředí

PLOCHY VEŘEJNÉ REKREACE
20/008S s max. výškou nové zástavby (pouze přístavby k objektu HZ) 5 m

PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ - ŠKOLSTVÍ
20/006S se solitérním typem struktury zástavby
20/003S s kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby

PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ KOMERČNÍHO TYPU 

PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ - HASIČSKÁ ZBROJNICE

1 + P- 4/7

2.P- 8/12

2 + P- 9/13

3.00

3.00

12.50

DROŽDÍN - NÁVES  - regulační prvky v území
B6



















MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

SEVERNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED JIŽNÍ POHLED

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   A

MŠ DROŽDÍN  -  POHLEDY - SOUČASNÝ STAV



ZÁDVEŘÍ
s.v. 2535

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

   KOUPELNA      WC     ÚKLID

      KUCHYŇZASEDACÍ MÍSTNOST

  ZASEDACÍ MÍSTNOST  SKLADKANCELÁŘ

   CHODBA

     WC      WC

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

 ŠATNA + SKLAD

ŠATNA

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

ŠATNA DĚTÍ

UMÝVÁRNA DĚTÍ

ZÁZEMÍ PERSONÁLU

VÝTAH

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

ZÁDVEŘÍ
s.v. 2535

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

   KOUPELNA      WC     ÚKLID

      KUCHYŇZASEDACÍ MÍSTNOST

  ZASEDACÍ MÍSTNOST  SKLADKANCELÁŘ

   CHODBA

     WC      WC

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

 ŠATNA + SKLAD

CHODBA
ŠATNA DĚTÍ

UMÝVÁRNA DĚTÍ

ŠATNA

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

mateřská škola
základní škola
komise městské části a spolky

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   B

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   A



mateřská škola
základní škola
komise městské části a spolky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - SOUČASNÝ STAV

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   A

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   B

CHODBA + WC
      s.v. 3170 m

     VSTUP NA PŮDU

 SKLAD
s.v. 2720 m

JÍDELNA DENNÍ MÍSTNOST DENNÍ MÍSTNOST
LOŽNICE

SKLAD

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - SOUČASNÝ STAV

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DENNÍ MÍSTNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DENNÍ MÍSTNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA
LOŽNICE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
JÍDELNA



TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

UMÝVÁRNA DĚTÍ
VÝTAH

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
1 ODDĚLENÍ  - 120 m2

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

ÚKLID

ZÁZEMÍ
PERSONÁL MŠUMÝVÁRNA

DĚTÍ

ŠATNA DĚTÍ

PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

ZÁDVEŘÍ

WC M

WC Ž

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

ZÁDVEŘÍ
s.v. 2535

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

   KOUPELNA      WC     ÚKLID

      KUCHYŇZASEDACÍ MÍSTNOST

  ZASEDACÍ MÍSTNOST  SKLADKANCELÁŘ

   CHODBA

     WC      WC

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

 ŠATNA + SKLAD

CHODBA
ŠATNA DĚTÍ

UMÝVÁRNA DĚTÍ

ŠATNA

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

mateřská škola
základní škola
komise městské části a spolky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   C

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   B



mateřská škola
základní škola
komise městské části a spolky

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - SOUČASNÝ STAV

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - SOUČASNÝ STAV

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   B

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   C

JÍDELNA
s.v. 3180 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

CHODBA + WC
      s.v. 3170 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

 SKLAD
s.v. 2720 m

     VSTUP NA PŮDU

PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

KLUBOVNA KLUBOVNA KLUBOVNA
ZASEDACÍ MÍSTNOST

WC Ž IMO

WC M

KUCHYŇKA

VÝTAH ÚKLID



mateřská škola
základní škola
komunikace a společné prostory

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
1 ODDĚLENÍ  - 120 m2

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

ÚKLID

ZÁZEMÍ
PERSONÁL MŠ

ŠATNA DĚTÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

ZÁDVEŘÍ
s.v. 2535

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

   KOUPELNA      WC     ÚKLID

      KUCHYŇZASEDACÍ MÍSTNOST

  ZASEDACÍ MÍSTNOST  SKLADKANCELÁŘ

   CHODBA

     WC      WC

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST

 ŠATNA + SKLAD

CHODBA
ŠATNA DĚTÍ

UMÝVÁRNA DĚTÍ

ŠATNA

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

TECHNICKÁ MÍSTNOST

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV

Ú
KL

ID

VÝ
TA

H

UMÝVÁRNA  DĚTÍ

ZÁDVEŘÍ

ŠATNA DĚTÍ

PŘÍPRAVNA / VÝDEJNA JÍDLA

UMÝVÁRNA DĚTÍ

ÚKLID
WC DÍVKY

IMOWC HOŠI

VSTUP, ŠATNA

SCHODY DO SKLEPA

JÍDELNA - ŽÁCI ZŠ

TERASA

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   C



mateřská škola
základní škola
komise městské části a spolky
komunikace a společné prostory

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - SOUČASNÝ STAV

MŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ  - MOŽNÉ ÚPRAVY, VARIANTA   C

JÍDELNA
s.v. 3180 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

CHODBA + WC
      s.v. 3170 m

UČEBNA
s.v. 2720 m

 SKLAD
s.v. 2720 m

     VSTUP NA PŮDU

MATEŘSKÁ ŠKOLA  -  PŮDORYS 2.NP - MOŽNOSTI ÚPRAV

2.oddělení MŠ - 25 dětí
ÚKLID

WC

ŠATNA

UMÝVÁRNA

KABINET MŠ

ZASEDACÍ MÍSTNOST KLUBOVNA
ÚKLID
SKLAD

ČAJOVÁ KUCHYŇKA, ZÁZEMÍ

WC M WC Ž
IMO

SCHODIŠŤOVÁ
HALA

VÝTAH

podkrovní prostor



JIŽNÍ POHLED - SOUČASNÝ STAV

MŠ DROŽDÍN

JIŽNÍ POHLED - NAVRŽENÝ STAV

MŠ DROŽDÍN  -  HLAVNÍ PRŮČELÍ, MOŽNÉ ÚPRAVY DLE  VARIANTY   C



SEVERNÍ POHLED ZÁPADNÍ POHLED

VÝCHODNÍ POHLED
JIŽNÍ POHLED

ZŠ DROŽDÍN  -  POHLEDY, SOUČASNÝ STAV



TĚLOCVIČNA
   s.v. 3400 m

    ŠATNA
   s.v. 3460 m

   CHODBA
   s.v. 3440 m

   
s.

v.
 3

23
0 

m

KABINET
s.v. 3460 m

ŘEDITELNA
  s.v. 3430 m

   ZÁDVEŘÍ
   s.v. 3000 m

     WC
 s.v. 3040 m

UČEBNA
s.v. 3430 m

    SCHODIŠTĚ
    vrh klenby 2200 m
   pata klenby 2020 m

     WC
 s.v. 3040 m

ZŠ DROŽDÍN  -  PŮDORYSY - SOUČASNÝ STAV

UČEBNA
s.v. 3930 m

   CHODBA
   s.v. 3930 m

    SCHODIŠTĚ
    vrh klenby 2200 m
   pata klenby 2020 m

UČEBNA
s.v. 3930 m

UČEBNA
s.v. 3930 mUČEBNA

s.v. 3930 m

     WC
 s.v. 2800 m

     WC
 s.v. 2800 m

PŮDORYS 1.NP - ZŠ DROŽDÍN PŮDORYS 2.NP - ZŠ DROŽDÍN



školnice

wc imo úklid

wc ž
wc m

nářaďovna

chodba

tělocvična

klubovna

třída

třída

ředitelna
sborovna

zádveří

záliv pro kntejnery

víceúčelové sportoviště

podélná parkovací stání

kříž
parkovací záliv

parkovací záliv

veřejné prostranství prřed vstupem do školy a tělocvičny

technická

místnost

umývárna
umývárna

šatna tělocvična

šatna tělocvična

šatna žáků

kabinet

sklad

nábytku





Droždín - náves
Záznam z výrobního výboru ze dne 16. 02. 2021

Přítomni : Dle prezenční listiny

Výrobní výbor byl zahájen stručnou analýzou současného stavu návsi v Droždíně, především
informacemi o průběhu sítí technické infrastruktury, graficky byly znázorněny koridory ochranných
pásem jednotlivých sítí TI, byly zhodnoceny možnosti odtrubnění Adamovky se závěrem, že toto
řešení není vhodné z důvodů:
- Otevřením koryta potoka v linii současné zatrubněné trasy by vznikl problém se zajištěním

dopravní obsluhy objektů situovaných po obou stranách místní komunikace, včetně prodejny
potravin,  základní  školy  i  výše  situovaného  areálu  mateřské  školy.  V  místě  pod  valem
rybníčka,  by  přímo  nad  korytem  musela  být  vybudována  mostovka  pro  zajištění  pohybu
vozidel z a do hasičské zbrojnice, k areálu MŠ a do ulice V Rynkách.

