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1. Urbanistická struktura sídliště
Širší kontext
Řešené území leží v jihovýchodní části Jindřichova Hradce a z hlediska rozlohy i počtu
obyvatel tvoří jeho významnou část. Od okolí je sídliště odděleno rybníkem Vajgar, ulicí
Vídeňská a silnicí I/34, která je velkou bariérou. Ulice Vídeňská je sice také více dopravně
zatížena, jedná se ale o běžnou městskou ulici s přechody. Podél ní je ale areál Žižkova kasárna,
území sídliště Vajgar včetně navazujících enkláv rodinných domů je proto nutné brát jako
samostatnou, ucelenou část města. Z hlediska návaznosti na krajinu je důležitý podchod pod
silnicí I/34, na který navazuje cyklostezka směrem na Otín.

zdroj: Mapy.cz
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Struktura
Páteř řešeného území tvoří ulice Jáchymova a tzv. „podkova“, tedy část ulice Sídliště
Vajgar tvaru „U“, která se na dvou místech napojuje na ulici Jáchymova. Tato lineární veřejná
prostranství je možné považovat za základní rozvojové osy sídliště Vajgar. V současném stavu
jsou ale čistě dopravního chrakteru, bez pobytových kvalit. Centrální část ulice Jáchymova
odděluje pruh přírodních, obchodních a sportovních ploch na svahu podél rybníka od sídliště.
V „druhém plánu“ je pak ulice Řečička a navazující ulice napojující se na ulici
Jáchymova, které obsluhují jihovýchodní část sídliště. Doplněny jsou pak kratší klidné propojky.
Vzhledem k charakteru volného rozmístění budov v ploše je důležitá síť pěších chodníků.
V severozápadní části je enkláva rodinných domů doplněná o mateřskou školu a střední
odbornou školu a domov mládeže. Hranice mezi rodinnými domy a vysokými budovami sídliště
je zde vhodně řešena skupinou šesti středněpodlažních bytových domů, které tvoří měkký
přechod jak z hlediska hmot, tak i měřítka veřejných prostranství. V jihovýchodní části je krátká
řada samostatných rodinných domů a dvojdomů, na kterou navazují řadové rodinné domy.
Zde již je návaznost těchto struktur tvrdší a sousedí tzn. „přes ulici“. Poměrně značnou plochu
zabírají individuální garáže, a to především v jižní části u kasárna a u čerpací stanice. Vzhledem
k větší vzdálenosti od domů často neplní svoji funkci a jsou využívány spíš jako sklady a dílny a
špatné situaci s parkováním proto neuleví.
Podél rybníka Vajgar je pruh přírodních, sportovních a obchodních ploch. Vzhledem
k exponovanosti svahu okolo rybníka je velká škoda, že je tato plocha z velké části nepřístupná.
A to tím spíše, že na druhé straně je břeh rybníku z velké části nepřístupný. Jako alespoň
částečně vhodné se dá v této části považovat relaxačně sportovní využití, naprosto nevhodné
je pak situování supermarketů. Jako velmi důležité lze naopak vnímat, že podstatná část břehu
v řešeném území je prostřednictvím Jindrovy naučné stezky přístupná.

zdroj: Mapy.cz
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Nadhledové foto od severu

