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1. Úvod 

Dodrţení určitých zásad, kreativita a estetické hledisko, to vše se promítne při návrzích 

zastavovací studie. Moţnost vyzkoušet si zkoordinovat všechny tyto poţadavky mě 

přimělo k tomu, abych si vybrala toto téma pro svou bakalářskou práci. 

Výběr pozemku byl prvním úkolem této práce. Vybrané území se nachází v lokalitě 

Nové Dvory ve Frýdku-Místku, které je schválené k zástavbě Územním plánem města. 

Tato část obce je začleněna do katastrálního území Frýdek a vyznačuje se zástavbou 

především rodinnými nebo obytnými domy. Mou představou bylo vytvořit návrh zástavby 

řešeného území rodinnými domy v komplexu obytné zóny, která dává důraz na pobytovou 

funkci a zlepšuje tak podmínky pro bydlení. Při snaze dosáhnout lukrativního návrhu mi 

napomáhala samotná poloha zájmového území vůči okolnímu prostředí a také návrh 

správné orientace rodinných domů vůči světovým stranám. Díky dodrţení tohoto 

poţadavku mohou budoucí majitelé vyuţívat výhledu z obytných částí objektu na tamější 

Beskydské pohoří. 

Nedílnou součástí této práce je nejen správné umístění rodinných domů, ale také 

podrobné řešení technické a dopravní infrastruktury, úpravy okolí a zeleně. 

1.1. Cíl bakalářské práce 

Hlavním cílem této práce je zpracovat takový návrh území, který bude v souladu 

s poţadavky na vyuţití území dle plánu a potřeb města, respektování limitních faktorů  

a nároků obyvatelstva.  

Vytvořením takového návrhu bychom měli docílit kvalitního vyuţití řešeného území  

a tím by se měla zvýšit poptávka na budoucí rozvoj zástavby v dané lokalitě.   

Součástí bude také správné vyřešení návrhu dopravní a technické infrastruktury, 

odstavných ploch, zeleně a začlenění stavby do okolního prostředí tak, aby nenarušoval ráz 

tamějšího prostředí. 

1.2. Pouţité podklady pro zpracování bakalářské práce 

Základními podklady, při návrhu mi byly: 

- průzkum zájmové oblasti s vytvořením vlastní fotodokumentace 
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- územní plán statutárního města Frýdek-Místek 

- katastrální mapa zpřístupněná na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

- mapové podklady z ČÚZK 

- ortofotomapa 

- výškopis a polohopis  

- základní mapa České republiky 

- vyjádření o existenci sítí: 

Společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 

Společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

RWE Distribuční sluţby, s.r.o.   

Legislativa: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- Zákon č. 350/2012 Sb. Novela stavebního zákona 

- Vyhláška č. 269/2009 Sb. kterou  se  mění  vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných 

poţadavcích na vyuţívání území vyhláška  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

- TP 103 Navrhování obytných a pěších zón  

Normy ČSN 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikace 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1. Základní definice 

Územní plánování 

Cílem územního plánování je vytvořit předpoklad pro výstavbu a pro udrţitelný rozvoj 

území, který je v souladu s podmínkami ţivotního prostředí, hospodářského rozvoje  

a společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby podmínek ţivota současné  

i budoucí generace.  

Územním plánováním se rozumí soustavná a komplexní činnost zabývající se vývojem 

určitého území. Zaobírá se funkčním vyuţitím území, stanovení zásad jeho organizace  

a koordinací výstavby, která značně ovlivňuje kvalitu bydlení a ţivotního prostředí. Stává 

se předpokladem pro vytvoření zabezpečení trvalého souladu přírodních, civilizačních  

a kulturních hodnot území. Úkoly a cíle územního plánování by také měly splňovat 

stavebně technická, ekologická a ekonomická kritéria. [1] 

Územní plán 

Územní plán podrobně řeší cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a politiky územního rozvoje.  

Stanovuje prostorové i plošné uspořádání ploch, dále vytváří koncepci rozvoje území 

obce a ochrany jeho hodnot. Je základem pro pořízení a vydání regulačního plánu, který 

slouţí jako podmínka pro změny v území. [2] 

Územní studie 

Slouţí jako územně plánovací podklad, který je základem pro prověření podmínek 

změn v území. Podstatou studie je vytvoření několika návrhů řešeného problému, úprav 

nebo rozvoje funkčního systému v území. [2] 

Technická infrastruktura 

Do technické infrastruktury řadíme všechna vedení, stavby a technická zařízení s nimi 

provozně související. Zahrnuje systémy zásobování vodou a odkanalizování, zásobování 

teplem, plynem, elektrickou energií, systémy telekomunikací, radiokomunikací, kolektorů 

a rovněţ systém odpadového hospodářství. Důleţitou funkcí technické infrastruktury  

je zabezpečení řádného provozu území. [1] 
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Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura zahrnuje pozemky, stavby a s nimi související zařízení 

pozemních komunikací, vodních cest, drah a letišť. Umoţňuje záměrné a organizované 

přemísťování věcí a osob pomocí dopravních prostředků po dopravních cestách. [2] 

Limity vyuţití území 

Mezi základní úkoly územního plánování patří stanovení limit vyuţití území. Myslí  

se tím relativně nepřekročitelná hranice pro vyuţití území a působí jako omezení činnosti. 

Vymezuje účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a vyuţití území.  

Pro projektanta a pořizovatele ÚPD jsou zcela závazné a je nutné je respektovat. [2] 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma limitují území v němţ se nesmí provádět ţádná jiná činnost neţ ta,  

pro kterou je určena. Existence ochranného pásma v řešeném území vybraného pro 

výstavbu můţe realizaci zkomplikovat nebo ji zcela překazit. [2] 

Veřejná zeleň 

Zeleň je nedílnou součástí tvorby kvalitního bydlení s nezbytným estetickým prvkem  

a také významným nástrojem zklidňování dopravy. [3] 

Obytná zóna 

Pobytová funkce vytváří primární sloţku obytné zóny, která převládá nad funkcí 

dopravní. Vytváří tak výrazné zvýšení komfortu bydlení. Snahou je také zvýšení 

bezpečnosti provozu. Prostor v němţ se pohybují vozidla slouţí taktéţ pro pohyb chodců, 

cyklistů, hry dětí a je nazýván prostorem společným. V tomto prostoru je třeba respektovat 

určitá pravidla provozních podmínek. Ohleduplnost řidičů vůči chodcům by měla být 

vzájemná. Max. dovolená rychlost vozidel je 20km/h a stání je moţné pouze  

na vyhrazených parkovacích místech. 

Parkovací stání se v obytné zóně navrhuje na určeném místě s řádným označením  

a to jen pro osobní automobily. Napojení místní komunikace na rychlostní a silně 

zatíţenou sběrnou komunikaci je nepřípustné, proto se připojuje na komunikaci obsluţnou. 

Nepřijatelnější návrh komunikace je v obousměrném provozu, který umoţňuje lepší 

schopnost vyhnout se protijedoucím vozidlům. Minimální šířka místní komunikace 

obousměrného provozu je 8 m, při jednosměrném provozu 6,5 m. Pro lepší ukládání 

inţenýrských sítí vyhovuje MK s min. šířkou 8 m. Parkovací stání a umístění zeleně můţe 
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v OZ slouţit jako dopravní zpomalovací prvek, v místě zúţení komunikace je nejmenší 

šířka dopravního prostoru 3,5 m. Pokud je součástí návrhu slepá ulice delší neţ 40 m, nemá 

být bez obratiště. Obratiště zřízené pro slepé ulice dlouhé do 100 m je pouze pro osobní 

automobily, při délce překračující 100 m se navrhuje zpravidla pro dvounápravový 

automobil. 

V místě vjezdu do obytné zóny se osazuje dopravní značka „Obytná zóna“ a na konci 

nebo-li při výjezdu ze zóny se označuje značkou „Konec zóny“. 

 

Obr. 1 Značka „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“, [3] 

Nedílnou součástí obytné zóny pro návrh kvalitního a bezpečného bydlení je zřízení 

veřejného osvětlení a zeleně. [3] 

Rodinný dům 

Stavba je povaţována za RD, pokud svým stavebním uspořádáním odpovídá 

poţadavkům pro rodinné bydlení. Podlahová plocha všech místností a prostorů musí z více 

jak poloviny slouţit k bydlení. RD můţe mít maximálně 3 samostatné bytové jednotky  

a nejvýše 2 nadzemní podlaţí, podkroví a 1 podzemní podlaţí. [4] 

Místní komunikace 

Veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouţí místní dopravě na území obce. 

Vlastníkem MK je podle zákona obec. [5] 

Účelová komunikace 

„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouţí ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí  

s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků“ [5] 
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2.2. Odstavná a parkovací plocha 

Prostor, který slouţí pro odstavování a parkování motorových i nemotorových vozidel. 

Technické řešení odstavné a parkovací plochy je shodné, proto se dále pouţívá pojem 

parkovací plocha. [6] 

2.3. Poţadavky na výstavbu budov pro bydlení 

Podmínky umístění staveb 

Při rozmístění staveb do území je potřeba uvaţovat nad moţným připojením k sítím 

technické infrastruktury a na pozemní komunikace. Umístění staveb na pozemku by mělo 

respektovat zásady ochranného pásma všech vedení. Dále je potřeba zajistit přístup pro 

poţární techniku a samotný zásah. Stavba nesmí zasahovat do sousedního prostoru. Dalším 

kritériem pro umístění staveb je bezpodmínečně architektonická a urbanistická koncepce, 

která nesmí narušit kvalitu bydlení. [1] 

Vzájemné odstupy staveb 

Vzájemné odstupy staveb musí vyhovět hned několika poţadavkům, příkladem jsou 

poţadavky urbanistické, architektonické, hygienické, ţivotního prostředí a další.Volný 

prostor vzniklý mezi rodinnými domy nesmí mít vzdálenost menší neţ 7 m. Stavba 

umístěna na pozemku by neměla být vzdálena od společných hranic méně neţ 2 m. Volný 

prostor mezi RD se dá upravit aţ na 4 m, pokud se jedná o zvlášť stísněné uzemní 

podmínky a protilehlé stěny nemají okna do obytných místností. 