- Muselo  by  dojít  k  přemístění  tras  sítí  technické infrastruktury  v  koridoru odtrubněné části
potoka

- Přemístění trasy otevřeného koryta do linie souběžné s krajskou komunikací není z s ohledem
na šířkové poměry v území možný

- V neposlední řadě se jako vodní prvek v území uplatňuje místní rybníček, další, byť zajímavé
vodní  prvky  nejsou  v  jinak  stabilizovaném území  nezbytně  nutné,  zvláště,  když  se  jejich
realizace jeví jako mimořádně nákladná  investice. 

Projektantka informovala  o tom,  že byla provedena prohlídka a  zaměření  objektů  základní  a
mateřské školy. Z prohlídky vyplývá:

A) Zhodnocení stavu objektů základní a mateřské školy

 Objekt základní školy, ani objekt mateřské školy nesplňují požadavky Vyhlášky ze dne 26. září
2017, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Hlavní problémy Základní školy:

- Průchozí třídy ve 2.np
- Prostorově a plošně zcela nevyhovující šatna žáků
- Absence zázemí učitelů a dalších pracovníků ZŠ
- Bariérovost
- Chybějící tělocvična
- Nevyhovující obálka objektu z hlediska tepelně technické charakteristiky

Návrh na řešení:

- Přístavba tělocvičny
- Přístavba vstupního objektu s prostorem pro umístění šaten
- Relativně levnými úpravami lze posléze upravit dispozici v ZŠ tak, aby vzniklo pět samostatně

přístupných tříd a jeden kabinet

Hlavní problémy Objektu mateřské školy:

Bariérovost :
-  Pobytové   místnosti  MŠ jsou  situovány  ve  2.np  s  kapacitně  nedostatečným hygienickým

zázemím dětí, toalety a umývárna  jsou umístěny v 1.np
-  Přípravna  jídla  v  1.np,  všechno  jídlo  se  nosí  na  tácech  přes  jediné,  zcela  nevyhovující

schodiště do 2.np
-  Prostory pro pobyt dětí tvoří několik za sebou řazených místností – problematické hlídání dětí



Špatný stavebně technický stav objektu, především v levé části, nicméně v celém 1.np je patrný
vliv  pronikání  zemní  vlhkosti  do  zdiva  projevující  se  všemi  typickými  doprovodními  jevy
(opadávání omítek, vlhké mapy na stěnách atd.)

Návrh na řešení:

-  Vybudování přístavby s novým dvojramenným schodištěm a s výtahem
-  Vybudování umývárny dětí s požadovanou kapacitou ve vazbě na pobytové prostory dětí ve

2.np
-  Možnost přemístění MŠ do přízemí – do prostor KMČ, tyto klubovny a prostory přemístit do

2.np (vybudování nového schodiště a výtah zůstávají podmínkou obou záměrů)

Závěr:

Prostory bývalého zámečku zcela vylučují možnost umístění základní školy v tomto objektu (v
případě  budoucího  rozvoje  městské  části  a  přehození  provozů  ZŠ  a  MŠ  by  to  znamenalo
novostavbu ZŠ).  Provedením navržených stavebních úprav  (variantně)  lze dosáhnout  řešení,
která budou v souladu s požadavky dle výše citované vyhlášky a platných hygienických předpisů.
Zvýšení  kapacity  MŠ  o  další  třídu  lze  docílit  využitím  prostor  v  přízemí  objektu  (komplexní
rekonstrukce prostor, které využívá KMČ a klub důchodců), pokud tyto prostory nelze přemístit
jinam, nové oddělení by muselo být řešeno přístavbou, resp. vybudováním nového pavilonu v
prostoru zahrady MŠ. 
 

B) Řešení tělocvičny, veřejného prostranství a související úpravy návsi

Představeny byly dva koncepty řešení prostoru 

Koncept 1
Přístavba objektu tělocvičny k základní škole, veřejné prostranství před objektem MŠ

Hlavní výhody: 
Přímá vazba ZŠ s tělocvičnou
Komfortní prostor pro veřejné prostranství před objektem MŠ, možnost využití terénního zlomu k 
vybudování amfiteátru
Možnost rozšíření veřejného prostranství do zadní části bývalé zahrady MŠ  (ohniště apod.)

Nevýhody: Menší prostor pro výstavbu – menší tělocvična, max. 13 x 26 m 

Koncept 2
Výstavba objektu tělocvičny v prostoru před MŠ, veřejné prostranství vedle objektu ZŠ

Výhody: Možnost větší tělocvičny, cca 14 x 28 m 
Nevýhody : Bez vazby na ZŠ - časové ztráty při přesunech na hodiny TV do tělocvičny.

Porovnání výhod a nevýhod obou konceptů – viz samostatná příloha.

Závěry z projednání a pokyny pro další práci:

-  Upravit (mírně zmenšit) rozměry a dispozici tělocvičny v konceptu 1 (pro zlepšení parametrů pro
výjezd aut z hasičské zbrojnice  - ověřit podmínky výjezdu HZS u obou konceptů)



-   Prostor dopravně řešit jako“Zónu 30“
-  Zachovat současný jednosměrný průjezd dolního úseku komunikace před prodejnou (rozhledové

úhly v místě zastávky MHD) 
-  Zatrubněný tok Adamovky ponechat v původní trase, respektovat jeho ochranné pásmo a ochranná

pásma všech stěžejních sítí technické infrastruktury
-  Vypracovat prostorové modely obou variant
-   Projednat oba koncepty s paní ředitelkou základní školy
-   Navrhnout opatření před vstupem do školy zabraňující vběhnutí dětí do vozovky před školou, a

v této souvislosti zvážit i potřebnost zálivu přímo před vchodem 
- Doplnit stávající přechody pro chodce v blízkosti zastávek 
-  doplnit  jako variantu prověření  tělocvičny v poloze kolmo na MŠ v místě stáv.  prostor  KMČ (již

existující řešení z evidované studie  předchozí) – menší zásah do obrazu návsi, byla by umožněna
v budoucnu např. dostavba ZŠ / MŠ ve vazbě na stavební čáru objektů na severní straně návsi
atd.

doplnila: Růžičková







US Droždín - náves
Zápis z výrobního výboru ze dne

4. 3. 2021

Přítomni : dle prezenční listiny

Výrobní výbor byl zahájen shrnutím priorit pro řešení US:

1. tělocvična   – pro potřebu ZŠ a veřejnosti – možnost řešení 
a. přístavba (dle projektantky vhodnější řešení) – velikost optimálně 13x26, max. 14x28 m)
b. dostavba mimo středový špalíček

2. veřejné prostranství pro setkávání  
3. vstup do ZŠ   – komfortní a bezpečný
4. skloubení dalších funkcí   – MŠ, obchod, MHD, hasiči …
5. revitalizace návsi  

