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1 Role a struktura dokumentu 

Role dokumentu 

Role koncepční 

Regenerace stanovuje celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci záměrů v území. Tím zároveň určuje strategii pro 

zahájení a dlouhodobé udržení regeneračních procesů. 

Role regulační 

Regenerace navazuje na dokumentace nadřazené jednotlivým záměrům v území a je podkladem pro rozhodování 

v území. Formuluje opatření pro ochranu stávajících hodnot v území a navrhuje pravidla pro vyvážený rozvoj – pro 

případné podrobnější dokumentace. 

Role iniciační  

Dokument motivuje k regeneračním procesům dle předem stanovených pravidel podporujících nezávislé regenerační 

procesy zajišťované samosprávou, opatření pro samovolné procesy iniciované místními obyvateli a pravidla pro vstup 

investorů a stavebníků.  

 

Části 

Úvod 

Úvod vysvětluje charakter, strukturu a fungování dokumentu. 

Návrh 

Opatření navrhovaná Regenerací se dělí na opatření plošná, která se vztahují na celé řešené území a platí pro každý 

záměr v řešeném území, a dále na opatření jednotlivá, značená indexem odkazujícím do výkresové části – Návrhový 

výkres, která označují konkrétní záměr na konkrétním místě.  

Analýza 

Návrhu předcházela podrobná analýza řešeného území. Analýza popisuje jednotlivé analytické výkresy území, 

představuje dotazníkové šetření, popisuje stav dopravní infrastruktury a obsahuje syntézu v podobě závěrů a 

Problémového výkresu, které byly východiskem pro formulaci koncepce a zpracování návrhu Regenerace.  

Dokladová část 

Závěrečná část shrnuje vypořádání připomínek, záznamy a zdroje a grafické přílohy.  

 

Oborové kapitoly 
Jednotlivé části dokumentace jsou popsány oborovými kapitolami:  

Kapitoly struktury města 

Struktura je fyzické prostředí města tvořené kombinací nehmotných prostorů a hmotných částí: 

• (A) Veřejná prostranství 

• (B) Zástavba 

Kapitoly infrastruktury města 

Infrastruktura zajišťuje obsluhu města; jedná se o síť a jednotlivý zařízení na síti, která zajišťuje podmínky pro 

fungování města; je podpůrným systémem struktury a struktuře je podřízená a zahrnuje:  

• (C) Zelená infrastruktura 

• (D) Dopravní infrastruktura 

• (E) Technická infrastruktura 

• (F) Veřejné vybavení 
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2  Plošná opatření 
Definice 

• Opatření jsou dělena dle oborových kapitol (A) – (F). 

• Návrh obsahuje plošná opatření a opatření jednotlivá 

• Plošná opatření platí pro celé řešené území. 

• Jednotlivá opatření platí pro konkrétní místo / problém a jsou označena číselným kódem odkazujícím do 

výkresové části – Návrhový výkres 

2.1 (A) Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství 

➔ umisťovat zástavbu do uličních prostranství je nepřípustné, veřejná prostranství jsou nezastavitelná 

➔ rozvíjet kvalitu veřejných prostranství, kultivovat je 

o např. údržba, úklid, použití kvalitních materiálů, dostatečná šířka chodníků, bezbariérovost, osvětlení, výsadba stromů 

➔ vybudovat síť dětských hřišť → hlavní hřiště v místě s největším potenciálem & dílčí malá hřiště na 

vyznačených místech. Herní prvky neumisťovat mimo tato určená místa. 

 

2.2 (B) Zástavba 

➔ všechny bytové domy v řešeném území jsou Regenerací vyhodnoceny jako stavby stabilizované 

➔ stabilizované stavby s plochou střechou v řešeném území mají tvar střechy neměnný 

➔ v sídlišti je umožněna nástavba a stavební úpravy bytových domů na základě kladného projednání 

s dotčenými orgány a zpracovatelem Regenerace sídliště Litice při zachování stavební čáry  

o stavební čáru je možné překročit pouze pro realizaci venkovních výtahů pro vertikální přepravu osob…… 

➔ je doporučeno aplikovat zelené střechy na stavby s plochou střechou 

➔ kultivovat grafické pojednání zateplovaných fasád 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je celková kultivace prostředí sídliště; nekultivovanost a absence koordinace pojetí fasád toto 
degraduje podobu sídliště a jeho architekturu. Je nezbytné hledat pozitivní nástroje, které tuto nepřiměřenou a nekoordinovanou 
barevnost fasád napraví, protože investice věnované zušlechťování veřejného prostranství jsou do určité míry marně vynaloženy. 

