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 REKOGNOSKACE 
Porovnání urbanistických, architektonických, 

krajinářských, územně technických a finančních podmínek 
pro situování koupaliště v lokalitách  

NOVÁ VES A PÍSEČNÝ VRCH 
 

Objednatel 
Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice 
IČ 00266621, DIČ CZ 00266621 
Zástupce Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MgM Teplice 
Tel.:417 510 430 e-mail: svobodova@teplice.cz  
 
Zhotovitel 
MISE s.r.o., J. K. Tyla 1096, 415 01 Teplice,  
IČ 44566964, DIČ CZ 44566964,  
odpovědný zástupce: Ing.arch.Petr Sedláček,  
registrační číslo: Krajský soud Ústí n. L. oddíl a vložka 2058 
Tel.: 722 903 401  e-mail: misearch@volny.cz 
 
Období zpracování 
Červenec  2018 – září 2018 
 
OBJEDNÁVKA – SMLUVNÍ VZTAH – ZADÁNÍ 
 
Objednatelem studie je Statutární město Teplice -  U radnice 2, Teplice, 41595  

IČ:                                                   00266621 
DIČ:                                               CZ 00266621 

Odpovědný zástupce a zástupce pro smluvní jednání: Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí 
odboru školství, kultury a sportu MgM Teplice 
 
Na zpracování „ Porovnání rekognoskace urbanistických, architektonických, krajinářských, územně 
technických a finančních podmínek pro situování koupaliště města Teplice“ byla uzavřena mezi 
smluvními stranami smlouva o dílo – číslo smlouvy objednatele – SML 00587/2018, SML OSKaS 
00403/2018 ze dne 30. 7. 2018. 
 
Předmětem smlouvy o dílo je „POROVNÁNÍ - REKOGNOSKACE - 
URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KRAJINÁŘSKÝCH, ÚZEMNĚ 
TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH PODMÍNEK, PRO SITUOVÁNÍ KOUPALIŠTĚ 
MĚSTA TEPLICE“  
 
Rozsah plnění zhotovitele: 
Rekognoskace (průzkum terénu) pro porovnání doporučených lokalit situování 
koupaliště města Teplice, na základě rozhodovacích podkladů, kterými jsou: 

- informace, zda je záměr připravované investice koupaliště ve 
vybraných lokalitách v souladu se schváleným, platným územním 
plánem města 

mailto:misearch@volny.cz
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- vliv umístění nové stavby na stávající urbanistickou strukturu lokality a 
na přírodní potenciál – tj. územní podmínky – na okolní urbanizované, 
zejména obytné plochy (hluk, dopravní ruch, vyšší koncentrace 
populace, mikroklimatické změny) a očekávaná a možná rizika, 

- vhodnost vybrané lokality z hlediska dalšího perspektivního rozvoje – 
možnosti umístění nových doplňujících funkcí a aktivit, tvorba nového 
image města a specifického obrazu, 

- předpoklady reálnosti – proveditelnosti sledovaného záměru. 
 
Dokumentace bude předána ve 4 paré, v digitálním provedení CD, ve formátech pdf, dwg, 
jpg, word. 
 
 
ÚVODEM 
 ZADÁNÍ, PODKLADY, ZAMYŠLENÍ K VÝVOJI A VZNIKU VEŘEJNÉHO, 

VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V TEPLICÍCH  
 
SMYSLEM TOHOTO POROVNÁNÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, 
KRAJINÁŘSKÝCH, ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH PODMÍNEK PRO 
SITUOVÁNÍ KOUPALIŠTĚ MĚSTA TEPLICE V LOKALITÁCH: 
 NA KUDLICHU – NOVÁ VES 
 PANORAMA – PÍSEČNÝ VRCH je vypracování studijního elaborátu, který poslouží 
orgánům města pro rozhodnutí o lokalizaci sportovně rekreačních ploch, jehož klíčovou 
investicí je veřejné, venkovní koupaliště. 
Požadovaným cílem této druhé, přípravné práce plánovací a projektové přípravy je rozšíření 
podkladů nezbytných pro objektivní rozhodnutí o lokalizaci významné investice.   
 
 Elaborát studie vedle porovnání výhod a nevýhod, by měl odpovědět pomocí 
podrobnějšího rozpracování, rozborů a vyhodnocení dostupných podkladů, na vznesené 
připomínky, dotazy, náměty a problémy, které byly formulované při prezentaci předchozího 
hledání optimální lokalizace.  
 
K důležitým rozhodovacím podkladům patří:  
  

1. soulad připravovaného projektového záměru výstavby investice koupaliště 
v předem vybraných lokalitách (Třešňovka, Nová Ves) v souladu územním 
plánem města z roku 2004, 

2. jaký bude vliv nové investice na stávající urbanistickou strukturu lokality, zejména 
na přírodní potenciál – tj. na územní podmínky, 

- na okolní obytné plochy (hluk, dopravní ruch, vyšší koncentrace populace, 
mikroklimatické a změny atd.) 

- jaká jsou očekávaná a možná rizika   
3. vhodnost vytypovaných lokalit z hlediska dalšího urbanizačního rozvoje 

- možnosti umístění nových a doplňujících funkcí a aktivit  
- tvorba nového image města, specifického obrazu  

4. ekonomická rozvaha a jaké jsou předpoklady reálnosti – proveditelnosti celého 
záměru 

 
Zcela samostatnou, často diskutovanou otázkou je problematika obnovy plovárny 
v Zámecké zahradě. 
Domníváme se, že problém byl při předchozí lokalizační etapě (7 variant) několikrát 
diskutován a vyhodnocován. Lokalizace venkovního koupaliště v omezeném prostoru bývalé 
plovárny v Zámecké zahradě byla uzavřena. Domníváme se, že by bylo vhodné území 
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bývalé plovárny řešit zcela samostatnou úlohou (třeba i v jiném zpracovatelském týmu nebo 
veřejnou soutěží), která by poskytla dostatečné argumenty a podklady k reálným možnostem 
jak tuto „zakonzervovanou“ lokalitu rehabilitovat (památková zóna, soukromé vlastnické 
poměry k pozemkům, ochranná pásma, hluk, omezená dopravní dostupnost, limitované 
prostorové a plošné poměry atd.) a funkčně oživit. 
 
K objektivnímu rozhodování o výběru – doporučení lokality byly u specializovaných 
odborných organizací pořízeny potřebné podklady s vyhodnocením následujících problémů: 
 
Klimatologie (HMÚ Ústí n.L. – Kočkov, KHES atd.)  

- zejména směry a intenzity větru pro referenční místa posuzovaných lokalit 
- teploty 
- srážky 
- výskyt mlh 
- znečištění ovzduší 

Hlukových (akustických) podmínkách v referenčních bodech lokalit (výchozí stav).  
Podklady o územním systému ekologické stability – ÚSES (významné krajinné prvky, 
chráněná území atd.).  
Podklady o intenzitách dopravního zatížení (tzv. dopravní průzkum) pro hodnocení lokalit. 
 
Vypracování předchozí vyhledávací studie pro venkovní koupaliště v  Teplicích objednal u 
našeho ateliéru Odbor školství, kultury a sportu Statutárního města Teplice v září loňského 
roku, na základě usnesení Rady MgM Teplice. 
Úkolem a cílem této první vyhledávací fáze bylo, vyhodnocení a doporučení vhodné lokality 
(lokalit) pro další přípravu a následnou realizaci venkovního koupaliště v Teplicích.  
Zadání bylo formulováno verbálně – v diskuzi s Radou magistrátu a s pověřenou náměstkyní 
primátora PHDr. R. Růžičkovou. 
Podkladem pro studii byly především archivní studie z fondu ateliéru, dále terénní průzkum 
a také bohaté historické podklady vztahující se ke vzniku, vývoji a zániku koupališť a 
veřejných plováren v městském regionu Teplice, respektive v celém sídelním útvaru.  
Tato vyhledávací studie je rovněž základním podkladem, spolu s výsledky z veřejné 
prezentace elaborátu, pro fázi „REKOGNOSKACE“ přípravy této významné investice 
velmi důležitá.  
Vypracování studie  POROVNÁNÍ - REKOGNOSKACE - URBANISTICKÝCH, 
ARCHITEKTONICKÝCH, KRAJINÁŘSKÝCH, ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH 
PODMÍNEK, PRO SITUOVÁNÍ KOUPALIŠTĚ MĚSTA TEPLICE“ je v současné době 
důležité i proto, že byly zahájeny práce na pořízení nového územního plánu města 
Teplice a rozhodnutí o lokalizaci veřejného venkovního koupaliště by mělo být do 
územního plánu zahrnuto. 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DOPORUČENÝCH LOKALIT PRO 

PODROBNÉ HODNOCENÍ - REKOGNOSKACI 
A. TŘEŠŇOVKA – POD PANORAMOU (PÍSEČNÝ VRCH) 

B. KUDLICH – VODOJEM (NOVÁ VES) 
 
 
 
 

A. TŘEŠŇOVKA – POD PANORAMOU (PÍSEČNÝ VRCH) 
 

 
ČÍSLO POZEMKU VÝMĚRA M2 VLASTNICTVÍ POZEMKU POZNÁMKA 
1989/1 40 454 STATUTÁRNÍ MĚSTO T. STARÝ SAD 

 
 
 
 
 
Lokalita Třešňovka – Pod Panoramou je z hlediska umístění nového venkovního koupaliště 
velmi zajímavá. Předností tohoto místa je možnost navázání a propojení nově 
připravovaného areálu koupaliště s existujícími sportovně rekreačními plochami i s 
ubytovacím zařízením (tenisové kurty, tělocvična, venkovní sportovní hřiště, hotel Panoráma) 
a návaznost na plochy parkového lesa Doubravky a Písečného vrchu s hvězdárnou. 
Předností je rovněž dobrá pěší dostupnost z okolních sídlišť. Dynamická krajina, příznivý 
terén a mírně se svažující reliéf k městu vytvářejí optimální podmínky pro celkovou situaci 
koupaliště.  
 
 



POROVNÁNÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KRAJINÁŘSKÝCH, ÚZEMNĚ 
TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH PODMÍNEK PRO KOUPALIŠTĚ V TEPLICÍCH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE – ODBOR  ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - 2018 5 

Dnes – po šedesáti letech, mnoho 
stromů uschlo, či bylo pokáceno a 
z původního třešňového sadu zbývají 
spíše nemocná torza smíchaná s bujně 
rostoucími náletovými keři šípku, bezinek 
a dalších plevelnatých keřů. Pozemky, 
volně přístupné veřejnosti slouží pro 
venčení psů, pro kondiční běhání a 
k procházkám. Před několika lety byl sad 
často využíván i pro mistrovské 
cyklokrosové závody.  

 

Fotografie dokumentují prořídlé řádky 
původních alejí třešní a suché, uhynulé 
jedince. Třetí obrázek s pohledem k ulici 
Pod Doubravkou, dokumentuje již 
uvolněnou – vykácenou část pozemku, 
kde by bylo možné situovat bazénovou 
sestavu venkovního koupaliště. 
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Část HLAVNÍHO VÝKRESU z platného územního plánu města Teplice – 
s vyznačením rozvojové lokality 052/1, která byla předchozí vyhledávací studií 
vybrána k dalšímu detailnějšímu posouzení PRO VÝSTAVBU VENKOVNÍHO 
KOUPALIŠTĚ. 
Lokalita leží vně zastavitelného území – ve volné krajině a územním plánem její 
případné využití, rozvoj je regulován. VE SCHVALOVACÍM DOKUMENTU (Obecně 
závazná vyhláška), která byla vydána v roce 2004 – viz článek 65 (Tato obecně závazná 
vyhláška o závazných částech územního plánu města Teplice nabyla platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 20. 04. 