Projektantka představila jednotlivé varianty konceptu a hmotová řešení, (včetně prověření natočené varianty přístavby ZŠ,
ověření umístění tělocvičny před budovou MŠ před částí  sídla KMČ, vyznačení rozměrů haly pro sporty jako florbal  a
házená – což prostorové možnosti návsi neumožňují) – viz prezentace.

koncept 1b – PŘÍSTAVBA 
(vstup do ZŠ od severu s komfortním předprostorem, dostatečné zázemí pro provoz ZŠ a veřejnost navštěvující tělocvičnu,
vytvoření velkorysého prostranství před MŠ, ponechání hist. kříže na původním místě, možnost přestavby MŠ dle konceptu
představeného dál v prezentaci, okolí zastávky upraveno se zelenou plochou, stanoviště kontejnerů odsunuto před obchod
ve vazbě na zeď oplocení pozemku RD p.č. 54 (nevýhoda - mimo pozemky ve vlastnictví města, nutno navrhnout na jiném
místě), výjezd z hasičky možný, doplnění vystavení histor. hasič. vozu)

koncept 1c – natočená PŘÍSTAVBA 
(vstup do ZŠ od severu s komfortním předprostorem, zázemí pro provoz ZŠ a veřejnost navštěvující tělocvičnu je doplněno
dalším prostorem např. klubovnou, jinak obdobně jako 1b)

koncept 1a - PŘÍSTAVBA s doplněným zázemím
(vstup do ZŠ od jihu s dostatečným rozptylovým prostorem a zeleným pásem chránícím proti vběhnutí dětí do vozovky,
doplněné o zázemí, které lze využít jak pro školu, kluby, KMČ tak pro víceúčelové užívání veřejností (plesy apod.), hřiště
otočeno, stanoviště pro odpad na pozemku města za ZŠ, jinak obdobně jako 1b)

koncept 2 – DOSTAVBA TĚLOCVIČNY 
(tělocvična 14x28 m před MŠ s prostorným zázemím, veřejné prostranství s amfiteátrem pod rybníčkem na východní straně
od  ZŠ,  vstup  do  ZŠ  od  severu,  ponechání  hist.  kříže  na  původním  místě,  možnost  přestavby  MŠ  dle  konceptu
představeného dál v prezentaci, okolí zastávky upraveno zelenou plochou, stanoviště kontejnerů odsunuto před obchod ve
vazbě na zeď oplocení pozemku RD p.č. 54 (nevýhoda - mimo pozemky ve vlastnictví města, nutno navrhnout na jiném
místě), výjezd z hasičky možný historický hasič. vůz vedle přístavby hasičky)

Revitalizace MŠ – umožňuje rozšíření na dvě plnohodnotná oddělení tj. 50, max. 56 dětí (dnes 1 odd. cca 20-23 dětí) 
Revitalizace ZŠ – postačí přístavba vstupního prostoru se šatnou pro žáky a stavební úpravy menšího rozsahu v interiéru
ZŠ postačí k vyřešení současných problémů školy.

Diskuze:
-  prověření přesunu MŠ a ZŠ -  provoz MŠ lze přesunout do objektu ZŠ, dispozice umožní vytvořit dvě oddělení (celková

kapacita 50 max. 56 míst). Nutné je vyřešit výdejnu jídla, nejspíš formou přístavby k severnímu průčelí. V tomto případě
by bylo nutné vybudovat ZŠ jako novostavbu v areálu současné školky.

- bylo prověřeno umístění tělocvičny před MŠ kolmo ke stávající budově - v této poloze byla v evidované studii (2007)
navržena novostavba objektu s využitím jako kulturně – společenský sál o rozměrech 10x18 s nezbytným zázemím.
Půdorysně  a  prostorově  v  tomto  místě  objem  tělocvičny  s  potřebným  zázemím  nelze  realizovat  .  Řešení  bude
doloženo zákresem např. do ortofotomapy vyznačením prostorových nároků.

- Dopravní  řešení  -  zóna 30 a její  rozdíly oproti  obytné zóně,  závěr:  lokalitu řešit  jako zónu 30 s vjezdem přes
vyvýšené prahy, lokalitu zklidnit a výškově sjednotit nivelitu chodníků a pojížděných částí komunikací.

- pohyb autobusů – prověřit otáčení autobusů MHD,
- prověřit současný způsob zásobování prodejny z ulice Horní Úlehla,  



- potřeba parkovacích stání a jejich možnost redukce (legislativně je v území potřeba situovat 27 stání, s ohledem na
rozdílný časový režim jednotlivých institucí (škola, prodejna, tělocvična pro veřejnost atd.) lze tento počet redukovat na
cca 1/3 –1/2 požadovaného počtu stání.  Zvážit  skutečnou potřebu v území, ve kterém  je vhodné preferovat pěší
provoz,

- vyřešit  situování  plochy pro kontejnery separovaného odpadu na městském pozemku – prověří  se umístění podél
oplocení v blízkosti místa, kde jsou kontejnery situované v současnosti

- pozemek p.č. 7 za rybníčkem je městský – dnes využívají vlastníci pozemku p.č. 8– ideální by bylo rozšířit zde veřejnou
zeleň s dětským hřištěm 

Závěry z projednání a pokyny pro dopracování variant:

 upravit počty park. stání (redukce podélných stání na jižní straně ul. Gagarinova, v konceptu 1b také podél
přístavby tělocvičny),

 dořešit umístění stanoviště tříděného odpadu (alt. integrovat do zídky zahrady školy naproti obchodu, alt. najít
umístění podzemních kontejnerů např. vedle hasičky apod.),

 prověřit provoz MHD v řešeném území,
 rozšířit chodník od zastávky k obchodu z navržených 3m např. na  4m,
 prověřit dopravní řešení viz diskuze – konzultovat případně ještě s kolegy dopraváky (Luňáček, Růžičková M.),
 zvážit  a  doporučit  případnou  směnu  části  pozemků  pro  MŠ  v  případě  realizace  záměru  rozšíření  MŠ

naznačenou ve var. 1a – část p.č. 53/1 za 46/32 část  46/1 v rozsahu asi cca 300 m2 (řešení by ale na směně
nemělo být závislé, potřebný pozemek je ve vlastnictví majitelů objektu p.č.52 a představuje změnu ÚP),

 ve finální verzi studie (územní studie) určitě hmotové zákresy zjednodušit na abstraktní hmoty bez náznaku
členění  fasád  (Je  na zvážení,  jestli  i  pro  veřejné projednání nemůže být naznačené architektonické řešení
trochu dvojsečné, sice si laik udělá představu, na druhou stranu se může chytit nepodstatného detailu), 

  koncepty budou dopracovány dle doplnění k variantám níže do var. 1 a var 2, s tím, že v dokumentaci budou
zároveň  doloženy  všechny  varianty  prezentované  na  VV  z důvodu  doložení  vývoje  projektu  ideálně  se
stručným shrnutím +/- variant a s tím, co bylo použito do konceptu 1/2.

zapsala: Růžičková P., Trtílková
doplnil: Šobr

doplnění k     variantám:   jednoznačně za nás nejlepší varianta 1c, tj. s pootočenou tělocvičnou. Přijde mi nejlepší vůči okolním
veřejným prostranstvím (předprostor školy, nároží s pomníkem), i ve hmotových zákresech.

