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ABSTRACT

 The subject of diploma thesis is the revitalization of current production premises and design 
of a new development in undeveloped area in neighbourhood of the square of Sadská town. 
Sadská is small town in Nymburk district located in lowland along the river Elbe in Poděbrady 
region, 37 km east of Prague on main transport line between Prague and Poděbrady. The 
town of Sadská has basic public facilities (primary school, kindergarden, cinema, museum, 
shops, gymnasium, sports grounds, …) and has linkage to nearby town Nymburk and Podě-
brady. Sadská provides excellent transport accessibility (highway D11, train connection, bus 
connection) to Prague and other cities (Kolín, Mladá Boleslav, Hradec Králové) and recreati-
onal potential of surrounding countryside. 
On the territory of the city occur several areas listed in zoning plan as areas suitable for 
recontruction and territorial reserves. This thesis deals with one of these recontruction area, 
which is directly connected to Palackého square with public facilities. The area called „Black 
Garden“ is located east of square and south of primary school in area delimited by Karolíny 
Světlé, Poděbradská, Paroubkova and Hlouškova street. The solved area is connected to 
existing public area of Husínek with bus turn table and further south to the territory of par-
tially unused industrial area with direct connection to the train station. The desiged area is 
the whole location from undeveloped area next to the Palackého square to train station in 
the south of build-up area. The proposed solution took into account property rights, historical 
linkage, the needs of the city development, valid spatial planning documentation, additional 
surveys and analyzes of the territory. The main concept of the design is the connection of 
three main public spaces of the city – Palackého square, public area of Husínek and the 
train station. The connection of public areas together with designed development and the 
new fuctions will bring life and movement to the city and the whole area will become more 
passable. The territory from the square to the train station will offer services, commerce, but 
also recreation and places for spending of free time. 
In the northern part of designed area the project complements the existing housing estate 
with apartment house with active ground floor. The intensity of development is expanded to 
duplex houses and semi-detached houses with characteriatic longitudinal solution and gab-
le roof, which are typical for existing buildings. In the northern part of the area there is also 
pedestrian and bicycle connection of the city center with open nature to current cycle path, 
which is built from Sdaská, through the surrounding villages, to Poděbrady. 
In the public space of Husínek, the semi-arched part of the preserved historical buildings 
is completed by duplex houses with gable roof and longitudially oriented gable. The water 
area, which was historically located in Husínek is returned to the eastern part and from the 
northern part the Husínek area is closed and completed by multifunctional building, which 
will partly serve as community center, replacing the existing scout´s building, which is pro-
posed for demolition.
The southern part of area is designed with more capacitive development of apartment buil-
dings with 3 floors, or with receding 4th floor. The highest buildings are designed as four-
-storey. The apartment buildings lining the shopping street leading to the train station are 
designed with active ground floor.Cycle path is designed parallelly with rails and connects in 
the east of territory to existing cycle path towards Poděbrady. 
The proposal for revitalization of public space Husínek was created in the greater detail as 
a part of diploma project. A significant reduction of paved areas was proposed and clearly 
defined were turn table for buses and bus stops. Return of the water reservoir, which was 
historically locted here, is a part of desing. The proposal of revitalization of Husínek is solved 
by separation of pedestrian and vehicle areas with a material and height solution. Newly 
designed are duplex houses, apartment houses and the building of community center. Public 
capacities within public space are boosted and suitable greenery is proposed. 

ANOTACE

Předmětem diplomové práce je revitalizace stávajícího výrobního areálu a návrh nové zá-
stavby v nezastavěném území vedle náměstí ve městě Sadská. Sadská je menší město v 
okrese Nymburk ležící v Polabské nížině na Poděbradsku, 37 km východně od Prahy na 
hlavní dopravní spojnici Praha – Poděbrady. Město Sadská disponuje základní občanskou 
vybaveností (ZŠ, MŠ, lékař, kino, muzeum, obchody, sokolovna, sportoviště,...) a má úzké 
vazby na nedaleká města Nymburk a Poděbrady. Sadská nabízí výbornou dopravní dostup-
nost (dálnice D11, vlakové spojení, autobusové spojení) vůči Praze a dalším městům (Kolín, 
Mladá Boleslav, Hradec Králové) a rekreační potenciál okolní krajiny.
Na území města se nachází hned několik ploch vedených v územním plánu jako plochy 
přestavby a plochy územních rezerv. Právě jedné ploše přestavby, dle územního plánu, se 
věnuje tato práce, která se zabývá nezastavěným územím v centru města, které přímo na-
vazuje na Palackého náměstí s veškerou občanskou vybaveností. Území s názvem „Černá 
zahrada“ se nachází východně od náměstí a jižně od základní školy, v prostoru vymezeném 
ulicemi Karolíny Světlé, Poděbradská, Paroubkova a Hlouškova. Řešené území navazuje na 
stávající veřejné prostranství Husínku s autobusovou točnou a dále jižně na území dnes čás-
tečně nevyužívaného průmyslového areálu s přímou vazbou na vlakové nádraží. Řešeným 
územím je tedy celá oblast od nezastavěného území u náměstí, až po vlakové nádraží na 
jihu intravilánu sídla.
Při navrhovaném řešení byly zohledněny majetkoprávní vztahy, dále historické vazby úze-
mí, potřeby rozvoje města, platné územně plánovací dokumentace a doplňující průzkumy a 
rozbory území. Hlavním konceptem návrhu je propojení tří hlavních veřejných prostranství 
města – Palackého náměstí – veřejného prostranství Husínku a vlakového nádraží. Propojení 
veřejných prostranství spolu s navrhovanou zástavbou a s novými funkcemi v území vnesou 
do města život a pohyb a celá oblast se stane lepé prostupná. Území od náměstí až po vlako-
vé nádraží bude nově nabízet služby, komerci, ale i rekreaci a místa pro trávení volného času.
V severní části řešeného území návrh doplňuje stávající zástavbu bytovými domy s aktivním 
parterem, dále se intenzita zástavby rozvolňuje na řadové domy a dvojdomy s charakteri-
stickým podélným řešením a sedlovou střechou, které jsou typické pro stávající zástavbu. 
Severní částí řešeného území dále probíhá pěší a cyklistická spojnice centra města s volnou 
přírodou, směrem ke stávající cyklostezce, která je vybudována ze Sadské, přes okolní ves-
nice, až do Poděbrad.
V části veřejného prostranství, Husínku, je řadovými domy se sedlovou střechou a podél-
né orientovaným štítem doplněna polooblouková část dochované historické zástavby. Do 
východní části Husínku je navrácena vodní plocha, která se zde historicky nacházela, a ze 
severní části je prostor Husínku uzavřen, dostavěn polyfunkčním objektem, který bude z 
části sloužit také jako komunitní centrum města, a nahradí tak stávající objekt spolku skautů, 
který je navržený k demolici.
Jižní část řešeného území je navržena s kapacitnější zástavbou bytových domů s podlažností 
3 NP, případně s ustupujícím 4.NP, nejvyšší objekty jsou navrženy jako čtyřpodlažní. Bytové 
domy lemující obchodní třídu směřující k vlakovému nádraží jsou navrženy s aktivním parte-
rem. Paralelně s kolejištěm je navržena cyklostezka, která se na východě území napojuje na 
stávající cyklostezku směrem Poděbrady. 
Ve větší podrobnosti byl v rámci diplomového projektu zpracován návrh revitalizace veřejné-
ho prostranství Husínku. Navržena byla výrazná redukce zpevněných ploch, jasně byla defi-
novaná točna pro autobusy a autobusová zastávka. V rámci návrhu byla do území navrácena 
vodní plocha, která se zde historicky nacházela. Návrh revitalizace Husínku řeší oddělení 
peších a vozidlových ploch materiálovým a výškovým řešením. Nově jsou navrženy objekty 
řadových domů, bytového domu a komunitního centra. Posíleny jsou parkovací kapacity v 
rámci veřejného prostranství a je navržena vhodná zeleň.



MĚSTO SADSKÁ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

 

 
Řešené území se nachází ve správní území obce Sadská. 
 