2004.) a je podepsaná primátorem – Jaroslavem Kuberou a náměstkem 
Pavlem Šustáčkem 

jsou k této lokalitě 052/1 formulovány následující základní zásady využití a 
uspořádání nezastavitelného území (volné) krajiny:  
(1) Nezastavitelným územím se rozumí veškerá území nezastavěné (volné) krajiny, 
která je vymezena ve výkresové části (výkres 300.1) a kterou nelze zastavět vůbec 
nebo kterou lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro 
takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo touto vyhláškou, popřípadě 
navazujícím plánem regulačním.  
Charakter nezastavitelného území mají zejména pozemky určené k plnění funkcí 
lesa 5, zemědělský půdní fond 6 a ostatní části správního území města, o nichž to 
výslovně stanoví územní plán. Soubor lokalit nezastavitelného území (volné) krajiny 
zahrnuje lokalitu 051-Zámecká zahrada a Letná, 052-Písečný vrch, 053-Doubravka, 
055-U tří dubů, 056-Nová Ves, 057-Řetenický les, 058-U Vápenky, 059-Hudcov, 060-
Lesní brána, 061-Na Dolinách, 063-Rooseveltova výšina, 064-Sobědruhy, 065-
Mexiko a 066-Doubravice.  

http://www.teplice.cz/main.php?content=2&sub=115&ud=vp&detail=400#ppc5#ppc5
http://www.teplice.cz/main.php?content=2&sub=115&ud=vp&detail=400#ppc6#ppc6
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(2) Zvláštním případem nezastavitelného území je rovněž veřejné prostranství 
v zastavitelném území; zvláštním případem některých veřejných prostranství je 
parková úprava. Tato území jsou určena územním plánem a jsou vymezena ve 
výkresu 100.1 Krajina a město.  
(3) V nezastavitelných územích je základní zásadou využití území stanovení 
kulturního a estetického účinku nepostradatelného pro obraz lázeňského města a 
udržení ekologické stability krajiny.  

 

Přeložíme – li mluvu Obecně závazné vyhlášky na náš případ lokalizace veřejného 
koupaliště do třešňového sadu – pak se pohybujeme dle schváleného dokumentu 
jednak v území nezastavitelném, které nelze zastavět vůbec nebo lze zastavět 
výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto vyhláškou, popřípadě navazujícím 
plánem regulačním.  

 

V tzv. KNIZE KRYCÍCH LISTŮ, které tvoří nedílnou součást schváleného územního 
plánu se k rozvojovému území - lokalitě číslo 052/1 stanovuje následující: ÚZEMÍ JE 
PODŘÍZENO ZVLÁŠTNÍMU REŽIMU NAKLÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI POZEMKY. 
TOTO ATRAKTIVNÍ MÍSTO JE PODMÍNEČNĚ MOŽNO ZASTAVĚT, OVŠEM 
POUZE STAVBOU REGIONÁLNÍHO LÉPE NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU (sídlo 
mezinárodní organizace, kongresové centrum apod.). NUTNÁ JE ZDE VELMI 
CITLIVÁ REGULACE S DŮRAZEM NA VYSOKOU KVALITU 
ARCHITEKTONICKÉHO PROVEDENÍ OBJEKTŮ. 
K těmto závazným regulativům lze závěrem dodat toto: výstavba veřejného 
venkovního koupaliště by probíhala sice na území, územním plánem stanoveným 
jako nezastavitelné, které však lze ve výjimečném případě podmínečně zastavět 
stavbou pouze regionálního (nadregionálního) významu, s vysokou kvalitou 
architektonického provedení atd..  

 

Závěr: Připravovaný záměr, tak jak je od počátku koncipován, splňuje výše uvedené 
regulativy územního plánu - (zařízení je min. regionálního významu) a plánovaný 
program vytváří podmínky pro kvalitní architektonického a kompozičního řešení 
komplexu a objektů. 

 
Záměr na situování koupaliště do lokality A. TŘEŠŇOVKA – POD PANORAMOU 
je v souladu s platným územním plánem. 
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B - KUDLICH – VODOJEM  (NOVÁ VES) 
 

ČÍSLO POZEMKU VÝMĚRA M2 VLASTNICTVÍ POZEMKU POZNÁMKA 
509/1 550 STATUTÁRNÍ MĚSTO T.  
509/4 427 STATUTÁRNÍ MĚSTO T.  
678/14 254 SOUKROMÁ OSOBA  
678/15 169 STATUTÁRNÍ MĚSTO T.  
678/24 1 534 SOUKROMÁ OSOBA  
509/3 1 866 SOUKROMÁ OSOBA  
678/1 36 703 STATUTÁRNÍ MĚSTO T.  
857/1 4 343 STATUTÁRNÍ MĚSTO T. CESTA 
897 72 SOUKROMÁ OSOBA CESTA 
 
 
 

 

Letecký pohled na vrchol Kudlichovy výšiny s charakteristickou stavbou věže 
vodojemu, novodobé dominanty jižní části městského regionu Teplice. Východně od 
věže je vidět pomník, připomínající zásluhy říšského poslance Hanze Kudlicha – 
z roku 1888 (40. výročí zrušení roboty). 
 
Vybrané území se nachází na okraji bývalé I. a II. stavby sídliště Nová Ves, ve 
vrcholové partii výrazného geomorfologického útvaru – Kudlichova výšina, kterému 
dominuje vedle historického památníku (Kudlichův pomník) novodobý věžový 
vodojem.  
Ke staveništi této stavby byly v minulosti (kolem roku 1990) vybudovány komunikace 
a také byly zrealizovány podle původní projektové dokumentace sídliště některé 
inženýrské sítě. Okolní bytové objekty, situované na severní straně útvaru byly 
dokončeny a slouží pro bydlení.  
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Dnešní stav velkorysé rozsáhlé koncepce výstavby nové městské čtvrti na Nové Vsi, 
představuje nedokončený urbanistický celek (torzo), který utrpěl zastavením investic 
ze státních fondů komplexní bytové výstavby. Z původní urbanistické koncepce se 
realizovala jen severovýchodní část bytové zástavby a připravila se technická 
infrastruktura pro další etapy - dopravní síť, oblastní vodojem, sídliště bylo připojeno 
na teplo z Ledvic, vybudoval se kanalizační sběrač do ČOV Bystřany a trolejbusová 
doprava napojila sídliště na centrální část města. V roce 1992 však skončilo 
centralizované financování a výstavba dalších vyprojektovaných domů byla 
zastavena.  
Zastavení výstavby sídliště mělo několik problémových důsledků: 
Urbanistická koncepce byla přerušena a následovala nekoordinovaná živelnost 
rozvoje území, včetně výstavby RD.  
Nebyla realizovaná vyprojektovaná občanská vybavenost.  
Došlo, k dnes těžko pochopitelnému, správnímu rozdělení území sídliště mezi obec 
Teplice a obec Zabrušany. Celá urbanistická koncepce nové městské čtvrtě tak byla 
na delší dobu narušena a deformována. 
Technická infrastruktura – sítě, dimenzované a zčásti realizované pro bytové domy, 
jsou buď „umrtvené“ pod povrchem terénu nebo jsou neúměrně předimenzované. 
V tomto, poněkud živelném vývoji byly nejprve vyčerpány, zastavěny územní rezervy 
Nové Vsi, nejlépe přístupné, územně a technicky připravené.  
Přesto v současnosti zbývají na Nové Vsi rozsáhlé rezervní plochy v náročnější, 
méně lákavé, okrajové poloze pro výstavbu, které jsou však vhodné pro náš záměr – 
založit a postupně vybudovat atraktivní rekreační komplex, jehož prvním počinem 
bude venkovní koupaliště. 

DALŠÍ ÚZEMNÍ CHARAKTERISTIKY HODNOCENÉ LOKALITY – KUDLICH – 
VODOJEM (NOVÁ VES) 

Celá partie území kolem sídliště na Nové Vsi představuje pro městský region 
Teplice významnou a kvalitní rozvojovou územní rezervu.  
Pozemky ve vlastnictví města jsou v klimaticky příznivé poloze, zejména 
z hledisek ekologických, znečištění ovzduší a hlukových poměrů. V městském 
regionu Teplice jde o jeden z nejhodnotnějších prostorů.  
Předností je relativně výborné provětrávání, příznivé oslunění, dostatek zeleně a 
nejpříznivěji lze hodnotit polohu souboru nad inverzními vrstvami kotliny. Inverze, 
které v zimních a v jarních měsících trápí celé Teplice, převážně nedosahují 
vrcholové polohy zajímavého geologického útvaru.  
K silným stránkám patří jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor, 
s charakteristickými vrcholy v okolí Komáří vížky, rozhledy na České středohoří a 
v jižním sektoru na Bořeň, Bílinu a na Duchcov. 
Na druhé straně je zvolená lokalita vystavena pohledové expozici prakticky ze všech 
míst teplického regionu. Je to dáno relativní výškou a celkovou geografickou 
polohou. Vrcholová část území s dominantou vodojemu, detailem Kudlichova 
pomníku a s charakteristickými remízky zeleně a zajímavých stromových solitérů, 
byla vždy studijně pečlivě prověřována v prostorovém působení na pozorovatele 
z celé řady míst města a jeho okolí.  



POROVNÁNÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KRAJINÁŘSKÝCH, ÚZEMNĚ 
TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH PODMÍNEK PRO KOUPALIŠTĚ V TEPLICÍCH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE – ODBOR  ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU - 2018 10 

Mezi pozitivní charakteristiky Nové Vsi patří především velmi rozmanité, až 
romantické rozložení lesních porostů, které celé území obklopují. Poměrně 
kompaktní zalesněné svahy svými výběžky, remízky a zelenými ostrůvky propojují 
severní a jižní plochy. Tím přirozeně území člení a diferencují na menší celky. 
Vznikají tak prostorově zajímavé menší skupiny – lokality, vhodné jak jiné formy 
bydlení, tak i pro lokalizaci sportovně rekreačních a zábavních zařízení, která tak 
doplní chybějící strukturu atypické občanské vybavenosti. 
Lokalita patří geologicky k západním výběžkům centrální části Českého středohoří. 
Charakteristickou geologickou strukturu tvoří výlevné a jejich doprovodné horniny – 
tufy. Největší zastoupení mají horniny čedičového typu (nefelinit, olivinický nefelinit) 
které tvoří rozsáhlý příkrov, který je registrován mezi Novou Vsí a obcí Všechlapy. 
Menší rozsah má těleso znělce, který tvoří výraznou kupu mezi Novou Vsí a obcí 
Kladruby.  
Geologická zpráva Mgr. L. Novotného (červenec 2008) potvrzuje uvedené 
charakteristiky o geologické skladbě území. Ve většině provedených sond byly 
potvrzeny v podloží čediče nebo čedičové tufy. Vesměs jsou tyto horniny uloženy 
mělce pod úrovní stávajícího terénu, tj. v hloubce 2,00 – 2,50 m.  
Obecně lze očekávat, že základové poměry nebudou vhodné z hlediska hloubení 
podzemních prostorů. Podzemní voda se nebude vyskytovat 
K vrcholu je vybudovaná kapacitní komunikace s výborným napojením na 
komunikační skelet města. Je zde dostatek pozemků v majetku města Teplice. 
Území má výborné klimatické podmínky a velmi příznivou orientaci pozemků ke 
světovým stranám. Plochy pro slunění a bazény budou dobře osluněné.  
Nespornou výhodou lokality jsou vedle terénní konfigurace, rozsahu pozemků, 
příznivé a dostatečné odstupy uvažovaného rušného zařízení koupaliště od obytných 
ploch. 
Lokalita má územní rezervy, je vybudovaná technická infrastruktura. Dnes 
nevyužívaná stavba věžového vodojemu, představující vynikající územní potenciál, 
který může v dalších etapách přispět k dnes nedefinovanému dalšímu rozvoji celého 
komplexu. 

