
 
 

RPS – JABLONEC NAD NISOU 

 

SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA, 2016 

 

  



 
 

identifikační údaje: 

OBJEDNAVATEL:  Statutární město Jablonec nad Nisou 

Zastoupený  

ve věcech smluvních: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora  

a Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního plánování a 

hospodářského rozvoje 

ve věcech technických: Ing. Pavlem Slukou a Zuzanou Bencovou 

 
 

ZHOTOVITEL: AF - CityPlan s. r. o.  

 Magistrů 1275/13 

 140 00, Praha 4 

Zastoupený  

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kypem, vedoucím oddělení dopravního inženýrství 

a územního rozvoje, autorizovaný inženýr ČKAIT 0009592 

Autorský kolektiv: Ing. Arch. Martin Wedell, AF – CityPlan s. r. o. 

 Mgr. Lenka Želechovská, AF – CityPlan s. r. o. 

 Ing. Magdalena Kopecká, AF – CityPlan s. r. o. 

 Mgr. Iva Smejtková, AF – CityPlan s. r. o. 

  

Číslo zakázky zhotovitele:  16-32-085 

Datum zpracování červenec - prosinec, 2016 

  



 
 

Seznam dokumentace: 

- Textová zpráva 

- Výkresy - samostatné přílohy: 

Analytická část: 

  1a) situace v územním plánu  1 : 10 000 

  1b) stav území    1 : 1 000 

  1c) analýza závad    1 : 2 800 

1d) dopravní analýza   1 : 2 800  

1e) analýza zeleně   1 : 2 800 

Návrhová část:  

2) výkres řešení území   1: 1 000 

2a) etapa a) ul. Jeronýmova  1: 1 000  

2b) etapa b) ul. Spojovací Březová 1: 1 000  

2c) etapa c) ul. Skelná   1: 1 000  

2d) etapa d) ul. Vysoká, Křišťálová 1: 1 000  

2e) etapa e) ul. Vysoká, Spojovací 1: 1 000  

2f) etapa f) ul. Vysoká, Mánesova 1: 1 000  

2g) etapa g) ul. Pasecká   1: 1 000  

2h) etapa h) ul. Jitřní   1: 1 000  

   

 

 

  



 
 

Obsah: 

Obecný úvod .......................................................................................................................................5 

1. Analytická část .................................................................................................................................6 

1.1 Přehled podkladové dokumentace ....................................................................................................... 6 

1.2 Platná ÚPD  a vize strategického plánu ve vztahu k řešenému území ................................................. 6 

1.2.1 Územní plán Jablonec nad Nisou ................................................................................................... 6 

1.2.2 Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2014 - 2020 .............................................................. 8 

1.3 Projednání s veřejností ......................................................................................................................... 9 

1.3.1 Dotazníkové šetření ....................................................................................................................... 9 

1.3.2 Veřejné projednání ...................................................................................................................... 11 

1.4 Demografická analýza ......................................................................................................................... 17 

1.5 Posouzení stávajícího stavu sídliště z hlediska stavebně technického, funkčně provozního a 

prosotorového .......................................................................................................................................... 21 

1.5.1 Aktuální stav sídliště .................................................................................................................... 21 

1.5.2 Stavebně technický stav sídliště .................................................................................................. 21 

1.5.3. Funkčně provozní a prostorová analýza ..................................................................................... 27 

1.6 Charakteristika jednotlivých úprav ..................................................................................................... 32 

2. Návrhová část ............................................................................................................................ 34 

2.1 Cíle projektu regenerace sídliště šumava ........................................................................................... 34 

2.1.1 Celkové řešení ............................................................................................................................. 35 

2.1.2 Veřejná prostranství, veřejná vybavenost ................................................................................... 35 

2.1.3 Dopravní řešení ........................................................................................................................... 36 

2.1.4 Dětská hřiště, sportoviště, relaxační plochy ................................................................................ 38 

2.1.5 Veřejná zeleň ............................................................................................................................... 39 

2.1.6 Prvky městského mobiliáře ......................................................................................................... 40 

2.1.7 Technická infrastruktura .............................................................................................................. 41 

2.1.8. Rezervy využití ............................................................................................................................ 41 

2.1.9  Řešení míst, která nejsou zahrnutá v projektu regenerace sídliště Šumava ........................... 42 

2.2 Dělení území sídliště Šumava na etapy ............................................................................................... 42 

2.3 Ekonomická část ................................................................................................................................. 53 

2.3.1 Seznam navrhovaných úprav ....................................................................................................... 53 

2.3.2 Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav ....................................................................... 53 

2.3.3 Časový a finanční harmonogram realizace Projektu regenerace sídliště nebo jeho etap ........... 54 

2.3.4 Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování .............................................. 54 

Doplňující údaje ................................................................................................................................ 55 



 

  

Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou  5 

Obecný úvod 
Projekt regenerace sídliště Šumava představuje komplexní podkladovou studii prostorových a funkčních 

změn sídliště s využitím pro následné podrobné, etapové řešení dílčích změn a úprav na sídlišti. Předmětem 

tohoto projektu je navrhnout možnosti úpravy veřejného prostoru sídliště z hlediska technického, funkčně 

provozního a prostorového. 

Dokument je zpracován podle zadání Projektu regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou a v souladu 

s nařízením vlády 494/2000 Sb. o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 

regenerace panelových sídlišť. 

Textová část dokumentu má dvě hlavní části. Analytická část představuje souhrn podkladových dat, včetně 

zdůraznění některých nevyhovujících momentů. Návrhová část se odráží od části analytické a předkládá 

hlavní obecné principy návrhu projektu regenerace. Konkrétní opatření a přehled změn je uveden v popisu 

dílčích etap návrhu regenerace sídliště. 

Dokumentace projektu regenerace je vyhotovena nad katastrální mapou. Podrobnost zpracování odpovídá 

podkladům, mezi nimiž chybělo přesné výškové zaměření sídliště. Chybí poloha některých sítí technické 

infrastruktury (především sdělovací kabely a průběh teplovodu). Výsledné technické řešení musí být 

podrobněji prověřeno. 

 Tento dokument bude jako podklad předkládán vždy společně s konkrétní zpracovanou projektovou 

dokumentací konkrétní části (či etapy) řešeného území, jako příloha žádosti o posouzení záměru. 
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1. Analytická část  

1.1 PŘEHLED PODKLADOVÉ DOKUMENTACE  

- Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2014 – 2020 (aktualizace) 

- Návrh územního plánu 

- Rozbor udržitelného rozvoje území 

- Návrh sadových úprav (10/2014): Ulice Vysoká - Mánesova, ulice Vysoká - Podzimní 

- Architektonická studie (02/2016) - Adaptace objektu č. p. 3340, Vysoká 

- Demografická data z Českého Statistického úřadu 

- Data vzešlá z ankety mezi obyvateli 

- Vlastní terénní výzkum a pořízená fotodokumentace (07-08/2016)  

- Katastrální mapa 

- Vektorová data o průběhu některých sítí technické infrastruktury 

- Výškopis - vektorové vrstevnice po 1m 

1.2 PLATNÁ ÚPD  A VIZE STRATEGICKÉHO PLÁNU VE VZTAHU 

K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ 

Územní plán jako opatření obecné povahy a strategický plán města jsou pro projekt regenerace sídliště 

závazné. Řešení území podle projektu regenerace sídliště budou v souladu s oběma dokumenty. Níže je 

uveden vzájemný vztah mezi dokumentací a realitou na sídlišti s upozorněním na prvky (podmínky), které 

jsou v aktuální situaci dostupným nástrojem a prvky mimo horizont řešení projektu regenerace sídliště. 

 1.2.1 Územní plán Jablonec nad Nisou  

Vztah k územnímu plánu je posuzován na podkladě Návrhu územního plánu, který prošel opakovaným 

veřejným projednáním. Podoba tohoto plánu se pravděpodobně nebude v prostoru sídliště měnit. Lze 

přitom konstatovat, že není zásadně odlišná od podoby platného územního plánu. 

Řešené území představuje stabilizované území. Územní plán definuje regulativy funkčního využití a 

prostorového uspořádání pro plochy na území města. V návrhu územního plánu pro řešené území sídliště 

Šumava je vymezeno pět druhů funkčních ploch:  

- BM - plocha bydlení - městská,  

- SC - plocha smíšená obytná - centrální,  

- OV - plocha občanského vybavení, 

- VZ - plocha veřejného prostranství - zeleň, 

- VK - plocha veřejného prostranství - komunikace.  

Pro řešení území je podstatné, že nelze významně zasahovat do ploch VZ, které představují veřejnou zeleň. 

V ploše před obchodním domem Šumava, která je v soukromém vlastnictví vymezuje návrh územního plánu 

veřejné prostranství [VK] a zajišťuje tím přístup všech bez omezení. A nabízí tím prostor pro partnerství mezi 

vlastníkem a městem při rozhodování o podobě a údržbě těchto prostranství. V podrobnějším členění jsou 

plochy označeny jako BM6, BM8, BM12, SC4 a OV4. Číslice určuje maximální počet pater výškové hladiny 

zástavby a není pro projekt regenerace významná, viz Obrázek 1 - výřez koordinačního výkresu návrhu 

územního plánu, řešené území je v plánku vyznačené bílou linkou. 

V návrhu územního plánu v kapitole D.1.7. Doprava v klidu jsou navrženy nové parkovací plochy a zařízení. 

Návrh územního plánu umisťuje před poštu pod stávající parkoviště podzemní parkovací dům, Obrázek 1 - 

výřez koordinačního výkresu návrhu územního plánu, řešené území je v plánku vyznačené bílou linkou 
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Ve výřezu je dále patrná stávající cyklostezka, která prochází řešeným územím z ulice Podhorská skrze ulici 

Spojovací, Vysoká a dále do ulice Průběžná, kde opouští řešené území. Turistická stezka do řešeného území 

nezasahuje. V území není vymezená žádná veřejně prospěšná stavba. 

V souladu s územním plánem je technická infrastruktura v území zastoupena vodovodem, kanalizací a 

teplovodem. Teplovod CZT společnosti Jablonecká energetická a.s. navržený ke zrušení se již nevyužívá a 

zásobování teplem a teplou vodou je zajištěno z nové centrální výtopny, ul. Březová.  

 

 
Obrázek 1 - výřez koordinačního výkresu návrhu územního plánu, řešené území je v plánku vyznačené bílou linkou 
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1.2.2 Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2014 - 2020 

Strategický plán Jablonce nad Nisou je rozdělen do 11 kapitol, pro účely této práce je podstatné zmínit 

informace z kapitoly 5 a 7.  

Kapitola 5 se zabývá SWOT analýzou vztahující se na celé území a život ve městě Jablonec nad Nisou. Níže 

uvedené body ze SWOT analýzy se týkají nebo se přímo vyskytují ve zkoumaném území sídliště Šumava.  

Silné stránky 

- Atraktivní prostředí z hlediska podmínek pro bydlení (přírodní podmínky, vodní nádrž Mšeno, 
architektura, pestrá nabídka kulturních a sportovních aktivit). 

- Přijatelná míra nezaměstnanosti. 

- Přímý spoj MHD ze sídliště Šumava na autobusové nádraží v centru města – dobrý spoj do Liberce a 

do Prahy. 

- Funkční systém protipovodňové ochrany města. 

- Příznivý stav kvality ovzduší proti jiným městům. 

Slabé stránky 

- Nedořešený systém parkování a odstavování vozidel (absence parkovacích domů), nedostatek 

parkovacích míst, zejména na sídlištích. 

- Problematická bezpečnost na silnicích a místních komunikacích. 

- Nerozvinutý systém cyklostezek (existují jen dílčí úseky), omezené možnosti využití cyklodopravy při 

cestách do zaměstnání a do škol, chybí bezpečné trasy a příslušenství. 

- Nevyhovující systém CZT (centrální zásobení teplem) - technický stav, ekonomika provozu, 

problematické vedení parovodů korytem Nisy. 

- Špatný technický stav a vybavenost bytového fondu (v některých lokalitách) a jeho nevhodná 

struktura. 

- Nízký počet osvětlených přechodů pro chodce. 

- Nedostatečné zázemí pro neprofesionální kulturní a volnočasové aktivity v některých částech města 

(Vrkoslavice, Kokonín, Paseky...). 

- Chybějící alternativy aktivit pro rodiny s dětmi za špatného počasí. 

- Nedostatek kvalitních a odpovídajících sportovišť pro neorganizovanou veřejnost v některých 

částech města, chybějící zázemí sportovních areálů (parkoviště, sociální zařízení aj.). 

- Špatný stav a nedostatečné či chybějící zázemí pro volnočasové aktivity v některých částech města. 

Příležitosti  

- Regulace individuální automobilové dopravy v některých částech města. 

- Podpora alternativních druhů dopravy šetrných k ŽP a veřejnému zdraví.  

- Snižování energetické náročnosti budov. 

- Dlouholetá tradice sportu a diverzifikovaná struktura sportovních zařízení ve městě. 

Hrozby 

- Zvyšování podílu obyvatel důchodového věku s dopadem na rozvoj některých funkcí města a jeho 

ekonomiku (bydlení, sociální služby, MHD aj.). 

Kapitola 7 Návrh strategie rozvoje města do roku 2020 dle tematických oblastí. Konkrétně podkapitoly 7.2 

B Doprava, 7.3 C Technická infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení, se zabývají otázkou 

spojenou s vývojem a modernizací sídlišť postavených v 2. polovině 20. století a jejich revitalizací, která má 

napomoci ke zkvalitnění životního prostředí. 

V podkapitole 7.2 B Doprava se opatřením B1.5 Zklidnit rezidenční oblasti, chce dosáhnout řešení 

dopravní situace na sídlištích v Jablonci nad Nisou. Cílem opatření je obecné zklidnění a zpomalení 

dopravy na sídlištích a současně přizpůsobení lepších podmínek pro chodce a cyklisty.  
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Dále pak opatření B1.6 Vyřešit dopravu v klidu, řeší problematiku parkování v centru města a na sídlištích 

a tím znehodnocování veřejného prostoru. Plánovanou aktivitou tohoto opatření je mj. příprava a 

realizace výstavby parkovacích domů na vybraných sídlištích v Jablonci nad Nisou, včetně sídliště 

Šumava.  

V podkapitole 7.3 C Technická infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení je vypovídajícím 

opatřením, vztahující se k sídlištní problematice a veřejnému prostoru C5.1 Revitalizovat veřejná 

prostranství zejména v centru města. Z opatření C5.1 pro sídliště a jejich veřejná prostranství vyplývá, že 

je zde zájem o jejich rekonstrukci o podporu rozvoje dětí, mládeže, společenského života a životního 

prostředí místních obyvatel. Jedním z cílů je vybudování nových dětských hřišť, doplnění a rekonstrukce 

mobiliáře včetně přístřešků na odpad. 

Poslední významnou poznámkou spojenou s problematikou sídlišť ve Strategickém plánu města  

Jablonec nad Nisou je specifický cíl C7 Revitalizace centra města, podpora bytové výstavby a regenerace 

sídlišť podkapitoly 7.3 C. Opatření specifického cíle C7.3 Připravit projekty a komplexně revitalizovat 

prostory sídlišť, hovoří o řešení sídlištního životního prostředí. Jde především o zvýšení kvality veřejného 

prostředí, které by mělo napomoci k zlepšení sídlištních image a bezpečnosti lokality.  

1.3 PROJEDNÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 

1.3.1 Dotazníkové šetření 

V září 2016, byl mezi obyvatele sídliště Šumava distribuován dotazník, dostupný v místním jabloneckém 

měsíčníku a na webových stránkách města. Anketa zkoumá spokojenost s kvalitou a složkami veřejného 

prostoru, s životním prostředím na sídlišti Šumava. Hodnocení a priority obyvatel se liší. Cílem šetření je 

maximálně zohlednit a zapracovat odůvodněné podněty a připomínky obyvatel. 

Rezidenti vrátili 50 dotazníků, to jsou 2 % z celkového počtu obyvatel sídliště starších 15 let. Touto cestou 

byla získána řada názorů, evidovaných nedostatků i pozitiv veřejného prostoru. V dotazníku byla použitá 

následující numerická stupnice hodnocení:  

1 – zcela spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – půl na půl, 4 – spíše nespokojen, 5 – zcela nespokojen 

V tabulce 1 jsou uvedené průměry hodnot získaných ze všech vybraných dotazníků. Výsledné hodnoty jsou 

uvedené v desetinných číslech z důvodu detailnější představy o převaze názorů.  

Celkový průměr vyjádřeného hodnocení respondentů k současnému stavu sídliště Šumava je nerozhodný, 

částečně spokojený i nespokojený. Prokazuje, že obyvatelé jsou s veřejným prostorem do určité míry 

spokojení, ale je zde řada věcí, které je potřeba opravit a zlepšit. Nejčastěji zmiňovanými nedostatky sídliště 

je absence bezpečnostního kamerového systému, nedostatek parkovacích míst, nevyhovující veřejný 

prostor pro odpočinek a společenské setkávání, s čímž souvisí nevyhovující mobiliář a zanedbaná údržba 

zeleně. 

Tabulka 1 - průměry výsledků dotazníkového šetření, hodnocení životního prostředí sídliště Šumava 

hodnocení současného stavu sídliště 3,2 

dostupnost veřejné dopravy  1,2 

dostupnost veřejného vybavení: 2 

škola 1,3 

lékař 2 

obchod (potraviny, drogerie, papírnictví aj.) 2,8 

služby (kadeřník) 2,9 

restaurace, kavárny 3 
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hodnocení současného stavu sídliště 3,2 

v. prostor - místo kultury, setkávání, odpočinku 4,1 

 bezpečnost na sídlišti 2,9 

Dle odpovědí respondentů je veřejností velmi pozitivně hodnocená dostupnost veřejné hromadné dopravy. 

Obyvatelé jsou spokojeni s veřejným vybavením (škola, lékař), často se například opakovala dobrá 

dostupnost pošty. Horší hodnocení v rámci veřejného vybavení má nabídka obchodů, služeb a pohostinství. 

Nejhorší hodnocení má veřejný prostor pro setkávání, kulturní aktivity a odpočinek, se kterým jsou 

obyvatelé spíše nespokojení a téměř jej postrádají. Bezpečnost na sídlišti je hodnocená spíše kladně, 

ojediněle se objevil návrh instalace bezpečnostního kamerového systému. Není zaznamenána žádná 

připomínka z hlediska výskytu tmavých zákoutí nebo husté zeleně. S tím související uličním osvětlením je 

dle obyvatel sídliště v pořádku a jsou s ním spíše spokojeni. Až na lokalitu v ulici Vysoká u zadních vchodů 

bytovek č. p. 3322 - 27 se neobjevila žádná připomínka.  

Anketa dělí dotazy do čtyř skupin. Sledované oblasti jsou: veřejný prostor a jeho mobiliář (vybavení), 

sportovní zařízení, stav zeleně a stav komunikací.  

Tabulka 2 - průměry výsledků dotazníkového šetření 

A) současné vybavení, mobiliář a stav míst veřejného 

prostranství  
3 

lavičky 3,8 

uliční osvětlení 2,3 

odpadkové koše 3,3 

kontejnery 2,3 

povrch 3,5 

B) stav sportovního zařízení 2,9 

současný stav: dětského hřiště 2,6 

současný stav: sportoviště (pro míčové hry) 3,2 

frekvence využívaní: dětského hřiště 2,4 

frekvence využívání: sportoviště 3,3 

C) stav zeleně 3,1 

městská údržba zeleně 3 

zastoupení zeleně na území sídliště (plocha) 2,5 

odpočinkové ostrůvky zeleně 3,9 

D) stav komunikací 3,9 

stav komunikací 3,5 

dostatek parkovacích míst 4,5 

stav chodníků 3,8 

bezbariérovost 3,8 

Pozn. Frekvence využívání hřišť je hodnocená stejným principem s malou nuancí: 1 – vysoká frekvence, často využíváno /  

5 – velmi nízká frekvence, málo využíváno. 