zdroj: Mapy.cz

Nadhledové foto od jihu

zdroj: Mapy.cz
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Veřejná prostranství
Koncepce veřejných prostranství je poplatná funkcionalistické teorii sídliště jako budov
v krajině. Reakcí k přílišnému zahušťování tradičních měst v důsledku nárustu obyvatel a s tím
spojeným zhoršováním životních podmínek, bylo přesvědčení, že budovy mají zaujímat co
nejmenší zastavěnou plochu, aby byl volný prostor mezi nimi naopak co největší. Při stavbě
sídlišť pak docházelo často k navyšování budov oproti plánu a šetřilo se právě na veřejných
prostranstvích a zeleni. Jedním z obecných problémů sídlišť je právě stav veřejných prostranství,
která jsou sice plošně velkorysá, ale často postrádají celkovou koncepci uspořádání a vhodnou
náplň jednotlivých ploch.
V sídlišti Vajgar je za páteřní lineární veřejná prostranství možné považovat ulici
Jáchymova a „podkovu“ – část ulice Sídliště Vajgar tvaru „U“. Hlavní centrální veřejná
prostranství jsou mezi poštou a Jednotou, dále ve „vnitrobloku“ jihovýchodním směrem.
Významnou plochou je rozlehlé prostranství okolo knihovny, které má ambice stát se „central
parkem“ lokality. Jednoznačně významná je také plocha územní rezervy přiléhající k rybníku
Vajgar, zde bude dobré přehodnotit rozsah a účel rezervy tak, aby se dál zbytečně neubíralo z
tohoto velmi hodnotného svahu.
Pro další práci s veřejným prostranstvím je důležité vymezení stavebních a nestavebních
bloků, které definují jejich hranice. Tradiční schéma dělení ulice – budova – vnitroblok, kde je
dělení na veřejné a neveřejné jasné, u sídliště selhává. V grafické části proto byl mimo
stavebního bloku doplněn také termín „sídlištní superblok“, což je ucelená část sídliště, kterou
lze jasně vymezit páteřními veřejnými prostranstvími. „Superblok“ se pak dále dělí na menší
skupiny budov, které k sobě logicky patří. Toto dělení je již měkčí a může být dále měněno a
upravováno.
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Územní plán
Územní plán Jindřichova Hradce (dále jen ÚP) je v řešeném území převážně popisného
charakteru. Největší plochou, kde by do budoucna mohly být provedeny výrazné změny oproti
stávajícímu využití, je plocha louky u rybníka. Ta je vedena jako územní rezerva pro občanskou
vybavenost bez podrobnější specifikace. Protože se ale jedná o územní rezervu, je
v současném stavu ÚP možné s dotčenými pozemky nakládat pouze jako s funkční plochou P –
Plochy zemědělské. Pro jakékoliv jiné využití je nezbytná změna územního plánu.
Dále je jako návrhová vedena plocha pěšiny podél rybníka a menší plošky v jižní části –
parkoviště, pěšina, zeleň a komerční občanská vybavenost.
Územní studie mimo jiné prověří možné plochy pro případné novostavby, ty mohou být
v rozporu s ÚP.
Zajímavé jsou rozvojové plochy východně od silnice I/34, a také východní obchvat, který
by podstatnou část dopravního zatížení přeložil východním směrem. Do budoucna je tedy
možná změna charakteru této části silnice na městskou třídu a možnost výrazně lepšího
propojení s navazujícími plochami OC Jindřichův Hradec. V kontextu rozvojových ploch
v Otíně, které obec k Vajgaru přiblíží, je také možné očekávat silnější vazby mezi těmito sídly.

výřez z ÚP
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2. Analýza všech druhů dopravy
Automobilová doprava
Do lokality jsou jen 3 přístupové komunikace pro automobilovou dopravu na sídliště. Je to
Jáchymova východ, Jáchymova západ, a pak méně využívaná nedostatečně dimenzovaná
mezi kasárnami a garážemi. Ulice Jáchymova je zatížena vyšší dopravní zátěží.
Problémem je, jako u většiny panelových sídlišť, nedostatečná kapacita parkovacích
stání. Tento problém je největší v jižních částech sídliště, za dostatečné lze naopak považovat
kapacity v blízkosti velkých parkovacích ploch v ulici Jáchymova a ve východní části sídliště.
Tento jev poukazuje na fakt, že lidé nejsou ochotni parkovat příliš daleko od svého domu a
raději zaparkují auto v křižovatce.

Veřejná doprava
Je zde celkem 7 linek MHD, všechny autobusy mají trasu přes podkovu – jedou z centra
města buď přímo kolem rybníku Vajgar, nebo oklikou kolem nemocnice a polikliniky (některé
linky využívají obě trasy), končí na zastávce Sídliště Vajgar – bazén, v případě že pokračují, tak
většinou směrem na Otín. rozmístění zastávek poskytuje dobré pokrytí lokality, a to i jižních částí.

Cylistická doprava:
Územím prochází cyklostezka z centra ulicí Jáchymova dále směrem na Jindřiš. Vhodná
opatření pro bezpečný a komfortní pohyb cyklistů v této frekventovanější komunikaci chybí.
Důležitá je cyklostezka směrem na Otín. Bohužel chybí jakékoliv propojení těchto cyklostezek
skrz řešené území.