Průčelí budov osazené okenními otvory obytných místností musí být vzdálené od okraje 

vozovky nebo místní komunikace nejméně 3 m. [1] 
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Obr. 2 Vzájemné odstupy staveb, [14] 

Připojení staveb na sítě technické infrastruktury 

Stavba podle druhu a potřeby musí být napojena na vodní zdroj, vodovod pro veřejnou 

potřebu a rozvod vody pro hašení poţárů, zneškodnění odpadních vod, sítě potřebných 

energií a na sítě elektronických komunikací. 

Stavba je napojena na veřejnou síť vodovodní nebo jiné potřebné energie pomocí 

přípojky, která musí být samostatně uzavíratelná. Uzávěry přípojek musí být trvale 

přístupné. 

Stavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud to technické a ekonomické 

poţadavky neumoţňují, je potřeba zajistit odvedení splaškových vod pomocí ţump nebo 

malých domovních čistíren. Navrţení a umístění ţump nebo malých čistíren musí být 

takové, aby bylo umoţněno výhledové napojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou 

odpadních vod. Ţumpy a malé čistírny musí být umístěny tak, aby byl umoţněn přístup 

nebo příjezd pro vybírání jejich obsahu.Veškerá vedení v zastavěném území se vedou 

přednostně v zemi. [1] 
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3. Základní informace města Frýdek-Místek 

3.1. Obecné informace o městě  

Statutární město Frýdek-Místek leţí v nejvýchodnější části České republiky a spadá  

do Moravskoslezského kraje. Protéká jím řeka Ostravice, do níţ se vlévá řeka Morávka. 

Počet obyvatel ţijících v tomto městě se podle posledních propočtů pohybuje okolo 

60 000. Součástí jsou také městské části Chlebovce, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec  

a Skalice. Celková plocha města je cca 5 161 ha.Obec Frýdek-Místek vznikl spojením 

dvou částí a to slezským Frýdek a moravským Místkem. [7] 

3.2. Historie města  

Nejstarší dochovanou písemnou památkou o existenci obcí v Podbeskydí je z poloviny 

13. stolení. V roce 1267 byla v závěti Olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu 

zmíněna ves pod názvem Friedeberg, později Místek. Místek, který měl čtyři lány byl 

charakteristický pro trţní hospodářství. Dohoda, která byla ujednána mezi českým králem 

Přemyslem II. Otakarem a polským kníţetem Vladislavem, z roku 1256 ustanovila hranice 

mezi Moravou a piastovským opolským kníţectvím podél toku řeky Ostravice. Řeka 

protékající tímto územím vytvářela zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem  

aţ do 1. prosince 1928. Frýdek byl pravděpodobně zaloţen v letech 1327 – 1335. 

Po smrti Václava III. probíhaly v Moravském kraji vnitřní boje. Velká část území tehdy 

byly biskupskými lény. Friedeberg byl ve 14. století během domácích sporů zničen.  

Po zničení Friedeberu vzniklo nové městečko pod názvem Newenstetil (Nové Městko nebo 

Místko). V roce 1402 došlo ke spojení Místku a celého panství k Těšínsku. V 16. století 

vznikly spory díky spojenectví frýdecko-místeckého panství. Důvodem tehdejší rozepře 

byly obavy z definitivního odloučení místecké části od Moravy a připojení k Těšínsku. 

Roku 1581 došlo k odkoupení panství Frýdecko-Místeckého biskupem Stanislavem 

Pavlovským a tím byla situace vyřešena. Do té doby byl majitelem Jiří z Lohova. Po třech 

letech ovšem došlo k rozdělení panství, jelikoţ Stanislav Pavlovský odprodal frýdecké 

panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a Místecko připojil k hukvaldskému panství, 

jehoţ součástí zůstalo aţ do roku 1850. 



9 

Jiţ v roce 1580 Frýdecko-Místecké panství obsahovalo 22 obcí a 681 usedlostí, z nichţ 

dvě města Frýdek a Místek představovala 267 usedlostí. Frýdek se stal hlavním sídlem 

majitele panství a samostatně představoval 163 usedlostí. Nabýval právo mýta, právo 

mílové a další, mezi řemesly převaţovalo soukenictví. Místek byl oproti řemeslnickému 

Frýdku byl spíše zemědělského charakteru. Obchodování se solí a dobytkem bylo 

prospěšné pro obě města, podobně i zpracování dřeva a rybníkářství. Oběma městům  

se nevyhnuly ničivé poţáry, morové epidemie i válečné útrapy. Navyšovaly se nároky  

na rostoucí robotnictví. Protifeudální odpor vedl i ke zbojnictví. Legendární postavou 

místního kraje se stal syn janovického fojta Ondráš, který roku 1715 byl zabit svými druhy 

ve sviadnovské hospodě pro lidový odpor k Praţmům. Po nich vlastnili Frýdecko  

aţ do doby vzniku republiky Habsburkové. [7] 

Rozmach  průmyslu a zájmová činnost 

Začátek 19. století byl ve znamení rozvoje průmyslu. První zmínkou o existenci 

Karlovy hutě v Lískovci pochází z roku 1833, která je dodnes známa jako Válcovny plechu 

Frýdek-Místek. Textilní a hutní výroba měla v následujícím století zásadní postavení, díky 

níţ se rozvinul průmysl v celém kraji. Vývoj průmyslu přinesl do měst rozvoj finančnictví, 

výstavbu nových domů a zakládání spolků. Matice místecká se zasluhovala o otevření 

českého gymnázia roku 1895 a vybudování Národního domu. [7] 

 

 

 

Obr. 3 Pohled na průmyslovou část města Frýdek, [7] 

Spojení města Frýdku a Místku 

Samostatné město Frýdek a Místek byl úředně chápán pouze do 1. ledna 1943. Poté 

nacističtí úředníci sloučili tato dvě města v jedno a to pod názvem Frýdek. Po osvobození 

roku 1945 se opět otevřela diskuze o pojmenování města. Ta byla definitivně ukončena  
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po stanovení úředního názvu města Frýdku-Místku Ministerstvem vnitra, který 

nabyl platnost 1. ledna 1955. [7] 

Městské části 

Statutárním městem Moravskoslezského kraje se Frýdek-Místek stal 1. 7 . 2006 podle 

zákona č. 234/2006 Sb. Součástí města jsou městské části Frýdek, Místek, Chlebovice, 

Lysůvky, Zelinkovice, Lískovec a Skalice. Chlebovice svou historií spadá aţ do 14. století, 

kdy byla nazývána Nemašchleb. Ke sjednocení došlo roku 1975 spolu s dalšími obcemi 

jako jsou Lysůvky, Zelinkovice a Lískovec. Zrod obce Zelinkovice se píše mezi léty  

1784 – 1786 za hukvaldského správce Zelinky, podle kterého také byly pojmenovány.  

Ve stejném období vznikla také obec Lysůvky. Skalice má nejstarší dochované písemné 

památky z roku 1305 a ke spojení došlo v roce 1980. [7] 

3.3. Současný vývoj města 

Statutární město Frýdek-Místek vytvořilo celkem 29 příspěvkových organizací. 

Hlavními představiteli jsou budovy školské, sociální a kulturní. Mezi ně tedy patří  

13 základních škol, 6 mateřských škol, 2 střediska volného času, Základní umělecká škola, 

Národní dům, Městská knihovna, Beskydské informační centrum, Domov pro seniory, 

Penzion pro seniory, Pečovatelská sluţba a v neposlední řadě Ţirafa - integrované centrum 

Frýdek-Místek. Moravskoslezský kraj se  podílel na výstavbě středním škol a Muzea 

Beskyd. Mimojiné zde také můţeme nalézt několik soukromých škol a církevní Základní 

uměleckou školu duchovní hudby. [7] 

Změny v průmyslu 

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v tomto kraji byl do ruku 1990 státní podnik Slezan 

a Válcovny plechu. V dnešní době v tomto regionu představují největšího zaměstnavatele 

podniky Lesostavby, a. s., Hutní projekt, a. s., ČSAD, a. s, BLANCO CZ, s. r. o. [7] 
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3.4. Vymezení území a základní informace 

Obec Frýdek-Místek se nachází na nejvýchodnější části České republiky a je součástí 

Moravskoslezského kraje.  

 

Obr. 4 Základní mapa České republiky, [15] 

 

Obr. 5 Mapa Moravskoslezského kraje, [16] 

Statut:     Statutární město 

Kraj:     Moravskoslezský 

Okres:     Frýdek-Místek 

 

Počet obyvatel:   57 371 (k 1.1. 2013) 

Katastrální výměra:   5161 ha 

Katastrální území:   7 

Sídelní jednotky:   37 

 

Zeměpisná délka:   18,33 (18°19´59.880´´ N) 

Zeměpisná šířka:   49, 68 (49°40´59.880´´ E) 

Střední nadmořská výška:  304 m n. m., [7] 
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3.5. Širší vztahy 

Obec Frýdek-Místek je součástí Moravskoslezského kraje, který tvoří hranici  

se sousedním Slovenskem na JV straně a na SV částí je vymezen státní hranicí s Polskem. 