- pro koncept 1: 
vyjít z var. 1c + doplnit závěry z VV + dále:

- na jižní straně ul. Gagarinova rozšířit chodník od přechodu na úkor parkovacích zálivů (případně doplnit zelený
pás, od přechodu však zbytečný)

- opravit přechod od zastávky, který končí v zeleném pásu 
- doplnit zvýšené prahy atd.  viz dohodnuté změny dopravy
- 22 – rozšířit terénní schodiště
- 23 – ponechat molo
- 26 doplnit hřiště – herní prvky jako je v 1a
- zvážit rozšíření chodníku kolem školního hřiště
- více zdůraznit doplnění linky stromů ve veřejném rozšířeném prostranství před MŠ, které pohledově „odcloní“

parkovací  auta  při  pohledu  z amfiteátru,  zvážit  ponechání  části  ohradní  zdi  vedle  park.  stání  nebo  jinak
artikulovat vymezení návsi (do hmotového řešení zejména)

- MŠ kreslit ve variantě návrhu „možnosti úprav“

- pro koncept 2:  doplnit  pouze ze závěrů VV (zejména dopravní řešení,  přechod pro chodce, rozšíření chodníku od
zastávky k obchodu, MŠ nechat v 2. variantě, stanoviště odpadu posunout…)











Územní studie centra městské části Olomouc - Droždín

Zápis z veřejného projednání konaného dne 13.9.2021

1) DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K VARIANTĚ 1 
 Bylo by možné toto řešení realizovat s plochou střechou? Nebo se zelenou střechou? 

Ano, toto řešení je možné, vzhledem k požadované světlé výšce tělocvičny je však 
nutné prověřit dopad tohoto řešení na objem navržené konstrukce, výšku římsy atd., 
z tohoto pohledu se jako výhodnější jeví použití sedlové střechy s otevřeným 
prostorem pod konstrukcí střechy.

 Budova se stane dominantou obce, námět situovat přístavbu tělocvičny „pod“ školou.
- Umístění tělocvičny na této ploše s ohledem na profilaci terénu není vhodné, objekt 

by působil velmi dominantně. Přístavba na opačné straně školy umožní zapustit 
budovu tělocvičny částečně do terénu (ca o 0,5 m) a přitom respektovat požadavek 
bezbariérovým pohybem mezi objektem školy a novou tělocvičnou.  

 Bylo by vhodné zahloubit budovu tělocvičny v maximální možné míře. Tato varianta 
vytváří klidné zázemí pro komunitní život obce. 

 Dětské hřiště je v současnosti vnímáno také jako náves. Ve variantě 1 vzniká oplocený
blok (pokud uvažujeme, že školní hřiště se přesune do dolní části a ta se oplotí), který 
už nepůsobí jako náves, funkce návsi se přesune do nové polohy – před objekt MŠ. 

 Areál základní školy se rozšíří a zabere zbytek ostrůvku svým oploceným hřištěm. 
- Hřiště musí být z bezpečnostních důvodů oplocené, ale v době mimo vyučování bude 

veřejnosti volně přístupné. 

2) POZITIVA VARIANT  1, 1a, 1b
 Varianta 1 přináší nejvíce benefitů pro školu – součástí nového zázemí tělocvičny 

bude i nový vstupní prostor se šatnou pro žáky, který ve škole v současnosti chybí. 
Funkci tělocvičny v tuto chvíli plní jedna z původních tříd, pokud by bylo možné tuto 
třídu uvolnit, vznikla by jedna třída navíc, dalšími menšími úpravami by bylo možné 
nynější průchozí třídy (čtyři z celkových pěti tříd) zneprůchodnit.

 Otevření nového veřejného prostranství u MŠ 
 Z hlediska bezpečnosti dětí se jako optimální jeví varianta 1

3) NEGATIVA VARIANTY 1
 Jedná se o velkou hmotu



 Varianta 1 a – nevýhoda – orientace hlavního vstupu do prostoru s frekventovaným 
dopravním provozem (bezpečnost dětí) 

4) DOTAZY A PŘIPOMÍNKY K VARIANTÁM  2, 2a 
 Lepší je umístit souběžně se statkem a řešit přístavbu zámečku + maximálně zapustit 

do terénu (varianta 2a), než umisťovat „hmotu“ doprostřed návsi. 

5) POZITIVUM VARIANTY 2

 Terénní schody a sedací zídky na břehu pod hrází

6) DOTAZY/PŘIPOMÍNKY K OBĚMA VARIANTÁM SOUČASNĚ
 Jaké přesně bylo zadání – řešíme celkovou podobu návsi, nebo pouze umístění 

tělocvičny?
- Obě otázky spolu úzce souvisejí, celková podoba návsi se bude odvíjet od umístění 

tělocvičny (ve variantách 1, 1a a 1b dochází prakticky k přemístění veřejného 
prostoru návsi před zámeček). 

 Jaký je finanční rámec celého řešení? Je nějaká maximální částka, do které se musí 
vejít? 

- V současnosti není striktně stanoven finanční limit. Snahou je nalézt řešení 
maximálně efektivní, úsporné, ale především funkční. Poté, co bude rozhodnuto o 
realizaci konkrétní varianty, budou se hledat příslušné finanční zdroje na realizaci. 

- Odhadované náklady jsou ca 30 mil. tělocvična + 12 mil. přístavba (s DPH až 50 mil.), 
náklady na řešení souvisejících ploch, veřejného prostranství atd. -  cca 30 mil.  – 
předpokládaná výsledná investice závisí od vývoje cen na trhu, může se pohybovat 
kolem 100 mil. korun. Bude nutná etapizace – tělocvična bude zahrnuta do první 
etapy. 

 Financování – Jak bude řešeno financování záměru? 
- Předpokládá se kombinace investic města a dotací z prostředků státu nebo EU fondů 

a kofinancování. Z prostředků města by mohly být hrazeny náklady ve výši ca 15-20 
%. Odhadované náklady na projekční činnost jsou ca 1-2 mil. korun. 

 Jaké může být využití tělocvičny, když největší možná velikost haly v daném prostředí 
je  13x26m ? 

- Tato velikost zcela postačí účelům výuky TV ve škole, rovněž pro tréning a přípravu 
mládeže a dorostu, který se věnuje florbal.  V hale bude možné hrát volejbal, malou 
kopanou, streetball, vybíjenou a další míčově hry. Hlavní očekávané využití je ale pro 
potřeby školy. 

 Kdy by mohla být zahájena výstavba? 



- S ohledem na celý proces projektování a stavebního řízení se dá předpokládat 
zahájení stavby nejdříve v roce 2024-2025. Přípravné práce jsou časově téměř stejně 
náročné, jako samotná výstavba, která je relativně rychlá. 

 Jak bude řešeno parkování? Pro návštěvníky tělocvičny bude třeba zajistit dostatek 
parkovacích míst. 

- Předpokládají se kolmá stání u samoobsluhy, podélná stání u zadní části ZŠ, v přední 
části u školy zálivy pro krátkodobé zastavení (K+R). Další kolmá parkovací místa 
vzniknou před MŠ.  Rozsah parkovací kapacity lze oproti všem předloženým 
variantám rozšířit, ovšem vždy na úkor ploch veřejné zeleně. Celá oblast je v tzv. zóně
30, tedy lze zastavit kdekoliv, kde to není vysloveně zakázáno. 

 Bylo by vhodné doplnit vizualizaci „z úrovně očí chodce“. 

 Tělocvična by byla využívána v čase vyučování + odpolední družiny, po 17:00 hodině, 
o víkendech a v době prázdnin bude možné její využití širokou veřejností. 

 Je plánováno nějaké referendum, elektronické hlasování, nebo jiná možnost, jak zjistit
názory veřejnosti? 

- Ne, tento účel má plnit právě toto setkání, které je již druhé v pořadí (první se konalo 
loni v červenci 2020).

 Současná škola s 90 žáky je již na samé hranici norem. Tělocvična bude bez problémů 
fungovat 50-60 let, ale budou moci děti po celou tuto dobu zůstat ve staré škole? 
Není ke zvážení výstavba nové školy i s tělocvičnou na Gregoráku? 

- Zadání zní – řešit centrální prostor návsi, jiné lokality se nehodnotí. Pokud by se 
zvažovala možnost výstavby nové školy, prostorové možnosti v této části Droždína 
jsou omezené a, nová škola by byla opět pouze 5- třídní. Do prostoru centrálního 
ostrůvku se nová škola i s tělocvičnou vejde jen velmi obtížně. 

