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ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Tato územní studie vznikla na základě Zadání objednatele z června 2014 a následně uzavřené Smlouvy o dílo. Má za cíl 
definovat vhodnou funkční skladbu pro celé rozvojové území, vymezit veřejné plochy a navrhnout úpravy dopravní 
infrastruktury. Návrh byl v průběhu zpracování opakovaně konzultován se Zadavatelem a jeho připomínky byly průběžně 
zapracovány. Návrh byl ve fázi konceptu představen na veřejném projednání dne 3.prosince 2014. Závěry z projednání 
jsou rovněž zapracovány. Tento čistopis se stane územně-plánovacím podkladem. 
 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
 
Řešené území se nachází na poloostrově, vytvořeném rameny řeky Moravy. Vyznačuje se různorodostí charakteru - od 
východu navazuje na kompaktní zástavbu městského jádra, která však směrem na západ rychle řídne a mění charakter z 
městského na venkovský. Území je od městského centra odděleno dvěma dopravními bariérami – frekventovanou ulicí 
Dukelskou a tělesem železniční jednokolejné tratě. Tato částečná izolace území dnes omezuje jeho rozvoj. Zhruba 
polovina řešené části je dosud nezastavěná a slouží jako zemědělská půda, další plochy jsou využívány jako zahrádky, 
bez jasně čitelného urbanistického záměru. V nejzazším cípu ostrova je od roku 1936 umístěno městské koupaliště.  
 
Historicky byly tyto plochy ovlivněny fenoménem neregulovaných řečišť řeky Moravy, které znemožňovaly jeho zastavění. 
Regulace toku řeky byla provedena ve 30. letech a od 50. let začala zástavba pronikat i do hloubi poloostrova, podél 
ulice Javoříčské. 
 
 
DNEŠNÍ STAV 
 

 
 
V současnosti lze využití území popsat jako smíšené – jsou zde plochy rezidenční, komerční, zemědělské a sportovně-
rekreační. Nelze opominout potenciál zejména posledně jmenovaných aktivit – kromě zrekonstruovaného koupaliště je to 
zejména areál loděnice / vodácké základny s campingem, letní restaurací, půjčovnou lodí i vodním slalomem na 
přilehlém plaveckém kanále. Dále je to areál centra volného času, s dětskými atrakcemi, prolézačkami a malým 
bazénem. Díky dobré návaznosti jak na centrum města, tak na volnou krajinu i řeku Moravu se zde konají příležitostné 
hromadné sportovní akce, které přivádějí do území množství návštěvníků (např. triatlon Bobr cup). 
 
Nejpodstatnějším problémem pro optimální využívání území se tak jeví jeho špatné dopravní napojení. Území je dnes 
obslouženo dvěma navzájem nepropojenými komunikacemi – ulicí Javoříčskou a ulicí K loděnici. Obě překonávají 
železniční trať nechráněnými přejezdy. Ulice Javoříčská je slepá, ulice K loděnici má šířku pouhých 2,5m. V celém území 
je nedostatek parkovacích míst, což se projevuje zejména v letních měsících a při hromadných akcích. Cyklisté a pěší 
návštěvníci musí využívat obě napojení spolu s auty, což nepřispívá k bezpečnosti provozu ani komfortu pohybu. 
 
Stávající zástavba rostla spíše nahodile, bez jasné koncepce. Veřejné prostory nejsou jasně definovány a nemají 
potřebnou hierarchii. Zeleň je zachovalá spíše v torzech původního řešení ze 30. let. Cílem studie bylo tyto problémy 
vyřešit a navrhnout nové vhodné prostorové řešení včetně dopravního propjení a rovržení nových funkcí. 



NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
 
koncept využití území 
 
Řešené území je přirozenou součástí města, s jasně vymezenými hranicemi. Jako takové může být z velké části intenzivně 
využito, a to zejména pro veřejné funkce (sport, rekreace, kulturní akce, pohostinství apod.). Sportovně rekreační funkce 
jsou posíleny a rozšířeny, čímž mezi nimi vzniká synergický efekt. Principem je však zajištění prostupnosti území tak, aby 
jednotlivé funkční plochy nevytvářely bariéry, naopak aby mezi nimi vznikala smysluplná veřejná prostranství.  
 