Svou polohou vytváří v rámci Moravskoslezského kraje pomezí mezi Moravou  

a Slezskem. Frýdek-Místek na severu sousedí s okresem Karviná, na SZ s okresem 

Ostrava-město, dále na západní části s okresem Nový Jičín a na JZ přiléhá k okresu Vsetím 

Zlínského kraje. [8] 

 

Obr. 6 Znak města Frýdek-Místek, [7] 

 

Obr. 7 Vlajka města Frýdek-Místek, [17] 

Samotná obec F-M se skládá ze 7 katastrálních územních celků, mezi které patří 

Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Lískovec, Pánské Nové Dvory a Skalice.  

Historický rozvoj města značně ovlivnil současný ekonomický potenciál, zaměstnanost 

a příleţitost hospodářství. Původní zemědělsko-průmyslový charakter města se v dnešní 

době přiklání spíše k průmyslovému rázu. Stal se členem ostravské průmyslové 

aglomerace, čímţ potrhuje samostatnost ve vztahu k jejímu jádru.  

Statutární město Frýdek-Místek má silnou vazbu na okres Ostrava-město, který 

představuje lepší pracovní příleţitosti a vyšší občanskou vybavenost. Velkou výhodou 

spojení těchto měst je rychlostní komunikace R56, která umoţňuje pohodlnější  

a především rychlejší dopravu.  

Město protínají významné silniční tahy. Silnice I/56, která je vedena jako rychlostní 

komunikace R56, spojuje nejen velká města, ale také umoţňuje přístup k rekreačním 
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územím v Beskydech. Dále silnice I. třídy I/48, která tvoří páteřní silnici 

Moravskoslezského kraje po níţ je vedena evropská silnice E462 a silnice II. třídy II/477.  

Územím prochází nejen silniční komunikace, ale také celostátní ţelezniční trať č. 323 

Ostrava-Valašské Meziříčí, na kterou se napojuje regionální ţelezniční trať č. 322  

ve směru Český Těšín-Frýdek-Místek. [7] 

3.6. Geografické údaje 

Frýdek-Místek [7] 

 

Plocha    5 161 ha 

Střední nadmořská výška 304 m n.m.  

Roční sráţkový úhrn   1532 mm 

Průměrná roční teplota  9°C 

 

Statistika půdního fondu [7] 

 

Zemědělská půda   2526,6 ha 

Lesní půda    1175,5 ha 

Vodní plochy    192,1 ha 

Zastavěné plochy   294,1 ha 

Ostatní plochy   969,7 ha 

 

Rozdělení zemědělské půdy [7] 

 

Orná půda    1562,8 ha 

Zahrady    406,7 ha 

Ovocné sady    8,2 ha 

Louky     377,3 ha 

Pastviny    174,6 ha 

 

Rozloha jednotlivých městských částí [7] 

 

Frýdek    1281 ha 

Místek    1179 ha 

Lískovec    577 ha 

Chlebovice    750 ha 

Skalice    973 ha 

Lysůvky    200 ha 

Zelinkovice    201 ha 
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3.7. Obyvatelstvo 

Stanovený počet obyvatelstva se vztahuje k datu 1.1. 2013 a celkový počet občanů, 

včetně jeho okrajových částí je 57371. S procentuálním zastoupením 51,07 % ţen a 48,93 

% muţů. 

Rozdělení celkového počtu obyvatelstva v jednotlivých částech: 

Frýdek  31 809 

Místek  21 410 

Lískovec 1 436 

Skalice 1 347 

Chlebovice 766 

Lysůvky 315 

Zelinkovice 288 

Statistické údaje zaznamenaly kaţdoroční úbytek obyvatelstva města. V roce 2010 zde 

bylo zapsáno 59 807 obyvatel, následující rok jich bylo o 442 občanů méně, čili 59 365. 

Počet obyvatel se uţ druhým rokem výrazně sníţil v Místku a to o 361 občanů, 

v nejlidnatější části Frýdku pak o 88 občanů a menší čísla pak byla zaregistrována 

v okrajových částech města. [7] 

3.8. Dopravní infrastruktura 

3.8.1. Silniční síť 

Nejdůleţitějšími tahy města komunikační sítě jsou rychlostní komunikace a silnice I. 

třídy, které umoţňují komfortní přepravu ve čtyř směrech. Kříţ hlavních dopravních tahů 

vytváří rychlostní silnice R56 a silnice I. třídy I/56 ve směru na ostravskou aglomeraci 

v severní části  a na jiţní části ve směru na Frýdlant nad Ostravicí. Horizontální sloţkou 

kříţe této dopravní sítě tvoří rychlostní silnice R48 a silnice I. třídy I/48 ve směru na Český 

Těšín ve východní části a na západ ve směru na Příbor.  

Komunikaci II. třídy reprezentují silnice II/473 probíhající mezi Olešnou a Havířovem, 

silnice II/477 mezi Lískovcem a Starým Městem. Mezi méně významné komunikace 

řadíme silnice třetí třídy, které jsou určeny pro vzájemné propojení obcí nebo pro připojení 

na ostatní pozemní komunikace. Jsou jimi silnice III/48411 od křiţovatky "U Rady" 

směrem na Ostravu a silnice III/4848 propojující Pálkovice a Pod Puklí. [7] 
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3.8.2. Ţelezniční doprava 

Přeprava osob nebo nákladů je zde také zajištěna pomocí ţelezniční dopravy. Území 

protíná celostátní ţelezniční trať č. 323 Ostrava - Frýdek-Místek  Valašské Meziříčí - Brno, 

která je propojena s místní ţelezniční tratí č. 322 ve směru Český Těšín-Frýdek-Místek. [7] 

3.8.3. Hromadná doprava 

Dopravní obsluhu MHD zajišťuje celkem 31 autobusů v různých trasách, které 

pokrývají všechny části Frýdku-Místku i jeho příměstské části. Komplexní sluţby 

v dopravě poskytuje místní a příměstská doprava MHD Frýdek Místek, ČSAD  

Frýdek-Místek a.s.,ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. a další. Kromě místních 

autobusů zde jezdí i mezinárodní linky a dálkové spoje. [7] 

3.9. Geologické a geomorfologické poměry 

3.9.1. Geologie 

Typickým znakem území flyšového pásma je jednotvárnost vrstev pískovcových, 

jílovitých břidlic a slínů, jeţ se vzájemně střídají a které mohou být místy vápenité. 

Palkovické hůrky a jejich širší okolí, polohově uspořádané na západní straně, obsahují 

střídavě pískovce, písčité vápence s rohovci, jílovce a vápnité jílovce případně slepence 

(geologická Slezská jednotka). Na ostatních částech území převládají jílovce a jíly, místy  

s lavicemi pískovce tzv. frýdecké vrstvy. Podstatné pro okolí řek Morávky, Ostravice  

a Olešné jsou prostorově rozsáhlé fluviální (říční) usazeniny vytvořené štěrkem. Kdeţto  

na okrajích nivy v prostorách menších řek se nacházení písčité a písčitohlinité sedimenty. 

[7] 

Geologická struktura okolního prostředí závisí na tvorbě půdních vrstev. Díky své 

velkoplošné rozloze zde převaţují pouze dva typy půd. Jeden typ vytváří údolí hlavních 

toků Ostravice, Morávky a Olešné a to štěrkovité aţ písčité s různým obsahem jílovitých 

částic. Pro druhý typ jsou specifické půdy hnědé, ilimerizované a pseudogleje s vysokým 

obsahem jílovitých částic, které nalezneme v oblastech mimo říční údolí. [7] 

3.9.2. Geomorfologie 

Velká část území obce spadá do provincie Západních Karpat, soustavě Vnější Západní 

Karpaty, podsoustavě Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina  
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a podcelkům Příborská pahorkatina (na západě) a Třinecká brázda (na východě). Na severu 

je to pak Ostravská pánev, která je součástí Vněkarpatské sníţeniny.  

Povrch reliéfu Podbeskydské pahorkatiny je značně členitý s průměrnou nadmořskou 

výškou 350 m n. m. V niţších polohách se podél řek Ostravice, Morávka a Olešná 

pohybuje nadmořská výška okolo 300 m n. m. [7] 

3.10. Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky obce Frýdek-Místek  jsou výrazně ovlivňovány členitým 

povrchem,  

který je vytvářen místními rozsáhlými Moravskoslezskými Beskydy. Tato oblast  

je charakteristická přechodem podnebí mezi oceánským a vnitrozemským, jenţ má 

vyrovnané vlivy pevninské a oceánské klima. Území obce je z velké části orientováno  

na návětrné straně Beskyd, která přináší sráţky a spadá tak pod nejdeštivější oblast v celé 

České republice. Nejvyšším bodem Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora, jejíţ 

průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 2,6 °C. Za rok průměrně spadne  

na Lysé hoře 1 459,2 mm sráţek a tím se stává nejdeštivějším místem u nás.  

Nejvyšších hodnot za celé roční období dosahuje měsíc červenec s průměrnou teplotou 

17-18 °C a nejchladnějším měsícem je leden, který dosahuje -3 aţ -4 °C.Nejvíce deštivých 

dnů můţeme zaznamenat v měsíci květen (21dnů) a naopak nejméně v měsíci září (15dnů). 

[7] 

3.11. Občanská vybavenost 

Obyvatelé Frýdku-Místku mohou nalézt komplexní sluţby občanské vybavenosti 

v centru města. Povodí řeky Ostravice rozděluje Frýdek-Místek na dvě historická jádra.  