Zrealizovaná část koncepce rozvoje cyklistické dopravy:
v ulici Vídeňská je již realizovaná cyklotrasa s vodorovným značením (podél sev části
kasáren spolu s auty, jižněji pak samostatný pruh, za silnicí 34 již pak chodník pro chodce a
cyklisty
z centra před ulici Jáchymova a směrem na Otín vede cyklotrasa „Jindrovou stezkou za
rybníky“ – tato má minimální značení - svislé značky s výrazným kolizním bodem u
Kauflandu, naopak u SOŠ je uliční profil přivelmi úzký a bezpečnost cyklistů je ohrožena
ze sídliště je do města možné jet i podél silnice 34 po chodníkem se smíšeným provozem –
chodci a cyklisti

Pěší doprava
Poměrně dobrá je dostupnost centra města z okraje sídliště (cca 20 min.), ale nevyhovující
jsou podmínky (úzký uliční profil u SOŠ, absence zeleně). Dobrá je také dostupnost do krajiny
podchodem směrem na Otín. Tato trasa je bohužel jediná. Z hlediska atraktivity lokality je velmi
důležitá blízkost rybníka a pěšiny podél něj.
V rámci sídliště na některých místech absentují chodníky, přechody, nebo chodníky
vedou přímo do parkovacích ploch. Minimum napojení na okolí sídliště – lidé využívají
k přechodu nebezpečná místa:
- jižně od kasáren, přes silniční naváděč, směrem k sídlišti Hvězda
- směrem na jih k vojenskému cvičišti – vyšlapaná pěšinka
- na JV – od ZŠ podél silnice 34 a pak přes tuto silnici do lesa Kunifer
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3. Zmapování tzv. divokých parkovišť a obdobných
míst
Na některých místech dochází k parkování mimo zpevněné plochy, častým jevem je také
parkování v křižovatkách a dalších nevhodných místech. Předmětem návrhu bude komplexní
reorganizace parkovacích stání v lokalitě, proto tato místa nebudou řešena samostatně, ale
v rámci celkové koncepce.

4. Analýza zelených ploch
Analýza přírodních poměrů
V rámci analýzy přirozeně se vyskytující vegetace na daném území je zájmové území
zařazeno dle biogeografického a fytogeografického členění České republiky a následně
charakterizováno dle analýzy potenciální přirozené a rekonstruované přirozené vegetace.
Dále je území zařazeno dle klimatických oblastí.

Biogeografické začlenění fytogeografie
Biogeografická oblast

Kontinentální

Biochora

4Ro

Vlhké plošiny na kyselých horninách 4. v.s.

4RU

Plošiny na kyselých štěrkopíscích 4. v.s.

-4RS

Plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s.

Bioregion

1.31 Třeboňský

Biogeografická podprovincie

Hercynská

Fytogeografická oblast

Mesophyticum

Fytogeografický okres

Českomoravské mesophyticum

Fytogeografický obvod

Mesophyticum Massivi bohemici

Biogeografické členění České republiky neboli biogeografická diferenciace je rozčlenění
území České republiky z hlediska biogeografie, z hlediska rozmístění bioty v prostoru.
Biogeografické členění vymezuje prostory, jejichž posláním je zajistit vývoj ekologicky stabilních
přírodních a přirozených společenstev. Řešené území spadá do Třeboňského bioregionu (1.32).
Bioregion je tvořen pánví vyplněnou kyselými sedimenty, s rozsáhlými podmáčenými sníženinami
a přechodovými rašeliništi, nejrozsáhlejšími ve středních až nižších polohách ČR. Biota má do
značné míry azonální charakter, zvláště převažující mokřadní a psamofilní biota. Základní
vegetační stupňovitost je narušena, v biotě jsou zastoupeny četné exklávní prvky rozmanitého
původu, avšak celkově převažuje biota dubojehličnaté varianty 4. vegetačního stupně.
Potenciální vegetaci tvoří acidofilní doubravy, bory, olšiny a rašeliniště. Méně typickou část tvoří
zdvižené okraje na krystaliniku s členitějším reliéfem, výskytem bučin a bez větších rašelinišť
a bažinných olšin. V ostatním území je vyrovnané zastoupení převážně kulturních borů, luk
a orné půdy. Hodnotné jsou neregulované řeky.
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Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace je klimaxová (sukcesně stabilizovaná) nejčastěji lesní
vegetace, která by se na stanovišti definovaném konkrétními ekologickými a klimatickými
faktory za určitou dobu vyvinula, za předpokladu, že do procesu vývoje takovéto vegetace
nebude zasahovat člověk. Při konstrukci mapy potenciální přirozené vegetace území bylo
vycházeno ze stávajících podmínek, na nichž se podílejí i nevratné změny člověkem
způsobené. Jak je patrné z mapy potenciální přirozené vegetace České republiky, řešené
území spadá pod oblast Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum).
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší
příměší až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus
betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších
stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur)
se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny stromového patra
jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula
alnus a Juniperus communis. Fyzignomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní
druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convallaria majalis, Festuca ovina,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostins arundinacea, Melampyrum pratense aj.)