Věžový vodojem 
Územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno 29.8.1984, stavební povolení 3.11.1986, stavba věžového vodojemu byla zahájena 

31.3.1987 výkopem základové jámy. Betonový dřík byl založen na pevném, 
nezvětralém skalním podloží se základovou spárou (dokonale omytou tlakovou 
vodou) v hloubce 5 m. V dříku s vnitřním průměrem 4,4 m je schodiště se 220 
schody. Nádrže jsou ocelové konstrukce. Horní nádrž s vnějším průměrem 27 
m o váze 260 tun  byla vysunuta pomocí hydrauliky  na 24 kolejnicích ve dnech 
8. – 15. září 1988. Průběhu těchto prací věnovaly pozornost celostátní deníky 
včetně regionálních novin. Následoval dovoz segmentů dolní nádrže o vnějším 
průměru 41 m, jejich montáž a vysunutí. V zimních měsících byly vždy práce 
na staveništi přerušeny. Horní i dolní nádrž jsou rozděleny na dvě samostatné 
komory s přívodním a odběrným potrubí. Přeliv z horní komory je zaústěn do 
dolní komory, z dolní komory do sousedního zemního vodojemu. Přívod do 
zemního vodojemu je z přivaděče DN 700 s odbočkami do každé nádrže 
věžového vodojemu. Plnění nádrží je gravitační nebo nucené z čerpací stanice 
v závislosti na průtoku v přivaděči a ovládané z čerpací stanice. Nádrže jsou 
oboustranně opatřeny nátěry proti korozi, vnitřní pak Rezistanem s atestací na 
styk s pitnou vodou. Povrchové zbarvení nádrží stanovil architekt tehdejšího 
Krajského projektového ústavu. Stavba byla dokončena v listopadu 1989 a 
následně uvedena do provozu. Celkové náklady stavby byly z důvodů tehdejší 
cenové inflace překročeny o 21 % na konečných 69,53 mil., z toho dovoz a 
stavba věžového vodojemu činily 51,75 mil Kč.  
Součástí stavby kromě vodojemu byly: čerpací stanice o výkonu 117 l/s a 
vodovodní řady v délce 1,32 km. 

VĚŽOVÝ VODOJEMEM.  
NA OBRÁZKU JSOU DOBŘE VIDĚT PROSTOROVÉ 
REZERVY VE DVOJICI PRÁZDNÝCH OCELOVÝCH 

DISCÍCH. 
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Nahoře - část HLAVNÍHO VÝKRESU z platného územního plánu města Teplice, 
s vyznačením rozvojové lokality 011/1 a 011/4, které byly předchozí vyhledávací studií 
vybrány k dalšímu detailnějšímu posouzení PRO VÝSTAVBU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ. 
Z uvedených lokalit byly vybrány pro stavbu koupaliště jen ty plochy, které jsou ve vlastnictví 
města Teplice. Výjimkou byl pouze vlastní objekt věžového vodojemu, který je ve vlastnictví 
vodárenské organizace. 
Vybrané pozemky pro eventuální výstavbu koupaliště na Nové Vsi leží ve vrcholové 
části výrazného geomorfologického útvaru (jde o pozemky v majetku města), 
s převažující jižní expozicí terénu, v široce otevřené krásné krajinné scenérii. Lokalita 
je v současné době nezastavěná (s výjimkou vodárenských objektů a pomníku 
Hanze Kudlicha.  
Od Bílinské silnice (I/13, resp. dálničního přivaděče č.64) je vytypované území dobře 
napojeno přes mimoúrovňovou křižovatku širokou kapacitní komunikací, vedoucí 
prakticky až k věžovému vodojemu.  
Schválený územní plán z roku 2009 v KNIZE KRYCÍCH LISTŮ,  v doporučení pro 
zástavbu v lokalitě 11/4 reguluje využití území takto: 

 

 Předpokládá se výstavba malých rodinných domů, s maximální hladinou 
zástavby 1+1 (přízemí + střecha) nebo přízemí a ustoupené podlaží, aby 
hladina zástavby neatakovala měkký horizont kopce s vodojemem. Samotný 
objekt vodojemu je pro město Teplice natolik typickým a důležitým, že 
doporučujeme zvážit možnosti jeho dalšího alternativního využití (vyhlídková 
věž s kavárnou apod.).   
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K těmto doporučením lze na závěr dodat toto:  
výstavba veřejného venkovního koupaliště by probíhala v lokalitě, dle územního 
plánu definované jako současně zastavěné území, na plochách, doporučených pro 
nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o 
doporučující funkční využití lokality pro RD a o další doporučení, které se týká 
nového funkčního využití věžového vodojemu, lze tento regulativ chápat 
nezávazně.  
Ve studii z roku 2017 byl prezentován velkorysý záměr výstavby venkovního 
koupaliště, s novým funkčním zapojením atraktivní vodárenské věže, napojené – 
navázané na navrhovaný areál koupaliště, v široké a pestré programové skladbě 
jednotlivých zařízení. Připravovaný záměr, tak jak je od počátku velkoryse 
koncipován, nenarušuje krajinné hodnoty území, respektuje dominantní prioritu 
vodárenské věže, morfologii terénu a okolních lesních a parkových remízků.  

 
Záměr na umístění koupaliště v lokalitě B. KUDLICH – VODOJEM, NA NOVÉ VSI 
je proto v souladu s platným územním plánem.  

 
 

 
 

VYHODNOCENÍ PODKLADŮ ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ A 
SPECIALISTŮ 

 
 

1. Posouzení lokalit k umístění venkovního koupaliště města Teplice 
z hlediska klimatu a znečištění ovzduší v lokalitě TŘEŠŇOVKA – POD 
PANORAMOU 

 
Studii vypracoval ateliér Terén Design, s.r.o. v květnu 2018. 
Obsahem studie pro tuto lokalitu je vypracování rozptylové studie, která poskytuje údaje a 
data o znečišťování ovzduší a příspěvku ke znečištění v případě, že záměr bude realizován 
v lokalitě Třešňovka – Pod Panoramou.  
Dále jsou v této studii shromážděny a vyhodnoceny klimatické poměry  od HMÚ (údaje o 
srážkách, teplotách, mlhách, směrech větru pro letní měsíce – červen, červenec a srpen za 
posledních šesti let 2012 až 2017). 
 
Posouzení lokalit k umístění venkovního koupaliště města Teplice z hlediska klimatu 
a znečištění ovzduší v lokalitě KUDLICH -VODOJEM 
Studii vypracoval ateliér Terén Design, s.r.o. v květnu 2018. 
Obsah této studie pro druhou lokalitu je shodný s první. Vedle rozptylové studie jsou 
shromážděny a vyhodnoceny klimatické poměry v lokalitě KUDLICH –VODOJEM – 
NOVÁ VES. 
 
ZÁVĚR Z POROVNÁNÍ LOKALIT 
 
Imisní situace 
Objem automobilové dopravy se bude pohybovat maximálně ve stovkách vozidel denně. 
V posouzení jsou hodnoceny látky typické pro automobilovou dopravu – oxid dusičitý, oxid 
uhelnatý, tuhé znečišťující látky, z látek organických látek benzen a benzo(a)pyren.  
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Celkový imisní příspěvek automobilové dopravy návštěvníků koupaliště nebude významný. 
Imisní příspěvky této dopravy na nejbližší obytnou zástavbu budou ve všech posuzovaných 
znečišťujících látek nízké až zanedbatelné.   
Tento závěr platí pro obě posuzované lokality. 
 
 
Posouzení z hlediska klimatu – meteorologických podmínek 
 
Obsah: Směry větru – větrná družice, srážky, mlhy, úhrny srážek. 
Data byla pro hodnocené lokality sestavena do porovnávacích  tabulek, které vykazují jen 
nepatrné odlišnosti – rozdíly mezi hodnocenými lokalitami.  
Autoři studie z hlediska klimatu a znečištění prostředí upřednostňují lokalitu KUDLICH _ 
VODOJEM, před místem TŘEŠŇOVKA – PANORAMA.  
Doporučení zdůvodňují tím, že je na Kudlichu vyrovnanější proudění větrů, s nižším podílem 
západních větrů a vyšším podílem teplejších východních a jihovýchodních. 
Z hlediska výskytu mlh je lokalita Kudlich příznivější (lepší provětrávání). Ostatní položky 
klimatologického porovnání jsou v u hodnocených lokalit prakticky stejné. Teploty jsou 
rovněž vyrovnané, přičemž s ohledem na rozdílnou nadmořskou výšku ( o cca 166 m ), lze 
očekávat na Kudlichu – Vodojem nižší průměrnou teplotu o cca 1 stupeň C.   
V závěru studie se konstatuje: 
Z hlediska vyrovnanosti a stálosti klimatu (mikroklima) a znečištění ovzduší má lokalita 
Třešňovka – Pod Panoramou mírně negativnější charakteristiky, než hodnocená lokalita 
Kudlich – Vodojem.  
 
 
Autoři klimatické studie spíše doporučují k realizaci venkovního koupaliště lokalitu 
KUDLICH – VODOJEM – NOVÁ VES 
 
 

2. Posouzení lokalit z hlediska zásahu stavby do územního systému 
ekologické stability a ÚSES 
 
Lokalita TŘEŠŇOVKA – PANORAMA  
– situované koupaliště na pozemku 1989/1 – ovocný sad, nezasahuje do stávajících 
významných krajinných prvků a rovněž nezasahuje do územního systému ekologické 
stability.  
Lokalita KUDLICH – VODOJEM 
- koupaliště, pokud bude umístěno do této lokality, nezasahuje do stávajících významných 
krajinných prvků a rovněž nezasahuje do územního systému ekologické stability. Vedle 
pozemkové parcely 857/1 je vymezen – veden, stávající lokální biokoridor, jehož případné 
úpravy jsou možné a reálné, pokud by došlo k zásahu stavebními pracemi a vyvolanými 
investicemi (inženýrské sítě + doprava) do stávající trasy a do druhového složení. 
 
 

3. Posouzení lokalit z hlediska akustických poměrů (HLUK) 
 
Studii vypracoval Ing. Petr Jurtin – Amertin  v květnu 2018. 
Obsahem studie je, vedle legislativních požadavků, posouzení hluku z dopravy a hluku ze 
stacionárních zdrojů a z dalších zdrojů hluku. 
Výsledný závěr pak, na základě celkové analýzy, měření hluku v terénu a předpokladů, které 
do lokality vnese případné umístění koupaliště, dává doporučení zpracovatele studie 
k vhodnosti umístění z hlediska akustických podmínek. 
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 Na základě provedených výpočtů a měření v jednotlivých lokalitách byly vytvořeny hlukové 
mapy ze silniční dopravy ve výšce 4 m nad terénem (denní doba). Na horním obrázku je 
lokalita Třešňovka – Panoráma, na spodním pak lokalita Kudlich – Vodojem – Nová Ves.  
 

 
 
Třešňovka – Pod Panoramou 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy pro stav se 
záměrem ve výpočtových bodech se pohybují do LAeq,16h = 60 db v denní době a do 
LAeq,8h=52,2dB v noční době. Vypočtené hodnoty se v této lokalitě pohybují nad hygienickým 
limitem, který je 55 db v denní době a v noční době pak 45 db , pro hluk v okolí místních 
komunikací. 
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Doprava, vyvolaná provozem koupaliště, nevyvolá výrazné zhoršení akustické situace u 
okolních staveb. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se ve výpočtových bodech zvýší  
maximálně o 0,4 db v denní době.  
 
Lokalita Kudlich - Vodojem 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy pro stav se 
záměrem ve výpočtových bodech se pohybují do LAeq,16h = 54,7 db v denní době a do LAeq,8h= 
46,5 db v noční době. Vypočtené hodnoty se v této lokalitě pohybují pod hygienickým. 
V noční době je pro objekty nacházející se v těsné blízkosti komunikace překročen 
hygienický limit LAeq,8h= 45,0 db v noční době pro hluk v okolí místních komunikací. 
Zprovozněním koupaliště by došlo k nárůstu hluku u rodinného domku č.p. 3285, který se 
nachází v doposud klidné zóně (samota). 
Doprava vyvolaná provozem koupaliště nevyvolá výrazné zhoršení akustické situace u 
okolních chráněných staveb v ulici Topolová – ekvivalentní hladiny akustického tlaku se ve 
výpočtových bodech v ulici Topolová zvýší maximálně o 0,7 db v denní době. 
 