Ve Frýdku můţeme obdivovat krásy renesančního umění, dále se pyšní vyhledávaným 

Frýdeckým zámkem na Zámeckém náměstí, mnoha galeriemi, kinem a také je zde situován 

Magistrát města Frýdek-Místek. Nechybí zde ani sportovní vyţití, které je zastoupeno 

řadou sportovních hal a venkovních hřišť.  

Na druhé straně řeky nás zaujme místecké náměstí Svobody ohraničené měšťanskými 

domy s podloubím. Stálá expozice Beskydy dokumentující celou historii a kulturu 

beskydského a pobeskydského regionu, galerie, kino a divadlo Nová scéna Vlast. Město 

dále nabízí kvalitní restaurace, kavárny, nedílnou součástí jsou také obchodní centra, pošta, 
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sportoviště a nechybí mu ani noční ţivot strávený v rockových klubech nebo  

diskotékách. [9] 

3.11.1. Školství 

V městě najdeme 9 mateřských škol, 13 základních škol a nově základní školu  

s bilingvní (českou a anglickou) výukou. Vzdělanost obyvatel města zabezpečuje výběr  

ze 14 středních škol, 2 vyššími odbornými školy, základní uměleckou školou a základní 

uměleckou školou duchovní hudby. Ve městě se nachází jedna vysoká škola - Univerzita 

Jana Amose Komenského Praha s.r.o. [9] 

3.11.2. Památky a kulturní zázemí 

Náměstí Svobody 

Místecké náměstí je tvořeno většinou dvoupatrovými domy s podloubím uspořádané  

do čtverce, čím vytváří uzavřený prostor. Uprostřed náměstí stojí osmi metrový kamenný 

mariánský sloup, jehoţ dominantou je Panna Marie klečící na obláčcích. Podloubí slouţí 

jako ochrana proti dešti nebo slunci v parných dnech při obchůzkách náměstí a obchůdků, 

které se v podloubí nacházejí. [10] 

  

Obr. 8 Náměstí Svobody,  [10] 

Kostel sv. Jakuba 

Kopule vyčnívající nad střechy okolních domů patří nejstaršímu kostelu v Místku.  

Na místě kostela sv. Jakuba původně stál dřevěný kostel sv. Mikuláše, který však v roce 

1602 shořel a na základě toho místní obyvatelé postavili kostel sv. Jakuba. [10] 

Národní dům  

Centrem kulturního a společenského dění v Místku se v 2. polovině 19. století stal 

Národní dům. Zaloţení tohoto kulturně-společenského centra bylo potřebou českých 
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občanů k vyjádření své národnosti. Tato doba přinášela zaloţení různých spolků  

a organizací. Národní dům byl projektován podle brněnského architekta A. Tebicha. První 

kámen byl poloţen v roce 1896, výstavba pokračovala velmi rychle, uţ za necelého 

půlroku byla postavena přední část, která slouţila téměř 3 roky Matičnímu gymnáziu.  

Na počest dostavění domu s Besedou, sálem, restaurací a salonky byla roku 1900 

slavnostně zahrána hra od V. K. Klicpery se jménem Veselohra na mostě. Dnes se vyuţívá 

pro společenské jako jsou plesy, koncerty a další kulturní akce. [10] 

Frýdecký zámek 

Původně gotický hrad byl po poţáru na konci 16. století přestavěn pány Bruntálskými 

z Vrbna na renesanční zámek. Ovšem dnešní obraz získal od pánů Praţmů z Bílkova  

v 18. století. Zámek se pyšní svým zrekonstruovaným Rytířským sálem, kaplí sv. Barbory 

a zámeckými komnaty. V těchto prostorách má od roku 1960 své místo i Muzeum Beskyd, 

které poskytuje informace o tamější přírodě a náročném ţivotě občanů ve zdejší  

krajině. [10] 

 

Obr. 9 Frýdecký zámek, [10] 

Kostel sv. Jošta 

V kraji se nachází nejmenší kostel sv. Jošta, který reprezentuje renesanční architekturu. 

Stavba spojuje zděnou budovu se dřevěnou věţí. V 90. letech zde byla provedena 

rekonstrukce při níţ byl nalezen opravdový poklad. Mince uloţené ve hliněném dţbánu 

pocházely ze 17. století. Renesanční stavbu obklopují barokní sochy z 18. století, 

představují je socha sv. Barbory (patronky havířů), sv. Floriána a sousoší Ukřiţovaného 

zhotovené místními umělci. [10] 
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3.11.3. Sport 

Aquapark Olešná 

Nejatraktivnějším místem pro sport i relaxaci se stal aquapark, který je situován  

u přehrady Olešná. Aquapark se skládá ze dvou částí a to z venkovního a vnitřního 

prostoru. V zimním období lze vyuţívat vnitřní část, ve které se nachází plavecká dráha, 

vířivka, dva tobogány saunový svět a restaurace. O letních radovánkách zde najdou 

uplatnění sportovci i lidé vyhledávající klid a místo pro relaxaci. Venkovní část nabízí 

plochu pro opalování a zároveň tobogány a skluzavky pro děti. Podél přehrady vede cyklo 

a in-line stezka, která měří celkem 4,5 km a v zimě se tato stezka vyuţívá jako běţkařský 

okruh. Prostor podél přehrady nabízí venkovní i vnitřní posezení mnoha restaurací, hry dětí 

na trávě, autokemp a další. Milovníci rybaření zde taktéţ najdou uplatnění a vodní plocha 

se dá vyuţít i pro kanoisty, surfaře a jachtaře. [7] 

  

Obr. 10 Aquapark Olešná, [7] 

Víceúčelová sportovní hala 

Sportovní hala je situována do centra města na břehu řeky Ostravice. Strategické 

umístění haly umoţňuje velmi dobrý příjezd nejen automobilem, ale také vlakem nebo 

autobusem. Zimní stadion nabízí kvalitně upravenou ledovou plochu v jejíţ blízkosti  

se nachází 14 šaten pro hokejová muţstva. Sportovní hala nabízí během celého roku 

širokou škálu vyuţití. Svými paramenty splňuje vysoké nároky a poţadavky na pořádání 

akcí v soutěţích hokeje, krasobruslení, házené, košíkové, odbíjené, sálové kopané apd. 

Kromě sportovních aktivit se zde také pořádají různé kulturní akce jako jsou koncerty, 

výstavy, soutěţe, revue další. [7] 
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3.12. Technická infrastruktura 

3.12.1. Zásobování pitnou vodou 

Obyvatelé Frýdku-Místku odebírají pitnou vodu z veřejných vodovodů od společnosti 

SmVaK. Severomoravské vodovody a kanalizace dále zásobují obec Karviná, Opava  

a Nový Jičín a dále na základě smluvních vztahů dodávají pitnou vodu do veřejné 

vodovodní sítě města Ostravy, Hlučína, Studénky a mnoha dalším obcím.  

Největší podíl ( z více jak 91%) vyrobené pitné vody připadá na vodu z centrálních 

zdrojů upravovanou a rozváděnou z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v České 

republice – OOV. Ostravský oblastní vodovod představuje základní systém výroby  

a distribuci pitné vody v severní části Moravskoslezského kraje. 

Zdrojem povrchové vody pro vodárenské účely jsou vyuţity přehrady Šance a Morávka 

v Beskydech. Rozvod pitné vody nalezneme ve výkrese Širších vztahů č.1, zakresleného 

dle  územního plánu statutárního města Frýdek-Místek. [13] 

3.12.2. Likvidace odpadních vod 

Odstranění splaškových vod bylo zajištěno jiţ v roce 1967 ve Sviadnově, kde byla 

vybudovaná mechanicko-biologická ČOV. V roce 1990 byla zahájena její rekonstrukce  

a v roce 1995 byla dokončena. Během oprav ČOV se pouţívaly stávající čistírny a byly 

organizovány tak, aby její činnost nenarušila ţivotní prostředí ve Frýdku-Místku a jeho 

okolí.  

Nově postavená ČOV čistí ve F-M nejen vody splaškového charakteru, ale i průmyslové 

vody. Technologie čištění je zaloţena na principu nízkozátěţové aktivace s nitrifikací  

a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním kalu na pásových lisech a s automatizovaným 

systémem řízení. 

V některých částech dosud není vybudována veřejná kanalizace, tudíţ se pouţívají 

ţumpy nebo septiky. Ty by měly být navrţeny tak, aby se mohly na budoucí kanalizaci 

napojit. [12] 

3.12.3. Zásobování elektrickou energií 

Vedení elektrických energií je z velké části poskytnuto společností ČEZ Distribuce, a.s., 

která nyní spolupracuje v daném území se společností ČEPS, a.s. 
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Obě tyto společnosti se podílely na úpravě rozvodny Lískovec, který je hlavním 

dopravním energetickým uzlem a vytváří zásobu energií pro další distribuční rozvodny.  

Sítě elektrického vedení jsou postupně modernizovány a podle platných norem  

a předpisů kladeny přednostně do země. V některých příměstských oblastech však můţeme 

vidět ještě vedení stoţárové. [11] 

3.12.4. Zásobování plynem 

Územím prochází plynovod vysokotlaký, středotlaký a nízkotlaký. Tyto vedení jsou 

zabezpečena ochranným pásmem a u vysokotlakého vedení taktéţ bezpečnostním pásmem. 

Zásobu plynu tohoto území poskytuje především společnost RWE Distribuční sluţby, s.r.o. 

V příměstských částech zastavitelného území se předpokládá rozšíření plynovodního 

vedení. 

