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ÚVOD
PEDMT STUDIE
Pedmtem územní studie je celkové koncepní ešení lokality Sadská výšina, jejímž centrem je významná archeologická
lokalita Sady „Špitálky“ úzce spjatá s poátky kes anství na Morav. Dvodem poízení studie jsou pípravy oslav 1150. výroí
píchodu slovanských vrozvst sv. Cyrila a Metodje na Velkou Moravu, pro které je nutné lokalitu dopravn zpístupnit
a základním zpsobem obsloužit (1. etapa). Navržené úpravy je poteba zalenit do širší koncepce celého území (2. etapa),
vetn návazností na širší územní souvislosti.
Územní studie bude rovnž sloužit jako podklad pro jednání o úpravách ochranného pásma národní kulturní památky.
POUŽITÉ PODKLADY


DKM;



vrstevnice, DMT;



ortofotomapa 2009;



šikmé snímky;



pozemky msta Uherské Hradišt;



Územní plán Uherské Hradišt (Urbanistické stedisko Ostrava, s. r. o., 2011);



architektonická studie Muzeum Velké Moravy (Ing. arch. Michal Kutálek, 2005);



návrh obslužné komunikace (odbor dopravy MÚ);



Generel cyklistické dopravy (Ing. Adolf Jebavý / ADOS, 2011)



podklady – památková ochrana v lokalit;



zápisy z výrobních výbor Velehrad 2013;



fotodokumentace.

Obr. 1 – Uherské Hradišt – Sady „Špitálky“, kresebná rekonstrukce kesanského areálu, zdroj: Doc. PhDr. Ludk Galuška, CSc.

význam místa definitivn zanikl a vdí roli pevzal nedaleký Velehrad. Lokalita Sady je asto uvádna jako pravdpodobné
psobišt slovanských vrozvst – byzantských bratí Cyrila (Konstantina) a Metodje, kteí pišli na Moravu v roce 863
na pozvání knížete Rastislava, aby zde šíili kes anství, staroslovanský jazyk a písmo. Rozsáhlé archeologické výzkumy, které
zde probíhaly na pelomu 50. a 60. let 20. století, odhalily znaný poet hrob (velkomoravských i pozdjších novohradištních
z 11.–12. století), nálezy v hrobové kapli pi severní stran kostela naznaují, že se jedná o hrob velmi významného Moravana,
kterým mohl být bu kníže Svatopluk, nebo samotný arcibiskup Metodj. Akoliv tyto domnnky dosud nebyly s jistotou potvrzeny,
doložené nálezy svdí o mimoádném významu místa v dob raného rozkvtu moravského kes anství.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE EŠENÉHO ÚZEMÍ
Lokalita Sadská výšina se nachází v jihovýchodní ásti msta Uherské Hradišt (Sady – Derfla), na tzv. Sadské ostrožn
zvedající se nad ohbím pvodního toku Olšavy pi ústí do eky Moravy. ešené území je na západní stran vymezeno mstskou
tídou Maršála Malinovského od Kunovic smrem do centra msta, jižní a jihovýchodní hranici tvoí ulice Vtrná, jejíž odvrácená
strana je lemována zástavbou rodinných, v horní ásti bytových dom, bez zjevného prostorového konceptu. Na severovýchod je
území ukoneno pozemky rodinných dom a obanské vybavenosti (škola, sportovní areál) v místní ásti Maatice, severozápadní
ást území je ohraniena ulicí 28. íjna, respektive svahem nad touto ulicí, který je ve spodní ásti zastavn, v horní ásti pechází
v zahrady a sady. Severní cíp území se svažuje píkrým lesnatým žlebem k sídlišti Pod Svahy. Napí územím, od jihozápadu
k severovýchodu (do Maatic, ulice Nad Žlebem), prochází pší a cyklistická trasa, která, by problematicky vymezená – zásti
na soukromých pozemcích, pedstavuje jediné stávající propojení v rámci ešeného území.
Centrem území je archeologická lokalita Sady „Špitálky“, která je jednou z nejvýznamnjších památek z období Velkomoravské
íše, s dominantním postavením a zdaleka viditelnou polohou. V dob rozkvtu Velkomoravské íše byl církevní areál na Sadské
výšin souástí sídelní aglomerace Staré Msto – Uherské Hradišt, s mimoádnou hustotou osídlení, a pravdpodobn plnil
funkci jeho duchovního centra. Poátky církevního komplexu se datují zhruba do první tetiny 9. století, kdy zde byl vystavn
kamenný kostel na pdoryse eckého kíže, ke kterému byly pozdji pistavny hrobová komora a kaple, západn od kostela pak
ktitelnice. Severn od kostela se v té dob nacházelo srubové sídlišt s kovárnou, pekárnou a studní, na opané stran byla
postavena dlouhá devná obytná stavba s velkou spolenou halou. Kostel byl znien na poátku 10. století, pi zániku Velké
Moravy. Dležitou souást komplexu tvoilo rozsáhlé pohebišt, které zde bylo provozováno až do poloviny 13. století, kdy