Závěr k akustické situace 
Pro realizaci venkovního koupaliště lze doporučit lokalitu  NOVÁ VES - KUDLICH – 
VODOJEM, která je v současnosti méně zatížená hlukem z dopravy a samotné koupaliště 
bude více vzdáleno od obytných objektů. 
Lze rovněž předpokládat, že míra obtěžování okolí hlukem z hlasových projevů a zvukem 
z produkce hudby zařízení koupaliště bude u lokality Kudlich – Vodojem, bude menší než 
v lokalitě Třešňovka – Pod Panoramou, která leží blíže obytným objektům 
 
 

4. Dopravně inženýrské prověření umístění koupaliště v Teplicích 
 

Studii vypracovala na základě objednávky MgMT společnost Projekce dopravní Filip s.r.o. 
z Roudnice n. L. v květnu 2018.  
Studie vedle shromážděných a zhodnocených podkladů, dokládající současný stav a vývoj, 
provedla porovnání lokalit s vyhodnocením a se závěrečným doporučením, které se mimo 
jiné opírá i srovnáním s umístěním obdobného zařízení v 7 městech ČR, odpovídající 
velikosti.  
 
Porovnání navržených lokalit z hlediska dopravně inženýrské problematiky 
 
Třešňovka – Pod Panoramou 
Lokalita Pod Panoramou je na rozhraní dvou rozdílných zón při východním okraji města. Na 
jedné straně leží hustě obydlená část se sídlištními bytovými domy, rodinnými domky, na 
druhé straně do lokality proniká zalesněné území Doubravská hory a Písečného vrchu. 
Tento kontrast přináší řadu výhod, jelikož je lokalita pro umístění koupaliště velmi dobře 
pěšky dostupná pro velké množství obyvatel, ale zároveň jsou pozemky z části obklopeny 
zelení a nabídnou tak návštěvníkům výhled do přírody. Území disponuje velkým množstvím 
prvků občanské vybavenosti, včetně sportovních a ubytovacích zařízení. Investice veřejného 
koupaliště by tak doplnila současnou pestrou nabídku zařízení (sportoviště, hvězdárna, 
botanická zahrada, hotel, tenisové kurty atd.) o areál koupaliště. Vznikl by tak ucelený 
sportovně rekreační komplex. 
Velkou výhodou je současná existence linek MHD v blízkosti areálu, což podstatně eliminuje 
potřebné investice do veřejné dopravy.  
 
Lokalita Kudlich - Vodojem 
Pro lokalitu Nová Ves je charakteristická izolovanost od hustě obydlených zón města. Je 
zasazena stranou od ruchu městského ruchu na pozemcích, obklopených zelení a volnou 
krajinou.Vyšší nadmořská výška přispívá k lepší kvalitě ovzduší, která je pro oblast 
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koupaliště velmi pozitivním atributem. Zároveň je ze svahů Kudlichovy výšiny dobrý rozhled 
na okolní krajinu, město Teplice a vzdálené vrcholky Krušných hor. Výstavba by podnítila 
rozvoj občanské vybavenosti, které v současnosti v této části města chybí. Nová Ves je velmi 
hodnotná část města s ideálními přírodními předpoklady pro další rozvoj. Území dominuje 
masivní věž vodojemu, který se týčí na vrcholu a stává se tak výraznou dominantou celého 
plánovaného areálu. Nespornou výhodou je i rychlé napojení na kapacitní komunikaci I. třídy, 
zajišťující rychlé spojení s centrem i s okolním spádovým územím.  
Slabinou je chybějící občanská vybavenost a stavba koupaliště by tak byla prvním výrazným 
příspěvkem tohoto typu v celé čtvrti. Nutností by byly investice do budování vazeb na město 
jak pro pěší, tak pro MHD i automobily. Vzhledem k odlehlejší poloze v rámci města a 
umístění dále od zastavěného území je dostupnost lokality pro pěší komplikovaná. Nezbytná 
se jeví také investice do prodloužení linek MHD, jelikož nejbližší zastávka MHD je pro 
zařízení koupaliště příliš daleko. Nedostatkem podmiňujícím další investici je absence 
napojení na stávající síť cyklotras a samozřejmě i terénní profil, s výrazným převýšením. 
 
Závěrečné doporučení, vyplývající z dopravně inženýrské problematiky 
Obě varianty mají svá pro i proti a lze s jistotou říci, že obě lokality jsou pro výstavbu velmi 
dobrým kandidátem. Teplice jsou městem s bohatou lázeňskou tradicí a výstavba 
v současnosti neexistujícího koupaliště je velmi zásadní pro další vývoj města. Z tohoto 
pohledu se jeví jako vhodnější kandidát lokalita Nová Ves. Jedná se o jednu 
z nejhodnotnějších částí města a celého regionu s dostatečnou územní rezervou, která 
nabízí skvělé přírodní předpoklady, které jsou pro rekreační zařízení koupaliště zcela 
klíčové. 
 
 
 
 
 

5. Urbanistické a architektonické prověření lokalit umístění koupaliště 
v Teplicích 

 
Třešňovka – Pod Panoramou 
Urbanistickou předností tohoto 
místa je dobrá dosažitelnost a 
dostupnost z kapacitních obytných 
čtvrtí, návaznost lázeňského 
šanovského centra a propojení nově 
připravovaného areálu koupaliště 
s existujícími sportovně rekreačními 
plochami, s ubytovacím zařízením 
velkého hotelu Panorama (tenisové 
kurty, tělocvična, venkovní sportovní 
hřiště, kapacitní restaurace hotelu) a 
návaznost na plochy parkového lesa 
Doubravky s dominantou 
Doubravská hory a sousedního 
Písečného vrchu s hvězdárnou a 

romantickým jezírkem. 
Navrhovaná funkce koupaliště, s nezbytnými atraktivními doplňujícími zařízeními, tak 
integruje s existující, relativně širokou strukturu volnočasových a rekreačních aktivit této 
jihovýchodní části města. Doplněním chybějícího zařízení tak dojde k lepšímu vzájemnému 
fungování i dnes méně navštěvovaných zařízení.  
V urbanistické skladbě a diferenciaci ploch města bylo a je území Třešňovky dlouhodobě 
chápáno jako „zelený klín“ výběžku Českého středohoří, ovlivňující vnímání městské krajiny. 
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Architektura navrženého koupaliště nijak výrazně neovlivňuje prostorové a  kompoziční 
danosti posuzované lokality. Prioritou architektonického vnímání zůstává horizontální, 
lomená hmota hotelu, ležícího na úpatí Doubravská hory. Horizontální, pásové členění 
hmoty hotelu, nad kterým ční objekty Doubravky, nebude areál koupaliště narušovat – 
přebíjet. Vlastní posazení koupaliště do měkce modelovaného terénu třešňovky je citlivé, 
nízké, ploché, navíc doplněné novou výsadbou zeleně, která naváže a propojí existující 
zeleň Písečného vrchu, Doubravská hory a naváže na zeleň Janáčkových sadů – Botanické 
zahrady, Kmochovy stezky atd.  
Následný urbanistický rozvoj této lokality může být sledovanému záměru koupaliště velmi 
nápomocný. V urbanistických koncepcích (platný územní plán) je plánované komunikační 
propojení Pražské ulice kolem tenisových dvorců a hotelu k sídlišti Šanov. Tato, dlouhodobě 
připravovaná spojka přispěje k lepšímu dopravnímu zpřístupnění jihovýchodních částí města 
a zároveň odlehčí dopravně přetíženým šanovským lázeňským partiím. Pro stavbu 
koupaliště v posuzované lokalitě jde o velmi příznivý dopravní přínos. Rovněž stará 
myšlenka (Arch. Rajnyš – v roce 1956) pěšího a také cyklistického propojení Letné a 
Janáčkových sadů pomocí lávky nad Pražskou ulicí, je v této souvislosti dobudování prostoru 
Pod Doubravkou – Panorama zajímavá a stála by pro samostatné studijní prověření. 
 

 
 
Navržený program v této lokalitě je skromnější, podmíněný menším územním rozsahem a 
existujícími, logickými regulativy (odstupy od stávajících zařízení, ochrana přírodního 
prostředí): 
 Parkoviště o celkové kapacitě 160 OA je navrženo v ulici Pod Doubravkou - 
rozšířením stávající plochy parkoviště u panelového obytného domu. Potřebná kapacita 
parkoviště bydlících by byla zajištěna. 
 Zastávka MHD (Panoráma) – stávající, v docházkové vzdálenosti od vstupu. 
 Vstup je navržen v severovýchodním nároží vymezeného pozemku koupaliště 
(pokladna, informace atd. jako součást oplocení) 
 Šatny pro návštěvníky koupaliště – v klasickém provedení převlékacích kabinek 
jsou v sousedství vstupu. 
 Zázemí – tvoří objekty – pavilony pro vybavení a služby návštěvníků, dále 
občerstvení, půjčovny, klubovny, fitness, wellness,plavčík, první pomoc, WC, sprchy a 
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umývárny. Pavilony přízemní konstrukce, přehledné dispozice s pobytovou střechou – 
terasou. 
 K pavilonům vybavení a služeb navazují jižním směrem plochy pobytových teras – 
konstrukčně upravené pro posezení, s mobiliářem  - sestavy stolů a lavic, volné i stíněné  
 Bazény koupaliště, které tvoří „vodní svět“ areálu, jsou komponovány do kruhové 
sestavy, dobře zapadající do měkkého tvaru reliéfu Třešňovky. Sestava má část: 
 bazén brouzdaliště - mělké 0,4 m hluboké velikost cca 500 m2 

- dětská vodní atrakce 
- plocha pro dozor a doprovod dospělých 
plavecký bazén - členěný na část pro plavce, neplavce, část pro skoky z věže. 

Plavecká část o rozměrech 50 x 18 m, hloubce 1,8 m je vyčleněna v části rozlehlého 
středního bazénu kruhové kaskády. 

třetí, relaxační bazén je v nejnižší, dolní části bazénové skladby. Bazén by byl 
vybavený vířivkami, vodními lůžky, lavicemi atd.. 

Dalším vybavením areálu jsou vyhlídkové terasy, situované v nejvyšší poloze 
areálu, v blízkosti „dětského světa“ jako základna – k sousední ploše aktivit pro děti  

 „dětský svět“ – tj. otevřené plochy s bezpečným povrchem, s dětskými atrakcemi 
(pískoviště, skákadla, houpačky, šplhadla atd.) – část je osluněná, část stíněná 
 Západním směrem, k romantickému výběžku Písečného vrchu je vymezena 
pobytová louka – travnatá plocha s remízky keřů, stromů a skalními bloky. Jde o část 
areálu k volnému užívání – ležení na dece. Tato část by mohla být volně přístupná – 
průchozí. 

V severozápadním nároží areálu je umístěn klub – plážový bar – taneční parket, 
herna apod., s možností i mimo sezónního využívání. 
 Celek je doplněn plochami hřišť pro plážové a kolektivní sporty – plážový volejbal, 
nohejbal, badminton – atd. 
Areál koupaliště Třešňovka je doplněn stávajícím komplexem hotelu PANORAMA, kde je 
možnost využít ubytovacích kapacit, gastronomie, tělocvičny a dalších sportovních ploch.  
Rovněž sousední tenisový areál doplňuje a kompletuje pestrou nabídku sportovně 
rekreačních aktivit zvolené lokality. 
 