Sadská je město v okrese Nymburk. Leží v Polabské nížině na Poděbradsku, 37 km východně od Prahy na „staré“ silnici do Poděbrad. 
Žije v něm přibližně 3 200 obyvatel. V letech 1850–1931 obec náležela do okresu Poděbrady, od roku 1950 do okresu Nymburk. 
Severně od Sadské, za bývalými lázněmi, se rozprostírá lužní les se slepým ramenem Labe a umělé jezero s chatovou oblastí Vodrážka, 
vzniklé při těžbě písku v letech 1972–1992. Krajina v severozápadním sousedství města je chráněna coby Přírodní park Kersko-Bory. 
Město Sadská se nalézá pod výrazně vystupujícím kopcem v Polabské nížině. Svědecký kopec byl osídlen podle archeologických 
nálezů již před 6000 lety. Na kopci bylo založeno slovanské hradiště. 
 
katastrální území:    Sadská [745928] 
Kraj:      Středočeský 
Okres:      Nymburk 
ORP:      Nymburk 
Stavební úřad:    pověřený Městský úřad Sadská 
Výměra:     1644 ha 
Počet obyvatel:     3 204 (k 31.12.2019) 
Nadmořská výška:    180–190 m n.m. 
Sousední obce:     Kostelní Lhota, Třebestovice, Zvěřínek, Hradištko 
 
Město Sadská prošlo od roku 1990 intenzívním vývojem. 20. března 1992 byl Sadské navrácen Českou národní radou titul 
města.  Jsou zde rozvedeny veškeré inženýrské sítě, včetně plynofikace. Mezi občanskou vybavenost města patří mezi nejdůležitější 
dům s pečovatelskou službou, základní škola, mateřská škola, ordinace praktických lékařů, dětský lékař, zubní lékař, pošta, kino, 
sokolovna, krytá sportoviště a další. 
Dnes je Sadská známá především díky rekreačnímu potenciálu. Procházky v borových lesích, rovinaté cyklotrasy a krásné koupání 
v místní pískovně činí z města příjemné místo pro chvíle odpočinku. V oblasti kulturní stojí za zmínku přehlídka amatérského divadla 
v měsíci dubnu s názvem „Klicperovy divadelní dny“ a sadské posvícení. 
Hlavním krajinotvorným prvkem města je opukový svědecký vrch (215 m n.m.), který izolovaně vystupuje podobně jako Přerovská 
hůra, Semická hůra, Chotuc a nejvyšší bod okresu Oškobrh (285 m n. m.) z Polabské nížiny a dotváří typický ráz krajiny okresu 
Nymburk. Zcela logicky se návrší stalo místem, kde byl v dávné minulosti Karlem IV. na místě staršího kostela založen gotický kostel 
sv. Apolináře. Ten také od té doby tvoři neodmyslitelnou dominantu města Sadská. 
V západní části svědeckého vrchu Sadská se rozkládá registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Skála. Hlavním důvodem registrace 
této lokality je její důležitý ekologický, krajinářský a geomorfologický význam. Jedná se o význačné naleziště zkamenělin středního 
turonu s velmi bohatým výskytem zkamenělých mořských živočichů. Skála se vyznačuje přítomností teplomilné flóry (např. ledenec 
přímořský, různé druhy pcháčů a šalvějí či mateřídouška) a fauny (např. hlemýždi, suchomilky, cvrčci, střevlíci, pěnodějky a celá řada 
zástupců blanokřídlých a motýlů). 
V rámci lokality Skála se nachází v nadmořské výšce 213 m.n.m. významný trigonometrický bod. Byl zřízen pro účely mapování 
stabilního katastru již v roce 1824. Jedná se o žulový hranol 30x30x100 cm uvnitř observačního pilíře. V roce 1868 bylo na něm 
prováděno tzv. stupňové měření pro určení délky zemského poledníku. V roce 1926 byl zařazen do trigonometrické sítě, nyní nazývané 
Česká státní trigonometrická síť. V roce 1936 byl nad trigonometrickým bodem vybudován zděný observační pilíř. Uvedený bod byl 
dále používán pro celou řadu dalších měření, např. byly určeny jeho zeměpisné souřadnice a v poslední době je používán i pro měření 

družicová, pro určování polohy metodou GPS (Global Positioning Systém). Kromě toho je též koncovým bodem geodetické základny 
Sadská – Veliš. Uvedené trigonometrické body mají kromě svého historického významu také význam pro mapování, katastrální práce, 
vědecké práce a v neposlední řadě i pro účely obrany státu. Pro výšková měření je na pilíři umístěna i nivelační značka. Vzhledem 
k významu bodu, bylo v roce 1974 zřízeno chráněné území kolem uvedeného bodu, vymezené kružnicí o poloměru 150 metrů, kde 
je zakázána jakákoliv činnost, která by ohrozila neměnnost polohy daného trigonometrického bodu. Na jih a západ od pilíře se nacházejí 
bílou barvou orámované zajišťovací body ZK2 a ZK3. 
 
Významným rekreačním bodem sídla je prostor bývalé pískovny – Jezero, bez kterého si už dnes sídlo občané Sadské a jejího blízkého 
i vzdálenějšího okolí neumějí představit. Abychom pochopili dnešní situaci, je třeba se vrátit trochu do historie. 
Vlastní těžba byla v pískovně zahájena v roce 1972 a trvala nepřetržitě dvacet let. V roce 1978 byl dobývací prostor rozšířen 
a pozemky o výměře cca 20 ha byla převedeny na organizaci Středočeské kamenolomy a štěrkopískovny se sídlem 
v Poděbradech. Již po celou dobu těžby se pískovna stala známou díky čisté vodě, kterou vyhledávali milovníci vody a sluněni, 
obzvláště v letních měsících. 
Těžba štěrkopísku byla ukončena v roce 1992 a zařízení včetně pozemků bylo těžební organizací prodáno již v průběhu konkurzu, 
který na ni byl vyhlášen. Snad mnohé návštěvníky překvapí, že po více než 10 ti letech od ukončení těžby je jezero stále dobývacím 
prostorem a těžební organizace nemá finanční prostředky na nutné rekultivační práce. Z důvodu existence dobývacího prostoru také 
není možno v dané lokalitě provádět jakékoli stavební práce. 
Po revoluci v roce 1989 došlo i ke změně vlastnických vztahů v oblasti pískovny. Některé pozemky získali zpět restituenti, jiné pozemky 
již několikrát změnily svého majitele. Majoritním vlastníkem břehů je pražská společnost BG Technik, CS, a.s. Město Sadská si je 
vědomo kouzla a půvabu této lokality, a proto zadalo zpracování plánu likvidace pískovny, na jehož základě budou následně upraveny 
břehy svahováním a zalesněním. Po ukončení rekultivačních prací bude nutné schválit územní plán této lokality, aby nadále sloužila 
rekreaci a odpočinku. Nádherné borové lesy, krásné koupání a blízkost hlavního města k tomu Jezero předurčují. 
Poblíž Labe, na říčním km 161–162, v těsné blízkosti jezera a chatové oblasti Vodrážka, se nachází ekologicky hodnotné slepé rameno 
Labe s mokřadními společenstvy a výskytem vzácných chráněných druhů a organismů. Část tohoto ramene byla v 70. a 80. letech 
minulého století zavezena a zničena skládkou. Zbývající část ramen je registrována a chráněna jako významný krajinný prvek. 
 
Město Sadská je od západu a severu obklopeno komplexem borových lesů Kersko a Bory, které pro svůj význam podléhají zákonné 
ochraně. Ochrana území byla prohlášena roku 1986, původně jako Oblast klidu Kersko, od roku 1990 pod označením přírodní park. 
Nejnovější vymezení Přírodního parku Kersko-Bory bylo vyhlášeno nařízením rady Středočeského kraje v březnu 2010. Předmětem 
ochrany je rozsáhlý komplex Kerského lesa a lesa Bory s borovými a březovými porosty na štěrkopískovém podkladu labské nivy, 
okolní otevřené prostory polabské zemědělské krajiny a krajinná dominanta sadského kopce s kostelem sv. Apolináře. Rozsáhlé lesy 
se rozprostírají v k. ú. obcí Sadská, Hradištko, Velenka, Třebestovice, Zvěřínek a Písty.  
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Nejstarší dochovaná zmínka o Sadské pochází ze zakládací listiny Břevnovského kláštera z roku 993. Nejslavnější období však město 
zažilo v 11-13 století, kdy na vrcholu sadského (svědeckého) kopce vznikla církevní škola – kapitula sv. Apolináře s vinicemi a také 
knížecí hrad s opevněním. Do dnešních dnů se zachoval pouze kostel Sv. Apolináře, který je dominantou města a okolní krajiny. Ještě 
do poloviny 13. století zajížděli panovníci do Sadské za zábavou a lovem. V roce 1262 bylo sídlo přeloženo do Poděbrad, z bývalé 
slávy zůstala jen kapitula, kterou o sto let později Karel IV. přenesl na Větrov na Novém Městě Pražském. Náhradou zde byl umístěn 
konvent řádu sv. Augustina, za jeho působení byl chrám sv. Apolináře přestavěn. Na sadském kopci se pěstovala podle některých 
historiků již od 12. století vinná réva, vinice se udržovaly až do 18. století, malá část je dnes obnovena. 
Po třicetileté válce, při trvalém poklesu sklizní vína a po neúspěšném pokusu o pronájem vinic sadským měšťanům postupně došlo 
k jejich zrušení. Jejich zastavěním vznikla nová osada Eichelburk, zčásti vystavěná z kamene ze zaniklého hradu (v roce 1850 včleněná 
do Sadské).  
V roce 1751 byly na pokraji města vystavěny lázně se studánkou léčivé vody, zanikly někdy po roce 1834. Roku 1817 bylo založeno 
ochotnické divadlo, které patřilo k nejstarším divadlům u nás. 
V roce 1842 byl položen základní kámen k radnici nové, sloužící dodnes. V 19. století zrychlil rozvoj hospodářství, budovaly se nové 
cesty a silnice, byl upraven a narovnán tok Labe (z mohutného původního meandru vzniklo slepé rameno - tzv. Staré Labe). V r. 