PRVODNÍ ZPRÁVA

Obr. 2 – Uherské Hradišt, Císaský otisk stabilního katastru (1827) – výez
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V roce 1958 bylo nalezišt zaazeno na Ústední seznam kulturních památek R (. 11811/7-3498), v roce 1998 zde bylo
vyhlášeno ochranné pásmo. Souasná úprava spoívá ve vymezení pdorysné stopy pvodního kostela a ktitelnice formou nízké
kamenné zídky. Lokalita je veejn pístupná, je majetkem Zlínského kraje ve správ Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Další památkou v lokalit je bývalý židovský hbitov (. 45008/7-3496), který se nachází v jihozápadním cípu území, nad
kižovatkou tídy Maršála Malinovského a Solné cesty. Jedná se o novodobý židovský hbitov s obadní síní s novogotickým štítem
z 80. let 19. století, který byl v roce 1941 nacisty zcela znien a náhrobky rozprodány, pda sloužila jako zemdlská. Po válce
nechalo msto hbitov upravit na park, v 80. letech 20. století ást hbitova ustoupila výstavb nové ulice Vtrné, ást byla
zastavna. Židovský odkaz zde pipomíná pouze žulový památník. Hbitov je ve vlastnictví a správ msta.

Obr. 3 – Uherské Hradišt – Sady „Špitálky“, souasný stav

Dle souasn platného územního plánu msta Uherského Hradišt pevážnou ást ešeného území, zejména v tsné blízkosti
samotné památky, zaujímají plochy veejných prostranství s pevahou nezpevnných ploch, které jsou ásten zemdlsky
využívány. Pi ulici 28. íjna se nacházejí plochy hromadného (BH) nebo individuálního (BI) bydlení doplnné o plochu obanské
vybavenosti (OV) a návrhovou plochu smíšenou obytnou mstskou (SO.2 109). Východní ást území, na hranici k. ú. Sady
a k. ú. Maatice, je územním plánem vymezena jako plocha tlovýchovy a sportu (OS), v menší míe je zde zastoupena plocha
technické infrastruktury (T*), ást území je navržena pro rozšíení ploch tlovýchovy a sportu (OS 65) a individuálního bydlení (BI 66).
POŽADAVKY NA ZPSOB ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE


zpracovat studii cílového stavu a využití pedmtné lokality;



pedpokládané využití – oddychová zóna pro každodenní rekreaci obyvatel msta vetn logické sít pších a cyklistických
tras;



navrhnout schdný kompromis mezi budoucím využitím lokality a její památkovou ochranou – studie bude sloužit jako podklad
pro návrh úpravy podmínek památkové ochrany;



zpracovat vytíbenou syntézu stávajících podklad doplnnou pípadnými vlastními podnty;



respektovat stávající strategické dokumenty (zejména strategický plán msta, územní plán, cyklogenerel apod.);