Rekonstruovaná přirozená vegetace
Rekonstruovaná přirozená vegetace popisuje vegetaci, která na stanovišti existovala
před příchodem člověka. Dle geobotanického rekonstrukčního mapování existovaly na
řešeném území dvě oblasti, a to Acidofilní doubravy (Quercion robori-petraeae) a
Luhy a
olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae)

Charakteristika Acidofilních doubrav:
Zapojená lesní společenstva s dominantním dubem letním (Quercus robur) na živinami
chudých, hlubších a vlhčích kyselých půdách. Ve stromovém patře může být zastoupena řada
dalších druhů, nejčastěji dub zimní (Quercus petraea) nebo bříza převislá (Betula pendula).
Keřové patro tvoří kromě mladých jedinců stromových dominant také krušina olšová (Frangula
alnus). V bylinném patře dominuje hlavně bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) nebo
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides).

Charakteristika Luhů a olšin
Ze stromového patra do této skupiny patří diagnostické druhy jako například Acer
pseudoplatanus (javor klen), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Alnus incana (olše šedá), Fraxinus
excelsior (jasan ztepilý), Z keřového patra dále Prunus padus subsp. padus (střemcha obecná)
či Sambucus nigra (bez černý). Z bylinného patra Aegopodium podagraria, Ajuga reptans,
Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex remota, Carex
sylvatica, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, Festuca
gigantea, Ficaria verna, Galeobdolon luteum agg., Geum urbanum, Impatiens noli-tangere,
Pulmonaria officinalis agg., Ranunculus lanuginosus, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum,
Athyrium filix-femina, Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Galeobdolon luteum agg.,
Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg., Stachys
sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica

Klimatická oblast
Klimatická oblast MT9

Mírně teplá oblast

ÚZEMNÍ STUDIE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ VAJGAR, JINDŘICHŮV HRADEC

10

Jaro je v této oblasti mírně teplé a krátké, léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché, podzim
je mírně krátký a teplý, zima je mírná, suchá a krátká.
Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti:
Počet letních dní

40 – 50

Počet dní s prům. teplotou 10 °C a více
140 – 160
Počet dní s mrazem

110 – 130

Počet ledových dní

30 – 40

Prům. lednová teplota

-3 až -4

Prům. červencová teplota

17–18

Prům. dubnová teplota

6–7

Prům. říjnová teplota

7–8

Prům. počet dní se srážkami
1 mm a více

100–120

Suma srážek ve veg. období

400 – 450

Suma srážek v zim. období

250 – 300

Suma srážek celkem

650–750

Počet dní se sněhem

60 – 80

Počet zatažených dní

120 – 150

Počet jasných dní

40 – 50

Ochrana přírody a krajiny
Z hlediska ochrany přírody a krajiny řešené území nespadá pd zvláštní ochranu. Ve
vymezeném vzdáleném rámci je viditelné maloplošné zvláštně chráněné území Pískovna na
cvičišti jižním směrem. Dále velká plocha regionální biocentra Lišný dvůr z územního systému
ekologické stability jihozápadním směrem. Památné stromy se dle analýzy vyskytují od
západního vzdáleného rámce až po severní, spíše v centrální části města.

Návaznost stávající vegetace území na celoměstský
systém sídelní zeleně
Řešený rámec zobrazuje napojení stávající vegetace vymezeného území na vzdálený
celoměstský systém sídelní zeleně. Z mapy lze je zřejmé, že systém je tvořen převážně zelení
na soukromých zahradách rodinných domů. Tato výstavba je rovnoměrně zastoupena po
celém vymezeném rámci. V této kategorii jsou též zařazeny vyhrazené zahrady mateřských škol
či vysokoškolských areálů, které vykazují vyšší podíl zeleně. V obdobném zastoupení jako
zahrady jsou také volné zelené plochy okolo sídlištní výstavby zařazené do ostatních ploch
zeleně. Ostatní plochy zeleně jsou také nespecifikované zelené zbytkové plochy v rámci města
bez konkrétnější náplně. Uspořádání parků ze vzdálenějšího okolí je bohaté v severozápadní
části města, v řešeném území tyto plochy doplňuje nově vysazená parková plocha v centrální
části. Krajinná zeleň a lesní zeleň je zde zastoupena ve vymezeném rámci minimálně, pouze na
okrajích zástavy, kde skladba vegetace připomíná spíše autochtonní druhy a lesní porosty.
Z hlediska napojení řešeného území na systém sídelní zeleně lze vyzdvihnout severní aleje
vzrostlých stromů podél ulice Jáchymova. Dále lesní a krajinný porost podél břehu rybníka
Vajgar, který se napojuje na vzrostlou sídlištní vegetaci. Dále jsou to pak krajinné víceetážových
opět navazující na lesní porosty v jižní až jihovýchodní části území.