- V současnosti je škola kapacitně naplněná, každoročně odmítá 7-10 žáků. 
- Výstavba nové školy je spíše nereálná, odhadovaný náklad 600 mil. 

 Tělocvična je rozměrově stejná ve variantě 1 i 2.

 Přístavba chybějící šatny žáků ke škole je zahrnuta ve všech variantách.

 Bude nová tělocvična obsahovat i zázemí pro plesy, pronájmy atd?
- Varianta 1 ANO, ve snížené části je navrhována klubovna. 
- Varianta 1a – ANO i s vlastním vstupem, ale z bočního vstupu už bude nutné 

bezbariérový přístup řešit plošinou. 
- Varianta 1b – NE
- Varianta 2a – NE

 Nášlapná vrstva podlahy z vlysů v tělocvičně umožní i tanec. 



7) DOPLŇUJÍCÍ PODNĚTY A OTÁZKY  
 Jaká je vize rozvoje obce? Kolik předpokládáme obyvatel, kolik dětí? 
- V současnosti je v obci ca 120 dětí, odhadem polovina z nich by tělocvičnu využívala, 

fotbal určitě. 

 Je třeba zahrnout také zklidnění dopravy, ostrůvky, zúžení komunikace atd.
- Návrh do značné míry již zahrnuje. První investice v tomto směru budou uskutečněny 

už příští rok. 

Bude součástí tělocvičny také prostor využitelný pro místní spolky, knihovnu atd.?

- Pro toto využití je vhodné použít prostory bývalého zámečku po provedení jeho úprav. U 
variant 1, 1a a 1b, které umísťují přístavbu tělocvičny k základní škole, lze přestavbou 
nepůvodní levé části  ( kde se nyní schází KMČ a důchodci) vybudovat dvoupatrový objekt, 
kde by byly nově umístěny dvě třídy MŠ (nad sebou), a pravá část stávajícího zámečku by se 
upravila pro zmiňované využití. 

- U variant 1,1a a 1b lze tedy provést celkovou revitalizaci zámečku. 

8) ORIENTAČNÍ HLASOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM VARIANTÁM: 

Varianta 1 – celkem 13 hlasů (11 pro variantu 1, dva pro variantu 1b)

Varianta 2 – celkem 8 hlasů (7 pro variantu 2a, jeden pro variantu 2)

 

Facilitace a zápis: Ing. Miroslava Florianová, Mgr. Martin Nawrath
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Důvodová zpráva

STUDIE DROŽDÍN – NÁVES 

Požadavek na zpracování studie byl vyvolán potřebou ZŠ Droždín řešit objekt tělocvičny a poža-
davkem  KMČ  kultivovat  celý  prostor  návsi včetně  řešení  využití  navazujících  nemovitostí  ve
vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola). ZŠ Droždín se nachází při ul. Gagarinova, na návsi,
a nemá v současnosti tělocvičnu, pouze venkovní hřiště. Objekt tělocvičny by měl sloužit základní
škole i  místním obyvatelům. Důvodem pořízení  územní studie je prověření  umístění  tělocvičny
v rámci koncepčního řešení prostoru celé návsi včetně prověření dalších záměrů místní části Drož-
dín. Pro centrum místní části Olomouce Droždín je evidovaná územní studie „Droždín – náves“
z roku 2009.

Odbor strategie a řízení, Útvar hlavního architekta, zpracoval v červnu 2020 návrh zadání územní
studie, který následně projednal s úřadem územního plánování a zapracoval jeho připomínky. Ná-
sledně byl návrh zadání projednán 13. 7. 2020 na veřejné debatě s občany Droždína – tj. se zá-
stupci komise městské části a veřejností. 
Připomínky, které bylo možné v zadání zohlednit, byly zapracovány, a zadání bylo schváleno úřa-
dem územního plánování. Následně byli oslovení tři autorizovaní architekti s odpovídajícími refe-
rencemi s žádostí o nabídku v rámci podmínek výběru zpracovatele veřejné zakázky malého roz-
sahu, vybrána byla nejvýhodnější nabídka podaná Ing. arch. Ivetou Trtílkovou.

Vzhledem k potřebě prověřit návrh v různých diskutovaných variantách byl koncept zpracován ve
dvou základních variantách s podvariantami:

I. Var. 1. – tělocvična (13 x 26 m) je navržena jako přístavba stávající ZŠ, těžiště veřejného
prostranství je navrženo v prostoru před „zámečkem“, podvarianty se liší v konkrétním
návrhu umístění tělocvičny a z toho vyplývajícího rozsahu zázemí, venkovní zázemí ško-
ly je přemístěno před západní průčelí školy

Var. 1. – přístavba tělocvičny je vyosená vůči objektu ZŠ, společný vstup do ZŠ i tělo-
cvičny ve stávající poloze
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Var. 1.a – přístavba tělocvičny je rovnoběžná vůči objektu ZŠ hlavní vstup do ZŠ je navr-
žen v původní poloze z ul. Gagarinova, do tělocvičny je navržen samostatný vstup pro
komunitní aktivity

Var. 1.b – přístavba tělocvičny je rovnoběžná vůči objektu ZŠ, společný vstup do ZŠ i tě-
locvičny ve stávající poloze

II. Var. 2. – tělocvična (13 x 26 m) je navržena v prostoru před „zámečkem“ bez přímé vaz-
by na stávající ZŠ, těžiště veřejného prostranství je navrženo v prostoru stávajícího hři-
ště u ZŠ

Var. 2. a – tělocvična je navržena na místě stávajícího dopravního hřiště, její zázemí je
v prostoru stávající přístavby „zámečku“ (hmotově je prověřena rovněž novostavba ZŠ
před stávající MŠ)
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Var. 2. b – tělocvična je navržena v prostoru před stávající MŠ

Varianty byly projednány s příslušnými odbory magistrátu, zástupci ZŠ, KMČ a komisí pro architek-
turu. Dne 13. 9. 2021 proběhla veřejné debata v Droždíně (záznamy z obou debat a zadání jsou
zveřejněny na https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi).

Z veřejné debaty vyplynula mírná preference var.1, kterou rovněž jednoznačně upřednostňují zá-
stupci  ZŠ.  Na jednání  komise  pro  architekturu  byly  široce diskutovány  různé možnosti  řešení
včetně umístění nové školy a její řešení formou architektonické soutěže, z urbanistického hlediska
byla doporučována var. 2.a, z hlediska ekonomického a funkčních potřeb školy var. 1. Komise ne-
přijala v této věci usnesení. Na veřejné debatě byly rovněž diskutovány přínosy pro městskou část
a jednoznačně byla preferována možnost co nejširšího komunitního využití tělocvičny, u var. 1 byl
zdůrazněn  potenciál  vzniku  veřejného  prostranství  pro  komunitní  aktivity  v  prostoru  před  „zá-
mečkem“.
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Vzhledem k výše uvedenému předkladatel  a  útvar  hlavního architekta doporučují  dopra-
covat studii ve var. 1 se zohledním připomínek vzešlých ze všech projednání s tím, že ne-
dílnou součástí „odůvodnění“ studie budou všechny varianty s popisem jejich vyhodno-
cení.

Na jednání RMO bude přizvána k výkladu k jednotlivým variantám zpracovatelka studie Ing. arch.
Trtílková.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města Olomouce po projednání:
1) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
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 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
„Droždín - náves“ 

 
Zpracoval: Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, úřad územního plánování 
říjen 2020 
barevně vyznačené části jsou doplněny nad rámec územní studie Útvarem hlavního architekta 
z důvodu upřesnění kapacit území a potřeby prověření urbanistické koncepce a reálnosti 
navrhovaného řešení, říjen 2020 
 
1. Důvod pořízení územní studie 
Požadavek na zpracování studie je vyvolán aktuální potřebou ZŠ Droždín řešit objekt tělocvičny a 
požadavkem KMČ kultivovat celý prostor návsi včetně řešení využití navazujících nemovitostí ve 
vlastnictví města Olomouce (zámeček, škola). ZŠ Droždín se nachází při ul. Gagarinova, na návsi, a 
nemá v současnosti tělocvičnu, pouze venkovní hřiště. Objekt tělocvičny by měl sloužit základní škole 
i místním obyvatelům. Důvodem pořízení územní studie je prověření umístění tělocvičny v rámci 
koncepčního řešení prostoru celé návsi včetně prověření dalších záměrů místní části Droždín. Pro 
centrum místní části Olomouce Droždín je evidovaná územní studie „Droždín – náves“ z roku 2009. 
která řeší tento prostor s možností přístavby víceúčelového objektu občanské vybavenosti o velikosti 
cca 29 x 12m.  
 