V průměrech výsledků převažuje negativní hodnocení. Nejhorší výsledky hodnocení má stav komunikací, 

který je celkově hodnocen jako spíše nevyhovující. Za hlavní nedostatek je považován nedostatek 

parkovacích míst, následně bezbariérové přístupy, stav chodníků a až posléze samotný stav povrchu 

vozovek. Nejlépe hodnocený je stav sportovního zařízení, který je hodnocen napůl pozitivně, napůl 

negativně. Spokojenost je především s vybavením dětských hřišť. Dětská hřiště jsou opravená, funkční  

a často využívaná, v porovnání s hřišti pro mládež, která jsou méně často využívaná pravděpodobně 

z důvodu nedostatečného vybavení a zanedbaného stavu. 

Zbylé dvě kategorie jsou v průměru hodnocené s menším rozdílem stejně jako sportovní zařízení. Současný 

stav veřejného prostoru se na rozdíl od veřejného prostoru zmíněného v předešlé tabulce 1, hodnotí 

především vybavení a mobiliář, ne samotný prostor. Sídlištní mobiliář je hodnocen o něco lépe. Obyvatelé 
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jsou s veřejným prostorem a jeho mobiliářem do určité míry spokojení, ale je zde řada věcí, které je potřeba 

opravit a zlepšit. Je kritizován především z důvodu nedostatku laviček, nevhodných nebo špatných povrchů 

chodníků a pěšin a kvůli malému počtu odpadkových košů. Kladně je hodnoceno uliční osvětlení a 

kontejnery, jejich umístění a stání. Stav zeleně je kritizován za nedostatečnou údržbu. Nedostatek 

odpočinkových míst v zeleni souvisí s již zmíněnou špatnou základnou odpočinkových a společenských míst 

veřejného prostoru. Obecně je jinak zastoupení zeleně v rámci zkoumaného území hodnocené pozitivně. 

Tabulka 3 - priorita v investicích 

Do čeho by podle Vás mělo město prioritně investovat? 

pozemní komunikace (včetně parkovacích míst) 1,9 

pěší cesty (oprava a vznik nových chodníků) 2,3 

dětské hřiště 4,2 

sportoviště (pro míčové hry), venkovní posilovna 4,9 

veřejná prostranství (utvoření míst pro setkání) 4,8 

investice do sadových úprav 4,7 

cyklostezky, cyklo-stojany 5,9 

možnost bezbariérového přístupu 4,8 

Prioritou rezidentů pro budoucí investice jsou pozemní komunikace, které zahrnují parkovací místa. Dále 

jsou pro obyvatele důležité pěší cesty a dětská hřiště. Následně se řadí veřejná prostranství, zeleň, 

bezbariérový přístup a sportoviště pro mladistvé a dospělé. V celku nedůležitou oblastí pro investice jsou 

cyklostezky.  

1.3.2 Veřejné projednání  

Během pořizování dokumentace proběhla dvě veřejná projednání. První proběhlo 29. 9. 2016, kde byl 

představen projekt regenerace sídliště, následně proběhla diskuse a obyvatelé využili možnost označit 

problémová místa a vložit své požadavky. Seznam připomínek je v následující tabulce a jejich vypořádání 

v tabulce níže. 

Tabulka 4 - připomínky rezidentů sídliště Šumava k plánované regeneraci, (doslovné citace) 

JERONÝMOVA 

1) odstranění smrků na parkovišti 

2) rozšíření parkoviště v zimní období (zákaz stání) 

3) odstranit stranit stromy a keře, následně zatravnit  

4) nový povrch 

5) Garáže jsou dočasné? Nebo trvale? Jak dlouho zde budou?  

6) zrušit zimní jednosměrku  

7) zadní plochy/vchody panelových domů jsou klidové zóny bez dopravy - zachovat 

SPOJOVACÍ 

1) zvýšit počet míst parkovacích míst 

2) zrekonstruovat tenisové hřiště 

BŘEZOVÁ 

1) rozšířit kamerový systém 

2) rampu ke vstupu 

3) odstranit kontejnery u ubytovny 

SKELNÁ 

1) ostrůvek - parkování 4 místa 
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2) úprava cesty a zeleně (pokácet ovocné stromy a vysoké jasany) 

3) zadní plochy/vchody panelových domů jsou klidové bez dopravy - zachovat 

VYSOKÁ 

1) rozšíření silnice pro parkování a průjezd popelářského (Kuka) vozu 

2) přemístění popelnic 

3) opravit schodiště propojující ul. Vysoká a Podhorskou ul. - nevyhovující a nebezpečné 

4) lavičky na palouku před domy. 

5) jak je možné, že za cihlovými domy je městský pozemek oplocený č. 1474/1 

6) oprava kanalizace - po dešti zde zůstává velká kaluž 

7) starý objekt - zbourat - postavit malý obchod s potravinami a parkoviště  

8) udělat několik parkovacích míst 

9) upravovat keře, nikdo si jich nevšímá, jinde se stříhají.  

10) dendrologický průzkum stromů - nebezpečí 

11) zmodernizovat, udělat dětské hřiště a posilovnu 

12) zachovat podélná parkovací místa - nevysazovat zeleň 

13) řešit vyvlastnění budovy (sociální byty, špína, bordel) 

VYSOKÁ 

14) posunout chodník - příčné stání (zvýšit kapacitu parkoviště alespoň o 10 míst) 

15) posunout chodník - příčná stání 

16) zmodernizovat hřiště 

17) zrušit pískoviště 

18) rampa pro zadní vchody (vozíčkáři) asfaltový povrch, nutnost 

19) propojit chodníky, nájezd pro kočárky, přístřešek pro MHD 

20) oplotit - hodně zde fouká, doplnit např. túje proti větru (Thuja – živý plot) 

21) posunout chodník a udělat příčné stání 

22) zmodernizovat hřiště 

23) uklidit listí ze stromů 

24) parkoviště je z důvodu restaurace a obchodů nedostatečné 

25) rušení nočního klidu - kasino 

26) přechod pro chodce nebezpečný - brání zeleň ve výhledu od Skautského domu, přechodu 
nutné bezbariérové 

27) umístit bezpečnostní kamerový systém 

28) úprava provozu ulice Jitřní a Vysoká (auta, chodci) 

29) zadní plochy/vchody panelových domů jsou klidové bez dopravy - zachovat 

30) dětské hřiště 

31) lepší osvětlení, nedá se zde večer chodit 

32) úprava terénu, kultivace zeleně, pak možnost přizpůsobení prostoru k posezení 

KŘIŠŤÁLOVÁ 

1) zlepšit organizaci ulice - velká auta neprojedou 

2) dendrologický průzkum stromů - nebezpečí 

3) výkup pozemku a vyřešit parkování (dříve zde fungovala hospoda a samoobsluha)  

4) zmodernizovat hřiště 

5) nedělat chodníček, více parkovací míst 

NA ŠUMAVĚ 

1) zrušit jednosměrnou ulic 

ŠVÉDSKÁ 
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1) zábradlí dát blíž ke škole a udělat parkovací místa 

2) vysoké topoly na soukromém pozemku 

3) vyznačit parkovací stání 

4) dendrologický průzkum stromů - nebezpečí 

5) legalizace vyšlapaných cestiček na celém sídlišti  

PASECKÁ 

1) celé parkoviště zvětšit kapacitu min. od 10 míst 

2) posunout chodník - příčné stání - zvýšit kapacitu min. o 10 míst 
3) šikmé stání na levé straně; více hlídek v ulici a kamerový systém - událo se hodně krádeží a 
přepadení  

4) doplnit zeleň, zúžit a opravit chodník 

 

Tabulka 5 - vyjádření zástupců města Jablonec nad Nisou a zpracovatele, výsledné rozhodnutí 

číslo 
připomínky 

ZPRACOVATEL MĚSTO _ Jablonec nad Nisou ZAPRACOVÁNÍ  

JERONÝMOVÁ 

1 částečně řešeno  po provedení dendrologie v dalším stupni PD z části ano 

2 ano, rozšiřujeme parkování  -  ano 

3 ne po provedení dendrologie v dalším stupni PD ne 

4 ano  - ano 

5 mimo rozsah projektu to je otázka stavebního úřadu a vlastníků ne 

6 mimo rozsah projektu nelze ne 

7 ano ano ano 

SPOJOVACÍ 

1 ano i zeleň ano, po projednání na MMJN zeleň omezit ano 

2 ano ano ano 

BŘEZOVÁ 

1 mimo rozsah projektu je nutné vyhodnocení zásahu MP a PČR ne 

2 
stav v pořádku, dům je 

bezbariérově napojen řešíme ne 

3 
nelze, navržena pouze 

úprava stání  -   

SKELNÁ 

1 ano - ano 

2 
dle dendrologického 

průzkumu není potřeba - ne 

3 ano - ano 

VYSOKÁ 

1 ano - ano 

2 ano - ano 

3 ano ano řešit ano 

4 ano - ano 

5 mimo rozsah projektu nájemce požádal o nájem, je možné ne 

6 mimo rozsah projektu bude se řešit konkrétně v dalších stupních PD ne 

7 návrh změny veřejného 

prostoru - ano 

jedná se o soukromý majetek, město 

občanskou vybavenost podporuje, ale 

nebuduje 

ne, nelze, 

soukromý 

majetek 
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číslo 
připomínky 

ZPRACOVATEL MĚSTO _ Jablonec nad Nisou ZAPRACOVÁNÍ  

8 možné  -   

9 
mimo rozsah projektu 

při realizace bude provedena dendrologie a 

ošetření zeleně ne 

10 ano ano ano 

11 ano ano ano 

12 ne - ne 

13 
mimo rozsah projektu 

jedná se o soukromý majetek, město určitě 

nebude provádět vyvlastnění pouze kontrolu ne 

14 ano - ano 

15 ne - ne 

16 ano - ano 

17 ano - ano 

18 ano - ano 

19 ano - ano 

20 ano - ano 

21 ne - ne 

22 ano ano ano 

23 mimo rozsah projektu irelevantní k projektu ne 

24 nelze zkapacitnit  pokud lze zkapacitnit, tak ano ne 

25 mimo rozsah projektu irelevantní k projektu   

26 ano  -   

27   je nutné vyhodnocení zásahu MP a PČR   

28 ano ano ano 

29 ano ano   

30 ano ano ano 

31 ano ano ano 

32 ano ano ano 

KŘIŠŤÁLOVÁ 

1 ano - ano 

2 ano - ano 

3 mimo rozsah projektu - ne 

4 ano ano ano 

5 ne ponechat chodníček z původního návrhu ne 

NA ŠUMAVĚ 

1 mimo rozsah projektu zřejmě bude mimo zónu ne 

ŠVÉDSKÁ 

1 ne - ne 

2 mimo rozsah projektu - ne 

3 ano - ano 

4 ano - ano 

5 z části ano - z části ano 

PASECKÁ 

1 částečně ano - ano 

2 částečně ano - ano 
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číslo 
připomínky 

ZPRACOVATEL MĚSTO _ Jablonec nad Nisou ZAPRACOVÁNÍ  

3 
parkování ano, hlídka ulice 

mimo rozsah projektu 

pro kamerový systém je nutné vyhodnocení 

zásahu MP a PČR ano 

4 ano - ano 

Druhé veřejné projednání proběhlo 1. 12. 2016. Byly vzneseny následující připomínky: 

1) Jak může být soukromý pozemek zahrnutý do projektu regenerace, jak mohlo být navrhovány 

chodníky na soukromém pozemku? 

Prostranství před obchodním domem je veřejné prostranství i dle územního plánu, investice a 

údržba by měli být předmětem dohody. 

2) Za hradbou paneláků jsou schůdky dolů směr ulice Podzimní. 

Překrývá se s jiným dotačním titulem, bude řešeno v jiné akci. 

3) Umístění popelnic nad domem naproti poště, kde je nerovný terén. 

Řeší opěrka a následující řízení. 

4) Bude se něco dělat s autobusovými zastávkami, přestěhovat zastávku z Jitřní do Vysoké, alespoň 

ke stánku s pečivem. Vysoká č. p. 3337/54, 10 až 11 aut na chodníku, máte navrženo 5 aut, lidé 

budou parkovat na chodnících, podélná stání ve Vysoké se mi nelíbí, parkování na úkor zeleně už 

bylo dost. 

Velikost míst je problém normy, doplnění podélných míst naproti nám připadá adekvátní. Zastávky 

autobusů jsme neřešili, bude předáno panu řediteli Wejnarovi. 

5) Odpadní potrubí a septik pod domem 3135/66 - 3136/68 nepůjde srovnat a využít pro parkovací 

místa. 

Necháváme na prověření následné projektové fázi. 

6) Chybí stávající schody k pingpongovému stolu druhého vchodu v ulici Pasecká. 

Budou doplněny. 

7) Špatný povrch sportoviště mezi Paseckou a Vysokou. 

Bude specifikováno. 

8) Dotaz na šikmá stání v ulici Pasecká. 

Nevejdou se. 

9) Chybí propojovací ulička v Pasecká. 

Bude doplněna. 

10) Špatný chodník na zastávce v ulici Vysoká u Medvěda. 

Stávající cestička k zastávce bude rozšířena a s nezpevněným povrchem. 

11) Sportoviště, tribuna asi není potřeba, ale spíš nový povrch a třeba basketbalový koš.  

12) U restaurace U Medvěda chybí chodník od zastávky podél ulice Vysoká. 

Bude doplněn. 

13) U zeleniny nad pekárnou chybí chodník, nedá se projít s kočárkem ani dvoukolákem. 

Bude doplněn. 

14) Vozovka v Pasecký a Jitřní je tankodrom. 

Lokalita Oko, správa komunikací to řešila, udělala se jen část. 

15) Propojení za domem č. p. 3337/54 z Vysoké do Podhorské. 

Bude řešeno samostatně. 

16) Budova tržnice, obchodní dům Šumava, co s ním bude? 

Nebude se bourat. 

17) Časový horizont, sled etap. 

Začátek změn 2019, není v tuto chvíli daný, bude realizován podle potřeby sítí technické 

infrastruktury, budování podle dešťové kanalizace. 

18) Bude se realizovat úprava hřiště u Spojovací. 

Bude samostatně projednáno s občany. 
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19) Zlatá x Skelná, v Dolíku, nový územní plán. 

20) Chodníčky v zadní části domů a jejich stav. 

Navrhujeme jako mlatové cesty, některé části jsou řešeny podle samostatných dotačních titulů 

 

 
Obrázek 2 - Vyznačené body dle ulic a jednotlivých připomínek viz tab. 4 
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1.4 DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA  

Veškerá data použitá k demografické analýze se vztahují ke zkoumané lokalitě sídliště Šumava, včetně ulice 

Na Šumavě, kde převažují rodinné domy. Ke srovnání a vyvození závěrů jsou použitá data za celé město 

Jablonec nad Nisou a v případě nedostupných dat jsou nahrazeny daty ORP Jablonce nad Nisou.  

Sledované jevy pro účely regenerace jsou: věkové složení, rodinný stav, vzdělání a ekonomická aktivita. 

Vývoj počtu obyvatel dané lokality nebo regionu je důležité znát pro posouzení stavu lokality, jedná-li se o 

žádanou nebo spíše upadající lokalitu. Rodinný stav a věkové složení populace spolu určují potřeby 

veřejného prostranství, v případě nejedná-li se o lokalitu výhradně vyhledávanou nebo obecně cílenou na 

rodiny s dětmi, pak ve veřejném prostranství dané lokality nemusí nutně převažovat vybavení pro na děti 

(dětské hřiště, cukrárna aj.). Příkladem může být oblast, kde převažují vysokoškolské koleje a okolní bytové 

domy jsou často vyhledávaný a pronajímány studenty. Taková lokalita si pak žádá spíše sportoviště pro 

míčové hry, fitness tělocvičnu, park a levné pohostinství aj. Vzdělanostní složení obyvatel a ekonomická 

aktivita rozšiřuje znalosti o zkoumaném území, upřesňuje sociální skladbu obyvatelstva. Příkladem může 

být kapacita parkovacích míst, vyžadované kulturní centrum a jím nabízené aktivity a jiné podobné 

možnosti. 

Počet obyvatel se ve městě Jablonec nad Nisou v dlouhodobém výhledu (nejvýrazněji od roku 1994) pomalu 

snižoval, v roce 2005 se vývoj ustálil a naopak v následujících letech počet obyvatel pomalu začal narůstat. 

Populační vývoj v Jablonci nad Nisou je kolísavý, ale nijak neobvyklý. Doposud nejvyšší počet obyvatel zde 

žil v roce 1990 (46 691). V současné době se počet obyvatel drží okolo 45,5 tis. obyvatel.  

 
Obrázek 3 - Vývoj počtu obyvatel v Jablonci nad Nisou, od roku 1971 do roku 2015 

Pozn. Žlutě vyznačené body jsou zkoumaná období a roky se zásadními demografickými změnami jsou červené.  

Zdroj dat: czso.cz 

V porovnání s městem, jako celek, sídlištní obyvatelstvo podléhá vyššímu poklesu počtu obyvatel. Na rozdíl 

od výsledků města, které prošlo poklesem o 1,78 % od roku 1991, zkoumané území prošlo poklesem 

o 16, 33 % od roku 1991. V roce 1991 žilo na sídlišti Šumava 4 042 obyvatel, v roce 2001 bylo sečteno 3 778 

obyvatel a výsledkem posledního sčítání v roce 2011 bylo 3 382 obyvatel. 

Město, a především pak zkoumané území, podléhá trendu stárnutí populace, viz níže tab. 6. Jablonec nad 

Nisou má dle Českého statistického úřadu nejmenší procentuální zastoupení nejmladší složky obyvatelstva 

v rámci česko-polského pohraničí 1. V rámci sídliště Šumava, v roce 1991, převyšoval počet 
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předproduktivního obyvatelstva (0 až 14 let) poproduktivní obyvatelstvo (65 let a starší), o 11 %. V roce 

2001 byl rozdíl již pouhé 3 % a v roce 2011 počet poproduktivního obyvatelstva převýšil předproduktivní o 

6 %. Data pro porovnání zkoumaného území v rámci města nejsou volně dostupná, proto je možné sídliště 

porovnat pouze s územím celého ORP Jablonec nad Nisou. V roce 2011 žilo v ORP Jablonec nad Nisou 15,7 % 

poproduktivního obyvatelstva, ve zkoumaném území, stejného roku, žilo 19 % poproduktivního 

obyvatelstva, přičemž ještě v roce 2001 byla odchylka 0,3 % od průměru města zanedbatelná. Demografický 

vývoj sídliště Šumava sice odpovídá regionálním trendům, ale procentem poproduktivního obyvatelstva 

významně převyšuje průměr. Je tedy možné pracovat s myšlenkou, že na sídlišti Šumava bydlí vyšší podíl 

obyvatel ve věku 65 let a starších, oproti okolním částem města a celého ORP Jablonec nad Nisou.  

Tabulka 6 - Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin za zkoumaná období, sídliště Šumava 

sídliště Šumava 1991  2001  2011  

počet obyvatel 0 - 14 let 847 21 % 619 16 % 433 13 % 

počet obyvatel 15 - 64 let 2 791 69 % 2 678 71 % 2 303 68 % 

počet obyvatel 65 a více let  404 10 % 481 13 % 637 19 % 

celkový počet obyvatel 4 042  3 778  3 382  

       

Jablonec nad Nisou 1991  2001  2011  

počet obyvatel 65 a více let - - - 12,7 % - 15,7 % 

celkový počet obyvatel -  45 317  45 031  

Pozn. Pro proškrtnuté buňky nejsou dostupná data. Zdroj dat: czso.cz 

Jiné porovnání lze získat srovnáním indexu stáří za město a za zkoumané území. Index stáří vyjadřuje, kolik 

je v populaci obyvatel ve věku 65 let a starších na 100 dětí ve věku 0 - 14 let. Index stáří zkoumaného území 

byl 77,7 obyvatel ve věku 65 let plus, na 100 obyvatel mladších 15 let v roce 2001. V roce 2011 to bylo 

jednou tolik (147,1). Pro porovnání v rámci celého města byl index stáří 79,6 v roce 2001 a 104,0 v roce 

2011. Z těchto výsledků lze usoudit, že ve zkoumaném území žije podstatný podíl obyvatelstva 

poproduktivního věku a převyšuje městský průměr.  