Posouzení stávající vegetace v území
Z celkového pohledu je zeleň je ve vymezeném území ve velmi dobrém zdravotním stavu.
Původní koncepce uspořádání sídlištních bloků do "volné krajiny" a s tím spojené volné a
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neuspořádané vysazování základních druhů stromů pomohla dnešnímu stavu vegetace, a to s
dovolením volného prostoru pro každou dřevinu. Lze tak říci, že každý ze stromů měl dostatek
místa na růst a proto se celkem často v areálu objevuje statný jedinec s velmi dobrým
zdravotním stavem a fyziologickou vitalitou. Nejčastěji se opakují druhy solitérních stromů jako
například bříza (Betula pendula), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk ztepilý (Picea abies),
borovice černá (Pinus nigra), dále javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer
platanoides). Ostatní neobvyklé druhy tuto kosterní strukturu doplňují v menším zastoupení.
Ostatní vegetace, ikdyž ve velmi vzrostlém a perspektivním stavu, je skladbou celkem
neutěšená, připomínající klasicky sídlištní typ vegetace. Místy se mimo solitérní jedince vyskytují
skupiny nižších jehličnanů či škump a dojem podporují nešťastné výsadby na zahradách v jižní
části místních majitelů rodinných domů - thujové ploty, tvarované jalovce. Na jižní hranici a z
části na východní se sídlištní výsadby mění v přirozenou vegetaci vysokého patra s příměsí vrb,
dubů a keřovým patrem ptačího zobu, lísek, bezů apod. Přirozenou vegetací jsou také lesní
pozemky na severu směrem k Vajgaru. Na severní části podél hlavní silnice Jáchymova
(Kaufland, koupaliště, nemocnice) jsou lipové a javorové aleje, směrem k Vajgaru opět
přirozená vegetace postarších dubů a javorů. Keřové patro, asi jak je obvyklé na sídlišti tvoří
klasicky skalník, jalovce, tisy, ptačí zob, zlatice, tavolník apod. Trvalky se nevyskytují
ve vymezeném území minimálně, pouze na severní části několik pásů vysazených cibulovin
a lokálně před několika lety založené štěrkové výsadby v centrální části území.
V budoucím návrhu revitalizace území budou solitérní kompozičně významné dřeviny a
jiné perspektivní porosty v území vymezeny a budou sloužit jako kostra nové koncepce
uspořádání zelených ploch. V současné analýze jsou skupiny dřevin s významnými solitérnami
pouze vyznačeny a ohodnoceny známkou. Podrobné hodnocení jednotlivých dřevin je
uvedeno v dokumentu ,,Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci‘‘ vypracované z roku
2014. Dále je také možné, že stávající vedení inženýrských sítí bude v tomto ohledu výrazným
limitujícím faktorem pro novou koncepci zeleně, tato skutečnost bude pro jednotlivé dílčí části
návrhu ověřena v následujícím stupni zpracování.

Stávající vzrostlá sídlištní zeleň
Hlavními negativy jsou:
1. senescentní stav několika stávajících vzrostlých stromů
2. přemíra jehličnatých nepůvodních dřevin – talířovitý kořenový systém
3. neprostupné a vysoké jehličnaté živé stěny (tis, jalovec, zerav apod.)
Hlavními pozitivy jsou:
1. rozsáhlé zelené plochy u sídliště Vajgar
2. vzrostlé obvodové aleje na severu z dlouhověkých dřevin
3. vzrostlé a zdravé solitéry významné pro budoucí návrh

Guerrillové zahradničení místních obyvatel v území
Hlavními negativy tohoto způsobu ozeleňování jsou:
1. neuspořádané sázení převážně jehličnatých živých stěn v kombinaci
s nahodile vysazenými kvetoucími keři
2. betonové skruže osazované také převážně jehličnany
3. betonové květináče s jehličnany
4. trvalkové záhony s rozdílnými obrubami různých materiálů
5. nepromyšlený výběr květin
6. budování nízkého oplocení na městských pozemcích před vchody
jednotlivých panelových domů
V mapě ,,Guerrilové‘‘ zahradničení obyvatel v území je vyznačen a očíslován pouze
výběr záhonů a mobilní zeleně z celého areálu, které jsou charakteristické typem vegetačního
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prvku. Mezi tyto typy vegetačního prvku se řadí mobilní zeleň, živé stěny a oplocení a trvalkové
záhony. Tendence místních obyvatel pro ozeleňování blízkého prostředí jejich bytů nemusí být
vždy vnímáno jako negativní. Je potřeba upozornit také na klady tohoto chování. V budoucí
koncepci uspořádání zeleně v sídlištní zástavbě díky této iniciativě mohou být výsadby
například trvalkového patra o to výraznější a různorodější, nemluvě o důmyslné povýsadbové
péči.
V mapě Zhodnocení dendrologického potenciálu je vyznačena vegetace ve sdružených
skupinách dle pohledového rámce v terénu, většinou vymezena budovami či pocitovými
„zákoutími“. Skupiny dřevin jsou vyznačeny v tabulce se stručným popisem a ohodnoceny
známkou dle budoucího využití v návrhu.