1881 byla přes Sadskou zavedena železniční trať na Nymburk. Průmysl se začal rozvíjet v první polovině 19. století: v r. 1844 "V. 

Klicpera a synové – továrna klempířsko – strojnická a slévárna kovů", dva cukrovary, továrna na sodovku a zpracování ryb. Cihly 

vyhlášené kvality se pálily v cihelně na západním úpatí Sadského kopce ještě za II. světové války. 
Navázáním na lázeňskou tradici bylo roku 1883 zřízení nových lázní v Borech (směrem k Labi), kde byl později při vrtání artézské 
studně objeven pramen alkalicko – muriatické kyselky (lázně zanikly ve II. svět. válce). 
Nová škola na náměstí vedle radnice, která slouží dodnes, byla postavena v letech 1901. 

Městské muzeum vzniklo v r. 1910. K tomu účelu bylo upraveno 2. poschodí staré školy na náměstí, které slouží dodnes. V Sadské 
se konaly výroční trhy, (výsada udělovaná panovníkem a uvedená v privilegiích), slavilo se posvícení – vždy v neděli po sv. Bartoloměji 
(koncem srpna). V roce 1934 vytryskla z nového vrtu, hlubokého 80,5 m při silnici na Milčice na okraji Sadské minerální voda "Sadka". 
Dodnes je možno si ji nabírat z vývodu na ulici každý den ráno a odpoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZNAMNÉ STAVBY SADSKÉ 

 

Kostel sv. Apolináře 

zapsáno v ÚSNKP ČR pod r.č. 1951. 
 

Kaple Bolestné Panny Marie 

u silnice na Prahu, původní kaplička postavena v letech 1714–21 u léčivého pramene. 
 

Zvonice u náměstí 
roku 1691 byla postavena barokní zvonice, původně hodinová věž, která krášlí Sadskou v prostorách za muzeem. Místnost 
ve spodní části sloužila v době tuhé roboty jako vězení. Zapsáno v ÚSNKP ČR pod r.č. 1955. 
 

Škola v SV rohu náměstí 
původnímu jednotnému rázu náměstí dominuje tato mohutná stavba architekta A. Turka (1902). 
 

Mariánský sloup 

datováno r. 1748, s postavou p. Marie uprostřed a sv. Václavem, sv.  Floriánem, sv. Apolinářem a sv. Liboriusem okolo, 

na podstavci latinské a české nápisy. Zapsáno v ÚSNKP ČR pod r.č. 1953. 
 

Radnice 

výstavba v letech 1842–43, pozdější úpravy fasády v 70. letech budovu změnily. 
 

Spořitelna na náměstí 
typická moderní architektura první republiky, architekt Josef Semrád. 
 

Krodeškova kaplička 

raně barokní z r. 1651 u areálu Junáka na Husínku. Zapsáno v ÚSNKP ČR pod r.č. 1954. 
 

Kaplička tzv. Paroubkovská 

kolem r. 1715, umístěna při silnici do Zvěřínka. Zapsáno v ÚSNKP ČR pod r.č. 3163. 
 

 

 

ZDROJ INFORMACÍ: 
SADSKÁ KRONIKA, 

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SADSKÁ 

Historie města. MĚSTO SADSKÁ, OKRAS NYMBURK [online]. Sadská: obecní úřad Sadská, 2001 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: 
https://www.mesto-sadska.cz/ 
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ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
Vyhodnocení území vychází z témat udržitelného rozvoje s dopady do území a závěrů vyváženosti. Analýza území je rozdělena do 
následujících tematických okruhů: 
1. Širší územní vztahy 
2. Prostorové a funkční uspořádání území 
3. Struktura osídlení 
4. Sociodemografické podmínky a bydlení 
5. Příroda a krajina 
6. Vodní režim a horninové prostředí 
7. Kvalita životního prostředí 
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnost a veřejná prostranství 
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 
11. Ekonomické a hospodářské podmínky 
12. Rekreace a cestovní ruch 
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 
 
Jednotlivé tematické okruhy jsou prověřeny z hlediska pozitiv a negativ. Pro každý ze tří pilířů udržitelného rozvoje území je vytvořena 
souhrnná analýza shrnující nejvýznamnější prvky předchozí analýzy jednotlivých tematických okruhů. Na závěr je vyhodnocena 
vyváženost pilířů udržitelného rozvoje města Sadská. 
 
Práce vychází z platných územně analytických podkladů a postupuje podle § 4 odst. 1 vyhlášky 500/2006 Sb. a dle přílohy č. 1 této 
vyhlášky, aktualizuje a ověřuje údaje se zapojením vlastního průzkumu současného stavu území.  

II.1 Pozitiva a negativa v území 

 

1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

+ 

• dobrá dopravní dostupnost do okolních větších měst Nymburk, Poděbrady – vlakem, autobusem, případně dálnice 
(Poděbrady) 

• dobrá dopravní dostupnost do hl. m. Prahy – vlakem, autobusem, dálnice D11 

• pozice u dálnice D11 Praha – Hradec Králové, 
• dobrá dopravní vybavenost – autobusová doprava, poloha na železnici Poříčany – Nymburk, dálnice D11, 
• spádová oblast pro okolní vesnice pro svou vybavenost (MŠ, ZŠ, zdravotní středisko), pro vyšší vybavenost musí obyvatelé 

dojíždět do měst větších (Nymburk, Poděbrady), 
• dostupnost pomocí cyklotras a turistických tras, 
• nabízí rekreační atraktivitu pro okolní obce – přírodní park Kersko – Bory, cyklostezka podél Labe, možnost koupání v bývalé 

pískovně, turistické trasy, 

• rekreační a krajinné vazby (přírodní park Kersko, turistické a cyklistické trasy v krajině, trasy podél Labe,…), 
• významný vodní tok Labe a jeho niva,  
• vodoteče Šembera, Smradlák a Milčický potok. 

- 

• tranzitní doprava centrem města ve směru Nymburk, 
• hluk a emise ze silniční dopravy, 
• závislost z hlediska vyšší občanské vybavenosti na městech Nymburk, Poděbrady. 

 

2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

+ 

• převládající bydlení v rodinných domech, 
• nenarušená původní struktura zástavby v centru sídla, s přímou návazností na svědecký vrch s kostelem sv. Apolináře, 
• zachovaná urbanistická osa z centra města ke kostelu, 

• zachované významné průhledové osy na kostel sv. Apolináře v centru města, 

• kulturně historická dominanta kostelu sv. Apolináře, 
• možnost rozvoje města v rozvojových plochách, 
• možnost rekreace v území v dobré dostupnosti z centra města, 

• historické centrum města s dominantou kostela sv. Apolináře a budovou základní školy a se zachovanou historickou strukturou 
zástavby. 
 

- 

• sídliště navazující přímo na zástavbu rodinných domů,  
• chátrání neobydlených staveb, chátrání rozestavěných záměrů v části za základní školou, 

• výskyt opuštěných výrobních areálů brownfield, 
• řídce osídlená osa ve směru centrum – Jezero Sadská, 
• chatová oblast v okolí jezera bez kvalitní vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, bez základní vybavenosti. 
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3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

+ 

• město se 2 sídly, hlavní sídlo kompaktní s historickým centrem, druhé sídlo zejména rekreačního charakteru, ale v dobré 
dostupnosti a vazbě na sídlo hlavní, 

• hlavní sídlo s historickým centrem je dobře dopravně i funkčně vybaveno, obslouženo. 

- 

• chatová osada Vodrážka u jezera, bez vlastní vybavenosti, závislá na hlavním sídle, 
• zástavba tvořící spojnici obou sídel je hůře dopravě dopravně obsloužena a nenachází se zde dostatečná občanská vybavenost, 

vzdálenosti do centra, na vlakové a autobusové nádraží je vyšší než 2 km. 
 