navrhnout pístup a využití užšího prostoru národní kulturní památky Sady;



napojit celou ešenou lokalitu na sí pších tras a širší mstské souvislosti s pihlédnutím i k turistickému potenciálu místa;



zvýraznit význam místa jeho napojením na významné veejné prostory msta;



vyzdvihnout v ešení sakrální a duchovní charakter místa;



navrhnout ztvárnní genia loci prostorové, kompoziní, výtvarné, ideové – alespo ve form zásad k pozdjšímu detailnjšímu
rozpracování;



zpesnit umístní, velikost a funkci Muzea Velké Moravy;



vzhledem k exponovanosti území zohlednit v ešení cílového stavu i dálkové pohledy na lokalitu (veduta od Jalubí) – vylepšit
ešením mstskou vedutu;



zohlednit v ešení lokality její odlehlost a rozlohu z dvod bezpenosti, návrhu vybavení a náklad na provoz a údržbu;



navrhnout nezbytné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu vetn etapizace:
nezbytná opatení pro vytvoení podmínek oslav 1150. výroí píchodu vrozvst sv. Cyrila a Metodje;
cílový stav celého území.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Limity památkové pée
Archeologická lokalita Sady „Špitálky“ (p. . 274/1 274/2, 274/3, 279/2, 280/2 s 283/2 v k. ú. Sady) je vymezena jako národní
kulturní památka s vyhlášeným ochranným pásmem (rozhodnutí . j. Kult/98/782, Okresní úad Uherské Hradišt, referát
regionálního rozvoje, ze dne 30. 6. 1998), na jehož území není dovoleno:


jakkoliv mnit dochovanou konfiguraci terénu a pírodní ráz krajiny;



skladovat odpadky i jiný materiál a zneiš ovat areál ochranného pásma;



zizovat dálnice a komunikace dálniního typu;



provádt hlubokou orbu;



budovat jakékoliv novostavby.

Obr. 4 – Uherské Hradišt – bývalý židovský hbitov, souasný stav

PRVODNÍ ZPRÁVA
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Na území ochranného pásma NKP je se souhlasem píslušného orgánu státní památkové pée a za podmínek s ním
dohodnutých povoleno:

URBANISTICKÉ EŠENÍ



ROZVOJOVÉ PEDPOKLADY ÚZEMÍ



provádt jakékoliv výkopy pouze za pedpokladu zajištní záchranného archeologického výzkumu v dostateném asovém
pedstihu;
sázet stromy a kee a provádt jakékoliv jiné úpravy v souladu s památkovým zámrem udržovat jeho dstojný vzhled.
Limity památkové pée jsou zobrazeny na výkrese 07 – Vybrané limity a ochranná pásma.

Limity hygienické
V okolí bývalého židovského hbitova v jihozápadním cípu území je vymezeno ochranné pásmo hbitova (100 m od hranice
pozemku), ve kterém se nepipouští stavby a provozy s rušivým úinkem na okolí a pietu místa.
Ochranné pásmo hbitova je zobrazeno ve výkrese 07 – Vybrané limity a ochranná pásma.
Limity pírodní
V ešeném území se nenacházejí žádné jevy související s ochranou pírody a krajiny.
Limity technické infrastruktury
V jihozápadním cípu území, vedle hbitova, se nachází regulaní stanice plynu (RS Sady) napojená na vedení VTL plynovodu,
které prochází jižní ástí území podél ulice Vtrné, od kižovatky s tídou Maršála Malinovského po odboku pší trasy
k Sadskému kostelu. Bezpenostní pásmo plynovodu je stanoveno 20 m na ob strany potrubí. Z RS je zásobována STL sí , která
prochází po jižním, jihovýchodním a severozápadním okraji ešeného území, s ochranným pásmem 1 m.
Napí územím prochází nkolik nadzemních vedení VN 22 kV s ochranným pásmem 10 m na ob strany vedení. Kabelové
vedení VN 22 kV je vedeno podél ulice Vtrné. V ešeném území se nachází nkolik distribuních trafostanic.
Ve východní ásti území, u sídlišt Východ, se nachází vodojem Maatice-Východ I (227,50–222,56 m n. m.). Jižní ástí
území, podél ulice Vtrné k vodojemu, je veden významný vodovodní ad DN 600 z ÚV Ostrožská Nová Ves.
Kanalizaní stoky jsou umístny v komunikacích po obvodu ešeného území.
Severní ástí území prochází ti radioreléové paprsky.
Limity technické infrastruktury jsou zobrazeny ve výkrese 07 – Vybrané limity a ochranná pásma.
Limity dopravní infrastruktury
Pevážná ást ešeného území se nachází v ochranném pásmu letišt Kunovice, zásti v ochranném pásmu vzletového
a pistávacího prostoru, zásti v ochranném pásmu pechodové dráhy. Ochranné pásmo letišt Kunovice je upraveno formou
opatení obecné povahy, . j. 6163-11-701, Úad pro civilní letectví, ze dne 20. 10. 2011.
Limity dopravní infrastruktury jsou zobrazeny ve výkrese 07 – Vybrané limity a ochranná pásma.