Tabulka 7 - Porovnání indexu stáří za město Jablonec nad Nisou a za zkoumané území 

INDEX STÁŘÍ 2001 2011 

Jablonec nad Nisou 79,6 104,0 

sídliště Na Šumavě 77,7 147,1 

Pozn. Rok 1991 není zařazen do srovnání, protože za Jablonec n. N. nejsou dostupná data. Zdroj dat: czso.cz 

Rozdělení bytového fondu dle počtu členů v domácnosti je dalším indikátorem životního stylu obyvatel. 

V rámci zkoumaného území, za poslední sčítací období 2011, tvoří největší podíl byty trvale obývané pouze 

jednou osobou, procentuálně následují byty se dvěma členy domácnosti a s méně než polovičním 

zastoupením jsou tří a čtyřčlenné domácnosti. V 90. letech byl počet bytů obývaných jednou osobou 

srovnatelný se čtyřčlennou domácností. Poněkud neobvyklé bylo složení domácnosti třemi členy, což 

v dnešní době převažuje nad čtyřčlennou domácností. Pět a více osob trvale bydlící v jednom bytě byla a 

stále je výjimečná situace. 

Nejpravděpodobnějším důsledkem této změny může být již zmíněný trend vývoje stárnutí obyvatelstva, 

s čímž lze jednoznačně spojit ovdovění. Jinou příčinou jednočlenné domácnosti může být čím dál tím častější 

rozvodovost a vedle těchto možných příčin je druhý trend současné doby tzv. single´s generace, životní styl 

svobodných lidí ve věku 30 let plus, což je v rámci zkoumaného území dle procentuálních výsledků tabulky 

3 méně obvyklý případ.  
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Tabulka 8 - Rozdělení bytového fondu sídliště Šumava dle počtu trvale žijících členů v domácnosti (%) 

 1991 2001 2011 

1 osoba v bytě  26  30 39 

2 osoby v bytě  26  29 30 

3 osoby v bytě  2  19 16 

4 osoby v bytě  22  17 13 

5 osob v bytě  4 3 2 

6 osob v bytě  1  1 1 

7 osoby a více v bytě  0 0  0 

Zdroj dat: czso.cz 

Počet rozvodů a sňatků v rámci sídliště Šumava se od zbytku města liší. Jablonec nad Nisou od roku 1991 

vykazuje snižující se počet rozvodů a to téměř o polovinu. Počet sňatků se sice také snižuje, ale v porovnání 

s rozvodovostí pouze o jednu třetinu. V roce 1991 se uzavřelo 317 sňatků a proběhlo 223 rozvodů 

(tj. 70,3 %), v roce 2015 se uzavřelo 215 sňatků a proběhlo 130 rozvodů (tj. 60,5 %). Z toho plyne výsledek, 

že se v dnešní době v porovnání s 90. lety snížil počet rozvodů o 10 %. Sídliště Šumava má v tomto směru 

opačné výsledky, rozvodovost se zde zvyšuje. Ve zkoumaném období 1991 až 2011 se rozvodovost zvýšila 

o 6 %, lehce vzrostl počet svobodných lidí a sňatečnost se spíše snižuje.  
Tabulka 9 - Rodinný stav obyvatel sídliště Šumava (%) 

 1991 2001 2011 

Rozvedený/rozvedená 9 12 15 

Svobodný/svobodná 38 37 38 

Vdovec/vdova 5 6 8 

Ženatý/vdaná 48 44 39 

Zdroj dat: czso.cz 

Úroveň vzdělanosti se Jablonci nad Nisou od 90. let 20. století do současnosti postupně zvyšuje. Největší 

nárůst je zpozorován v oblasti úspěšně dokončeného vysokoškolského vzdělání. Obdobně tomu je u 

středoškolského vzdělání s maturitou a vyššího odborného vzdělání. Snížil se podíl obyvatel s dokončeným 

středoškolským vzděláním bez maturity, s výučním listem nebo pouze se základním vzděláním. 

Obyvatelstvo v rámci zkoumaného území je srovnatelné se statistickými výsledky dokončeného vzdělání za 

celé město. Vzdělanost zde roste podobným tempem a ve stejných sekvencích jako v celém Jablonci nad 

Nisou. Největší zpozorovaný nárůst v rámci stupně dokončeného vzdělání je středoškolské s maturitou a 

oproti městskému průměru, zde bydlí menší procento obyvatel se základním vzděláním, bez vzdělání, ale i 

s vysokoškolským vzděláním.  

Tabulka 10 - stupeň vzdělání v Jablonci nad Nisou a v rámci zkoumaného území (%) 

Jablonec nad Nisou 1991 2001 2011 

bez vzdělání 0,2 0,3 0,5 

základní vč. neukončeného 25 18 15 

střední vč. vyučení (bez maturity) 27 31 28 

úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné (vč. nástavbového) 21 26 28 

vysokoškolské 6 7 10 

sídliště Šumava       

bez vzdělání 0,1 0,1 0,3 

základní vč. neukončeného 21 15 14 

střední vč. vyučení (bez maturity) 29 32 30 

úplné střední (s maturitou) 23 23 28 

vysokoškolské 6 8 8 
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Zdroj dat: czso.cz 

Tabulka 11 ekonomická aktivita obyvatelstva trvale žijícího na sídlišti Šumava svými výsledky potvrzuje 

populační vývoj dané lokality. Od roku 1991 do roku 2011 se výrazně zvýšilo procento nepracujících 

obyvatel v důchodu, snížilo se procento žen na mateřské, žáků, studentů a učňů. Výrazně se snížilo procento 

produktivního obyvatelstva, tj. ve věku 15 - 64 let. 

Tabulka 11 - Ekonomická aktivita sídliště Šumava 

 sídliště Šumava 1991 2001 2011 

Obyvatelé celkem 
4042 3778 3382 

z toho (%): 

Nepracující důchodci 13 20 27 

Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé 0,3 6 8 

Ostatní nezaměstnaní -  3 4 

Pracující důchodci 4 3 3 

Zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající 49 47 37 

Žáci, studenti, učni 28 17 12 

Ženy na mateřské dovol. 4 0,7 1 

Pozn. Součet nedává dohromady 100 % protože, nejsou uvedená data o nezjištěných obyv. a obyv. hledající první 

zaměstnání. Zdroj dat: czso.cz 

Demografický vývoj zkoumaného území sídliště Šumava od roku 1991 ukazuje na rostoucí podíl stárnoucího 

a ovdovělého obyvatelstva. Na sídlišti bydlí převážně obyvatelé, kteří se nastěhovali v době po dokončení 

výstavby panelových bytů (1970 - 1980) a bydlí zde dodnes. Pro mladší generaci nepředstavuje bydlení na 

sídlišti lákavou alternativu. Aby se sídliště nedostalo nálepku „špatná adresa“ měly by opatření a úpravy na 

sídlišti směřovat jak ve prospěch stárnoucích obyvatel, tak také a především, jít vstříc mladé generaci. Mladí 

lidé a především rodiny s dětmi by měli mít možnost venkovního vyžití a vlídnější prostředí pro život.  

Z hlediska regenerace sídliště je zásadní veřejný prostor uspořádat tak, aby zde vznikla místa, kde se lidé cítí 

bezpečně, kde se mohou potkávat, společně trávit čas nebo se náhodně seznámit a navazovat nové 

kontakty.  
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1.5 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU SÍDLIŠTĚ Z HLEDISKA 

STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A 

PROSOTOROVÉHO 

1.5.1 Aktuální stav sídliště  

Sídliště Šumava se nachází na hranici katastrálního území Jablonec nad Nisou a Jablonecké Paseky zhruba 

kilometr severovýchodním směrem od centra města. Terén je mírně svažitý k jihu. Nadmořská výška území 

se pohybuje mezi 516m na jihu (ul. Podzimní)  po  536m n. m. (ul. Křišťálová). Řešené území má protáhlý 

tvar podél ulice Vysoká s navazujícími plochami příčných ulic Jitřní, Mánesova, Švédská a Spojovací včetně 

ulic Březová a Jeronýmova a paralelními ulicemi ul. Skelná a Pasecká. Z řešeného území byly vyjmuty plochy 

původní vilové zástavby v ulici Na Šumavě včetně budovy školy.  

Plocha řešeného území je 12,3ha a zasahuje do tří sídelních jednotek: ZSJ Šumava, ZSJ Vysoká, ZSJ 

Mánesova-Podzimní. 

Sídliště tvoří 37 panelových domů, 8 cihlových bytových domů. Celkový počet bytů na sídlišti je 1 592. 

nejstarší bytové domy na sídlišti jsou postavené v letech 1946 - 1961, panelové domy jsou z období 1961 - 

1980, převážně druhé poloviny 70. let.  

Počet obyvatel sídliště v roce 2011: 3382 

Technický stav panelových domů není předmětem projektu regenerace. Stav domů lze hodnotit jako dobrý, 

většina je zateplená a téměř všechny mají vyměněná okna. Výjimkou je dům č. p. 3334 a 3333, který je ve 

špatném stavu. Dům č. p. 3334, je prázdný, momentálně chybí okenní výplně a balkonová zábradlí. 

  

1.5.2 Stavebně technický stav sídliště 

Na sídlišti převládají původní konstrukce z doby výstavby sídliště a jejich technický stav odpovídá míře 

opotřebení. Jedná se o asfaltové povrchy silnic, chodníků a parkovacích stání, některé pěšiny kolem 

odvrácených vchodů do domů jsou realizované jako mlatové cesty. Na sídlišti je i řada vyšlapaných pěšin, 

některé v místech, kde chodník zničehonic končí. 

Většina stavebních konstrukcí je bez výraznějších oprav od doby výstavby. V sídlišti proběhly dílčí opravy 

nebo doplnění chodníků a doplnění parkovacích míst (vše zadlážděno v betonové zámkové dlažbě) a na 

některých místech byl upraven obrubník pro snazší přecházení přes vozovku. 

 
Obrázek 4 - nový chodník nedostatečné šířky a příklad nevyhovujícího schodiště v ul. Skelná 

Valná většina asfaltových povrchů je dnes v nevyhovujícím technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Ne 

všechny domy jsou dostupné bezbariérovým způsobem. Vchody některých domů dostupné pouze po 

nevyhovujících schodech nemají zábradlí. Bezbariérovost se týká nejen vchodů do domů, ale celého sídliště. 

Chybí přechody se sníženým obrubníkem, chybí prvky pro orientaci obyvatel se zrakovým hendikepem. 
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Stav občanské vybavenosti a veřejných prostranství 

Občanská vybavenost (obchody a pošta) jsou na sídlišti umístěny na čtyřech místech.  Jedná se o samostatné 

objekty a v jednom případě přízemí bytových domů na ulici Vysoká. Tato zařízení mají podstatnou vazbu na 

plochy veřejných prostranství. Technický stav prostranství je shodně s ostatním vybavením sídliště dnes 

značně poškozený, je nutná revize povrchů, prvků mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše, úprava prvků 

veřejného osvětlení, odstranění leckdy zbytečných zábradlí. 

Školní a předškolní zařízení sídliště jsou mimo řešené území projektu regenerace sídliště. 

Jako havarijní stav lze popsat situaci na prostranství vedle obchodního domu Šumava, která je zde 

komplikovaná také vlastnickými vztahy.  Část území, která je využívaná jako veřejné prostranství, je v 

soukromém vlastnictví. Stav povrchu je nevyhovující, prostranství není dobře odvodněno a za dešťů zde 

vzniká hluboká kaluž. Z pěší propojky mezi bytovým a obchodním domem se vyplavuje zemina. Parkuje se 

zde mimo komunikace, neopodstatněné a nevzhledné je červené zábradlí. Rovněž se jedná o místo, kde ve 

vazbě na zadní vchody bytových domů chybí veřejné osvětlení, které je až u parkoviště. 

 
Obrázek 5 - prostor mezi obchodním domem Šumava a obytným domem, detail prostranství v ulici Jitřní 

Druhé významné veřejné prostranství v dolní části území kolem ulice Jitřní je rovněž ve špatném technickém 

stavu. Povrch prostranství je rozpraskaný, lavičky zčásti rozbité. Funkční mobiliář zde představuje 

informační sloup, pekařství a prefabrikované květináče pro zabránění vjezdu automobilů. Prostor je uzavřen 

na jedné straně obchodem (č. p. 4286) na druhé straně bytovým domem a pekařstvím v dřevěné budce, 

z čelních stran jsou parkoviště. Povrch pěší zóny je třeba vyměnit, lavičky jsou nevhodně umístěné a špatně 

orientované. 

Zelený pruh mezi obchodním domem a poštou představuje potenciál jako prostor pro parkové úpravy, 

jedná se o příjemné místo pro odpočinek, také proto že se rozkládá na celkem rovném prostranství 

uprostřed sídliště s dostatkem vzrostlé zeleně.  Doplnění prvků veřejného osvětlení, obnova chodníků a 

mobiliáře by dále zvýšila užitnou hodnotu prostranství. 

 
Obrázek 6 - parkové prostředí mezi parkovištěm a domy v Křišťálové ulici 



 

  

Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou  23 

Stav dětských hřišť a sportovišť 

Na sídlišti jsou dětská hřiště, dvě jsou nová a funkční, další dvě jsou funkční a udržovaná. Ostatní 

představují zpravidla již zarostlá prostranství s obrubníkem nebo pískoviště. Některá pískoviště jsou také 

již zarostlá, nebo nevyužívaná, například ve spodní části ulice Vysoká.  

Dvě novější hřiště jsou vybavená klouzačkou, pískovištěm a houpačkami. Nové dětské hřiště mezi domy č. p. 

4237 a 4239 je velmi pěkné a oblíbené, dle místních rezidentů zde schází pouze nízký plot. Přehlednost 

prostoru a s tím související pocit bezpečí by zlepšilo prořezání zeleně.  

 
Obrázek 7 - novější dětské hřiště v ulici Vysoká 

Ostatní hřiště nejsou dostatečně vybavené a jsou velmi zanedbaná. Lokálně se u zadních vchodů bytových 

domů nacházejí pískoviště či menší hřiště s houpačkou 

Sportoviště jsou na sídlišti čtyři, přičemž všechna jsou navržena k zachování a obnově. Všechna 

sportoviště jsou ohrazená a potenciálně přizpůsobená pro míčové hry. Pouze na jednom hřišti jsou branky 

odpovídající velikosti pro sálový fotbal nebo házenou. Ostatní sportoviště jsou bez vybavení, chybí tyče 

pro síť na volejbal nebo nohejbal. Chybí vybavení, například basketbalové koše. 

Sportoviště u ulice Spojovací vyžaduje obnovu krytu, obnovu zázemí, včetně nového nátěru oplocení, 

případně doplnění osvětlení pro využití v noci, nebo mantinelů pro floorball.  Vzhledem k rovnému, 

zpevněnému krytu a dostupnosti zázemí by zde přes zimu mohly stát nafukovací haly. Potenciál místa 

nabízí možnost využívat budoucí sportovní areál komerčně. 

 
Obrázek 8 - sportoviště v ulici Spojovací a nejmenší sportoviště s basketbalovým košem 

Sportoviště mezi ulicí Pasecká a Vysoká je s oplocením a brankami odpovídající pro fotbal. Má nezpevněný 

povrch a výrazně protáhlý tvar. Jedná se o důležité sportoviště s volným vstupem uprostřed sídliště, které 

má potenciál v lepším zakomponování do navazujících pěších komunikací. 
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Sportoviště poblíž ulic Jitřní je nepříliš využívané, s částečně zarostlým povrchem, bez branek, ale 

s oplocením. Čtvrté ohrazené sportoviště hřiště za poštou je nejmenší, ale za to jako jediné s basketbalovým 

košem. 

Hřiště, místa s cvičebními prvky pro dospělé a seniory v území chybí. 

Technická vybavenost. Sídliště je napojené na teplovod od nové výtopny v poloze mezi ulicí Březová a 

U Přehrady. Objekt nové výtopny sloužil původně jako CPS - centrální předávací stanice Březová na 

parovodu, rozvody pokračovaly do výměníků tepla, které dnes již svému účelu neslouží. Oba tyto objekty, 

v ulici Vysoká u Skautského domu a v ulici Spojovací, představují potenciál pro přestavbu. (Původní výměník 

v ulici Spojovací je plánován k adaptaci na sídlo Jablonecké energetické). Dalším pozůstatkem původní 

distribuce tepla jsou rozvody, včetně revizních šachet vedení, které vystupují nad povrch terénu a limitují 

možnosti využití území. 

Nevyhovující je stav autobusových zastávek Jeronýmova, Vysoká a Březová. U těchto zastávek chybí 

přístřešek s lavičkou a shodně se všemi zastávkami v sídlišti tu není signalizace pro osoby se sníženou 

schopností orientace a pohybu, jakou je pruh a signalizace podél nástupní hrany a zvýšená úroveň oproti 

běžným obrubníkům pro snazší nastupování. 

Sídlištní mobiliář představují lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše, informační a reklamní tabule a 

sloupy, přístřešky na autobusové zastávky a příležitostně prefabrikované květináče s funkcí sloupků 

omezujících průjezdnost území. 

Stav laviček se liší případ od případu, není potřeba je všude měnit, ale je potřeba lavičky doplnit. 

Veřejné osvětlení je rovnoměrně rozmístěné v rámci celého území. Veřejné osvětlení je z velké části 

zastaralé, v tomto případě je doporučená výměna svítidel, obnova nátěru a revize kabelových tras. 

Příkladem místa, kde není dostatečné veřejné osvětlení je park v ulici Vysoká nebo v okolí zásobovacího 

prostoru obchodního domu č. p. 3649. 

Některé autobusové zastávky mají přístřešek s integrovanou lavičkou. Toto vybavení by mělo být součástí 

všech zastávek. Některé zastávky mají dnes jenom informační ceduli a odpadkový koš a vodorovné značení 

v jízdním pruhu.  

Prefabrikované betonové květináče v ulici Mánesova a před obchodem na prostranství v Jitřní ulici, slouží k 

okrase a jako zábrana parkování na nezpevněné ploše. Pro etapy regenerace sídliště i návrhu dílčích etap 

lze uvažovat o jejich výměně za modernější prvky, sloupky litinové, nebo kamenné. 

Informační a reklamní plochy pro výlep inzerce, jakými jsou sloupy před domem č. p. 3335/58 – 3338/52 

v ulici Vysoká a v prostranství před obchodem v Jitřní ulici, jsou důležitým komunikačním elementem 

stávajících prostranství a navrhujeme je zachovat. 

Příležitost pro posílení sousedských vazeb a lepší využití prostředí představují prostory u zadních vchodů 

bytových domů. Je tu zpravidla dost volného místa, kde lze umístit dřevěné piknikové stolky a místo pro 

grill / ohniště s vydlážděným ochranným prostorem okolo. Ideálním příkladem pro realizaci jsou ulice 

Skelná, Březová a Jeronýmova.  
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Obrázek 9 - příklad ohniště a piknikového sezení 

V ulici Vysoká mnoho potenciálních piknikových míst není, naopak je zde řada míst, která jsou ideálním 

veřejným prostorem. Taková místa je v rámci dobrého sociálního soužití důležité udržovat „živá“ a vytvářet 

zde přátelskou atmosféru. Oprava mobiliáře, výměna povrchů a úprava zeleně je nezbytná.   

Příležitost lze spatřit v zlepšování zázemí pro sport jen z hlediska opravy sportovních hřišť, ale i v lepším 

zázemí pro cyklisty – stojan na kola lze postavit před poštu, obchody, skautský dům nebo školu.  

Hlavním důvodem zařazení kontejnerů mezi kategorie závad, je závada estetická, která se odráží na vnímání 

prostředí. Kontejnerů na ulicích s tříděním odpadu přibylo. Jejich stání nejsou přizpůsobena počtu nádob. 