4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

+ 

• populační vývoj s nárůstem obyvatel, 
• stabilní dlouhodobá průměrná nezaměstnanost, 
• z hlediska možnosti dojížďky za prací, kulturou, sportem, vyšším školstvím ze Sadské, je město dobře dopravně napojené a 

má výhodnou polohu vzhledem k ostatním sídlům, 
• sídelní atraktivitu podporuje geografická poloha města s dobrým napojením na hl. m. Prahu, 
• klesající hodnota podílu osob se základním vzděláním a narůstající hodnota osob s vysokoškolským vzděláním. 

- 

• vzrůstající průměrný věk obyvatel 43,1 let k 31.12.2019, 

• záporný přirozený přírůstek, 
• záporný přírůstek stěhováním, 
• výskyt lokalit s ohrožením sociální segregací,  
• růst podílu obyvatel věkové skupiny 65+, snižující podíl předproduktivní a produktivní složky obyvatel, 
• horší občanská vybavenost a nedostatečnou kvalitou nabídky v terciérním sektoru, může znamenat riziko stagnace či úbytku 

trvale bydlících obyvatel, 
• nedostatečný počet pracovních příležitostí vyvolává potřebu vyjížďky za prací do okolních obcí, 
• absence vyšší vybavenosti vyvolává potřebu vyjížďky do okolních sídel. 

 
5. PŘÍRODA A KRAJINA 

+ 

• Přírodní park Kersko – Bory, 

• do správního území obce okrajově zasahuje evropsky významná lokalita NATURA 2000 Kersko 

• na celém území ochranná zóna NRBK, 

• výskyt NRBK nadregionálního biokoridoru, 
• významný krajinný prvek Skála – skalní odkryv, stepní trávníky, křoviny, 
• výskyt migračně významných území v okolí řeky Labe, 

• památné stromy – skupina letních dubů, lípa srdčitá, dřezovec trojtrnný, 
• významný vyhlídkový bod – kostel sv. Apolináře – výhled směr Nymburk, 
• možnost posílení významu důležitých cest výsadbou liniové zeleně v krajině (podél silnic, na mezích, břehové porosty), 
• lesnaté oblasti (Přírodní park Kersko – Bory), 

• svědecký vrch, skalní odkryv, stepní trávníky a křoviny na Skále. 

-  

• nízká ekologická stabilita krajiny zejména díky intenzivnímu zemědělství, 
• urbanizace volného krajinného prostoru mimo zastavěné území, necitlivé rozšiřování zastavěné části města do volné krajiny. 

 

6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

+  

• surovinový potenciál těžby štěrkopísku, 
• chráněná ložisková území pro těžbu štěrkopísku, 
• rekultivovaná plocha s ukončenou těžbou jako rekreační místo s vodní plochou, 
• možnost vzniku nových pracovních příležitostí v případě otevření nové těžby, 
• výskyt přírodních léčivých zdrojů, 
• významný tok Labe (mimo jiné jako zdroj vody pro zemědělství) 
• stanovené záplavové území toku Labe, Mrlina, Šembera, 
• obnova a budování vodních ploch, 
• nové vodní zdroje pitné vody, 
• vodní zdroje podzemní vody, 
• vodní plochy a vodoteče jako rekreační potenciál. 

- 

• nízká úroveň diverzity nerostného bohatství, 
• nedokončená rekultivace bývalého těžebního místa, neproměnění rekreačního potenciálu, 
• znečišťování podzemní a povrchové vody odpadními vodami, 
• zranitelné oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů, 
• ohrožení vodních zdrojů intenzivní zemědělskou činností, 
• ohrožení sídla povodněmi. 

 

7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

+ 

• snižování hlukové zátěže obyvatel z dopravy výstavbou obchvatu sídla a protihlukových opatření, 
• sanace starých ekologických zátěží, zajištění finančních prostředků pro jejich realizaci. 
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- 

• hluková zátěž podél dálnice D11, 
• nízká plynofikace obce a znečišťování ovzduší lokálními zdroji, vytápění méně kvalitními palivy, 
• výskyt starých ekologických zátěží – kontaminace vod, komunální skládka při rameni Labe s vazbou na jezero, 

• nebezpečí zamoření podzemních vod, zejména té, která je určená jako zdroj pitné vody koncentrací dusičnanů, 
• hluková zátěž sídla z důvodu stávající tranzitní dopravy sídlem (směr Nymburk, Poděbrady), 
• hluková zátěž podél železnice, 

• chatová osada Vodrážka – nedostatečná technická infrastruktura, absence kanalizace a napojení na pitnou vodu 

 

8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

+ 

• vysoký podíl zastoupení zemědělského půdního fondu a její vysoké procento zornění, 
• vysoký podíl kvalitní zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany, 
• velké půdní bloky umožňující využití kvalitní a produktivní zemědělské mechanizace, 
• převažující zastoupení lesů smíšené druhové skladby, 

- 

• zábor zemědělské půdy v rámci rozvoje území, zejména v důsledku výstavby, 
• velké půdní bloky, které způsobují obtížnou prostupnost krajinou a erozi půdy. 

 

9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

+ 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, město splňuje 
dostupnost MŠ v centrální části města, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, město splňuje 
dostupnost ZŠ (úplná I. a II. stupeň) 30 minut, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, v obci se nachází 
ambulantní zdravotní péče skupiny 1, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, v obci se nachází 
knihovna v docházkové vzdálenosti do 15 min, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, v obci se nachází 
víceúčelový sál, sokolovna, kino, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, v obci se pošta, 

• ve městě se nachází zařízení ambulantní sociální péče – středisko pečovatelské služby pro seniory, 

• ve městě se nachází zařízení veterinární ambulantní zařízení. 
 

- 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, širší okolí centra 
města nesplňuje požadavek dostupnosti MŠ do 600 m, 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) město patří do kategorie B, ve městě se nachází 
zařízení ambulantní sociální péče – středisko pečovatelské služby pro seniory, pěší dostupnost 600 m je splněna pouze 
v centru města a blízkém okolí, další části města zejména okrajové části tuto vzdálenost překračují. 
 
10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI 

+ 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) sídlo patří do kategorie B splňují zastávky MHD 
standard dostupnosti 500 m v centrální části města, 

• dobré napojení obce na železniční trať 060 Poříčany – Sadská – Hořátev – Nymburk město – Nymburk hl. n., 

• dobrá obslužnost autobusovou dopravou do okolních sídel, 
• dobré napojení obce na dálnici D11, tzn. dobrá dostupnost do hl. m. Prahy, 
• významná vodní cesta Labe 

• dostatečné zásobování obce pitnou vodou, využití skupinového vodovodu, vysoký podíl napojených obyvatel na veřejný 
vodovod, 

• území obce plně elektrifikováno sítí vedení VN, NN, 
• využití labské vodní cesty k rozvoji hospodářského růstu, rozvinutí přístavní hospodářské zóny, 
• rozvoj cyklostezek (hlavní trasy směr Nymburk, Kolín, Poděbrady) 
• napojení cyklostezky na cyklostezku nadregionálního významu (evropského významu) podél Labe (významná evropská 

cyklostezka), 

• dobré napojení na okolní větší města (Nymburk, Poděbrady) pomocí silnic II. Třídy (II/330, II/334), 
• turistické stezky. 

- 

• dle MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Maier a kol., 2016)) sídlo patří do kategorie B nesplňují zastávky MHD 
standart dostupnosti 500 m v okrajových částech města, kde zastávky MHD chybí, zastávky MHD se vůbec nenacházejí 
v severním sídle města u osady Vodrážka, v západní části města, pod svědeckým vrchem s kostelem, kde se nachází 
poměrně nová zástavba města a ve východní části města, směrem na Poděbrady, kam se město také rozpíná, 

• chybí dopravní napojení městskou dopravnou areálu společnosti Parker – Hannifin s.r.o., která v současné době sousedí 
s novým obchodním zařízením Norma, 

• vysoká intenzita dopravy na silnicích II. třídy, které vedou centrem města, 
• nevyhovující technický stav místních komunikací v obci – častá absence chodníků, či chodníky ve špatném technickém stavu 

• absence parkovacích míst. 
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11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

+ 

• výhodná poloha města v návaznosti na hl. m. Prahu a další větší/významnější města regionu (Nymburk, Poděbrady, Kolín, 
Český Brod), 

• ekonomická výhodnost a přitažlivost území pro investory, 
• příznivé podmínky pro zemědělství, vysoké procento zemědělské orné půdy, 
• snižování nezaměstnanosti od roku 2012, 
• vazba na významné průmyslové zóny v Nymburce (severní a jižní), 
• využití potenciálu polohy pro rozvoj ekonomické základny, 
• poloha výhodná pro výstavbu průmyslových zón, 
• menší obce ekonomicky závislé na sídle. 