➔ Regenerace doporučuje zamezit umisťování reklam (stavebních firem) na fasády zateplovaných 

bytových domů 

o Odůvodnění: Reklamy vytvořené jako součást fasády domu jsou zneužitím architektury stavební firmou. Této praxi je třeba pozitivními 
nástroji čelit. Jako zásadně nevyhovující jsou grafické perspektivní malby. 
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2.3 (C) Zelená infrastruktura 

Modro – zelená infrastruktura 

➔ podporovat modro – zelenou infrastrukturu 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je adaptace města na změnu klimatu při využití modré infrastruktury (záchyt srážek) a zpětné 
rekuperaci skrz zelenou infrastrukturu 

➔ řešit nové nebo rekonstruované parkovací stání formou propustných a polopropustných povrchů 

o Odůvodnění: Opatření sleduje cíl zvýšení retence srážek v prostředí a jejich zpětnou rekuperaci. (D) 

➔ řešit vsakování nebo zadržování srážkových vod přednostně pomocí přírodě blízkých prvků HDV 

o Odůvodnění: Využití přírodě blízkých principů HDV a snížení odtoku dešťových vod do kanalizační sítě se pozitivně projeví ve zmírnění 
následků intenzivních srážek (přetěžování kanalizačního systému). Prvky HDV mají pozitivní vliv na místní mikroklima a zlepšení 
ekosystémových funkcí. Příkladem prvků je vsakovací průleh, vsakovací nádrž. 

➔ postupovat v souladu se schválenými dokumenty města Plzně pro aplikaci principů MZI 

o Odůvodnění: Regenerace navazuje na: KOP, Strategický plán, Generel zeleně, Adaptační strategie města Plzně 

     

Stromy, křoviny, záhony  

➔ vyhodnotit stromy na základě dendrologického průzkumu – reagovat na závěry dendrologického 

průzkumu a v maximální míře zachovat perspektivní dřeviny v případě rekonstrukce uličního 

prostranství nebo mezidomí 

➔ odstraňovat rozsáhlé keřové porosty a neperspektivní jehličnaté stromy 

o Odůvodnění: Cílem opatření je zlepšit orientaci v prostoru a zvýšit pocitovou bezpečnost. Většina druhů jehličnatých stromů je 
nevhodná pro výsadbu v městském prostředí. Vzrostlé jehličnany jsou náchylnější k vyvrácení. Vhodnější pro výsadbu v sídlišti jsou 
stromy listnaté, a to druhy vhodné do městského prostředí. Listnaté stromy zajišťují stínění v letních měsících, zatímco během zimního 
období propouštějí světlo. 

➔ zajistit podmínky pro dlouhodobě prosperující stromy v městském prostředí při jejich nové výsadbě – 

minimální výsadbovou plochu, plochu pro vsak dešťové vody a dostatečný kořenový prostor 

o Odůvodnění: Stromy, ať již jako solitéry, ve skupinách nebo stromořadích mají nezastupitelnou roli v tvorbě urbanistické kompozice, 
prosperující vzrostlé stromy zlepšují mikroklima a zásadně napomáhají ke snížení efektu městských tepelných ostrovů. Je nutné zajistit 
parametry minimální výsadbové plochy, plochy pro vsak dešťové vody a dostatečného kořenového prostoru, které se liší dle velikosti 
stromu (viz Příloha č.1 PSP 2018), nebo využít dostupných technických řešení pro vylepšení stanovištních podmínek, např. použitím 
strukturních substrátů apod. 

➔ dodržovat pravidlo stínění parkovacích míst výsadbou minimálně 1 stromu na 5 zbudovaných 

parkovacích stání »(D) 

o Odůvodnění: Opatření sleduje cíl zlepšení zelené infrastruktury, zároveň vychází z Generelu dopravy v klidu; strom zlepšuje lokální 
mikroklima, zajišťuje rekuperaci vody, stín chodcům a parkujícím automobilům. 

➔ přizpůsobit intenzitu sečí travnatých ploch aktuálním klimatickým podmínkám 

o Odůvodnění: Vychází z metodického doporučení pro správu pozemků města Plzně (KOP). 

o Námět: Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a vysokých teplot. 

➔ podporovat a motivovat obyvatele k tvorbě a údržbě předzahrádek; záhony umístit pouze v přímé 

návaznosti na vstup anebo fasádu přiléhajícího domu 

o Odůvodnění: Podpora budování záhonů sleduje cíl individuální péče o sídlištní zeleň. Důvodem podpory a motivace je posílení vztahu 
a identifikace obyvatel k místu jejich bydliště, snížení nákladů na běžnou péči, zvýšení estetiky prostoru a obohacení rozsáhlých a 
monotónních zelených ploch. V případě záměru umístění záhonu na pozemcích města bude uzavřen smluvní vztah, ve kterém budou 
definován pravidla pro založení, údržbu a návrat do původního stavu. Je nepřípustné osazovat vysokorostoucí stromy v blízkosti 
bytového domu.  
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2.4 (D) Dopravní infrastruktura  

Městská hromadná doprava 

➔ zlepšit obsluhu území prodloužením trasy MHD k sídlišti a doplněním nových zastávek MHD → 

naplnění opatření: vypracování koncepce dopravní obsluhy MHD Litic 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je zlepšení dopravní obsluhu v území. Toto opatření motivuje obyvatele sídliště, aby využívali jinou 
dopravu než automobilovou. 