 
 
Bilance – kapacity: 
Celková plocha pozemku (bez parkoviště)   25 000 m2 
Plocha parkoviště       5 500 m2 
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 Počet parkovacích míst   160 
Plocha bazénů (= voda)      2 000 m2 

 

 
 
 
 
 
 
Lokalita Kudlich – Vodojem (Nová Ves) 
 

Urbanistická situace tohoto 
místa je charakteristická svojí 
okrajovou polohou, kde proces 
urbanizace byl po roce 1990 
zastaven. Velkoryse 
koncipované sídliště na Nové 
Vsi skončilo výstavbou I. 
etapou – stavbou bytových 
domů na severovýchodním 
svahu výrazného 
geomorfologického útvaru 
Kudlichovy výšiny, 
s dominantou věžového 
vodojemu. Vedle bytové 
zástavby I. etapy byla z větší 
části realizována nadřazená 
technická infrastruktura pro 
výslednou kapacitu sídliště - 
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dopravní síť, soustava vodojemů, bylo přivedeno teplo z Ledvic,  síť trafostanic, vybudoval se 
kanalizační sběrač do ČOV Bystřany a přivedla se trolejbusová hromadná doprava. 
Projektově bylo připraveno centrum občanské vybavenosti, jesle, školy a školky.  
Dnešní sídlištní torzo, z původního obytného celku pro cca 20 – 25 tis. obyvatel, prošlo 
procesem redukce, zažilo živelnou privatizaci pozemků a také došlo ke správnímu dělení 
celého území mezi obec Teplice a Zábrušany.  
Pro lokalizaci koupaliště je však důležité, že podstatná část území vrcholové partie 
Kudlichovy výšiny zůstala volná, nezastavěná a představuje svým pozemkovým 
potenciálem, který je vesměs v majetku obce Teplice, jedinečnou územní rezervu. 
Urbanistickou výhodou je dobrá dostupnost území z nadřazené komunikační sítě. 
Z ostatních faktorů je pak výborné provětrávání území, příznivé oslunění, dostatek zeleně 
a z hlediska odstupových vzdáleností obytných ploch od uvažovaného koupaliště je zvolená 
poloha ideální.  

K silným stránkám lokality patří rovněž jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných 
hor, s charakteristickými vrcholy v okolí Komáří vížky, Bouřňáku, rozhledy na České 
středohoří a v jižním pohledovém sektoru na Bořeň, Bílinu a na Duchcov. Severním 
rozhledům kraluje nadhled na teplickou kotlinu, na strukturu zástavby města Teplice a ve 
vzdálenějším horizontu na Krupku – Bohosudov, Dubí atd.. 
Vedle rozhledů je pro urbanistické situování investice důležitá i pohledová expozice. Díky 
charakteristické dominantě vodojemu bude plánovaný areál viditelný prakticky ze všech míst 
teplického regionu. Je to dáno relativní výškou a celkovou geografickou polohou. Vrcholová 
část území s akcentem vodárenské věže, která by mohla být součástí, po úpravách i 
doplněním, plánovaného koupaliště, s drobným historickým detailem Kudlichova pomníku, by 
v prostorovém působení na pozorovatele z celé řady míst města a jeho okolí působila velice 
dobře.  

Architektura vlastního koupaliště, bazénů kaskádovitě osazených do terénu, nebude 
negativně ovlivňovat dálkové pohledy a nijak výrazně neovlivní prostorové a kompoziční 
danosti posuzované lokality. Vedle charakteristického přírodního útvaru výšiny zůstane vždy 
prioritní architektura věžového vodojemu. Pokud tato výrazná vertikální stavba dostane i 
novou funkční náplň a doplní tak areál koupaliště, bude to z hlediska architektonického, 
urbanistického, kompozičního i funkčního skutečně unikátní záležitost  
Z hlediska územní strategie městského regionu Teplice má následný urbanistický rozvoj  
této lokality, rovněž tak i celé Nové Vsi, všechny pozitivní předpoklady zdařilého rozvoje. 
Svoji významnou roli může sehrát nový územní plán města, který je v současné době na 
počátku pořízení. 
 

V urbanistických 
koncepcích (dosud 
platný územní plán) 
sehraje významnou 
úlohu dokompletování 

základního 
komunikačního 

systému města a 
zejména celého 
městského regionu. 
V přípravě je 
vyhledání trasy a 
příprava Kladrubské 
spojky a jejího 
pokračování na 
východním okraji 
Teplic směrem do 
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regionu Krupky a dále k dálnici D8 
Tyto dlouhodobě připravovaná dopravní investice, jejichž realizace se přibližuje, výrazně 
změní současné dopravní vztahy a zkrátí časovou dostupnost atraktivních zařízení s širším 
spádovým dosahem. Předností území Nové Vsi je již existující dopravní napojení na 
významné dopravní tahy (I/13), které po doplnění chybějících úseků, přivedou k takto 
významným areálům návštěvníky ze vzdálenějších center osídlení  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Stavební program, 
který byl zvolen pro 
prvotní představu o 
velikosti areálu 
koupaliště, 
navazujících služeb a 
doplňujících zařízení, 
které zajistí celoroční 
využití, je nutné 
v těchto počátcích brát 
s rezervou:  
 
 Přístup k areálu a na parkoviště – po stávající východní a jižní komunikaci 
(vybudovaná jako podmiňující sídlištní investice), která by byla ukončena obratištěm a 
výstupní a nástupní stanicí MHD. Znamená to prodloužit některých linek stávající obsluhy 
sídliště Nová Ves, včetně natažení trakčního vedení trolejbusové dopravy.  
 Kapacita parkoviště      cca 133 míst 
 Vstup do areálu  je navržen z jižní strany, od MHD a parkoviště. Bazénová část 
koupaliště a komplex zařízení vodojemu bude oplocený, přístupný přes pokladny a turnikety. 
 Šatny u vstupu do areálu – klasické převlékací kabinky, bez rozlišení pohlaví. Šatny 
pro děti by mohly být u „dětského světa“.  
 Služby – zázemí koupaliště – jsou v návazném objektu za vstupem a obsahují: 
občerstvení, půjčovnu, klubovny, fitness, wellness, potřebná WC, sprchy, plavčík, první 
pomoc atd. Součástí by bylo i potřebné technické zázemí pro provoz. 
 Pobytové terasy – plochy pro posezení, a společenské aktivity – zpevněné, 
dlážděné, třeba i dřevěné, doplněné mobiliářem – sestavy stolů, lavic apod. 

Bazénová část – sestava složená z bazénu brouzdaliště – mělké 0,4 m hluboké 
velikost cca 500 m2 

- dětská vodní atrakce 
- plocha pro dozor a doprovod dospělých 

plavecký bazén – členěný na část pro plavce, část pro skoky z věže. 
Plavecká část o rozměrech 50 x 18 m, hloubce 1,8 m je vyčleněna v 
části rozlehlého středního bazénu kruhové kaskády. 
Třetí, relaxační bazén je v nejnižší, dolní části bazénové skladby. Bazén by 
byl vybavený vířivkami, vodními lůžky, lavicemi atd.. 

 Bazénová soustava by byla v jednotlivých úrovních spojená rampami a schodišti, 
skluzavkami atd.  
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 Vyhlídková terasa –situovaná v nejvyšší části areálu, v sousedství dětského světa 
– tj. otevřené plochy s bezpečným povrchem, s dětskými atrakcemi (pískoviště, skákadla, 
houpačky, šplhadla atd.) 
 Pobytová louka – sousední, přírodní travnatá plocha pro slunění a zábavu 
Součástí louky (ta by nebyla oplocená) jsou hřiště pro plážové kolektivní sporty – volejbal, 
nohejbal, badminton atd. 
 Klub – plážový bar – taneční parket, herna apod. 
 
 Velká pozornost při modelovém vypracování celkového architektonického návrhu byla 
věnovaná námětům na případnou revitalizaci věžového vodojemu.  
Výškové dominantě města Teplice (dnes téměř nevyužité) je v návrhu areálu dána nová 
funkce: např. rozhledna do širokého okolí, ve spojení s restaurací a ubytováním. 
Sousedství a spojení s venkovním koupalištěm dává možnosti pro rozšíření vodních atrakcí 
– tobogán, kruhový bazén při patě věže, sluneční lázeň atd. 
Vodárenský věžový vodojem není v majetku města Teplice. Vlastníkem je Severočeská 
vodárenská společnost a.s.  
Prezentace předchozí vyhledávací studie a diskuze k jinému využití objektu, které proběhly 
v minulém roce naznačily, že spolupráce města na tomto projektu je možná.  
 Do nových vazeb a jiného postavení se rovněž dostane významný turistický cíl – 
Kudlichův pomník a také sousední objekt zemního vodojemu (majetek SVS), s rozlehlou 
plochou střechy. Tyto stavby mohou v dalším rozvoji vrcholu kopce dostat ještě jinou 
doplňující funkci. 
 
Celková plocha pozemku venkovního koupaliště 
(bez parkoviště a přístupové komunikace     17 000 m2 
Parkoviště, otočka, zastávka         4 300 m2 

Navržený počet P               133 
Plocha vody (bazénů)         2 000 m2 
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KOMPOZIČNÍ ZAČLENĚNÍ KOUPALIŠTĚ DO MĚSTSKÉ KRAJINY A 
DO OKOLÍ V POSUZOVANÝCH LOKALITÁCH 
 
 
Třešňovka – Pod Panoramou                     Kudlich – Vodojem (Nová Ves) 

 

 
 
Kompoziční začlenění areálu koupaliště do městské krajiny a do okolní krajiny a přírodního 
rámce je v posuzovaných lokalitách rozdílné. Vyplývá to ze zásadně odlišných krajinných 
prvků, z terénních podmínek, z polohy lokality v půdorysu města, z plošných a pozemkových 
rezerv a zejména pak ze vztahu, vlivu vybraného místa se sledovaným záměrem umisťované 
investice na okolí a jeho charakter. 
V našem případě se dá mluvit v případě Třešňovky o kompozici uzavřené, která je svým 
způsobem úplná, ukončená a naopak v případě Kudlich – Vodojem o kompozici otevřené, 
mající možnost dalšího nárůstu, směřujícího k dalšímu rozvoji a následným cílům.  
Důležitým kritériem v posuzování kompozičních principů jednotlivých zvolených míst je 
měřítko - velikost. Při posuzování naší dvojice lokalit je z hlediska měřítka důležité zda se 
jedná o investici kontrastní, či jde o shodu, splynutí, nebo zde nejde o jiné proporční vztahy.  
 
Urbanistická kompozice nového koupaliště bude poplatná a podřízena zejména 
vybranému území - lokalitě. Ty jak bylo řečeno se významně odlišují. Pokud mluvíme o 
Třešňovce jako o prostoru kompozičně uzavřeném, pak Kudlich – Vodojem je prostorem 
typicky otevřeným do okolní krajiny. 
Cílem urbanistické koncepce a urbanistické kompozice je estetické utváření nového areálu 
venkovního koupaliště a jeho organického zapojení do zvoleného místa. Kompoziční 
uspořádání celku i dílčích prostorů, logické propojení ploch, sladění přírodních, existujících a 
nově navrhovaných stavebních objektů, daných hodnot, zajímavých prvků a materiálů, 
komponovaných i volných souborů a celků s kvalitním a charakterově pestrým prostředím. 
Urbanistická kompozice má rozhodující vliv na vizuální vnímání prostředí člověkem a na 
jeho chování, na pocit sounáležitosti s celkovým obrazem krajiny, sídla a jeho části.  
V případě Třešňovky jde o zvlášť ohleduplné rozhodování a o citlivý přístup.  
Při urbanizaci v lokalitě Třešňovky bude investor vždy narážet, s ohledem na dochované, byť 
sporné hodnoty torza sadu třešní, na odpor rodáků, pamětníků. Půjde proto o zvlášť 
uvážlivou přípravu, citlivé prezentování záměru a přístup k řešení. Jde o území které je 
zapsané v paměti několika generací jako třešňový sad území, kde „jsme jako děti trhali 
třešně a prchali před hlídačem, který na nás nestačil“. Dnes zde běháme, venčíme pejsky, 
randíme, pouštíme draky, v zimě třeba sáňkujeme s dětmi a na jaře obdivujeme jak staré 
třešně ještě dokáží nasadit pupeny. 
Při hodnocení jsme se zaměřili na porovnání: 
    krajinného reliéfu, 
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    přírodních a stavebních dominant, 
    dochovaných historických hodnot místa, 
    prvků podporujících prostorovou orientaci, identifikujících a charakteristických pro dané 

místo, zachovávajících měřítko prostorů – prostranství,  
    hlavních os, průhledů, výhledů, siluet, zdůraznění kompozičních zásad, vazeb, principů a 

dalších specifických vlastností posuzované lokality. 
 

Ke komplexní a v konkrétním místě uplatňované urbanistické koncepci a kompozici 
sledujeme následující tři postupné kroky –  

1. vnímání lokality, 2. její analýza, 3. utváření a nové hodnotové formování místa při 
vložení významné investice.  