3.12.5. Dostupnost sdělovacích kabelů 

Dostupnost elektronických komunikací zajišťuje v daném území společnost Telefónica 

Czech Republic, a.s. Sdělovací síť je územím vedena prostřednictvím metalických nebo 

optických kabelů, nadzemního i podzemního vedení. 
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4. Urbanistický návrh řešeného území 

Během zpracování bakalářské práce byly vypracovány dvě variantní řešení návrhu 

zástavby daného území. Člení se na variantu A a B. Tyto varianty mají přibliţně stejný 

počet navrţených rodinných domů, liší se však jeho typem, umístěním, orientací  

a navrţenou komunikací. 

Nejvýznamnějším rozdílem těchto variant je respektování poţadavků Územního plánu 

statutárního města Frýdek-Místek.  

Zásadním nárokem územního plánu bylo vytvoření nové místní komunikace, která by 

umoţňovala lepší dostupnost území. Tento poţadavek byl dodrţen ve variantě  

B. Nevýhodou tohoto návrhu je nevhodné rozparcelování území, které je podmíněné 

navrţenou komunikací. Tato komunikace probíhá po celé délce území od severu k jihu  

a dále je na jiţní části vedena rovnoběţně s hranicí zájmového území.  

Opakem je varianta A, která představuje podklad pro změnu územního plánu. V tomto 

návrhu se nepočítá s poţadavkem na výstavbu místní komunikace, která je navrhována 

územním plánem. Oba tyto návrhy respektují poţadavky na vyuţití ploch k bydlení. Jsou 

určeny pro zástavbu rodinnými domy „BI“ – městskými a příměstskými. 

4.1. Varianta A 

Tato varianta vznikla jako podklad pro změnu územního plánu. V řešeném území  

se nachází jeden stávající rodinný dům a 14 novostaveb. Stávající rodinný dům se nachází 

na severozápadní straně vybraného území podél místní komunikace. Umístění stavby nijak 

nenarušuje myšlenku návrhu. Nově navrţené rodinné domy jsou max. o dvou nadzemních 

podlaţí.  

Součástí návrhu je obsluţná komunikace, která je ve tvaru „U“ a zajišťuje dopravní 

obsluhu všech navrţených rodinných domů. Tato komunikace je řešena jako jednosměrná 

a je opatřena svislým dopravním značením. 

4.2. Varianta B 

Podkladem pro návrh této varianty mi byly poţadavky schváleného územního plánu 

statutárního města Frýdek-Místek, které předpokládají s výstavbou místní komunikace.  
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Ta v mém návrhu probíhá po celé délce řešeného území od severu k jihu a na jiţní straně 

vede rovnoběţně s hranicí vybraného území. V této zástavbě je navrţeno celkem  

12 novostaveb rodinných domů a součástí je jeden stávající RD.  

4.3. Zhodnocení výběru varianty A 

Varianta B se jeví jako méně příznivá vůči nevhodnému rozparcelování pozemků  

a orientace rodinných domů. Pro kompletní zpracování návrhu zástavby rodinných domů  

v řešeném území je tedy vybrána varianta A. Ta je vytvořena na základě přijatelnějších 

podmínek pro umístění stavby a celkové orientace rodinných domů vůči světovým 

stranám. Díky nového návrhu, který je podmíněn změnou územního plánu dojde 

k vhodnějšímu rozparcelování pozemků. 
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5. Dokumentace urbanistického návrhu - varianty A 

(Souhrnná průvodní a technická zpráva bude zpracována v rozsahu a obsahu přiměřeně 

k bakalářské práci podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) 

5.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

5.1.1. Poloha v obci 

Řešené území se nachází v příměstské části Nové Dvory, které spadají pod katastrální 

území Frýdek. V rámci statutárního města Frýdek-Místek se poloha zájmového území 

nachází v samotném středu severní části obce. Katastrální území Frýdek je orientováno  

na pravém břehu řeky Ostravice, která se stala přírodním dělítkem obce. 

Centrum obce je orientováno na západní straně od řešeného území. Výhodou je moţné 

napojení na silnici II/477, která navazuje na rychlostní komunikaci R48, díky které  

je moţná rychlá přeprava jak do samotného centra města, tak  i do okolních měst. 

Zvolené území je vymezeno v zastavitelné ploše, které je ze severní, jiţní i západní  

části obklopeno především plochou určenou pro bydlení v rodinných domech. Na západní 

straně jsou plochy zemědělského charakteru, které se jiţ nepouţívají k zemědělských 

účelům a jsou prodávány nebo pronajímány firmám k nezemědělskému účelu.  

5.1.2. Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Návrh řešení územního plánu města Frýdek-Místek vznikl na základě smlouvy o dílo 

mezi  objednatelem, Statutárním městem Frýdek-Místek a zhotovitelem, Urbanistickým 

střediskem Ostrava, s.r.o., dne 24.4. 2004.  

V následujících letech proběhly změny v územním plánu, zadání Změny č. 2 Územního 

plánu Frýdku-Místku byla schválena Zastupitelstvem města Frýdek- Místek dne 5.3. 2012.  

Zodpovědným projektantem byla Ing. Arch. Helena Salvetová.  

Veškeré informace o území můţeme nalézt na webových stránkách obce. Územní plán 

obsahuje textovou a výkresovou část. 



25 

5.1.3. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Vymezené území se nachází v ohraničené ploše „Z280“, která je dle platného územního 

plánu jednoznačně určena pro zástavbu rodinnými domy BI - městského a příměstského 

charakteru.  

Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské jsou charakteristické převáţně 

nízkopodlaţní zástavbou. Jedná se tedy o plochy s převaţující funkcí obytnou a připouští 

se zde stavby komunikací, sítí a zařízení technické infrastruktury. 

Při navrhování vybraného území jsem se drţela platných podmínek ÚP a do dané 

lokality jsem začlenila RD o 2. NP, které esteticky nebudou narušovat charakter stávající 

zástavby okolních pozemků. 

Rozpor s platným ÚP je předloţený návrh zastavovací studie, který je podmíněn 

změnou schváleného územního plánu z hlediska nevhodného umístění komunikace. 

Navrţená komunikace by měla procházet po celé délce a na jiţní části pozemku po celé 

šířce zájmového území a tím by patřičně omezila moţnost vyuţití celé plochy k zástavbě. 

5.1.4. Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Při navrhování zástavby daného území byli dotčenými orgány pouze správci 

jednotlivých sítí technické infrastruktury. Jako podklad pro splnění poţadavků dotčených 

orgánů jsem pouţila vyjádření o existenci dílčích sítí. Vedení stávajících síti byla 

respektována a zachována i vzhledem k jejich ochranného pásma. 

5.1.5. Moţnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní obsluhu zájmového území navrhnuté zástavbou rodinných domů bude 

zajišťovat jednosměrná komunikace probíhající po daném území ve tvaru „U“. Tato 

jednosměrná komunikace je opatřena svislým dopravním značením, pomocí kterého bude 

určen směr jízdy tak, aby nedošlo k čelnímu střetnutí motorových vozidel.Šířka navrţené 

vozovky je 3,5 m, coţ je minimální rozměr stanovaný pro vozidla záchranného hasičského 

sboru. Dále tato komunikace bude napojena na stávající místní komunikaci. Řešení 

dopravní infrastruktury je vidět ve výkrese č. 6 – Návrh dopravního řešení. 

Stávající místní komunikace s funkcí obsluţnou skupiny C (místní komunikace III. 

třídy), probíhá podél severní části řešeného území. Jedná se o jednopruhovou komunikaci 

s nehomogenní šířkou vozovky pohybující se mezi 2,5 aţ 4 m. V návrhu bude tato 
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komunikace šířkově homogenizována na 3,5 m. Tato komunikace je pruhově nerozdělená 

a automobily se mohou pohybovat v obou směrech.  

Místní komunikace se dále napojuje na silnici I/477, která spolu se silnicí I/56 vytváří 

severojiţní průtah městem. 

Dalším významným dopravním tahem je napojení silnice II/477 na silnici I/48, kde  

po její trase je veden mezinárodní tah E462. 

V dané lokalitě není dosud vyřešena veřejná kanalizace pro odvádění odpadních vod. 

Město však počítá s budoucí výstavbou kanalizace i v oblasti řešeného území. Vzhledem 

k aktuálnímu stavu nevytvořené kanalizace budou navrţené rodinné domy opatřeny jímkou 

nebo malou domovní čistírnou. Výběr těmto zařízení pro odvod splaškových vod bude 

záviset na samotném majiteli pozemku. Dešťová voda ze střech rodinných domů bude 

odváděná do retenčních a zasakovacích systémů v období sucha. Ostatní dešťová voda 

bude vsakována do půdního prostoru. Na jiţní části zájmového území se nachází průchod 

mezi dvěma pozemky, který bude slouţit k odvodnění dešťových odpadních vod 

z komunikací. V tomto prostoru bude v podzemní části vloţena roura, která bude dále 

odvádět dešťovou vodu do rigolu. Rigol bude umístěn za hranicí řešeného území, 

rovnoběţně s pozemky. Voda stékající v této části bude odváděna na okolní nezastavěné 

pozemky, kde se bude postupně vsakovat. 

Vodovodní potrubí bude uloţeno do zeleného pásu hned vedle vedení plynovodu. Tato 

síť bude napojena na veřejný vodovodní řad DN80, který probíhá na severní straně podél 

daného území. Řešení této technické infrastruktury je vidět ve výkrese č.8 – Technická 

infrastruktura – kanalizace, vodovod. 