Parkovací plochy 

➔ k návrhu nových parkovacích ploch přistupovat koncepčně tak, aby nebyly rozmělňovány ucelené 

plochy nezpevněných a travnatých ploch 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je ochrana sídlištního mezidomí a jeho nezpevněných ploch. V grafické příloze jsou vyznačeny 
možnosti pro navržení nových parkovacích míst. 

➔ zajistit stínění parkovacích míst výsadbou minimálně 1 stromu na 5 zbudovaných parkovacích stání 

o Odůvodnění: Opatření zabraňuje vzniku tepelných ostrovů a přispívá k zvyšování kvality veřejného prostoru. Opatření je 
naplňováním závazné části Generelu dopravy v klidu: 
(https://ukr.plzen.eu/doprava-a-technicka-infrastruktura/doprava/parkovani/parkovani.aspx ). 

➔ řešit nové nebo rekonstruované parkovací stání formou propustných a polopropustných povrchů – 

upřednostňovat povrchy blízké přírodnímu charakteru 

o Odůvodnění: Opatření sleduje cíl zvýšení retence srážek v prostředí a jejich zpětnou rekuperaci. 

Chodci 

➔ budovat propojenou síť pěších tras v rámci sídliště včetně návaznosti do krajiny 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je zlepšení prostupnosti území. Toto opatření nabízí více alternativ nástupu do krajiny a lepší napojení 
a provázanost sídliště v rámci Litic. 

➔ volit přírodní materiály pro pěšiny (mlat, přírodní kámen)  

 

2.5 (E) Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura 

➔ prověřit u správce stáří a technický stav sítí při návrhu rozsáhlých a nákladných úprav v prostoru nad 

sítěmi TI a v případě jejich nevyhovujícího stavu navrhnout jejich rekonstrukci 

Odpadové hospodářství 

➔ umisťovat kontejnery na tříděný a směsný odpad tak, aby netvořily překážku v bezbariérovém 

průchodu územím a nezužovaly požadovanou šířku chodníku 

➔ osazovat stanoviště pro kontejnery krycími boxy, zástěnami nebo přístřešky. Zvolit jednotný styl těchto 

prvků. Při navrhování nových přístřešků vycházet z již zrealizovaných přístřešků vyskytujících se 

v sídlišti. 

o Odůvodnění: Nádoby na odpad jsou výrazným prvkem strhávajícím nepřiměřenou pozornost. Barevné provedení kontejnerů na tříděný 
odpad a jejich cílené umisťování do pohledově významných míst (nároží, pohledové osy) neodpovídá požadovanému kultivovanému 
provedení ve veřejném prostranství. Cílem Regenerace je tuto problematiku vizuální agrese eliminovat. Případné střechy přístřešků 
je vhodné řešit jako zelené. 

   

 

  

https://ukr.plzen.eu/doprava-a-technicka-infrastruktura/doprava/parkovani/parkovani.aspx
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2.6 (F) Veřejné vybavení 

Rekreace & sport 

➔ doplnit každé (i drobné) hřiště lavičkou ve stínu stromu 

o Odůvodnění: Hřiště funguje na kombinaci hracího prvku a možnosti posezení. Hřiště se stává nevyužívaným, pokud si rodiče / 
prarodiče nemohou sednout. Lavičku je potřebné umísit do stínu. 

➔ koncentrovat hrací prvky 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je koncentrace zdrojů. Hlavní hřiště umožňuje sociální kontakt, podporuje děje ve veřejném 
prostranství, snižují nároky na investice i údržbu, jsou efektivně využité zdroje a možnosti sdílení. 

➔ kombinovat prvky různých typů a pro různé věkové kategorie 

o Odůvodnění: Kombinací různých typů prvků a hřišť v jednom místě posiluje efektivitu, sdílení prvků a rozšiřuje možnosti sociální inkluze 
a dohledu. Např. Tzv. senior and children; street workout, parkour. 

➔ pro doplňované prvky zvolit přírodní materiály 

     
 

Drobné vybavení ve veřejném prostranství 

➔ odstraňovat morálně a fyzické dožilé prvky z veřejných prostranství 

o Odůvodnění: Cílem Regenerace je důsledné a soustavné nahrazování a odstraňování nevyužívaných nebo zastaralých prvků, které 
zaplevelují veřejná prostranství v sídlišti. Jedná se zejména o sušáky na prádlo, ale i klepadla na koberce, různé typy zábradlí, značek, 
nástěnek, reliktů laviček apod. Důsledné odstraňování prvků představuje velmi efektivní (rychlý, levný) regenerační proces veřejného 
prostranství a uvolní cestu současným potřebám nebo možnost lepší údržby o trávníky »C.
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3 Jednotlivá opatření 
Průvodce 

_číslo opatření_ 

• Popis cílového charakteru 

• (A) – (F) Požadavky oborových kapitol  

Jednotlivá opatření 

_A.01_ 

• Cílový charakter: Veřejné prostranství v severní části sídliště je využíváno místními obyvateli; 

potenciál místa není ale plně využit. Regenerace vyžaduje revitalizaci tohoto prostranství s ohledem 

na dnešní potřeby obyvatel sídliště a současně s ohledem na podmínky ochrany životního prostředí. 