- 

• nedostatek pracovních příležitostí, především pro kvalifikované pracovní síly, odliv obyvatel za prací především do hl. m. Prahy, 

• realizace nových výrobních areálů, nevyužití stávajících brownfields, 

• vyjížďka za prací a do škol (střední školy, vysoké školy). 

 

12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

+ 

• dobrá dostupnost území po cyklostezkách a turistických trasách v území, 
• přítomnost přírodních parků, přírodních památek (rozepsat jaké), 
• dálková značená turistická trasa KČT – červená, Poutní cesta Blaník – Říp 

• mezinárodní cyklotrasa Labská, EuroVelo č. 4 (tanguje území města ze severu, podél Labe) 
• síť dalších místních cyklotras 

• rekreační koridor řeky Labe 

• dobré podmínky pro další rozvoj cykloturistiky,  
• působnost známého spisovatele Bohumila Hrabala – vazba na Kersko, 

• přítomnost nemovitých kulturních památek (rozepsat jaké),, 
• podpora rozvoje cestovního ruchu – podpora budování cyklostezek, naučných stezek – vazba na turisticky atraktivní lokality 

např. Kersko, Nymburk, Písty aj. 
• propagace atraktivních míst v území, rozvoj informačních center, 
• rekreace Jezero Sadská využívané ke koupání, 
• ubytovací kapacity, 
• chatová osada Vodrážka jako soukromá rekreace. 

- 

• malá nabídka ubytovacích kapacit a jejích kvalita, 
• riziko zvýšené zátěže krajiny při nadměrném rozvoji cestovního ruchu, 
• nedostatečná propagace sídla a turistických a rekreačních atrakcí, 

• malá nabídka služeb pro rekreanty. 

 

13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

+ 

• Sbor dobrovolných hasičů, 
• služebna Městské policie. 

- 

• hrozba záplav vodního toku Labe a potoků Šembera, Smradlák a Milčický potok. 

 

II.2 Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

Enviromentální pilíř 

Řešené území města Sadská náleží dle průměrné hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) ke krajinnému typu krajina plně 
antropogenizovaná, jedná se o území intenzívně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou. Město je ohraničeno lesy, zejména při 
západní hranici, kde se nachází přírodní park Kersko – Bory. Dále jsou na části území vymezeny NATURA 2000 – evropsky významné 
lokality a ptačí oblast, památné stromy. Na území je četný výskyt povrchových vodních toků, nejvýznamnějším je řeka Labe a další 
drobné toky (Šembera, Smradlák, Milčičký potok). Výskyt útvarů podzemních vod je minimální.  
Za zdroj znečištění lze považovat přítomnost dálnice D11, které s narůstající intenzitou dopravy přispívají znečištění ovzduší a 
překračování hladiny hluku. Na území se nachází i několik starých ekologických zátěží, které představují riziko pro krajinu – bývalá 
skládka u jezera, bývalé těžební místo štěrkopísku. Celkově lze charakterizovat environmentální pilíř jako podprůměrný s trendem 
mírného zlepšování. 

Ekonomický pilíř  

Hodnocení pilíře hospodářského rozvoje území bylo provedeno na základě vybraných hodnotících kritérií. Z pohledu hospodářského 
pilíře je v SO ORP Nymburk město Sadská městem s potenciálem hospodářského rozvoje. Díky výborné dopravní dostupnosti má 
město předpoklady pro to stát se jedním z významných hospodářských center ORP Nymburk.  
Území má předpoklady pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu (cykloturistiky), chybí zde však zázemí odpovídající infrastruktury a 
nabízených služeb. Celkově je stav pilíře pro hospodářský rozvoj území hodnocen jako mírně podprůměrný s trendem stagnujícím. 

Sociální pilíř 

Dynamika růstu celkového počtu obyvatel města Sadská byla v uplynulých letech ve srovnání se zbytkem území SO ORP Nymburk 
stagnující až podprůměrná. I přes zpomalení růstu počtu obyvatel, lze tento ukazatel hodnotit kladně. Přirozený přírůstek zaznamenal 
útlum a pohybuje se v záporných hodnotách, rovněž index stáří se oproti poslednímu hodnocení zvýšil, což upozorňuje na stárnutí 
obyvatel v území. 
V řešeném území se nachází průměrná občanská vybavenost. Město je díky své poloze ve vazbě na větší města a hlavní město Prahu 
atraktivní pro trvalé bydlení, ovšem kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nedostatku kvalitní občanské vybavenosti a vyšší občanské 
vybavenosti a dále díky nedostatku služeb mají obyvatelé (zejména mladí, či mladé rodiny s dětmi) odcházet. Situaci by mohlo zlepší 
větší snaha o využití potenciálu města zejména díky jeho poloze a nabídce rekreace. Současný stav sociálního pilíře lze hodnotit jako 
mírně podprůměrný s trendem stagnujícím. 
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II.3 Hodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 

Z výsledného hodnocení vyšel environmentální pilíř jako nejméně stabilní. Tento stav je dán především velkým výskytem zemědělských 
půd s vysokým podílem orných půd, nižším podílem krajinné. Nízkou stabilitu environmentálního pilíře umocňuje i znečištění území 
imisemi, které se však výrazně zlepšuje, výskyt starých ekologických zátěží a znečištění vodních toků, způsobené především 
nedostatečnou technickou infrastrukturou obcí a intenzivním zemědělstvím. 

Jako mírně podprůměrný lze charakterizovat ekonomický pilíř. Tento stav je způsoben nízkou nabídkou pracovních příležitostí a 
snižováním počtu ekonomicky aktivních subjektů. Naopak blízkost hlavního města Prahy a dalších významných větších měst v okolí 
Sadské je příležitostí pro ekonomický rozvoj.  
Mírně podprůměrně lze hodnotit sociální pilíř. Výrazné oslabení způsobuje zvyšování průměrného věku obyvatel a růst indexu stáří, který 
již překročil hranici 100 %. Nepříznivá je i průměrná občanská vybavenost a nedostatečná nabídka služeb.  

 

Pro posílení vzájemné vyváženosti územních podmínek lze doporučit: 

• zvýšená ochrana přírody a krajiny – vymezování nových přírodních a krajinných prvků,  

• realizace významných záměrů v dopravní infrastruktuře – obchvat města 

• využití potenciálu krajiny k rekreaci, podpora turismu, cykloturistiky, a s tím spojená nabídka služeb 
 

II.4 Problémy k řešení v ÚPD 

Mezi hlavní problémy, které budou předmětem řešení v ÚPD patří: 

• tranzitní doprava městem, 
• nedostatečné parametry dopravní infrastruktury v chatové oblasti Vodrážka, 
• nedostatek parkovacích stání, 
• nedostatek chodníku, nebo jejich špatný technický stav (zejména ul. Rašínova, Adamcova, Prokopova, Kostelní ul.), 
• existence starých zátěží území a kontaminovaných ploch, 
• nedostatek pracovních příležitostí, 
• přítomnost nevzhledných průmyslových areálů, 
• brownfields, 

• chátrající architektonicky hodnotné objekty, 
• chátrající nedostavěné objekty. 
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NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

AUTORSKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
 
Sadská je město v okrese Nymburk. Leží v Polabské nížině na Poděbradsku, 37 km východně od Prahy na „staré“ silnici Praha – 
Poděbrady. Ve městě žije přibližně 3 200 obyvatel. Na severu katastrálního území je město ohraničeno tokem řeky Labe, která zde 
vytvořila i slepá ramena, kolem kterých se nachází lužní lesy. Dále se na severu území nachází uměle vytvořené jezero, které vzniklo 
v důsledku těžby štěrkopísku v letech 1972–1992 a dnes slouží k rekreaci obyvatel. Okolo jezera se nachází chatová oblast Vodrážka. 
Krajina v severozápadním části sídla je velmi jedinečná a chráněna jako Přírodní park Kersko – Bory a je tvořena zejména smíšenými 
a lužními lesy. 
Dominantou města je výrazně vystupující kopec v Polabské nížině, na kterém je umístění kostel sv. Apolináře, a který celému území 
dominuje a je viditelný ve všech vzdálených pohledech na město. 
Na území města se nachází hned několik ploch vedených v územním plánu jako plochy přestavby a plochy územních rezerv. Právě 
jedné ploše přestavby, dle územního plánu, se věnuje tato práce, která se zabývá nezastavěným územím v centru města, které přímo 
navazuje na Palackého náměstí s veškerou občanskou vybaveností. Území s názvem „Černá zahrada“ se nachází východně od náměstí 
a jižně od základní školy, mezi ulicemi Karolíny Světlé, Poděbradská, Paroubkova a Hlouškova. Území navazuje na stávající veřejné 
prostranství Husínku s autobusovou točnou a dále jižně na území dnes částečně nevyužívaného průmyslového areálu s přímou vazbou 
na vlakové nádraží. 
 