Zásobování plynem bude umoţněno při prodlouţení stávajícího veřejného NTL vedení, 

která se nachází na severní části podél řešeného pozemku. Na toto vedení bude dále 

napojena síť, která bude zajišťovat dodávku plynu v řešeném území. Toto plynovodní 

potrubí bude uloţeno do zeleného pásu podél komunikace blíţe k zástavbě rodinných 

domů. Dodávku energií zajistí podzemní vedení nízkého napětí. Tato síť je také vedena 

v zeleném pásu, ovšem na druhé straně komunikace společně s veřejným osvětlením. 

Vedení je opět rovnoběţné s osou komunikace. K napojení na veřejnou sít elektrického 

vedení dojde opět v severní části řešeného území.  
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V daném území probíhá cizí elektrické vedení do 1kV, které bude zrušeno. Řešení 

technické infrastruktury je vidět ve výkrese č.7 – Technická infrastruktura – elektřina, 

plynovod. 

Rodinné domy budou  napojeny k těmto sítím prostřednictvím přípojek, které budou 

vedeny kolmo a co nejkratší cestou. 
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5.1.6. Poloha vůči záplavovému území 

Zájmové území se nenachází v oblasti záplavového území. 

5.1.7. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

Tab. 1 Seznam dotčených pozemků, [18] 

Číslo 

parcely 

Výměra 

parcely [m
2
] 

Druh 

Pozemku 

Počet 

vlastníků 

6226/7 5158 orná půda (ZPF) 1 

6226/9 3216 orná půda (ZPF) 1 

6226/11 4769 orná půda (ZPF) 1 

6226/16 1322 orná půda (ZPF) 1 

6226/17 1381 orná půda (ZPF) 1 

6226/18 253 orná půda (ZPF) 3 

6226/20 1083 orná půda (ZPF) 1 

 

5.1.8. Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Zpřístupnění staveništního prostoru během výstavby bude poskytnuto z ulice Kpt. 

Nálepky. Jedná se o veřejnou jednopruhovou místní komunikaci šířky cca 3,5 m.  

Díky zvýšeného provozu nákladových automobilů během výstavby můţe na tomto 

úseku jednopruhové komunikace dojít k narušení plynulého provozu a to především 

v ranních hodinách. Po dokončení výstavbového procesu bude zajištěna rekonstrukce 

místní komunikace. 

5.1.9. Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Vodní a energetické zdroje potřebné k výstavbě budou po projednání a vyjádření 

správců sítí odebírány ze stávajících řadů a sítí, které vedou v těsné blízkosti navrhovaného 

území. 

5.2. Základní charakteristika stavby a jejího vyuţívání 

5.2.1. Účel uţívání stavby 

V plánovaném území bude realizována výstavba rodinných domů s obytnou funkcí.  

5.2.2. Trvalá nebo dočasná stavba 

V tomto případě se jedná pouze o stavbu trvalého charakteru. 
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5.2.3. Novostavba nebo změna dokončené stavby 

V kaţdém případě se jedná o novostavbu. 

5.2.4. Etapizace výstavby 

Výstavbový proces bude rozdělen do několika dílčích fází. První fáze bude obsahovat 

hrubou výstavbu komunikace. Dále bude navazovat uloţení inţenýrských sítí a přípojek, 

které budou napojeny na budoucí rodinné domy. V dalším kroku bude vytvořena výstavba 

rodinného domu. Poslední fází výstavbového procesu bude dokončení výstavby 

komunikace a následná výsadba zeleně u veřejných ploch.  

5.3. Orientační údaje stavby 

5.3.1. Základní údaje o kapacitě stavby 

Celková výměra řešeného území: 

1,7 ha 

Zastavěná plocha typových rodinných domů: 

RD typ č.1 103,20 m
2 

  

RD typ č.2 99,20 m
2 

 

RD typ č.3 107,00 m
2 

  

RD typ č.4 89,10 m
2 

 

Obestavěný prostor typových rodinných domů: 

RD typ č.1 631,20 m
3 

  

RD typ č.2 496,50 m
3 

 

RD typ č.3 696,10 m
3 

  

RD typ č.4 485,70 m
3 

 

Celková uţitkový plocha: 

RD typ č.1 136,30 m
2 

  

RD typ č.2 132,30 m
2 

 

RD typ č.3 128,60 m
2 
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RD typ č.4 110,60 m
2 

 

Celkový počet navrţených rodinných domů: 

RD typ č.1 - 5 

RD typ č.2 - 4 

RD typ č.3 - 2  

RD typ č.4 - 3 

Zpevněná plocha přístupových chodníků k RD: 

246,44 m
2
 

Zpevněná plocha přístupové cesty k RD: 

481,20 m
2
 

Zpevněná plocha komunikace: 

1364,00 m
2
 

Zpevněná plocha parkovacích stání: 

31,43 m
2 
– z toho jedno stání je určeno pro ZTP 

Počet navrhovaných stání: 

Celkem počet navrţených stání jsou 3, z toho jedno je určeno pro ZTP. 

5.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a tepelné uţitkové vody 

Celková bilance nároků tohoto vedení a sítí bude řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

5.3.3. Celková spotřeba vody 

Celková spotřeba vody bude řešena ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

5.3.4. Odborný odhad mnoţství splaškových a dešťových vod 

Mnoţství odpadních splaškových a dešťových vod bude opět řešeno v projektové 

dokumentaci vyššího stupně.  

5.3.5. Poţadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě 
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Nejsou předmětem řešení. 

5.3.6. Poţadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Nejsou předmětem řešení. 

5.3.7. Předpokládané zahájení výstavby 

Momentálně není předmětem řešení. 

5.3.8. Předpokládaná lhůta výstavby 

Momentálně není předmětem řešení. 
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6. Souhrnná technická zpráva-Varianta A 

6.1. Popis stavby 

6.1.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Z hlediska výběru stavebního pozemku jsem se rozhodovala mezi lokalitou Kamenec  

a Nové Dvory. Obě tato území spadají do katastrálního území Frýdek a podle poţadavků 

vyuţití ploch k bydlení jsou určeny k zástavbě rodinnými domy BI-městského  

a příměstského charakteru. 

S ohledem na polohu stavebního pozemku jsem se však rozhodla pro oblast Nové 

Dvory. Jedná se o zastavitelnou plochu na zelené louce, která má lukrativní umístění 

s výhledem na Beskydské pohoří. Tato skutečnost mi byla rozhodujícím faktorem. 

Dostupnost těchto pozemků je dobrá a cca do 800 m se nachází autobusová zastávka 

městské hromadné dopravy. V následujících letech by měla být rozšířena autobusová 

zastávka v lepší docházkové vzdálenosti cca 400 m, coţ by mělo pozitivní vliv na zástavbu 

tohoto území. 

Dalším přínosem této lokality je moţnost napojení na rychlostní komunikaci a tím  

je uspokojen poţadavek na rychlou a pohodlnou dopravu. 

V okolí zájmového prostoru se vyskytuje zástavba nových rodinných domů komerčního 

typu, tudíţ mnou navrţené varianty rodinných domů nebudou jinak narušovat vzhled 

území. 

Jedinou nevýhodou v tomto případě je stávající dům, který byl nedávno dostavěn  

a spadá do mého řešeného území. S ohledem na novou parcelaci daných stavebních 

pozemků bude tato plocha vykoupena jedním majitelem, tudíţ stávající zástavba v tomto 

případě nebude narušovat návrhové variantě. 

6.1.2. Zhodnocení staveniště 

Příjezdová komunikace ke staveništi můţe být omezujícím faktorem z hlediska 

plynulosti dopravy. Jedná se totiţ o úsek nehomogenní jednopruhové komunikace. 

Ve staveništním prostoru se nalézá stávající rodinný dům orientovaný na severozápadní 

straně, tudíţ nebude nijak omezovat stavební proces ve výstavbě. 
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Při vjezdu na stavební pozemek je nutné vykácet stávající stromy, které jsou vysázené 

podél místní komunikace, jelikoţ by bránily v příjezdu na staveniště. 

Prostor pro umístění materiálů, strojů a dalších potřebných zařízení při výstavbě bude 

díky své rozloze dostatečně velký. 

6.1.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

V průběhu bakalářské práce byly vypracovány dvě variantní řešení. Varianta A a B.  

Ke kompletnímu zpracování byla vybrána varianta A, která je pro dané území vzhledem 

k vyuţití celého prostoru k zástavbě mnohem přijatelnější. Obě varianty mají téměř stejný 

počet rodinných domů, liší se však jejich rozmístěním, typem a především navrţenou 

komunikací. 

Popis varianty B: Podkladem pro návrh této varianty mi byly poţadavky schváleného 

územního plánu statutárního města Frýdek- Místek, které předpokládají s výstavbou místní 

komunikace, jeţ v mém návrhu probíhá po celé délce území od severu k jihu a dále na jiţní 

části je vedena rovnoběţně s hranicí zájmového území.  

Šířka vozovky místní komunikace je navrţena na 6 m. Jednopruhová komunikace 

probíhající na jiţní straně má šířku vozovky 3,5 m a bude opatřena výhybnou  

pro automobily. 

V této zástavbě je navrţeno celkem 12 novostaveb rodinných domů a jeden stávající 

RD. Vzhledem k nevhodnému rozparcelování území podmíněného probíhající komunikací 

dle poţadavků územního plánu byla tato varianta ohodnocena jako méně vhodná. 

Popis varianty A: Návrh zastavovací studie podle varianty A je podmíněn změnou 

schváleného územního plánu. Nepočítá se zde s návrhem místní komunikace, která  

by měla zasahovat do zájmového území a jako přístupová cesta k řešenému území bude 

vyuţita pouze stávající jednopruhová komunikace.  