Regenerace vyžaduje odstranění dožilých prvků a jejich nahrazení prvky současnými. Regenerace 

vyžaduje zpracování podrobnější studie tohoto veřejného prostranství, která bude participována 

místními obyvateli. Revitalizace zde navrhuje vybudování hlavního dětského hřiště. K jakýmkoli 

zásahům je vždy nutné získat souhlasné stanovisko OŽP MMP. 

• (C) Zajistit MZI; provést dendrologický průzkum a cílit na přirozenou skladbu dřevin s ohledem na vymezený 

funkční biokoridor ÚSES; doplnit novou výsadbu na základě konkrétního krajinářského návrhu; zajistit stínění 

herních prvky a laviček vzrostlými stromy; zajistit kvalitní péči o prostranství; potenciál rozvoje přilehlé přírodní 

plochy (viz ÚP-plocha změn v krajině) a zlepšení prostupnosti území s podporou rekreačního využití 

• (D) Potenciál nových nástupů do krajiny → prověřit studií možnost vybudování pěší trasy jako napojení k řece 

k jezu s možností vybudování lávky ve spodní části rokle a vybudování pěší trasy do přilehlé přírodní plochy 

vyznačeného v ÚP jako plochu změn v krajině (potenciál rozšíření přírodní plochy); při realizaci záměrů zvolit 

přírodní materiály;  

• (E) Zajistit odpovídající osvětlení dětského hřiště; zajistit vhodné osvětlení sportovní hrací plochy;  

• (F) Největší potenciál → koncentrace prvků a investic do tohoto prostranství; doplnit herní prvky, posezení, 

lavičky; tyto prvky umisťovat do stínu, orientovat do centra dění (do hřiště); volit prvky přírodního charakteru 

(např. dřevěné prvky dětského hřiště, lavičky dřevo nebo kombinace kov a dřevo, kamenné obložení ohniště 

atd.) a zachovat přírodní povrch sportovní plochy – „hřiště bez zvláštního vybavení“ 

_A.02_ 

• Cílový charakter: Cílem Regenerace je vybudovat malé doplňkové dětské hřiště, které nahradí 

současné množství nesouvisle umístěných a nevyužívaných prvků.  

• (C) K zajištění zastínění herního prvku a laviček využít vzrostlých stromů; údržba travnaté plochy 

• (D) Návaznost na navrhovanou pěšinu D.05 

• (E) Zajistit odpovídající osvětlení dětského hřiště 

• (F) Doplnit herní prvek a lavičky; tyto prvky umisťovat do stínu, lavičky orientovat směrem k hřišti s oporou 

v zádech; volit prvky přírodního charakteru (např. dřevěné prvky dětského hřiště, lavičky dřevo nebo kombinace 

kov a dřevo) 
_A.03_ 

• Cílový charakter: Cílem Regenerace je vybudovat malé doplňkové dětské hřiště, které nahradí 

současné zastaralé prvky, a zkultivovat stávající nástup do krajiny. 

• (C) K zajištění zastínění herního prvku a laviček využít vzrostlých stromů; prořezání křovin a náletů; údržba 

travnaté plochy 

• (D) Vybudovat návaznost hřiště na pěší trasu – nástup do krajiny; úprava stávající pěšiny napojující sídliště do 

okolní krajiny (k bývalému mlýnu); pro úpravu pěšiny zvolit přírodní materiály (např. štěrkový či mlatový povrch, 

dřevěné či kamenné stupně, dřevěné zábradlí a další prvky) 

• (E) Zajistit odpovídající osvětlení dětského hřiště 

• (F) Upravit pískoviště a doplnit herní prvek a lavičky; tyto prvky umisťovat do stínu, lavičky orientovat směrem 

k hřišti s oporou v zádech; volit prvky přírodního charakteru (např. dřevěné prvky dětského hřiště, lavičky 

dřevo nebo kombinace kov a dřevo)  
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_A.04_ 

• Cílový charakter: Předzahrádky. Vybudování příjemného osobitého předprostoru budov úpravou 

stávající travnaté plochy se solitérními keři.  

• (C) Prořezání křovin, odstranění vzrostlých jehličnanů – jejich případné nahrazení za vhodnější nízkorostoucí 

listnaté stromy; vybudování okrasných záhonů – participace s obyvateli domů; záhony musí být zakládány v 

přímé návaznosti na vstup nebo fasádu stavby; výsadba nízkých rostlin – je nepřípustné osazovat 

vysokorostoucí stromy v blízkosti bytového domu 

• (D) Zachování vjezdů do garáží umístěných v domech a přístupu k hlavním vchodům, ale v novém 

materiálovém pojetí 

• (F) Předzahrádky není možné oplocovat 

_C.01_ 

• Cílový charakter: Úprava a kultivace svahu. Regenerace vyžaduje prořezání náletů a křovin na základě 

dendrologického vyhodnocení stavu dřevin. 