 
Seznam pojmů sledovaných a subjektivně hodnocených při porovnávání kompozičních 
jedinečností naší dvojice lokalit pro stavbu koupaliště: 

 
Bod, resp. cílový bod pohledu, významný vyhlídkový bod, dominanta, případně drobná 
výšková dominanta, významná stavební dominanta, genius loci 
Kompozice urbanistická, kompoziční osa, koncepce města – urbanistická 
 Konfigurace terénu, obraz města 
Osa, kompoziční osa, urbanistická osa, urbanizační osa 
Panorama, pohled, chráněný pohled nebo pohledový horizont, pohledová hrana, osa, 
pohledové stanoviště a pohledová linie, pohledový horizont, vyhlídkový bod, veduta 
 
Kompozice je rozhodující pro vizuální vnímání hmotného prostředí. Jejím základem je řešení 
proporcí, měřítka, konfigurace a členění jednotlivých objektů a jednotlivých skupin, prostorů a 
prostorových soustav, městských částí i celého města. Kompozice pracuje s výškou a hmotou, s 
kontrastem a rytmem, s pravidelností i nepravidelností jednotlivých prvků. 
V kompozici osídlení a v kompozici měst má základní význam vedení hlavních komunikačních tras 
a kompozičních os, rozloha a měřítko prostorů, rozložení akcentů a dominant, organické sepětí 
dochovaných hodnot a nových prvků, členění zástavby a její spojení s přírodou. 
Estetické formování architektonického prostředí by mělo být v souladu se společenským obsahem a 
mělo by vyjadřovat hierarchii společenského významu a vztahy jednotlivých objektů, prostorů a částí 
sídelních útvarů. 
 
Ve  výkresové dokumentaci jsou uvedené kompoziční hodnoty zvolených lokalit graficky 
dokumentovány, s vyznačením předností a specifik. V následném porovnání a hodnocení 
pomocí metody SWOT jsou pak verbálně sumarizovány silné a slabé stránky a předpoklady 
rozvoje – jaké má ta která lokalita šance. 
 
 
 
 
 
 
 

VYHODNOCENÍ LOKALIT S VYUŽITÍM METODY SWOT 
 
Pro objektivní hodnocení vybraných lokalit je použito metody SWOT, která je pro daný účel 
vhodná a zejména vyhovuje pro rozbory užívaných v územně plánovací praxi. 
SWOT je zkratkou čtyř slov – STRENGTHS – POZITIVA KLADY 
    WEAKNESSES – SLABINY 
    OPPORTUNITIES – PŘÍLEŽITOSTI, ŠANCE 
    THREATS – HROZBY 
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Analýza SWOT patří mezi nástroje, kterou běžně využíváme v územním plánování při rozhodování o účelnosti 
investice, využíváme ji při lokalizačních úlohách a také při porovnání a shromáždění analytických podkladů pro 
konečné rozhodování 
SWOT analýza je kompletní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení 
jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ 
vnitřní stránky subjektu a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY ). SWOT analýza je součástí 
strategického (dlouhodobého) plánování občanské společnosti, města, regionu, oblasti, kraje. 
 
Metoda SWOT umí ukázat analyzovaný problémový okruh (v našem případě lokalizaci 
koupaliště) ze všech zvolených hledisek, vyhodnotí klady a zápory, kdy některý zkoumaný 
jev, zvolené kritérium se může stát hrozbou, či naopak hrozba se dá změnit za určitých 
podmínek ve výhodu. Z praktické zkušenosti víme, zejména z rozborů a analýz na 
urbanistických úkolech, že rozhodování se často řídí zveličením zejména slabých stránek, 
závad, negací a naopak chybí zdůraznění silných, pozitivních hodnot, které se poněkud 
zamlčují nebo přehlížejí, významově upozaďují. 
Pro náš úkol – výběr lokality pro městské koupaliště, je použití metody SWOT vhodné, nesmí 
však být chápáno dogmaticky. 
Posuzované lokality v půdorysu města nejsou vždy plně srovnatelné. Je to dáno polohou, 
urbanistickou situací, souvislostmi, územně technickými podmínkami, geografickými 
podmínkami a také cílovým programovaným stavem, s případnými územními rezervami pro 
další rozvoj. Důležité pro vhodnost a rozhodovací fázi výběru je pro umístění koupaliště do 
konkrétního místa i to, zda realizací koupaliště urbanizaci místa zahajujeme, v jiném případě 
jen doplňujeme nebo zda proces rozvoje lokality situováním investice ukončujeme.   
 

Shrnutí a závěrečné doporučení porovnává dvojici zvolených stavenišť pro městské 
koupaliště pomocí metody SWOT, dále pomocí vypracovaných odborných posudků 
specialistů (profesí životního prostředí, klimatologie, dopravy a hygieny prostředí - hluk + 
emise) a také pak na základě urbanistických, architektonických a dalších sídelních znalostí 
městského regionu zpracovatelů poskytuje relativně komplexní podklad pro rozhodovací fázi 
o umístění významné investice: 

 
v místě 
 TŘEŠŇOVKA – POD PANORAMOU – Písečný vrch, či 
 KUDLICH – VODOJEM – na Nové Vsi. 
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1. TŘEŠŇOVKA – POD PANORAMOU 
 

STRENGTHS – SILNÉ STRÁNKY                                  SLABÉ STRÁNKY - WEAKNESSES 

OPPORTUNITIES – PŘÍLEŽITOST                              NEBEZPEČÍ, HROZBY - THREATS 

- VYUŽITÍ ČÁSTI VOLNÉ PLOCHY DOŽITÉHO SADU TŘEŠNÍ 
POD HOTELEM PANORAMA  

- KVALITNÍ PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ VÝZNAMNÉ MĚSTSKÉ 
KRAJINY S LESOPARKEM DOUBRAVKY, TENISEM 
PÍSEČNÝM VRCHEM, HVĚZDÁRNOU ATD. 

- VÝBORNÁ DOSTUPNOST PO STÁVAJÍCÍCH MĚSTSKÝCH 
KOMUNIKACÍCH (MHD, KRÁTKÁ PĚŠÍ DOCHÁZKA, 
CYKLOTRASY ATD) 

- STABILIZOVANÁ STRUKTURA BYDLENÍ V OKOLNÍCH 
OBYTNÝCH SKUPINÁCH, S VYŠŠÍ HUSTOTOU ZALIDNĚNÍ  

- ROZVÍJEJÍCÍ SE SKUPINY RD KOLEM DOUBRAVKY 
- REZERVNÍ PLOCHY PRO ZŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ (ULICE 

POD DOUBRAVKOU) 
- KAPACITNÍ POZEMKY VE VLASTNICTVÍ OBCE 
- VYBUDOVANÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST, VEDLE 

ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ + BOTANICKÁ ZAHRADA, 
PLANETÁRIUM, TENISOVÝ AREÁL, HOTEL ATD. 

- BEZPROSTŘEDNÍ NÁVAZNOST NA LÁZEŇSKOU ZÓNU A 
CENTRUM ŠANOVA  

- JE V PLÁNU (ÚP) VÝSTAVBA KAPACITNÍ KOMUNIKACE 
KOLEM LOKALITY, KTERÁ ZLEPŠÍ DOSAŽITELNOST 

-  ZÁBOR PLOCH SADU – ZELENĚ = 
NESOUHLASNÉ REAKCE Z OKOLNÍCH 
OBYTNÝCH SKUPIN (PEJSKAŘI, ZAHRÁDKÁŘI) 

- CHYBĚJÍCÍ AKTUÁLNÍ DENDROLOGICKÉ 
PODKLADY O ZDRAVOTNÍM STAVU ZELENĚ 

- NEVYJASNĚNÉ ZÁMĚRY NA REHABILITACI 
PLOCH V OKOLÍ HOTELU PANORAMA 
(SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ) 

- LZE OČEKÁVAT NEGATIVNÍ REAKCE 
MAJITELŮ RD POD TŘEŠŇOVKOU A Z TOHO 
PLYNOUCÍ DELŠÍ LHŮTY SPRÁVNÍCH 
ROZHODNUTÍ, PROSAZENÍ ZÁMĚRU ATD. 

- ZVÝŠENÍ PROVOZU NA STÁVAJÍCÍCH 
KOMUNIKACÍCH DO DOBY REALIZACE NOVÉ 
KOMUNIKACE 

- NEPATRNÉ ZHORŠENÍ AKUSTICKÉ SITUACE 
V TÉTO ČÁSTI MĚSTA – V LETNÍCH MĚSÍCÍCH 

- PROSTOR POD PANORÁMOU LZE UMÍSTĚNÍM KOUPALIŠTĚ 
REHABILITOVAT, REPRODUKOVAT ZELEŇ – NAHRADIT 
DOŽITÝ TŘEŠŇOVÝ SAD PARKOVÝMI DŘEVINAMI, ZALOŽIT 
NOVOU SÍŤ PĚŠIN A CEST, KTERÁ POVEDE K NOVÝM CÍLŮM 

- ZACHOVAT I PŘI TÉTO INVESTICI PRŮCHODNOST ÚZEMÍ A 
MIGRAČNÍ POHYB ŽIVÉ I VEGETAČNÍ PŘÍRODY 

- DOSADBOU ZELENĚ, ZALOŽENÍM TRAVNATÝCH PLOCH A 
CESTNÍ SÍTĚ ZAPOJIT CELÝ AREÁL DO KONTEXTU 
PÍSEČNÉHO VRCHU, BOTANICKÉ ZAHRADY A PROSTORU 
JANÁČKOVÝCH SADŮ  

- OBNOVIT STAROU MYŠLENKU PĚŠÍHO (A TAKÉ 
CYKLISTICKÉHO) SPOJENÍ LETNÉ – JANÁČKOVÝCH SADŮ A 
PÍSEČNÉHO VRCHU S DOUBRAVKOU 

- NABÍZÍ SE MYŠLENKA OŽIVENÍ VRCHOLU DOUBRAVSKÉ 
HORY, ZPROVOZNĚNÍ RESTAURACE A ZAPOJENÍ PAMÁTKY 
DO OKOLNÍCH ATRAKTIVIT MÍSTA 

- VYUŽÍTÍ DOSAŽITELNÉHO ZDROJE TERMÁLNÍ VODY 
(ŠANOVSKÉ PRAMENY) PRO SPECIFICKOU PŘÍTAŽLIVOST 
ZAŘÍZENÍ 

- ZÁMĚR KOUPALIŠTĚ PODPOŘIT V NOVĚ POŘIZOVANÉM  
ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA TEPLICE 

 - CHYBĚJÍCÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD (= 
REGULAČNÍ PLÁN LOKALITY, KTERÝ JE 
DOPORUČOVÁN VE STÁVAJÍCÍM ÚZEMNÍM 
PLÁNU) 

 - NEBEZPEČÍ ZMAŘENÍ CELÉHO ZÁMĚRU VE 
SCHVALOVACÍM PROCESU PŘÍPRAVY 
PROJEKTU 

 - ZNEUŽITÍ DOBRÉ MYŠLENKY ZÁMĚRU VÝSTAVBY 
KOUPALIŠTĚ POD PANORÁMOU 
K NEKONSTRUKTIVNÍM DISKUZÍM  

 - OPOZIČE, ZAMĚŘENÁ NA OBNOVU KOUPALIŠTĚ 
V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ, NEBUDE SOUHLASIT 

 - ČASOVĚ DLOUHÁ DOBA PŘEDPROJEKTOVÉ I 
PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY  
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2. KUDLICH – VODOJEM (NOVÁ VES) 
 
STRENGTHS – SILNÉ STRÁNKY                                  SLABÉ STRÁNKY - WEAKNESSES 

 
OPPORTUNITIES – PŘÍLEŽITOST                              NEBEZPEČÍ, HROZBY - THREATS 
 

 
 

- UMÍSTĚNÍ KOUPALIŠTĚ NA OKRAJI MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY 
TEPLIC S VELKOU REZERVOU A MOŽNOSTMI DALŠÍHO 
ROZVOJE 