Území je rozděleno pravidelnou osnovou cest na několik segmentů různého tvaru a velikosti. Každý segment je pak určen 
pro jiný způsob využití. Jednotlivé areály tak mohou být podle potřeby a podle stupně regulace přístupu od svého okolí 
odděleny, a to buď stromořadím, živým plotem nebo transparentním oplocením.  
 
Návrh předběžně počítá v souladu s využitím jednotlivých ploch i s možným rozšířením řešeného území o plochy v jeho 
těsné návaznosti, a zároveň počítá i s úpravami komunikací mimo vymezené plochy.  
 
koupaliště 
Koupaliště nadále zůstává jedním z hlavních magnetů celé lokality. Areál je návrhem rozšířen na sever až k hlavnímu 
řečišti Moravy, na území dnešní zahrádkářské kolnie (toto rozšíření přesahuje hranice řešeného území a je volitelné). Tím 
vzniknou volné rozptylové plochy, s vazbou na řeku a zároveň na přilehlé plochy nových sportovišť. Prostor hlavního 
vstupu je přeřešen, stejně jako parkovací kapacita pro návštěvníky. 
 
sportovní hala 
Jde o stavbu o rozměrech cca 20 x 50, která obsahuje 3 kurty pro squash a 2 kurty pro badminton a dále zázemí pro 
přilehlé funkce - půjčovnu sportovního náčiní, nezbytné šatnové a sociální zázemí a provozovnu občerstvení. Tato hala je 
vlastně srdcem celého areálu a je proto umístěna v těžišti prostoru, v návaznosti na hlavní parkoviště. Díky svému umístění 
má dobré vazby jak na areál koupaliště, tak na ostatní nově navržené aktivity v okolí a může být v provozu celoročně. 
 
centrum volného času 
Centrum volného času je určeno především rodinám s dětmi. Je umístěno v jižním segmentu rozvojové plochy. Jde vlastně 
o sestavu volnočasových aktivit, která zahrnuje například dětské průlezky, minigolf, okruh pro bmx, lanový park, vodní 
herní zařízení či malý bazén. Skladba prvků se může v průběhu roku měnit. Zázemí pro tyto funkce bude umístěno ve 
sportovní hale. 
 
venkovní sportoviště 
Jedná se o sestavu hřišť pro široké spektrum sportovních aktivit. Hřiště jsou umístěna v co nejtěsnější návaznosti na areál 
koupaliště a nabízí různé druhy povrchů – písková hřiště pro plážové míčové hry, antuku pro tenis, betonové hřiště se 
speciálním povrchem pro in-line a asfaltové, příapdně tartanové plochy pro další míčové hry. Areál hřišť je po obvodě 
vymezen stromořadím. 
 
vodácká základna / loděnice / camping 
Jde o funkční a tradiční místní zařízení, které však dnes trpí nízkou kvalitou okolního prostředí. Je navrženo rozšíření 
stávající plochy, doplnění ubytovací kapacity ve formě chatiček a stání pro karavany a vizuální otevření celého areálu, 
který bude vymezen novým stromořadím. Dopravně bude loděnice obsloužena nezávisle na zbytku území pomocí 
stávající, ale opravené a rozšířené pobřežní komunikace, navíc doplněné novým parkovištěm. 
 
Javoříčská ulice 
Samostatnou enklávou je Javoříčská ulice. Ta se stane hlavním dopravním napojením a bude proto rekonstruována. Návrh 
obnovy spočívá v rozšíření uličního profilu, jasném vymezení dopravních ploch pro auta a chodníku pro chodce, doplnění 
odstavných stání a v neposlední řadě v nové výsadbě zeleně. Součástí návrhu je i zabezpečení stávajícího přejezdu přes 
železniční trať. 
 
Ostatní plochy 
Zbývající plochy řešeného území tvoří ohraničené pozemky soukromých vlastníků. Jde o plochy rezidenční, zahrádkářské 
a komerční areál stavebnin. Návrh nepočítá s jejich zásadnějšími změnami. Pouze pruh pozemků podél drážního tělesa 
je navržen k odkupu pro vytvoření průchozího koridoru, případně narovnání dnes nelogicky trasovaných linií oplocení. 
Naopak vymezené části dnes veřejných pozemků mohou být nabídnuty vlastníkům sousedních nemovitostí k jejich 
rozšíření. 
 