Sadská výšina je mimoádn cennou lokalitou nejen v kontextu Uherského Hradišt, ale celého širšího okolí, respektive
historického prostoru Velkomoravské íše. Samotné archeologické nalezišt, doklad existence ran kes anské civilizace, je
v souasné dob ešeno zpsobem, který zdaleka neodpovídá jeho významu – je obtížn dostupné, chybí zde základní vybavení
(mobiliá, osvtlení, informaní systém) i možnost parkování, trpí vandalismem a nedostatenou údržbou. ešené území postrádá
urbanistickou koncepci umožující jeho plnohodnotné využití a vazbu na širší územní souvislosti, akoli jeho potenciál je obrovský.
Poteba zpístupnní lokality vyvolaná pípravou oslav píchodu sv. Cyrila a Metodje na Velkou Moravu je pesvdivým
impulsem pro zpracování celkové koncepce území, jejíž první etapou bude píprava pro nadcházející oslavy. Píprava druhé etapy
je uvažována v dlouhodobjším asovém horizontu a je podmínna zmnou podmínek ochranného pásma národní kulturní
památky tak, aby mohla být realizována v plném rozsahu.
Vzhledem k dominantní poloze lokality v rámci souboru ostatních archeologických lokalit i vzhledem k výhodné poloze
geografické se zde pedpokládá vytvoení kulturn-rekreaního parku, jehož hlavním tématem bude dstojn ztvárnné
archeologické nalezišt doplnné tématicky zameným archeologickým muzeem, obklopené komponovanou pírodní krajinou.
Navržený park bude sloužit jak obyvatelm pilehlých okolních tvrtí pro jejich každodenní rekreaci, tak pespolním návštvníkm.
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Územní studie je zamena na stanovení celkové koncepce lokality a zpsobu jejího využití. Hlavní náplní území se stane
tématicky zamený park doplnný objektem archeologického muzea. Základní motiv parku tvoí kruhový chodník lemovaný
stromoadím, který prováže jednotlivé stávající i nov navržené pší trasy a po svém obvodu vymezí 3 póly – 3 místa zastavení
s rozdílnou funkní náplní. Souástí návrhu je dstojné ešení prostoru bývalého židovského hbitova. V území bude vhodn
umístn mstský mobiliá a informaní systém, dále bude ásten osvtleno a bude umožnn vjezd vozidlm údržby.
Cesty a komunikaní propojení
Rozloha (cca 44 ha) a složitost ešeného území vyžadují propracovanou koncepci cestní sít, která zajistí dostatené
a pohodlné napojení na okolní zastavné ásti msta. S ohledem na minulé, souasné i budoucí vazby v území jsme definovali
maximální množství vstup: od židovského hbitova (A), z ulice Vtrné (B, C, D, E, F), od Maatic (ulice Nad Žlebem – G), od ulice
Sportovní (H), lesnatým žlebem od ulic Stonky (I) a Lechovy (J) a od ulice 28. íjna (za Tescem – K).
Hlavní trasa napí územím, která bude provedena jako pojízdná a bude sloužit pro obsluhu a údržbu území, je navržena jako
spojnice bodu B a vstupu od Maatic (Nad Žlebem – G) z následujících dvod:
píznivého podélného profilu komunikace (tém po vrstevnici);
využívá stávající vstup do území od Maatic (Nad Žlebem – E) a z velké ásti trasu historické cesty;
nový vstup do území z ulice Vtrné (B) je vhodn umístn vzhledem k terénní konfiguraci i okolní zástavb;
je realizovatelná v 1. etap (všechny dotené pozemky ve vlastnictví msta, viz pílohu P1 – Majetkoprávní vztahy);