O NÁVRHU 
 
Jak je již uvedeno výše, návrh řeší území vymezené od základní školy, až po vlakové nádraží na jihu intravilánu sídla. Při navrhovaném 
řešení byly rozhledněny majetkoprávní vztahy, dále historické vazby území, potřeby rozvoje města a platné územně plánovací 
dokumentace. Hlavním konceptem návrhu je propojení tří hlavních veřejných prostranství města – Palackého náměstí - Husínek 
(autobusová točna) - vlakové nádraží. Propojení veřejných prostranství spolu s navrhovanou zástavbou a s novými funkcemi v území 
vnesou do města život a pohyb. Území od náměstí až po vlakové nádraží bude nově nabízet služby, komerci, ale i rekreaci a místa 
pro trávení volného času. V severní části řešeného území návrh doplňuje stávající zástavbu bytovými domy s komercí v přízemí, dále 
se intenzita zástavby rozvolňuje na řadové domy a dvojdomy s charakteristickým podélným půdorysem a sedlovou střechou, tedy 
s hmotovým řešením, které je typické pro stávající zástavbu sídla. Severní částí řešeného území dále probíhá spojnice centra města 
s volnou přírodou, směrem ke stávající cyklostezce, která je vybudována ze Sadské, přes okolní vesnice, až do Poděbrad. 
V části veřejného prostranství, Husínku, je řadovými domy se sedlovou střechou doplněna polooblouková část dochované historické 
zástavby. Do východní části Husínku je navrácena vodní plocha, která se zde historicky nacházela a ze severní části je prostor Husínku 
uzavřen polyfunkčním objektem, který bude z části sloužit také jako komunitní centrum města. 
Jižní část řešeného území je navržena s kapacitnější zástavbou bytových domů s podlažností 3 NP, případně s ustupujícím 4.NP, 
nejvyšší objekty jsou navrženy jako čtyřpodlažní. Bytové domy lemující spojnici Husínku a vlakového nádraží jsou navrženy jako 
polyfunkční s komerčním parterem. Paralelně s kolejištěm je navržena cyklostezka, která se na východě území napojuje na již zmíněnou 
cyklostezku směrem Poděbrady.  
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Architektonické řešení navrhovaných staveb v rámci prostoru Husínku bere ohled na stávající zástavbu, respektuje jejich výšku a střešní 
krajinu lokality. Husínek je v rámci návrhu změněn na lokální centrum lokality s klidovou rekreační částí, zároveň je ovšem vstupem 
do obchodní ulice směřující k vlakovému nádraží. Na vstup a na začátek obchodní ulice upozorňuje dominantní objekt bytového domu 
v nároží obchodní ulice. Tento objekt jako jediný převyšuje výšku stávajících objektů a je navržený jako třípodlažní, s plochou střechou 
a loubím, které propojuje Husínek s obchodní ulicí. 
Ostatní navržené objekty – řadové domy a objekt komunitního centra jsou navrženy v jednoduchém objemu stavby a jsou zastřešeny 
sedlovou střechou. Štíty objektů respektují orientace stávajících štítů objektů. Do sedlových střech jsou vloženy vikýře pro lepší využití 
podkrovních prostor. 
Návrh umístění komunitního centra, řadových domů a bytového domu uzavírá prostor Husínku v pomyslném oblouku, prostor dostává 
jasné vymezení navrženými hmotami objektů. 
 
FUNKČNÍ ŘEŠENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA 
Na stávající nezastavěné parcele je navržen objekt komunitního centra, do kterého budou přesunuty funkce objektu skautského spolku, 
který je v rámci diplomové práce navržen k demolici a na jehož místě je navržena vodní plocha, 
V 1. NP objektu je navržena kavárna s přípravnou a zázemím pro zaměstnance a hygienickým zázemím pro návštěvníky centra. V rámci 
přízemí je dále navržený multifunkční sál, který bude sloužit vzdělávacím akcím, přednáškám, ale i k akcím skautského spolku. 
Pro multifunkční sál jsou v přízemí objektu navrženy prostory pro zázemí a šatna. 
Ve 2. NP reps. v podkroví objektu jsou umístěny klubovny pro skautský spolek, které mohou být ovšem pronajímány i pro jiné spolky. 
Dále jsou zde navrženy kanceláře pro potřeby komunitního centra a ve východní části budovy je navržena knihovna se dvěma archivy. 
Prostory knihovny v rámci komunitního centra pomohou rozšířit kapacitu městské knihovny, která v současné době nemá vhodné 
prostory k provozu. 
 
FUNKČNÍ ŘEŠENÍ ŘADOVÝCH DOMŮ 
Dochovanou historickou část zástavby při východní straně Husínku doplňuje zástavba 4 řadových domů. Řadové domy navazují 
na kompaktní poloobloukovou drobnou zástavbu Husínku. Jsou navrženy jako jednopodlažní s obytným podkrovím a jsou zastřešené 
sedlovou střechou s podélnou orientací štítu. 
V přízemí objektu se nachází garáž, technická místnost, toaleta, šatna, spíž a obývací část s jídelním koutem. V podkroví objektu je 
navržena koupelna a tři ložnice. Parkovací stání je řešeno v rámci objektu, další parkovací stání je navrženo na zpevněné ploše 
před domem. 
 
NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM 
Výškovou i hmotovou dominantou Husínku je bytový dům v jeho jižní části. Bytový dům je navržený jako třípodlažní, s jedním 
podzemním podlažím a se zastřešením plochou střechou. V přízemí objektu se nachází komerční jednotky přístupné z loubí objektu a 
hlavní vstup do objektu. Ve 2. NP a 3. NP jsou navrženy vždy 4 byty na jedno podlaží o různých velikostech (2+KK, 3+KK). 
V podzemním podlaží objektu se nachází vjezd do podzemního parkování, technické zázemí objektu a společné prostory bytového 
domu. 
 

 
 

 















DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

SOUČASNÝ STAV 

 

Území dnešního Husínku, které je řešeným územím, bylo historicky průjezdnou návsí s rybníkem. Prostor propojoval západní část města 
Sadská s dopravní cestou směrem do Poděbrad. Časem byl rybník i část zástavby Husínku odstraněna a dopravní důležitost Husínku 
sílila až do vybudování hlavního dopravního spojení ve směru Praha – Poděbrady, Poděbradské komunikace, dnes již známou jako tzv. 
„stará Pražská“. Po vybudování Poděbradské komunikace zanikla dopravní důležitost tohoto prostoru, prostor Husínku byl zaslepen a 
v dnešní době slouží pouze jako točna autobusů, které odsud směřují směrem Poděbrady, Nymburk či Pečky. 
Dnešní prostor Husínku je velmi zanedbaný, obklopují ho chátrající objety, celá jeho plocha je asfaltová, zeleň neudržovaná a chybí zde 
jakákoliv vybavenost. Jižní a východní část Husínku ohraničuje původní historická zástavba. V jižní části se také nachází vjezd do areálu 
společnosti CPOS s.r.o., jehož revitalizace je rovněž předmětem diplomové práce.  
Severní část Husínku tvoří objekt bývalé továrny, jehož pozemek je ohraničený zdí a část bloku rodinných domů. Na místě původního 
rybníku stojí objekt spolku skautů. Na Husínku se nachází památkově chráněná barokní Krodešova kaplička, a to při severní hraně 
pozemku, na kterém se historicky nacházel rybník.  
Terén území Husínku je rovinný a ze západní části, při výjezdu na komunikaci Československé armády, je viditelná dominanta města, 
kostel Sv. Apolináře. 
V severní části Husínku je autobusová zastávka, ke které vedou směrem od centra pěší komunikace. Při hranici pozemku spolku skautů 
jsou v současné době parkovací stání pro osobní automobily. Problémem území je parkování nákladních aut před areálem společnosti 
CPOS s.r.o., a to podélně, při jižní hranici Husínku. 
 
Železnice 
 
Jižním směrem od Husínku je situováno vlakové nádraží města. Vlaková zastávka Sadská se nachází na trati Nymburk – Poříčany má 
spíše menší dopravní význam a slouží spíše k přiblížení na hlavní železniční trati ve směrech na Prahu a Kolín. 
 