2. Cíl a účel pořízení územní studie 
Cílem studie je prověřit prostorové možnosti pro umístění tělocvičny školy a to ve variantách včetně 
vyhodnocení těchto variant, současně prověřit možnosti rozvoje mateřské a základní školy, možnou 
přístavbu objektu hasičské zbrojnice, případné rozšíření obchodu, celkovou revitalizaci veřejného 
prostranství návsi Droždína a konkretizovat podmínky využití zájmového území v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území v souladu s obecnými požadavky na využívání území.    
 
Umístění objektu bude prověřeno na pozemcích v majetku města (pro tělocvičnu jsou vytipovány pro 
var. 1 – pozemek školy parc. č. 1 a 2 v k.ú. Droždín, pro var. 2 – pozemky v areálu mateřské školy tj. 
parc. č. 45/1, 45/2, 46/1, 46/31, 46/32 47/1,  47/2 a 48, vše k.ú. Droždín).  
 
Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území. V částech, odlišných 
od podmínek Územního plánu Olomouc, bude sloužit jako podklad pro jeho možnou změnu. Návrh 
studie bude podložen prověřením architektonicko- urbanistického řešení objektů přístavby základní 
školy, objektu hasičské zbrojnice a úprav návsi, ostatní záměry budou prověřeny v úrovni ideového 
návrhu.  
 
3. Vymezení řešeného území 
Územní studie bude zpracována pro území příměstského subcentra Droždína na ulici Gagarinova viz 
Příloha (Schéma výškové regulace a polycentrického systému č. I/S1 výrokové části Územního plánu 
Olomouc – dále také „ÚP“).  
Řešené území bylo historickou návsí a zahrnuje veřejné prostranství návsi, areál základní školy, areál 
mateřské školy, plochy zeleně s rybníčkem a objektem hasičské zbrojnice.  
 
 
4. Podmínky vyplývající z Územního plánu Olomouc 
Ŕešené území z hlediska platného Územního plánu Olomouce, který nabyl účinnosti dne 30. 9. 2014, 
ve znění pozdějších změn, je součástí: 

 stabilizovaných ploch smíšených obytných 20/001S, 20/004S, 20/010S a 20/012S s max. 
výškou zástavby 7/10m a kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby, 

 stabilizovaných ploch veřejného vybavení 20/006S se solitérním typem struktury zástavby a 
20/003S s kompaktním rostlým vesnickým typem struktury zástavby, obě s max. výškou 
zástavby 7/10m, 

 stabilizované plochy veřejné rekreace 20/008S s max. výškou zástavby 5/7m a solitérním 
typem struktura zástavby,  

 stabilizované plochy veřejných prostranství 20/007S,  
 ulice Gagarinova je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 20/011S a ulice pplk. 

Sochora je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury 20/094S, obě ulice jsou 
vedeny jako komunikace II. třídy. 
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Plochy stabilizované v zastavěném území se dle UP vymezují pro zajištění stabilizované struktury 
zástavby nebo jejich stávajícího vhodného využití. Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území 
se stávající zastavěnost a funkční využití v zásadě nemění, přičemž za změny se při respektování 
požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s charakterem území nepovažují: 

• změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí; 

• stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů; 

• stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení; 

• přístavby objektů; 

• nástavby nejvýše o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maxim. 
stanovenou výšku; 

• ve struktuře zástavby kompaktního rostlého vesnického typu (v) dostavby objektů v prolukách 
analogicky k půdorysné stopě původní zástavby a podél veřejných prostranství v souladu s 
charakterem původní zástavby, to vše se zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků;  

• ve struktuře solitérního typu (s) nejsou stanoveny. 
 

Využití území bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně přípustného 
využití ploch smíšených obytných a veřejných prostranství stanovených územním plánem. Přitom 
bude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat stavby a zařízení lze v celém 
území pouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot. 

 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot lokality 20 Droždín stanovují: 

• chránit a rozvíjet příměstské subcentrum v centru Droždína na ulici Gagarinově v prostoru 
historické návsi na plochách 20/003S, 20/006S, 20/008S a na částech ploch 20/001S, 20/004S, 
20/005S, 20/007S, 20/010S a 20/011S;  

• chránit a posilovat stávající občanskou vybavenost zejména na plochách 20/003S, a 20/006S;  
• chránit a rozvíjet rostlou vesnickou zástavbu okolí historické návsi. 

 
Požadavky na rozvoj lokality 20 Droždín stanovují: 

• zachovat pěší propojení ulicí V Rynkách (od ulice Gagarinovy kolem rybníka k ulici Vítězství), 
• upravit tok Adamovky (VT-08) z důvodu zvýšení kapacity a protipovodňové ochrany. 
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výřez z ÚP –Výkres VPS, VPO a asanací 

 
 

 
5. Zásady vyplývající z územní studie „Droždín – náves“ 2009 
 
Pro řešené území je evidovaná územní studie „Droždín – náves“ z roku 2009, která se v části řešení 
stala podkladem pro platný ÚP.  
 
Studie řeší prostor návsi včetně přístavby víceúčelového objektu občanské vybavenosti o velikosti cca 
29 x 12m ve dvou variantách, které jsou odlišné právě v umístění tohoto objektu. Funkční a prostorové 
uspořádání návsi je jinak stejné, redukují se zpevněné plochy komunikací ve prospěch parkovacích 
stání a zeleně, je navrženo dokončení výsadby stromořadí, doplnění a rozšíření chodníků, zrušení 
jednoho ze dvou autobusových zálivů ve směru na Bukovany ve prospěch parkování.  
Varianta A. umísťuje víceúčelový objekt ve vazbě na objekt hasičské zbrojnice, částečně nad vodní 
plochu rybníčka (požární nádrže).  
Varianta B. umísťuje víceúčelový objekt v prostoru areálu mateřské školy, na místě, kde historicky 
objekt stával (dnes prostor nevyužívaného dopravního hřiště). V areálu MŠ se počítalo se vznikem 
veřejného prostranství – předprostoru – pro konání společenských akcí.  
 
Varianta A. byla následně vyhodnocena jako méně vhodná pro další postup a nebyla tedy zohledněna 
v platném územním plánu.   
 

více: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie 
 
 

6. Požadavky na obsah řešení územní studie 
 
Územní studie navrhne a prověří: 
 celkovou úpravu návsi včetně zapojení do celkového organismu sídla (okolí rybníčku, zeleň, 