Ostatní limity a problémy
Z hlediska morfologie terénu je limitujícím faktorem výrazná terénní hrana na severozápadním okraji ešeného území, která
na severu pechází v píkrý žleb zarostlý náletovou zelení.
Na severozápadním okraji ešeného území, pi ulici 28. íjna, se nachází rozestavný objekt OSDAM (Okresní stedisko dtí
a mládeže), pro který v souasné dob chybí investiní zámr a chátrající budova je považována za brownfield.

PRVODNÍ ZPRÁVA

je schopna pevzít funkci cyklotrasy;
umožuje obsluhu archeologického nalezišt.
Zbývající cestní sí pších a cyklistických tras je navržena jako spojnice jednotlivých stávajících i nov navržených vstup,
piemž stávající pší trasy (zejména v severní ásti území ve vazb na obytnou zástavbu) budou ponechány a kultivovány.
Pro obsluhu objektu muzea jsou navrženy dva samostatné vjezdy z ulice Vtrné v potebných technických parametrech:
vjezd D je uren pro návštvníky muzea i celé lokality, vjezd F slouží zásobování a obsluze muzea.
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Kompoziní ukotvení parku
Základní motiv parku pedstavuje kruh o polomru 190 m, který respektuje stávající limity v území (stávající limity památkové
pée, hygienické a pírodní limity, limity technické a dopravní infrastruktury, stávající i návrhové plochy územního plánu)
a propojuje jednotlivé pší trasy „vycházkovým“ okruhem. Je silným prvkem, který mní geometrii celého území – vn kruhu jsou
cesty vedeny v pvodních nebo pirozených stopách, uvnit kruhu se trasy napimují a vytváejí nejkratší možné spojnice
protilehlých bod. Vnitní prostor kruhu zstává prázdný, po vnjším obvodu kruhu jsou vymezeny plochy rzné velikosti
a charakteru, s rozdílnou funkní náplní – 3 póly parku – 3 zastavení.

Stromoadí je navrženo také na ploše bývalého židovského hbitova, v linii pvodního ohradního zdiva pi severovýchodní
a severozápadní hranici hbitova. Pedpokládá se vysazení strom drobnjšího vzrstu.
Výsadba izolaní zelen je navržena podél ulice Vtrné, formou stromoadí.
Stávající zahrady a sady v severozápadní ásti území, nad zástavbou pi ulici 28. íjna, budou zachovány jako doplková
funkce bydlení, která podstatným zpsobem nebrání rozvoji území. Svah nad sídlištm Pod Svahy bude vyištn a upraven,
budou ponechány hodnotné vzrostlé deviny a stávající pší trasy.
Druhová skladba devin bude upesnna v podrobnjší dokumentaci dle návrhu zahradním architektem.

3 póly parku

Socha

Prvním pólem je samotné archeologické nalezišt Sady „Špitálky“ (parcela p. . 274/3), které bude dstojnou formou
zobrazovat pozstatky ran kes anského sídlišt a to nejen v pdoryse kostela, ale v pvodním rozsahu tak, jak jej zachycuje
kresebná rekonstrukce (viz obr. 1). Lokalita bude ešena parkovou úpravou a bude voln pístupná, bude doplnno osvtlení,
mstský mobiliá a informaní systém.