5. Analýza pokrytí území stavbami pro školství,
zdravotnictví, služby a obchod
Občanská vybavenost
Na sídlišti Vajgar se nacházejí dvě mateřské školy. 2. MŠ (ul. Jáchymova) se nachází
v severozápadní části v zástavbě rodinných domů. 3. MŠ tvoří dvě samostatná pracoviště
umístěné v oddělených areálech (Vajgar 594, Vajgar 690). Obě školky v současnosti navštěvuje
kolem 400 dětí. Základní vzdělávání zabezpečují dvě základní školy umístěné uprostřed sídlištní
zástavby (Vajgar 582, Vajgar 692), ve kterých se vzdělává kolem 730 dětí. Vyšší vzdělávání je
zastoupeno SOŠ A SOU (pracoviště Jáchymova) nacházející se na západní hranici Vajgaru
s počtem kolem 130 studentů. Areály všech škol jsou ohrazené a uzavřené pro použití širší
veřejností.
Zdravotnické služby zabezpečuje zejména nemocnice a poliklinika, které se nacházejí
západně, v těsné blízkosti sídliště Vajgar. Dále se na sídlišti v jihovýchodní části nachází
zdravotní středisko s lékárnou a stomatologická klinika poblíž Slavíkova lesa.
Na sídlišti se dále nacházejí pobočka městské knihovny a pošty.
Zejména v návaznosti na občanskou vybavenost můžeme na sídlišti definovat dvě lokální
centra. V prvním, u frekventované autobusové zastávky Vajgar – Trojstředisko, se kumuluje větší
počet služeb (zdravotní středisko, lékárna, knihovna, restaurace, sportovní vyžití). Centrum
poblíž autobusové zastávky Sídliště Vajgar – Merkur je menší, dominuje zde pošta a prodejna
potravin.

Rekreační vybavenost
Na serním okraji sídliště jsou umístěny sportovní areály celoměstského významu – atletický
a fotbalový stadion Vajgar, aquapark a bazén. Venkovní rekreační aktivity pro všechny věkové
kategorie poskytuje Jindrova naučná stezka (Slavíkův les, břeh rybníku Vajgar), prostor diskgolfu
u knihovny (s jediným veřejným pítkem) a cyklotrasa a zároveň cesta do krajiny začínající na
východním okraji sídliště, vedoucí podél toku Řečičky směrem na Otín. Venkovní aktivity pro
děti jsou zastoupené více než desítkou dětských hřišť, u některých domů jsou dodnes zachovalá
i menší hřiště (např. pískoviště) z období před rokem 1989. Sportovní vybavení pro mládež
reprezentuje akorát workoutové hřiště u knihovny a miniaturní skatepark jižně od Jysku.
V minulosti se v centrální části sídliště nacházelo volejbalové a basketbalové hřiště, dnes
nepoužívané a neudržované. Na sídišti se také nachází několik možnost indoorových
sportovních aktivit.
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Komerční vybavenost
Komerční vybavenosti dominuje seskupení dvou obchodních center - hypermarketů
celoměstského významu v severovýchodní části sídliště (Kaufland, Albert), na které dále
navazuje Jysk a další obchodní prostory východně od Vajgaru. Základní potraviny je kromě
hypermarketů možné zakoupit v centrálně umístěné prodejně Jednoty, dále pak v meších
lokálních obchůdcích. Na sídlišti také funguje několik specializovaných prodejen.
Stravovací zařízení jsou zastoupeny jedinou restaurací (poblíž knihovny), několika menšími
občerstveními a hospodami. Dále se zde vyskytují bary a herny. Z dalších služeb jsou to základní
jako např. kadeřnictví, kosmetika, masáže.