Někde jsou čtyři, jinde jich může být až 7 a více postavených na chodníku v řadě za sebou. Obvykle je jeden 

kontejner (zpravidla na SKO) zamčen v kleci nebo postaven na speciálně vydlážděném místě a ostatní 

nádoby jsou rozestavené okolo na chodníku, nebo přímo na trávě. Vyskytují se místa, kde jsou kontejnery 

vystavené uprostřed ulice např. u pošty.  

Zeleň, konkrétně stav dřevin byl hodnocen vizuálními metodami, přičemž bylo přihlédnuto především ke 

zdravotnímu stavu a dlouhodobé perspektivě v lokalitě. Zohledněna byla také druhová vhodnost 

sortimentu.  

U dřevin chybí pravidelná údržba, která se projevuje u stromů především nevhodným větvením koruny. 

Následkem absence údržby vykazuje mnoho stromů tlakové větvení. U vzrostlejších jedinců již není řez, 

vzhledem k velikosti větví, vhodný. Z provozní bezpečnosti jsou stromy navrženy k odstranění. Navržena je 

postupná obnova těchto jedinců. U dřevin vyznačených ve výkrese 1e-analýza zeleně, které jsou 

doporučeny k ponechání, je nutné odborné ošetření. Některé dřeviny se po sídlišti rozšířily spontánně, část 

tvoří výsadby, ať již plánované nebo náhodné. Chybí ovšem celková koncepce dotčeného území, sjednocená 

vhodnou dřevinnou skladbou. Preferovány k ponechání byly jehličnaté dřeviny, ale také listnaté druhy 

stromů. 

Ostatní zeleň, neuvedenou ve výkrese 1e- analýza zeleně, doporučujeme odstranit nebo zvážit odborný 

zásah. Keřové skupiny v situaci zaneseny nejsou. Vesměs ale doporučujeme obnovu keřových výsadeb, 

neboť keře jsou na většině území přestárlé, bez pravidelné údržby. 

Stromy, které navrhujeme k zachování (a případnému ošetření) bude vhodné doplnit novou keřovou 

výsadbou, vhodnou pro místní podmínky. 

Problémem stávající zeleně z provozního hlediska jsou keře, které brání průchodu po chodnících a také 

kolem dětských hřišť tvoří vizuální bariéru, znepřehledňují a znepřístupňují území. Přehlednější prostranství 

znamenají lepší možnost sociální kontroly, potažmo větší bezpečnost na sídlišti. Keřová výsadba vedle 

solitérních komponovaných celků má význam na rozhraní mezi parkovacími plochami a pobytovými 

loukami, případně parkovištěm a hřištěm nebo ve vazbě na opěrky v terénu, kde mohou suplovat funkci 

ochranného zábradlí. Zeleň je obecně málo udržovaná. 
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Tabulka 12 - Druhová skladba dřevin sídliště Šumava 

český název vědecký název 

dub zimní Quercus petraea 

borovice lesní Pinus sylvestris 

bříza bradavičnatá Betula pendula 

jabloň okrasná, kultivar Malus cult. 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

javor mléč Acer platanoides 

jeřáb ptačí Sorbua aucuparia 

jírovec maďal Aesculus hippocastanum 

lípa srdčitá Tilia cordata 

lípa velkolistá Tilia platyphyllos 

ořešák královský Juglans regia 

smrk pichlavý Picea pungens 

smrk ztepilý Picea abies 

třešeň ptačí Cerasus avium 
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1.5.3. Funkčně provozní a prostorová analýza  

Provozní výhodou bydlení na sídlišti je příznivá poloha vůči městu a volné krajině, která se v širších vztazích 

projevuje následovně: 

- Pěší dostupnost, blízkost městského centra, 

- městská hromadná doprava, přímé propojení s autobusovým nádražím a centrem města,  

- dobrá dostupnost školské vybavenosti, 

- dostupnost obchodní zóny - vybavenosti (Tesco), 

- dostupnost rekreačních ploch (přehrada) a sportovních zařízení (bazén). 

Občanskou vybavenost přímo na sídlišti představuje základní a mateřská škola, pošta a dům skautů, 

řeznictví, dvě samoobsluhy, dvě pekařství, dvě restaurace, dvě pivnice a dva non-stop bary. Dětská hřiště  

a sportoviště jsou dostatečně četná a rovnoměrně rozmístěná, nicméně v optimálním stavu jsou jen dvě 

dětská hřiště. Sportoviště jsou zanedbaná. Přehled o využití území podává výkres 1b stav území. 

Navzdory snižujícímu počtu obyvatel na sídlišti je nedostatečná nabídka parkovacích míst. Na 1592 

domácností připadá 7251 parkovacích míst, tzn. 2,2 parkovacích míst na jednu domácnost nebo 4,7 obyvatel 

na jedno parkovací místo. Nedostatek parkovacích míst prokazuje šetření přímo na místě a anketa mezi 

obyvateli sídliště. 

V sídlišti je několik obvyklých prostorových závad, které se v obměnách vyskytují u panelových sídlišť,  

a které nelze projektem regenerace řešit. Mezi tyto negativní prostorové charakteristiky patří: 

- Střet panelových domů s původní vilovou zástavbou, 

- orientace vstupů do objektů, která není vždy směrem do hlavní ulice, 

- tupá čela panelových domů, 

- „škvíry“ mezi jednotlivými bytovými domy, 

- kontakt obchodního domu Šumava s ulicí Vysoká a bytovým domem v Křišťálové ulici, 

- podlažnost panelových domů - převažují devítipodlažní panelové domy (31), třinácti podlažní domy 

(3), ostatní budovy jsou nižší, většinou čtyřpatrové domy. 

Součástí výkresové dokumentace je výkres 1c Analýza závad v území ve, kterém jsou zachyceny prostorové 

a funkční závady v podrobnějším členění, včetně závad technického charakteru, z nichž většinu řešit lze a 

jsou navrženy k řešení v návrhové části.  

Prostorovou osou a páteří celého území sídliště je ulice Vysoká. Představuje hlavní dopravní tepnu, vede 

tudy linka hromadné dopravy. Na tuto osu jsou navázány hlavní prvky vybavenosti území a veřejná 

prostranství. Do této ulice směřuje většina hlavních vstupů bytových domů. 

Na sídlišti chybí upravený a příjemný veřejný prostor pro odpočinek, relaxaci, kulturní událost nebo jen 

nahodilé společenské setkání, jako je malý park či náměstíčko. 

 

 

 

  

                                                             
1 Mezi započítanými parkovacími místy jsou i neoficiální pakovací plochy, nejsou započteny garáže. 
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Významná veřejná prostranství jsou v území čtyři a jsou napojena na provozní uzly v území, jsou místa, kde 

je nabídka služeb a vybavenosti. Dobré fungování lze nalézt v situaci u Pošty a obchodu v ulici Jitřní. Naopak 

nevyhovující je situace okolo obchodního domu Šumava (kde je prostranství znepřehledněno trafikou, 

stánkem pekařství a parkováním aut) a také kolem čtyřpatrových domů v ulici Vysoká, mezi ulicí Švédská a 

Mánesova, včetně navazujícího území kde prostor se Skautským domem, bývalým výměníkem a objektem 

drobné výroby představuje teoreticky rezervu pro nové využití, nebo přestavbu. 

 
 Obrázek 10 - schéma prostorového členění 

Výše uvedená prostranství jsou, významná pro setkávání obyvatel ve vazbě na místní občanskou 

vybavenost. Vedle nich jsou v území významné také volné zelené plochy. Jako významnou plochu veřejné 

zeleně lze charakterizovat zeleň mezi bytovými domy se vchody do ulice Křišťálová a parkovištěm v ulici 

Vysoká. Ostatní plochy zeleně na zadních stranách domů mimo uliční profil lze charakterizovat jako plochy 

poloveřejné, protože je využívají převážně obyvatelé navazujících domů.  

Slabou stránkou veřejných prostranství je nedostatek míst k venkovní relaxaci a společenskému setkávání. 

Veřejný prostor nenabízí místa, kde by se obyvatelé mohli pohodlně posadit s knihou nebo s občerstvením 

venku na čerstvém vzduchu. Lavičky jsou rozmístěné zpravidla jen u dětských hřišť. 

Vzhledem k vlastnickým vztahům a nákladnosti nelze očekávat optimální řešení na kontaktu obchodního 

domu Šumava s bytovým domem. Na druhé straně obchodního domu do ulice Vysoká vylučuje rampa 

bezbariérový průchod a podélné parkování automobilů v ulici. Prostor rampy a prostranství před 

obchodním domem Šumava je návrhem územního plánu evidováno jako veřejné prostranství tzn. Prostor 

přístupný všem bez omezení, z tohoto titulu by měla být možná dohoda mezi městem a vlastníkem na 

provozu, případně i podobě těchto prostranství. 

Prostor skautského domu a nefunkčního výměníku skýtá teoretickou možnost nového využití. Například 

parkovací dům s využitím převýšení na ulici Vysoká. Rozsah takových investic nelze zařadit do projektu 

regenerace sídliště. 
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Obrázek 11 - prostor před obchodním domem a před poštou 

Funkční využití prostoru před obchodním domem Šumava neodpovídá významu tohoto místa pro sídliště. 

Prostor je znepřehledněn parkováním aut, stánkem s pečivem a trafikou, které brání přímému průchodu 

mezi zastávkou a sídlištěm. Využití prostranství před poštou jako stanoviště pro kontejnery neodpovídá 

významu tohoto místa, kudy proudí obyvatelé sídliště, a kde je potenciál pro příležitostné setkávání. 

Nepříjemnost znamená i chůze po navazujících úzkých chodnících se ztraceným spádem, viz obrázek výše. 

Námět pro oživení parkového prostranství mezi parkovištěm a bytovými domy v ulici Křišťálová: 

 
Obrázek 12 - možnost umístění a příklad petanquového hřiště ze zahraničí 

Pěší propojení představují velký podíl ploch v sídlišti. Cílem analýzy je vyhodnotit území a najít místa, kde 

je nutné plochy chodníků rozšířit, a kde je možné ubrat. Zúžit chodník nebo ho zrušit, protože je veden 

v souběhu s jiným, jako je tomu např. v ulici Vysoká u hlavního parkoviště.  

 
Obrázek 13 - chybějící a nadbytečné chodníky 

Hlavním nedostatkem je absence chodníků ke vchodům do bytových domů v ulici Jeronýmova, Křišťálová  

a v rameni ulice Vysoká. Z některých dílčích závad lze vypíchnout chybějící propojení chodníku u zastávky 
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autobusu u „Steak Pub u Medvěda“, nebo řešení přechodu a chodníku v křížení ulic Vysoká a Spojovací, kde 

není chodcům nabídnuta přímá a bezpečná možnost pokračovat v chůzi ulicí Vysoká přes Spojovací dál 

k ulici Jeronýmova. 

 
Obrázek 14 - omezující ostrůvky zeleně (před vchodem v ul. Jeronýmova) a prostranství znepřehledněná bující vegetací 

Provoz v ulici Vysoká by měly regulovat přechody pro chodce a to nejen u autobusových zastávek, ale 

rovnoměrně v celé délce ulice, tak, aby pohodlně propojovaly obě strany sídliště. 

Zadní vchody domů jsou orientované do zklidněného prostoru, kde jsou zpravidla umístěná dětská hřiště. 

V těchto částech sídliště jsou vedle asfaltových chodníků obvyklé i mlatové cesty s nezpevněným povrchem, 

jejichž smysl v území je hodnocen pozitivně. 

V řešeném území je jednou vyznačena pěší zóna u obchodu v ulici Jitřní.  

Sídliště je s navazujícím územím ulice Podhorská, případně vlakovým nádražím Jablonecké Paseky 

propojena samostatnými pěšími cestami, které jsou v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že nejsou 

v řešeném území, bude na jejich rekonstrukci nutné použít finance z jiného zdroje, než je program 

regenerace. 

Dopravní řešení 

Osou sídliště je ulice Vysoká. Hlavní dopravní zatížení prochází ulicí Mánesova - Vysoká - Spojovací - Březová. 

Pro zmírnění rychlosti jsou zde příležitostně instalovány zbrzďovací pruhy. Ulicí Vysoká, Mánesova  

a Spojovací vedou linky městské hromadné dopravy, které pokračují do centra města ulicemi Podzimní, 

Mánesova a Březová. 

Úsek ulice Spojovací mezi křižovatkou s Vysokou a Březovou ulicí je nepřehledné místo s nedostatečným 

vodorovným značením. Vozovka je rozlitá do šířky a chybí propojení pro chodce. Nevhodná je poloha 

vjezdu na parkoviště z nároží křižovatky ulic Vysoká a Jeronýmova.  

Na sídlišti je přibližně 725 míst pro parkování. Největší parkovací kapacitu má ulice Vysoká, ve které jsou 

dvě samostatná parkoviště a kolmá stání podél ulice. Přehled parkovacích míst podává výkres 1d) Dopravní 

analýza. Podélně se dá parkovat téměř v každé ulici, případně na kolmých parkovacích místech. Nedostatek 

parkovacích míst v sídlišti se projevuje parkováním na chodnících nebo zbytkových nezpevněných plochách. 

Negativním příkladem je parkování mezi ulicí Křišťálová a zásobovací rampou obchodního domu Šumava 

nebo parkování na chodnících před bytovými domy v ulici Pasecká. Stávající nahuštěná parkoviště 

postrádají linie vymezující jednotlivá parkovací místa. 

Parkování v individuálních garážích je na sídlišti rozšířeno především v ulici Pasecká. Garáže se vyskytují i 

jinde a lze u nich předpokládat vlastníky z různých částí sídliště. Rezervní plochou pro parkování na sídlišti 

představuje plocha za Tescem přístupná z ulice Březová. Tato plocha je těsně za hranicí řešeného území. 

Nelze ji tedy zařadit do investic z programu regenerace, ale vzhledem k tomu, že je přístupná z prostoru 

sídliště a je v jeho těsné blízkosti má dopravní význam. Potenciálně by zde mohlo být hlídané placené stání.  
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Návrh územního plánu umisťuje podzemní parkovací dům, v horní části ulice Vysoká do prostoru před 

poštu pod stávající parkoviště. Záměr parkovacího domu naráží na finanční možnosti tohoto grantového 

titulu a předpokládaný malý zájem obyvatel platit za parkovací místo. 

V území je nedostatek přechodů a lokálně nedostatečným řešením chodníků.  

 
Obrázek 15 - příklad překrývání pěší a automobilové dopravy, přechod Vysoká, parkování v ul. Pasecká 

Terénní a závady, problém napojení jednotlivých domů na terén je kombinací dvou faktorů: sklonitost 

terénu a omezené možnosti stavební technologie bytových domů. Technologie výstavby neumožňovala 

produkovat domy s podlažím jednotlivých vchodů v návaznosti na terén. Vchody jednoho domu jsou vždy 

v jedné úrovni a k napojení na sklonitý terén je potřeba schody. V některých případech je přízemí domu 

hluboko pod svahováním. Vedle nepříznivého vzhledu může mít terén vliv na zatékání nebo vlhkost 

v domech, jako je tomu v okolí bytových domů č. p. 4230. 

Nepříznivým způsobem se na sídlišti projevují poklopy k šachtám původního teplovodu, které lokálně 

vystupují nad terén a znehodnocují kvalitu volného prostoru. 

Další závadou jsou místa několika lokálních nerovností, kde by vyrovnaný terén eliminoval ztracený spád na 

trase. Jedná se o prostor před poštou na chodníku směrem do ulice Křišťálová a chodník včetně rozbitého 

schodiště nad sportovištěm v ulici Vysoká, nad domem č. p. 4230. 

Prostorové, provozní závady jsou mezi obchodním domem Šumava a bytovým domem, kde se 

nedostatečný odstup těchto dvou objektů projevuje na špatném řešení průchodu, včetně vyšlapané cesty. 

Trasování ulice Vysoká nerespektuje starší zástavbu. V místě před domem č. p. 1718 a před cihlovými domy 

č. p. 3139 - 3140 se jízdní pruhy blíží příliš těsně k těmto domům. Vchod do domu č. p. 3140 se postupem 

času (přidáváním vrstev na ulici Vysoká) dostal více pod úroveň silnice. To komplikuje možnost 

bezbariérového přístupu. Parapety obytných místností v prvním patře se dostávají pod úroveň 180 cm nad 

chodníkem, vedle zvýšené hlučnosti, tak dochází i k narušení soukromí. 

 

Obrázek 16 - Komunikace v příliš těsné blízkosti objektů, vlevo navíc nepříznivá výšková úroveň komunikace a vpravo 
nebezpečný vstup do objektu a prostor pro pěší před domem č. p. 1710 
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1.6 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV 

Materiály pro řešení povrchů silnic (asfalt), mlatových cest, veřejných prostranství (velkoformátová 

betonová dlažba), parkovacích míst a chodníků (zámková dlažba),  

 

hřišť, sportovišť, zahrazovací sloupky, zábradlí, stojany na kola, lampy, barevnost lamp… 

 

Betonové opěrné zídky, RAL 6009 pro lampy, barevnost lamp a lavičky 

 

Jednotlivé úpravy v sídlišti budou realizované v rámci příslušných etap v souladu s obecně závaznými 

normami na výstavbu a platnou legislativou.  

V přístupných místech s hloubkou volného prostoru nad 80 cm, budou umístěna zábradlí adekvátní výšky 

a včetně zábradelní výplně a madla, podle normy ochranná zábradlí ČSN 74 3305 
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Venkovní schodiště budou splňovat požadavky normy: Schodiště a rampy 74 4301 

Upravované a nové přechody pro chodce, zastávky autobusů a rampy zajišťujících bezbariérové využití 

budou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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2. Návrhová část 
Textovou část návrhu doplňuje výkresová dokumentace, zpracovaná nad katastrální mapou. Zde jsou 

zachyceny i ty úpravy, které nejsou v textové části popsány. V hlavním výkrese je barevně odlišená 

navrhovaná část území od míst, kterým není věnovaná pozornost. Projekt regenerace nevylučuje možnost 

úpravy povrchů komunikací, anebo obnovu a údržbu zeleně i v částech mimo podbarvené části. 

Navrhované řešení vychází ze stávající situace území a nepředkládá zásadní funkční a prostorové změny 

v území. Řešení vyplývá z možností projekt regenerace a upozorňuje i na některé skutečnosti, které brání 

optimálnímu využití území, a jejichž řešení není dosažitelné, zejména s ohledem na vlastnické vztahy. 

Podkladem pro výslednou podobu této studie je analýza stavu území, veřejná projednání, která proběhla, 

výsledky dotazníkového šetření a setkání s některými zástupci provozovatelů infrastruktury, dotčených 

odborů správy města Jablonec nad Nisou. Projekt respektuje stav území, vlastnické vztahy, vedení a 

ochranná pásma sítí technické infrastruktury v území. 

2.1 CÍLE PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA 

Cíle projektu regenerace sídliště podle programu regenerace sídliště jsou: 

- Všestranně zlepšit obytné prostředí na sídlišti, 

- přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky, 

Přeměna sídliště na víceúčelový celek je problematická a její plné dosažení není v právních a fyzických 

podmínkách sídliště Šumava reálné. Smysl cíle je naplněn tím, že stávající víceúčelové objekty a zařízení 

služeb jsou napojena na veřejná prostranství navržená ke kompletní rekonstrukci povrchů a mobiliáře 

se smyslem nepřímo podpořit, zachovat funkční diverzitu sídliště. K obecnému cíli programu „všestranně 

zlepšit obytné prostředí na sídlišti“ lze doplnit dílčí cíle, které lze dosáhnou úpravou fyzického prostředí 

sídliště, mezi tyto cíle patří: 

- uzpůsobit prostředí pro občany s omezenou možností pohybu a orientace, 

- zlepší komfort života pro co nejširší skupiny obyvatel, (zabránit negativním změnám v sociální 

skladbě obyvatel) 

- podpořit provoz víceúčelových objektů a zařízení vybavenosti na sídlišti, 

- obnovu realizovat v duchu současných trendů při respektování podmínek a potřeb sídliště Šumava, 

- posílit slabé stránky sídliště,  

- umožnit naplnění příležitostí a eliminaci rizik tak, jak jsou uvedena v analytické části ve SWOT 

analýze převzaté ze strategického plánu, 

- požadavky veřejnosti podle veřejných projednání, které nejsou v rozporu s obecnými cíli. 