  BILANCE NÁVRHU 
 
 
 
Plošné rozvržení jednotlivých funkcí je navrženo tak, aby každá z nich tvořila ucelený, samostatně obsluhovaný areál, což 
umožní jejich navzájem nezávislou správu a údržbu. Zároveň je návrh veden snahou o co možná nejhospodárnější 
využité celého území, bez zbytkových a nevyužitelných ploch. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZELEŇ 
 
Návrh nových zelených ploch a výsadby dřevin podporuje celkový koncept řešení území – komunikační trasy jsou 
doplněny řadami stromů, které zlepšují orientaci a zároveň jednotlivé plochy od sebe opticky oddělují. Návrh 
v maximální míře respektuje stávající dřeviny. 
 
 

 
 
 
 
DOPRAVA 
 
Dopravní obsluha území je návrhem výrazně posílena. Hlavní myšlenkou je podpora všech druhů dopravy – pěší, 
cyklistické i automobilové – a zároveň jejich diferenciace. 
 
pěší propojení 
 

 
 
Příchozí od centra města mohou využít tři nově navržené přechody přes Dukelskou ulici. Hlavní pěší napojení rozvojových 
ploch je uvažováno přes přechod přes koleje u ulice Javoříčské. Tento přechod bude pouze mírně upraven pro dobrou 
přehlednost. Odtud však pěší mohou nově využít chodníky podél železničního tělesa. Návrh sítě chodníků částečně 
kopíruje stav, který fyzicky v území již dnes funguje, je však potvrzen a doplněn v logice členění území novými trasami.  
 
Chodníky jsou uvažovány jako 1,5m široké koridory z barevného válcovaného asfaltu. Důvodem pro volbu tohoto 
materiál je jeho dobrá sjízdnost ať již pro kočárky, děti na kolech nebo in-line bruslaře. Trasy jsou zokruhovány a tak lze 
územím procházet či projíždět snadno všemi směry. To má svůj význam i při větších akcích, závodech apod. 
 

cyklistická doprava 
 

 
 
Cyklisté jsou v Litovli významným fenoménem. Synergie sportovně-rekreačních funkcí a tohoto způsobu dopravy je 
nabíledni. Proto je stávající pobřežní asfaltová vozovka při kanálu věnována především pro pohyb na kole. Příjezd do 
území je navržen spolu s automobilovým napojením a využívá stávající nechráněný přejezd přes koleje. Zároveň je trasa 
novou lávkou napojena na stezku na druhém (pravém) břehu, vedoucí do volné krajiny. Tím dojde k propojení centra 
města s jeho západním okolím. Veškeré fukční plochy budou vybaveny dostatečným počtem stojanů pro kola. 
 
automobilová doprava 
 

 
 
Klíčovými problémy dopravní obslužnosti území jsou překonání bariéry železniční trati a vyřešení vnitřního pohybu aut a 
jejich parkování. Napojení území je navrženo úpravou stávající křižovatky ulic Dukelská a Javoříčská. Tato křižovatka 
splňuje normativní požadavky na geometrii i rozhledové trojúhelníky a je součástí celkové rekonstrukce Javoříčské ulice. 
Na křižovatku navazuje přejezd přes železniční těleso, který bude nově zabezpečen závorami a světelnou a zvukovou 
signalizací. Paralelně s vozovkou je veden i chodník pro pěší. Od přejezdu dále pokračuje ulice Javoříčská novým 
úsekem až ke koupališti, kde je ukončena kapacitním parkovištěm. V celém průběhu se jedná o obousměrnou vozovku 
šíře 6m, doplněnou jednostranným chodníkem a podélnými pohotovostními parkovacími stáními. Tato stání jsou navržena 
ze zatravňovacích prvků, tak aby plocha umožňovala přirozený vsak dešťových vod. 
 
Obsluha loděnice a Komárova je zajištěna samostatnou místní komunikací ve stopě dnešní pobřežní vozovky, ta bude 
však rozšířena na šířku 5m a doplněna chodníkem. Železniční trať tato komunikace překoná stávajícím nechráněným 
přejezdem. Frekvence dopravy na tomto přejezdu bude však proti dnešku snížena díky odvedení hlavní zátěže do ulice 
Javoříčské. Provoz na komunikaci k loděnici bude omezen pouze na rezidenty, dopravní obsluhu a návštěvníky 
campingu. Důvodem je především fakt, že zde dochází k souběhu s nově navrženou cyklostezkou. Z této komunikace je 
také vedena obsluha místní části Komárov. Provoz aut končí parkovištěm u loděnice, dále pokračuje pouze cyklostezka. 