• (A) Zohlednit malé dětské hřiště v blízkosti svahu 

• (D) Zachování a úprava stávající pěšiny – nástup do krajiny viz A.03 
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_D.01_ 

• Cílový charakter: Legalizace parkovacích stání v ulici Spádná. Jsou zde navržena šikmá parkovací 

stání. Záměr koordinovat s vypracovaným projektem Litice Spádná – úprava parkování a komunikace, 

HENIG 4/2017. 

• (C) prořezání křovin, odstranění vzrostlých jehličnanů; úprava travnaté plochy; pro parkovací stání použít 

dlažbu umožňující vsak dešťové vody 

• (D) Zohlednit pěší propojení viz A.03 – umožnit pohodlný průchod mezi zaparkovanými auty 

• (E) Upřednostnit vsak dešťové vody do přiléhající travnaté plochy před odvedením do kanalizace 

• (F) Vhodné umístění popelnic, koncepční pojetí přístřešků pro popelnice v celém území (vycházet z již 

zrealizovaných přístřešků v ulicích Nad Přehradou. 

_D.02_ 

• Cílový charakter: Nová parkovací stání v ulici Nad Přehradou – naproti garážím. Jsou zde navržena 

kolmá parkovací stání. Podmínkou záměru je vypracování studie. 

• (A) Úprava a kultivace stávajícího schodiště 

• (C) Odstranění vzrostlých jehličnanů; pro parkovací stání použít dlažbu umožňující vsak dešťové vody 

• (D) Zachovat dostatečnou šířku stávající komunikace; zajistit návaznost schodiště na komunikaci – znemožnit 

parkování aut v místě výlezu schodiště např. vybudováním chodníku v tomto místě 

•  (F) Vybudování stání si vyžádá odtěžení terénu a vybudování opěrné zídky; pro schodiště zvolit vhodnější 

materiál – dřevěné nebo kamenné stupně, zábradlí v kombinací dřevo a kov  

_D.03_ 

• Cílový charakter: Nová parkovací stání v ulici Nad Přehradou – sever (rovnoběžné s ul. Spádná). Jsou 

zde navržena podélná parkovací stání. Podmínkou záměru je vypracování studie. 

• (C) odstranění vzrostlých jehličnanů; pro parkovací stání použít dlažbu umožňující vsak dešťové vody 

• (D) Zachovat dostatečnou šířku stávající komunikace 

• (E) Upřednostnit vsak dešťové vody do přiléhající travnaté plochy před odvedením do kanalizace 

• (F) Vybudování stání si vyžádá vybudování opěrné zídky 

_D.04_ 

• Cílový charakter: Nová parkovací stání v ulici Nad Přehradou – jih (rovnoběžné s ul. Spádná). Jsou zde 

navržena šikmá parkovací stání. Podmínkou záměru je vypracování studie. 

• (C) odstranění křovin – živého plotu (možná výsadba nových křovin po vybudování parkovacích stání; pro 

parkovací stání použít dlažbu umožňující vsak dešťové vody 

• (D) Zachovat dostatečnou šířku stávající komunikace 

• (E) Upřednostnit vsak dešťové vody do přiléhající travnaté plochy před odvedením do kanalizace 

• (F) Vybudování stání si vyžádá vybudování opěrné zídky 

_D.05_ 

• Cílový charakter: Cílem Regenerace je vytvořit propojenou síť pěších tras. Stávající pěšina podél 

zahrádek bude upravena a celkově zkultivována. V současnosti se jedná o vyšlapané pěšiny v trávě. 

Terénní rozdíly jsou zde překonány schodištěm. Pěšina pokračuje i mimo řešené území podél zahrádek 

z druhé strany. Za budovami bude vybudována nová pěšina. V současnosti se jedná o travnatou plochu 

s množstvím náhodně uspořádaných prvků (skluzavka, prolézací tunely, pneumatiky, nevyužívané 

sušáky, zarostlá lavička.) Nachází se zde křoviny i vzrostlé listnaté stromy. 

• (A) Úprava stávající pěšiny, stupňů a schodiště; vybudování nové pěšiny; propojení hlavního hřiště A.01 

a malého doplňkového hřiště A.02 

• (C) Prořezání křovin; údržba přiléhající travnaté plochy 

• (D) Zajistit vzájemnou návaznost pěšin a návaznost pěšin na chodníky/komunikaci  

• (F) Mlatová pěšina šířky minimálně 0,9m, dřevěné nebo kamenné stupně, zábradlí v kombinací dřevo a kov, 

možnost doplnit skluzavku na terénu 
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_D.06_ 

• Cílový charakter: Cílem Regenerace je vytvořit propojenou síť pěších tras. Stávající pěšiny mezi dvěma 

budovami budou nahrazeny vybudováním nové mlatové pěšiny. V současnosti se jedná o vyšlapané 

pěšiny v trávě. 