6. Zmapování uměleckých děl nalézajících se v
dotčeném území
V dotčeném území se nachází některá díla z doby 70. a 80. let minulého století, která
vznikala v duchu dodržování pravidla investic do uměleckých děl při výstavbě residenčních
čtvrtí (sídlišť). Zdokumentovaná umělecká díla vykazují charakteristické rysy sochařské tvorby v
době, ve které vznikaly. Detailní informace o těchto dobových uměleckých dílech jsou
uvedena ve zpracovaném dokumentu Fakultou managementu VŠE Jindřichův Hradec
,,Dokumentace veřejných prostranství, dalších veřejných ploch, služeb a uměleckých děl na
sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci“ (2022). Mimo tyto dobová umělecká díla byly zaznamenány
také díla místních obyvatel jako např. graffitty a také několik sakrálních staveb.

Zhodnocená umělecká díla

Sochy a plastiky:
1. „Mateřství“ u centrálního veřejného prostranství
2. „Milenci“ před zdravotním střediskem na sídlišti Vajgar
3. „Sluneční hodiny“ před základní školou (čp. 692)

Dočasná grafická tvorba:
1. Graffitty u garáží v jižní části území

Sakrální stavby:
1. Boží muka ve Slavíkově lese
2. Socha Nejsvětější Trojice na začátku sídlištní zástavby
3. Kříž u Kauflandu
Zaznamenaná umělecká díla mimo graffity jsou v dobrém a perspektivním stavu a je
nadále s nimi uvažováno v budoucí revitalizaci území. Graffity je v tomto případě chápáno
jako dočasné umění, nikoli trvalé a využité do návrhu obnovy. Ovšem jako umění se počítá.
Lidský faktor v dalším rozvoji území hraje jednu z hlavních rolí.

7. Zmapování důležitých prvků a staveb technické
infrastruktury
Možnosti napojení budou prověřeny v návrhové části, budou – li navrhovány plochy pro
umístění nových objektů.
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V rámci řešení veřejných prostranství bude navržena nová koncepce, a to v duchu
soudobých trendů a požadavků směřujících k zadržování vody v krajině. Vzhledem k suššímu
počasí není vhodné dešťové vody řešit prostým odkanalizováním, naopak je potřeba co
nejvíce vody vsáknout v lokalitě, kde napršela. Pokud to z geologických nebo jiných důvodů
není možné, je žádoucí dešťové vody alespoň retenovat a regulovaně odpouštět.