Tématické zamení areálu bude pipomínat sousoší sv. Cyrila a Metodje situované do míst kížení pších tras. Pro nalezení
konkrétního ešení doporuujeme formu výtvarn-sochaské soutže. Sousoší by také mohlo dát název celému parku – park
vrozvst, park sv. Cyrila a Metodje apod.

Druhý pól – archeologické muzeum – je ideov spjat s hlavním tématem celého areálu, zárove bude sloužit jako informaní
centrum celého souboru velkomoravských památek (Staré Msto – „Na Valách“, Staré Msto – „Na Špitálkách“, Modrá – „Na Díle“
a Hradisko sv. Klimenta) a stane se rozcestníkem, který poskytne základní informace o jednotlivých expozicích, jejich historických
souvislostech a významu.

Židovský hbitov

Umístní muzea v nejvyšším bod území, pi ulici Vtrné, jej, vyjma samotných kompoziních princip, peduruje k tomu,
aby se stalo dominantním prvkem celého areálu, zárove umožuje bezproblémové napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu. Navržená poloha – na okraji ochranného pásma národní kulturní památky – rovnž pedpokládá, že se zde
nenacházejí kosterní pozstatky ani jiné nálezy dokládající stedovké osídlení.

Bývalý židovský hbitov je dnes nedstojným torzem pvodního hbitova a vzhledem k jeho pohnuté historii není prakticky
možné jej obnovit. Pietní místo bude vymezeno stromoadím v linii pvodního ohradního zdiva pi severovýchodní
a severozápadní hranici hbitova, zbývající stromy budou odstranny a plocha bude ponechána zatravnná. V dolní ásti hbitova,
v návaznosti na pší trasu, bude umístn modern pojatý pomník jako dstojná pipomínka židovského odkazu, který je v území
stále, by ne fyzicky, pítomen.

Objekt muzea je koncipován jako kompozice dvou hmot – vertikální hmota piléhající ke kruhovému chodníku, která svým
tvarem (komolý tyboký jehlan) i materiálem fasády (dusaná hlína) odkazuje k archetypálním formám stavní, je sochou, která
se stává dominantním prvkem celého areálu – zblízka i v dálkových pohledech – a zárove udržuje blízký kontakt s parkem
i samotnou památkou. Je doplnna polozapuštnou horizontální hmotou se zelenou stechou a spolen vymezují vstupní
pedprostor – piazettu, který je zalenn do nov definované cestní sít v rámci areálu. „Vž“ je tvoena volným výstavním
prostorem (200 m2) s oteveným schodištm, kterým lze vystoupat až na stešní terasu s vyhlídkou do parku i do okolí,
horizontální podnož obsahuje hlavní výstavní prostor (600 m2), dlitelný na dva menší sály (200 + 400 m2), doplnný
pednáškovým sálem (cca 70 míst), komfortní vstupní prostory s kavárnou a zázemím pro návštvníky, depozitá (400 m2),
administrativní (2) a badatelská pracovišt (4), zázemí zamstnanc, technické zázemí a technický / zásobovací dvr pístupný
ze strany vodojemu (vjezd F). Parkování pro návštvníky je umístno na jihozápadní stran objektu v návaznosti na vstupní
piazettu, s vjezdem z ulice Vtrné (vjezd D).
Tetím zastavením je plocha pro rekreaci – dtské hišt – pi vstupu od Maatic (Nad Žlebem – G), která bude sloužit
pedevším obyvatelm Maatic a dalších pilehlých ástí msta. Pedpokládá se realizace specifického, tématicky koncipovaného
dtského hišt ve volné krajin, z pírodních materiál, vhodn doplnného zelení (viz nap. dtská hišt Strašné dít /Enfant
terrible/ – Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D., Mgr. Helena Poláková, Mgr.A. Lucie Nepasická, www.strasnedite.cz; píloha P3).