• (C) Prořezání křovin; odstranění vzrostlých jehličnanů; údržba přiléhající travnaté plochy 

• (F)  Mlatová pěšina šířky minimálně 0,9m   

 

+5 

+17 

+10 

+29 

 

BILANCE PARKOVACÍCH STÁNÍ  

Garáže 94 

Stávající parkovací stání 121 

Legalizace parkovacích 

stání v ulici Spádná 
29 

Navrhovaná parkovací 

stání 
32  

Počet obyvatel 

k 31.12.2020 
382 

1,4 osob/parkovací stání 
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SPOKOJENOST  

 
NESPOKOJENOST 

 

4  Lidé 

4.1 Demografie 

Počet obyvatel  

V sídlišti v Liticích žije 382 (ke 31.12.2020.) 

Věkové složení  

Sídliště se začalo budovat na konci 60 let. Velká část místních obyvatel jsou 

původní usedlíci, proto zde bydlí mnoho lidí v důchodovém věku. Věkové složení 

obyvatelstva sídliště ke dni 31.12.2020: 

- 13 % obyvatel je ve věkové skupině 0-14 let; 

- 49 % obyvatel je ve věkové skupině 15-64 let; 

- 38 % obyvatel je ve věkové skupině nad 65 let; 

 

4.2 Dotazníkové šetření  
Dotazníkové šetření proběhlo v sídlišti v období 14.-30.9.2021. V rámci sídliště byly rozneseny vytištěné dotazníky, 

které bylo možné odevzdat na podatelně MO Plzeň 6 nebo UKRMP. Dotazník mohl být vyplněn online přes odkaz 

na stránkách www.ukr.plzen.eu. 

Šetření se zúčastnilo celkem 41 respondentů tedy přibližně 10 % z celkového počtu obyvatel. Vyplněné dotazníky 

přináší cenné poznatky a náměty ze strany místních obyvatel, ale vzhledem k malému počtu odevzdaných dotazníků 

jsou jeho výsledky pouze orientační. 

Obecně lze předpokládat, že obyvatelé, kteří nemají ke svému okolí výhrady, nemají dostatečnou motivaci zúčastnit 

se dotazníkového šetření. Z toho je možné usoudit, že největší problémy řešeného území byly v dotaznících zmíněny. 

Není ale možné se na tento předpoklad spoléhat. Veřejnost bude mít možnost se k projektu vyjádřit a připomínkovat 

jej v rámci veřejného projednání. 

 

4.3 Závěry dotazníkového šetření 

Obecné závěry 

• malý a nereprezentativní vzorek 

• téměř polovina respondentů jsou důchodového věku 

• respondenti jsou převážně celkově spokojeni s okolím svého 

bydliště 

• respondenti si nejvíce cenní přírodního a klidného prostředí 

• respondentům nejvíce vadí vzdálenost na MHD, nedostatek 

parkovacích míst, nepořádek v okolí 

• největším zlepšením dle respondentů bylo zbudování zastávky 

MHD v blízkosti sídliště, více parkovacích míst a odstranění 

nebo nahrazení vzrostlých stromů 

0-14
13%

15-64
49%

65+
38%

CELKOVÁ SPOKOJENOST



Analýza  III. 
Lidé 4 

 

 

 

22  
 

  
0 2 4 6 8 10 12 14

ÚDRŽBA KEŘŮ A VYSOKÝCH STROMŮ…

VÍCE ZELENĚ, PROVÁZANOST S PARKOVÝMI…

PŘÍSTUP K ŘECE

ŘEŠENÍ VOLNÉHO POHYBU PSŮ

ÚKLID (ODPAD, EXKREMENTY)

ŘEŠENÍ ČERNÝCH SKLÁDEK

KONTEJNERY NA BIO, ELEKTRO A OLEJ

ÚPRAVA KONTEJNERŮ A POPELNIC (NAPŘ.…

PŘESUNUTÍ STANOVIŠTĚ POPELNIC

BANKOMAT

DOSTUPNOST MHD - ZASTÁVKA U SÍDLIŠTĚ

VÍCE PARKOVACÍCH MÍST

OPRAVA KOMUNIKACE

ÚPRAVA PARKOVÁNÍ VE SPÁDNÉ

CHODNÍK V CIHLÁŘSKÉ

BEZPEČNÝ PŘECHOD KE ŠKOLE

HŘIŠTĚ PRO DĚTI

ZAVEDENÍ ELEKTŘINY DO ZAHRÁDEK

ODSTRANĚNÍ DOŽILÝCH PRVKŮ (SUŠÁKY)
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47%

53%
POHLAVÍ

MUŽ
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3%

7%

7%

20%

10%

7%

46%

VĚK

DO 20 LET

21-30 LET

31-40 LET

41-50 LET

51-60 LET

61-70 LET

NAD 71 LET

5%
8%

33%
54%

JAK DLOUHO  ZDE
BYDLÍTE?