8. Majetkoprávní vztahy
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9. Východiska pro návrhovou část
Stěžejním úkolem návrhové části studie je definice jasné hierarchie veřejných
prostranství. „Prostor mezi domy“ musí být důsledně zorganizován, každá část veřejných
prostranství musí být pojmenovatelná, musí mít svoji náplň a charakter. Oproti jednomu
velkému nečleněnému rozlehlému prostoru sídliště by se měla objevit širší škála veřejných
prostranství od hlavních os a centrálních částí, přes menší a komornější až po poloveřejné a
polosoukromé komornější prostory. S tím pak souvisí způsob užívání a charakter, kdy centrální
prostranství budou otevřenější, větší, budou disponovat hřištěmi a atrakcemi, které slouží celé
lokalitě. Směrem k poloveřejným a polosoukromým prostorům se pak měřítko zmenšuje a
vznikají pocitově menší, klidné prostory pro posezení se sousedy apod.
Hlavní lineární veřejná prostranství jsou jasná – ulice Jáchymova a „podkova“.
V současnu jsou ale pouze dopravního charakteru, bez jakýchkoliv pobytových kvalit.
Vzhledem k poměrně velkorysým šířkovým poměrům zde určitě je možnost transformace těchto
prostranství do podoby městských bulvárů s odděleným chodníkem a cyklopruhem,
stromořadími a lavičkami. Hlavní centrální veřejná prostranství jsou víceméně také definována,
chybí ale jejich propojení a zorganizování do logického celku.
Měly by se objevit jasné hranice těchto prostranství, ty ale nesmí tvořit zbytečné bariéry.
Hranice musí být měkké, spíše pocitového charakteru, tvořené například pomocí jemné terénní
modelace, nízkých dřevin nebo stromořadí, mobiliáře, … Některé části sídliště již náznaky tohoto
dělení na prostory různého měřítka a významu vykazují. Jedná se například o prostory mezi
skupinou bytových domů v západní části, zde je komornější charakter dán i menší výškou
domů. V centrální části jsou to například prostory mezi domy č.p. 567 – 574, které jsou od
navazujících prostranství místy částečně odděleny. Občas se zde (a i v jiných částech sídliště)
objevují také „předzahrádky“ se záhony, kde se obyvatelé v rámci společného, veřejného
celku snaží seberealizovat. To vše se ale děje převážně živelně, bez jakékoliv celkové
koncepce, a tak je výsledek často podivný a nezapadá do celku.
Součástí řešení celku je také urbanistický detail – mobiliář. Významnými prvky jsou krytá
stání pro kontejnery, které určitě mají své kvality, nicméně jsou ve špatném stavu a místy
nedostačují. Zajímavé jsou také různě osázené betonové skruže před vstupy, které pomáhají
vytvořit jedinečnost v jinak unifikovaném prostoru. Ke zpříjemnění sídliště by také přispělo
pojmenování ulic, případně i přejmenování MŠ, ZŠ a zastávek „lidštějšími“ názvy (3. MŠ
Jindřichův Hradec III, zastávka Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar-trojstředisko, …)
Velkým problémem téměř každého sídliště je nedostatek parkovacích kapacit a nejinak
je tomu i na Vajgaru. Situace ale není stejná v celé ploše sídliště, nejhůře jsou na tom okrajové
části, kde nejsou velké parkovací plochy. To ukazuje na neochotu parkovat ve větší vzdálenosti
od místa bydliště. Součástí zadání je také prověření parkovacího domu a zdá se evidentní, že
realizace většího centrálního parkoviště nebude právě kvůli velkým docházkovým
vzdálenostem funkční. Řešením bude spíše reorganizace parkovacích stání v území a případně
doplnění menších parkovacích objektů v pečlivě vytipovaných místech. Může se jednat
například pouze o polozapuštěné objekty s parkováním v suterénu a na střeše. Velké parkovací
plochy bude také dobré „polidštit“ doplněním stromů, nahrazením části asfaltových ploch
propustnou dlažbou apod.
Dalším důležitým tématem je bezesporu propojení s dalšími částmi města a krajinou,
přestože jsou tyto možnosti značně omezené především bariérou silnice č. 34. Měla by být
vyřešena především návaznost na důležitou pěší a cyklistickou trasu do Otína a vytvořena
značená trasa sídlištěm, která jí napojí na centrum města. Dále by mělo být dořešeno napojení
na Jiráskova předměstí, které evidentně využívané je, ale vede nevzhlednou trasou mezi
garážemi a kasárna a nebezpečně křižuje silnici 34.
Součástí zadání je prověření možných ploch pro dílčí dostavby. Určitě není vhodné tyto
plochy umisťovat primárně tam, kde je místa nejvíc. Rozlehlé plochy je potřeba spíše chránit a
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dotvořit například do podoby „central parku“, dostavby naopak mohou spoluvytvářet
komornější příjemná menší prostranství. Vzhledem k málo zastoupené středněpodlažní výškové
úrovni staveb by dostavby měly mít především právě tuto výšku (3-5 NP) a dotvářet plynulejší
přechod mezi různými hmotami staveb. Územní rezerva v severní části parku do budoucna
(nejprve musí proběhnout změna ÚP) povoluje realizaci areálu veřejné vybavenosti bez další
specifikace. Zde jsme jednoznačně názoru, že by poslední velká volná plocha na břehu rybníka
měla být zachována, minimálně v její severní části a povolit zastavění pouze podél ulice
Jáchymova. Plochy pro možné dostavby jsou vyznačeny v grafické části a jsou děleny na
problematické a vhodné. V problematických plochách může u návrhu novostaveb docházet
k problémům s osluněním, hlukem, apod. a jsou vhodné pouze v případě, že jejich využití bude
mít pozitivní vliv na okolí (doplnění služeb, apod.). Do vhodných bylo vybráno 5 ploch:
1. Jižní část územní rezervy, kde by přiměřeně objemná budova mohla vytvářet uliční
frontu, zároveň by odclonila hluk v severně navazujících plochách. Plochy naproti přes ulici
Jáchymova jsou označeny jako problematické z hlediska blízkosti stávajících budov, ale
v kontextu této části územní rezervy by měly být prověřeny také.
2. Část pozemku ZŠ. Jedná se o poměrně velký stavební pozemek s možností umístění
nového bytového domu. Nutná změna ÚP.
3. Parkoviště s možností realizace parkovacího domu.
4. Rozvojová parcela dle ÚP, v soukromém vlastnictví.
5. Prázdné plochy ve stavebním bloku. Při návrhu zastavovacích podmínek bude vhodné
řešit návaznost na protilehlý „central park“.
Důležitým aspektem je také otázka vandalismu, který touto studií není přímo řešitelný, ale
může vytvořit podmínky k jeho potlačení. Mimo použití odolných materiálů, lepšího osvětlení
apod. je také důležitý vliv sociální kontroly, kdy udržovaná a navštěvovaná místa, ke kterým
mají lidé větší vztah, méně podléhají vandalismu.
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