Oblast je řešena jako obytná zóna s nejvyšší návrhovou rychlostí 20 km/h. Dopravní 

dostupnost ke všem novostavbám bude zajišťovat navrţená jednosměrná komunikace, 

která bude na konci obytné zóny řešena jako křiţovatka typu A, která je napojena  

na stávající místní obsluţnou komunikaci. 

Do koncepce rodinných domů jsem pouţila 4 typové domy se šikmou střechou,  

o maximálně dvou nadzemních podlaţí. Součástí kaţdého RD je parkovací místo nebo 

garáţové stání pro osobní automobil. Při rozmístění rodinných domů vůči jednotlivých 
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parcel jsem se snaţila, aby domy byly orientované co nejvíce na severovýchodní stranu  

a obyvatelé tak mohli vyuţívat osluněných částí pozemku. Velikost parcel se pohybuje 

v různých rozměrech cca od 800 m
2
 do 1500 m

2
. Celkový počet nově rozparcelovaných 

pozemků je 15. Při umísťování rodinných domů byly zohledněny poţadavky na minimální 

vzdálenost stavby od hranice pozemku ve vzdálenosti 2 m, dále je dodrţena minimální 

vzdálenost sousedním staveb v délce 7 m a posledním kritériem je dodrţení vzdálenost 

stavby od komunikace a to 3 m. 

Součástí návrhu je také vytvoření zeleně ve veřejném prostoru. Budou zde osazeny 

stromy, popř. keře. Druh a rozmístění zeleně na soukromých pozemních bude záviset  

na kaţdém vlastníkovi samotném.  

Rodinné domy pouţité v návrzích jsou vybrány z estetického hlediska tak,  

aby vzhledově nevyčnívaly mezi okolní stávající zástavbou a staly se její součástí. 

6.1.4. Zásady technického řešení 

Zásady technického řešení nejsou v tuto chvíli předmětem mé bakalářské práce. Pro 

představu byly pouţity 3 různé domy z katalogu rodinných domů, ze kterých jsem  

si vybrala jeden pro výkresovou část, která obsahuje půdorysy, řez a pohledy.  

6.1.5. Zdůvodnění navrţeného řešení stavby z hlediska dodrţení příslušných 

obecních poţadavků na výstavbu 

Návrh výstavby rodinných domů se bude řídit vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. 

6.1.6. U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu  

Ve vybraném území se nachází pouze jeden stávající rodinný dům, který byl v nedávné 

době dostavěn, tudíţ nedojde k ţádným změnám.  

6.2. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu  

a technologii 

6.2.1. Popis navrhovaného provozu 
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U rodinných domů se předpokládá, ţe veškerý provoz stavby, opravy, údrţby  

a technické závady si budou majitelé nemovitostí obstarávat sami, popřípadě s pomocí 

kvalifikované firmy na svoje vlastní náklady. 

Navrţená komunikace bude spadat do správy majetku obce a případné poruchy bude 

hradit ze svých nákladů. 

6.2.2. Návrh řešení dopravy v klidu 

Výstavba nové pozemní komunikace umoţňující obsluhu jednotlivých rodinných domů 

bude realizována na zelené louce.  

Navrţená jednosměrná komunikace bude provedena dle platných norem ČSN 73 61 10 

a ČSN 73 61 02. Tato oblast je řešena jako obytná zóna, coţ sebou přináší mnohem lepší 

podmínky pro bydlení. Dochází tím především ke zdůraznění pobytové funkce  

a komunikace s malým dopravním významem. V tomto případě byla navrţena šířka 

jednosměrné komunikace 3,5 m, coţ je nejmenší průjezdný prostor pro vozidla hasičského 

sboru.  

Navrhovaná rychlost v obytné zóně je 20 km/h. Tato rychlost bude dodrţena také díky 

opatření zpomalovacích prahů, které budou umístěny na začátku a konci obytné zóny  

a taktéţ v průběhu komunikace, přibliţně co 40 m. 

Parkovací stání se v obytné zóně navrhují především pro osobní automobily a to pouze 

na určených plochách. V tomto případě bude také vybudováno 1 místo pro návštěvníky  

na vlastním pozemku. Pro potřebu většího počtu návštěvníků byla vytvořena parkovací 

stání i podél komunikace v zelených pásech.  

6.2.3. Řešení likvidace odpadů nebo jejich vyuţití, řešení likvidace splaškových  

a dešťových vod 

Základním nástrojem a dokumentem v oblasti odpadového hospodářství je Plán 

odpadového hospodářství města Frýdek-Místek.   

Popelnice pro komunální odpad a odpad domovní budou umístěny přímo na pozemcích 

vlastníků. Odpadní nádoby pro tříděný odpad budou soustředěny na stávající hlavní 

obsluţné komunikaci.  

Likvidaci tuhých komunálních odpadů (TKO) v řešeném území bude zajišťovat firma 

Frýdecká skládka  a.s. odvozem na skládku v Pánských Nových Dvorech. Separační linka 
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pro nebezpečný odpad je zřízena v Lískovci a sběrný dvůr nebezpečných odpadů je zařízen 

v Pánských Nových Dvorech. 

Dešťové vody stékající ze střech rodinných domů a garáţí budou odváděny pomocí 

okapového ţlabu do retenčních a zasakovacích systémů. Tato voda bude vyuţívána pro 

zlévaní zahrad. 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch pro parkovací stání budou vsakovány 

no přidruţeného zeleného pásu.  

Splaškové odpadní vody vytvářené v průběhu vyuţívání stavby budou pomocí přípojek 

odváděny do ţump, které se prostřednictvím fekálního vozu budou vyprazdňovat podle 

objemu akumulačního prostoru ţumpy. 

6.2.4. Řešení ochrany ovzduší 

Při výstavbě nově navrţených rodinných domů a komunikace budou pouţity moderní 

techniky, které nenarušují stav ovzduší.  

6.2.5. Řešení ochrany proti hluku 

Během výstavby nebo běţného provozu staveb nebude docházet k nadměrnému hluku, 

tudíţ nebude řešena ţádná ochrana.  

6.2.6. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Rodinné domy budou podél hranice pozemku ohraničeny pletivem a tím by měla být 

zajištěna ochrana proti vniknutí nepovolaných osob.  

6.3. Zásady zajištění poţární ochrany stavby 

Poţární ochrana budov bude provedena podle zásad normy ČSN 73 0833 (Poţární 

bezpečnost staveb-budovy pro bydlení a ubytování). 

V případě poţáru budov bude poskytnuta pomoc místního hasičského záchranného 

sboru. Podrobné zpracování evakuace osob a zvířat, vymezení poţárně nebezpečného 

prostoru a odstupových vzdáleností, zajištění zdrojů poţární vody a další potřebných 

opatření se bude řešit ve vyšším stupni projektové dokumentace. 
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6.4. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím uţívání 

Při uţívání staveb musí být zajištěna bezpečnost provozu stavby. Tato opatření budou 

stanovena podle vyhlášek a norem na projektování budov. Obyvatelé těchto budov nesmí 

být vystaveni ţádnému nebezpečí, ohroţování nebo vystavováni jakýmkoliv rizikům 

ohroţující zdraví osob.  

6.5. Návrh řešení pro uţívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb bude respektována a v obytné zóně bude zajištěno jedno 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměry podélného stání jsou 

2,2 x 7 m. 

6.6. Popis vlivu stavby na ţivotní prostředí 

6.6.1. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na ţivotní 

prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních 

účinků 

Zástavba rodinnými domy bude slouţit pouze k bydlení. Nebude zde prováděna ţádná 

činnost, která by mohla ovlivnit stav ţivotního prostředí nebo jinak narušit zdraví osob.  

6.6.2. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 

V daném území a jeho okolí se nenachází ţádné léčebné prameny či vodní zdroje, tudíţ 

ochrana nebude předmětem řešení. 

6.6.3. Návrh ochranných pásem a bezpečnostních pásem vyplývajících 

z charakteru realizované stavby 

Koncepce zastavovací studie představuje výstavbu rodinných domů a v tomto případě 

nebude nutný návrh ochranných či bezpečnostních pásem. 
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6.7. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

6.7.1. Ochrana stavby před povodněmi 

Řešená plocha se nenalézá v záplavovém území a z tohoto důvodu tato ochrana před 

povodněmi nebude zpracována. 

6.7.2. Ochrana před sesuvem půdy 

Prostor vyhrazený pro zástavbu rodinných domů je rovinného charakteru, tudíţ 

k sesuvu půdy nemůţe dojít.  

6.7.3. Ochrana stavby před poddolováním 

Tato část řešeného území leţí v území mimo vlivy důlní činnosti a proto není nutné řešit 

jakákoliv ochranná opatření před poddolováním. 

6.7.4. Ochrana před seizmicitou 

Zájmové území se nenachází v seizmické oblasti, z tohoto důvodu nebude řešena ţádná 

zvláštní opatření. 