DO 5 LET

6-10 LET

11-30 LET

VÍCE NEŽ 30 LET

28%

36%

36%

ODKUD POCHÁZÍTE?

Z PLZNĚ

Z LITIC
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95%

5%

0%

KDE PRACUJETE/STUDUJETE?

V PLZNI

V LITICÍCH
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10%

20%

30%

40%

KOLIK ŽIJE VE VAŠÍ
DOMÁCNOSTI OSOB?

1

2

3

4

3%

51%

0%

46%

0%

ROLE
STUDUJÍCÍ

PRACUJÍCÍ

NEZAMĚSTNANÝ

DŮCHODCE

V DOMÁCNOSTI

26%

74%

MÁTE PRONAJATOU 
ZAHRÁDKU V BLÍZKOSTI 

SÍDLIŠTĚ?

ANO

NE



Analýza  III. 
Lidé 4 

 

 

 

24  
 

 

 

8%

50%

39%

3%

KOLIK V RÁMCI
DOMÁCNOSTI
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5  Území 

5.1  Výkres širších vztahů; 
První historická zmínka o obci Litice je z roku 1211.  

Litice byl k Plzni připojeny v roce 1970, od roku 1990 

jsou samostatným městským obvodem Plzeň 6. 

Litice se nachází jižně od Plzně. Z východu jsou Litice 

sevřeny hlavní komunikací na Klatovy a Železnou Rudu 

I27, z jihu dálnicí D5. Z východu a severu Litice 

vymezuje řeka Radbuza a přehrada České údolí, která 

na řece byla vybudována.  

Do Litic je zavedena linka MHD. Zastávky jsou 

situovány podél hlavní ulice Klatovské. 

V blízkosti Litic se nachází kamenolom. 

Litice mají kvalitní krajinné zázemí; Dubová hora, údolí 

řeky Radbuzy a blízké Sulkovské lesy. 
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5.2  Výřez z územního plánu  
Výřez Hlavního výkresu 

Projekt Regenerace vychází z dokumentace Územního 

plánu Plzeň. 

Většina řešeného území je vyznačena jako plocha 

smíšená obytná. Menší část je plocha přírodní.  

V přilehlé lokalitě 6_13 Litice - krajina se nachází plocha 

změn v krajině – přírodní plocha. Tato plocha znamená 

potenciál pro rozvoj stávající přírodní plochy a rozšíření 

přírodního prostředí s rekreačním potenciálem pro 

obyvatele sídliště. 

Legenda 

Hranice řešeného území 

Podklad – katastrální mapa ČUZK 

A. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Plochy smíšené obytné – stabilizované 

 Plochy smíšené obytné – zastavitelné 

 Plochy smíšené obytné – přestavbové 

 Plochy zemědělské 

Plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy lesní 

Plochy přírodní – stabilizované 

Plochy přírodní – změny v krajině 

B. Veřejná infrastruktura 

 Sběrné komunikace 

 Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství s převahou parkových ploch 

Vymezená část plochy určená pro OV 

 Zastavěné území 

 Lokalita 
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5.3  Výřez z územního plánu  
Výřez výkresu Územního systému ekologické 

stability (ÚSES)  

Součástí řešeného území je část regionálního 

biokoridoru. 

K jakýmkoli zásahům do území spadajícího do ÚSES 

je vždy nutné získat souhlasné stanovisko OŽP MMP. 

Legenda 

Hranice řešeného území 

Podklad – katastrální mapa ČUZK 

A. Plochy s rozdílným způsobem využití 

Regionální biokoridor, funkční  

Regionální biokoridor, nefunkční 

Lokální biocentrum, funkční  

VKP §6 navržené  

VKP §6 registrované  
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5.4  Letecký snímek  
Sídliště Litice je situováno na ostrohu nad řekou 

Radbuzou. V blízkosti sídliště je na řece vybudován jez, 

za nímž se řeka rozlévá do přehrady. Nachází se na 

okraji Litic a je tak obklopeno přírodním prostředím. 

Sídliště má díky terénu pevně sevřenou formu, ze 

severu a východu je ohraničen zarostlým svahem, ze 

západu je ohraničen zahrádkami, které byly 

vybudovány na místě původního přírodního příkopu na 

navážce. Z jihu sídliště těsně navazuje na zástavbu 

rodinných domů a vil. Tento přesně vymezený prostor 

byl pro výstavbu sídliště efektivně využit.  

Legenda 

Hranice řešeného území 

Podklad – katastrální mapa ČÚZK 

                           – letecký snímek ČÚZK 2020 
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5.5  Výkres majetků 2021  
Výkres majetkových poměrů zobrazuje nezbytnou 
analýzu veřejných prostranství, staveb a areálů. Z 
důvodu přehlednosti jsou barevná spektra rozdělena 
takto: 

• Modré spektrum pro veřejné subjekty:  
město / kraj / stát 

• Žluté odstíny pro soukromé subjekty: 
fyzické osoby / právnické osoby 

• Šikmá šrafa pro spoluvlastnictví 
 
Veřejná prostranství v rámci řešeného území jsou ve 
vlastnictví města kromě prostranství kolem domů v ulici 
K Ovčínu 299/24, 298/22, 297/18, 617/20. 
Bytové domy a garáže jsou v soukromém vlastnictví. 
Zahrádky přiléhající k sídlišti jsou ve vlastnictví města. 
 