šířky komunikace ve prospěch pěších a cyklistů, apod.). 
 potenciál rozvoje základní občanské vybavenosti v městské části Droždín, která nevyhovuje 

současným potřebám místních obyvatel, zejména prostorově nevyhovující a technicky i 
morálně zastaralé budovy základní i mateřské školy a absence budovy pro školní i mimoškolní 
tělovýchovu a sport a volnočasové aktivity, včetně zhodnocení stávajícího využití a stavu 
budov ZŠ a MŠ a možnosti využití občanské vybavenosti v horizontu 30 let, 
 
současná kapacita MŠ:  28 dětí  
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současná kapacita ZŠ:  90 dětí 
školní družina.   60 dětí 
 

 umístění tělocvičny ZŠ, doplnění hřiště pro ZŠ - ve dvou variantách:  
var. 1 – pozemek školy parc. č. 1 a 2 v k.ú. Droždín,  
var. 2 – pozemek v areálu mateřské školy parc. č. 45/1, 45/2, 46/1, 46/31, 46/32, 47/1, 47/2 a 
48, vše v k.ú. Droždín, varianty budou hodnoceny také z pohledu dopadu na strukturu 
zástavby v rámci cílů a úkolů územního plánování i z pohledu případné etapizace 
(v obou variantách se počítá s prověřením rozsahu rozšíření areálu ZŠ – pozemek parc. č. 69, 
a 70 k.ú. Droždín)  
 
kapacita tělocvičny: bude prověřena možnost umístění, co nejuniverzálnější 

velikosti tělocvičny úměrně měřítku návsi s vyhodnocením 
možností využití i pro další sporty nejen základní tělocvičny 
pro školu + samostatný vstup, malá nářaďovna, šatna, sprcha, 
WC 

 
kapacita pro setkávání obyvatel:  až 400 osob 
 
Pro obě varianty budou vyhodnoceny vazby a dopad na provoz ZŠ a MŠ. Bude zhodnocena 
možnost rozvoje školských zařízení např. možnost záměny umístění funkce MŠ a ZŠ 
s výhledem cca za 30 let a popsány dopady, negativa a pozitiva všech variant.  
Varianty budou hodnoceny zejména: 

z pohledu dopadu na strukturu zástavby a celkový obraz návsi 
z pohledu investičních nákladů 
z pohledu dopadu na provoz školních zařízení a jejich případného rozvoje 
z pohledu nutné etapizace 
z pohledu dalších benefitů (např. využití tělocvičny pro další skupiny mimo školy, tj. 
setkávání místních obyvatel, využití sportovními oddíly, pronájem tělocvičny). 

 
 

 možnost úpravy areálu MŠ ve prospěch veřejného prostranství, rozšíření venkovní zahrady 
(např. za objektem MŠ), prověří možnosti využití prostoru dopravního hřiště včetně zapojení 
areálu směrem do návsi (odstranění zdi směrem do návsi), 

 možnosti přístavby objektu hasičské zbrojnice (rozšíření garáže pro vozidlo ZHS),  
 možnosti rozšíření objektu obchodu (plošný a výškový limit atd.), 
 prověří zatrubnění Adamovky a její dopad do území (např. možnosti přístaveb), případně 

navrhne opatření ve smyslu  VT-08 a prověří reálnost odkrytí Adamovky event. doplnění 
dalšího vodního prvku, 

 prověří možnosti úměrné kapacity dopravy v klidu na návsi včetně zklidnění v prostoru ZŠ a 
MŠ, 

 zohlední trasu pro cyklisty ve směru na Olomouc a na Bukovany a případné vybavenosti pro 
cyklisty, 

 navrhne stanoviště tříděného odpadu a stanoví podmínky pro jeho prostorové řešení, 
 prověří vedení sítí technické infrastruktury (přeložení vzdušného vedení elektro do země – 

plánuje ČEZ) a navrhne optimální uspořádání v rámci uličních profilů, 
 etapizaci jednotlivých částí záměrů studie, 
 odhad investičních nákladů (odděleně na část školských zařízení a ostatních úprav),  
 možnost využití nebo obnovy studny na ulici Gagarinova (pozemek parc.č. 5 k. ú. Droždín), 
 pravidla pro umístění informačních a reklamních ploch. 

. 
6.1. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

Územní studie podrobněji rozpracuje následující prostorové regulace vyplývající z Územního plánu 
Olomouc: 
 plocha typ struktury zástavby max. výška 

20/001S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/003S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/004S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/006S stabilizovaná solitérní 7/10m 
20/007S stabilizovaná - - 
20/008S stabilizovaná solitérní 5/7m 
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20/010S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/011S stabilizovaná - - 
20/012S stabilizovaná kompaktní rostlý vesnický 7/10m 
20/094S stabilizovaná -  

 
Územní studie dále stanoví limity pro přístavby a dostavby proluk v jádru obce a pro veřejné 
prostranství návsi (stavební, uliční čáry, stavební hranice a prostorové regulativy), a to na základě 
prověření úprav návsi, doplněného venkovního místa pro setkávání místních obyvatel, možnosti 
přístavby tělocvičny ZŠ, hasičské zbrojnice atd.  Architektonicko – provozní část studie na základě 
konkrétních variant řešení stanoví do části - územní studie regulativy pro území. K prověření je 
zejména působení hmotového řešení přístavby tělocvičny v celku návsi, které zohlední provozní 
vazby.  
Užívané definice: 
Uliční čára: hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořená zpravidla uličním oplocením, 
případně uličním průčelím stavby (v tomto případě je totožná se stavební čarou, zpravidla u řadové 
zástavby bez oplocených předzahrádek). 
Stavební čára: linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře). Ve stavební čáře 
musí být umístěna (tj. nesmí ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani předstupovat – s výjimkou 
arkýřů, balkónů apod.) převažující část průčelí hlavní stavby na pozemku; menší část průčelí hlavní 
stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře ustupovat. 
Stavební hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do vnitrobloku 
pro zachování jeho klidového charakteru; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem 
překročit.  
 

6.2. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Územní studie podrobněji rozpracuje požadavky základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 
rozvoje jeho hodnot v ÚP a požadavky koncepce rozvoje lokality 20 (Droždín) a ochrany a rozvoje 
hodnot lokalit (viz bod 4). Další požadavky plynoucí z ÚP: 

 rozvíjet polycentričnost města tj. rozvíjet příměstská subcentra na území příměstských 
solitérních sídel; 

 regulovat veřejné a soukromé zájmy v území, tj. rozlišit jejich priority tj. zejména územně 
zajistit základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství, veřejné vybavení, 
prostupnost území a dopravní i technickou infrastrukturu; 

 chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního 
prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích, zejména 
těch, které leží na hranici kompaktního sídla; 

 chránit a rozvíjet hodnotné funkční využití tj. chránit a rozvíjet občanské vybavení jako 
základ polyfunkčnosti a polycentričnosti města; 

 chránit a rozvíjet prostupnost území: tj. chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého 
prostoru pro pěší v rámci uličního prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla, chránit a 
vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru v 
plochách a koridorech dopravní infrastruktury uvnitř hranice kompaktního sídla; 

 chránit a rozvíjet obsluhu území preferováním hromadné a nemotorové dopravy; 
 chránit a případně obnovovat historickou cestní síť. 

 
Prostor návsi leží na mariánské ose: MP-10: pohled na historické jádro od poutního chrámu 
Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku; cíl pohledu – věž chrámu sv. Václava, včetně 
mariánských os.  
 
Územní studie doplní požadavky na kvalitní podobu a rozvoj subcentra v Droždíně při zachování a 
rozvoji jeho hodnot. 
 

6.3. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
Technická infrastruktura 

 bude prověřen technický stav stávajících inženýrských sítí,  
 bude respektována studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ a prověřena 

možnost hospodaření s dešťovými vodami a případná možnost odvedení dešťových vod ze 
zpevněných ploch přírodě blízkým způsobem,  

 v návrhu veřejných prostranství budou respektovány principy hospodaření s dešťovými 
vodami podle studie „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené 
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infrastruktuře“ a podle dokumentu „Standardy objektů hospodaření s dešťovými vodami a 
objektů modrozelené infrastruktury“,  

 umístění prvků technické infrastruktury včetně prvků hospodaření s dešťovými vodami bude 
koordinováno s výsadbou stromů, tvořící nezbytnou součást modrozelené infrastruktury ve 
městě, 

 bude respektován koncepční prvek VT-08: upravit tok Adamovky (VT-08) z důvodu zvýšení 
kapacity a protipovodňové ochrany, 

 v rámci ul. Gagarinova – Horní Úlehla se nachází středotlaký plynovod, kanalizační stoka 
jednotná, vodovodní řad, trasy sdělovacích kabelů, v ul. Vítězství, V Rynkách a při severní 
straně návsi dále stoka dešťové kanalizace. Elektro vedení je nadzemní, správce sítě 
předpokládá přeložení do země – výhled 2021 (pozn. v dokladové části budou doložena 
vyjádření správců dotčených sítí). 