6.7.5. Ochrana před radonem 

Ochrana před radonem nebude nutná, jelikoţ v řešeném území se nevyskytuje zvýšený 

obsah radonu. 
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7. Vyhodnocení ekonomické náročnosti varianty A 

Orientační propočet nákladů navrhovaného území je proveden pomocí ukazatele 

průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku ÚRS Praha, a.s. a podle 

průměrných cen investičních nákladů z webových stránek uur.cz z roku 2012. Cena 

pozemků je vytvořena z průměru cen okolního prostředí, která se pohybuje od 700-800 Kč/ 

m
2
. 
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8. Závěr 

Hlavní náplní této bakalářské práce byla snaha vytvořit optimální návrh zástavby 

řešeného území rodinnými domy v lokalitě Nové dvory ve Frýdku-Místku. Daný návrh 

zohledňuje poţadavky na správné umístění stavby v prostoru i vzhledem ke světovým 

stranám . Dalším specifickým bodem této práce je vytvoření komunikací pro motorová 

vozidla, odstavné plochy, umístění zeleně a celkové začlenění návrhu do okolního 

prostředí a samozřejmě rozmístění vedení technické infrastruktury. V průběhu zpracování 

byly vytvořeny dvě varianty návrhu. Varianta vhodnějšího návrhu byla dále podrobně 

rozpracována v rozsahu územní studie. Součástí byl také orientační propočet nákladů. 

Obě tyto varianty obsahují návrh zástavby řešeného území rodinnými domy. Liší  

se však vypracováním koncepce pozemní komunikace a rozmístění objektů. Zásadním 

rozdílem těchto variant je splnění podmínek Územního plánu statutárního města Frýdek-

Místek. Jedno řešení je v souladu s územním plánem, kdeţto druhé je vytvořeno jako 

podklad pro změnu územního plánu. Z mého pohledu je tato varianta pro vybrané území 

více vhodná. 

Realizací tohoto návrhu dosáhneme vyšší kvality bydlení, coţ zajišťuje obytná zóna.  

Ta nám zaručuje pobytovou funkci řešeného území. S výstavbou se také zvýší poptávka  

na zástavbu v zastavitelných plochách v okolí této lukrativní lokality.   
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Příloha č.1 Fotodokumentace stávajícího stavu řešeného území 

 



 

  

Pohled z přístupové komunikace 

 

Pohled na jiţní část řešeného území 



 

 

Pohled na západní část řešeného území 

 

Pohled na severní část řešeného území 



 

Příloha č.2 Ukázka vybraných typových rodinných domů 



 

RODINNÝ DŮM TYP č. 1 

 

 

Půdorys 1 NP 

 

Půdorys 2 NP 

 

Vizualizace RD Solo Plus 



 

 

Čelní pohled 

 

Zadní pohled 

 

Boční pohled 

 

Boční pohled 

Pro ukázku rodinného domu byl vyuţit „ Projekt rodinného domu Solo Plus“ 

od firmy G SERVIS CZ, s.r.o., prostřednictvím webových stránek www.gservis.cz 

http://www.gservis.cz/


 

RODINNÝ DŮM TYP č. 2 

 

Půdorys 1 NP 

 

Půdorys 2 NP 

 

Vizualizace RD Deco 

 



 

 

Čelní pohled 

 

Zadní pohled 

 

Boční pohled 

 

Boční pohled 

Pro ukázku rodinného domu byl vyuţit „ Projekt rodinného domu Deco“ 

od firmy G SERVIS CZ, s.r.o., prostřednictvím webových stránek www.gservis.cz 

http://www.gservis.cz/


 

RODINNÝ DŮM TYP č. 3 

 

 

Půdorys 1NP 

 

Půdorys 2 NP 

 

Vizualizace RD Krédo 

 



 

 

Čelní pohled 

 

Zadní pohled 

 

Boční pohled 

 

Boční pohled 

Pro ukázku rodinného domu byl vyuţit „ Projekt rodinného domu Krédo“ 

od firmy G SERVIS CZ, s.r.o., prostřednictvím webových stránek www.gservis.cz 

http://www.gservis.cz/


 

RODINNÝ DŮM TYP č. 4 

 

Půdorys 1 NP 

 

Půdorys 2 NP 

 

Vizualizace RD Hit 1 Plus 



 

 

Pro ukázku rodinného domu byl vyuţit „ Projekt rodinného domu Hit 1 Plus“ 

od firmy G SERVIS CZ, s.r.o., prostřednictvím webových stránek www.gservis.cz 

http://www.gservis.cz/


 

Příloha č.3 Vyhodnocení předpokládaných nákladů navrhovaného 

řešení 

 



 

P.č.  Název MJ Počet MJ Kč/MJ  Celkem Kč: 

I. Pozemek 

 

Stavební pozemky m
2 

 14 736,56  780,-Kč/ m
2 

  11 494 516,80,-Kč 

 

CELKEM I. ČÁST: 11 494 516,80 ,-Kč 

II. Stavební část 

SO 01 Novostavby rodinných domů 

 Cena za 1 objekt:   

RD typ č.1 m
3 

 631,20  4622Kč/ m
3
  2 917 064,40,- Kč 

  RD typ č.2 m
3 

 496,50  4622 Kč/ m
3
  2 294 823,50,- Kč 

  RD typ č.3 m
3 

 691,10  4622 Kč/ m
3
  3 196 575,20,- Kč 

  RD typ č.4 m
3 

 485,70  4622 Kč/ m
3
  244 905,40,- Kč 

 Cena všech objektů:  Počet RD   

  RD typ č.1 ks 5     14 858 322,00,- Kč 

  RD typ č.2 ks 4     9 179 294,00,- Kč 

  RD typ č.3 ks 2     6 393 150,40,- Kč 

  RD typ č.4 ks 3     6 734 716,20,- Kč 

Celkem: 37 167 482,40,- Kč 

SO 02 Zpevněné plochy 

 Parkovací stání m
2
 34,43  773,- Kč/m

2
  28 933,39,- Kč 

 Chodníky k RD m
2
 246,44  733,- Kč/m

2
  190 498,12,-Kč 

 Obsluţná kom. m
2
 1364,00 1603,- Kč/ m

2
  2 186 492,00,- Kč 

 Příjezd k RD  m
2 

 481,20  773,- Kč/m
2 

  371 967,60,-Kč 

      Celkem za zpevněné plochy: 2 777 897,11,- Kč 

SO 03 Technická infrastruktura 

Vodovodní řád bm 248,63 m 2710,-Kč/m  673 787,30,-Kč 

Plyn. řad(volně) bm 250,52 m 783,-Kč/m  196 157,16,-Kč  

Plyn. řad (v kom.) bm 125,022 m 2 234,-Kč/m  279 294,68,-Kč 

Veřejné vedení NN bm 244,148 m 1190-Kč/m  290 536,12,-Kč 

Vodovodní přípojka bm 99,60 m 894,-Kč/m  89 014,59,-Kč 

Plynovodní přípojka bm 86,80 m 702,-Kč/m  60 934,30,-Kč 

Přípojka vedení NN bm 161,318 m 482,-Kč/m  77 755,28,-Kč 

Kanalizační přípojka bm 30,30 m 2 885,-Kč/m  87 415,50,-Kč 

      Celkové náklady na TI: 605 655,79,-Kč 

SO04 Zeleň 

Trávní plochy  m
2
  14 084,88  27,-Kč/m

2 
  380 291,84,-Kč 

Stromy   ks 2  2760,-Kč/ks  5 520,- Kč 

Keře   ks 13  57,-Kč/ks  741,- Kč 

     Celkové náklady na výsadbu zeleně: 386 552,84,-Kč 

 

CELKEM II. ČÁST: 40 937 588,14,-Kč 



 

 

III. Projektové práce   % 8    3 275 008,-Kč 

 

IV. Průzkumné práce  % 0,5    204 678,94,-Kč  

 

V.  Náklady na umístění stavby % 5    2 046 879,-Kč 

 

VI. Rezerva    % 10    4 093 759,-Kč 

 

Celkové náklady na zástavbu 

Rekapitulace propočtu RD 

I. část celkem Stavební pozemek 11 494 518,- Kč 

II. část celkem Stavební část 40 937 588,14,- Kč 

III. část celkem Projektové práce 3 275 008,- Kč 

IV. část celkem Průzkumné práce 204 678,94,- Kč 

V. část celkem NUS 2 046 879,- Kč 

VI. část celkem Rezerva 4 093 759,- Kč 

 

CELKEM za I. – VI. část  bez DPH 62 052 430,- Kč 

 DPH 20% z celkové 

částky 

12 410 486,- Kč 

Celková částka za RD s DPH je 74 462 916,- Kč 

 



 

Příloha č.4 Výpočet potřeby vody 



 

Výpočet spotřeby vody 

Průměrná potřeba vody: 

Qp = q . n = 150 . 56 = 8400 l/den = 8,4 m
3
/den   

Maximální denní potřeba vody: 

Qm = Qp. kd   

Qm = 8400 . 1,25 = 10 500 l/den = 10,5 m
3
/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

Qh =  Qm . kh / 24 = 10 500 . 1,8 / 24 = 787,5 l/h = 0,7875 m
3
/h   

787,5 l/h ……….0,21875l/s……….0,00021875 m
3
 /s 

Návrh dimenze potrubí:  

v= 0,8 m/s 

D=[(4 . Qmax) / (3,14 . 0,8) ]
1/2 

= 

= [(4 . 0,00021875 / (3,14 . 0,8) ]
 1/2

= 0,0187 m = 18,7 mm 

D = 18,7 mm    

Navrţený profil ve sledovaném úseku je DN 80. 

 

Symboly pouţité ve výpočtu: 

kd - součinitel denní nerovnoměrnosti (pro sídla > 20 000 obyvatel) 

kh - součinitel hodinové nerovnoměrnosti (1,8) 

Qp  - průměrná denní potřeba vody [l/den] 

Qm - maximální denní potřeba vody [l/den] 

Qh - maximální hodinová potřeba vody  [l/h] 

D - dimenze potrubí vnějšího vodovodu [mm] 

v - rychlost vody v potrubí [m/s] 

 

 

 

 

 

 