- INTEGRACE AREÁLU KOUPALIŠTĚ  S OBJEKTEM VĚŽE 
VODOJEMU, KTERÝ JE S VÝJIMKOU VYSÍLAČŮ A ANTÉN  
NEVYUŽITÝ 

- KVALITNÍ PROSTŘEDÍ V DOMINANTNÍ POLOZE NAD 
TEPLICKOU KOTLINOU MĚSTSKÉHO REGIONU, S DOBRÝMI  
PODMÍNKAMI PRO DOSTUPNUST MHD, AUTOM., CYKLO  

- NAPOJENÍ JE PO VYBUDOVANÉ MĚSTSKÉ KOMUNIKACI, 
DOSAŽITELNÉ JSOU SÍTĚ  

- OPTIMÁLNÍ ODSTUP OD OBYTNÝCH PLOCH (HLUK 
Z PROVOZU) 

- DOBRÁ DOSAŽITELNOST PRO SPÁDOVOVÉ ÚZEMÍ 
OKOLNÍCH OBCÍ I MĚST (DUCHCOV, DUBÍ, BÍLINA ATD.) 
PO SILNICI 1. TŘÍDY S VAZBAMI NA DÁLNICI D8 

- DOSTATEK REZERVNÍCH PLOCH V MAJETKU OBCE PRO 
ZŘÍZENÍ DALŠÍCH NÁVAZNÝCH FUNKCÍ 

 

- INVESTICÍ KOUPALIŠTĚ  BUDE ZAHÁJEN ROZVOJ 
CELÉ LOKALITY 

- VEDLE EXISTUJÍCÍ ZÁKLADNÍ SÍDLIŠTNÍ 
INFRASTRUKTURY BUDE NEZBYTNÉ DALŠÍ VAZBY 
NA MĚSTO BUDOVAT 

- MYŠLENKA INTEGRACE A NOVÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ 
VODOJEMU BUDE VYŽADOVAT ŘEŠENÍ 
MAJETKOVÝCH VZTAHŮ K VĚŽI 

- NENÍ PŘIPRAVENA ROZVOJOVÁ KONCEPCE 
LOKALITY (FUNKCE, REGULATIVY, FINANČNÍ 
STUDIE  

-  STÁVAJÍCÍ ÚP NA PLOŠE ŘEŠÍ (NEZÁVAZNĚ - 
DOPORUČUJE) NÍZKOPODLAŽNÍ RD  

-  OBTÍŽNÝ PŘÍJEZD PRO CYKLISTY = NÁROČNÉ 
BSTOUPÁNÍ  

- LOKALIZACÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE JE MOŽNÉ ZAHÁJIT 
VÝSTAVBU REGIONÁLNÍHO SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO 
A PŘÍTAŽLIVÉHO ZÁBAVNÍHO STŘEDISKA, STŘEDISKA 
VOLNÉHO ČASU  

- VELKOU PŘÍLEŽITOSTÍ JE VYUŽITÍ DOMINANTY 
VĚŽOVÉHO VODOJEMU S CHARAKTERISTICKÝMI DISKY 
NÁDRŽÍ PRO VYTVOŘENÍ PŘÍTAŽLIVÉHO STŘEDISKA 
VOLNÉHO ČASU  (RESTAURACE, UBYTOVÁNÍ, 
ROZHLED)  

- JE ZDE IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOST K VYTVOŘENÍ NOVÉHO 
POUTNÍHO MÍSTA – CÍLE, S JEDINEČNÝMI 
ROZHLEDOVÝMI PODMÍNKAMI NA MĚSTSKOU, 
STŘEDOHORSKOU I KRUŠNOHORSKOU KRAJINU  

-  VÝSADBOU NOVÉ ZELENĚ, ZALOŽENÍM TRAVNATÝCH A 
ZEJMÉNA NOVÝCH ARCHITEKTONICKÝCH OBJEKTŮ 
REALIZOVAT DŮSTOJNÝ NÁSTUPNÍ PROSTOR 
S CHARAKTERISTICKÝM POUTAČEM MĚSTA TEPLICE 

 - INVESTICÍ KOUPALIŠTĚ LZE ROZVOJ STŘEDISKA 
NA KUDLICHU ZAHÁJIT, MUSÍ VŠAK MÍT 
PROGRAMOVANÉ – CÍLENÉ POKRAČOVÁNÍ  

 - BEZ INTEGRACE S DALŠÍ VYBAVENOSTÍ 
MIMOSEZÓNNÍCH  ZAŘÍZENÍ MŮŽE SE 
KOUPALIŠTĚ STÁT JEN PROBLÉMOVOU INVESTICÍ 

 - ZNEUŽITÍ DOBRÉ MYŠLENKY ZÁMĚRU NA 
ZALOŽENÍ A ROZVOJ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU 
– (KOUPALIŠTĚ) K NEŽÁDOUCÍM POLITICKÝM 
CÍLŮM  
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EKONOMICKÁ ROZVAHA A PŘEDPOKLADY REÁLNOSTI – 

PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁMĚRU 
 

Stanovení finančních nákladů na realizaci venkovního koupaliště pro města Teplice je velice 
náročné, nepřesné, spekulativní až téměř nemožné.  
Dosavadní práce na umístění koupaliště mají spoustu neznámých veličin, ze kterých by bylo 
možné alespoň přibližně odhadnout finanční náročnost celého díla.  
Chápeme, že byť stojíme na počátku přípravy investice, je pro plánovací potřeby a zejména 
pak při prosazovaní a zvažování realizace celého záměru mluvit o penězích a porovnávat co 
je z hlediska potřeb a možností reálné, jakou míru velikosti tzv. na počátku rozdělat. 
 
Námi sledované 2 lokality, tak jak známe územně technické podmínky stavenišť, jsou po 
stránce prvotních nákladů srovnatelné, vyžadují prakticky shodnou velikost vynaložených 
investičních prostředků na výstavbu námi bilancované a formulované bazénové sestavy, 
kterou tvoří: 

 Bazénová část složená z bazénu brouzdaliště – mělké 0,4 m hluboké 
velikost cca 500 m2 , dětská vodní atrakce, plocha pro dohled dospělých 
Druhý plavecký bazén – členěný na část pro plavce, část pro skoky z věže. 
Plavecká část o rozměrech 50 x 18 m, hloubce 1,8 m,  
Třetí, relaxační bazén, v dolní části bazénové skladby. Bazén by byl 
vybavený vířivkami, vodními lůžky, lavicemi atd.. 

K tomuto základu koupaliště patří nezbytné technické zázemí bazénové technologie,  
Dále pak potřebné služby šatny, sociální zařízení a základní obslužný servis a zázemí pro 
návštěvníky a personál.  
Ke zpřístupnění pak je nutný příjezd, parkoviště osobních aut, MHD, vstup a oplocení. 
 
Tento programový základ venkovního koupaliště pro Teplice tvoří jakési KRYSTALIZAČNÍ 
JÁDRO, na které se následně mohou nabalovat další programové aktivity a specifická 
zařízení vyšší občanské vybavenosti. Ta, pochopitelně, mohou být budována investorem – 
majitelem zařízení koupaliště, mohou však také být budována soukromými a podnikatelskými 
subjekty. V těchto „nadstavbových“ projektech je odhad nákladů a vzájemné porovnání 
vytypovaných lokalit velkou slabinou až nemožný. Lze mluvit o odhadech, které se mohou 
lišit až v řádových finančních velikostech. 
Pro fungování koupaliště, tj. zařízení, které je sezónní a provoz ovlivňuje především 
klimatická situace (zejména dny s letními teplotami) v letních měsících, je velmi důležité 
doplnit celý areál koupaliště o služby a atraktivní druhy zábavy, které budou mít celoroční 
využití. Právě v této části se posuzované lokality výrazně liší.  
 Třešňovka – Pod Panoramou je v poloze, kde navazující struktura služeb a zařízení 
existuje (HOTEL, TENIS, HŘIŠTĚ, HVĚZDÁRNA) nebo je připravována ( např. DĚTSKÝ 
SVĚT NA MÍSTĚ BÝVALÉ RESTAURACE PANORAMA), zatímco v lokalitě NOVÁ VES, 
bude nutné doplňující strukturu založit a budovat. 
 
Z této  úvahy lze odvodit: 
 - náklady na vybudování bazénové sestavy venkovního koupaliště   
    vč. - technické zázemí + základní služby           300 000,0 tis Kč 
 - náklady na doprovodné dopravní a technické investice   cca  50 000,0 tis Kč 
 
Takto odhadnutou položku je nutné naplánovat více, či méně pro lokalitu jak v Třešňovce, 
tak pro lokalitu na Nové vsi – vodojem. 
 
Proměnné a zcela odlišné však budou náklady na vybudování dalších doprovodných aktivit a 
zařízení. V tomto porovnání má výhodu lokalita Třešňovky, kde je celá řada služeb 
dostupných a mohou s plánovaným koupalištěm integrovat – navazovat atd..  
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ZÁVĚR: Z HLEDISKA FINANČNÍ NÁROČNOSTI JE LOKALITA KUDLICH – VODOJEM 
(NOVÁ VES) NÁROČNĚJŠÍ – DRAŽŠÍ. 
Je to dáno zejména tím, že základní komplex bazénové sestavy bude na vrcholu Kudlichovy 
výšiny, vedle stavby vodojemu, první velkou investicí, bude v osamocené poloze, bez 
důležité integrity (celistvosti) s dalšími doprovodnými a návaznými zařízeními. 
Jinými slovy: je důležité při rozhodování o výběru lokality si uvědomit, že nelze postavit jen 
kvalitní bazény venkovního koupaliště, které budou fungovat 3 – 4 měsíce/rok a pak je zavřít. 
Areál musí být komplexním, fungujícím zařízením pro volný čas, rekreaci, cestovní ruch, 
s minimalizovanou dobou „odstávky“.     
 
 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ K PROBLEMATICE „REKOGNOSKACE“A 
UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V TEPLICÍCH 

 
Vybudování venkovního koupaliště pro obyvatele města Teplice, respektive pro celý 
městský region Teplice, je potřeba, která se v posledních deseti letech stále častěji 
objevuje v programech politických stran, v anketách a v různých průzkumech a také 
v šetřeních, prováděných v občanských uskupeních, mezi studenty atd.. 
V posledních letech je také aktuálním tématem a diskutovaným úkolem jako klíčový 
bodů volebních programů.  
Teplice - město s významnou lázeňskou tradicí a s velkým počtem lázeňských hostů,  
je absence kvalitního venkovního plaveckého koupaliště velkým nedostatkem. 
Kritická slova padají obecně na představitele města za špatně provedenou privatizaci 
dožitých teplických koupališť (Zámecká zahrada, Anger, Pudlák), třebaže často 
neoprávněně.  
Nedostatek možností venkovního koupání nemůže eliminovat ani vyvážit skutečnost, 
že jsou velmi dobré příležitosti, které dávají obyvatelům zatopená důlní díla v okolí 
města – Barbora v Oldřichově a zatopený Lom Chabařovice – s velkou vodní nádrží 
Milada. 
Město pořizuje v současné době nový územní plán, jehož obsahem a součástí by 
mělo být i umístění této investice. Je dobře, že úvahy o lokalizaci této, investičně a 
provozně náročné investice v kontextu s rostoucí oblibou volného rekreačního 
koupání v zatopených lomech a z brzkým otevřením rozšířeného aquacentra 
v Šanově, se začalo hovořit jako o důležitém úkolu již koncem roku 2016. 
K posouzení celé řady lokalit, po zúžení výběru míst na 2 lokality, byly vypracovány 
výše uvedené posudky, jejichž úkolem bylo z profesního hlediska vyhodnotit a 
doporučit jednu, vhodnější lokalitu. 
Myslíme si, že kolektiv zpracovatelů územního plánu, který není místní, nebude mít 
k této otázce tak podrobné podklady, nebude disponovat ani větším časovým 
prostorem k posouzení a vyřešení problematiky veřejného koupaliště, by se měl 
v konceptu návrhu nového ÚP zaměřit na formulaci vlastního koncepční řešení, 
nebo naopak převzít lokalizaci vybraného místa.  
Očekávaným přínosem zpracovatelů územního plánu by byl názor na míru rozsahu 
a velikosti investice – tzn. plošnou dimenzi v dané lokalitě a také názor na stavební 
program, vztah na okolí, krajinu, dopravu a na spádové území města a celého 
regionu.  
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VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ 
 
Naším úkolem, v závěru této části přípravy investice veřejného koupaliště, je 
doporučení vhodnějšího, lepšího neboli optimálního místa pro umístění. 
Po zvážení všech silných a slabých stránek provedeného, relativně komplexního 
hodnocení, pokládáme za lepší lokalitu 
 

Kudlich – Vodojem (Nová Ves). 
 