Hlavním cílem projektu je pak umožnit městu čerpat státní příspěvek na úpravy na sídlišti z programu 

podpory regenerace panelových sídlišť. 

Úpravami vedoucími k cíli se rozumí : 

- Výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových 

komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, 

- vybudování nových spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných 

prostranství a cyklistických stezek,  

- vybudování protihlukových stěn vybudování odstavných a parkovacích stání včetně předepsaného 

počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob,  



 

  

Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou  35 

- opatření pro zachování nebo zvýšení počtu celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu 

ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod  

- odstranění vrchního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením 

- sanace a doplnění veřejného osvětlení, 

- přijetí místních protipovodňových opatření,  

- přestavba místních sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, využívání obnovitelných zdrojů energie 

v sídlištních kotelnách a s tím související projektové práce, 

- nebo úprava veřejných prostranství včetně sanace a doplnění ploch pro požární zásahy, ploch 

veřejné zeleně spojené s výsadbou vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanace stávajících a 

zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a 

lavičkami, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch a s tím související projektové práce 

K uvedeným bodům lze v podmínkách sídliště Šumava uvést příklady problémů, které se v území nevyskytují 

a tudíž nejsou řešeny. Patří sem potřeba vybudování nových automobilových komunikací, nebyla 

identifikovaná potřeba protihlukových stěn. Ve  vztahu k podílu ploch s přirozeným zasakováním lze uvést, 

že nové a upravované chodníky a parkovací místa budou ze skládané dlažby, některé cesty jsou určeny 

k realizaci s mlatovým povrchem. Řada zpevněných ploch je redukovaná a nově určená k zatravnění. 

Protipovodňová opatření nejsou navržena vzhledem k tomu, že území se nenachází v záplavové zóně. 

Vytápění sídliště je nově zajištěno po revitalizaci CZT která skončila v roce 2016. 

Nástrojem k dosažení vytýčených cílů je zajistit obnovu dožilých stavebních konstrukcí a obměnu prvků 

vybavení. Navrhnout dílčí úpravy provozu sídliště. Návrh lokálních úprav profilů komunikací, doplnění 

nových chodníků a úprava terénu. Obnova a doplnění mobiliáře. Rozdělení území do vyvážených stavebních 

etap regenerace sídliště. Úspěch v žádosti o dotaci a zpracování podrobnější dokumentace. 

Časové hledisko realizace záměrů projektu regenerace určuje čerpání podpory vždy na jednu etapu na 

jeden rok. Celkový počet etap je 8, přičemž první by mohla být realizovaná během roku 2019.  

2.1.1 Celkové řešení 

Řešení projektu regenerace nepřináší zásadní změny provozu a prostorových vztahů na sídlišti. Některé 

úpravy jsou vyvolané nevyhovujícím technickým stavem, jinde je snaha dát situaci do souladu s normovým 

řešením. Zejména v případech, kdy situace neodpovídá požadavkům na řešení výstavby ve vztahu k 

občanům s omezenou možností pohybu a orientace. Součástí urbanistického řešení, tak je koncepce, která 

představuje snahu po lepší přehlednosti a zlepšení bezpečnosti území. 

Pro zlepšení bezpečnosti pohybu chodců jsou v místech, kde je dnes přístup k domům umožněn pouze 

v komunikaci, navrženy nové chodníky v minimální šířce 2 m. Dílčí úpravy představuje například doplnění 

osvětlení nad přechody pro chodce, doplnění zvýšených přechodů, chodníkových přejezdů u napojení 

bočních ulic na hlavní ulici. 

Řešení pro zlepšení orientace, přehlednosti představuje doplnění stromořadí kolem hlavních ulic. Pro 

zpřehlednění prostoru a pohybu pěších jsou navrženy terénní úpravy v prostoru vedle pošty a nad 

sportovním hřištěm v ulici Vysoká.  

2.1.2 Veřejná prostranství, veřejná vybavenost 

Hlavní veřejná prostranství představuje uliční profil ulice Vysoká a navazující prostranství u obchodních 

domů u zastávky autobusů Sídliště Šumava a v ulici Jitřní, dále prostranství před poštou a podél domů č. p. 

3333/62 - 3338/52 (naproti skautskému domu). Možnosti využití potenciálu těchto míst je klíčové k udržení 

atraktivity bydlení na sídlišti. Tato prostranství jsou charakteristická vazbou na stávající vybavenost 

případně na plochy, které lze pro vybavenost využít. Výhodou je dobrá dostupnost se separovaným 

prostorem pro pohyb pěších. 
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Podrobné řešení prostranství musí zohlednit význam těchto prostranství spolu s koncepcí přehlednosti  

a srozumitelnosti, proto je navržena velkoformátová (betonová) dlažba (nebo např. velká dlažební kostka 

pro odlišení charakteru oproti chodníkům (skládaná betonová zámková dlažba) a silnicím (asfalt). Významný 

podíl na možnosti využití prostranství je i jejich vybavení městským mobiliářem a jeho správným 

rozmístěním. Vedle krytu povrchu prostranství a objektů na obvodu se v prostranství projeví lavičky, 

odpadkové koše, informační vitríny a sloupy a prvky osvětlení.  

 
Obrázek 17 - prostranství před obchodem v ulici Jitřní 

Prostranství v užším smyslu jsou i prostranství před hlavními vchody do jednotlivých domů. Projekt 

regenerace posiluje význam prostranství před hlavním vchodem jejich zvětšením a návrhem uplatnit nový 

povrch. Povrch bude rovný ze skládané betonové dlažby, u vchodů budou místa pro posezení na lavičce s 

cílem zpomalit pohyb a umožnit chodcům zastavit se. 

Prostranství na zadní straně domů, odvrácené od hlavního vstupu, budou bez významnějších změn 

s převahou zeleně a s možností doplnění, rozšíření dětského hřiště. V případě obměny povrchů cestiček lze 

využít pěšiny s mlatovým povrchem. 

2.1.3 Dopravní řešení 

Dopravní řešení se zásadně nemění. Hlavním položku představuje úprava šířkových profilů komunikací 

v některých postranních ulicích, doplnění přechodů pro chodce. Profil ulice Vysoká a navazující úsek 

Spojovací ulice bude v jednotné šířce se dvěma jízdními pruhy o šířce 3,5m. Osa komunikace je navržená 

v odstupu oproti stávajícímu průběhu mezi poštou a ulicí Švédská vzhledem k těsnému průběhu kolem 

domů č. p. 3333/62 - 3338/52, obdobně níže v území v ulici Vysoká je rozšířen chodník podél historického 

domu č. p. 1718 a profil komunikace je posunut západním směrem, tak, že je nutné posunout parkovací 

místa a chodník na opěrce na protější straně ulice včetně schůdků směr dětské hřiště. 

Doprava v klidu: 

Stávající počet regulérních míst k parkování bude v maximální možné míře zachován. Některá ilegální místa 

nebude možné dále využívat pro parkování.  Počet nově navržených parkovacích míst je ~ 95. Některá místa 

návrhem zanikne ~ 18 míst, celkový nárůst se předpokládá ~77 míst. 

Nově navržená podélná parkovací místa: 
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- podél ramena ulice Vysoká (8) 

- podél ulice Vysoká - střední část (13) 

- v ulici Spojovací a Březová (19) 

- v ulici Skelná (13) 

- podél plotu s dětským domovem v ulici Pasecká (13) 

- podél ulice Vysoká (9) 

- ostatní lokální úpravy a doplnění parkovacích míst 

Nově jsou navržené samostatné objekty drobných parkovišť s kapacitou 16 míst. Jedno přístupné z ulice 

Mánesova, druhé z ulice Vysoká, naproti křížení s ulicí Švédská na příjezdu ke 4 garážím. Tyto samostatné 

objekty parkovišť jsou vymezeny spíše jako rezerva pro parkování vzhledem k jejich komplikovanější poloze 

vůči terénu nebo sítím infrastruktury. 

Je navržen nový vjezd, uspořádání a mírné zvětšení parkoviště u ulice Jeronýmova. 

 
Obrázek 18 - vyústění ulice Jeronýmova s odsunutým vjezdem na parkoviště a doplněným chodníkem 

 

Projektem regenerace sídliště nebudou dotčeny současně využívané garáže. Napojení garáží v ulici Vysoká 

poblíž ulice Švédská se v případě realizace malého parkoviště zlepší. 

Podzemní parkovací dům, jak jej v území před poštou navrhuje návrh územního plánu není v projektu 

regenerace zahrnut vzhledem k předpokládaným finančním limitům projektu regenerace.  

Pěší propojení:  

Projekt regenerace navrhuje zkvalitnění pohybu pro chodce po sídlišti. Jedná se především o přístup 

k hlavním vchodům v ulici Křišťálová, Jeronýmova a v rameni ulice Vysoká, kde chodníky chybí a přístup 

k domům je přímo z komunikace. 

Řada stávajících chodníků je navržena k rozšíření, zpravidla na minimální šířku 2, kde to lze tak 2,5 m. Nový 

chodník naproti obchodnímu domu Šumava v ulici Vysoká je navržen k rozšíření vzhledem k tomu, že 

parkující auta podstatně zasahují do prostoru chodníku a omezují zde pohyb, viz Obrázek 4 - nový chodník 

nedostatečné šířky a příklad nevyhovujícího schodiště v ul. Skelná 

Projekt regenerace navrhuje v několika místech, kde ústí vedlejší ulice nebo výjezd z parkoviště na hlavní 

ulici chodníkové přejezdy. (Chodec jde přes boční ulici v úrovni chodníku. Vozidlo při výjezdu překonává 

zvýšený přejezd (chodník). 

Jsou navrženy nové přechody pro chodce, vždy se sníženou obrubou, v ulici Vysoká a Spojovací, pak 

s doplněným přisvětlením přechodů a s vodicím pruhem pro osoby s omezenou schopností orientace. 

Městská hromadná doprava: 
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Systém městská hromadné dopravy v území není projektem regenerace řešen. Polohy zastávek zůstávají na 

svém místě a nejsou vkládány nové ani rušeny stávající. Zastávky s chybějícím přístřeškem jsou doplněny 

návrhem na umístění přístřešku. Plocha zastávky autobusů nad restaurací U Medvěda bude rozšířena a 

propojena se sídlištěm navazujícími chodníky.  

2.1.4 Dětská hřiště, sportoviště, relaxační plochy  

Projekt regenerace navrhuje obnovu většiny hřišť nebo jejich rozšíření. V několika případech navrhuje 

zrušení některých nevyužívaných pískovišť v nevhodných místech, ve vazbě na ulici Vysoká. 

Většina stávajících hřišť je navržena k obnově nebo dílčím úpravám, jako je doplnění ohrazení proti psům, 

úprava povrchu a doplnění laviček pro sezení rodičů. Dvě významná sportoviště (tenis u Spojovací ulice a 

sportoviště mezi Vysokou a Paseckou ulicí) jsou navrženy k výraznější rekonstrukci. 

 
Obrázek 19 - návrh obnovy sportoviště mezi Paseckou a Vysokou ulicí 

Tenisové sportoviště bude mít nový umělý povrch – např. umělý trávník, bude nově upraveno zázemí, bude 

opraveno hrazení areálu a nový povrchový nátěr. Bude prověřena možnost instalovat osvětlení pro večerní 

provoz, část hřiště mantinely pro možnost hrát floorball, případně možnost umístit nafukovací halu. Na 

sportovišti mezi Vysokou a Paseckou ulicí je navržena k úpravě povrchová vrstva (umělý povrch). Hřiště 

bude lépe napojeno na síť chodníků, včetně napojení z mezipodesty rekonstruovaného schodiště. Hřiště 

bude doplněno malou betonovou tribunou s dřevěným povrchem na sezení, která bude vyrovnávat terén 

mezi úrovní hrací plochy a chodníčkem pod bytovým domem. Branky v hřišti budou zachované a bude 

prověřena možnost umístit basketbalové koše. Třetí větší sportoviště dole u Podzimní ulice bude doplněno 

tyčemi pro natažení sítě na volejbal nebo nohejbal. Povrch by mohl být z profilovaných desek z pryže. 

Tabulka 13 - přehled sportovišť 

sportoviště sporty povrch 

v ul. Spojovací* tenis, nohejbal, volejbal / floorball umělý trávník / polyuretan 

Pasecká - Vysoká malý fotbal, basketbal  polyuretan 

malé za Poštou** basketbalový koš polyuretan 

v ul. Podzimní nohejbal, volejbal  umělý trávník  

*Hřiště ve Spojovací ulici vzhledem ke své poloze by mohlo být využíváno jako komerční pronájem s nafukovací 

sportovní halou přes zimu. 

 **Malé hřiště za poštou je v území na podkladě přání odboru životního prostředí, zpracovatel si není jist jeho 

potřebou. 

Projekt regenerace navrhuje sportoviště, plochy s prvky pro kondiční cvičení dospělých. Byla vybraná dvě 

místa pro umístění, obě ve vazbě na ulici Vysoká první na terase mezi pískovištěm a ping-pongovým stolem 

za domy č. p. 4227/21-4228/23 a 4229/25-4230/27. Druhé místo je v prostoru trojúhelníku mezi ul. Vysoká 

a ramenem ulice Vysoká a ulicí Spojovací. A je v dokumentaci vyznačeno čárkovaně (jako výhled). 
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2.1.5 Veřejná zeleň 

Projekt regenerace respektuje rozhodující plochy zeleně a nezasahuje do nich novými záměry. Doplnění 

dílčích stromořadí je limitováno požadavkem neumisťovat stromy mezi parkovací místa. Sjednocení 

prostoru ulice Vysoká stromořadím se nepodařilo. Lokálně jsou navržena stromořadí, která zpravidla 

odpovídají úseku mezi dvěma ulicemi, nebo paralelně s čelem jednoho nebo dvou domů. 

Jednostranná stromořadí jsou navržena: 

- V ulici Spojovací - Březová, 

- za obchodním domem Šumava, 

- v ulici Vysoká od obchodního domu k parkovišti za ulicí Jeronýmova, 

- v ulici Vysoká podél parkoviště, 

- (v ulici Vysoká před staršími bytovkami – pravděpodobně nerealizovatelné vzhledem k sítím),  

- V ulici Vysoká mezi Sportovištěm a restaurací U medvěda, 

- v ulici Jitřní v části u obchodu před cihlovou bytovkou, 

- v ulici Vysoká pod ulicí Jitřní, 

- v části ulice Pasecká (celá pravděpodobně vzhledem k sítím technické infrastruktury), 

- v dolní polovině ulice Skelná. 

Ve výkrese 2-řešebí území jsou odlišeny významnější stávající stromy a návrh výsadby nových stromů a 

stromořadí. Druhovou skladbu doporučujeme využít stromy většího vzrůstu a stromy obvyklé v lokalitě jako 

je například: Javor mléč, lípa velkolistá, nebo dub zimní, popřípadě kultivary domácích dřevin, které mohou 

navázat na již existující a založená stromořadí (v ul. Vysoká). Je navržena výsadba keřů s izolační funkcí, ve 

výkrese jsou vyznačeny jako tmavě zelené pruhy zpravidla v šířce odpovídající 1m. Alternativně lze v těchto 

místech možnost realizovat trvalkové záhony. 

Obrázek 20 - příklad cvičení na prvku dospělé a zákres do situace poblíž ulice Vysoká 
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Obrázek 21 - příklad keřového patra izolační zeleně dřišťál Thunbergův, napravo přebytečná zeleň 

Koncepčně je snahou regenerace eliminovat místa, kde jsou dnes drobné ostrůvky zeleně, které postrádají 

význam jako výše na obrázku anebo v místech mezi dvěma blízkými vchody do bytových domů viz Obrázek 

14 - omezující ostrůvky zeleně (před vchodem v ul. Jeronýmova) a prostranství znepřehledněná bující 

vegetací a jinde, kde představují překážku v pohybu.   

Součástí každé etapy řešení bude inventarizace zeleně, prořezání keřů, proběhne kácení v místech, kde se 

stávající zeleň dostane do konfliktu s návrhem zpevněných ploch. U dřevin vyznačených ve výkrese 1e-

analýza zeleně, které jsou doporučeny k ponechání, je nutné odborné ošetření. 

Součástí realizace regenerace je i zatravnění míst, kde byly vybourané nefunkční asfaltové plochy.  

2.1.6 Prvky městského mobiliáře 

Doplnění městského mobiliáře sestává z nových přístřešků pro zastávky městských autobusových linek. 

Nových odolných laviček, nových prvků veřejného osvětlení za domy v ulici Křišťálová. Místa pro odpadní 

nádoby komunálního a tříděného odpadu. 

Drobná architektura opěrných zdí bude z monolitického železobetonu, s možností přizdění cihelné zídky 

nebo kamenného obložení pro příznivější pohledový výraz. Alternativně lze využít betonové tvarovky 

proarmované a prolévané betonem s možností výsadby popínavých rostlin. 

Lampy veřejného osvětlení budou převážně využity stávající kandelábry s osazením nových svítidel 

s úspornějším provozem na nových výložnících. Kandelábry budou opatřeny novým nátěrem s jednotnou 

barvou (např. RAL 6009, jedlová zelená, tannengruen). 

Budou zachovány informační tabule, nástěnky, reklamní sloupy ve veřejných prostranstvích před 

obchodním domem Šumava, u vybavenosti na křížení Mánesova a Vysoká. Reklamní sloup na prostranství 

v ulici Jitřní bude přesunut blíž k ulici Vysoká. 

 

Místa pro stání kontejnerů. Řešení předpokládá tři základní podoby: 

- v prostoru mezi jednotlivými domy  

- v přístřešku 

- podzemní stání 

V prostoru mezi jednotlivými domy, kde je realizované zastřešení a zpevněný povrch. Podmínkou pro tato 

umístění je přístupová cesta od navazujících domů a zpevněná plocha pro přesun popelnic mezi stáním  

a  popelářským vozem v ulici. Další možnost je přístřešek. Nabízí se celokovové konstrukce nebo materiálově 

prostší řešení z cihelné zídky do výšky popelnic zakončené věncem, na který by navazovala dřevěná nebo 

kovová (kombinovaná) konstrukce, co ponese zastřešení. 
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Obrázek 22- námětové řešení přístřešku pro kontejnery 

Podzemní stání jako nejdražší variantu lze doporučit jen do míst v ulici Vysoká, kde bude uplatňován nejvyšší 

nárok na přehlednost území a estetické působení. V případě volby nejekonomičtějšího řešení volných místa 

pro stání kontejnerů budou realizovaná vždy na zpevněném povrchu, který bude vyskládán v barevně nebo 

materiálově odlišné dlažbě. 

2.1.7 Technická infrastruktura 

V rámci regenerace proběhne realizace dešťové kanalizace a bude doplněna větev veřejného osvětlení. 

Technická infrastruktura není výrazně měněna nebo doplňována. Některé stavby jsou podmíněny přeložku 

stávajících sítí nebo posunem kanalizační vpusti. 

Bude realizováno přisvětlení přechodů pro chodce na hlavní ulici Vysoká a Spojovací, s napojením na 

stávající vedení veřejného osvětlení. 

Nově je navržená větev veřejného osvětlení realizovaná za domy v ulici Křišťálová, domy č. p. 3322/7  

– 3327/17. Úpravy veřejného osvětlení jsou patrné z hlavního výkresu, kde jsou odlišeny stávající, rušené  

a nové prvky. Nové a posunované lampy veřejného osvětlení jsou ve výkrese červenou tečkou. 

Cílem projektu regenerace bylo minimálně zasahovat do stávající infrastruktury. Nové navržená výsadba 

zohledňuje a respektuje průběh známých sítí technické infrastruktury. V sídlišti je vymezena trasa dnes 

nefunkčního horkovodu. Revizní šachty vystupují poklopy na betonových skružích nad terén a degradují 

kvality veřejného prostoru. Tato místa jsou podchycena ve výkresu závad v území a navržena k likvidaci. 