Autobusová doprava 
 
Katastrální území města Sadská je velmi dobře dopravně obslouženo. Nachází se zde nejméně 7 autobusových zastávek, které obsluhují 
i okrajové části města. Spoje směrem Poděbrady a Nymburk jezdí ve dvouhodinových intervalech do zmíněných sídel. Významný je i 
přímý spoj do Prahy, na Černý most. 
Řešené území Husínku je nejdůležitějším místem autobusové dopravy ve městě. Autobusová zastávka „Husínek“ je výchozí i koncovou 
stanicí většiny spojů. Spoje s delší trasou zde mají zpravidla delší dobu čekání na cestující. Přesto, že Husínek je důležitým nástupním 
i výstupním dopravním bodem města, doprava zde není frekventovaná, neboť ve městě dominuje spíše doprava železniční. 
 
Komunikace pro pěší a cyklisty 
 
Situace na úseku komunikací pro pěší a cyklisty je ve městě spíše neuspokojivá. Ačkoliv se v posledních letech výrazně zlepšila úroveň 
komunikací pro pěší i cyklisty, stále ve městě často chodníky u komunikací chybí, nebo jsou nedostatečné šířky a ve špatném 
technickém stavu. 

Významná trasa pro cyklisty vede podél toku Labe při severní hranici katastrálního území města. Tato cyklostezka je součástí Labské 
stezky, která propojuje Hamburk se Špindlerovým mlýnem až po pramen Labe. Jedná se tedy o cenný turistický potenciál území, který 
ovšem není doposud využit, neboť tato cyklostezka není napojená na město, tudíž cyklistu/turistu nic do města neláká a nevtahuje. 
Další cyklostezka je vystavěna ve východní části území a vede přes železniční trať, za kterou se napojuje na cyklostezku vedoucí obcemi 
Kostelní a Písková Lhota směrem do Poděbrad. Jedná se tedy o další velmi důležitou a cennou spojnici pro cyklisty a pěší.  
 
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
 
Silnice a místní komunikace 
 
Diplomová práce řeší neprostupnost území jižní části města novým propojením Husínku s nádražím obchodní třídou. Nově je také pro 
pěší Husínek propojený se severní navrhovanou zástavbou u náměstí. Řešené území se tak stane mnohem přístupnějším pro chodce 
i cyklisty, kteří nebudou muset využívat pouze hlavní silniční tahy městem. Komunikace navržené v rámci diplomové práce jsou v režimu 
„D1“ jedná se tedy o zklidněné komunikace, obytné zóny, kde přednost má zejména chodec, případně cyklista a automobilová doprava 
je zde potlačena. 
Místní komunikace jsou navrženy se stanovenými podmínkami provozu, vyplývající z ustanovení §23 a §39 zákona č. 361/2000 Sb. 
Šířka prostoru místní komunikace obytné zóny je navržena 8 m s obousměrným provozem. Nejmenší šířka dopravního prostoru 
obytných zón je navržena na 4,5 m pro komfortní průjezd jak pro automobil, tak pro vozidla hasičského sboru a pro bezpečnější míjení 
vozidel s chodcem. Vjezd do obytných zón jsou stavebně upraveny tak, aby byla evidentní změna dopravního režimu a zdůrazněny 
základní požadavky, které se od obytné zóny očekávají – snížená rychlost, smíšený provoz. Zvolen je způsob zvýšené a sklopené 
plochy – sníženého průběžného obrubníku s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního prostoru. 
Povrchy obytné zóny jsou navrženy z kamenné dlažby různého druhu (jiné okolí rybníka / obchodní třída / Husínek). Cílem je zejména 
potlačení rozlehlosti stávající zpevněné plochy Husínku, změna nevhodného asfaltového materiálu a navrácení přírodních materiálů 
na území bývalé návsi s rybníkem. 
Cílem revitalizace Husínku je navrátit mu částečně původní vesnický charakter, který ovšem umí reagovat na požadavky současné 
doby, a který volně přechází do obchodní městské ulice. Husínek se stane rekreačním místem města, nabídne stín zeleně, chladivé 
kamenné plochy, vodní plochu a nově i vybavenost. To celé v návaznosti na obchodní třídu, na vlakové nádraží, na autobusovou 
zastávku a na nedaleké centrum města. 
 
Autobusová zastávka 
 
V rámci diplomové práce dochází ke zmenšení plochy točny autobusů, která je v současné době více než velkorysá. Celá plocha točny 
je od stávající pozemní komunikace mírně zvýšena, autobus do točny najíždí jednosměrnou komunikací při jižní části Husínku a točí se 
kolem zelené plochy, která společně s povrchovým odlišením točny jasně definuje dráhu autobusu. Autobus se tak na Husínku bude 
chovat klidně a s ohledem na chodce. Ponechány jsou dvě autobusové zastávky v plném rozsahu, jak je tomu dnes, tedy frekvence 
autobusové dopravy není nijak omezena a potlačena, což ani není potřeba vzhledem k tomu, že autobusová doprava ve městě není 
nijak intenzivní, jak již bylo uvedeno výše. 
 
Plochy pro dopravu v klidu 
 
V rámci návrhu nového objektu komunitního centra severně od navrhované vodní plochy je navrženo venkovní parkoviště 
pro návštěvníky, včetně místa pro zásobování objektu. 
V rámci obchodní ulice jsou navržena parkovací stání kolmá i podélná a jednotlivé vjezdy do objektů bytových domů. Jižní část Husínku 
lemuje zelený pás se stromořadím, který byl navržen jako prodloužení zeleného pásu ulice Československé armády. V tomto zeleném 
pásu jsou navrženy vjezdy na jednotlivé pozemky a před řadovými domy je na nich umožněno druhé parkování stání pro objekty.  
Všechny navržené bytové domy mají podzemní parkování v rámci objektu. 
Takový počet parkovaní je dle přiloženého výpočtu dostačující. V případě konání větších akcí v rámci komunitního centra (např. venkovní 
promítání filmů apod.) jsou k dispozici v docházkové vzdálenosti (do 300 m) parkovací stání na náměstí, případně parkovací stání 
u nádraží. 
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ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Navržená vedení vodovodu jsou napojena na nastávající vedení v území, je však nutné odborně posoudit jejich kapacitu. Území města 
Sadská je zásobováno vodou z vodojemu z nedaleké obce Písty. Nové trasy vodovodního řadu povedou pod novými či 
rekonstruovanými komunikacemi v přidruženém dopravním prostoru. Dimenze řadů je nutné navrhnout výpočtem. 
V rámci revitalizace prostoru Husínku je obnovena vodní plocha, na místě, kde se historicky nacházel rybník. Stávající potok, který je 
přítokem vodoteče Šembery, je v současnosti zatrubněný pod komunikací Poděbradská. Nově navržená vodní plocha bude sloužit 
retenční nádrž, do které bude přiváděna dešťová voda, ze zpevněných ploch domů a komunikací, dešťovou kanalizací. Z nádrže bude 
řízeným odtokem pouštěna do vodního toku. Podrobné řešené vodohospodářského díla bude řešeno v navazující dokumentaci. 

 

ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Řešené území je napojeno na stávající vedení splaškové kanalizace, které je tvořena zejména kanalizací gravitační, v některých místech 
kanalizací tlakovou. Stávající kanalizace je jednotná. Navrhovaná zástavba bude napojena na toto vedení a bude nutné ověřit a posoudit 

kapacity kanalizačního vedení pro napojení nových objektů. 
Dešťové vody ze zelených ploch budou likvidovány zasakováním na místě. Kolem komunikací a zpevněných ploch budou založeny 
zelené pásy, průlehy, příkopy a rigoly na zasakování. Čisté dešťové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním 
pozemku – vsakováním, jímáním pro potřebu zálivky či pro využití formou užitkové vody, pro omezení odtoku lze doporučit zelené 
střechy. Dešťové vody ze zpevněných ploch, kde nehrozí kontaminace ropnými produkty, budou přednostně likvidovány na vlastním 
pozemku – vsakováním či jímáním pro potřebu zálivky či pro využití jako užitkové vody. V případě, že nebude možné dešťové vody 
likvidovat přímo na pozemku, budou tyto vody jímány do retenčních nádrží, odkud budou odpouštěny pomocí zaškrceného odtoku 

do kanalizace (se souhlasem správce kanalizace).  Odtok dešťových vod svedených do kanalizace bude dán množstvím vypouštěné 
vody z retenčních nádrží objektů a komunikací, toto množství stanoví vodohospodářský orgán v rámci podmínek pro realizaci nových 
staveb, předpokládá se vypouštění v množství, které odpovídá přirozenému odtoku z odvodňovaného území. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Řešené území je napojeno na stávající soustavu podzemního vedení NN, které bude nutné odborně posoudit k ověření dostatečné 
kapacity sítě. V blízkosti řešeného území se nachází dvě trafostanice. Jedna při jihozápadní hranici železničního přejezdu a druhá 
při objektu naproti budovy nádraží Sadská. Z těchto trafostanic je vedena soustava severním směrem, do centra města.  
Okolo trafostanic je stanoveno ochranné pásmo 2 m dle § 46 odst. 6 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
Veškerá nová elektro vedení jsou navržena jako podzemní kabelová vedení el. energie v přidruženém dopravním prostoru nově vzniklých 
a rekonstruovaných komunikací. 
V území je nově navrženo také veřejné osvětlení. V rámci Husínku se jedná o jeho obnovu a doplnění nových prvků osvětlení. V řešeném 
území části obchodní ulice směřující k nádraží se jedná o návrh nových prvků osvětlení. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Území města Sadská je plně plynofikováno a nově navržené objekty budou napojeny na stávající síť STL plynovodu. 