DOPRAVA V KLIDU 
 
Potřeba parkování v území se v průběhu roční sezóny mění a závisí zejména na klimatických podmínkách a jejich 
souběhu s prázdninami či víkendy. Největší potřeba logicky vyvstává v létě, kdy je předpokládána nejvyšší návštěvnost 
všech zařízení. Nároky na parkovací plochy poté klesají a v zimě jsou zcela minimální. 
 
Parkovací kapacity jsou proto rozděleny do skupin, které se liší intenzitou využití a tím pádem i materiálovým řešením. 
Základní kapcity jsou umístěny na dvou zpevněných parkovištích – plocha u koupaliště má kapcitu cca 106 míst a plocha 
u loděnice cca 30 míst. Navíc je navrženo 18 míst v zastavěné části  Javoříčské ulice. Tato místa uspokojí běžnou 
provozní potřebu.  
 
Pro případ plné sezóny jsou navržena pohotovostní stání podél prodloužené Javoříčské ulice – ta budou tvořena např. 
plochami ze zatravňovacích dlaždic. Pro dny s extrémní návštěvností je ještě navíc vytvořena rezerva, přiléhající k ploše 
venkovních sportovit, která pojme cca 48 míst. Ta může v závislosti na investiční náročnosti být vybudována rovněž ze 
zatravňovacích dlaždic, nebo může být jen vysypána štěrkem. 
 
Navržená celková parkovací kapacita v území činí 235 míst. Kapacita, odpovídající výpočtu dle ČSN 736110, činí 202 
míst – návrh tedy obsahuje určitou rezervu, která umožní bezpečné umístění parkovacích míst pro handycapované či pro 
rodiny s dětmi v rámci daných ploch. 
 

 
 

 
INFRASTRUKTURA 
 
Návrh počítá s úpravou stávajících inženýrských sítí a výstavbou nových. Zejména se jedná o vynucenou přeložku 
vzdušného vedení VN, jehož ochranné pásmo dnes zásadně omezuje využití nezastavěných ploch. Dále musí být 
vybudováno prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu z ulice Javoříčské až k nové sportovní hale a v případě 
potřeby až k zázemí koupaliště. 
 
 
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 
 
Řešené území zasahuje pozemky ve vlastnictví různých subjektů – hlavně Města Litovle, ale i různých fyzických a 
právnických osob. Návrh byl veden snahou o minimalizaci zásahů na soukromých pozemcích, nicméně některé z nich 
jsou návrhem dotčeny. Je proto nutné věnovat náležitou pozornost projednání tohoto návrhu s dotčenými vlastníky. 
 

PODKLADY 
 

 Zadání územní studie (Bc. Jana Konstatská, MÚ Litovel, odbor výstavby, červen 2014) 
 Územní Plán Litovel (atelier Urbi s.r.o., červenec 2012) 
 Územní Plán Litovel – Změna č.1b (atelier Urbi s.r.o., prosinec 2013) 
 Stavební úpravy místní komunikace Javoříčská (DS+GEO projekt, září 2013) 
 Koncepce pěší a cyklistické dopravy na uklici Dukelská, Litovel (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., červenec 

2013) 
 ČSN 736110 - projektování místních komunikací 
 TP 103 – Navrhování obytných a pěších zón 
 Historické a současné mapy 
 Mapa tratě závodu Bobr cup 2014 
 Zápis z veřejného projednání, 3.12.2014  

 
 
SEZNAM VÝKRESŮ 
 

 dnešní stav – situace širších vztahů       1:5000 
 dnešní stav – fotomapa         1:2000 
 dnešní stav – celková situace řešeného území – majetkoprávní vztahy   1:2000 
 celková situace řešeného území – vyhodnocení územně-plánovacích podkladů  1:2000 
 fotodokumentace 
 nadhledová perspektiva od jihovýchodu 
 nadhledová perspektiva od severovýchodu 
 návrh – situace širších vztahů – základní členění území, vazby na okolí   1:5000 
 návrh – základní členění území, nové komunikace     1:2000 
 návrh – příklad možného využití rozvojových ploch     1:2000 
 návrh - celková situace řešeného území - majetkoprávní vztahy, infrastruktura  1:2000 
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