Obr. 5 – židovský hbitov – kopie mapy bývalého pozemkového katastru (zdroj: Katastrální úad Uherské Hradišt); celek židovského hbitova s obadní síní,
1926 (zdroj: Uherské Hradišt, královské msto na ece Morav; kolektiv autor; vydalo msto Uherské Hradišt, 2007)

Parková úprava

ETAPIZACE

Kulturn-rekreaní areál bude pevážn tvoen travnatou plochou protkanou mlatovými pšinami a doplnnou vzrostlou
zelení. Dominantním prvkem bude stromoadí strom drobnjšího vzrstu (nap. jablo) umístné na vnjším obvodu kruhového
chodníku, které se stane výrazným krajinným prvkem viditelným i v dálkových pohledech. Uvnit kruhu je navržena udržovaná
travnatá plocha na zpsob anglického parku (parková úprava), vn kruhu bude ponechán volnjší charakter zelen (luní úprava).
Travnatá plocha bude doplnna ostrvky tvoenými vždy nkolika stromy, kei i balvany, ostrvky budou umístny mimo
vymezené ochranné pásmo národní kulturní památky.

Realizace zámru je uvažována ve dvou etapách, z nichž první by mla být dokonena pro píležitost oslav 1150. výroí
píchodu slovanských vrozvst sv. Cyrila a Metodje na Velkou Moravu, které se uskutení v ervenci 2013. Druhá etapa je
uvažována v dlouhodobjším asovém horizontu, piemž nkteré ásti koncepce mohou být realizovány bez další úpravy
podmínek v území, jiné jsou podmínny zmnou územního plánu, pípadn zmnou podmínek ochranného pásma národní
kulturní památky.
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První etapa

PŠÍ DOPRAVA

Pedmtem první etapy (E1) jsou pedevším opatení, která umožní pohodlný pístup k památce pro pší a vozidla obsluhy,
pípadn píjezd VIP hostí, a napojení na elektrickou energii. Tyto požadavky zajistí realizace hlavní areálové komunikace napí
územím, která je vymezena mezi bodem B (vjezd z ulice Vtrné v místech, kde byl již díve plánován Odborem dopravy MÚ
Uherské Hradišt) a bodem G (stávající vjezd do území od Maatic, z ulice Nad Žlebem). Komunikace se nachází na pozemcích
ve vlastnictví msta Uherského Hradišt a její realizaci lze rozdlit na dv ásti:

Charakter území (veejné prostranství parkového charakteru) umožuje pší pohyb v celém rozsahu, primárn
po vyznaených trasách, ale i mimo n.

E1.1 – realizace komunikace do úrovn nalezišt;
E1.2 – pokraování areálové komunikace po vjezd do Maatic (Nad Žlebem – G).

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Napí územím prochází rekreaní cyklotrasa, která ásten kopíruje trasu navrženou v Generelu cyklistické dopravy
(Ing. Adolf Jebavý / ADOS, 2011), v úrovni památky je svedena na hlavní areálovou komunikaci a ukonena ulicí Vtrnou. Zmna
trasy byla projednána s projektantem této dokumentace.
INDIVIDUÁLNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVA

Druhá etapa
Druhá etapa (E2) zahrnuje všechny ostatní zámry obsažené v celkové koncepci ešení.
První kategorii (E2.a) tvoí zámry, které lze realizovat bez další úpravy podmínek v území, ásten nezávisle na sob,
pípadn v závislosti na investiních možnostech msta, postupné úprav majetkoprávních vztah, souvisejících zámrech apod.:
obnova pietního místa – židovského hbitova, vetn památníku a stromoadí;
úprava prezentace archeologického nalezišt Sady „Špitálky“;
realizace dtského hišt pi vstupu od Maatic;