Legenda 

Pozemky ve vlastnictví České republiky 

Pozemky ve vlastnictví Plzeňského kraje 

Pozemky ve vlastnictví města Plzně 

Pozemky ve vlastnictví právnických osob 

Pozemky ve vlastnictví fyzických osob 

Pozemky ve spoluvlastnictví 

Hranice řešeného území 

Podklad – katastrální mapa ČUZK 
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5.6  Technická infrastruktura 
 
Legenda 

Vodovod 

Kanalizace 

Optický kabel 

Elektřina 

Plyn 

Hranice řešeného území 

Podklad – DTM PK 
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6 Doprava 

6.1  Dopravní obsluha MHD 
Do Litic je zavedena linka MHD číslo 21. Na trase 

vedené Klatovskou ulicí jsou tři zastávky. Nejblíže 

k sídlišti se nachází zastávka „Náves Litice“ a je 

vzdálená přibližně 800 m. Tato vzdálenost je vzhledem 

k sídlištní struktuře a k počtu obyvatel nevyhovující. 

Cesta je navíc ztížena terénním stoupáním, což 

omezuje možnost využívání MHD staršími obyvateli 

sídliště. Vzdálenost zastávky nemotivuje obyvatele 

sídliště k většímu využívání MHD. 

Zlepšení dopravní obsluhy sídliště je v řešení již 

dlouhodobě. Zásadní podmínkou je zlepšení parametrů 

Cihlářské ulice. Řešení MHD je nutné posoudit 

koncepčně pro obsluhu celých Litic a zohlednit 

rozvojové plochy. 

Doporučení: vypracování koncepce dopravní 

obsluhy MHD Litic 

Vyřešením problematiky obsluhy MHD se zásadně 

zlepší podmínky pro bydlení nejen pro obyvatele 

sídliště. 
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6.2  Doprava v klidu – analýza 

parkovacích ploch na terénu 
V současnosti zde platí poměr 382 obyvatel na 215 

legálních parkovacích stání tj 1,8 osob/parkovací stání. 

(do tohoto poměru nejsou započítána nelegální 

parkovací stání v ulici Spádná.) 

 

Legenda 

Garáže 94 

Parkovací stání 121 

Parkovací stání 

(nelegální) 
cca 30  

Počet obyvatel 

k 31.12.2020 
382 

1,8 osob/parkovací stání 
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6.3  Doprava v klidu – analýza 

zakladačového parkovacího objektu  
Ze strany vedení obvodu byl vznesen požadavek na 

možnost navýšení počtu parkovacích míst v území 

nejen na terénu, ale i jiným způsobem např. 

zakladačovým parkovacím objektem – parkovací věží. 

Parametry hodnocení: 

- Vhodnost umístění vzhledem k urbanistické 

struktuře území 

- Vysoké vstupní náklady (cca 500 tisíc na jedno 

parkovací stání) 

- Dlouhodobé provozní náklady 

- Náklady na údržbu a servis zařízení objektu 

- Náklady na nepřetržitý servis 

- Minimální zkušenosti v rámci ČR 

- Náročný provoz z hlediska uživatelů (vydávání 

automobilů jednotlivě – čekací doby) 

V rámci analýzy byla prověřována vhodnost umístění a 

provozování zakladačového parkovacího objektu pro 

řešené území. Na základě vyhodnocení NENÍ 

DOPORUČENO v řešeném území vybudovat takovéto 

objekty. Doporučení analýzy je podpořeno výsledky 

dotazníkového šetření. 

 

 

Prověření možnosti umístění parkovacích věží v sídlišti 

Varianta č.1 

 
Varianta č.2 
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6.4  Doprava v klidu – navrhovaná 

opatření  
Pro navýšení parkovacích míst byly vytipovány plochy 

na terénu – podélná a šikmá stání v ulici Nad Přehradou 

vedoucí k jednomu z vjezdů do sídliště a kolmá stání 

naproti řadě samostatných garáží (viz část Návrh 

kapitola 3 Jednotlivá opatření) 

Legalizace parkovacích stání v ulici Spádná – šikmá 

parkovací stání. 

Po započítání nových parkovacích stání je poměr 382 

obyvatel na 276 legálních parkovacích stání 

tj 1,4 osob/parkovací stání.  

Legenda 

Garáže 94 

Parkovací stání 121 

Legalizace parkovacích 

stání v ulici Spádná 
29 

Navrhovaná parkovací 

stání 
32  

Počet obyvatel 

k 31.12.2020 
382 

1,4 osob/parkovací stání 
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