2.1.8. Rezervy využití 

Rezervu využití území představuje obchodní dům Šumava prostor Výměníku v ulici Vysoká, včetně Domu 

skautů. Za předpokladu odkoupení pozemků a demolice stávajících objektů by v místě tržnice mohl být 

realizován půdorysně menší objekt polyfunkčního využití s vlastním parkováním v podzemí. Z hrany ulice 

Vysoká by byla odstraněna rampa, podél ulice by se dalo parkovat v podélných parkovacích zálivech v linii 

stromořadí. Prostor kolem Domu skautů by mohl být využit pro parkovací dům s výhodou využití nástupu 

ve dvou úrovních. 
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Obrázek 23 - potenciální využití území v místě obchodního domu Šumava 

2.1.9  Řešení míst, která nejsou zahrnutá v projektu regenerace sídliště Šumava 

Do projektu regenerace sídliště nebylo možné zařadit obnovu nebo úpravy některých míst, přestože se 

sídlištěm souvisí, ale jelikož se překrývá s některým jiným dotačním programem nebo představuje území, 

které již nelze do sídliště zahrnout, případně místa v soukromém vlastnictví. Jedná se především o tato 

místa: 

- Obnova pěších propojení směr ulice Podhorská, (mimo území) 

- zabezpečení kamerovým systémem a osvětlení parkoviště za Tescem, (mimo území) 

- ulice Šumavská, (mimo území) 

- prostor zadního traktu za domy č. p. 3301/92 - 3310/74 ve Vysoké ulici (budou řešeny jiným 

programem). 

2.2 DĚLENÍ ÚZEMÍ SÍDLIŠTĚ ŠUMAVA NA ETAPY 

Rozdělení předmětného území do osmi samostatných etap odpovídá souvislým prostorovým a finančním 

celkům regenerace sídliště, příslušným jednomu dotačnímu cyklu. Projekt regenerace navrhuje vyvážený 

rozsah úprav ve všech etapách tak, aby na sídlišti po dokončení stavebních etap byly bytové domy 

rovnoměrně napojeny na síť pěších chodníků, s dostupným parkováním osobních automobilů.  

Každá etapa musí být koordinovaná s následující ve smyslu napojení staveb, výběru užitých materiálů a 

barevnosti, případně obdobného řešení opěrných stěn, stání kontejnerů, prvků svítidel veřejného osvětlení 

atd. 

Jednotlivé etapy tvoří souvislé prostorové celky v rámci vymezeného území sídliště a nepřekrývají se 

s jinými plochami města, které by byly určeny pro další program podpory rozvoje nebo údržby. 

Tyto etapy budou jednotlivě kofinancované z programu regenerace sídlišť a finančních zdrojů města 

Jablonec nad Nisou. Za stávajících podmínek existuje předpoklad realizace jedné etapy během jednoho 

roku. S výší, státem garantovaného příspěvku, do 4 milionů Kč.  

 

Pořadí etap jak je popsané dále neznamená závaznou časovou návaznost pořadí provádění změn v území. 

Vymezenými etapami jsou tyto: 
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- etapa a) ul. Jeronýmova;  

- etapa b) ul. Spojovací Březová; 

- etapa c) ul. Skelná; 

- etapa d) ul. Vysoká, Křišťálová; 

- etapa e) ul. Vysoká, Spojovací; 

- etapa f) ul. Vysoká, Mánesova; 

- etapa g) ul. Pasecká; 

- etapa h) ul. Jitřní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 24 - schéma členění do etap 
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ETAPA ul. JERONÝMOVA 

 

 

 

 Doplnění nového chodníku v prostoru mezi ulicí a bytovými domy, šířka 2 m. 

 Rozšíření profilu komunikace na minimální průjezdnou šířku 3,5 m (vyžaduje založení opěrné zdi, 

která naváže na opěrky kolem stání popelnic). 

 Podél ulice Vysoká bude doplněno stromořadí a zelený pruh mezi parkovištěm a ulicí v horní části. 

 Výjezd z ulice Jeronýmova na ulici Vysoká navržen přes chodníkový přejezd, hrdlo ulice Jeronýmova 

je zúženo. 

 Vjezd na parkoviště je v nové poloze z ulice Vysoká. 

 Nový povrch a organizace provozu na parkovišti, včetně mírného rozšíření parkoviště a odizolování 

od louky keřovou výsadbou, čárkovaně vedle objektů garáží, je návrh rozšíření parkovacích míst na 

úkor stromů. 

 Budou opravené schody mezi parkovištěm a ulicí. 

 Bourání a odstranění zbytků stávajícího chodníku nad ulicí, na jižním okraji louky. 

 Úprava druhého schodiště a nová mlatová cestička do místa pro grilování (případně veřejné 

ohniště). 

 V části zeleně, na louce budou v blízkosti místa pro veřejné ohniště lavičky a piknikové stolky. 

Součástí etapy je vyhodnocení stavu stávajících laviček u bříz a pumpy, případně jejich oprava. 

 Úprava parkoviště v trojúhelníku, včetně chodníku, který naváže na prostor vilek mimo řešené 

území. 
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 Kontejnerové stání zůstávají na stejném místě, prostor před stanovištěm kontejnerů vpravo je na 

zvýšené úrovni, obruby jsou zapuštěné, a je připojen přes náběhy chodníků okolo dvou izolovaných 

parkovacích míst. 

 Autobusová zastávka Jeronýmova bude doplněna opticky neutrálním přístřeškem s lavičkou pro 

cestující, včetně řešení se zvýšeným obrubníkem pro snazší nastupování a vodicími liniemi pro 

zrakově postižené. 

 Přechod, posunutý blíž do křižovatky, bude mít snížený obrubník, přisvětlení a vodící pruh pro 

osoby zrakově postižené. 

 Na jižní straně obytných domů budou provedeny opravy povrchu stávajícího chodníku v nutném 

rozsahu a doplněno nové hřiště pro malé děti, podle požadavků obyvatel. 

 Ulice Jeronýmova zůstane jednosměrná. 

 

ETAPA ul. SPOJOVACÍ – BŘEZOVÁ 

 

 

 Je navrženo zúžení ulice Spojovací. 

 Budou rozšířeny chodníky na 3 m kolem tenisových kurtů – posun kolmého parkovacího stání 

směrem do ulice. 

 Proběhne modernizace sportoviště – tenisových kurtů, nový kryt – umělý trávník, úprava oplocení, 

případně osvětlení pro večerní hraní. 

 Doplnění přechodů pro chodce v ulici Spojovací, se sníženými obrubníky a přisvětlením a vodícím 

pruhem pro osoby zrakově postižené. 

 Doplnění podélného parkovacího stání a stromořadí, chodník v šířce 2,5 m je posunutý blíž do 

uličního profilu v ulici Spojovací a naopak dál od jízdního profilu v ulici Březová.  

 Je navrženo spojit přístupové cesty u trojice bytových domů blíž k ulici Spojovací, sloučit vždy po 

dvou vchodech do jedné společné plochy, kde lze umístit lavičku krytou keřem za zády, jsou 
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navrženy široké schody a rampa pro kočárky, v případě středního bytového domu by rampa měla 

splňovat i parametr pro pohyb imobilních osob. 

 Kontejnerové stání u těchto domu č. p. 3311-14 a 3316-17 je navrženo ponechat mezi bytovými 

domy, včetně rekonstrukce přístupových pěšin. 

 Kontejnerová stání, dál v ulici Březová, budou nově upravená v místě u ubytovny a mezi domy č. p. 

3538 a 3472. 

 Za místem pro kontejnery mezi těmito domy je navrženo k obnově dětské hřiště. 

 Výjezd z parkoviště od Tesca je navržen ve zvýšené úrovni pro zklidnění dopravy v místě, kde jízdní 

pruhy ulice Březová mění průběh v uličním profilu. 

 Nový přechod pro chodce se sníženými obrubami je navržen v hrdle ulice Skelná a v ulici 

Na Šumavě. 

 Vjezd před dům č. p. 3469 a 3470 je navržen přes chodníkový přejezd. Zadní vchody do ulice 

Březová jsou navrženy odclonit keřovým porostem.  

 Odstranění přebytečných asfaltových ploch, které bezprostředně přiléhají k bytovým domům a 

jejich nahrazení travním krytem, případně osazení lavičky. 

 Bezbariérový přístup je navržen u domů, které přiléhají k ulici Březová ze severu (mimo dům 

v odstupu od silnice s č. p. 3538 - 3540). Součástí těchto úprav je stavba nových schodů, opěrky, 

rampy a zábradlí.  

 Rozšíření chodníku po obou stranách ulice na 2 m. 

 Úprava přístupů ke vchodům jednotlivých domů č. p. 3471 - 72, č. p. 3538 - 40, č. p. 3473 - 76.  

 Úprava kontejnerového stání vedle domu č. p. 3470, včetně přístupu k němu z ulice Březová mezi 

podélnými parkovacími místy, včetně jejich vyznačení nebo předláždění v zámkové dlažbě. 

 Ukončení pěšinky před ulicí Skelná, které zajišťuje pěší propojení s ulicí Na Šumavě, bude upraveno 

skládanou dlažbou. 

 

  

ETAPA ul. SKELNÁ 

  

 Schody ke vchodu domu č. p. 3482 budou rekonstruovány, doplněny zábradlím a rampou, asfaltová 

plocha bezprostředně navazující na dům mezi vchody bude nahrazena travním krytem. 
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 Pruh podél chodníku mezi vchody 57 a 59 je navržen s mlatovým povrchem a možností umístit 

lavičky. 

 Úpravy vyžadují posun opěrné stěny v jižní části ulice Skelná. 

 Nová úroveň chodníku bude upravena tak, aby nevznikal schod mezi chodníkem a hlavním vstupem 

do domů.  

 Budou odstraněny asfaltové plochy mezi jednotlivými vstupy do domů v přímé návaznosti na domy 

a budou nahrazeny travní krytem. 

 Přemístění kontejnerových stání na protější stranu ulice Skelná (v poloze u chodníku brání 

přehlednosti). Budou přístupné po zvýšených přechodech s funkcí redukce rychlosti dopravy. 

Přemístěním vzniknou v některých místech nová parkovací místa. 

 Ve spodní části ulice, po levé straně (ve směru jízdy), jsou doplněná nová podélná parkovací místa 

a stromořadí. 

 Ve spodní části ulice na pravé straně (ve směru jízdy) jsou navržená šikmá parkovací místa pod nově 

posunutou opěrkou.  

 Ve výkrese je vyznačen minimální rozsah výměny krytu na chodnících. V jižní části je chodník 

napřímený a prochází v odlišné stopě oproti stávajícímu chodníku. 

 V prostoru za domy je navrženo k rozšíření stávající pískoviště a doplněny lavičky, chodník za domy 

v jižní části je navržen k úpravě povrchové vrstvy, na místo asfaltu se navrhuje mlatový kryt. 

 

ETAPA ul. KŘIŠŤÁLOVÁ, VYSOKÁ 

  

 Nový chodník o šířce 2 m u vstupů do domů č. p. 3322 - 3327 v ulici Křišťálová. 

 Nový povrch a stopa komunikace plus posun šikmých parkovacích míst směrem blíž k zahradám 

rodinných domů oproti dnešnímu stavu v ulici Křišťálová. 

 Kontejnerová stání jsou navržena ponechat v průchodech mezi domy s doplněním přístupové 

cestičky. 
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 Návrh plochy pro parkování, včetně nového krytu a obrub v místě, kde se dnes parkuje mimo 

komunikace, za obchodním domem Šumava, ve vazbě na zásobovací prostor obchodního domu 

(navrženo navzdory vlastnickým vztahům). 

 Předláždění prostranství před obchodním domem Šumava, včetně rekonstrukce schodů a stavba 

rampy stejným směrem pro zlepšení propojení mezi vstupem do obchodního domu a prostorem za 

ním. 

 Nový přechod pro chodce mezi zastávkami autobusů se sníženým obrubníkem, přisvícením a 

vodicími pruhy pro zrakově postižené. 

 Nová plocha pro dětské hřiště před domem doplněná lavičkami. 

 Doplnění nové větve veřejného osvětlení u zadních vchodů domů u Křišťálové ulice, včetně 8mi 

nových lamp. 

 Čárkovaně je rezervní plocha pro hřiště - pétanque v místech původního hřiště, (plocha VZ v návrhu 

územního plánu), samostatná cestička s doprovodem laviček je navržena ke zrušení vzhledem 

k zanedbanému stavu a navazujícímu zvlněnému terénu, zvlněný terén je navržen vyrovnat. Jedná 

se o prostor křížení chodníků mezi poštou a navrhovaným hřištěm pro pétanque, vyznačený 

tečkovaně ve výkrese. 

 Vyznačení autobusového stání na vozovku v ul. Vysoká a přechodu mezi zastávkami. 

 Zrušení chodníku, který bezprostředně navazuje na hlavní parkoviště ze západu a rozšíření 

parkoviště na jeho místo. S tím souvisí nezbytný posun dvou lamp veřejného osvětlení, zrušení 

zábradlí na straně parkoviště kolem ulice Vysoká, doplnění zeleného pruhu mezi parkoviště a 

vozovku ulice Vysoká na úkor dnešních podélných parkovacích stání. 

 Rozšíření zpevněných ploch před poštou, včetně laviček, zeleného pruhu směrem k parkovišti. 

 Nový přechod pro chodce přes ulici Vysoká u pošty s doplněním přisvětlení, sníženými obrubami a 

vodicím pruhem pro zrakově postižené. 

 Posun osy ulice Vysoká směrem k poště asi o 1 - 1,5 m, tak, aby se jízdní pruhy poodsunuly od 

bytových domů č. p. 3135, 3136, 3139 a 3140 a na východní straně a bylo zde možné doplnit zelený 

pás s možností prověřit výsadby stromořadí, případně alespoň chodníku, včetně úpravy vstupu do 

domu č.p. 3140. 

 Posun chodníku a kolmých parkovacích míst na západní straně ulice Vysoká mezi poštou a ulicí 

Švédská, posun 2 lamp veřejného osvětlení. 

 Úprava napojení stávajícího a posunovaného chodníku, přemístění kontejnerů, zrušení chodníku 

okolo křížku, částečné přidání travního porostu nad křížkem, sadové úpravy na podporu stávajícího  

stromu - jasan ztepilý. 

 Kontejnery před pobočkou České pošty budou přesunuty přes ulici do nové polohy na opěrnou zeď. 

 Nové parkoviště po prověření průběhu sítí technické infrastruktury a souladu s územní plánem. 
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ETAPA ul. VYSOKÁ, SPOJOVACÍ 

  

 Bude zrušen „zelený ostrůvek“ na vjezdu do ramene ulic Vysoká, v místě dnešního přechodu 

bude chodníkový přejezd. 

 Bude doplněn chodník o šířce 2 m kolem ramene ulice Vysoká (tečkovaně je vymezena 

alternativní trasa v případě, že nebude možné upravit skruže revizní šachty přečnívající nad 

povrch). Na druhé straně komunikace je navrženo nové podélné stání pro parkování včetně 

nové opěrky. 

 Je navrženo nové místo pro odpadní nádoby na opěrce, naproti zastávce směrem dolů. 

 Druhé místo pro odpadní nádoby včetně opěrné zídky je navrženo dále v ulici s přístupem po 

zvýšeném prahu z prostoru zálivu chodníku se zapuštěnou obrubou pro bezpečnější pohyb ve 

vozovce. 

 Mlatovou cestičkou bude zpřístupněn umělecký objekt, včetně možnosti doplnit lavičky. 

 Na louce je navržena alternativní trasa pro umístění cvičících prvků pro kondiční vyžití 

dospělých a seniorů (jedná se o alternativní polohu k poloze níže v území, pod sportovním 

hřištěm). 

 Směrem do louky je navrženo několik podélných parkovacích míst dostatečné šířky pro 

vystupování směrem k opěrce, nutné ověřit možnou kolizi s územním plánem, s plochou VZ, 

veřejné prostranství – zeleň. 

 Napojení ramene ulice Vysoká a ulice Spojovací je přes společný chodníkový přejezd.  

 Pěší propojení směrem k horní část ulice Spojovací je vzhledem k terénní konfiguraci 

ponecháno ve společném prostoru s automobily, směrem dolů lze projít po schodišti kolem 

objektu bývalého výměníku. 

 Bezprostřední okolí budovy č. p. 3340 je zapracováno dle architektonické studie ateliéru Notes. 

 Bude doplněn nový přístřešek pro cestující na autobusové zastávce směrem nahoru, včetně 

zvýšeného obrubníku pro snazší nastupování a orientační značení pro osoby se sníženou 

schopností orientace. 

 Kolem ulice bude podél chodníku doplněn keřový porost vhodného druhu. 

 Přímé napojení chodníku a domu č. p. 3308 pod zastávkou autobusu bude realizované novým 

schodištěm.  

 Neúčelné cestičky do mezer mezi bytovými domy budou odstraněny a zatravněny. 
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ETAPA ul. VYSOKÁ, MÁNESOVA 

  

 

 Budou vytvořena nová podélná parkovací místa v ulici Vysoká mezi ulicí Švédská a Mánesova, 

včetně nového chodníku o šířce 2,5 m, který bude posunutý o šířku parkovacího pruhu (2 m), 

součástí je i posun 3 lamp veřejného osvětlení. 

 Úprava prostranství bezprostředně před domy č. p. 3335 - 3336 a č. p. 3337 - 3338, které 

představují potenciál doplnit v přízemí vybavenost na sídlišti. Součástí řešení je dlážděný povrch, 

nové lavičky, opěrné zídky pro platformy parkovacích míst pro automobily. 

 Na nároží Vysoké a Mánesovy ul. je navrženo doplňkové parkoviště pod novou opěrnou zdí, opticky 

kryto vhodnou keřovou výsadbou, podmínkou realizace je přeložení el. kabelu. 

 Mezi chodníkem a jízdním pruhem jsou navrženy místa pro kontejnery, vzhledem k potřebě místa 

pro parkování a přehlednosti území po obou stranách ulice jsou právě do těchto míst přednostně 

navrhovány podzemní kontejnery.  

 Bude přesunut přechod pro chodce před domem č. p. 3337 - 3338 na roh křižovatky ul. Vysoká  

a ul. Mánesova, včetně snížených obrubníků přisvětlení a vodicích pruhů pro osoby se zrakovým 

hendikepem.  

 U stávajícího přechodu pro chodce přes ulici Vysoká bude také doplněno osvětlení přechodu a 

snížené obrubníky, vodící pás pro osoby se zrakovým hendikepem. 

 Návrh zúžení chodníků před bytovými domy č. p. 4239 - 41, 4231 - 32, na dostačující šířku 3 m část 

zbylé plochy je vymezena pro zeleň nebo plochy pro lavičky. 

 Návrh nové bezbariérové cesty se zábradlím tak, aby obyvatelé nemuseli obcházet svah a měli 

snazší přístup k přechodu.  

 Na rohu křižovatky ul. Mánesova a ul. Vysoká je nově navržený strom a okolo stromu lavička.  

 Okolo dětského hřiště za domem č. p. 4237 bude doplněn plot. 
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ETAPA ul. PASECKÁ 

  

 V ulici Vysoká budou doplněná podélná parkovací místa, přičemž bude zachován stávající zelený 

pruh v šířce ~ 2,5 m, včetně stromořadí. Chodník bude upraven na šířku 2,5 m ve skládané dlažbě. 

 Na zadní straně domu č. p. 4222 a 4223 bude redukovaná šířka chodníku na 2,5 m. 

 Navrhuje se upravit nivelitu a směrové vedení propojovacího chodníku mezi ulici Vysoká a Pasecká 

nad sportovištěm, propojení bude provedeno ve skládané dlažbě, jako prodloužení pěšího tahu od 

přechodu pro chodce v ulici Vysoká. V místě, kde se propojení směrově vychyluje a vrací do 

původního směru je navrženo snížit úroveň terénu pro regulaci ztraceného spádu. 