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Lokality navržených bytových domů, rodinných domů, objektů občanské vybavenosti a podnikatelských provozoven budou vytápěny 
zpravidla vlastními kotelnami malého nebo středního výkonu – s přechodem na topná média s minimalizací znečištění ovzduší: plyn, 
elektřina, bioplyn, tepelná čerpadla apod. 
Z hlediska zásobování teplem je třeba preferovat a zvýhodnit postupný přechod zdrojů využívajících pevné palivo na plyn nebo jiné 
ekologické obnovitelné zdroje tepla. Koncepce plynofikace města s využitím plynu pro vytápění počítá. 
 

PRODUKTOVODY 

Ve správním území města Sadská se nenacházejí a nejsou plánována zařízení zabezpečující dálkovou dopravu nebo distribuci kapalných 
látek a paliv (ropovody, produktovody).  
 

TELEKOMUNIKACE 

Veřejná telekomunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku po zřízení telefonních stanic v přestavbových 
a rozvojových lokalitách. Způsob napojení lokalit většího rozsahu zástavby bude možno stanovit při zohlednění aktuálního stavu 

komunikační sítě v daném čase až v rámci investiční přípravy území. 
 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Obecně závazná vyhláška města Sadská ve znění OZV č. 2/2016 (úplné znění) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Sadská. V souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Středočeského kraje a města Sadská je postupně zaváděno a rozšiřováno třídění komunálního odpadu. Komunální odpad 

se třídí na složky: biologické odpady, papír, plast včetně PET lahví a obalů Tetra-pack, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad 
a směsný odpad. Směsný odpad je shromažďován v černých popelnicích o odvozem 1x týdně; bioodpad je shromažďován v hnědých 
popelnicích, odvoz je 1x za 14 dní. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na stanovištích, 
jejichž seznam je uveden v příloze vyhlášky města. 
V řešeném území je navrženo jedno místo pro tříděný komunální odpad. V rámci objektů bytových domů, resp. technického zázemí 
těchto objektů budou umístěna další sběrná místa komunálního odpadu. V rámci veřejného prostoru se navrhuje vhodně ohradit místa 
pro sběr komunálního odpadu, aby sběrná místo nepůsobila v rámci veřejného prostoru rušivě. 
 

Návrh inženýrských sítí bude v souladu s normou ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. 
 

VÝPOČET ZÁKLADNÍCH BILANCÍ PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ – HUSÍNEK 

 

Potřeba vody 
 

Počty osob:            

Komunitní centrum     2 

Knihovna      2 

Kavárna       2 

Bytový dům/8 bytů/ 4 os     32   

Komerce v rámci bytového domu/2 KJ   4 

Řadové domy (4 ŘD)     16 

             

Celkem: 10 stálých zaměstnanců a 48 stálých obyvatel; 58 osob celkem 

 

Průměrná roční potřeba vody Q [m3/rok]         

Komunitní centrum    2 os.  18 [m3/rok/os]  36 m3/rok 

Knihovna     2 os.  14 [m3/rok/os]  28 m3/rok 
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Kavárna      2 os.  60 [m3/rok/os]  120 m3/rok 

Bytový dům/6 bytů/ 4 os    32 os.  35 [m3/rok/os]  1120 m3/rok 

Komerce v rámci bytového domu/2 KJ  4 os.  18 [m3/rok/os]  72 m3/rok 

Řadové domy (4 ŘD)    16 os.  60 [m3/rok/os]  960 m3/rok 

             

Celkem:           2 336 m3/rok 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp [l/den]         

Qp = n*50 = 2900 l/den 

n = počet osob: 58 

 

Maximální denní potřeba vody Qm [l/den]         

Qm = kd * Qp = 1,5 * 2900 = 4350 l/den 

kd = součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody = 1,5 (do tisíce obyvatel) 
 

Maximální hodinová potřeba vody Qh [l/h]         

Qh = Qm * kh/24 = 4350*1,8/24 = 326 l/h = 0,09 l/s = DN 90 

kh = ostatní 1,8 

 

Potřeba požární vody Qpož [l/s]          

Qpož = Q pož out + Q pož in = 35 l/s 

Q pož out = 10-20 l 

Q pož in = 10-15 l 

 

Kanalizace 

 

Výpočtový průtok dešťových odpadních vod [Qr l/s]        

Qr = i * A * C 

i = intenzita deště = 0,03 l/s*m2 

A = půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy 

C = součinitel odtoku dešťových vod [-] 
 

Odvodňované plochy náves: 
Plocha s dlažbou s pískovými spárami A1 = 4943 m2 

Plochy zatravněné A2 = 1421 m2 

 

Qr = i * A1 * C1 + i * A2 * C2 = 0,03 * 4943 * 0,7 + 0,03 * 1421 * 0,15 = 110,2 l/s 

 

Odvodňované plochy střech: 
Sedlové střechy A1= 925 m2 

Plochá střecha A2=468,75 m2 

Celková plocha A = A1+A2 = 1393,75 m2 

 

Qr = i * A * C = 0,03 * 1393,75 * 1,0 = 41,8 l/s 

 

Průměrný denní odvod splaškové vody Qsp l/s        

Qsp = Qp * 0,9 = 2000*0,9 = 1800 l/den = 0,021 l/s 

 

Maximální hodinový odvod splaškové vody Qsh l/s        

Qsh = Qh * 0,9 = 225*0,9 = 202,5 l/den = 0,0023 l/s 

 

Produkce odpadu (orientační výpočet produkce komunálního odpadu) 
 

Týdenní bilance odpadu [kg/týden]          

Mod,tyd = Nz * Oz + No * Oo = 10*1,6 + 48*3 = 160 kg/týden 

Nz = počet zaměstnanců: 10 

No = počet obyvatel: 48 

Oz = měrná produkce komunálního odpadu zaměstnanců = 1,6 kg/týden 

Oo = měrná produkce komunálního odpadu stálých obyvatel = 3,0 kg/týden 

 

Mod,rok = Nz * Pz + No * Po = 10*78 + 48*156 = 8 268 kg/rok 

Nz = počet zaměstnanců: 10 

No = počet obyvatel: 48 

Pz = měrná produkce komunálního odpadu zaměstnanců za rok = 78 kg/rok 

Po = měrná produkce komunálního odpadu stálých obyvatel za rok = 156 kg/rok 

 

Výpočet energetických nároků 

 

Příprava teplé vody komunitní centrum Qtv [W] 

Qtv = (N*q) / 24 . kd- kh. 1,163 * ∆T 

 

Energie na ostatní funkce v objektu komunitního centra Qost [W] 

Qost = 300 * N = 300*6 = 1800 W = 1,8 kW 

N = počet zaměstnanců 

 

Energie na umělé osvětlení objektů byt. domu Qosvet [W] 

Qosvet = 10 * F = 10* 996 = 9660 W = 9,66 kW 

F = plocha všech podlaží (příkon pro potřebnou osvětlenost 10 W/m2) = 996 m2 

 

Energie na veřejné osvětlení nejbližšího okolí byt. domu Qosvet, ver [W] 

Qosvet, ver = 2500 * A = 2500* 0,0749 = 187,25 W = 0,187 kW 

A = plocha veř. prostranství (potřebný výkon 2500 W/ha) =  

 

Celková potřeba energie Q [W] 
 

Q = Qvet + Qost + Qosv + Qosvet, ver = 21,3 + 1,8 + 9,66 + 0,187 = 32,95 kW 
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