Charakter území neumožuje vjezd individuální a nákladní dopravy.
Hlavní areálová komunikace je pístupná z ulic Vtrné (B) a Nad Žlebem (G), je navržena jako pojízdná, s povrchem
z minerálního betonu (mlatová cesta), a bude umožovat vjezd a pohyb pouze vozidel obsluhy a údržby území, ve výjimených
pípadech pístup k archeologické lokalit.
Vjezd osobních automobil a autobus je možný pouze na parkovací plochy u archeologického muzea, je navržen z ulice
Vtrné (bod D). Vjezd vozidel zásobování a obsluhy muzea je ešen v míst stávajícího vjezdu do areálu vodojemu (bod F).
Oba vjezdy jsou navrženy v potebných technických parametrech.

realizace kruhového chodníku a nov navržených pších tras a veejných prostranství;
úprava stávajících pších tras v severní ásti území;
vysázení nov navržené vzrostlé zelen a založení travnatých ploch;
realizace sousoší sv. Cyrila a Metodje;
úprava vzrostlé zelen v severní ásti území;
výstavba bloku rodinných dom, vetn veejných prostranství, ve východní ásti území (plocha BI 66);
realizace zaízení pro tlovýchovu a sport (plocha OS 65);
realizace parkovišt (P1) v blízkosti archeologické památky, podél ulice Vtrné.
Druhou kategorii (E2.b) pedstavují zámry, které lze realizovat za podmínky zmny územního plánu, konkrétn zmny
funkního využití ploch veejných prostranství s pevahou nezpevnných ploch (PZ), které zaujímají pevážnou ást ešeného
území, na plochy veejných prostranství s pevahou zpevnných ploch (PV), pípadn jiný typ ploch s rozdílným zpsobem využití,
který bude umožovat realizaci komunikací a ploch pro parkování:
realizace parkovišt (P2) v blízkosti archeologické památky, na ásti parcel p. . 351/1 a 351/3, s vjezdem z ulice Vtrné;
realizace píjezdové komunikace a hlavního parkovišt (P3) u archeologického muzea, s vjezdem z ulice Vtrné;
prodloužení píjezdové komunikace od vodojemu smrem k budoucímu muzeu.
Tetí kategorie (E2.c) obsahuje zámry, které lze realizovat pouze za podmínky zmny územního plánu a souasn zmny
podmínek ochranného pásma národní kulturní památky, piemž jako první musí probhnout zmna ÚP.

DOPRAVA V KLIDU
Pro poteby parkování jsou v ešeném území navrženy 3 plochy pro parkování.
Parkovišt P1 a P2, která se nacházejí v blízkosti archeologické památky, jsou navržena jako doasná, která budou sloužit
do doby, než bude realizováno hlavní parkovišt (P3) u archeologického muzea. P1 je umístno podél ulice Vtrné, P2 je
umístno v blízkosti archeologické památky, na ásti parcel p. . 351/1 a 351/3, s vjezdem z ulice Vtrné. Kapacitu a technické
parametry obou navržených ploch je nutné provit v podrobnjší dokumentaci.
Hlavní parkovišt (P3) je umístno v návaznosti na archeologické muzeum, je pístupné samostatnou píjezdovou komunikací
z ulice Vtrné (bod D). Kapacita parkovišt je 24 stání pro osobní automobily (z toho 2 stání pro ZTP) a dv odstavná stání pro
autobusy, vetn obratišt v potebných technických parametrech.
Parkování zamstnanc muzea je ešeno v zásobovacím dvoe muzea, s vjezdem v míst stávajícího vodojemu (bod G).

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V rámci 1. etapy bude území napojeno na elektrickou energii a bude realizováno veejné osvtlení hlavní areálové
komunikace.
V rámci 2. etapy se pedpokládá realizace veejného osvtlení v areálu, napojení objektu muzea na dostupné inženýrské sít
a realizace peložky VN, která prochází napí územím.

realizace objektu archeologického muzea.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Vzhledem k charakteru areálu – kulturn-rekreaní park s tématickým zamením – se dopravní obslužnost zamuje
pedevším na pohyb pších, s možností obsluhy a údržby vymezených funkních ploch.
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