 Propojení navazuje na sportoviště v ul. Vysoká - nově navržené schůdky představují přímé napojení 

středem malé tribuny z betonu, se sedací částí na povrchu krytou dřevěnou fošnou. Boční stávající 

nevyhovující schody jsou navrženy upravit tak, aby se mezi podesty dalo vstupovat na hřiště 

v úrovni hrací plochy. Schody vedené od zadního vchodu bytového domu jsou navrženy ke zrušení. 

Povrch hřiště, včetně vybavení bude obnoven, navrhuje se polyuretanový povrch. Branky na hřišti 

lze doplnit basketbalovými koši, ochranná mříž posunuta za navrhovanou tribunu a doplněna o 

nové díly a vstupy. 

 V prostoru pod sportovním hřištěm je navržena přibližně ve stopě dnešní pěšiny nová mlatová 

cestička, která je doplněná cvičícími prvky pro fitness a zábavu dospělých nebo seniorů na čerstvém 

vzduchu. Obdobný návrh je vymezen jako rezerva na louce naproti obchodnímu domu Šumava, výš 

v ulici Vysoká.  

 Zadní vchody domů jsou napojeny na rekonstruované schodiště a přes hřiště dál na chodník, v ulici 

Vysoká. 

 Je navrženo podélné parkovací stání po levé straně ulice Pasecká (ve směru jízdy) v šířce 2,5 m 

vzhledem k bezprostředně navazujícímu plotu. 

 Je vymezen samostatný prostor pro kontejnery tak, aby nekomplikovaly přehlednost na protější 

straně ulice Pasecká. 

 Jsou upraveny chodníky před domy č. p. 4227 - 28 v ulici Pasecká, kde bude nový povrch a 

jednoznačně vymezený prostor pro pohyb chodců, včetně doplnění laviček. 

 Je navrženo dokončení pěšiny propojky mezi Vysokou a Paseckou kolem restaurace se skládanou 

dlažbou, včetně nové rampy, která nahradí stávající dosloužilé schůdky k zadním vchodům, pro 

zajištění bezbariérovosti přístupu do domů č. p. 4227 a 4228. 
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 Doplnění a oprava chodníku u autobusové zastávky Vysoká, na rohu domu č. p. 1718.  

 Je doplněna zpevněná plocha kolem autobusové zastávky, včetně přístřešku pro cestující a 

zvýšeného obrubníku pro snazší nastupování a vodící pruhy pro osoby se sníženou schopností 

orientace. 

 Je navrženo kácení keřů a doplnění stromořadí v dolní části ulice Vysoká. 

 Podél domu č. p. 1718 rozšíření chodníku, posun chodníku na protější straně ulice Vysoká na 

posunuté opěrné zídce. 

 V rámci řešené etapy přidání několika zálivů s lavičkami. 

 Bezbariérový přístup do domu č. p. 4229 je možný pouze po mlatové pěšině kolem cvičících prvků 

od zastávky autobusu.  

ETAPA ul. JITŘNÍ 

  

 Bude realizován nový přechod pro chodce přes ulici Vysoká, včetně snížených obrub, přisvětlení  

a vodícího pruhu pro osoby se zrakovým hendikepem. 

 Bude provedena obnova povrchu pěší zóny v ul. Jitřní, včetně osazení nových laviček, sadové 

úpravy v rámci prostranství, umělecký prvek bude zachován, vzhledem k tomu, že se jedná o 

významné prostranství v rámci sídliště. 

 Malé přemístění pekárny více do centra travnaté plochy a vysázení několika stromů tak, aby se 

dřevěná budka lépe začlenila do prostoru. V ideálním případě vydláždit žulovou kostkou (stejnou 

jako pěší zónu) prostor okolo pekárny a umožnit tak místo pro umístění malého posezení. 

 Následná etapa projekční přípravy by měla být svěřena kvalifikovaným odborníkům na projekci 

veřejných prostranství. 

 Obrácenou stranu objektu potravin tvoří zásobovací prostor, kde lze nově vymezit dvě nová kolmá 

a dvě podélná parkovací místa, je tu navržena výsadba čtyř stromů. 

 Vjezd na parkoviště za potravinami je umožněn přes nový chodníkový přejezd, který preferuje 

pohyb chodců, ve směru podél ulice Vysoká. 

 Navrhuje se rozšíření a nové uspořádání parkoviště u domu č. p. 4244 - 45, včetně zakomponování 

dvou nových stromů. Současně bude přemístěno stanoviště kontejnerů z parkoviště na ul. Jitřní, 

pod novou opěrku (snazší přístup pro popeláře a více místa na parkovišti). Vzrostlý kaštan bude 

zabezpečen a zachován, bude zajištěn vjezd do soukromé garáže a posunut chodník do ulice Jitřní. 

 V ulici Vysoká budou do podélných parkovacích míst doplněná místa pro stromy. 

 Sportoviště před domem č. p. 4254 bude obnoveno s novým povrchem z umělého trávníku, budou 

doplněny tyče pro upnutí sítě na volejbal nebo nohejbal. 
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 Dětské hřiště před domem č. p. 4244 bude upraveno. 

 Místo pro odpadové nádoby na tupých čelech bytového domu, při ulici Vysoká, budou na nových 

zadlážděných platformách těsně pod stěnou domu. 

2.3 EKONOMICKÁ ČÁST 

2.3.1 Seznam navrhovaných úprav 

Přehled navrhovaných úprav je vypsán u každé etapy v předchozí kapitole. Obecně lze zopakovat, že 

v rámci jednotlivých etap proběhnou revize a obnova sítí technické infrastruktury2, výměny povrchu silnic 

a chodníků, rozšíření a doplnění komunikací, proběhnou bourací práce nevyužívaných chodníků, budou 

rozšířená parkovací místa, budou budovány opěrné zdi, budou doplněno nové vodorovné značení, 

přisvětlení přechodů pro chodce, proběhne rekonstrukce dětských hřišť sportovišť a cvičících prvků pro 

dospělé, bude obnoven a doplněn mobiliář (lampy, lavičky, zábradlí, informační tabule, odpadkové koše, 

stání pro kontejnery3, přístřešky autobusových zastávek), budou doplněny herní prvky a prvky dětských 

hřišť, proběhnou sadové úpravy (kácení, výsadba stromů, keřů a trávníků). 

2.3.2 Odhad nákladů na provedení jednotlivých úprav 

Odhad nákladů jednotlivých úprav, jak jsou popsané v kapitole dělení území sídliště Šumava na etapy, je 

pro celé etapy vyčíslen v následující tabulce. Pro nacenění se vycházelo z výkresu řešení území a bylo využito 

tabulek stavebních prací s cenovou hladinou v roce 2015. 

Tabulka 14 - odhad nákladů etap v tis. Kč 

  Je
ro

n
ým

o
va

  

Sp
o

jo
va

cí
, 

B
ře

zo
vá

 

Sk
e

ln
á

 

V
ys

o
ká

, 

K
ři

šť
ál

o
vá

 

V
ys

o
ká

, 

Sp
o

jo
va

cí
 

V
ys

o
ká

, 

M
án

e
so

va
 

P
as

e
ck

á 

Ji
tř

n
í 

vozovka 1 300 - 2 568 2 290 1 037 531 - - 

vozovka - odstranění povrchu 412 - 864 943 611 - - - 

parkoviště 1 750 703 1 240 2 421 587 1 528 783 1 392 

parkoviště - odstranění povrchu 983 395 696 1 278 - 583 440 782 

chodník  (zámková dlažba)  929 2 124 787 1 955 763 1 359 1 327 723 

chodník  (kamenná dlažba)  - - - 525 - - - 840 

chodník - odstranění povrchu 623 1 719 915 1 689 478 1 101 1 110 816 

schody  3 11 2 1 522 - 5 - 

mlatové cesty 33 53 60 65 56 57 62 38 

opěrka (železobeton)  235 91 495 427 466 364 306 132 

úprava terénu - - - 68 - 100 100 - 

nový strom  - 51 21 87 30 39 66 63 

trávník  3 12 7 26 8 - 10 2 

živý plot (ptačí zob)  3 6 1 6 - - 3 1 

lavička parková s opěradlem 48 - 56 104 48 112 32 80 

grilplatz včetně sezení 22 - - - - - - - 

přístřešek na kontejnery - 10 30 - - 30 20 50 

bus zastávka 85 - - - 85 - - 85 

sportoviště, dětské hřiště - plochy 48 919 53 82 - - 441 488 

dětské hřiště - prvky 129 52 129 116 - - - 106 

cvičící prvky pro dospělé - - - - - - 200 - 

         

                                                             
2 Nejsou součástí finančního nacenění, není znám rozsah 
3 Součástí nacenění není řešení podzemních kontejnerů vzhledem k tomu, že jsou navrženy pouze jako alternativa 
pro ulici Vysoká, orientační cena je 800 tis. Kč. 
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součet [tis. Kč] 6 605 6 146 7 923 12 082 4 690 5 804 4 906 5 599 

přibližné celkové náklady [tis. Kč] 9 907 9 218 11 885 18 124 7 035 8 707 7 358 8 398 

Odhad nákladů zahrnuje předpokládané ceny v tisících Kč. Finální hodnota tučně v řádku „přibližné celkové 

náklady“ je součet zobrazených položek přenásobený koeficientem 1,5 (v souhrnu chybí náklady na úpravy 

sítí technické infrastruktury, úpravy značení, prvky veřejného osvětlení, prvky sportovišť a zvýšení cen ve 

stavebnictví k datu realizace) 

Tabulka 15 - ekonomické náklady jednotlivých etap 

etapa  Částka [Kč] 

 ul. Jeronýmova  9 907 197 

ul. Spojovací Březová 9 218 484 

ul. Skelná 11 853 677 

ul. Vysoká, Křišťálová 18 123 551 

ul. Vysoká, Spojovací 7 035 314 

ul. Vysoká, Mánesova 8 707 013 

ul. Pasecká 7 358 364 

ul. Jitřní 8 398 070 

2.3.3 Časový a finanční harmonogram realizace Projektu regenerace sídliště 

nebo jeho etap 

Časový program regenerace předpokládá s podáním žádosti o dotační titul v roce 2017. Projekční práce 

budou probíhat v průběhu roku 2018. Realizace první etapy během roku 2019. Podle dotační politiky bude 

pravděpodobně každý rok realizovaná jedna etapa. Dokončení projektu regenerace by tak vycházelo na rok 

2027. Finanční harmonogram počítá s odhadovanými cenami uvedeným v tabulce výše. 

2.3.4 Návrh způsobu financování úprav, upřesnění zdrojů financování 

Zdrojem financování jednotlivých etap je jednak rozpočet města Jablonec nad Nisou a státní dotace z 

programu revitalizace panelových sídlišť, která představuje podíl do 70% výše částky rozpočtových nákladů 

na úpravy uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, maximálně však 4 mil. Kč. 

Dílčí podíl na financování budou mít provozovatelé infrastruktury v případě, že se bude jednat o úpravy 

na jejich sítích, které nebudou vyvolané primárně projektem regenerace sídliště. 



 

  

Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou  55 

Doplňující údaje  
Zdroje: 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo a bydlení v okresech česko-polského pohraničí. 16. 9. 2016 

Dostupné z:   

https://www.czso.cz/csu/czso/13-5131-05--2_2__obyvatelstvo_a_jeho_socialni_struktura 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vyhledávání budov. 20. 8. 2016 Dostupné z:  http://apl.czso.cz/irso4/ 

 

Přehled obrázků: 

Obrázek 1- výřez koordinačního výkresu návrhu územního plánu, řešené území je v plánku vyznačené bílou linkou ...............7 

Obrázek 2 - Vyznačené body dle ulic a jednotlivých připomínek viz tab. 4 ...............................................................................16 

Obrázek 3 - Vývoj počtu obyvatel v Jablonci nad Nisou, od roku 1971 do roku 2015 ...............................................................17 

Obrázek 4 - nový chodník nedostatečné šířky a příklad nevyhovujícího schodiště v ul. Skelná ................................................21 

Obrázek 5 - prostor mezi obchodním domem Šumava a obytným domem, detail prostranství v ulici Jitřní ............................22 

Obrázek 6 - parkové prostředí mezi parkovištěm a domy v Křišťálové ulici ..............................................................................22 

Obrázek 7 - novější dětské hřiště v ulici Vysoká ........................................................................................................................23 

Obrázek 8 - sportoviště v ulici Spojovací a nejmenší sportoviště s basketbalovým košem .......................................................23 

Obrázek 9 - příklad ohniště a piknikového sezení .....................................................................................................................25 

Obrázek 10 - schéma prostorového členění ..............................................................................................................................28 

Obrázek 11 - prostor před obchodním domem a před poštou .................................................................................................29 

Obrázek 12 - možnost umístění a příklad petanqueového hřiště ze zahraničí ..........................................................................29 

Obrázek 13 - chybějící a nadbytečné chodníky .........................................................................................................................29 

Obrázek 14 - omezující ostrůvky zeleně (před vchodem v ul. Jeronýmova) a prostranství znepřehledněná bující vegetací ....30 

Obrázek 15 - příklad překrývání pěší  a automobilové dopravy, přechod Vysoká, parkování v ul. Pasecká .............................31 

Obrázek 16 - Komunikace v příliš těsné blízkosti objektů, vlevo navíc nepříznivá výšková úroveň komunikace a vpravo 

nebezpečný vstup do objektu a prostor pro pěší před domem č.p. 1710 .................................................................................31 

Obrázek 17 - prostranství před obchodem v ulici Jitřní .............................................................................................................36 

Obrázek 18 - vyústění ulice Jeronýmova s odsunutým vjezdem na parkoviště a doplněným chodníkem ................................37 

Obrázek 19 - návrh obnovy sportoviště mezi Paseckou a Vysokou ulicí ...................................................................................38 

Obrázek 20 - příklad herního prvku pro dospělé .......................................................................................................................39 

Obrázek 21 - příklad keřového patra izolační zeleně dřišťál Thunbergův, napravo přebytečná zeleň ......................................40 

Obrázek 22- námětové řešení přístřešku pro kontejnery .........................................................................................................41 

Obrázek 23 - potenciální využití území v místě obchodního domu Šumava .............................................................................42 

Obrázek 24 - schéma členění do etap .......................................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

file://///afczmeafs1/Common/CityPlan/Středisko_Územního_rozvoje_a_ŽP/16-32-085_regenerace%20sídliště%20Šumava%20Jablonec%20nad%20Nisou/pracovni/SÍDLIŠTĚ%20ŠUMAVA%2014.%2012.%202016.docx%23_Toc469509606
file://///afczmeafs1/Common/CityPlan/Středisko_Územního_rozvoje_a_ŽP/16-32-085_regenerace%20sídliště%20Šumava%20Jablonec%20nad%20Nisou/pracovni/SÍDLIŠTĚ%20ŠUMAVA%2014.%2012.%202016.docx%23_Toc469509610


 

  

Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou  56 

 

 Přehled tabulek: 

Tabulka 1 - průměry výsledků dotazníkového šetření, hodnocení životního prostředí sídliště Šumava .....................................9 

Tabulka 2 - průměry výsledků dotazníkového šetření...............................................................................................................10 

Tabulka 3 - priorita v investicích ...............................................................................................................................................11 

Tabulka 4 - připomínky rezidentů sídliště Šumava k plánované regeneraci, (doslovné citace) ................................................11 

Tabulka 5 - vyjádření zástupců  města Jablonec nad Nisou a zpracovatele, výsledné rozhodnutí ............................................13 

Tabulka 6 - Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin za zkoumaná období, sídliště Šumava ...............................18 

Tabulka 7 - Porovnání indexu stáří za město Jablonec nad Nisou a za zkoumané území ..........................................................18 

Tabulka 8 - Rozdělení bytového fondu sídliště Šumava dle počtu trvale žijících členů v domácnosti (%) ................................19 

Tabulka 9 - Rodinný stav obyvatel sídliště Šumava (%) .............................................................................................................19 

Tabulka 10 - stupeň vzdělání v Jablonci nad Nisou a v rámci zkoumaného území (%) ..............................................................19 

Tabulka 11 - Ekonomická aktivita sídliště Šumava ....................................................................................................................20 

Tabulka 12 - Druhová skladba dřevin sídliště Šumava ..............................................................................................................26 

Tabulka 13 - přehled sportovišť ................................................................................................................................................38 

Tabulka 14 - odhad nákladů etap v tis. Kč .................................................................................................................................53 

Tabulka 15 - ekonomické náklady jednotlivých etap ................................................................................................................54 

 

 



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: 2 DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

Mgr. Lenka Želechovská

12 /2016

studie

1 A

s

Ing. Arch. Martin Wedell

SITUACE V NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

-

bílá linka - hranice řešeného území Projektu regenerace sídliště Šumava



katastrální mapa

řešené území 

lavička

hřiště

strom

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

12 /2016

studie

1 : 1 000 8

obrubníky, hrany, přechody

veřejné osvětlení

kontejner

vyšlapané pěšiny

zástavba

kanalizace

vodovod

plynovod

elektrické vedení

optické trasy

Mgr. Lenka Želechovská 1 B

STAV ÚZEMÍ

Ing. Arch. Martin Wedell

MŠ

POŠTA

OBCHODNÍ DŮM ŠUMAVA

KOTELNA UBYTOVA

ČERPACÍ STANICE
TESCO

ŽELEZÁŘSTVÍ

POTRAVINY

HERNA

RESTAURANT

pumpa - chybí rameno

KNIHOVNA

ZŠ

 k adaptaci na kanceláře

výměník nefunguje a je určen

DŮM SKAUTŮ

výměník nefunguje a je určen

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ss

sportoviště mezi Paseckou a Vyskou

sportoviště v Podzimní

sportoviště ve Spojovací

nejmenší sportoviště

LINIE A PRVKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

katastrální mapa

řešené území 

lavička

hřiště

strom

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

12 /2016

studie

1 : 1 000 8

obrubníky, hrany, přechody

veřejné osvětlení

kontejner

vyšlapané pěšiny

zástavba

kanalizace

vodovod

plynovod

elektrické vedení

optické trasy

Mgr. Lenka Želechovská 1 B

STAV ÚZEMÍ

Ing. Arch. Martin Wedell

MŠ

POŠTA

OBCHODNÍ DŮM ŠUMAVA

KOTELNA UBYTOVA

ČERPACÍ STANICE
TESCO

ŽELEZÁŘSTVÍ

POTRAVINY

HERNA

RESTAURANT

pumpa - chybí rameno

KNIHOVNA

ZŠ

 k adaptaci na kanceláře

výměník nefunguje a je určen

DŮM SKAUTŮ

výměník nefunguje a je určen

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ss

sportoviště mezi Paseckou a Vyskou

sportoviště v Podzimní

sportoviště ve Spojovací

nejmenší sportoviště

LINIE A PRVKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OBČANSKÁ VYBAVENOST  

HŘIŠŤĚ

VEŘEJNÁ ZELEŇ A PROSTRANSTVÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

PARKOVIŠTĚ

GARÁŽE

SOUKROMÉ ZAHRADY

RODINNÉ DOMY

BYTOVÉ DOMY 

                PŘEVLÁDAJÍCÍ  FUNKCE PLOCH: 



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: 2 DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

1: 2 800

Mgr. Lenka Želechovská

12 /2016

studie

ANALÝZA ZÁVADY

1 C

Ing. Arch. Martin Wedell

s

    

2



Spojovací

Jer
on

ýmov
a

V
y
s
o
k
á

Jitøní

Jitøní

Bøe
zov

á

P
a
s
e
c
k
á

V
y
s
o
k
á

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: 2 DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

1: 2 800

Mgr. Lenka Želechovská

12 /2016

studie

1 D

Ing. Arch. Martin Wedell

DOPRAVNÍ ANALÝZA

s

podélné parkování

parkoviště

autobusová zastávka

jednosměrná ulice

pěší cesta

garáže

vyhrazené parkování

neprůjezdné plochy

cyklostezka

přechod pro chodce 

hranice řešeného území

pěší zóna

zákaz vjezdu 

zástavba



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: 2 DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

studie

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Č. ZAKÁZKY:

STUPEŇ:

ČÁST:

NÁZEV PROJEKTU:

AF-CITYPLAN s.r.o.

www.afconsult.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

www.af-cityplan.cz

MĚŘÍTKO: POČET A4: DATUM:1REVIZE:

OBJEDNATEL:

fax.: +420 224 922 072

tel.:  +420 277 005 529 

140 00 PRAHA 4

MAGISTRŮ 1275/13

Ing. O. Kyp PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

Město Jablonec nad Nisou

467 51 Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19,

Regenerace sídliště Šumava v Jablonci nad Nisou

16-32-085

1: 2 800

Mgr. Lenka Želechovská

12 /2016

studie

1 E

ANALÝZA ZELENĚ

s

Ing. Arch. Martin Wedell



ŽELEZÁŘSTVÍ

pumpa - chybí rameno

místo pro grilování

dětské hřiště

ETAPA JERONÝMOVA

Spojovací

Jer
on

ýmov
a

V
y
s
o
k
á

P
o
d
h
o
rs

k
á

580

832/3831/3

829/1

828

9
0
8

590/1

579/1

834

892/1

1
0
0
1

904

9
0
0

9
0
2

9
0
1

1
0
0
21
0
0
0

8
3
1
/
4

8
3
0
/
3

487

222/6

222/7

8
2
9
/
2

831/1

8
3
2
/
2

903

8
3
0
/
2

9
9
9

564

618

1077/2

1
0
7
7
/
1

460

579/2

835

8
3
1
/
2

815/22

816/9

816/15

815/2

815/5

815/20

1
8
7
6

815/4

816/3
827/1

815/33

8
1
5
/
6

816/8

812/13

815/15

1712/2

1
7
2
0
/
9

1711

1
8
7
8

1
7
2
0
/
1
2

815/1

815/32

815/3

815/21

815/31

810/1

809/5

1784

1
8
7
7

815/15 815/15

815/22

815/20

815/22

1077/2

1711

NÁZEV PROJEKTU:        Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou

studie               MĚŘÍTKO:                          1 : 500                                 STUPEŇ: 

Č. ZAKÁZKY:                     16-32-085                       

OZNAČENÍ: 2aNÁZEV VÝKRESU:           etapa JERONÝMOVA

s

návrh uspořádání u parkoviště a ul. Jeronýmova

Ulice Jeronýmova zůstane jednosměrná.� 

podle požadavků obyvatel.nové hřiště pro malé děti, 

povrchu stávajícího chodníku v nutném rozsahu a doplněno 

opravy provedeny budou domů obytných straně jižní Na � 

postižené.

zrakově osoby pro pruh vodící a přisvětlení obrubník, 

snížený mít bude křižovatky, do blíž posunutý Přechod, � 

vodicími liniemi pro zrakově postižené.

a nastupování snazší pro obrubníkem zvýšeným se řešení 

včetně cestující, pro lavičkou s přístřeškem neutrálním 

opticky doplněna bude Jeronýmova zastávka Autobusová � 

okolo dvou izolovaných parkovacích míst.

chodníků náběhy přes připojen je a zapuštěné jsou obruby 

úrovni, zvýšené na je vpravo kontejnerů stanovištěm před 

prostor místě, stejném na zůstávají stání Kontejnerové � 

naváže na prostor vilek mimo řešené území.

který chodníku, včetně trojúhelníku, v parkoviště Úprava � 

a pumpy, případně jejich oprava.

bříz u laviček stávajících stavu vyhodnocení 

je etapy Součástí stolky. piknikové a lavičky ohniště veřejné 

pro a míst blízkosti v budou louce na zeleně, části V � 

místa pro grilování(případně veřejné ohniště).

do cestička mlatová nová a schodiště druhého Úprava � 

ulicí, na jižním okraji louky.

nad chodníku stávajícího zbytků odstranění a Bourání � 

Budou opravené schody mezi parkovištěm a ulicí.� 

garáží, je návrh rozšíření parkovacích míst na úkor stromů.

objektů vedle čárkovaně výsadbou, keřovou louky od 

odizolování a parkoviště rozšíření mírného 

včetně parkovišti, na provozu organizace a povrch  Nový �

Vjezd na parkovištěje v nové poloze z ulice Vysoká.� 

je zúženo.

Jeronýmova ulice hrdlo přejezd, chodníkový 

přes navržen Vysoká ulici na Jeronýmova ulice z Výjezd � 

a zelený pruh mezi parkovištěm a ulicí v horní části.

stromořadí doplněno bude Vysoká ulice Podél � 

opěrky kolem stání popelnic).

na naváže která zdi, opěrné založení (vyžaduje m 3,5 šířku 

průjezdnou minimální na komunikace profilu Rozšíření � 

a bytovými domy, šířka 2 m.

ulicí mezi prostoru v chodníku nového  Doplnění �
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ETAPA SPOJOVACÍ, BŘEZOVÁ

TENIS

hřiště k obnově

pískoviště ke zrušení

UBYTOVA

 veřejné parkování ke zrušení

plocha v soukomém vlastnictví,
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Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad NisouNÁZEV PROJEKTU: 

OZNAČENÍ: 2betapa Spojovací, BřezováNÁZEV VÝKRESU: 

16-32-085Č. ZAKÁZKY: 

studieSTUPEŇ: 1 : 500MĚŘÍTKO: 

s

ulicí Na Šumavě, bude upraveno skládanou dlažbou.

s propojení pěší zajišťuje které Skelná, ulicí před pěšinky Ukončení � 

 předláždění v zámkové dlažbě.vyznačení nebovčetně jejich 

místy, parkovacími podélnými mezi Březová ulice z němu k přístupu 

včetně 3470, p. č. domu vedle stání kontejnerového Úprava � 

3538 - 40, č. p. 3473 - 76. 

 Úprava přístupů ke vchodům jednotlivých domůč. p. 3471 - 72, č. p. �

Rozšíření chodníku po obou stranách ulice na 2 m.� 

rampy a zábradlí. 

opěrky, schodů, nových stavba je úprav těchto Součástí 3540). 

- 3538 p. č. s silnice od odstupu v dům (mimo severu ze Březová 

ulici k přiléhají které domů, u navržen je přístup  Bezbariérový �

případně osazení lavičky.

krytem, travním nahrazení jejich a domům bytovým k přiléhají 

prostředně bez které ploch, asfaltových přebytečných Odstranění � 

keřovým porostem. 

odclonit navrženy jsou Březová ulice do vchody Zadní přejezd. 

chodníkový přes navržen je 3470 a 3469 p. č. dům před Vjezd � 

ulice Skelná a v ulici Na Šumavě.

hrdle v navržen je obrubami sníženými s chodce pro přechod Nový � 

průběh v uličním profilu.

mění Březová ulice pruhy jízdní kde místě, v dopravy zklidnění 

pro úrovni zvýšené ve navržen je Tesca od parkoviště z Výjezd � 

dětské hřiště.

obnově k navrženo je domy těmito mezi kontejnery pro místem Za � 

místě u ubytovny a mezi domy č. p. 3538 a 3472.

v upravená nově budou Březová, ulici v dál stání, Kontejnerová � 

přístupových pěšin.

rekonstrukce včetně domy, bytovými mezi ponechat navrženo 

je 3316-17 a 3311-14 p. č. domu těchto u stání  Kontejnerové �

osob.

imobilních pohyb pro parametr i splňovat měla rampa by domu 

bytového středního případě v kočárky, pro rampa a schody široké 

navrženy jsou zády, za keřem krytou lavičku umístit lze kde plochy, 

společné jedné do vchodech dvou po vždy sloučit Spojovací, ulici 

k blíž domů bytových trojice u cesty přístupové spojit navrženo Je � 

naopak dál od jízdního profilu v ulici Březová. 

a Spojovací ulici v profilu uličního do blíž posunutý je m 2,5 šířce 

v chodník stromořadí, a stání parkovacího podélného Doplnění � 

postižené.

zrakově osoby pro pruhem vodícím a přisvětlením a obrubníky 

sníženými se Spojovací, ulici v chodce pro přechodů Doplnění � 

umělý trávník, úprava oplocení, případně osvětlení pro večerní hraní.

 kryt nový kurtů, tenisových sportoviště modernizace  Proběhne �

kolmého parkovacího stání směrem do ulice.

posun kurtů, tenisových kolem m 3 na chodníky rozšířeny Budou � 

Je navrženo zúžení ulice Spojovací.� 
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studie               STUPEŇ: MĚŘÍTKO:                          1 : 500                                 

s

asfaltu se navrhuje mlatový kryt.

místo na vrstvy, povrchové úpravě k navržen je části 

jižní v domy za chodník lavičky, doplněny pískovištěa 

stávající rozšíření k navrženo je domy za prostoru V � 

stávajícímu chodníku.

oproti stopě odlišné v prochází a napřímený 

chodník je části jižní V chodnících. na krytu 

 výměnyrozsah minimální vyznačen je výkrese Ve � 

posunutou opěrkou. 

nově pod místa parkovací šikmá navržená jsou jízdy) 

směru (ve straně pravé na ulice části spodní  Ve �

stromořadí.

a místa parkovací podélná nová doplněná jsou jízdy), 

směru (ve straně levé po ulice, části spodní  Ve �

některých místech nová parkovací místa.

v vzniknou Přemístěním dopravy. rychlosti redukce 

funkcí s přechodech zvýšených po přístupné Budou 

ulice Skelná (v poloze u chodníku brání přehlednosti). 

stranu protější na stání kontejnerových Přemístění � 

domy a budou nahrazeny travní krytem.

na návaznosti přímé domův do vstupy jednotlivými 

mezi plochy asfaltové odstraněny Budou � 

do domů. 

vstupem hlavním a chodníkem mezi schod nevznikal 

aby tak, upravena bude chodníku úroveň Nová � 

ulice Skelná.

části jižní v stěny opěrné posun vyžadují Úpravy � 

lavičky.

umístit možností a povrchem mlatovým s navržen 

je 59 a 57 vchody mezi chodníku podél Pruh � 

mezi vchody bude nahrazena travním krytem.

dům na navazující bezprostředně plocha asfaltová 

rampou, a zábradlím doplněny rekonstruovány, 

budou 3482 p. č. domu vchodu ke Schody � 
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doplnění cestičky a sezení

cvičení pro dospělé

  dotovaným ze samostatného rozvojového programu

lokalita je řešena samostaným projektem 

samostatná studie adaptace bývalého výměníku

ETAPA VYSOKÁ, SPOJOVACÍ

Spojovací

Jer
on

ýmov
a

2312/2

364
2186

3217

405/1

2
2
2
/
1
2

222/4

9
1
1

8
3
8
/
2

832/3839 831/3

818

829/1

828

9
0
8

222/11

222/2

823

837/1

820

904

9
0
0

9
0
2

9
0
1

905

9
0
9

8
3
1
/
4

8
3
0
/
3

222/19

826/3

8
2
9
/
2

826/2

824/1

831/1

9
1
4

906

9
1
0

8
3
2
/
2

903

838/3

825/2

8
3
0
/
2

9
1
3

222/1

2
2

2
/

1
8

824/2

889

8
3
7
/
2

825/
3

827/2

824/
3

8
3
1
/
2

826/1

827/3

907

2312/1

1476/6

2
4
2
8
/
3
1

2
4
2
8
/
2
7

1474/1

1472/5

812/5

1
8
4
8

810/14

815/22

815/5

1
8
7
1

1870

1
8
4
3
/
2

1861/1

1
8
7
2

814/4

8
2
9
/
6

813/2

810/24

1
7
2
0
/
6

812/4

814/2

813/3

814/17

810/11

8
1
5
/
6

1
7
2
0
/
1
1

812/13

815/15

1712/2

814/6

813/4

814/16

814/18

812/14

813/1

810/21

813/8

8
1
3
/
9

810/15

1476/1

1475/3

1843/1

1861/2

1475/4

814/16

810/24

825/2

827/2

824/2

222/19

810/11

810/12

838/3

1861/2

2312/2

NÁZEV PROJEKTU:        Regenerace sídliště Šumava, Jablonec nad Nisou

Č. ZAKÁZKY:                     16-32-085                                

studie               STUPEŇ: MĚŘÍTKO:                          1 : 500                                 

OZNAČENÍ: 2eNÁZEV VÝKRESU:           etapa VYSOKÁ, SPOJOVACÍ 

s

odstraněny a zatravněny.

budou domy bytovými mezi mezer do cestičky Neúčelné � 

zastávkou autobusu bude realizovanénovým schodištěm. 

pod 3308 p. č. domu a chodníku napojení Přímé � 

vhodného druhu.

keřovýporost doplněn chodníku podél bude ulice Kolem � 

sníženou schopností orientace.

se osoby pro značení orientační a nastupování snazší 

pro obrubníku zvýšeného včetně nahoru, směrem zastávce 

autobusové na cestující pro přístřešek nový doplněn Bude � 

architektonické studie ateliéru Notes.

dle zapracováno je 3340 p. č. budovy okolí Bezprostřední � 

kolem objektu bývalého výměníku.

schodišti po projít lze dolů směrem automobily, s prostoru 

společném ve ponecháno konfiguraci terénní k vzhledem 

je Spojovací ulice část horní k směrem propojení Pěší � 

společný chodníkový přejezd. 

přes je Spojovací ulice a Vysoká ulice ramene Napojení � 

plochou VZ, veřejné prostranství zeleň.

s plánem, územním s kolizi možnou ověřit nutné opěrce, k 

směrem vystupování pro šířky dostatečné míst parkovacích 

podélných několik navrženo je louky do Směrem � 

území, pod sportovním hřištěm).

v níže poloze k polohu alternativní o se seniorů(jedná 

a dospělých vyžití kondiční pro prvků cvičících 

umístění pro alternativnítrasa navržena je louce Na � 

včetně možnosti doplnit lavičky.

objekt, umělecký zpřístupněn bude cestičkou Mlatovou � 

bezpečnější pohyb ve vozovce.

pro obrubou zapuštěnou se chodníku zálivu prostoru 

z prahu zvýšeném po přístupem s ulici v dále navrženo 

je zídky opěrné včetně nádoby odpadní pro místo  Druhé �

naproti zastávce směrem dolů.

opěrce, na nádoby odpadní pro místo nové navrženo Je � 

opěrky.

nové včetně parkování pro stání podélné nové navrženo 

je komunikace straně druhé Na povrch). nad přečnívající 

šachty revizní skruže upravit možné nebude že případě, 

v trasa alternativní vymezena je (tečkovaně Vysoká 

ulice ramene kolem m 2 šířce o chodník doplněn Bude � 

přejezd.

chodníkový bude přechodu dnešního místě v Vysoká, 

ulic ramene do vjezdu ostrůvek“na „zelený zrušen  Bude �
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doplněn plot.

bude 4237 p. č. domem za hřiště dětského Okolo � 

navržený strom a okolo stromu lavička. 

nově je Vysoká ul. a Mánesova ul. křižovatky rohu  Na �

přechodu. 

obyvatelé nemuseli obcházet svah a měli snazší přístup k 

aby tak, zábradlím se cesty bezbariérové nové Návrh � 

je vymezena pro zeleň nebo plochy pro lavičky.

plochy zbylé část m 3 šířku dostačující na 32, - 4231 41, - 

4239 p. č. domy bytovými před chodníků zúžení Návrh � 

hendikepem.

zrakovým se osoby pro pás vodící obrubníky, 

snížené a přechodu osvětlení doplněno také bude 

Vysoká ulici přes chodce pro přechodu stávajícího U � 

a vodicích pruhů pro osoby se zrakovým hendikepem. 

přisvětlení obrubníků snížených včetně Mánesova, ul. a 

Vysokául. křižovatky roh na 3338 - 3337 

p. č. domem před chodce pro přechod přesunut Bude � 
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 kontejnery.

podzemní navrhovány přednostně míst těchto do 

právě jsou ulice stranách obou po území přehlednosti a 

parkování pro místa potřebě k vzhledem kontejnery, pro 

místa navrženy jsou pruhem jízdním a chodníkem  Mezi �

je přeložení el. kabelu.

realizace podmínkou výsadbou, keřovou vhodnou kryto 

opticky zdí, opěrnou novou pod parkoviště doplňkové 

navrženo je ul. Mánesovy a Vysoké nároží Na � 

zídky pro plat formy parkovacích míst pro automobily.

opěrné lavičky, nové povrch, dlážděný je řešení Součástí 

sídlišti. na vybavenost přízemí v doplnit potenciál 

představují které 3338, - 3337 p. č. a 3336 - 3335 

p. č. domy před prostředně bez prostranství Úprava � 

veřejného osvětlení.

lamp 3 posun i je součástí m), (2 pruhu parkovacího 

šířku o posunutý bude který m, 2,5 šířce o chodníku 

nového včetně Mánesova, a Švédská ulicí mezi Vysoká 

ulici v místa parkovací podélná nová vytvořena  Budou �
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s

místa, je tu navržena výsadba čtyř stromů.

parkovací podélná dvě a kolmá nová dvě vymezit nově lze kde 

prostor, zásobovací tvoří potravin objektu stranu Obrácenou � 

kvalifikovaným odborníkům na projekci veřejných prostranství.

svěřena být měla by přípravy projekční etapa Následná � 

umožnit tak místo pro umístění malého posezení.

a pekárny okolo prostor zónu) pěší jako (stejnou kostkou 

žulovou vydláždit případě ideálním V prostoru. do začlenila 

lépe budka dřevěná se aby tak, stromů několika vysázení 

a plochy travnaté centra do více pekárny přemístění Malé � 

významné prostranství v rámci sídliště.

o jedná se že tomu, k vzhledem zachován, bude prvek umělecký 

prostranství, rámci v úpravy sadové laviček, osazenínových 

včetně Jitřní, ul. v zóny pěší povrchu obnova provedena Bude � 

se zrakovým hendikepem.

osoby pro pruhu vodícího a přisvětlení obrub, snížených včetně 

Vysoká, ulici přes chodce pro přechod nový realizován  Bude �

těsně pod stěnou domu.

platformách zadlážděných nových na budou Vysoká, ulici při 

domu, bytového čelech tupých na nádoby odpadové pro Místo � 

Dětské hřiště před domem č. p. 4244 bude upraveno.� 

sítě na volejbal nebo nohejbal.

upnutí pro tyče doplněny budou trávníku, umělého z povrchem 

novým s obnoveno bude 4254 p. č. domem před Sportoviště � 

místa pro stromy.

doplněna míst parkovacích podélných do budou Vysoká ulici V � 

chodník do ulice Jitřní.

posunut a garáže soukromé do vjezd zajištěn bude zachován, 

a zabezpečen bude kaštan Vzrostlý parkovišti). na místa 

více a popeláře pro přístup (snazší opěrku novou pod Jitřní, ul. 

parkovištěna z kontejnerů stanoviště přemístěno bude současně 

stromů, nových dvou zakomponování včetně 4245, - 4244 p. 

č. domu u parkoviště uspořádání nové a rozšíření se Navrhuje � 

podél ulice  Vysoká.

směru ve chodců, pohyb preferuje který přejezd, chodníkový 

nový přes umožněn je potravinami za parkoviště na Vjezd � 
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hříště je oploceno

pumpa - chybí rameno

ohniště

hřiště k obnově

pískoviště ke zrušení

u dnešního pískoviště

rozšíření hracího prostoru 

nové dětské hřiště

obnova povrchu hřiště

doplnění cestičky a sezení

místo pro grilování

cvičení pro dospělé

oplocení hřiště

úprava sportoviště

cvičení pro dospělé

pískoviště ke zrušení

pískoviště ke zrušení

KOTELNA UBYTOVA

  kolotoč zůstávají

pískoviště, houpačky,

dětské hřiště

a redukce počtu laviček

místo pro petanque

OBCHODNÍ DŮM ŠUMAVA

  je dohoda mezi městem a vlastníkem 

 podmínkou řešení veřejných prostranství

plocha v soukomém vlastnictví,

  dotovaným ze samostatného rozvojového programu

lokalita je řešena samostaným projektem 

samostatná studie adaptace bývalého výměníku

 veřejné parkování ke zrušení

plocha v soukomém vlastnictví,
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