Odůvodnění. 
Při závěrečném zvažování jsme dali přednost této lokalitě před Třešňovkou, 
především na základě výsledků a doporučení odborných studií a podkladů, které 
nechal vypracovat investor v průběhu první poloviny letošního roku u 
specializovaných pracovišť.  
Naše urbanistické, architektonické, kompoziční hodnocení, se závěrečnou 
ekonomickou rozvahou, vychází pro obě hodnocené lokality téměř rovnocenně, s tím 
že každé místo má své přednosti a nedostatky. 
Nespornou předností pro realizaci koupaliště na Nové Vsi je minimalizace střetů a 
kolizí s okolím – s bydlením i s krajinou. 
 

 


	Dnes – po šedesáti letech, mnoho stromů uschlo, či bylo pokáceno a z původního třešňového sadu zbývají spíše nemocná torza smíchaná s bujně rostoucími náletovými keři šípku, bezinek a dalších plevelnatých keřů. Pozemky, volně přístupné veřejnosti slou...
	Fotografie dokumentují prořídlé řádky původních alejí třešní a suché, uhynulé jedince. Třetí obrázek s pohledem k ulici Pod Doubravkou, dokumentuje již uvolněnou – vykácenou část pozemku, kde by bylo možné situovat bazénovou sestavu venkovního koupali...
	Část HLAVNÍHO VÝKRESU z platného územního plánu města Teplice – s vyznačením rozvojové lokality 052/1, která byla předchozí vyhledávací studií vybrána k dalšímu detailnějšímu posouzení PRO VÝSTAVBU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ.
	Lokalita leží vně zastavitelného území – ve volné krajině a územním plánem její případné využití, rozvoj je regulován. VE SCHVALOVACÍM DOKUMENTU (Obecně závazná vyhláška), která byla vydána v roce 2004 – viz článek 65 (Tato obecně závazná vyhláška o z...
	jsou k této lokalitě 052/1 formulovány následující základní zásady využití a uspořádání nezastavitelného území (volné) krajiny:
	(1) Nezastavitelným územím se rozumí veškerá území nezastavěné (volné) krajiny, která je vymezena ve výkresové části (výkres 300.1) a kterou nelze zastavět vůbec nebo kterou lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel o...
	Charakter nezastavitelného území mají zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa 5, zemědělský půdní fond 6 a ostatní části správního území města, o nichž to výslovně stanoví územní plán. Soubor lokalit nezastavitelného území (volné) krajiny zahrnuje...
	(2) Zvláštním případem nezastavitelného území je rovněž veřejné prostranství v zastavitelném území; zvláštním případem některých veřejných prostranství je parková úprava. Tato území jsou určena územním plánem a jsou vymezena ve výkresu 100.1 Krajina a...
	(3) V nezastavitelných územích je základní zásadou využití území stanovení kulturního a estetického účinku nepostradatelného pro obraz lázeňského města a udržení ekologické stability krajiny.
	Přeložíme – li mluvu Obecně závazné vyhlášky na náš případ lokalizace veřejného koupaliště do třešňového sadu – pak se pohybujeme dle schváleného dokumentu jednak v území nezastavitelném, které nelze zastavět vůbec nebo lze zastavět výjimečně a za zvl...
	V tzv. KNIZE KRYCÍCH LISTŮ, které tvoří nedílnou součást schváleného územního plánu se k rozvojovému území - lokalitě číslo 052/1 stanovuje následující: ÚZEMÍ JE PODŘÍZENO ZVLÁŠTNÍMU REŽIMU NAKLÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI POZEMKY. Toto atraktivní místo je podmí...
	K těmto závazným regulativům lze závěrem dodat toto: výstavba veřejného venkovního koupaliště by probíhala sice na území, územním plánem stanoveným jako nezastavitelné, které však lze ve výjimečném případě podmínečně zastavět stavbou pouze regionálníh...
	Závěr: Připravovaný záměr, tak jak je od počátku koncipován, splňuje výše uvedené regulativy územního plánu - (zařízení je min. regionálního významu) a plánovaný program vytváří podmínky pro kvalitní architektonického a kompozičního řešení komplexu a ...
	Letecký pohled na vrchol Kudlichovy výšiny s charakteristickou stavbou věže vodojemu, novodobé dominanty jižní části městského regionu Teplice. Východně od věže je vidět pomník, připomínající zásluhy říšského poslance Hanze Kudlicha – z roku 1888 (40....
	Vybrané území se nachází na okraji bývalé I. a II. stavby sídliště Nová Ves, ve vrcholové partii výrazného geomorfologického útvaru – Kudlichova výšina, kterému dominuje vedle historického památníku (Kudlichův pomník) novodobý věžový vodojem.
	Ke staveništi této stavby byly v minulosti (kolem roku 1990) vybudovány komunikace a také byly zrealizovány podle původní projektové dokumentace sídliště některé inženýrské sítě. Okolní bytové objekty, situované na severní straně útvaru byly dokončeny...
	Dnešní stav velkorysé rozsáhlé koncepce výstavby nové městské čtvrti na Nové Vsi, představuje nedokončený urbanistický celek (torzo), který utrpěl zastavením investic ze státních fondů komplexní bytové výstavby. Z původní urbanistické koncepce se real...
	Zastavení výstavby sídliště mělo několik problémových důsledků:
	Urbanistická koncepce byla přerušena a následovala nekoordinovaná živelnost rozvoje území, včetně výstavby RD.
	Nebyla realizovaná vyprojektovaná občanská vybavenost.
	Došlo, k dnes těžko pochopitelnému, správnímu rozdělení území sídliště mezi obec Teplice a obec Zabrušany. Celá urbanistická koncepce nové městské čtvrtě tak byla na delší dobu narušena a deformována.
	Technická infrastruktura – sítě, dimenzované a zčásti realizované pro bytové domy, jsou buď „umrtvené“ pod povrchem terénu nebo jsou neúměrně předimenzované.
	V tomto, poněkud živelném vývoji byly nejprve vyčerpány, zastavěny územní rezervy Nové Vsi, nejlépe přístupné, územně a technicky připravené.
	Přesto v současnosti zbývají na Nové Vsi rozsáhlé rezervní plochy v náročnější, méně lákavé, okrajové poloze pro výstavbu, které jsou však vhodné pro náš záměr – založit a postupně vybudovat atraktivní rekreační komplex, jehož prvním počinem bude venk...
	Další územní charakteristiky hodnocené lokality – Kudlich – vodojem (NOVÁ VES)
	Celá partie území kolem sídliště na Nové Vsi představuje pro městský region Teplice významnou a kvalitní rozvojovou územní rezervu.
	Pozemky ve vlastnictví města jsou v klimaticky příznivé poloze, zejména z hledisek ekologických, znečištění ovzduší a hlukových poměrů. V městském regionu Teplice jde o jeden z nejhodnotnějších prostorů.
	Předností je relativně výborné provětrávání, příznivé oslunění, dostatek zeleně a nejpříznivěji lze hodnotit polohu souboru nad inverzními vrstvami kotliny. Inverze, které v zimních a v jarních měsících trápí celé Teplice, převážně nedosahují vrcholov...
	K silným stránkám patří jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor, s charakteristickými vrcholy v okolí Komáří vížky, rozhledy na České středohoří a v jižním sektoru na Bořeň, Bílinu a na Duchcov.
	Na druhé straně je zvolená lokalita vystavena pohledové expozici prakticky ze všech míst teplického regionu. Je to dáno relativní výškou a celkovou geografickou polohou. Vrcholová část území s dominantou vodojemu, detailem Kudlichova pomníku a s chara...
	Mezi pozitivní charakteristiky Nové Vsi patří především velmi rozmanité, až romantické rozložení lesních porostů, které celé území obklopují. Poměrně kompaktní zalesněné svahy svými výběžky, remízky a zelenými ostrůvky propojují severní a jižní plochy...
	Lokalita patří geologicky k západním výběžkům centrální části Českého středohoří. Charakteristickou geologickou strukturu tvoří výlevné a jejich doprovodné horniny – tufy. Největší zastoupení mají horniny čedičového typu (nefelinit, olivinický nefelin...
	Geologická zpráva Mgr. L. Novotného (červenec 2008) potvrzuje uvedené charakteristiky o geologické skladbě území. Ve většině provedených sond byly potvrzeny v podloží čediče nebo čedičové tufy. Vesměs jsou tyto horniny uloženy mělce pod úrovní stávají...
	Obecně lze očekávat, že základové poměry nebudou vhodné z hlediska hloubení podzemních prostorů. Podzemní voda se nebude vyskytovat
	K vrcholu je vybudovaná kapacitní komunikace s výborným napojením na komunikační skelet města. Je zde dostatek pozemků v majetku města Teplice. Území má výborné klimatické podmínky a velmi příznivou orientaci pozemků ke světovým stranám. Plochy pro sl...
	Nespornou výhodou lokality jsou vedle terénní konfigurace, rozsahu pozemků, příznivé a dostatečné odstupy uvažovaného rušného zařízení koupaliště od obytných ploch.
	Lokalita má územní rezervy, je vybudovaná technická infrastruktura. Dnes nevyužívaná stavba věžového vodojemu, představující vynikající územní potenciál, který může v dalších etapách přispět k dnes nedefinovanému dalšímu rozvoji celého komplexu.
	Nahoře - část HLAVNÍHO VÝKRESU z platného územního plánu města Teplice, s vyznačením rozvojové lokality 011/1 a 011/4, které byly předchozí vyhledávací studií vybrány k dalšímu detailnějšímu posouzení PRO VÝSTAVBU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ. Z uvedených lo...
	Vybrané pozemky pro eventuální výstavbu koupaliště na Nové Vsi leží ve vrcholové části výrazného geomorfologického útvaru (jde o pozemky v majetku města), s převažující jižní expozicí terénu, v široce otevřené krásné krajinné scenérii. Lokalita je v s...
	Od Bílinské silnice (I/13, resp. dálničního přivaděče č.64) je vytypované území dobře napojeno přes mimoúrovňovou křižovatku širokou kapacitní komunikací, vedoucí prakticky až k věžovému vodojemu.
	Schválený územní plán z roku 2009 v KNIZE KRYCÍCH LISTŮ,  v doporučení pro zástavbu v lokalitě 11/4 reguluje využití území takto:
	Předpokládá se výstavba malých rodinných domů, s maximální hladinou zástavby 1+1 (přízemí + střecha) nebo přízemí a ustoupené podlaží, aby hladina zástavby neatakovala měkký horizont kopce s vodojemem. Samotný objekt vodojemu je pro město Teplice nat...
	K těmto doporučením lze na závěr dodat toto:
	výstavba veřejného venkovního koupaliště by probíhala v lokalitě, dle územního plánu definované jako současně zastavěné území, na plochách, doporučených pro nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o doporučující funkční...
	Ve studii z roku 2017 byl prezentován velkorysý záměr výstavby venkovního koupaliště, s novým funkčním zapojením atraktivní vodárenské věže, napojené – navázané na navrhovaný areál koupaliště, v široké a pestré programové skladbě jednotlivých zařízení...
	K silným stránkám lokality patří rovněž jedinečné rozhledové podmínky na pohoří Krušných hor, s charakteristickými vrcholy v okolí Komáří vížky, Bouřňáku, rozhledy na České středohoří a v jižním pohledovém sektoru na Bořeň, Bílinu a na Duchcov. Severn...
	Vedle rozhledů je pro urbanistické situování investice důležitá i pohledová expozice. Díky charakteristické dominantě vodojemu bude plánovaný areál viditelný prakticky ze všech míst teplického regionu. Je to dáno relativní výškou a celkovou geografick...