 
Dopravní infrastruktura 
Z hlediska dopravy bude řešená lokalita navazovat na stávající komunikační síť - bude přirozeným 
způsobem rozvíjet stávající systém dopravní obsluhy území. V případě potřeby bude navržena změna 
dopravního uspořádání zájmového území a možnosti kapacity dopravy v klidu úměrně centrální části 
obce. Bude prověřena možnost zúžení komunikace II. třídy a návaznosti na kruhový objezd na křížení 
ul. Gagarinova ul. pplk. Sochora a křižovatky ul. Gagarinova a ul. Vítězství. Dále bude zajištěna 
návaznost na stávající pěší a cyklotrasy. 
 

6.4. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů  
 
Subcentrum Droždína je součástí urbanisticky cenné zástavby (soubor 1-0301: Analýza hodnot pro 
ÚP Olomouc- Zemanová): „Historická struktura centra městské části; Zachovaná je historicky rostlá 
uliční struktura, která se rozvíjela mezi dvěma panskými dvory. Zástavba je dochovaná hlavně v okolí 
„návsi“ (dnes ul. Gagarinova), kde se nachází i bývalé sídlo správy jednoho ze statků.“ 
„Neortogonální návesní lokace vsi vrcholně středověkého až pozdně středověkého založení s návsí 
vřetenového tvaru … původně malé sídlo s oslabeným historickým stavebním fondem, silueta 
narušena individuální i plošnou obytnou a rekreační výstavbou, původní urbanistický typ je z části 
čitelný…“ 
 
architektonicky cenná stavba: 
Starý dům, ul. V Rynkách – Budova s klenutým, dnes zazděným průjezdem, tzv. „zámeček“. Dříve 
sloužil jako sídlo správy droždínského statku, dnes jeho prostory využívá mateřská škola.  
  
a dále: 
pomník padlých I. svět. Války; ul. Horní Úlehla, p.č. 368;  
pomník padlých II. svět. Války; ul. Horní Úlehla, p.č. 5; 
kamenný kříž; ul. Horní Úlehla, p.č. 69; 
 

6.5. Požadavky na řešení zeleně a rekreačního zázemí 
 
Požadavky na rekreační zázemí vycházející zejména z požadavku ÚP pro stabilizovanou plochu 
veřejné rekreace 20/008S (rybníček a jeho okolí) s maximální výškou 5/7m a solitérním typem 
struktury zástavby s upřesněním „zeleň parková“ (výkres „Koncepce uspořádání krajiny a veřejné 
zeleně“ I/2.4 ÚP). Zeleň parková je určena k ochraně a rozvoji veřejně přístupných parkově 
upravených ploch pro zajištění zázemí každodenní rekreace s vysokým podílem zeleně; veškeré 
způsoby využití ploch musí probíhat v souladu se zájmem kultivace veřejného prostranství ve 
prospěch zeleně a rekreačního zázemí obyvatel. Územní studie prověří možnost kultivace rybníčku a 
jeho břehů.  
Ve středu návsi v návaznosti na ZŠ a předprostor obchodu a zastávek se v rámci stabilizované plochy 
veřejných prostranství 20/007S uplatňuje zelená plocha se vzrostlou zelení. Územní studie prověří 
úpravu této pohledově exponované části včetně doplnění o vzrostlou zeleň mj. v souvislosti s VT-08.  
 
7. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části územní studie  
 
Textová část bude obsahovat: 

 identifikační údaje 
 vymezení řešeného území 
 urbanistické řešení  
 kapacity území  
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 koncepci dopravy  
 koncepci inženýrských sítí 
 koncepci zeleně  
 případnou etapizaci 
 odůvodnění navrženého řešení (vyhodnocení variant řešení) – tj. včetně architektonicko – 

urbanistické prověření požadavků zadání, včetně jejich odhadů investičních nákladů 
 dokladovou část 

Závěrem textové části budou stanoveny zásady pro rozhodování v území, dále budou konkretizovány 
části v rozporu s ÚP, které budou podkladem pro změnu územního plánu.  

 
Grafická část bude dokumentovat: 

 výkres širších vztahů 
 stávající stav území, majetkoprávní vztahy v řešeném území 
 urbanistickou koncepci s návrhem regulačních prvků (stavební a uliční čár, stavební hranice, 

řešení profilů včetně dopravní obsluhy a koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury, 
řešení pásů doprovodné a izolační zeleně) 

 koncepci veřejné infrastruktury  
 charakteristické příčné řezy zástavby a uličního profilu včetně schematického zobrazení 

sousední zástavby a navrhovaného uspořádaní inženýrských sítí v souladu s modrozelenou 
infrastrukturou 

 architektonicko – urbanistické prověření záměrů (půdorysy, pohledy včetně navazující 
zástavby, prostorové zobrazení). 

 
Územní studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě 
s grafickou částí ve formátu *.dgn  (nebo *.dwg) a *.pdf  a textovou částí ve formátu *.docx a *.pdf .   
 
Pro zpracování územní studie jsou k dispozici následující podklady: 
 

a) Územní plán Olomouc (dálkový přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-
planovani/novy-uzemni-plan) 

 
b) Územně analytické podklady (dálkový přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-

planovani/uzemne-analyticke-podklady) 
 

c) Katastrální mapa v digitální podobě 
 

d) Evidovaná územní studie „Droždín – náves“ 2009 (dálkový přístup: https://www.olomouc.eu/o-
meste/uzemni-planovani/uzemni-studie) 

 
e) Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014 (dálkový 

přístup: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty/kvh) 
 

f) Studie „Hospodaření se srážkovými vodami – cesta k modrozelené infrastruktuře“ (dálkový 
přístup: https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty/modrozelena-
infrastruktura) 
 

Ostatní podklady doplní Odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta: 
 

g) Investiční záměr na stavební úpravy školního hřiště ZŠ Gagarinova, Ing. arch. Iveta Trtílková, 
2019 
 

h) Geodetické zaměření vnější půdorys budovy ZŠ a areálu školy – podklad pro zpracování 
studie hřiště 
 

i) Dokumentace pro společné povolení „Droždín – okružní křižovatka silnic III/4436 a III/4433“ – 
Ing- Petr Doležel 2020 
 

j) 3D model zástavby (okapová a hřebenová výška) ve formátech dgn a shp včetně terénu 
(trojúhelníkový model) – aktualizace 2013 
 

k) Dokumentace k ZŠ a MŠ Dvorského  
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8. Další požadavky: 
 
Územní studie bude zpracována autorizovaným architektem ve spolupráci s příslušnými specialisty 
(dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, zeleň), v průběhu zpracování bude projednána 
s pořizovatelem minimálně na dvou výrobních výborech. Dále bude územní studie v odpovídajícím 
rozsahu projednána se správci inženýrských sítí a toku a příslušnými dotčenými orgány. 
Pořizovatel si vyhrazuje právo na základě výrobních výborů upřesnit rozsah a obsah územní 
studie. 
 
Příloha viz níže: 
Vymezení řešeného území – výkres Základního členění ÚP, příměstské subcentrum ve Schématu 
I/S1, ortofotomapa, výřez z mapy stabilního katastru, majetkoprávní vztahy  
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Výřez z mapy stabilního katastru 

 
 
Majetkoprávní vztahy (růžová = SMOl, zelená = olomoucký kraj, šedá = stát ŘS – jedná se o převodu 
na SMOl) 

 
 
pozemek parc. č. 70 v k.ú. Droždín je předmětem převodu do vlastnictví SMOl (je připravená smlouva, 
zatím není vloženo do KN) 
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